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46110202 :  สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
คําสําคัญ :   คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ / เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล / เอกสารสวนบุคคล

ของศาสตราจารย  ดร. สุวิไล  เปรมศรีรัตน  
 ประคอง  แกวนัย : การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
: กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารสวนบุคคล. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.อรวรรณ  
บุญยฤทธิ์ และ รศ.ดร.สมสรวง  พฤติกุล. 147 หนา. 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของเอกสารและจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน โดยประยุกตใช
มาตรฐาน ISAD (G) ฉบับที่สอง ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ เอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 จํานวน 6 แฟม รวม 12 กลองของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
ระดับชุดยอยและระดับแฟม แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 
2520-2541 ระดับชุดยอยและระดับแฟม  

จากการวิจัยพบวาเอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-2522   มีลักษณะสําคัญที่นํามาจัดทําเปน
คําอธิบายเอกสาร ไดครบ 26 หนวยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน ISAD (G) ฉบับที่สอง คือ มี มม 1.1.2 
เปนรหัสเอกสาร ช่ือเอกสารมี 2 ช่ือ คือ ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม. และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล ชวง 
พ.ศ. 2517-2519 และระเบียบวาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ชวง พ.ศ. 2519-2522 ผูจัดทําเอกสาร คือ 
ฝายงานการประชุมและพิธีการ  เอกสารชุดนี้มีขอบเขตและเนื้อหาเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานวิชาการในชวง พ.ศ. 2517-2522 จัดเรียงลําดับตามครั้งที่ประชุม เอกสารสวนใหญจัดพิมพเปน
ภาษาไทย โดยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่
ประชุม บางแฟมมีเอกสารประกอบเปนสิ่งพิมพลักษณะตาง ๆ  สําหรับเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร. 
สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 มีลักษณะสําคัญที่นํามาใชเปนคําอธิบายเอกสาร ดังนี้ รหัสเอกสาร คือ สบ 3 
ผูผลิตเอกสาร คือ ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารเกี่ยวของกับวิชา
ภาษาศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอกสารมีการจัดเรียงลําดับโดยหอจดหมาย
เหตุตามกลุมเรื่องและตามป  เอกสารภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษรและอธิบายความเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เอกสารภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทยและอธิบายความเปนภาษาไทย และภาษาเวียดนาม
บันทึกดวยอักษรกววกหงือ (Quốc ngữ) และอธิบายความเปนภาษาไทย อังกฤษ และเวียดนาม นอกจากเอกสาร
แผนแลวยังมีบัตรคํา แถบบันทึกเสียง และสิ่งพิมพประเภทหนังสือ การขอใชและทําสําเนาเอกสารทั้งสองชุดนี้
ตองปฏิบัติตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  

 
ภาควิชาภาษาตะวันออก                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                             ปการศึกษา 2550 
ลายมือช่ือนักศึกษา.................................................................................................................................................... 
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46110202: MAJOR : ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT 
KEY WORD: ARCHIVAL DESCRIPTION / DEAN’S MEETING MINUTES OF MAHIDOL   
 UNIVERSITY / PERSONAL PAPERS OF PROF.DR.SUWILAI PREMSRIRAT 
 PRAKONG KAEWNAI: THE CREATION OF ARCHIVAL DESCRIPTION OF 
MAHIDOL UNIVERSITY ARCHIVES: A CASE STUDY OF DEAN’S MEETING MINUTES 
AND PERSONAL PAPERS. THESIS ADVISORS: ASSISTANT PROFESSOR ORAWAN 
BOONYARITH, Ph.D., AND ASSOCIATE PROFESSOR SOMSUANG PRUDTIKUL, Ph.D. 
147 pp. 
  

 The objectives of this research were to explain the description of the Dean’s 
Meeting Minutes of Mahidol University from B.E. 2517 to 2522 and the Personal Papers of 
Professor Dr.Suwilai Premsrirat from B.E. 2520 to 2541 by applying General International 
Standard Archival Description, second edition. The populations were 123 files with 10 boxes 
of the Dean’s Meeting Minutes of Mahidol University from B.E. 2517 to 2522 and 6 files with 
12 boxes of the Personal papers of Professor Dr.Suwilai Premsrirat. Data were collected by 
using 4 forms : form no. 1 and no. 2 for the Dean’s Meeting Minutes at sub-series and files 
levels; form no. 3 and 4 for the personal papers of Professor Dr.Suwilai Premsrirat at sub-
series and files levels. 
         The research results were as follows, the reference code(s) of Dean’s Meeting 
Minutes of Mahidol University was มม 1.1.2, the title was the Agenda of the Meeting Minutes of 
University Personnel Subcommittee and Dean’s Meeting Minutes of Mahidol University from 
B.E. 2517 to 2519 and the Agenda of the Dean’s Meeting Minutes of Mahidol University from 
B.E. 2519 to 2522, the creator was The Meeting Unit of the General Affairs Division, Mahidol 
University, the scope and content concerned with administration affairs and academic affairs 
during B.E. 2517 to 2522, the records were arranged chronologically, most of records were 
typed by electric typewriters and duplicated. There are some inserted papers written by hand 
about the results of the meeting. In some files, there include additional printed papers in 
various forms. The description of the Personal papers of Professor Dr. Suwilai Premsrirat 
from B.E. 2520 to 2541 were that the reference code was สบ 3, the creator was Professor Dr. 
Suwilai Premsrirat, the scope and content were related to linguistics and culture of Southeast 
Asian communities. The records were arranged by subjects and chronological orders by the 
University Archives. The documents of Khmu Dialects in Thailand were written with phonetic 
alphabets and described in Thai and English, the documents of Khmer Dialects in Thailand 
were written with Thai alphabets and described in Thai. The documents of Vietnamese were 
written with Quốc ngữ alphabets, and described in Thai, English and Vietnamese.  Besides 
paper documents, cards, tape-cassettes and books were included. Accessioning and 
photocopying to these groups of records can be done according to regulations of the 
University Archives of Mahidol University.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณายิ่งของผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ 
บุญยฤทธิ์ และรองศาสตราจารย ดร.สมสรวง  พฤติกุล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงใหความรู 
คําแนะนํา คอยช้ีแนะ เอาใจใส ชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ และชวยเหลือหลายสิ่งหลายอยาง
จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยขนิษฐา วงศพานิช ที่กรุณาชี้แนะแนวทางการจัดทํา
หัวขอวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ที่กรุณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขอันเปนประโยชน ชวยใหวิทยานิพนธ
สมบูรณยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารทุก
ทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตาง ๆ ตลอดการศึกษา จนทําใหผูวิจัยไดรับความรูและนําไปประกอบ
อาชีพในปจจุบัน  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสวนีย วิเศษสินธุ  คณะกรรมการสอบและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบงานวิจัย ที่คอยช้ีแนะ แกไข และเติมเต็มขอมูลที่บกพรองใหวิทยานิพนธไดขอมูล
ครบถวน ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และกราบขอบพระคุณอาจารยจิราภรณ ศิริธร อาจารย
วัฒนา นามเมือง ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่กรุณาตรวจสอบและคําแนะนําในการ
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  
  ขอขอบพระคุณพี่อุไรวรรณ วิพุทธิกุล รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล   และพี่โกมล คงมั่นกตเวที ที่อนุญาตใหผูวิจัยดําเนินงานวิจัยได ใหความ
เอ้ือเฟอในการจัดเก็บขอมูล และสนับสนุนอุปกรณตาง  ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณพี่
พรจิตต หมีงาม ที่กรุณาตรวจแกไขบทคัดยอวิทยานิพนธ    
 ขอขอบคุณคุณแอน พัชรี  ทองแขก กัลยาณมิตรที่แสนดี ที่กรุณาเอื้อเฟอขอมูลตั้งแต
เร่ิมตนจนกระทั่งบทสุดทาย และขอบคุณนอง ๆ และเพื่อน ๆ สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
เอกสาร รุนที่ 3 และพี่ ๆ รุนที่ 1-2 ที่ใหแนวทางและเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาจนสําเร็จ 
 สุดทายขอขอบใจนองเอมที่เปนกําลังใจและสนับสนุนทุก ๆ ดาน ทําใหผูวิจัยสามารถ
ฝาฟนอุปสรรค จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
 

 วิทยานิพนธนีไ้ดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดนอกงบประมาณป 2550 
โครงการวิจัยยอยท่ี (2)  
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันระดับอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งขึ้นเพื่อใหการศึกษาทางวิชาการ การวิจัย สงเสริมวิชาชีพ
ช้ันสูงทางแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิชาผดุงครรภและ
อนามัย วิชาวิทยาศาสตรการแพทยอ่ืน ๆ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้ง
การศึกษาศิลปศาสตรเสรีหรือวิทยาศาสตรหลักสําหรับเตรียมวิชาชีพตาง ๆ ขางตนนั้น (สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  2522 : 2)   

 จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 
2424  ที่ใหจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราชขึ้นเพื่อใหการรักษาประชาชนไทยเมื่อเกิดโรคอหิวาตกโรค
ระบาดในเวลานั้น  ตอมาโรงพยาบาลศิริราชจึงไดจัดตั้งโรงเรียนแพทยแหงแรกของประเทศไทย
ขึ้น พ.ศ. 2432 สังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับการจัดตั้งเปนคณะแพทยศาสตรและศิริ
ราชพยาบาลใน  พ.ศ. 2459 คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาลไดแยกจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยมาตั้งเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรขึ้นใน พ.ศ. 2486 โดยเนนทางดานการแพทยและ
วิทยาศาสตร และไดรับการชวยเหลือจากมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร ตอมาไดปรับปรุงใหเปน
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณและไดรับการโปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาล
ปจจุบัน ใหจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยใหมช่ือ “มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 
(ราชกิจจานุเบกษา 2512 : 14) 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีการขยายการดําเนินงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น ครอบคลุมงาน
ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่อประยุกตงานทางดานนี้เขากับการศึกษาดานการแพทย
และวิทยาศาสตร อันเปนความเชี่ยวชาญตั้งแตแรกเร่ิม และขยายตัวทางกายภาพเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางวิชาการ  โดยมีการจัดตั้งคณะและสถาบันตาง  ๆ เชน  คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (พ.ศ. 2512) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (พ.ศ. 2514) สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (พ.ศ. 2524) วิทยาลัยราชสุดา (พ.ศ. 2536) วิทยาลัยดุริยางคศิลป (พ.ศ. 
2538) วิทยาลัยการจัดการ (พ.ศ. 2539) วิทยาลัยศาสนศึกษา (พ.ศ. 2541) และคณะศิลปศาสตร (พ.ศ. 
2546) ขึ้นที่วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
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กาญจนบุรี (พ.ศ. 2538) วิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล ณ นครสวรรค (พ.ศ. 2539) และ
วิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อํานาจเจริญ (พ.ศ. 2547) และสถาบันสมทบทาง
การแพทยอีก 20 แหง เชน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ เปนตน อันเปนการตอบสนองนโยบายการสรางมหาวิทยาลัยใหสมบูรณแบบ
ตลอดจนรับใชสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพในสหัสวรรษใหมนี้ (วริยา  ชินวรรโณ  2545 : 1-2)  
 จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลดังกลาว จึงมีขอมูลการบริหารและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหาร ผลงานวิจัยของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา จากหนวยงานตาง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏอยูในรูปแบบเอกสารและวัสดุอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
เอกสารเหลานี้ขณะอยูระหวางกระแสการใชจะมีคุณคาทางประจักษพยานของการกระทํา การ
บริหารและดําเนินงาน เมื่อเสร็จส้ินกระแสการใชแลว จะมีเอกสารบางสวนที่หนวยงานพิจารณา
แลวเห็นวา เปนเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ทั้งดานการแพทย วิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
ศึกษาศาสตร ภาษาศาสตร และศิลปวัฒนธรรม และใชเปนสื่อกลางถายทอดขอมูลขาวสารไปสูคน
รุนหลัง เปนหลักฐานที่ใชตรวจสอบความโปรงใสหรือพันธกิจความรับผิดชอบขององคการ และ
เปนทรัพยสินขององคการ การเก็บรักษาและอนุรักษเอกสารเหลานี้ของมหาวิทยาลัยมหิดลไว จึงมี
ความจําเปน และควรจัดเก็บเปนจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหการดําเนินงานและการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จ เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัยให
เปนเอกสารจดหมายเหตุอยางมีระบบตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ  และใหบริการแกสาธารณชน
ทั่วไป  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดจัดทําโครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อปลาย พ.ศ. 2534 (สวนีย วิเศษสินธุ 2537 : 1-2)  และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินงานเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลปจจุบันเปนหนวยงานระดับฝาย  สังกัด
สํานักหอสมุด มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษา และใหบริการเอกสาร
จดหมายเหตุ 5 ประเภท ประกอบดวย 

1. เอกสารการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย มหิดล เอกสารการประชุมอนุกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เอกสารการประชุมคณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.พ.ม.) เอกสารงานพระราชทานปริญญาบัตร เอกสารงานเลขานุการผูบริหาร 
เอกสารงานสภาคณาจารย และเอกสารของสํานักหอสมุด  
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2. เอกสารสวนบุคคล ไดแก เอกสารของศาสตราจารยนายแพทย ดร.ณัฐ ภมรประวัติ 
และเอกสารของศาสตราจารยนายแพทยประดิษฐ เจริญไทยทวี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน (ในขณะที่มี
ตําแหนงเปน รองศาสตราจารย) อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท และเอกสารของนายชัยยุทธ บุญญานิตย อดีตผูอํานวยการกองกลาง  

3. เอกสารโสตทัศน ไดแก แถบบันทึกเสียงงานการประชุมและพิธีการ แถบ
บันทึกเสียงและซีดีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล แถบบันทึกเสียงและซีดีการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แถบบันทึกเสียงขอมูลภาคสนามของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  

4. ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัย เชน สารมหาวิทยาลัยมหิดล สารสัมพันธทันตฯ มหิดล 
วารสารสาธารณสุขศาสตร จุลสารขาวคณะสาธารณสุขศาสตร ศิริราชประชาสัมพันธ สารสนเทศ
สํานักหอสมุด วารสารเพลงดนตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป วารสารของคณะตาง ๆ บัตรอวยพรป
ใหมของสํานักหอสมุด  และแผนผัง  แปลน  พิมพ เขียวของการกอสรางศูนยศาลายาและ
สํานักหอสมุด เปนตน  

5. อ่ืน ๆ ไดแก เหรียญรางวัล ของที่ระลึก โลการแขงขันกีฬาตาง ๆ เกียรติบัตร และ
ประกาศนียบัตร 

เอกสารและวัสดุจดหมายเหตุทั้งหมดนี้ หอจดหมายเหตุไดรับมอบจากหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดลตามขอตกลงระหวางสํานักหอสมุดกับหนวยงานนั้น ๆ โดยหอจดหมายเหตุ
ดําเนินการตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ ตั้งแตใหคําแนะนําเบื้องตนเรื่องการคัดเลือกและประเมิน
คุณคาเอกสาร โดยพิจารณาคุณคาหลัก 2 ดาน คือ คุณคาทางประจักษพยาน (Evidential value) 
กลาวคือ เอกสารเหลานี้เปนพยานหลักฐานของการกระทํา การบริหาร และการดําเนินงานของ
หนวยงานระหวางใชเอกสารนั้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นสถานภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรม
ของหนวยงานนั้น ๆ และใชเปนหลักฐานอางอิงทางกฏหมายและทางการเงินหากมีการฟองรอง 
และคุณคาทางประวัติศาสตร (Historical value) เอกสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
บางสวน เมื่อส้ินกระแสการใชและไดผานการประเมินคุณคาจากหนวยงานเจาของเอกสารแลว จะ
มีคุณคาทางประวัติศาสตร สามารถใชเปนขอมูลอางอิงได  

เอกสารที่ผานการคัดเลือกและประเมินคุณคาแลว จะโอนยายไปเก็บถาวรที่หอ
จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง ระบบการจัดเอกสารจดหมายเหตุของ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจัดเรียงตามแหลงที่มา คือ เอกสารที่มาจากหนวยงานหรือกลุม
กิจกรรมเดียวกันจะจัดรวมไวเปนหนวยเดียวกัน และเอกสารเรื่องเดียวกันจัดเรียงไวดวยกัน (สวนีย 
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วิเศษสินธุ 2551) เชน จัดเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียงไวดวยกัน และจัดเรียงเอกสาร
ภายในแตละแฟมตามที่หนวยงานเดิมจัดไวแลว เปนตน  

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําหลักฐานควบคุมเอกสารและเครื่องมือ
ชวยคนเอกสาร 3 ประเภท ไดแก ทะเบียนรับมอบเอกสาร บัญชีสงมอบเอกสาร และบัญชีสํารวจ
เอกสาร 

1. ทะเบียนรับมอบเอกสาร เปนการรวมรายการเอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุ
จัดทําขึ้นเมื่อไดรับเอกสารมาจัดเก็บในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อเปนหลักฐานการรับและ
เพื่อควบคุมปริมาณเอกสารจดหมายเหตุ (สวนีย วิเศษสินธุ 2551) มีขอมูลสําคัญ ประกอบดวย 
รายละเอียดวัน เดือน ปที่รับมอบ ช่ือหนวยงานเจาของเอกสาร และปริมาณเอกสาร  

2. บัญชีสงมอบเอกสาร คือ บัญชีรายการเอกสารที่หนวยงานเจาของเอกสารจัดทําขึ้น
และสงมอบใหหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย พรอมเอกสารที่สงมอบ มีขอมูลสําคัญ คือ ช่ือเอกสาร 
เลขที่ เร่ือง ป จํานวน และหมายเหตุของเอกสาร  
 3. บัญชีสํารวจเอกสาร คือ คูมือชวยคนเอกสารที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น
เพื่อใชสืบคนเอกสารที่ใหบริการ บัญชีสํารวจเอกสารนี้ใหรายละเอียดถึงระดับแฟม/ชุดเอกสาร 
โดยจัดทําเปนรูปเลมและแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ  
 สวนคํานํา ประกอบดวย รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร ระยะเวลาของเอกสาร ปริมาณของ
เอกสาร ประวัติความเปนมาของเอกสารโดยยอ คําอธิบายเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียง ช่ือ
รายการเอกสาร ช่ือผูจัดทํา และวัน เดือน ป ที่จัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร  
 สวนคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย ช่ือกลุมเอกสาร รหัสและชุด ช่ือชุดเอกสาร รหัส
และช่ือแฟม/เร่ืองของเอกสาร ปริมาณเอกสาร และรายละเอียดของเอกสารซึ่งนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง ประกอบดวยขอมูลสําคัญ คือ เลขที่กลองเอกสาร ช่ือเอกสาร ป พ.ศ. ของเอกสาร ปริมาณ
เอกสาร หมายเหตุ และภาคผนวก  

เอกสารที่ได รับการจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารแลว  ประกอบดวย  เอกสารของ
ศาสตราจารยนายแพทย ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เอกสารของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และ
เอกสารของนายชัยยุทธ บุญญานิตย  

จากการศึกษาเครื่องมือชวยคนของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลในเบื้องตน
พบวา สามารถใชสืบคนเอกสารจดหมายเหตุไดระดับหนึ่ง  เครื่องมือชวยคนดังกลาวให
รายละเอียดของขอมูลที่สําคัญเพื่อการเขาถึงเอกสารจดหมายเหตุคอนขางจํากัด และปจจุบันขอมูล
เอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถสืบคนผานระบบหองสมุด
อัตโนมัติของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงใชโปรแกรม INNOPAC และขอมูลท่ีคนไดเปนลักษณะขอมูล
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ทางบรรณานุกรมเชนเดียวกับขอมูลของทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ของหองสมุด ซ่ึงไมครอบคลุม
คําอธิบายที่สําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้น การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุให
ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญของเอกสารจึงมีความสําคัญและจําเปน  
   ปจจุบัน องคกรและสมาคมวิชาชีพจดหมายเหตุไดพัฒนาหลักการจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุไวหลากหลาย เชน หลักการจัดจดหมายเหตุ เอกสารสวนบุคคล และเอกสารตัวเขียนที่
Steven L.Hensen ผูอํานวยการวางแผนและการพัฒนาโครงการในหองสมุดเอกสารพิเศษของ Duke 
University รวบรวมขึ้นในพ.ศ.2526 เปนคูมือช่ือ Archives, Personal Papers and Manuscripts: A 
Cataloging Manual for Archival Repositories Historical Societies and Manuscript Libraries 
หลักการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอรอานได (Machine Readable Cataloging Archives 
and Manuscript control :MARC AMC) พัฒนาโดย The Society of American Archivist โดยรวม
กับ Library of Congress คูมือคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (Manual of Archival Description 
(MAD) จัดทําโดย University of Liverpool โดยการสนับสนุนดานงบประมาณของ Society of 
Archivists Great Britain ในการกํากับดูแลของ Michael Cook กฎคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
(Rules for Archival Description: RAD) จัดทําโดย Bureau of Canadian Archivist (BCA) หลักการ
เขารหัสคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (Encoded Archival Description (EAD)) พัฒนาโดย The 
Library of Congress และ The Society of American Archivists และมาตรฐานคําอธิบายจดหมาย
เหตุระหวางประเทศ หรือ ISAD (G) : General International Standard Archival Description 
Second edition พัฒนาโดย International Council on Archives (ICA) เปนตน 
 การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุใหเปนมาตรฐานโดยยึดหลักการจัดทํา
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่องคกรและสมาคมวิชาชีพจดหมายเหตุไดพัฒนาไวจึงมีความสําคัญ
และจําเปน ผูวิจัยจึงเสนอการวิจัย เร่ือง การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษาเอกสารสวนบุคคลและเอกสารการประชุมคณบดีโดยนํา ISAD (G) 
Second edition มาทดลองใชในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือกศึกษาเอกสาร 2 ชุด คือ เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2517–2522 และเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
ผูวิจัยคาดหวังวา จะนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาการจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุของ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล อันจะไดเพิ่มพูนศักยภาพการสืบคน การเผยแพรและเปน
บรรทัดฐานในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุชุดอื่น ๆ ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522  และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
 2. เพื่อจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522  
และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 จํานวน 10 
กลอง และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 จํานวน 12 
กลอง  
 2.  ศึกษาโดยประยุกตใช ISAD (G) Second edition   
 3. เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 
 
ขั้นตอนของการวิจัย 
 1.  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 2.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 4.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  เรียบเรียงผลการวิเคราะหขอมูล 
 6.  สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง ขอมูลท่ีสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ ซ่ึง
ประกอบดวยหนวยขอมูล 7 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access 
and use area)  

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวของ (Allied materials area) 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 
เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง เอกสารการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดเก็บ ดูแลรักษาและใหบริการเผยแพร 
 
อักษรยอท่ีใชในการวิจัย 

มม  เปนอักษรยอแทนขอความ  เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลของหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  

สบ  เปนอักษรยอแทนขอความ  เอกสารสวนบุคคลของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
มหิดล  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดขอมูลลักษณะเอกสารของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ชุดยอย 
คือ เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 อันจะไดนําไปใชในการจัดทําคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุของเอกสารทั้ง 2 ชุดยอยตอไป 
 2. ไดหลักเกณฑในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ที่เปนมาตรฐานซึ่ง
สอดคลองกับลักษณะเอกสารของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล อันสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุชุดอื่นของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 
 3. หนวยงานอื่นสามารถนําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของเอกสารชุดยอยทั้ง 2 ชุด
ไปใชประโยชนตอไปได 
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บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอตามลําดับหัวขอดังนี้  

1.  การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุและมาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวาง
ประเทศ  

2.  หอจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล  
3.  เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวน

บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุและมาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ 

 
การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ 

คําอธิบายจดหมายเหตุ (Archival description) หมายถึง ขอความ/ขอมูลที่สําคัญของ
จดหมายเหตุแตละรายการ/แฟม/ชุด/กลุม เชน ผูผลิตเอกสาร ช่ือเรื่อง วัน เดือน ปที่ผลิต ปริมาณ 
และเนื้อหาสาระของเอกสาร รวมถึงขอมูลที่บงบอกถึงลักษณะของการดําเนินงาน การจัดการของ
หนวยงานเจาของเอกสาร (Pearce-Moses, Richard 2006 : A)  

คําอธิบายจดหมายเหตุไดนํามาใชสรางเปนเครื่องมือชวยคนจดหมายเหตุในลักษณะ
ตาง ๆ เชน บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุ คูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ และเพื่อใหบริการ
คนควาแกผูใชบริการทั่วไป และเพื่อใชเปนหลักฐานควบคุมเอกสารที่อยูในสถาบันจดหมายเหตุ
นั้น ๆ (T. R., Schellenberg 1975 : 194)  

การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุถือเปนแกนของงานในอาชีพนักจดหมายเหตุ เพราะ
หากปราศจากเครื่องมือที่จะนําไปสูการใชประโยชนจากเอกสารอยางเพียงพอแลว ก็ยากที่
หนวยงานทั่วไปจะตระหนักถึงความสําคัญของการสงวนรักษาจดหมายเหตุ (J. Cox, Richard 1992 
:129) ซ่ึงการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุจะจัดทําหลังจัดกลุมและใหสัญลักษณจดหมายเหตุแลว 

การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุมีพัฒนาการมาตั้งแต พ.ศ. 2473 เมื่อนักจดหมายเหตุ
ในยุโรปเร่ิมคนควาและหาวิธีจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุแบบพิเศษขึ้น เพื่อชวยใหผูใชบริการ
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จดหมายเหตุไดใชจดหมายเหตุอยางกวางขวางและถูกตองตามจุดมุงหมายเบื้องตน กลาวคือ ใชเปน
ขอมูลในการวิจัย  ตอมานักจดหมายเหตุไดพัฒนาคําอธิบายจดหมายเหตุจนเปนที่ยอมรับวา 
คําอธิบายจดหมายเหตุเปนเครื่องมือท่ีชวยใหงานวิจัยทุกประเภทใชประโยชนจากเอกสารจดหมาย
เหตุที่มีได (Duranti, Luciana 1989 : 3-9, 1993 : 52) หลังจากทศวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน นัก
จดหมายเหตุ นักเอกสารสวนบุคคล นักเอกสารตัวเขียน และนักสารสนเทศในประเทศตาง ๆ  ไดมี
การพัฒนาหลักการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุและรูปแบบคําอธิบายจดหมายเหตุตาง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น และไดใชเปนมาตรฐานในการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ สําหรับสถาบันจดหมายเหต ุและ
มีการเผยแพรอยางกวางขวาง เชน 

1. รูปแบบการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอรอานได (Machine Readable 
Cataloging Archives and Manuscript Control Format-MARC AMC-Format) เปนหลักเกณฑ
สําหรับการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุทุกระดับโดยเฉพาะระดับชุดและกลุม (Series and 
Collection levels) และเพื่อนําขอมูลบันทึกและสืบคนเปนขอมูลออนไลน จัดทําขึ้นโดยหองสมุด
รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อป พ.ศ. 2516 โดยใชรูปแบบโครงสรางมาตรฐานของ 
United States Machine Readable Cataloging (USMARC) MARC AMC-Format เปนรูปแบบ
มาตรฐานที่ใชสําหรับการลงรายการชุดเอกสารฉบับตัวเขียน เอกสารตัวเขียนสมัยปจจุบัน เอกสาร
ตัวเขียนหายาก เอกสารจดหมายเหตุ และโสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ ที่คอมพิวเตอรสามารถอานได และใช
เปนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฐานขอมูลคอมพิวเตอร (จิรายุ  ดาศรี  2545 : 1-5)  

2. หลักการจัดจดหมายเหตุ เอกสารสวนบุคคล และเอกสารตัวเขียน ใน Archives, 
Personal Papers and Manuscripts: A Cataloging Manual for Archival Repositories, Historical 
Societies and Manuscript Libraries  รวบรวมขึ้นใน พ.ศ. 2526 โดย Steven L.Hensen ผูอํานวยการ
วางแผนและการพัฒนาโครงการเอกสารลักษณะพิเศษของ Duke University  ซ่ึงประยุกตจากกฎ
ของ AACR 2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.) และปรับปรุงเปนฉบับที่ 2 โดย The 
American Society of Archivists รับเปนมาตรฐานการจัดทําอธิบายจดหมายเหตุใน พ.ศ. 2532 เพื่อ
ใชเปนกฎสําหรับการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุโดยไมจํากัดรูปแบบ ทั้งทางกายภาพ ทางเทคนิค 
ทั้งเอกสารที่เขียนดวยลายมือ เอกสารระดับกลุมหรือระดับชุด (L.Hensen, Steven 1989 : 4, 1993 : 
64–70, Pearce-Moses, Richard 2006 : A) 

3. คูมือคําอธิบายจดหมายเหตุ (Manual of Archival Description (MAD)) จัดทําตาม
โครงการจัดทําคูมือคําอธิบายจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ โดยมี 
Michael Cook เปนผูกํากับดูแล โครงการนี้ดําเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2529 เพื่อสรางคูมือแนะนํานัก
จดหมายเหตุในการจัดทําเครื่องมือชวยคนระบบมือและระบบออนไลน เพราะ MAD มีเนื้อหา
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ครอบคลุมทั้งรูปแบบของเครื่องมือชวยคนและใหคําอธิบายเอกสารไดหลายระดับ สามารถสะทอน
ใหเห็นภารกิจและการบริหารงานของหนวยงานเจาของเอกสารเดิม (อุบล ใชสงวน 2546 : 8-9) 
MAD ไดรับการปรับปรุงเปนฉบับที่ 3 โดย Michael Cook  and Magaret Procter เพื่อพัฒนาให
ใชไดทั้งในประเทศอังกฤษและนานาชาติ และสามารถใชไดกับจดหมายเหตุรูปแบบตาง ๆ ทั้ง
เอกสาร จดหมาย ภาพถาย แผนที่ มัลติมีเดีย เอกสารอิเล็กทรอนิกส และใชจัดทําเปนขอมูลสืบคน
ออนไลนได (Cook, Michael and Procter, Magaret 2001 : 185-186) 

4. กฎคําอธิบายจดหมายเหตุ (Rules for Archival Description (RAD)) จัดทําโดย
คณะกรรมการวางแผนมาตรฐานคําอธิบายเอกสารของ Bureau of Canadian Archivist (BCA) เมื่อ 
พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุของประเทศแคนาดา ตอมา พ.ศ. 
2536 คณะกรรมการวางแผนจัดทํามาตรฐานคําอธิบายเอกสารจึงนําเสนอกฎนี้บนเว็บไซต 
http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html RAD สามารถประยุกตใชไดกับสารสนเทศที่
หลากหลาย ทั้งสารสนเทศที่เปนลายลักษณ เอกสารอิเล็กทรอนิกส ไมโครฟอรม และภาพถาย โดย
จะอธิบายกลุมเอกสารตามโครงสรางภายนอกของหนวยงานเจาของเอกสาร และอธิบายตามระบบ
การจัดเรียงเอกสาร 6 ระดับ คือ เอกสารระดับกลุม (Fonds) ระดับกลุมยอย (Sub-fonds) ระดับชุด 
(Series) ระดับชุดยอย (Sub-series) ระดับแฟม (Files) และระดับเรื่อง (Items) (Basic RAD : A 
Short Introduction SCA Outreach Service October 1997 : 3-5) 

5. หลักการเขารหัสคําอธิบายจดหมายเหตุ (Encoded Archival Description (EAD)) 
พัฒนาขึ้นโดย The Library of Congress และ The Society of American Archivists ใน พ.ศ. 2542 
เปนหลักการที่ใชเปนแนวทางการเพิ่มรหัสคําอธิบายจดหมายเหตุโดยระบุตัวช้ี (Pointer) ลงใน
เครื่องมือชวยคน เพื่อใหสามารถสืบคนและแสดงผลไดในระบบออนไลน (เกษศิรินทร คุโณปการ
ตระกูล  และคณะ 2548 : 40) โครงสราง EAD มีลักษณะเปนลําดับชั้นและอธิบายเอกสารไดหลาย
ระดับ โดยเชื่อมโยงตั้งแตระดับกลุม ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม จนถึงระดับเรื่อง รวม
ทั้งสิ้น 118 รายการ สามารถเลือกเฉพาะบางรายการที่เหมาะสมสําหรับใชเปนรายการพื้นฐานใน
การเขารหัสของเครื่องมือชวยคนได  
 6. มาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ISAD (G) :General International 
Standard Archival Description) พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคําอธิบายเอกสาร 
(The Ad Hoc Commission for the Development of Description Standard) ของสภาจดหมายเหตุ
ระหวางประเทศ (ICA) เพื่อจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ  ฉบับแรกจัดพิมพเมื่อ พ.ศ. 2539 
ตอมาคณะกรรมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร (The Committee Descriptive Standards) ไดรวมกัน
ปรับปรุงขึ้นเปน ISAD (G) Second edition เมื่อ พ.ศ. 2542 ที่ประเทศสวีเดน ISAD (G) Second 
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edition เปนมาตรฐานสําหรับการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุทุกระดับ สามารถจําแนกและอธิบาย
จดหมายเหตุทั้งลักษณะเนื้อหา บริบท และโครงสรางตาง ๆ ของเอกสารไดอยางหลากหลาย  
 
มาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ  

มาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศ หรือ ISAD (G) Second edition  
(General International Standard Archival Description) เปนมาตรฐานสําหรับจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุหลายระดับ ซ่ึงสามารถใชควบคูกับคําอธิบายเอกสารเดิมที่มีใชอยูแลวในแตละ
ประเทศ วัตถุประสงคหลักในการจัดทํามาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุระหวางประเทศนี้ เพื่อ
จําแนกและอธิบายลักษณะเนื้อหาและบริบทหรือส่ิงแวดลอมของจดหมายเหตุ ชวยใหผูใชบริการ
สามารถเขาถึงสารสนเทศในจดหมายเหตุได และเปนการใหรายละเอียดคําอธิบายจดหมายเหตุที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง สะทอนใหเห็นสภาพจดหมายเหตุในทุก ๆ ดาน ทั้งการจัดทํา การประเมิน
คุณคา การลงทะเบียน การอนุรักษ และการจัดเรียงเอกสาร (International Council on Archives 
2000 : 7) 
 การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุตาม ISAD (G) Second edition มีประโยชนดังนี้ 

1. สามารถจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุไดอยางถูกตอง เหมาะสม เปนมาตรฐาน
ตรงกันทั่วโลก และสามารถอธิบายตัวตนของเอกสารได 

2. อํานวยความสะดวกในการสืบคนและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุ 
จดหมายเหตุ 

3. ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลอางอิงรวมกันได 
4. สามารถเชื่อมโยงคําอธิบายจดหมายเหตุจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได 

   ลักษณะของ  ISAD (G) Second edition มีหนวยขอมูลที่สําคัญ จัดแบงออกเปน 7 สวน 
ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access 

and use area)  
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวของ (Allied materials area) 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                
12

ISAD (G) Second edition ทั้ง 7 สวนนี้ ประกอบดวย 26 หนวยขอมูล จําแนกไดดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area)  
 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) หมายถึง สวนที่ใหขอมูลสําคัญในการ
อางถึงเอกสาร ที่อยูในหนวยคําอธิบายเดียวกัน ประกอบดวย 5 หนวยขอมูล ดังนี้  

1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง (Reference code(s)) หมายถึง สัญลักษณหรือเลข
หมวดหมูของเอกสาร เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและเพื่ออางอิงในการนํากลับมาใช กฎนี้
กําหนดใหบันทึกรหัสที่ใชจําแนกเอกสารทั้งรหัสประเทศ รหัสสถานที่เก็บเอกสาร รหัสอางอิง
ทองถ่ินหรือหมายเลขควบคุม  

 1.2 ช่ือเอกสาร (Title) หมายถึง ช่ือที่ใชเรียกแทนกลุมเอกสาร เปนการระบุองคการ
ผูผลิตเอกสาร หรือช่ือที่สะทอนใหเห็นภาระหนาที่หรือกิจกรรม  

 1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร (Date(s)) หมายถึง วัน เดือน ป หรือชวงเวลาที่ผลิตหรือ
สะสมเอกสารไวใชในการปฏิบัติงาน 

 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) หมายถึง ระดับชั้นของเอกสาร 
ตั้งแตเอกสารระดับกลุม (Fonds) ระดับกลุมยอย (Sub-fonds) ระดับชุด (Series) ระดับชุดยอย (Sub-
series) ระดับแฟม (Files) และระดับเรื่อง (Items) เพื่อใหทราบถึงระดับชั้นของเอกสาร 

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวน และขนาด) (Extent and medium of the 
unit of description) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ไดแก จํานวน ขนาด 
ปริมาณ หรือส่ือลักษณะพิเศษที่ใชบันทึกเอกสาร เชน เทปแมเหล็ก แผนซีดี-รอม เปนตน  
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 
 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area) หมายถึง สวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับที่มา
ของเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังนี้ 

 2.1 ช่ือผูผลิตเอกสาร (Name of creator(s)) หมายถึง ช่ือหนวยงานหรือช่ือเจาของ
เอกสาร อาจรวมทั้งผูรับผิดชอบในการผลิต การสะสม การดูแลรักษา และรวบรวมเอกสาร  

 2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติ เจาของเอกสาร  (Administrative/Biographical 
history) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการบริหารงานของหนวยงานที่ผลิตเอกสารหรือสะสม
เอกสาร โดยใหขอมูลตั้งแตเร่ิมตน พัฒนาการ และภารกิจของหนวยงาน หรือระบุขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติเจาของเอกสารตั้งแตวันเกิด สถานที่เกิด อาชีพ สถานที่ทํางาน หรือขอมูลแสดงคุณวุฒิ 
ตลอดจนวัน เวลา ที่เสียชีวิตของเจาของเอกสาร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                
13

 2.3 ประวัติของจดหมายเหตุ (Archival history) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการ
โอนยายเอกสารจากเจาของเอกสารเดิมไปยังหนวยงานที่จัดเก็บรักษาและใหบริการ การจัดเรียง 
การจัดทําคูมือชวยคน ผูรับผิดชอบ และผูดูแลเอกสารนั้น ๆ  

 2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสารนั้น (Immediate 
source of acquisition or transfer) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบ
หรือโอนยายเอกสารนั้น และตองลงวัน เดือน ป ช่ือหนวยงาน บุคคล ตระกูลที่จัดทําหรือวิธีการ
ไดมาของเอกสาร  
 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure 
area) 
 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) หมายถึง 
ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ชวยใหผูใชไดพิจารณาเพื่อการตัดสินใจใชเอกสารนั้น ประกอบ 4 หนวย
ขอมูล ดังนี้  
 3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเอกสารชุดหรือหมวดนั้น เชน ชวงเวลาของเอกสาร เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร เปนตน 
และเนื้อหาของเอกสาร เชน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเอกสาร เนื้อหาที่เกี่ยวของ การบริหาร และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร เปนตน 

 3.2 การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal 
destruction and scheduling information) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณคาเอกสาร การทําลาย
เอกสาร และการจัดทําตารางกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสารนั้น ๆ  
 3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของ
เอกสารที่จัดเก็บรักษาในหนวยงานจดหมายเหตุ  
 3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangements) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับระบบ
การจัดเรียงเอกสาร ระบบการจัดหมวดหมูเอกสาร หรือโครงสรางภายในของเอกสาร 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access 
and use area) 

ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access and use 
area) หมายถึง เงื่อนไขในการเขาใชเอกสาร ในกรณีที่มีขอจํากัดตาง ๆ ประกอบ 5 หนวยขอมูลดังนี้  
 4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร (Conditions governing access) หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบาย ที่มีผลกระทบตอการเขาถึงหรือใชเอกสาร
 4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions governing reproductions) หมายถึง 
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ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขในการทําสําเนาเอกสาร ถาไมมีขอมูลจากหนวยงานเจาของ
เอกสารเดิมใหนักจัดหมายเหตุจัดทําขอมูลนี้ขึ้น เพื่อใชเปนกฎหรือระเบียบในการใหสําเนาเอกสาร 
เนื่องจากเปนขอมูลที่จําเปน  
 4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/Scripts of materials) คือ การระบุ
ขอมูลเกี่ยวกับภาษา ตัวเขียนหรือสัญลักษณที่ใชบันทึกเอกสารนั้น เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส เปนตน  
 4 .4  ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใช เอกสาร  (Physical 
characteristics and technical requirements) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพภายนอก
ของเอกสารแตละชิ้น แตละรายการ เชน ลายมือเขียน พิมพดีด ถายสําเนา กฤตภาค รวมเลม เขา
แฟม แยกเปนแผน ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพถายเนกตีฟ แถบเสียง เปนตน และการระบุลักษณะทาง
เทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร เชน การจัดทําเปนรูปแบบรายการ เร่ืองยอ สาระสังเขป ดรรชนี 
โปรแกรมและ/หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่จําเปนในการเปดใชเอกสาร  
 4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding aids) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนที่
หนวยงานผูผลิตเอกสารไดจัดทําไว  
 สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied materials area) 
 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ (Allied materials area) หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
เอกสารในแตละชุด ทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังนี้  
 5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ (Existence and location of originals) หมายถึง ช่ือ
หนวยงานหรือสถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารตนฉบับ  
 5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา (Existence and location of copies) หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา  
 5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ (Related units of descriptions) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร
ชุดอื่นที่มีความเกี่ยวของกับเอกสารชุดที่จัดเก็บในหนวยงานนั้น ๆ  
 5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ (Publication notes) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ
เอกสารนั้น 
 สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
 ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) หมายถึง ขอมูลท่ีไมสามารถจัด
ใหอยูในที่ใด ๆ ของขอมูลจดหมายเหตุสวนอื่น ๆ ทั้ง 5 สวนขางตนได มี 1 หนวยขอมูล คือ 
 6.1 หมายเหตุ หมายถึง ขอมูลเอกสารที่ไมสามารถจัดใหอยูในที่ใด ๆ ของขอมูล
จดหมายเหตุสวนอื่น ๆ ทั้ง 5 สวน ขางตนได 
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 สวนท่ี 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control 
area) 
 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) หมายถึง 
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ซ่ึงใชเปนหลักฐานในการควบคุมเอกสาร ประกอบดวย 3 
หนวยขอมูล ดังนี้  
 7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's notes) หมายถึง ขอมูลการจัดเตรียม การ
จัดทํา การปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร โดยตองระบุช่ือผูจัดทําและแกไขปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร
ในแตละครั้ง  
 7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอตกลงที่ใชในการจัดทําคําอธิบายเอกสารที่นํามาใชเปนกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติระหวาง
ประเทศ ระดับประเทศ หรือระดับหนวยงาน หรือระเบียบในการปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร  
 7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions) หมายถึง วัน เดือน 
ป ที่จัดทําหรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสารนั้น ๆ สําเร็จ  
 หนวยขอมูลของ ISAD (G) Second edition ทั้งหมดนี้ มี 6 หนวยขอมูลท่ีสําคัญและ
จําเปนตองใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือ
เอกสาร ช่ือผูผลิตเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร และระดับของ
คําอธิบายเอกสาร 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยนํา ISAD (G) Second edition มาทดลองใชในการศึกษาลักษณะ
และคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2517-2522 และเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

หอจดหมายเหตุและเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2534 มีนางสาว

สวนีย  วิเศษสินธุ  เปนผูดําเนินการ ตอมาจึงจัดทําโครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น
อยางเปนทางการใน พ.ศ. 2537 (สวนีย วิเศษสินธุ 2537:1-2) ปจจุบันหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
มหิดลเปนหนวยงานระดับฝาย สังกัดสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  
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วัตถุประสงคในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้ 
1.  เพื่อจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนแหลงกลางในการดํารงรักษา

เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยใหคงทนถาวรตลอดไป 
2.  เพื่อรวบรวม ประเมินคุณคา จัดเก็บรักษา และจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสาร

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอยางมีระบบ ตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ 
3.  เพื่อใหบริการและเผยแพรจดหมายเหตุแกหนวยงานของมหาวิทยาลัยและนัก

คนควาวิจัยทั่วไป 
4.  เพื่อใหฝายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีบทบาทหรือมีสวนรวมตอการเรียน การสอน

ของสาขาวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย 
5.  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเกิดการศึกษาคนควาวิจัยที่เปนไปเพื่อสนองความ

ตองการของประเทศอยางกวางขวาง 
 6. เพื่อเปนเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลัง  
 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลมีหนาที่รับผิดชอบ ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ดํารงรักษาเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอันเปนมรดกทางปญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมใหอยูถาวรตลอดไป 

2.  ดําเนินงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ กลาวคือ ดําเนิน 
การแสวงหา รวบรวม รับมอบ ประเมินคุณคา จัดแยกกลุม จัดทําคูมือชวยคนที่มีประสิทธิภาพ 
จัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุ และบริการเผยแพร 

3.  ดําเนินงานและประสานงานกับสํานักงานกองกลางและหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการสํารวจเอกสาร การคัดเลือก ประเมินคุณคาเอกสาร และการรับมอบ
เอกสาร 
 ปจจุบัน การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สมัยแรกเริ่มเล็กนอย โดยมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ดังนี้ งานรวบรวม จัดหา และรับมอบเอกสาร
จดหมายเหตุ งานวิเคราะหและประเมินคุณคาเอกสาร งานวิเคราะหและจัดระบบเอกสารจดหมาย
เหตุ งานจัดทําคูมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ งานรวบรวมและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยมหิดล งานบันทึกขอมูลจดหมายเหตุเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดวย
โปรแกรม  INNOPAC บริการตอบคําถาม  สืบคนเอกสารจดหมายเหตุและสิ่ งพิมพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวมและจัดเก็บรักษามี 5 กลุม คือ 

เอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารสวนบุคคล เอกสารโสตทัศน ส่ิงพิมพของ
มหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ   

กลุมท่ี 1 เอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  
เอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนกลุมเอกสารที่เกิดขึ้นหรือรับไว

ของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารและดําเนินงานตามพันธกิจและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมกิจกรรม เชน นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล การ
จัดตั้งหนวยงานและแตงตั้งบุคลากร การแบงสวนราชการ แผนงาน การตัดสินใจ การปรับปรุงและ
ยุบเลิกหนวยงาน เอกสารการติดตอระหวางผูบริหารของหนวยงานเจาของเอกสาร เอกสารประเภท
กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ คูมือปฏิบัติงาน รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หนวยงาน รายงานประจําป เอกสารประชาสัมพันธ และเอกสารที่ใชปฏิบัติงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรวบรวมมีกลุมเอกสารสําคัญ คือ  

1. เอกสารงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526-2540  
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2504-2548 
3. การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2548 
4. การประชุมอนกุรรมการขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลยั (อ.ก.ม.) พ.ศ. 2523- 

2541  
5. การประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ก.พ.ม.) พ.ศ. 2529-2541 
6. งานพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต พ.ศ. 2529-2540 
7. งานเลขานุการผูบริหาร ตั้งแต พ.ศ. 2534-2538  
8. งานสภาคณาจารย พ.ศ. 2532-2538  
9. เอกสารสํานักหอสมุด ตั้งแต พ.ศ. 2529-2540 
กลุมท่ี 2 เอกสารสวนบุคคล  
เอกสารสวนบุคคลเปนเอกสารที่บุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําขึ้นขณะ

ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล แลวเก็บสะสมไวเพื่อใชงาน เอกสารเหลานี้มีความสําคัญตอ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากขอมูลของเอกสารสะทอนใหเห็นแนวคิด นโยบาย ผลงาน และภารกิจของ
บุคคลผูเปนเจาของเอกสาร และมีขอมูลบางรายการที่เชื่อมโยงกับเอกสารการบริหารงานของ
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มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงชวยสงเสริมขอมูลเอกสารการบริหารใหสมบูรณยิ่งขึ้น เอกสารสวนบุคคลที่
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวม มีกลุมเอกสารสําคัญ คือ  

1.  เอกสารของศาสตราจารยนายแพทย ดร.ณฐั ภมรประวัติ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเอกสารระหวาง พ.ศ. 2522-2534 

2.   เอกสารของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เปนเอกสารระหวาง พ.ศ. 2520-2541   

3.  เอกสารของนายชัยยุทธ บุญญานิตย อดีตผูอํานวยการกองกลาง มหาวทิยาลัยมหดิล
เปนเอกสารระหวาง พ.ศ. 2520-2540   

4.  เอกสารของศาสตราจารยนายแพทยประดษิฐ เจริญไทยทวี อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเอกสารระหวาง พ.ศ. 2534-2538 

กลุมท่ี 3 เอกสารโสตทัศน  
เอกสารโสตทัศนเปนเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเปนเสียงหรือภาพลงบนแผนฟลม

หรือแถบแมเหล็ก หรือบันทึกขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรลงในจานแมเหล็กหรือแถบแมเหล็ก เชน 
แถบบันทึกภาพและเสียง แผนซีดี-รอม ภาพถาย เปนตน สวนใหญเปนเอกสารหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบเอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและ
เอกสารสวนบุคคล เอกสารโสตทัศนที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวม มีกลุมเอกสาร
สําคัญ คือ  

1.  แถบบันทึกเสียงงานการประชุมและพิธีการ พ.ศ. 2528-2539 
2.  แถบบันทึกเสียงและซีดีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524-2542  
3.  แถบบันทึกเสียงและซีดีการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530-2541 
4.  แถบบันทึกเสียงขอมูลภาคสนามของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 

2520-2541  
เอกสารโสตทัศนขอ 1-3 จัดเก็บแยกจากเอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

มหิดล สวนเอกสารขอที่ 4 จัดเก็บไวรวมกับเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล  
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 โดยไมแยกประเภท 

กลุมท่ี 4 สิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย  
 ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยเปนสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพื่อใชประกอบพิธีหรือเนื่องใน
โอกาสสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลและเพื่อเผยแพร ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยที่หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวม มีกลุมเอกสารสําคัญ คือ  
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1.  รายงานการวิจัย หนังสือ หลักสูตรการศึกษา  และวารสารของคณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523-2551 จํานวน 2,452 ช่ือ 

2.  โปสเตอรกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ตั้งแต พ.ศ. 2523-2551 จํานวน 100 แผน 
3.  บัตรอวยพรปใหมของสํานักหอสมุด พ.ศ. 2533-2540 จํานวน 3 กลอง 
4.  แผนผัง แปลน พิมพเขียวการกอสรางศูนยศาลายาและสํานักหอสมุด พ.ศ. 2515-

2538 จํานวน 7 แผน 
กลุมท่ี 5 อ่ืน ๆ  
กลุมนี้เปนวัสดุสําคัญที่อยูในรูปของเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาตาง ๆ โลรางวัล

และใบประกาศเกียรติคณุ เกียรติบัตรตาง ๆ ที่บุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยมหิดลไดรับ
เนื่องในโอกาสตาง ๆ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลรวบรวมวัสดุเหลานี้ ตั้งแต พ.ศ. 2536-
2549 จํานวน 20 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2551) 
 เอกสารทั้ง 5 กลุม เหลานี้ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดนาํมาดําเนินงานดาน
เทคนิคทางวิชาการจดหมายเหตุ กลาวคือ ลงรหัสเอกสารตั้งแตระดบักลุม ระดับชุด ระดับแฟม 
ตามลําดับ จัดเรียงเอกสารภายในแฟม และบรรจุในกลองไรกรด แลวจดัเก็บในตูเหล็กเลื่อน 

เอกสารเหลานี้หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร 
บัญชีสํารวจเอกสาร และใชบัญชีสงมอบเอกสารในการควบคุมและสืบคนเอกสารเบื้องตน สวน
หนังสือและรายงานการวิจัยมีการกําหนดหมวดหมูโดยใหเลขหมูหนังสือเชนเดียวกับระบบการจัด
หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด นอกจากนี้ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัมหดิลยงั
ไดนําขอมูลของเอกสารเหลานี้ลงในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศโปรแกรม INNOPAC ใน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถสืบคนรวมกับทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด  

 
ตารางที่ 1 เอกสารของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  
 

กลุมที่ รายการ พ.ศ. ปริมาณ 
1.  เอกสารการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

1. เอกสารงานการประชุมและพิธีการ 
กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
3. การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. การประชุมอนุกรรมการขาราชการ พลเรือน
ในมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) 

2526-2540 
 

2504-2548 
2517-2548 
2523-2541 

 

477  กลอง 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
 

กลุมที่ รายการ พ.ศ. ปริมาณ 
1.  เอกสารการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. การประชุมคณะกรรมการพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.พ.ม.)  

6. งานพระราชทานปริญญาบัตร 
7. งานเลขานุการผูบริหาร  
8. งานสภาคณาจารย  
9. สํานักหอสมุด 

2529-2541 
 

2529-2540 
2534-2538 
2532-2538 
2529-2540 

 

2. เอกสารสวนบุคคล  
 

1. เอกสารของศาสตราจารยนายแพทย ดร. ณัฐ 
ภมรประวัติ 

2. เอกสารของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน 

3. เอกสารของนายชัยยุทธ บุญญานิตย 
4. เอกสารของศาสตราจารยนายแพทยประดิษฐ 
เจริญไทยทวี 

2522-2534 
 

2520-2541   
 

2516-2537   
2520-2540 

307 กลอง 

3. เอกสารโสตทศัน 1. แถบบันทึกเสียงานการประชุมและพิธีการ  
2. แถบบันทึกเสียงและซีดีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.  

3. แถบบันทึกเสียงและซีดีการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. แถบบันทึ ก เสี ย งข อมู ลภาคสนามของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน  

2528-2539 
 

2524-2542 
 

2530-2541 
 

2520-2541 

12 กลอง 
 
 
 
 
 

 
4. สิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย 1. รายงานการวิจัย หนังสือ หลักสูตร และ

วารสารของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
มหิดล  

2. โปสเตอร  
3. บัตรอวยพรปใหมของสํานักหอสมุด 
4. แผนผัง แปลน พิมพเขียวการกอสรางศูนย
ศาลายาและสํานักหอสมุด  

2523-2551 
 
 

2523-2551 
2533-2540 
2515-2538   

2,452 ช่ือ 
 
 

100 แผน 
3 กลอง 
7 แผน 

5. อื่น ๆ 1. เหรียญรางวัล 
2. โลเกียรติคุณ 
3. เกียรติบัตร 

2536-2549 20 รายการ 
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เอกสารการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 

 
เอกสารการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 

เอกสารชุดนี้เปนเอกสารในกลุมเอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หอ
จดหมายเหตุไดรับมอบจากฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 มีเอกสารจํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง เปนเอกสารครอบคลุม
ระหวาง  พ .ศ .  2517-2522  สวนเอกสารระหวาง  พ .ศ .  2512-2516 ซ่ึง เปนชวงที่จัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และเริ่มมีการขยายการศึกษามายังวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม นั้น ไม
ปรากฏหลักฐานการสงมอบเอกสารชวงนี้จากฝายงานการประชุมและพิธีการ ซ่ึงเปนผูรวบรวม
เอกสารกลุมนี้ เอกสารชุดนี้ประกอบดวย ระเบียบวาระการประชุม อ.ก .ม.และคณบดีใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีคร้ังที่ผานมา การจัดเรียงเอกสารจะ
คงไวตามระเบียบเดิมตามที่เจาของเอกสารจัดทําไว และมีเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย ทั้ง
ส่ิงพิมพที่เย็บเลมและไมเย็บเลม ไดแก หนังสือ งานวิจัย รายงานการประชุม การอบรมและสัมมนา 
จุลสาร วารสาร แผนพับ และโปสเตอร  

 
เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  

เอกสารชุดนี้เปนเอกสารในกลุมเอกสารสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําขึ้น
ขณะเจาของเอกสารปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล แลวเก็บสะสมไวเพื่อการใชงาน หอ
จดหมายเหตุไดรับมอบจากศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 2 คร้ัง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 แบงเอกสารออกเปน 6 แฟม 
รวม 12 กลอง เปนเอกสารครอบคลุมป พ.ศ. 2520-2541 ลักษณะของเอกสารเปนขอมูลงานวิจัย
ทางดานภาษาศาสตรและวัฒนธรรม ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม รายงานการวิจัย 
เอกสารประกอบการวิจัย แถบบันทึกเสียง และบัตรคํา  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของที่พบจะเปนการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุและการลงรายการ
ขอมูลส่ิงพิมพและจดหมายเหตุ ดังนี้ 
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1. งานวิจัยในประเทศไทย 
งานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการจัดคูมือสืบคนและการลงรายการเอกสาร

จดหมายเหตุ มีดังนี้ 
พัชรี ทองแขก (2549) ศึกษารูปแบบการสรางคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อจัดทําเปนคูมือสืบคนเอกสารในลักษณะรูปเลม โดยประยกุต
จากกรอบของ ISAD (G) กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบบันทึก
ขอมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 ระดับชุดยอย และ
แบบบันทึกขอมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 ระดับ
แฟม  

ผลการวิจัยพบวา เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการ
จัดเรียงเปนระเบียบตามวาระการประชุมและตามป พ.ศ. เอกสารการประชุมไดรับการจัดเก็บอยาง
เปนระบบ และเปนเอกสารหลักของหนวยงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย หนวยจดหมายเหตุจึงมี
การจัดทําเครื่องมือชวยคนเอกสารชุดนี้กอน ลักษณะทางกายภาพของเอกสารการประชุมเปน
กระดาษโรเนียว ซ่ึงสะทอนใหเห็นกระบวนการผลิตเอกสารในสมัยนั้น ลักษณะเนื้อหาของเอกสาร
ครอบคลุมเรื่องการจัดวางระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และเรื่องการแตงตั้งบุคคลและคณะกรรมการตาง ๆ ที่ดินของมหาวิทยาลัย ตรา สี 
และครุยประจํามหาวิทยาลัย ผลการวิจัยสามารถนําขอมูลมาจัดทําเปนคูมือสืบคนเอกสารการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลักษณะรูปเลมที่ประกอบดวยหลักการจัดทํา บทนํา 
และรายการเอกสาร ตามกรอบของมาตรฐาน ISAD (G) เปนแนวทางใหผูศึกษาเอกสารของ
มหาวิทยาลัย ประเภทเอกสารรายงานการประชุมยึดเปนแบบอยางในการจัดทําคําอธิบายเอกสาร 
ทั้งรูปแบบการลงรายการแตละสวน การจัดทําเปนคูมือลักษณะรูปเลม หรือจัดทําเปนคําอธิบาย
เอกสาร เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซตของหนวยงานจดหมายเหตุตอไป 

วิศปศย  ชัยชวย (2549) ศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาของเอกสาร
จดหมายเหตุเหตุไทยสมัยอยุธยาและจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสาร ตามมาตรฐาน ISBD (A) 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาที่จัดเก็บและ
ใหบริการ ณ หอสมุดแหงชาติ ประกอบดวยจารึก 70 รายการ และเอกสารตัวเขียน 24 รายการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา และหลักเกณฑ
การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา  ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา พบวา เอกสารไมมีการตั้งชื่อเร่ืองโดยผูจัดทําเอกสาร วัสดุรองรับการ
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บันทึกเอกสารที่มีความคงทนถาวร ไดแก โลหะ ศิลา ไม ปูน ดินเผา ซ่ึงมีแผนทองมากที่สุด สวน
วัสดุที่ไมคงทนถาวร ไดแก กระดาษสมุดไทยดํามากที่สุด ผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประเภท
จารึกเปนพระสงฆมากที่สุด ประเภทเอกสารตัวเขียนเปนขุนนางมากที่สุด ช่ือเมืองที่จัดทําเอกสาร
ทั้งจารึกและเอกสารตัวเขียนมากที่สุด คือ อยุธยา เอกสารที่เกาแกที่สุดเปนจารึกที่จัดทําขึ้น พ.ศ. 
1917 สวนเอกสารที่ใหมที่สุดเปนเอกสารตัวเขียนจัดทําขึ้นใน พ.ศ. 2326 เอกสารตัวเขียนบาง
รายการมีภาพประกอบ และบางรายการมีตราประทับ ภาษาที่ใชบันทึกเอกสารทั้งจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนมากที่สุด คือ ภาษาไทย จารึกใชอักษรขอมในการบันทึกมากที่สุด เอกสารตัวเขียนใช
อักษรไทยธนบุรี-รัตนโกสินทรในการบันทึกมากที่สุด  

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาจําแนกได 10 
กลุมเรื่อง คือ การพระราชทานสมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ การประกาศกิจกรรมในพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมะ/คาถา การทําสัตยประติชญา การติดตอราชการ บันทึกเหตุการณสําคัญ การระบุหนาที่
ราชการเฉพาะประเภท การบอกชื่อส่ิงของ ทําเนียบนาม และสนธิสัญญา โดยเอกสารประเภทจารึก
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศกิจกรรมทางศาสนามากที่สุด และประเภทเอกสารตัวเขียน มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณสําคัญมากที่สุด คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาจะ
จัดทําเปนรูปเลม ซ่ึงเปนการรวบรวมรายการเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาที่ใหบริการใน
หอสมุดแหงชาติ โดยใชกรอบการลงรายการทางบรรณานุกรมตาม ISBD (A) ผลการวิจัยนี้สามารถ
จัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาในลักษณะรูปเลมได แตยังมีขอจํากัดในดาน
รูปลักษณและเนื้อหาของขอมูล เนื่อง ISBD (A) เปนมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสําหรับหนังสือเกาและ
เอกสารโบราณตางประเทศ ตองมีการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาหลักเกณฑใหเหมาะสมกับเอกสาร
โบราณของไทยตอไป 

วัชรินทร  อินถา (2544) ศึกษารูปแบบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เกี่ยวกับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพรบน
เครือขายอินเทอรเน็ต สํารวจหาเขตขอมูลที่บรรณารักษตองการใชเพื่อลงรายการ และกําหนด
รูปแบบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดังกลาว เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึง
ผูวิจัยสงใหบรรณารักษสังกัดงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 23 แหง จํานวน 92 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 85 ชุด คิดเปนรอยละ 92.39  

ผลการวิจัยพบวา บรรณารักษที่เห็นดวยกับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
ใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตองการใชรูปแบบการลงรายการตามแบบของ US MARC 
รวมกับ AACR2 สวนรูปแบบของฐานขอมูลควรใชฐานขอมูลหองสมุดรวมกับสารสนเทศอื่น ๆ 
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คิดเปนรอยละ 91.8, 69.4 และ 51.8 ตามลําดับ และมีบรรณารักษใหความเห็นวา ทรัพยากร
สารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ควรนํามาลงรายการมากที่สุด คือ สาระสังเขป บทคัดยอ/ยอ
เรื่อง คิดเปนรอยละ 88.2 อันดับรองลงมา คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซตหรือโฮมเพจที่
นาสนใจ คิดเปนรอยละ 83.5 และวารสารอิเล็กทรอนิกส เอกสารฉบับเต็ม ตลอดจนขอมูลทาง
วิชาการคิดเปนรอยละ 82.4  อยางไรก็ตาม พบปญหาวาบรรณารักษยังขาดความรูความสามารถดาน
มาตรฐานในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ต สารสนเทศบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีจํานวนมากทําใหยากตอการคัดเลือก มีการเปลี่ยนแปลง US MARC อยูเสมอ  
ตลอดจนปญหาดานเครือขายคอมพิวเตอรที่สงผลตอการเขาถึงขอมูล ฉะนั้น ผูศึกษาจึงให
ขอคิดเห็นวา ควรมีโครงการนํารองเพื่อสรางมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชรูปแบบการลงรายการของดับลินคอร  

พัชรี  พันตาวงษ (2535) ศึกษาการใชไมโครคอมพิวเตอรในการจัดเก็บและคนคืนวัสดุ
จดหมายเหตุของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะห ออกแบบ
และทดลองใชฐานขอมูลใหสามารถอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือใชฐานขอมูล
รวมกันในมหาวิทยาลัยศิลปากร สํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลและ
ผูใชบริการทั่วไปที่มีผลตอการคนคืน และเพื่อประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบโดยหา
คํา Recall และคา Precision  ดําเนินการวิจัยโดยศึกษาโครงสรางของมาตรฐานการลงรายการวัสดุ
จดหมายเหตุที่คอมพิวเตอรสามารถอานได (US MARC : AMC) และศึกษาลักษณะของวัสดุ
จดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 692 รายการ นํามาทําเรื่องยอ ใหคําสําคัญและหัว
เร่ือง ออกแบบฐานขอมูล โดยคัดเลือกและแปลงขอมูลแตละรายการใหอยูในรูปแบบ US MARC : 
AMC แลวบันทึกลงฐานขอมูลในไมโครคอมพิวเตอร พบวา ระบบการจัดเก็บและคนคืนที่สรางขึ้น
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานและบริหารงานของโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดดี  โครงสรางของฐานขอมูลมีความเหมาะสมในระดับมาก ระบบมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานจัดเก็บและคนคืนไดดีในระดับมาก ผูประเมินผลทุกกลุมมีความพึงพอใจในระดับมาก  แต
ฐานขอมูลมีขนาดเล็กทําใหผูประเมินผลทุกกลุมมีความพึงพอใจคอนขางต่ําในปจจัยที่เกี่ยวกับ
จํานวนรายการที่คนคืนได จํานวนรายการที่สัมพันธกับคําถาม และความครอบคลุมของเรื่องที่
ตองการในฐานขอมูล  สวนการหาคาความสัมพันธของคา Recall และคา Precision นั้น พบวา มี
ความสัมพันธไปในทางเดียวกัน ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางในนําขอมูลของคําอธิบาย
เอกสารหรือขอมูลจากคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุไปประยุกตใชในสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ
ในระบบอัตโนมัติ  
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จิราภรณ  ศิริธร (2537) ศึกษาการประเมินระบบจดหมายเหตุของธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซ เพื่อวิเคราะห ออกแบบและสรางระบบจดหมายเหตุ
อัตโนมัติสําหรับธนาคารแหงประเทศไทย โดยประยุกตใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซ และ
ประเมินระบบที่สรางขึ้นในดานตัวคน ศัพทดรรชนีที่ใช ผลการคนรูปแบบการแสดงรายการ และ
เวลาที่ไดรับผลการคนเอกสารจดหมายเหตุ กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางระบบเปนขอมูลจดหมาย
เหตุของสวนเลขานุการ ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 1,048 รายการ ที่จัดทําสาระสังเขปและ
แปลงใหอยูในรูปแบบมาตรฐานการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอรสามารถอานได และ
บันทึกลงฐานขอมูลโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซ พบวา ระบบนี้สามารถปฏิบัติงาน
ควบคุมกิจกรรมจดหมายเหตุของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใชในการสืบคนและใหบริการได 
การประเมินผลระบบโดยนักจดหมายเหตุและผูปฏิบัติงานในหนวยงานจดหมายเหตุ 26 คน และ
ผูใชบริการที่เปนพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย 65 คน พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอตัว
คนประเภทหัวเร่ืองมากกวาตัวคนประเภทอื่นและการสืบคนนั้นไดรับเอกสารจดหมายเหตุที่ตรง
กับความตองการ และมีความพึงพอใจตอรูปแบบการแสดงรายการที่มีช่ือสวนงานเจาของเอกสาร 
ช่ือแฟมเอกสาร ระยะเวลาและสาระสังเขปในระดับมาก แตมีความพึงพอใจในเรื่องเวลาที่ไดรับผล
การคนคืนทางจอภาพในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจตอเวลาในการสืบคนจดหมายเหตุใน
ระดับมาก ผลการศึกษานี้สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช
บริการเครื่องมือชวยคนเอกสาร เพื่อปรับปรุงเครื่องมือชวยคนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. งานวิจัยในตางประเทศ 
 งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ มีดังนี้ 

Elizabeth Shepherd และ Charlotte Smith (1999) ศึกษาเรื่อง The Application of 
ISAD (G) to the Description of archival datasets เพื่อจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของ 
Archives and Records Management at University College of London โดยประยุกตตาม ISAD (G) 
โดยเนนศึกษาเอกสารระดับชุดและระดับที่ต่ําลงไป ในหนวยงานของ หองสมุด หอจดหมายเหตุ 
และศูนยศึกษาสารสนเทศ ของ UCL (University College of London) วิธีดําเนินการวิจัย คือ ศึกษา
และวิเคราะหลักษณะของมาตรฐาน ISAD (G) โดยพิจารณาหนวยขอมูลของ ISAD (G) แตละ
หนวยที่สัมพันธกับขอมูลจดหมายเหตุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบ Essex Data 
Archive (EDA) และ History Data Service (HDS)  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตป 1997-1999 จาก 
Steinmetz Archive และ The Steinmetz Archive and the Netherlands Historical Data Archive 
(NHDA) แลวนํามาทดสอบกับ NDAD (National Digital Archive of Datasets) สัมภาษณเจาหนาที่
ของ NDAD จํานวน 10 คน และสัมภาษณนักจดหมายเหตุในหนวยงานเอกชนและพนักงานพัฒนา
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ระบบแคตาลอกของ NDAD เกี่ยวกับการลงหนวยขอมูลเพิ่มเติม พบวา การวิจัยนี้สามารถจัดทํา
คําอธิบายชุดขอมูลจดหมายเหตุ (Datasets) ไดครอบคลุมหนวยขอมูลของ ISAD (G) ทั้ง 7 สวน 26 
หนวยขอมูล และสามารถกําหนดสวนของเอกสารจดหมายเหตุไดเพิ่มเติมจาก ISAD (G) อีก 2 
สวน คือ สวนคุณสมบัติเอกสารตนฉบับ มี 4 หนวยขอมูล และสวนการจัดการจดหมายเหตุ มี 3 
หนวยขอมูล ผลการวิจัยนี้ทําใหไดรายละเอียดของขอมูลที่ตองการศึกษามากขึ้น สามารถกําหนด
หนวยขอมูลตามลักษณะของเอกสารที่ตองการศึกษาไดมากขึ้นกวาขอบเขตของ ISAD (G) เดิม ทั้ง
หนวยขอมูลระบบ Manual และระบบดิจิทัล สะทอนใหเห็นวา ISAD (G) มีกฎที่ยืดหยุน สามารถ
ประยุกตใชกับวัสดุทุกประเภท ทั้งประเภทกระดาษแผน โสตทัศน ส่ิงพิมพ และอ่ืน ๆ อันจะเปน
ประโยชนในการใชเปนแนวทางศึกษาเอกสารประเภทตาง ๆ ตอไป  

Elizabeth Shepherd  and Rachael Pringle (2000) ศึกษาเรื่อง Mapping descriptive 
standards across domains: A Comparison of ISAD (G) and SPECTRUM เพื่อวิเคราะหความ
เปนไปไดในการประยุกต ISAD (G) มาใชในการจัดทํามาตรฐาน SPECTRUM โดยศึกษา
เปรียบเทียบขอมูลที่เหมือนกัน ขอมูลที่ไมมี และขอมูลท่ีซํ้ากันระหวางมาตรฐานทั้งสอง จากนั้นจึง
ประเมินคา ขอบเขตและความเกี่ยวเนื่องของ SPECTRUM เพื่อนําขอมูลคําอธิบายจดหมายเหตุ
ระหวางจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และวัสดุหองสมุด มาใชเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพื่อใชสืบคนและ
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ผลการการวิจัยสามารถนําหนวยขอมูลของ SPECTRUM ไปใชกับกรอบ
ของ ISAD (G) ได แมวาหนวยขอมูลของ SPECTRUM บางสวนที่ไมสามารถนําไปใชตรงกับ
หนวยขอมูลพื้นฐานของ ISAD (G) ทั้งหมด ตองปรับหนวยขอมูลนั้นจึงจะนําไปใชในการจัดทํา
คําอธิบายเอกสารได อีกประการหนึ่ง มาตรฐานทั้งสองนี้มีขอมูลเฉพาะ ซ่ึงเกิดจากขอจํากัดของ
ขอมูลพื้นฐานทางจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และหองสมุด ผูจัดทําคําอธิบายเอกสารทั้ง 3 แหง จึงตอง
ทําความเขาใจและทําขอตกลงรวมกัน โดยคํานึงถึงแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพทั้ง 3 เปนหลัก เพื่อ
ประสิทธิภาพในการใหบริการและเผยแพรขอมูลตอไป การวิจัยคร้ังนี้ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ
ในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และหองสมุด เพื่อใหการเขาถึงขอมูล
กวางขวางและมีประสิทธิภาพ ลดขอจํากัดของรูปลักษณและประเภทของขอมูล และการแสดง
ขอมูลเปรียบเทียบระหวางหนวยขอมูลของ SPECTRUM และ ISAD (G) นี้จะชวยใหผูศึกษาที่
ตองการประยุกต ISAD (G) ไปใชกับขอมูลอ่ืน ๆ ไดตัดสินใจไดอยางเหมาะสมในการลงหนวย
ขอมูลแตละสวน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังหวังวา ผลการวิจัยนี้จะถูกนําไปพัฒนาเปนคูมือปฏิบัติงาน
พื้นฐานที่สมบูรณมากขึ้น สําหรับเปนคูมือจัดทําคําอธิบายเอกสารของผูดูแลเอกสารและนัก
จดหมายเหตุตอไปในอนาคต 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของเอกสาร
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 และจัดทําคําอธิบายเอกสารของเอกสารทั้ง 2 ชุดยอย
ดังกลาว โดยใชหลักเกณฑของ ISAD (G) Second edition การดําเนินงานวิจัย มีดังนี้ 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง   
2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
4.  การวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญทางดานการวางระเบียบของคณะ 
สถาบัน การกําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน และการ
สอบไล  การอนุมัติบรรจุ  การอนุมัติ เ ล่ือนชั้น  การรับโอน  และแต งตั้ งข าราชการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ เอกสารชุดนี้ยังเปนขอมูลสําคัญในชวงที่มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่ม
ขยายการศึกษาไปสูวิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ซ่ึงเปนเอกสารจดหมายเหตุที่มีวัสดุจดหมายเหตุ
หลากหลายครอบคลุมเอกสารสวนบุคคล  โสตทัศน  สิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย  และอื่น ๆ เอกสาร
ทั้ง 2 ชุดยอย มีรายละเอียด ดังนี้ 

เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 เปนกลุมเอกสารที่
ไดรับมอบจากฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และไดมีการ
จัดเรียงเอกสารตามระเบียบเดิมที่เจาของเอกสารจัดไว คือ เอกสารจัดเรียงตามวาระการประชุม และ
เรียงลําดับตามป พ.ศ. จัดลงรหัสเอกสาร บรรจุแฟม โดย 1 วาระการประชุมจัดเปน 1 แฟม บรรจุใน
กลองไรกรด จัดเก็บในตูเหล็กเล่ือน และจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสารเปนเครื่องมือชวยคน 
ลักษณะของทะเบียนรับมอบเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดรวมอยูในทะเบียนรับ
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มอบเอกสารการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เชน เอกสารการประชุมสภา เอกสารการ
ประชุม อ.ก.ม. เอกสารการประชุคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน ซ่ึงเปนแฟมปกแข็ง มีขอมูล
สําคัญ ประกอบดวย รายละเอียดวัน เดือน ปที่รับมอบเอกสาร ช่ือหนวยงานเจาของเอกสาร และ
ปริมาณเอกสาร และยังใชบัญชีสงมอบเอกสารที่หนวยงานเจาของเอกสารเดิมจัดทําไวเปน
เครื่องมือในการสืบคน ซ่ึงมีขอมูลสําคัญ คือ ช่ือเอกสาร เลขที่เอกสาร เร่ืองเอกสาร ป พ.ศ.ของ
เอกสาร จํานวนเอกสาร และหมายเหตุ ลักษณะของเอกสารเปนระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.
และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานการประชุม อ.ก.ม.และคณบดี คร้ังที่ผานมา มีเอกสาร
ประกอบการประชุมประเภทงานวิจัย หนังสือ รายงานการประชุม การอบรมและสัมมนา จุลสาร 
วารสาร แผนพับ และโปสเตอร แนบในรายงานการประชุม จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง ดัง
รายละเอียดของเอกสารในตารางที่ 2 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
 
กลองที่ แฟมที่ เรื่อง พ.ศ. จํานวน หมายเหตุ 

1 1–17 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 12/2517 [11/10/2517]– 
ครั้งที่ 14/2518 [28/07/2518] 

2517–2518 602 แผน 
 

2 18–40 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 15/2518 [08/08/2518]– 
ครั้งที่ 16/2519 [05/10/2519] 

2518–2519 475 แผน 
 

3 41–53 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 17/2519 [19/10/2519] – 
ครั้งที่ 7/2520 [07/04/2520] 

2519–2520 614 แผน 
 

4 54–66 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 8/2520 [20/04/2520]– 
ครั้งที่ 20/2520 [02/11/2520] 

2520 644 แผน 
 

5 67–79 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 21/2520 [15/11/2520]– 
ครั้งที่ 9/2521 [10/05/2521] 

2520–2521 591 แผน 
 

6 80–92 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 10/2521 [24/05/2521]– 
ครั้งที่ 20/2521 [18/10/2521] 

2521 429 แผน 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
กลองที่ แฟมที่ เรื่อง พ.ศ. จํานวน หมายเหตุ 

7 93–102 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 21/2521 [01/11/2521] – 
ครั้งที่ 5/2522 [28/02/2522] 

2521–2522 483 แผน 
 

8 103–112 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 6/2522 [14/03/2522] – 
ครั้งพิเศษที่ 1/2522 [11/07/2522] 

2522 507 แผน 
 

9 113–118 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 15/2522 [25/07/2522] – 
ครั้งที่ 20/2522 [08/10/2522] 

2522 637 แผน 
 

10 119–123 
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งที่ 21/2522 [24/10/2522] – 
ครั้งที่ 25/2522 [19/12/2522] 

2522 377 แผน 
 

  
 เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ไดรับการจัดเรียงใน
แฟมปกออนขนาดสันกวาง 2.54 เซนติเมตร แบงเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แฟมขนาด 24 x 36 
เซนติเมตร และแบบที่ 2 แฟมเอกสารขนาด 24 x 38 เซนติเมตร ทั้งสองแบบบรรจุเอกสารตั้งแต 4-
100 แผน รวม 119 แฟม และบรรจุเอกสารตั้งแต 100-400 แผน รวม 4 แฟม สวนกลองเอกสารใช
กลองขนาด 13 x 27 x 38 เซนติเมตร บรรจุเอกสารตั้งแต 1-23 แฟม จํานวน 10 กลอง 
 เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 เปนชุด
เอกสารในกลุมเอกสารสวนบุคคลของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบจาก
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 และครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดเรียงเอกสารโดย
แยกตามชื่อเรื่อง และเรียงลําดับตามป พ.ศ. ลงรหัสเอกสาร บรรจุในแฟมและกลองไรกรด จัดเก็บ
ในตูเหล็กเลื่อน และจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารเปนเครื่องมือชวยคน ลักษณะบัญชีสํารวจเอกสาร
ของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนี้ใหรายละเอียดถึงระดับแฟม/ชุดเอกสาร โดยจัดทําเปนรูปเลม
และแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนคํานําและสวนคําอธิบายเอกสาร มีขอมูลสําคัญ เชน รหัส
เอกสาร ช่ือเอกสาร ระยะเวลาของเอกสาร ปริมาณของเอกสาร ประวัติความเปนมาของเอกสารโดย
ยอ คําอธิบายเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียง เปนตน ลักษณะของเอกสารเปนบันทึกขอมูล
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ภาคสนาม รายงานการวิจัย เอกสารประกอบการวิจัย แถบบันทึกเสียง และบัตรคํา เอกสารชุดนี้แบง
เอกสารออกเปน 6 แฟม ตามกลุมเรื่องของเอกสาร รวม 12 กลอง  
 เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 นี้ไดรับ
การจัดเรียงในแฟมปกออนขนาดสันกวาง 2.50 เซนติเมตร แบงเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 แฟมขนาด 
24 x 36 เซนติเมตร และแบบที่ 2 แฟมเอกสารขนาด 24 x 38 เซนติเมตร ทั้งสองแบบบรรจุเอกสาร
ไดตั้งแต 100-400 แผน รวม 5 แฟม* สวนกลองเอกสารใชบรรจุเอกสารที่ปรากฏในรูปแบบงานวจิยั
มี 3 ขนาด คือ กลองเอกสารแบบที่ 1 ขนาด 33 x 46 x 12 เซนติเมตร จํานวน 3 กลอง กลองเอกสาร
แบบที่ 2 ขนาด 13 x 27 x 38 เซนติเมตร จํานวน 2 กลอง และกลองเอกสารแบบที่ 3 ขนาด 9 x 27 x 
38 เซนติเมตร จํานวน 7 กลอง 

เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ยังมีรูปแบบเปนแถบ
บันทึกเสียงและบัตรคําดวย ซ่ึงหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจัดรวมอยูในกลองเอกสารชุดยอยนี้ 
แถบบันทึกเสียงใชบันทึกขอมูลภาคสนามหรือบทสัมภาษณทางภาษาศาสตรทั้งภาษาขมุและเขมร
ถ่ินไทย และรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบงเปน 2 ขนาด คือ ขนาด C 60 จํานวน 25 มวน 
และขนาด C 90 จํานวน 25 มวน สวนบัตรคําใชบันทึกขอมูลภาษาขมุในประเทศไทย โดยเขียน
ขอมูลดวยลายมือ มีขนาด 13 x 21 เซนติเมตร จํานวน 7,715 ใบ แบงเปนบัตรแข็งสีขาวที่ใชบันทึก
ขอมูลภาษาขมุดวยสัทอักษร และอธิบายความเปนภาษาไทย จํานวน 2,705 ใบ และบัตรออนสีเขียว
และสีเหลืองที่ใชบันทึกขอมูลภาษาขมุดวยสัทอักษร และอธิบายความเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 
5,010 ใบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ คือ แบบเก็บขอมูล จําแนกเปน 4   แบบ คือ 1) แบบการลง
รายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย (Sub-series) 2) 
แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟม 
(Files) 3) แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 

                                                           
* แฟมเอกสาร กลองเอกสาร และบัตรคํา นิยมบอกขนาดเปนนิ้ว แตเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ใช

ระบบเซนติเมตร ผูศึกษาจึงปรับแกขนาดของแฟม กลอง และบัตรคํา เปนระบบเซนติเมตรตลอดทั้งเลม ทั้งนี้ 
แฟมเอกสารเปนแฟมปกออนขนาดสันกวาง 1 นิ้ว แบบที่ 1 ขนาด 10 x 14 นิ้ว แบบที่ 2 ขนาด 9 x 15 นิ้ว กลอง
เอกสารแบบที่ 1 ขนาด 13 x 18 x 5 นิ้ว แบบที่ 2 ขนาด 5 x 10.50 x 15 นิ้ว แบบที่ 3 ขนาด 3.5 x 10.5 x 15 นิ้ว 
และบัตรคําขนาด 5 x 8 นิ้ว 
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2520-2541 ระดับชุดยอย (Sub-series) 4) แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม (Files) 
 1. ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือการวิจัยแตละแบบมีลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
ระดับชุดยอย (Sub-series) มีลักษณะเปนแบบเติมขอมูลเอกสาร ประกอบดวยสวนขอมูลเอกสาร 7 
สวน รวม 26 หนวยขอมูล คือ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร มี 5 หนวยขอมูล สวนที่ 2 ขอมูล
เกี่ยวกับบริบทของเอกสาร มี 4 หนวยขอมูล สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของ
เอกสาร มี 4 หนวยขอมูล สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร มี 5 หนวย
ขอมูล สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ มี 4 หนวยขอมูล สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือ
สวนหมายเหตุ มี 1 หนวยขอมูล และสวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร มี 
3 หนวยขอมูล สําหรับชื่อสวนขอมูลเอกสารบันทึกดวยภาษาไทยและใชภาษาอังกฤษในวงเล็บ 
(แบบการลงรายการเอกสาร ระดับชุดยอย (Sub-series) นี้ ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ก หนา 
128)  
 1.2 แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
ระดับแฟม (Files) มีลักษณะเปนแบบเติมขอมูลเอกสาร ประกอบดวยสวนขอมูลเอกสาร 5 สวน 
รวม 14 หนวยขอมูล คือ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร มี 5 หนวยขอมูล สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร มี 2 หนวยขอมูล สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและ
การใชเอกสาร มี 4 หนวยขอมูล สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ มี 1 หนวยขอมูล 
และสวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร มี 2 หนวยขอมูล สําหรับชื่อ
สวนขอมูลเอกสารบันทึกดวยภาษาไทยและใชภาษาอังกฤษในวงเล็บ (แบบการลงรายการเอกสาร 
ระดับแฟม (Files) นี้ ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ก หนา 131) 
 หนวยขอมูล ISAD (G) Second edition ที่นํามาใชในแบบการลงรายการเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟมนี้ มีโครงสรางเชนเดียวกับแบบการ
ลงรายการเอกสารระดับชุดยอย และมีบางขอมูลที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกับแบบการลงรายการระดับแฟม 
ผูวิจัยจึงตัดออก หนวยขอมูลที่ไมนําเสนอ ไดแก ช่ือผูผลิตเอกสาร ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติ
เอกสารจดหมายเหตุ แหลงที่โอนยายเอกสาร การประเมินคุณคาเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 
เครื่องมือชวยคน สถานที่จัดเก็บตนฉบับ สถานที่จัดเก็บสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ ขอความเกี่ยวกับ
การพิมพ และกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ รวม 12 หนวยขอมูล   
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 1.3 แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย (Sub-series) มีลักษณะเปนแบบเติมขอมูลเอกสาร ประกอบดวย 
สวนขอมูลเอกสาร 7 สวน รวม 26 หนวยขอมูล ซ่ึงมีโครงสรางเชนเดียวกับแบบการลงรายการ
เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย (แบบการลงรายการ
เอกสาร ระดับชุด (Series) นี้ ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ข หนา 134)  

1.4 แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม (Files) มีลักษณะเปนแบบเติมขอมูลเอกสาร ประกอบดวย สวนขอมูล
เอกสาร 5 สวน รวม 14 หนวยขอมูล ซ่ึงมีโครงสรางเชนเดียวกับแบบการลงรายการเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟม (แบบการลงรายการเอกสารระดับ
แฟม (Files) นี้ ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ข หนา 137) 

2.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย   
การสรางเครื่องมือการวิจัยทั้ง 4 แบบ มีขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแบบการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ไดแก หลักการ
จัดจดหมายเหตุ เอกสารสวนบุคคล และเอกสารตัวเขียน (APPM) หลักการลงรายการจดหมายเหตุ
ที่คอมพิวเตอรอานได (MARC AMC) คูมือคําอธิบายจดหมายเหตุ (MAD) กฎคําอธิบายจดหมาย
เหตุ (RAD) หลักการเขารหัสคําอธิบายจดหมายเหตุ (EAD) และมาตรฐานคําอธิบายจดหมายเหตุ
ระหวางประเทศ (ISAD (G)) Second edition 
 2.2 ศึกษาลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 เพื่อรวบรวม
ประเด็นที่สําคัญในการจัดทํารางแบบการลงรายการเอกสารที่ใชในการเก็บขอมูล 
 2.3 จัดทํารางแบบการลงรายการเอกสารเพื่อเก็บขอมูลเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และรางแบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 โดยใช ISAD (G) Second edition เปนกรอบ
ในการออกแบบ 
 2.4 นําแบบการลงรายการเอกสารที่จัดทํา เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอมูลบางสวนตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.5 นําแบบการลงรายการเอกสารที่จัดทําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา และ
ปรับปรุงการใชภาษา การลงหนวยขอมูลวัน เดือน ปของเอกสาร และวัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบาย
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เอกสาร โดยใชตัวเลขแทนขอความ และลักษณะพิเศษของเอกสารแตละชุด/แฟม จะลงใน
สวนขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (รายช่ือและประวัติผูเช่ียวชาญ นําเสนอในภาคผนวก 
ง หนา 144) 
 2.6 นําแบบการลงรายการเอกสารไปทดลองเก็บขอมูลเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 อยางละ 10 แฟม เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือทั้ง 4 แบบ ไปใชในการเก็บขอมูลเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง และเก็บขอมูลจากเอกสาร
สวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 จํานวน 6 แฟม รวม 12 กลอง 
ณ หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหวางวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 2 กลุม 
ดังนี ้
 1. เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 อยางละเอียด
ทีละแฟม/ทีละเรื่อง พรอมกับศึกษาเอกสารและเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกับเอกสารชุดนี้ เชน มติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 1-46 พ.ศ. 2512-2523 หนังสือรายงานการกอสราง
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน 
         1.2 บันทึกขอมูลลงในแบบการลงรายการเอกสารทีละหนวยขอมูล โดยเริ่มจากแบบ
การลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟม จํานวน 
123 ชุด และระดับชุดยอย จํานวน 1 ชุด ตามลําดับ ไดแบบการลงรายการเอกสารรวม 124 ชุด   
 1.3 ตรวจทานแบบการลงรายการเอกสารแตละชุด/แฟม สวนใดไมครบตามประเด็นที่
ตองการศึกษาก็เก็บขอมูลเพิ่มเติม และพิจารณาลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่พบระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูล แลวจดบันทึกขอมูลลงในสวนเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุของแบบการลงรายเอกสาร  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  34

 2. เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 มีขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
อยางละเอียดทีละแฟม/ทีละเรื่อง พรอมกับศึกษาเอกสารและเว็บไซตอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกับเอกสารชุด
นี้ เชน งานวิจัยของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ที่จัดพิมพแลว เปนตน 
 2.2 บันทึกขอมูลลงในแบบการลงรายการเอกสารทีละหนวยขอมูล โดยเริ่มจากแบบ
การลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับ
ชุด จํานวน 1 ชุด และระดับแฟม จํานวน 6 แฟม ตามลําดับ ไดแบบการลงรายการเอกสารรวม 7 ชุด 
 2.3 ตรวจทานแบบการลงรายการเอกสารแตละชุด/แฟม สวนใดไมครบตามประเด็นที่
ตองการศึกษาก็เก็บขอมูลเพิ่มเติม และพิจารณาลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่พบระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูล แลวจดบันทึกขอมูลลงในสวนหมายเหตุของแบบการลงรายเอกสาร  
 2.4 สัมภาษณศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เจาของเอกสารเดิม ในประเด็นที่
ไมสามารถหาขอมูลไดจากเอกสารหรือขอมูลที่ไมชัดเจนเพื่อนําขอมูลมาเติมเต็มในสวนที่ไม
สมบูรณ อันจะทําใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาของเอกสารมากที่สุด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกลงแบบการลงรายการเอกสารทั้ง 4 แบบ จํานวน 131 
ชุด มาพิจารณาและดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

1.  นําแบบการลงรายการเอกสารที่บันทึกขอมูลครบถวนแลวมาตรวจสอบความ
ครบถวนสมบูรณ โดยแยกพิจารณาทีละแบบ ทีละสวน/รายการ ตามชุด/แฟมของเอกสาร  

2.  นําขอมูลจากแบบลงรายการแตละหนวยขอมูลมาเขียนในตารางที่สรางทีละสวน/
รายการ ตามลําดับ จนครบถวนทุกชุด 

3.  นําขอมูลแตละสวน/รายการมาวิเคราะห  โดยใชสถิติ คือ การแจกแจงความถี่
บางสวนของขอมูลใชวิธีการอุปนัย โดยเขียนเปนความเรียงเชิงพรรณนา  

4.  นําขอมูลที่วิเคราะหไดไปจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 
2520-2541  
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5. นําผลจากการจัดทําจัดคําอธิบายเอกสารไปสรางเปนหลักเกณฑการลงรายการ
เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
  
 สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในบทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
นําเสนอในบทที่ 5  
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบการลงรายการเอกสารการ

ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย 1 ชุด และระดับแฟม จํานวน 123 
ชุด และจากแบบลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-
2541 ระดับชุดยอย 1 ชุด และระดับแฟม จํานวน 6 ชุด เนื้อหานําเสนอเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
 ตอนที่ 2 คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และ
คําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 ตอนท่ี 3 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและ
เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2517-2522 และขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล พ.ศ. 2517-2522  
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2517–2522 จะวิเคราะหลักษณะของเอกสารระดับชุดยอยและระดับแฟม ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล พ.ศ.2517-2522 ระดับชุดยอย   

 พบวา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 มีลักษณะ ดังนี้   
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 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  
 ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือของเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับของ
คําอธิบายเอกสาร และขนาดและสื่อของเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 3 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร  

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ  

1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง มม 1.1.2  
1.2 ช่ือเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีในมหาวิทยาลัย 

มหิดล (ครั้งที่ 12/2517 ถึงครั้งที่ 12/2519) และระเบียบวาระการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 13/2519 ถึง 25/2522)  

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร 11/10/2517-19/12/2522    
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร - 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง ประกอบดวย 

       กลองที่ 1 มีเอกสาร 17 แฟม กลองที่ 2 มีเอกสาร 23 แฟม 
       กลองที่ 3 มีเอกสาร 13 แฟม กลองที่ 4 มีเอกสาร 13 แฟม 
       กลองที่ 5 มีเอกสาร 13 แฟม กลองที่ 6 มีเอกสาร 13 แฟม 
       กลองที่ 7 มีเอกสาร 10 แฟม กลองที่ 8 มีเอกสาร 10 แฟม 
       กลองที่ 9 มีเอกสาร 6 แฟม กลองที่ 10 มีเอกสาร 5 แฟม 

 
 จากตารางที่ 3 พบวาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารระดับชุดยอยของเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2517-2522 มีลักษณะ ดังนี้ 

สัญลักษณหรือรหัสอางอิงของเอกสารระดับชุดยอยพบบริเวณแถบแฟมเอกสารแตละ
แฟมอยางสม่ําเสมอ ประกอบดวย 
 มม  หมายถึง  เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล 

1   หมายถึง  กองกลาง  
.1     หมายถึง  ฝายงานการประชุมและพิธีการ  
.2     หมายถึง  การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ช่ือของเอกสารพบบริเวณหนาปกของเอกสารแตละแฟมอยางสม่ําเสมอ แตพบวาใน

ทะเบียนรับมอบเอกสารใชอางอิงถึงเอกสารชุดยอยนี้วา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
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มหิดล ในหนาปกและสวนคําอธิบายของทะเบียนรับมอบเอกสาร และการบันทึกชื่อเอกสารบนปก
แฟมใช 2 แบบ คือ พิมพช่ือเอกสารดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาลงกระดาษแลวนํามาติดบริเวณปก
แฟมเอกสารจํานวน 77 แฟม และเขียนชื่อเอกสารดวยลายมือโดยใชดินสอบริเวณหนาปกแฟม
เอกสาร จํานวน 46 แฟม โดยทั่วไประเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม. และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
แตละครั้งจะปรากฏรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาแนบมาดวยเสมอ เชน พบรายงานการประชุม 
อ.ก.ม. และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 11/2517 ในระเบียบวาระการประชุมฯ คร้ังที่ 
12/2517 เปนตน ยกเวนในบางครั้งที่มีเฉพาะระเบียบวาระการประชุม  
 วัน เดือน ป ของเอกสาร พบบริเวณหนาปกของเอกสารแตละแฟมอยางสม่ําเสมอ โดย
ระบุวัน เดือน  และป พ.ศ. ในการจัดประชุม เชน เอกสารแฟมที่หนึ่งวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517 
เอกสารแฟมสุดทายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เปนตน แตพบเอกสารจํานวน 24 แฟม ที่มีการ
ระบุ ป พ.ศ. แตไมพบการระบุวันที่และเดือน คือ เอกสารการประชุมครั้งที่ 3/2518-5/2518 ครั้งที่ 
7/2518 คร้ังที่ 10/2518-13/2518 ครั้งที่ 17/2518 ครั้งที่ 19/2518 คร้ังที่ 21/2518-24/2518 ครั้งที่ 
2/2519-11/2519 และครั้งที่ 20/2519  
 ระดับของคําอธิบายเอกสารไมมีขอมูล จึงไมสามารถระบุระดับคําอธิบายเอกสารได 
สวนขนาดและสื่อของเอกสาร พบวา เอกสารจัดเปนแฟมและใสกลอง 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
 ไดแก ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงานเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร
จดหมายเหตุ และแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร ดังรายละเอียดของ
หนวยขอมูลในตารางที่ 4 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ  
2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติ
เจาของเอกสาร  

ฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
เดิมมีช่ือหนวยงานในป พ.ศ. 2512-2518 วา แผนกวิเทศสัมพันธ ใน
ป พ.ศ. 2519-2522 วา งานการประชุมและประชาสัมพันธ ในป พ.ศ. 
2523-2527 วา งานการประชุมและพิธีการกับงานประชาสัมพันธ 
ต้ังแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา กองกลางจึงใหช่ือวา งานการประชุม
และพิธี การ  ทํ าหน าที่ เปน เลขานุการของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและคณบดี มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมรายงานและมติ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ  
2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติ

เจาของเอกสาร 
ที่ประชุมทั้งหมด และรับผิดชอบงานพิธีการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากฝายงานการประชุมและพิธีการเมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ตามทะเบียนรับมอบเอกสารเลขที่ 2/2539 
และเลขที่หนังสือ ทม 0801.01/731 จํานวน 123 แฟม 

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผู
มอบหรือโอนยายเอกสาร 

ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
จากตารางที่ 4 พบขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย มีลักษณะดังนี้  
ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสารและแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยาย

เอกสารพบจากทะเบียนรับมอบเอกสารระบุวา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับมอบ
เอกสารชุดนี้จากฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2539 จํานวน 123 แฟม สวนประวัติของฝายงานการประชุมและพิธีการซึ่งเปน
เจาของเอกสารเดิมนั้น พบจากหนังสือ 25 ปแหงวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และจาก
เว็บไซตของหนวยงาน ซ่ึงใหรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาการของฝายงานการประชุมและพิธีการ 
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ตั้งแตมีช่ือเดิมวา แผนกวิเทศสัมพันธ พ.ศ. 2512 จนถึงชื่อฝาย
งานการประชุมและพิธีการ ที่เริ่มใชตั้งแต พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน  

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนด

อายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวย
ขอมูลในตารางที่ 5 ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
3.1ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร เอกสารการประชุม อ.ก.ม. ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ

บรรจุและแตงต้ัง การเลื่อนช้ัน การรับโอนขาราชการในมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
 

มหิดล และเรื่องอื่น ๆ เชน การขอยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือก การขอยกเลิกผลการสอบคัดเลือก เปนตน สวนเอกสาร
การประชุมคณบดีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการวางระเบียบของคณะ 
สถาบัน การแตงต้ังผูบริหารของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งและยุบ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
การจัดกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย เรื่องที่พิจารณาพิเศษเกี่ยวกับ
เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และความรวมมือกับหนวยงานนอก
มหาวิทยาลัย 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย
และการกํ าหนดอายุการ เก็บ
เอกสาร 

จากทะเบียนรับมอบเอกสารพบวาเอกสารชุดนี้ผานการประเมินคุณคา
จากนักจดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมแลว ใหจัดเก็บเปนเอกสาร
จดหมายเหตุตลอดไป 

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับ
ชุดยอยนี้ มีเพียงเทานี้ แตการประชุมคณบดียังมีตอเนื่อง 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร เอกสารจัดเรียงตามป แตละปจัดเรียงตามครั้งที่การประชุม  
 

จากตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย ที่พบ ดังนี้ 

ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร พบวาเอกสารชุดยอยนี้จําแนกออกเปน 2 สวน คือ 
เอกสารการประชุม อ.ก.ม. ในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2519 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติบรรจุและแตงตั้ง การเลื่อนชั้น การรับโอนขาราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่องอื่น ๆ 
เชน การขอยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก การขอยกเลิกผลการสอบคัดเลือก เปนตน 
สวนเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 จําแนกตามเนื้อหาของเอกสาร 
ไดดังนี้ การวางระเบียบของคณะ สถาบัน การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งและยุบ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมสําคัญของ
มหาวิทยาลัย เรื่องที่พิจารณาพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และความรวมมือกับ
หนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 
 การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร พบขอมูลจาก
ทะเบียนรับมอบเอกสารวา เอกสารชุดนี้ผานการประเมินคุณคาจากนักจดหมายเหตุและเจาของ
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เอกสารเดิมแลว ใหจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป ที่ฝายจดหมายเหตุ ช้ัน 3 อาคารใหม 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม  

การเพิ่มขึ้นของเอกสาร พบขอมูลจากทะเบียนรับมอบเอกสารวา เอกสารการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ยังไมสมบูรณ ซ่ึงหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยยังมีการ
เสาะแสวงหาเพิ่มเติม และมีเอกสารการประชุมคณบดีชุดอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นปละประมาณ 24 แฟม 
เนื่องจากมีการประชุมคณบดีตอเนื่องเดือนละ 2 คร้ัง โดยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ
เอกสารจากเจาของเดิมอยางตอเนื่อง 

ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบขอมูลจากเอกสารวา จัดเรียงตามป พ.ศ. แตละปจัดเรียง
ตามครั้งที่ของการประชุม การประชุมหนึ่งครั้งจัดเปน 1 แฟม ซ่ึงจะประกอบดวยระเบียบวาระการ
ประชุมแตละครั้งและรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา ยกเวนการประชุมครั้งที่ 17-18/2522 วันที่ 
12 กันยายน พ.ศ. 2522 รวมอยูในแฟมเดียวกัน เนื่องจากการประชุมครั้งที่ 17 วันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2522 มีเร่ืองพิจารณาไมแลวเสร็จ จึงยกเรื่องที่เหลือมาพิจารณาตอในการประชุมคณบดีครั้งที่ 
18/2522 และใหช่ือการประชุมครั้งนี้วา การประชุมครั้งที่ 17-18/2522 [12/09/2522] นอกจากนี้ยังมี
แฟมการประชุมครั้งพิเศษที่พิจารณาเรื่องเรงดวนตาง ๆ อีก 4 แฟม 

สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
ไดแก เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของ

วัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร และเครื่องมือชวย
คน ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 6 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด
ใหบริการยืมและอานเอกสารภายในหองอาน ต้ังแตเวลา 8.30-
16.30 น. ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร”  

4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให
ผูใชตองขออนุญาตทําสําเนาตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและ
รับผิดชอบคาใชจาย 

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ภาษาไทยและมีเอกสารประกอบบางรายการเปนภาษาอังกฤษ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค 

ที่มีผลตอการใชเอกสาร 
1.  การผลิตเอกสารมี 2 วิธี คือ พิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟา 

และโรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อ 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิค 

ที่มีผลตอการใชเอกสาร  
สรุปมติที่ประชุม  

2. กระดาษมี 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร  และ
ขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร  

3. เอกสารประกอบการประชุมคณบดี ประกอบดวย หนังสือ 
งานวิจัยที่เย็บเลมและไมเย็บเลม รายงานปฏิบัติงาน การอบรม
และสัมมนา วารสาร จุลสาร แผนพับ และโปสเตอร 

4.5 เครื่องมือชวยคน ทะเบียนรับมอบเอกสารและฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุดซึ่งสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC 
ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
จากตารางที่ 6 พบขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสารการประชุม

คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและการทําสําเนาเอกสารปรากฏในแผนพับของหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สวนภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุที่ปรากฏในเอกสารสวนใหญ
บันทึกดวยภาษาไทย แตมีเอกสารประกอบการประชุมบางครั้งที่เปนภาษาอังกฤษ  
 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร พบวา เอกสารสวนใหญ
จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุป
มติที่ประชุม และใชกระดาษบันทึก 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร ใชพิมพแบบแนวนอน
และแนวตั้ง สวนขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร ใชพิมพแบบแนวตั้ง นอกจากนี้ ยังมีเอกสาร
ประกอบการประชุมคณบดีประเภทหนังสือ จํานวน 7 เลม งานวิจัยที่เย็บเลม จํานวน 24 เลม และ
งานวิจัยไมเย็บเลม จํานวน 57 รายการ รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและสัมมนา รวม 6 เลม 
วารสารและจุลสารอยางละ 1 เลม  แผนพับ จํานวน 13 แผน และโปสเตอร จํานวน 1 แผน และจาก
การปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุของผูวิจัยพบวา เอกสารชุดนี้ใชทะเบียนรับมอบเอกสารเปน
เครื่องมือในการสืบคนและสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC ในระบบหองสมุดอัตโนมัติของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  
 ไดแก สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ 
และขอความเกี่ยวกับการพิมพ ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 7 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ ตู A 8-1-1 ถึง A 8-1-2 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย อาคารใหม 

ช้ัน 3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา - 
5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ - 
5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ - 

 
จากตารางที่ 7 พบขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ เกี่ยวของกับเอกสารการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ พบวา เอกสารชุดนี้จัดเก็บในตู A 8-1-1 ถึง A 8-1-2 ของ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ไมพบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนาและเอกสารที่
เกี่ยวของ และไมพบการนําเอกสารชุดนี้ไปจัดพิมพในรูปแบบอื่น  

สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  
จากการวิเคราะหลักษณะของเอกสารพบขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือสวนหมายเหตุ ดัง

รายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 8 ตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 8 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
6.1 หมายเหตุ ไมพบเอกสารการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีครั้งที่ 1-10/2517 

ครั้งที่ 2/2518 ครั้งที่ 1/2519 ครั้งที่ 8/2519 และครั้งที่ 12/2519  

 
จากตารางที่ 8 พบวาขอมูลของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

2517-2522 ระดับชุดยอยนี้ ไมปรากฏเอกสารการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล 
รวม 14 คร้ัง และพบวา เอกสารการประชุม อ.ก.ม. จะจัดพิมพรวมกับเอกสารการประชุมคณบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตคร้ังที่ 12/2517 ถึงการประชุมครั้งที่ 11/2519  
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 สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  
 ไดแก บันทึกขอมูลของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ และวัน เดือน ปที่
จัดทําคําอธิบายเอกสาร พบขอมูลดังแสดงในตารางที่ 9 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 9 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ ผูจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ
ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย  

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล ตาม ISAD (G) Second edition  

7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 
จากตารางที่ 9 พบขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสารการประชุม

คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
เอกสารชุดนี้จัดทําทะเบียนรับมอบเอกสารโดยนางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และจัดทํา

คําอธิบายเอกสารโดยนายประคอง แกวนัย ระหวางวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 โดยใชหลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตาม ISAD (G) 
Second edition  

 
 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟม  

พบวา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 มีลักษณะ ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  

 ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือของเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับของ
คําอธิบายเอกสาร และขนาดและสื่อของเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 10 
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 10 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง แฟมที่ 1 คือ มม 1.1.2/1 แฟมสุดทาย คือ มม 1.1.2/123   
1.2 ช่ือเอกสาร แฟ มที่  1  คื อ  ระ เบี ยบว าระการประชุ ม  อ .ก .ม .  และคณบดี ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 12/2517 แฟมที่สุดทาย คือ ระเบียบวาระการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 25/2522 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร 11/10/2517–19/12/2522 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร - 

แฟมที่ การประชุม จํานวน 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ครั้งที่ 12/2517 [11/10/2517] 
ครั้งที่ 13/2517 [08/11/2517] 
ครั้งที่ 14/2517 [22/11/2517] 
ครั้งที่ 16/2517 [20/12/2517] 
ครั้งที่ 1/2518 [03/01/2518] 
ครั้งที่ 3/2518 [2518] 
ครั้งที่ 4/2518 [2518] 
ครั้งที่ 5/2518 [2518] 
ครั้งที่ 6/2518 [25/03/2518] 
ครั้งที่ 7/2518 [2518] 
ครั้งที่ 8/2518 [25/04/2518] 
ครั้งที่ 9/2518 [06/05/2518] 
ครั้งที่ 10/2518 [2518] 
ครั้งที่ 11/2518 [2518] 
ครั้งที่ 12/2518 [2518] 
ครั้งที่ 13/2518 [2518] 
ครั้งที่ 14/2518 [28/07/2518] 
ครั้งที่ 15/2518 [08/08/2518] 
ครั้งที่ 16/2518 [03/01/2518] 
ครั้งที่ 17/2518 [2518] 
ครั้งที่ 18/2518 [19/09/2518] 
ครั้งที่ 19/2518 [2518] 
ครั้งที่ 20/2518 [17/10/2518] 
ครั้งที่ 21/2518 [2518] 

9 แผน งานวิจัย 1 รายการ 8 แผน 
40 แผน 
19 แผน 
26 แผน 
40 แผน 
85 แผน 
33 แผน 
133 แผน 
13 แผน 
12 แผน 
39 แผน 
31 แผน 
17 แผน 
21 แผน 
8 แผน 
28 แผน 
43 แผน 
88 แผน 
28 แผน 
11 แผน 
32 แผน 
4 แผน 
8 แผน 
35 แผน งานวิจัย 1 เลม 34 หนา 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
แฟมที่ การประชุม จํานวน 1.5 ขนาดและสื่อของ

เอกสาร  25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 
 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

ครั้งที่ 22/2518 [2518]  
ครั้งที่ 23/2518 [2518] 
ครั้งที่ 24/2518 [2518] 
ครั้งที่ 2/2519 [2519] 
ครั้งที่ 3/2519 [2519] 
ครั้งที่ 4/2519 [2519] 
ครั้งที่ 5/2519 [2519] 
ครั้งที่ 6/2519 [2519] 
ครั้งที่ 7/2519 [2519] 
ครั้งที่ 9/2519 [2519] 
ครั้งที่ 10/2519 [2519] 
ครั้งที่ 11/2519 [2519] 
ครั้งที่ 13/2519 [24/08/2519] 
ครั้งที่ 14/2519 [07/09/2519] 
ครั้งที่ 15/2519 [21/09/2519] 
ครั้งที่ 16/2519 [05/10/2519] 
 
 
ครั้งที่ 17/2519 [19/10/2519] 
ครั้งที่ 18/2519 [02/11/2519] 
ครั้งที่ 19/2519 [16/11/2519] 
ครั้งที่ 20/2519 [2519] 
ครั้งที่ 21/2519 [14/12/2519] 
ครั้งที่ 22/2519 [28/12/2519] 
ครั้งที่ 1/2520 [11/01/2520] 
ครั้งที่ 2/2520 [25/01/2520] 
ครั้งที่ 3/2520 [09/02/2520] 
ครั้งที่ 4/2520 [23/02/2520] 
ครั้งที่ 5/2520 [09/03/2520] 
ครั้งที่ 6/2520 [28/03/2520] 

30 แผน 
19 แผน 
16 แผน 
3 แผน งานวิจัย 1 รายการ 18 แผน 
4 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 18 แผน 
4 แผน  
12 แผน 
11 แผน 
22 แผน งานวิจัย 1 เลม 68 หนา 
29 แผน  
6 แผน 
6 แผน 
5 แผน 
26 แผน 
21 แผน 
28 แผน งานวิจัย 1 เลม 30 หนาและ 1 
รายการ 13 แผน งานสัมมนา 2 เลม 
รวม 13 หนา 
32 แผน 
60 แผน หนังสือ 1 เลม 20 หนา 
81 แผน 
28 แผน 
6 แผน หนังสือ 1 เลม 20 หนา  
96 แผน วารสาร 1 เลม 4 หนา 
76 แผน 
21 แผน 
6 แผน 
52 แผน 
78 แผน 
64 แผน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

47

ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
แฟมที่ การประชุม จํานวน 1.5 ขนาดและสื่อของ

เอกสาร  53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

 
69 
70 
71 
72 
73 

 
74 
75 
76 
77 
78 

 

ครั้งที่ 7/2520 [07/04/2520] 
ครั้งที่ 8/2520 [20/04/2520] 
ครั้งที่ 9/2520 [04/05/2520] 
ครั้งที่ 10/2520 [18/05/2520]  
ครั้งที่ 11/2520 [31/05/2520] 
ครั้งที่ 12/2520 [15/06/2520] 
ครั้งที่ 13/2520 [29/06/2520] 
ครั้งที่ 14/2520 [13/07/2520] 
ครั้งที่ 15/2520 [27/07/2520] 
ครั้งที่ 16/2520 [24/08/2520] 
ครั้งที่ 17/2520 [12/09/2520] 
ครั้งที่ 18/2520 [28/09/2520] 
ครั้งที่ 19/2520 [12/10/2520] 
ครั้งที่ 20/2520 [02/11/2520] 
ครั้งที่ 21/2520 [15/11/2520] 
ครั้งที่ 22/2520 [30/11/2520] 
 
ครั้งที่ 23/2520 [14/12/2520] 
ครั้งที่ 24/2520 [28/12/2520] 
ครั้งที่ 1/2521 [17/01/2521] 
ครั้งที่ 2/2521 [01/02/2521] 
ครั้งที่ 3/2521 [15/02/2521] 
 
ครั้งที่ 4/2521 [28/02/2521] 
ครั้งที่ 5/2521 [15/03/2521] 
ครั้งที่ 6/2521 [28/03/2521] 
ครั้งที่ 7/2521 [12/04/2521] 
ครั้งที่ 8/2521 [26/04/2521] 
 

17 แผน 
33 แผน 
29 แผน หนังสือ 2 เลม รวม 20 หนา 
29 แผน 
31 แผน 
16 แผน 
54 แผน 
111 แผน 
45 แผน 
82 แผน หนังสือ 1 เลม 20 หนา 
17 แผน 
68 แผน 
79 แผน 
55 แผน 
75 แผน 
16 แผน การประชุมและสัมมนา 2 เลม 
รวม 97 หนา 
33 แผน 
15 แผน 
61 แผน งานวิจัย 1 รายการ 14 แผน 
57 แผน 
47 แผน งานวิจัย 1 รายการ 13 แผน 
และ 1 เลม 40 หนา 
55 แผน งานวิจัย 1 รายการ 4 หนา 
67 แผน แผนพับ 5 แผน 
47 แผน 
11 แผน 
18 แผน งานวิจัย 1 รายการ 4 แผน 
หนังสือ 1 เลม 72 หนา แผนพับ 2 แผน 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
แฟมที่ การประชุม จํานวน 1.5 ขนาดและสื่อ

ของเอกสาร 79 
 

80 
81 
82 

 
83 
84 
85 
86 

 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

ครั้งที่ 9/2521 [10/05/2521]  
 
ครั้งที่ 10/2521 [24/05/2521] 
ครั้งพิเศษที่ 1/2521 [30/05/2521] 
ครั้งที่ 11/2521 [14/06/2521]  
 
ครั้งที่ 12/2521 [28/06/2521] 
ครั้งที่ 13/2521 [12/07/2521] 
ครั้งที่ 14/2521 [26/07/2521]  
ครั้งที่ 15/2521 [09/08/2521] 
 
ครั้งที่ 16/2521 [23/08/2521] 
ครั้งที่ 17/2521 [05/09/2521] 
ครั้งพิเศษที่ 2/2521 [12/09/2521] 
ครั้งที่ 18/2521 [20/09/2521] 
ครั้งที่ 19/2521 [04/10/2521] 
ครั้งที่ 20/2521 [18/10/2521] 
ครั้งที่ 21/2521 [01/11/2521] 
ครั้งที่ 22/2521 [15/11/2521] 
 
ครั้งที่ 23/2521 [06/12/2521] 
ครั้งพิเศษที่ 3/2521 [12/12/2521] 
ครั้งที่ 24/2521 [19/12/2521] 
ครั้งที่ 1/2522 [03/01/2522 
ครั้งที่ 2/2522 [17/01/2522] 
ครั้งที่ 3/2522 [31/01/2522] 
ครั้งที่ 4/2522 [14/02/2522] 
ครั้งที่ 5/2522 [28/02/2522] 
ครั้งที่ 6/2522 [14/03/2522] 
ครั้งที่ 7/2522 [27/03/2522] 

57 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 2 แผน
และ 2 เลม รวม 65 หนา 
22 แผน งานวิจัย 1 รายการ 11 แผน 
42 แผน 
63 แผน งานวิจัย 4 รายการ รวม 59 แผน 
หนังสือ 1 เลม 112 หนา แผนพับ 6 แผน 
38 แผน งานวิจัย 1 รายการ 4 แผน 
49 แผน งานวิจัย 1 เลม 69 หนา 
17 แผน 
24 แผน งานวิจัย 1 เลม 35 หนา และ
รายงาน 1 เลม 45 หนา 
22 แผน 
11 แผน 
24 แผน โปสเตอร 1 แผน 
19 แผน 
44 แผน 
28 แผน 
12 แผน 
50 แผน งานวิจัย 1 เลม 125 หนา และ 12 
รายการ รวม 78 แผน  
48 แผน 
96 แผน 
19 แผน 
14 แผน งานวิจัย 4 รายการ รวม 41 แผน 
64 แผน งานวิจัย 1 รายการ 11 แผน 
40 แผน งานวิจัย 1 รายการ 4 แผน 
52 แผน 
34 แผน 
44 แผน งานวิจัย 1 เลม 78 หนา 
60 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 15 แผน 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
แฟมที่ การประชุม จํานวน 1.5 ขนาดและสื่อ

ของเอกสาร  105 
106 
107 
108 

 
109 
110 

 
111 

 
112 
113 

 
114 

 
115 

 
116 

 
 

117 
 

118 
119 
120 

 
121 
122 
123 

ครั้งที่ 8/2522 [11/04/2522] 
ครั้งที่ 9/2522 [25/04/2522] 
ครั้งที่ 10/2522 [09/05/2522] 
ครั้งที่ 11/2522 [23/05/2522] 
 
ครั้งที่ 12/2522 [05/06/2522] 
ครั้งที่ 13/2522 [20/06/2522]  
 
ครั้งที่ 14/2522 [04/07/2522] 
 
ครั้งพิเศษที่ 1/2522 [11/07/2522]   
ครั้งที่ 15/2522 [25/07/2522] 
 
ครั้งที่ 16/2522 [13/08/2522] 
 
ครั้งที่ 17/2522 [29/08/2522] 
 
ครั้งที่ 17–18/2522 [12/09/2522] 
 
 
ครั้งที่ 19/2522 [26/09/2522] 
 
ครั้งที่ 20/2522 [08/10/2522] 
ครั้งที่ 21/2522 [24/10/2522] 
ครั้งที่ 22/2522 [07/11/2522] 
 
ครั้งที่ 23/2522 [21/11/2522] 
ครั้งที่ 24/2522 [06/12/2522] 
ครั้งที่ 25/2522 [19/12/2522] 

25 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 32 แผน 
27 แผน 
12 แผน งานวิจัย 1 เลม 52 หนา 
34 แผน งานวิจัย 2 เลม 58 หนา และ 1 
รายการ 12 แผน 
74 แผน 
58 แผน งานวิจัย 2 เลม 123 หนา และ 1 
รายการ 26 แผน 
44 แผน งานวิจัย 1 เลม 58 หนา และ 1 
รายการ 10 แผน 
76 แผน 
88 แผน งานวิจัย 1 รายการ 14 แผน  
จุลสาร 1 เลม 12 หนา 
52 แผน งานวิจัย 1 เลม 19 หนา และ 1 
รายการ 4 แผน 
46 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 21 แผน 
และ 1 เลม 64 หนา 
44 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 21 แผน 
และ 1 เลม 42 หนา งานสัมมนา 1 เลม  
53 หนา 
41 แผน งานวิจัย 1 เลม 198 หนา และ 5 
รายการ 62 แผน 
269 แผน 
64 แผน งานวิจัย 2 เลม รวม 144 หนา 
48 แผน งานวิจัย 2 รายการ รวม 21 แผน 
และ 1 เลม 70 หนา 
64 แผน 
45 แผน 
135 แผน 
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จากตารางที่ 10 พบวาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารระดับแฟมของเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 มีลักษณะ ดังนี้ 
 สัญลักษณหรือรหัสอางอิงของเอกสารระดับแฟม พบบริเวณแถบแฟมเอกสารแตละ
แฟมอยางสม่ําเสมอ แตละแฟมจะมีช่ือของตัวเอง ประกอบดวย 
  มม  หมายถึง  เอกสารมหาวิทยาลัยมหิดล 

1 หมายถึง  กองกลาง  
.1   หมายถึง  ฝายงานการประชุมและพิธีการ  

 .2   หมายถึง  การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 /1 หมายถึง เอกสารการประชุม อ.ก.ม. และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแฟมที่ 1 
เรียงลําดับไปจนถึงเอกสารแฟมที่ 123  
 ช่ือของเอกสารพบบนหนาปกของเอกสารแตละแฟม เชน แฟมที่ 1 มีช่ือวา ระเบียบ
วาระการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 12/2517 แฟมที่ 123 มีช่ือวา 
ระเบียบวาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 25/2522 เปนตน และพบวาในทะเบียน
รับมอบเอกสารใชอางอิงถึงเอกสารชุดยอยนี้วา  การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บนหนาปก
และสวนคําอธิบายของทะเบียนรับมอบเอกสาร สําหรับการบันทึกปกแฟมเอกสารมี 2 แบบ คือ 1) 
หนวยงานเดิมใชพิมพช่ือเอกสารลงกระดาษแลวนํามาติดบริเวณปกแฟมเอกสาร ซ่ึงมีหลากสี คือ สี
ชมพู สีเขียว สีสม และสีเหลือง รวม 77 แฟม และ 2) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลใชเขียน
ดวยลายมือโดยใชดินสอบนหนาปกแฟมเอกสารสีเขียว รวม 46 แฟม  

วัน เดือน ป ของเอกสาร พบบริเวณหนาปกของเอกสารแตละแฟม และหนาแรกของ
ระเบียบวาระการประชุมแตละครั้ง และจะพบในรายงานการประชุมครั้งเดียวกันในแฟมเอกสาร
ครั้งถัดไป เชน แฟมที่ 1 คือ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517 จะพบในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่
12/2517 และพบรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2517 ในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 13/2517 เปน
ตน แฟมเอกสารการประชุมที่ระบุวันเดือนปครบถวนมีจํานวน 99 แฟม และแฟมเอกสารที่ไมระบุ
วันที่และเดือน  มีจํ านวน  24 แฟม  คือ  ระเบียบวาระการประชุม  อ .ก .ม  และคณบดีใน
มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 3/2518-5/2518 คร้ังที่ 7/2518 คร้ังที่ 10/2518-13/2518 คร้ังที่ 17/2518 ครั้ง
ที่ 19/2518 ครั้งที่ 21/2518-24/2518 ครั้งที่ 2/2519-11/2519 และครั้งที่ 20/2519 สวนระดับของ
คําอธิบายเอกสารไมมีขอมูล จึงไมสามารถระบุระดับคําอธิบายเอกสารได 

ขนาดและสื่อของเอกสารระดับแฟมนี้ แตละแฟมไดรับการจัดเรียงตามวาระการ
ประชุม ตามระบบเดิมที่เจาของเอกสารจัดไว มีปริมาณเอกสารทั้งสิ้น 4,988 แผน และพบเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทาย ดังนี้  
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 1) หนังสือ จํานวน 7 เลม พบในรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 18/2519 คร้ังที่ 
21/2519 คร้ังที่ 9/2520 คร้ังที่ 16/2520 คร้ังที่ 8/2521 และครั้งที่ 11/2521 ตามลําดับ  

 2)งานวิจัยที่เย็บเลม จํานวน 24 เลม พบในรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 
21/2518 ครั้งที่ 7/2519 ครั้งที่ 3/2521 ครั้งที่ 9/2521 ครั้งที่ 13/2521 ครั้งที่ 22/2521 คร้ังที่ 6/2522 
ครั้งที่ 10/2522 ครั้งที่ 11/2522 ครั้งที่ 13/2522 ครั้งที่ 14/2522 คร้ังที่ 16/2522 ครั้งที่ 17/2522 ครั้งที่ 
17-18/2522 ครั้งที่ 19/2522 ครั้งที่ 21/2522 และครั้งที่ 22/2522 ตามลําดับ และงานวิจัยที่ไมเย็บเลม 
จํานวน 57 รายการ พบในรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 12/2517 คร้ังที่ 2/2519 คร้ังที่ 3/2519 
ครั้งที่ 16/2519 คร้ังที่ 1/2521 ครั้งที่ 3-4/2521 คร้ังที่ 8-9/2521 ครั้งที่ 10-13/2521 ครั้งที่ 15/2521 
ครั้งที่ 22/2521 คร้ังที่ 1-3/2522 คร้ังที่ 6-8/2522 คร้ังที่ 11/2522 คร้ังที่ 13/2522 ครั้งที่ 14-18/2522 
คร้ังที่ 19/2522 และครั้งที่ 19/2522 ตามลําดับ  

 3) รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและสัมมนา 6 เลม พบในรายงานการประชุม
คณบดีคร้ังที่ 16/2519 คร้ังที่ 22/2520 คร้ังที่ 15/2521 และครั้งที่ 17-18/2522  

 4) วารสารมนุษยศาสตร 1 เลม พบในรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 22/2519  
 5) จุลสารธรรมศาสตร 1 เลม พบในรายงานการประชุมคณบดีคร้ังที่ 15/2522   
 6) แผนพับ 13 แผน พบในรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2521 ครั้งที่ 8/2521 

และครั้งที่ 11/2521  
 7) โปสเตอรสดุดีวีรชน 6 ตุลาคม  1 แผน พบในระเบียบวาระการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 19/2521 แฟมที่มีเอกสารนอยที่สุดคือ แฟมที่ 30 มีเอกสาร 4 แผน และ
แฟมที่มีเอกสารมากที่สุด คือ แฟมที่ 118 มีเอกสาร 269 แผน  
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร   

ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารและระบบการจัดเรียงเอกสาร ดังรายละเอียด
ของหนวยขอมูลในตารางที่ 11 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 11 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร 

เอกสาร 123 แฟม มีเนื้อหาครอบคลุมอํานาจหนาที่ของที่ประชุม อ.ก.ม. และ
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  

1. เอกสารการประชุม อ.ก.ม. (อนุกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2517-2519 เรื่อง การขออนุมัติบรรจุ การขออนุมัติเลื่อน
ช้ันและการขออนุมัติรับโอนขาราชการ การแตงต้ังคณะกรรมการ อ.ก.ม.  
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร 

และเรื่องอื่น ๆ รวม 280 เรื่อง 
2. เอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-2522 มีเรื่องที่สําคัญ 716 เรื่อง  

ไดแก การวางระเบียบของคณะ สถาบัน จํานวน 313  เรื่อง การแตงตั้ง 
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 118 เรื่อง การจัดตั้งและยุบหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 37 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 172 เรื่อง การจัดกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย จํานวน 53 เรื่อง 
เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จํานวน 13 เรื่อง และความ
รวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 12 เรื่อง 

2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร เอกสารแตละแฟมจัดเรียงตามวาระการประชุม 

 
จากตารางที่ 11 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสารการประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 แตละแฟมที่พบ ดังนี้ 
2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารพบขอมูลจากเอกสาร มีเนื้อหาครอบคลุมอํานาจ

หนาที่ของที่ประชุม อ.ก.ม. และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  
2.1.1 เอกสารการประชุม อ.ก.ม. พ.ศ. 2517-2519 ไดแก การขออนุมัติบรรจุ

ขาราชการ จํานวน 216 เรื่อง การขออนุมัติเล่ือนชั้นขาราชการ จํานวน 45 เร่ือง การขออนุมัติรับ
โอนขาราชการ จํานวน 13 เร่ือง การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ อ.ก.ม. จํานวน 2 เรื่อง และเรื่อง
อ่ืน ๆ คือ การขอยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ และการขออนุมัติยกเลิกการสอบแขงขัน จํานวน 4 เรื่อง 

2.1.2 เอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-2522 ประกอบดวย  
1) การวางระเบียบของคณะ สถาบัน ไดแก การกําหนดตําแหนงและอัตราทาง

วิชาการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล นโยบายและหลักการบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนักศึกษา การจัดทํางบประมาณประจําป เงินรายได รายจาย ประจําป /ทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบท การใหทุนขาราชการไปศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ ทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานผลการวิจัยและขอมูลการวิจัย ทุนอุดหนุนการแตง
ตํารา สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัย การรับสถาบันอื่น
เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย การจัดประชุมอธิการบดี การ
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ประชุมสัมมนาคณบดี โครงการสัมมนาหัวหนาภาควิชา โครงการสัมมนาทางวิชาการ การ
ปฐมนิเทศอาจารยและขาราชการใหม จํานวน 313 เร่ือง 

2) การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดแก การแตงตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การแตงตั้งสภาคณาจารย การแตงตั้ง
อธิการบดี การแตงตั้งรองอธิการบดี การแตงตั้งผูชวยรองอธิการบดี การแตงตั้งคณบดีและ
รักษาการคณบดี การแตงตั้งรองคณบดี การแตงตั้งผูชวยคณบดี การแตงตั้งหัวหนาภาควิชาและ
รักษาการ การแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/โครงการ/ศูนย/สํานัก และการแตงตั้งกรรมการ
ประจําคณะ สถาบัน จํานวน 118 เรื่อง 

3) การจัดตั้งและยุบหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดตั้งโรงเรียน
กายภาพบําบัด การกอสรางอาคารคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสถาบันวิจัยสังคมและ
ประชากร การจัดตั้งศูนยศาลายา การจัดตั้งสถาบันและวิจัยทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ การแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี การแบงสวนราชการของภาควิชา
ศัลยศาสตรออรโธปดิคส คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล การจัดตั้งบรรษัทพัฒนาการ จํากัด การ
จัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม การเปลี่ยนแปลงภาควิชา การจัดตั้งศูนยวิจัย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกหองสมุดยกฐานะเปนสํานักหอสมุดกลาง โครงการ
จัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการ การจัดตั้งศูนยระหวางประเทศในประเทศไทย การสราง 
Continuing education center การจัดตั้งสภาการสาธารณสุขแหงชาติ และการสรางที่อยูอาศัยให
ขาราชการ จํานวน 37 เร่ือง 

4) การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไดแก อัตราคาสอนพิเศษและเงินเบี้ย
เล้ียงอ่ืน ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การใหบริการสุขภาพแกนักศึกษา ระเบยีบการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษา ระเบียบการลาพักการศึกษา  ขอบังคับเรื่องวินัยนักศึกษา หลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร การเปดสอนหลักสูตรระยะสั้น/ภาคฤดูรอน การเรียนรวมและเรียนแยก การสอบ
รวมและสอบแยก การกําหนดวันเปด-ปด การศึกษาประจําป การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การ
ปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา การแนะแนวการสอบเขาศึกษา การแนะแนววิชาชีพ  โครงการผลิต
แพทยสําหรับชาวชนบท โครงการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียน
การสอน จํานวน 172 เรื่อง 

5) การจัดกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย ไดแก รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจําป กิจกรรมวันปยมหาราช กฐินพระทานของมหาวิทยาลัย กิจกรรม
วันมหิดล กิจกรรมงานกาชาด ประจําป การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย การแขงขันกีฬาระหวางคณะ 
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การแขงขันกีฬาระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการการศึกษาพล
ศึกษาและการกีฬา และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 53 เร่ือง 

6) เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไดแก บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับนักศึกษา ป
การศึกษา 2519-2520 การสํารวจนักศึกษาปที่ 1 กรณีนักศึกษาไมเขาเรียน กรณีนักศึกษาไปรวม
ชุมนุม การรับนักศึกษาที่หลงผิดกลับเขาศึกษา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาว
ราชการป 2520 การระวังการโจมตีรัฐบาล การหามนักศึกษาติดโปสเตอร การทําลายโปสเตอร การ
เขาศึกษาในโรงเรียนสงครามจิตวิทยา หนวยวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขอทราบขอมูล
นักศึกษา โปสเตอรสดุดีวีรชน 6 ตุลาคม และขาวในหนังสือพิมพ (ขาว “บีบ น.ศ. มหิดล อีก ไมจัด
สโมสรให” หนังสือพิมพมติชน วันจันทรที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2521) จํานวน 13 เร่ือง 

7) ความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย ไดแก นักศึกษาชาวไทยมุสลิม
ภาคใตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจารยไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน โครงการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของชาติ การชุมนุมดนตรีไทยอุดมศึกษาประจําป 2520 การบริจาคเงินสราง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  องคการอนามัยโลกรับรองคณะสาธารณสุขศาสตร การประชุม 
ASAIHL การชวยเหลือการศึกษาระหวางไทย-ลาว และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขอความ
ชวยเหลือการฝกแพทยประจําบาน จํานวน 12 เร่ือง 
 2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบขอมูลจากเอกสารวา เอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 แตละแฟมจัดเรียงตามวาระการประชุม ซ่ึงประกอบดวย
ระเบียบวาระการประชุมแตละครั้งและรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
  ไดแก เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของ
วัสดุจดหมายเหตุ และลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร ดังรายละเอียด
ของหนวยขอมูลในตารางที่ 12 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

3.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด
ใหบริการยืมและอานเอกสารภายในหองอาน ต้ังแตเวลา 
8.30-16.30 น. ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืม
เอกสาร” 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
3.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดใหผูใชตองขออนุญาตทําสําเนาตอเจาหนาที่หอ
จดหมายเหตุและเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ภาษาไทยและมีเอกสารประกอบบางรายการเปนภาษาอังกฤษ 

3.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มี
ผลตอการใชเอกสาร 

1. มีการผลิตเอกสาร 2 วิธี คือ พิมพดวยเครื่องพิมพดีด
ไฟฟาและโรเนียว จํานวน 4,939 แผน และมีเอกสารแทรก
บางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่ประชุม จํานวน 49 
แผน 

2.เอกสารใชกระดาษ 2 ขนาด คือ  ขนาด 21 x 29 
เซนติเมตร และขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร  

3. เอกสารประกอบการประชุมแนบทายอีก 7 ประเภท 
ไดแก หนังสือ 7 เลม งานวิจัยที่เย็บเลม 24 เลม และงานวิจัยที่
ไมเย็บเลม 57 รายการ รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและ
สัมมนา 6 เลม วารสารและจุลสารอยางละ 1 เลม แผนพับ 13 
แผน และโปสเตอร 1 แผน 

 
จากตารางที่ 12 พบขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสารของเอกสารการ

ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2517-2522 แตละแฟม ดังนี้ 
เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและการทําสําเนาเอกสารพบขอมูลจากแผนพับของหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  
ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุพบขอมูลจากเอกสารวา เอกสารชุดนี้สวนใหญ

บันทึกดวยภาษาไทย และมีเอกสารประกอบบางรายการเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงพบในแฟมที่ 1, 2, 11, 
21, 32, 40, 45, 47, 48, 50, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 94, 97, 98, 99, 102, 105, 108, 
109, 110, 113 และแฟมที่ 114   
 สวนลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร พบขอมูลจาก
เอกสารวา มีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแฟมที่ 9, 19, 21, 23 
และแฟมที่ 43 และพบวาเอกสารใชกระดาษ 2 ขนาด คือ 1) ขนาด 21x 29 เซนติเมตร (กวาง x ยาว) 
ใชพิมพแบบแนวนอนและแนวตั้ง และ 2) ขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร ใชพิมพแบบแนวตั้ง 
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารประกอบการประชุม 7 ประเภท คือ หนังสือ จํานวน 7 เลม ในแฟมที่ 42, 45, 
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55, 62, 78, 82 งานวิจัยที่เย็บเลม จํานวน 24 เลม และงานวิจัยที่ไมเย็บเลม จํานวน 57 รายการ ใน
แฟมที่ 1, 24, 28, 29, 33, 40, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 94, 98, 99, 100, 103, 104, 
105, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120 รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและ
สัมมนา 6 เลม ในแฟมที่ 68, 71, 86, 116 วารสาร 1 เลม ในแฟมที่ 55 จุลสาร 1 เลม ในแฟมที่ 113 
แผนพับ 13 แผน ในแฟมที่ 75, 78, 82 และโปสเตอร 1 แผน ในแฟมที่ 89 
 สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 

จากการวิเคราะหลักษณะของเอกสารพบขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  
ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 13 ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 13 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

4.1 หมายเหตุ มีเอกสารการประชุมที่ไมระบุวันที่และเดือน คือ เอกสารการประชุมครั้ง
ที่ 3/2518-8/2518, ครั้งที่10/2518-14/2518, ครั้งที่ 16/2518-24/2518, ครั้ง
ที่ 2/2519-11/2519, ครั้งที่ 20/2519, ครั้งที่ 22/2519 และครั้งที่ 5/2520 

 
จากตารางที่ 13 พบวา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 

ที่ไมมีขอมูลระบุวันที่และเดือนมีจํานวน 24 แฟม  
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  

 ไดแก บันทึกของนักจดหมายเหตุ และวัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร ดัง
รายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 14 ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 14 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

5.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ ผูจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ 
ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย 

5.2 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 
 จากตารางที่ 14 พบขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสารของเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 แตละแฟม ดังนี้ 
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 เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 แตละแฟม จัดทํา
ทะเบียนรับมอบเอกสารโดยนางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และจัดทําคําอธิบายเอกสารโดยนายประคอง 
แกวนัย ระหวางวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
 ลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ในระดับ
แฟม มีโครงสรางเชนเดียวกับเอกสารระดับชุดยอย แตมีบางหนวยขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมหรือ
ซํ้าซอนกับระดับแฟม ผูวิจัยจึงตัดออก หนวยขอมูลที่ไมนําเสนอ ไดแก ช่ือผูผลิตเอกสาร ประวัติ
เจาของเอกสาร ประวัติเอกสารจดหมายเหตุ แหลงที่โอนยายเอกสาร การประเมินคุณคาเอกสาร 
การเพิ่มขึ้นของเอกสาร เครื่องมือชวยคน สถานที่จัดเก็บตนฉบับ สถานที่จัดเก็บสําเนา เอกสารที่
เกี่ยวของ ขอความเกี่ยวกับการพิมพ และกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ รวม 12 หนวยขอมูล 
  
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร. 
สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 จะวิเคราะหลักษณะของเอกสารระดับชุดยอยและระดับแฟม ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย 
 พบวา เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 มี
ลักษณะ ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  
 ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือของเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับของ
คําอธิบายเอกสาร และขนาดและสื่อของเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 15 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 15 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง สบ 3  
1.2 ช่ือเอกสาร เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร 2520-2541 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร - 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร มี 6 แฟม จํานวน 12 กลอง ประกอบดวย 

แฟมที่ 1 จํานวน 3 กลอง แฟมที่ 2 จํานวน 1 กลอง 
แฟมที่ 3 จํานวน 2 กลอง แฟมที่ 4 จํานวน 1 กลอง 
แฟมที่ 5 จํานวน 1 กลอง แฟมที่ 6 จํานวน 4 กลอง 

 
 จากตารางที่ 15 พบวา ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย มีลักษณะ ดังนี้ 
 สัญลักษณหรือรหัสอางอิงเอกสารระดับชุดพบที่ขางกลองเอกสารและในบทนําของ
บัญชีสํารวจเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ประกอบดวย  
  สบ  หมายถึง เอกสารสวนบุคคล  
  3  หมายถึง เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
 ช่ือของเอกสารพบขอมูลนี้ที่ขางกลองเอกสารและในบทนําของบัญชีสํารวจเอกสาร 
ซ่ึงใชช่ือวา “เอกสารสวนบุคคลของรองศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน” แตในที่นี้ผูวิจัยตั้งชือ่
ใหมใหสอดคลองกับตําแหนงลาสุดของทานวา “เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน”  
 วัน เดือน ป ของเอกสาร คือ พ.ศ. 2520-2541 พบที่ขางกลองเอกสารและในบทนําของ
บัญชีสํารวจเอกสาร สวนระดับของคําอธิบายเอกสารไมมีขอมูล จึงไมสามารถระบุระดับคําอธิบาย
เอกสารได  แตขนาดและสื่อของเอกสารพบขอมูลจากเอกสารวา เอกสารมีการจัดเรียงในแฟมและ
บรรจุกลอง 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
 ไดแก ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงานเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร
จดหมายเหตุ และแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร ดังรายละเอียดของ
หนวยขอมูลในตารางที่ 16 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 16 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของ

เอกสาร 
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2487 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 
2525 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวาง พ.ศ. 2544-2548 
ทานมีผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความ  ที่ ตีพิมพในรูป
หนังสือ มากกวา 24 เรื่อง 

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 2 
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 ตามเลข
ทะเบียนที่ 1/2539 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2541 ตามเลขทะเบียนที่ 2/2541  

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผู
มอบหรือโอนยายเอกสาร 

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
จากตารางที่  16 พบขอมูลลักษณะเกี่ยวกับบริบทของเอกสารสวนบุคคลของ

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสารและแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยาย

เอกสาร คือ ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงสงมอบเอกสารชุดนี้ใหหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 2 คร้ัง ใน พ.ศ. 
2539 และ พ.ศ. 2541 สวนประวัติของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พบในสวนคํานําและ
ภาคผนวกของบัญชีสํารวจเอกสารที่ระบุวัน เดือน ปเกิด การศึกษา การทํางาน และผลงานเขียน 
ผลงานวิจัย และบทความของทานที่ตีพิมพแลว 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  

ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนด
อายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวย
ขอมูลในตารางที่ 17 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 17 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร เอกสารชุดนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอมูลขมุในประเทศไทย [ภาษา

ขมุและเขมรถิ่นไทย] อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยใน
จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย] โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน 
โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย 
โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย และ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  

3.2 การประเมินคุณคา การทําลายและการ
กําหนดอายุการเก็บเอกสาร 

จากบัญชีรับมอบเอกสารพบวาเอกสารชุดนี้ผานการประเมิน
คุณคาจากนักจดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมแลว ใหจัดเก็บ
เปนเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป 

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร จากการประสานงานกับเจาของเอกสารคาดวาจะไดรับเอกสาร
อยางตอเนื่อง 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร เอกสารจัดแยกตามชื่อเรื่อง และเรียงตามลําดับป พ.ศ. 
 
จากตารางที่ 17 พบขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสารสวนบุคคลของ

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร พบขอมูลในบทนําของบัญชีสํารวจเอกสารและจากเอกสารที่ระบุ
วา เอกสารชุดนี้เปนขอมูลงานวิจัยทางดานภาษาศาสตรและวัฒนธรรม ตั้งแตขอมูลขั้นตอนเตรียม
งานวิจัย ขอมูลภาคสนาม และผลการวิจัยที่ตีพิมพแลว แบงเปน 6 แฟม คือ แฟมที่ 1 ขมุในประเทศ
ไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย] แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการ
กระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 
และแฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ซ่ึงเปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และวารสารและหนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ 

สําหรับชื่อแฟมเอกสาร แฟมที่ 1 เดิมชื่อ ขมุในประเทศไทย ควรเปลี่ยนเปน ภาษาขมุ
และเขมรถิ่นไทย  เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลภายในแฟมเอกสาร เนื่องจากพบขอมูลภาษาขมุและ
ภาษาเขมรถิ่นไทยในเนื้อหาของเอกสาร และแฟมที่ 2 เดิมชื่อ อําเภอเมืองสุรินทร ควรเปลี่ยนเปน 
ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย เพื่อใหส่ือความหมายตรงกับเนื้อหาและขอมูล
ภายในแฟมเอกสาร และการนําเสนอชื่อแฟมเอกสารใหมจะใสไวในเครื่องหมายกามปูตามหลังชื่อ
แฟมเอกสารเดิม 
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การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร พบจากบัญชีสํารวจ
เอกสารวา เอกสารชุดนี้ผานการประเมินคุณคาจากนักจดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมแลว ให
จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป โดยจัดเก็บที่ฝายจดหมายเหตุ ช้ัน 3 อาคารใหม 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และจากการประสานงานกับเจาของ
เอกสารเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ทําใหไดเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2541-2545 ซ่ึงหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลอยูระหวางการดําเนินงานทาง
วิชาการจดหมายเหตุเพิ่มเติม และคาดวาจะไดรับเอกสารอื่น ๆ อยางตอเนื่อง 
 ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบขอมูลจากเอกสารและบัญชีสํารวจเอกสารวา เอกสารชุด
นี้จัดแบงเอกสารตามชื่อเร่ือง และเรียงตามลําดับป พ.ศ. ตั้งแต พ.ศ. 2520-2541  
 สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
 ไดแก เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของ
วัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร และเครื่องมือชวย
คน ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 18 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 18 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหบริการ
ยืมและอานเอกสารภายในหองอาน ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ระหวาง
วันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร” 

4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหผูใชตอง
ขออนุญาตทําสําเนาตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย 

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุ
จดหมายเหตุ 

ภาษาขมุ ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ 
สวนแถบบันทึกเสียงบันทึกดวยภาษาไทย ภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่น
ไทย 

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทาง
เทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 

1. เอกสารมีการผลิต 2 วิธี คือ แบบขอมูลภาคสนามพิมพดวยเครื่อง
พิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และกรอกขอมูลดวยลายมือโดยใชปากกา
และดินสอ 

 2. บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดยใชปากกาและดินสอ 
3. แถบบันทึกเสียงใชบันทึกบทสัมภาษณภาษาขมุและภาษาเขมร

ถิ่นไทยและรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร  
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทาง

เทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 
4. หนังสือจัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร 

4.5 เครื่องมือชวยคน บัญชีสํารวจเอกสารและฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดซึ่งสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC ของสํานักหอสมุด  

 
จากตารางที่  18 พบขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใช เอกสารของ

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอยนี้ ดังนี้ 
เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและเงื่อนไขการทําสําเนาเอกสารพบขอมูลจากแผนพับ

ของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด 
 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุพบขอมูลจากเอกสารวา มีลักษณะ 2 อยาง คือ 
ภาษาที่บันทึกบนกระดาษแผนและบัตรคํา และภาษาที่บันทึกบนแถบบันทึกเสียง 

ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร พบวา  
1. เอกสารมีการผลิต 2 วิธี คือ แบบขอมูลภาคสนามพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและ

โรเนียว และกรอกขอมูลดวยลายมือโดยใชปากกาและดินสอ เอกสารแบงเปนวัสดุประเภทกระดาษ
แผน รวม 1,403 แผน ใชกระดาษ 3 ขนาด คือ ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร (กวาง x ยาว) ขนาด 22 x 
31 เซนติเมตร และขนาด 21 x 30 เซนติเมตร 

 2. บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดยใชปากกาและดินสอ ใชขนาด 13 x 21 
เซนติเมตร จํานวน 7,715 ใบ แบงเปนบัตรแข็งสีขาวที่ใชบันทึกภาษาขมุดวยสัทอักษรและ
คําอธิบายความเปนภาษาไทย จํานวน 2,705 ใบ บัตรออนสีเขียวและสีเหลืองใชบันทึกภาษาขมุ
ดวยสัทอักษรและคําอธิบายความเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 5,010 ใบ 

 3. แถบบันทึกเสียงใชบันทึกบทสัมภาษณภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่นไทยและรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร จํานวน 50 มวน 

4. หนังสือที่จัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร จํานวน 27 เลม  
สวนเครื่องมือชวยคนพบขอมูลจากการปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุของผูวิจัยวา 

เอกสารชุดนี้ใชเครื่องมือชวยคน 2 ชองทาง คือ บัญชีสํารวจเอกสาร และสืบคนดวยโปรแกรม 
INNOPAC ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  
 ไดแก สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ 
และขอความเกี่ยวกับการพิมพ ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 19 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 19 ขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ ตู A 4–1–1 ถึง A 4–1–3 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย อาคารใหม ช้ัน 
3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา - 
5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ - 
5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ  -  

 
จากตารางที่ 19 พบขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 

ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย ดังนี้ 
สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ พบวา เอกสารชุดนี้จัดเก็บในตู A 4-1-1 ถึง A 4-1-3 ของ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ไมพบขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนาและเอกสารที่
เกี่ยวของ และไมพบการนําเอกสารชุดนี้ไปจัดพิมพในรูปแบบอื่น  
 สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 
 จากการวิเคราะหลักษณะของเอกสารพบขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือสวนหมายเหตุ ดัง
รายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 20 ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 20 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  

  
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

6.1 หมายเหตุ พบขอมูลที่ควรบันทึกดังนี้  
1. แถบบันทึกเสียงเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 

พ.ศ. 2520-2541 บางมวนไมระบุรายละเอียดบนมวน บางมวนที่ระบุช่ือแตตัวอักษร
ลบเลือนเนื่องจากใชดินสอในการบันทึก และเขียนไมชัดเจน ทําใหไมสามารถทราบ
รายละเอียดของแถบบันทึกเสียงมวนนั้น ๆ ได 

2. แถบบันทึกเสียงบันทึกเปนภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย ผูที่จะศึกษาเอกสารชุดนี้
ควรมีความรูพ้ืนฐานทางภาษาดังกลาวมากอน จึงจะศึกษาเอกสารชุดนี้ไดเขาใจอยาง 
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ตารางที่ 20 (ตอ)  
  

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
6.1 หมายเหตุ ถองแท 

3. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลมีอุปกรณสําหรับเปดแถบบันทึกเสียง
ใหบริการ โดยตองขออนุญาตตามระเบียบการใชเอกสาร 

 
จากตารางที่ 20 พบวา แถบบันทึกเสียงภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยบางมวนไมระบุช่ือ

มวน ช่ือมวนลบเลือน หรือไมใหรายละเอียดขอมูลภายในแถบบันทึกเสียงมวนนั้น ๆ แถบ
บันทึกเสียงตองใชอุปกรณในการเปดฟง และผูศึกษาเอกสารชุดนี้จําเปนตองมีพื้นฐานภาษา
ดังกลาวจึงจะเขาใจได  

สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 
 ไดแก บันทึกขอมูลของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ และวัน เดือน ปที่
จัดทําคําอธิบายเอกสาร พบขอมูล ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 21 ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 21 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ ผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และ
นางสาวพรจิตต หมีงาม ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร  คือ นาย
ประคอง แกวนัย 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ตาม ISAD (G) Second edition  

7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 
จากตารางที่ 21 พบขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของ

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอยนี้ ดังนี้ 
เอกสารชุดนี้ไดรับการจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารโดยนางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และ

นางสาวพรจิตต หมีงาม และจัดทําคําอธิบายเอกสารระหวางวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยนายประคอง แกวนัย โดยใชหลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ตาม ISAD (G) Second edition 
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 2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม  
 พบวา เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 มี
ลักษณะ ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  
 ไดแก สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือของเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับของ
คําอธิบายเอกสาร และขนาดและสื่อของเอกสาร ดังรายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 22 
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 22 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง สบ 3.1/1, สบ 3.1/2, สบ 3.1/3,สบ 3.2, สบ 3.3, สบ 3.4, สบ 3.5, สบ 3.6 
1.2 ช่ือเอกสาร แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย]  

แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและ
บุรีรัมย]  
แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน 
แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย  
แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย  
แฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 
แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและ
เขมรถิ่นไทย]  

2520–2534 

แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่น
ไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย]  

2527 

แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน 2530–2541 

แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจาย
ของภาษาเขมรถิ่นไทย  

2532–2539 
 

แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทย  

2535–2537 
 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร  

แฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 2531–2541 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร -  
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 
แฟมที่ 1 ขมุในประเทศ
ไทย [ภาษาขมุและเขมร
ถิ่นไทย] 

แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและภาษา
เขมรถิ่นไทย 473 แผน บัตรคําภาษาขมุหมวด 
ก-ฮ  จํานวน  4 ,905 ใบ  และหมวด  K-Tqh 
จํ านวน  2 , 8 1 0  ใบ  รวม  7 , 7 1 5  ใบ  แถบ
บันทึกเสียงภาษาขมุขนาด C 60 จํานวน 13  
มวน ขนาด C 90 จํานวน 25 มวน 

แฟมที่ 2 อําเภอเมือง
สุรินทร [ภาษาเขมรถิ่น
ไทยในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย] 

งานวิจัยที่ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
และคณะจัดทํา 2 เรื่อง จํานวน 2 เลม แถบ
บันทึกเสียงภาษาเขมรถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร 
ขนาด C 60 จํานวน 2 มวน  และแถบบันทึกเสียง
ภาษาเขมรถิ่นไทย จังหวัดบุรีรัมย ขนาด C 60 
จํานวน 1 มวน   

แฟมที่ 3 โครงการพัฒนา
สื่อภาษาพื้นบาน 

แบบเก็บขอมูลภาคสนาม  264 แผน  แถบ
บันทึกเสียงรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ขนาด C 60 จํานวน 9 มวน   

แฟมที่ 4 โครงการศึกษา
ลักษณะการกระจายของ
ภาษาเขมรถิ่นไทย 

แบบเก็บขอมูลภาคสนาม 320 แผน   
 

แฟมที่ 5 โครงการแผนที่
ภาษาและกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทย  

แบบเก็บขอมูลภาคสนาม 356 แผน   
 

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร 

แฟมที่  6  ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ 

มีหนังสือที่เปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย และ
บทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรี
รัตน วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทาน
และคณะเปนบรรณาธิการ รวมทั้งสิ้น 25 เลม 

 
จากตารางที่ 22 พบวาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 

เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม มีลักษณะดังนี้ 
สัญลักษณหรือรหัสอางอิงเอกสารระดับแฟมพบที่ขางกลองเอกสารอยางสม่ําเสมอ 

และพบในสวนรายการของบัญชีสํารวจเอกสาร แตละแฟมประกอบดวย 
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สบ  หมายถึง เอกสารสวนบุคคล 
 3  หมายถึง เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 

.1 หมายถึง  ขมุในประเทศไทย 
/1 หมายถึง กลองที่ 1 
การลงสัญลักษณหรือรหัสเอกสารแตละแฟมจะเรียงลําดับจากแฟมที่ 1 คือ สบ 3.1 ไป

จนถึง แฟมที่ 6 คือ สบ 3.6 
ช่ือของเอกสารพบจากเอกสาร ขางกลองเอกสารและในสวนรายการของบัญชีสํารวจ

เอกสาร สวนวัน เดือน และปของเอกสารพบจากเอกสารและในบัญชีสํารวจเอกสาร แตระดับของ
คําอธิบายเอกสารไมมีขอมูล จึงไมสามารถระบุระดับคําอธิบายเอกสารได 
 ขนาดและสื่อของเอกสารพบจากเอกสารและจากบัญชีสํารวจเอกสารวา เอกสารแตละ
แฟมไดรับการจัดเรียงในแฟมและบรรจุกลองแลว มีปริมาณ ดังนี้  

แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] มีจํานวน 3 กลอง 
ประกอบดวย บัตรคําภาษาขมุ จํานวน 7,715 ใบ และแถบบันทึกเสียงภาษาขมุ จํานวน 38 มวน 
แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย จํานวน 473 แผน  

แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย] มี
จํานวน 1 กลอง ประกอบดวยงานวิจัย 2 เลม คือ ช่ือหมูบานของอําเภอเมืองสุรินทร พ.ศ. 2527 จํานวน 
1 เลม และบทสนทนาภาษาเขมรสุรินทร พ.ศ. 2527 จํานวน 1 เลม และแถบบันทึกเสียงภาษาเขมรถิ่น
ไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย ขนาด C 60 รวม 3 มวน  

แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน มีจํานวน 2 กลอง ประกอบดวย แบบเก็บ
ขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทย 264 แผน และแถบบันทึกเสียงรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย ขนาด C 60 จํานวน 9 มวน  

แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย มีจํานวน 1 กลอง 
ประกอบดวย แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทย 320 แผน  

แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย มีจํานวน 1 กลอง 
ประกอบดวย แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทย 356 แผน และ 

แฟมที่ 6 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ มีจํานวน 4 กลอง ประกอบดวย ผลงานเขยีน ผลงานวิจยั 
และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนงัสือรวมบทความที่ทานและ
คณะเปนบรรณาธิการ รวมทั้งส้ิน 25 เลม 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
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 ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารและระบบการจัดเรียงเอกสาร ดังรายละเอียด
ของหนวยขอมูลในตารางที่ 23 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 23 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร  

แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] มีเนื้อหา
เกี่ ยว กับภาษาขมุและ เขมรถิ่นไทย  ในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย] มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและ
บุรีรัมย 

แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่อภาษาเขมรทองถิ่นไทย  

แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย มี
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการจายของภาษาเขมรถิ่นไทย 

แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาแผนที่ทางภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 

แฟมที่  6 ผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ เปนหนังสือเกี่ยวกับผลงานเขียน 
ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ  

2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร เอกสารแตละแฟมจัดแยกตามชื่อเรื่อง และจัดเรียงตามลําดับป พ.ศ. 

 
จากตารางที่ 23 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสารสวนบุคคลของ

ศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 แตละแฟม ที่พบ ดังนี้ 
 2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร พบขอมูลโดยยอจากคํานําของบัญชีสํารวจ

เอกสารและจากตัวเอกสาร จําแนกออกเปน 
 แฟมที่ 1 ประกอบดวย บัตรคําภาษาขมุ แถบบันทึกเสียงเพลงพื้นบานภาษาขมุ แบบ
สํารวจการใชภาษาเขมรถิ่นไทย บัญชีคําศึกษาลักษณะและการกระจายของภาษาเขมร สําเนาแผนที่ 
จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม รอยเอ็ด ปราจีนบุรี 
จันทบุรี และตราด 
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 แฟมที่ 2 ประกอบดวย หนังสือช่ือหมูบานในอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร หนังสือบท
สนทนาภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร และแถบบันทึกเสียงภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและ
บุรีรัมย 
 แฟมที่ 3 ประกอบดวย รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนภาษาเขมร
ทองถ่ินดวยตัวอักษรไทย แถบบันทึกเสียงรายงานการประชุมและเพลงเขมร และเอกสาร
ประกอบการประชุม เชน แผนใสระบบการเขียนภาษาเขมร สํานวนโวหาร สุภาษิต ซอนเจิ๊ด 
เอกสารการเปรียบเทียบชื่อสมุนไพรไทย-เขมรสุรินทร ฉบับยอ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ 
“นังซือนิเตียนคแมรลือ” หนังสือนิทานพื้นบาน เปนตน 
 แฟมที่ 4 ประกอบดวย เอกสารขอความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน บัญชี
คําศึกษาลักษณะและการกระจายของภาษาเขมร และสําเนาแผนที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ปราจนีบรีุ 
นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และสกลนคร 
 แฟมที่ 5 ประกอบดวย แบบสํารวจการใชภาษาทองถ่ินและขอมูลหมูบาน สําเนาแผนที่
จังหวัดระยอง  มุกดาหาร  ตราด  สกลนคร  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  รอยเอ็ดอุดรธานี และ
อุบลราชธานี 
 แฟมที่ 6 ประกอบดวย หนังสือที่เปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปน
บรรณาธิการ ซึ่งตีพิมพเผยแพรแลว เชน ชีวิตชาวขมุ จาก 50 บทสนทนา สนทนาสาธารณสุขและ
การแพทย ลัวะ-ปรัย คูมือการอาน-เขียนภาษาเขมรถิ่นไทย เปนตน 
  และพบขอมูลในบทนําของบัญชีสํารวจเอกสารและจากเอกสารวา เอกสารจําแนกตาม
กลุมเรื่องและจัดเรียงตามป พ.ศ.  

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
  ไดแก เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษรของ
วัสดุจดหมายเหตุ  และลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร ดังรายละเอียด
ของหนวยขอมูลในตารางที่ 24 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 24 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 

 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

3.1 เง่ือนไขในการเขาถึง
เอกสาร 

ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหบริการยืมและ
อานเอกสารภายในหองอาน ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ระหวางวันจันทร-ศุกร 
โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร” 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

3.2 เงื่อนไขการทําสําเนา
เอกสาร 

ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหผูใชตองขอ
อนุญาตทําสําเนาตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุ
จดหมายเหตุ 

แฟมที่ 1 ภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษร และอธิบายความเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาขมุ 
แฟมที่ 2 ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทย และอธิบายความเปน
ภาษาไทย สวนแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาเขมรถิ่นไทย 
แฟมที่ 3 ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทย และอธิบายความเปน
ภาษาไทย สวนแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาไทยและภาษาเขมรถิ่นไทย 
แฟมที่ 4 ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทย และอธิบายความเปน
ภาษาไทย  
แฟมที่ 5 ภาษาไทย 
แฟมที่ 6 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษรและ
อธิบายความเปนภาษาไทย ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทยและ
อธิบายความเปนภาษาไทยและอังกฤษ และเอกสารภาษาเวียดนามบันทึกดวย
อักษรกววกหงือ (Quốc ngữ) และอธิบายความเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาเวียดนาม  

3.4 ลักษณะทางกายภาพและ
ทางเทคนิคที่มีผลตอการ
ใชเอกสาร 

แฟมที่ 1 มีแบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยแบบเติมขอความ
ที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ 
บัตรคําภาษาขมุที่บันทึกขอมูลดวยการเขียนโดยใชปากกาและดินสอ และแถบ
บันทึกเสียงที่ใชบันทึกภาษาขมุ 
แฟมที่ 2 เปนงานวิจัยประเภทสิ่งพิมพ เรื่อง ช่ือหมูบานของอําเภอเมืองสุรินทร 
และบทสนทนาภาษาเขมรสุรินทร ที่จัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร และแถบ
บันทึกเสียงที่ใชบันทึกภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย  
แฟมที่ 3 เปนขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทยแบบเติมขอความ และเอกสาร
ประกอบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย ที่จัดพิมพ
ดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ และแถบ
บันทึกเสียงที่ใชบันทึกรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร 
แฟมที่ 4 เปนขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทยแบบเติมขอความที่จัดพิมพ
ดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ  
แฟมที่ 5 เปนขอมูลภาคสนามโครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทยแบบเติมขอความที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว  
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ 

3.4 ลักษณะทางกายภาพและ
ทางเทคนิคที่มีผลตอการ
ใชเอกสาร 

และเขียนขอมูลดวยลายมือ 
แฟมที่  6  หนังสือที่ เปนผลงานเขียน  ผลงานวิจั ย  และบทความของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทาน
และคณะเปนบรรณาธิการ ซึ่งจัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร 

 
จากตารางที่ 24 พบขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสารสวนบุคคลของ

ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 แตละแฟม ดังนี้ 
เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสารและการทําสําเนาเอกสารปรากฏในแผนพับของหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สวนภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุพบขอมูลจากเอกสาร  

 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร พบจากเอกสารวา 
 แฟมที่ 1 แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย ใชกระดาษ 2 ขนาด คือ 
ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร และขนาด 22 x 31 เซนติเมตร บัตรคําที่ใชบันทึกภาษาขมุใชขนาด 13 x 
21 เซนติเมตร จํานวน 7,715 ใบ และแถบบันทึกเสียงภาษาขมุใชขนาด C 60 จํานวน 13 มวน และ
ขนาด C 90 จํานวน 25 มวน 
 แฟมที่ 2 งานวิจัยเร่ือง ช่ือหมูบานของอําเภอเมืองสุรินทร จํานวน 1 เลม ขนาด 21 x 30 
เซนติเมตร (กวาง x ยาว) หนา 62 หนา และบทสนทนาภาษาเขมรสุรินทร จํานวน 1 เลม ขนาด 21 x 30 
เซนติเมตร หนา 137 หนา ทั้งสองเลมจัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร และแถบบันทึกเสียงภาษาเขมร
ถ่ินไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย ขนาด C 60 จํานวน 3 มวน 
 แฟมที่ 3 มีขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทยและเอกสารประกอบรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทย ที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียน
ขอมูลดวยลายมือ โดยใชกระดาษ 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร และขนาด 22 x 31 
เซนติเมตร แผนใสระบบการเขียนภาษาเขมร ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร 1 แผน และแถบบนัทกึเสยีง
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร ขนาด C 60 จํานวน 9 มวน 
 แฟมที่ 4 มีขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทยที่จัดพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดไฟฟาและ 
โรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ โดยใชกระดาษ 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 30 เซนติเมตรและขนาด 
22 x 31 เซนติเมตร จํานวน 320 แผน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

72

 แฟมที่ 5 มีขอมูลภาคสนามโครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทยที่
จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ โดยใชกระดาษ 2 ขนาด คือ 
ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร และขนาด 22 x 31 เซนติเมตร จํานวน 356 แผน 
 แฟมที่ 6 หนังสือที่เปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร. 
สุวิไล  เปรมศรี รัตน  วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ 
ประกอบดวย  

1. เร่ือง ชีวิตชาวขมุ จาก 50 บทสนทนา พ.ศ. 2531 ขนาด 18 x 26 เซนติเมตร หนา 
254 หนา จํานวน 1 เลม 

2. เร่ือง สนทนาสาธารณสุขและการแพทย ลัวะ-ปรัย พ.ศ. 2531 ขนาด 19 x 26 
เซนติเมตร หนา 212 หนา จํานวน 1 เลม  

3. เร่ือง คูมือการอาน-เขียนภาษาเขมรถิ่นไทย พ.ศ. 2532 ขนาด 19 x 27 เซนติเมตร 
หนา 12 หนา จํานวน 1 เลม  

4. เร่ือง วิธีปองกันและรักษาโรคแบบพื้นบานชาวขมุและบทสนทนาสาธารณสุข
การแพทยไทย-ขมุ พ.ศ. 2533 ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร หนา 282 หนา จํานวน 1 
เลม 

5. เร่ือง การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย พ.ศ. 2533 ขนาด 21 x 29 
เซนติเมตร หนา 124 หนา จํานวน 1 เลม 

6. เร่ือง พิธีไหวพระจันทรวันเพ็ญเดือนสิบสองของคนไทยเชื้อสายเขมร พ.ศ. 2534 
ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร หนา 18 หนา จํานวน 1 เลม 

7. เร่ือง Mon-Khmer Studies XVIII-XIX พ.ศ. 2535 ขนาด 15 x 23 เซนติเมตร หนา 
362 หนา จํานวน 1 เลม 

8. เร่ือง พจนานุกรมไทย-ขมุ-อังกฤษ พ.ศ. 2536 ขนาด 18 x 25 เซนติเมตร หนา 768 
หนา จํานวน 1 เลม 

9. เร่ือง จ็อฮ ปวฮ เรียะ อัจ ปงกัร บาน เตฺอ (โรคทองรวงสามารถปองกันได) พ.ศ. 
2537 ขนาด 22 x 29 เซนติเมตร หนา 16 หนา จํานวน 1 เลม 

10. เร่ือง น็อฺง เทอ ยาง นา เจีย (ทําอยางไรดี) คูมือปฐมพยาบาลฉบับภาษาเขมรถิ่น
ไทยและภาษาไทย พ.ศ. 2537 ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร หนา 74 หนา จํานวน 1 
เลม 

11. เร่ือง ซํานูนโวหาร ซุพาซิด ซอนเจิ๊ด (โวหาร สํานวน สุภาษิตสอนใจ) พ.ศ. 2538 
ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร หนา 10 หนา จํานวน 1 เลม 
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12. เร่ือง นิทานพื้นบานเขมรถิ่นไทย พ.ศ. 2538 ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร หนา 64 
หนา จํานวน 1 เลม 

13. เร่ือง เฮาปลึง (การสูขวัญ) พ.ศ. 2538 ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร หนา 8 หนา 
จํานวน 1 เลม 

14. เรื่อง ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย อดีต ปจจุบัน อนาคต ของ
พยัญชนะสะกด พ.ศ. 2539 ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร หนา 88 หนา จํานวน 1 เลม 

15. เร่ือง PAN-ASIATIC Linguistics (Proceeding of the Fourth International 
Symposium on Languages and Linguistics) พ.ศ. 2539 จํานวน 4 เลม แตละเลมมี 
ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร เลมที่ 1 หนา 406 หนา เลมที่ 2 หนา 814 หนา เลมที่ 3 
หนา 1,164 หนา และเลมที่ 4 หนา 1,580 หนา  

16. เรื่อง PAN-ASIATIC Linguistics (Abstracts of the Fourth International 
Symposium on Languages and Linguistics) พ.ศ. 2539 ขนาด 15 x 22 เซนติเมตร 
หนา 88 หนา จํานวน 1 เลม 

17. เร่ือง พัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน กรณีภาษาเขมรถิ่นไทย พ.ศ. 2541 ขนาด 15 x 21 
เซนติเมตร หนา 132 หนา จํานวน 1 เลม 

18. เร่ือง นิทานเวียดนาม (Truyên Cô Tích ViêT Nam) พ.ศ. 2541 ขนาด 15 x 21 
เซนติเมตร หนา 170 หนา จํานวน 1 เลม 

19. เร่ือง ศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ (Vietnamese-Thai-English Thesaurus) 
พ.ศ. 2541 ขนาด 17 x 24 เซนติเมตร หนา 236 หนา จํานวน 1 เลม 

20. เร่ือง สารานุกรมกลุมชาติพันธุขมุ พ.ศ. 2541 ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร หนา 32 
หนา จํานวน 1 เลม 

21. เร่ือง สารานุกรมกลุมชาติพันธุญัฮกุร พ.ศ. 2541 ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร หนา 32 
หนา จํานวน 1 เลม และ  

22. เร่ือง NGHE AN KHMU-VIETNAMESE-THAI-ENGLISH Dictionary. 1998. 
(พ.ศ. 2541) ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร หนา 190 หนา จํานวน 1 เลม 

 
สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 
จากการวิเคราะหลักษณะของเอกสารพบขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือสวนหมายเหตุ ดัง

รายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 25 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 25 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 
 
หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ  

4.1 หมายเหตุ 1. การจัดเรียงเอกสารจัดตามกลุมเรื่อง แตละกลุมเรื่องถือเปนระดับแฟม 
2. เอกสารระดับแฟมบางแฟมอาจมีเอกสารรวมอยูหลายประเภท และอาจ
จัดเก็บในกลองหลายกลอง  

 
จากตารางที่ 25 พบขอมูลเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 

พ.ศ. 2520-2541 จัดเรียงตามกลุมเรื่อง และแตละแฟมอาจมีเอกสารรวมอยูดวยกันหลายประเภท
และจัดเก็บหลายกลอง  
 สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 
 ไดแก บันทึกขอมูลของนักจดหมายเหตุ และวัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร ดัง
รายละเอียดของหนวยขอมูลในตารางที่ 26 ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 26 ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ขอมูลที่พบ  
5.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ ผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และนางสาว

พรจิตต หมีงาม  และจัดทําคําอธิบายเอกสารโดยนายประคอง แกวนัย 
5.2 วันเดือนปที่จัดทําคําอธิบาย

เอกสาร 
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 
 จากตารางที่ 26 พบขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 แตละแฟม ดังนี้ 
 เอกสารสวนบุคคลชุดนี้จัดทําบัญชีสํารวจเอกสารโดยนางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และ
นางสาวพรจิตต หมีงาม  ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย ซ่ึงจัดทําคําอธิบาย
เอกสารระหวางวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 หนวยขอมูลลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 ในระดับแฟม มีโครงสรางเชนเดียวกับเอกสารระดับชุดยอย แตมีบางหนวยขอมูล
ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหรือซํ้าซอนกับระดับแฟม ผูวิจัยจึงตัดออก หนวยขอมูลที่ไมนําเสนอ ไดแก 
ช่ือผูผลิตเอกสาร ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติเอกสารจดหมายเหตุ แหลงที่โอนยายเอกสาร การ
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ประเมินคุณคาเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร เครื่องมือชวยคน สถานที่จัดเก็บตนฉบับ สถานที่
จัดเก็บสําเนา เอกสารที่เกี่ยวของ ขอความเกี่ยวกับการพิมพ และกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ รวม 
12 รายการ 
   
ตอนที่ 2 คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และคําอธิบาย
เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคําอธิบายเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตนไดจัดทําขึ้นจากการเก็บรวบรวมในแบบการลง
รายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอยและระดับแฟม 
และแบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-
2541ระดับชุดยอยและระดับแฟม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
 

คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร 

1.1 รหัสเอกสาร  มม 1.1.2 
1.2 ช่ือเอกสาร   ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล (คร้ังที่ 12/2517 ถึงครั้งที่ 
12/2519) และระเบียบวาระการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (คร้ังที่ 13/2519 ถึงครั้งที่ 
25/2522) 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร  11/10/2517-19/12/2522 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร  ระดับชุดยอย 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร  จํานวน 123 แฟม 10 กลอง ประกอบดวย 

กลองที่  1 มี เอกสาร  17 แฟม  กลองที่  2 มี
เอกสาร 23 แฟม กลองที่ 3 มีเอกสาร 13 แฟม 
กลองที่ 4 มีเอกสาร 13 แฟม กลองที่ 5 มี
เอกสาร 13 แฟม กลองที่ 6 มีเอกสาร 13 แฟม       
กลองที่  7 มี เอกสาร  10 แฟม  กลองที่  8 มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

76

เอกสาร 10 แฟม กลองที่ 9 มีเอกสาร 6 แฟม 
กลองที่ 10 มีเอกสาร 5 แฟม 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร   ฝายงานการประชุมและพิธีการ  กองกลาง  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2 ประวัติหนวยงานหรือ  ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง  
 ประวัติเจาของเอกสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีช่ือหนวยงานในป 

พ.ศ. 2512-2518 วา แผนกวิเทศสัมพันธ ในป 
พ .ศ .  2519-2522 วา  งานการประชุมและ
ประชาสัมพันธ ในป พ.ศ. 2523-2527 วา งาน
การประชุมและพิธีการและงานประชาสัมพันธ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา กองกลางจึงให
ช่ือวา งานการประชุมและพิธีการ มีหนาที่เปน
เลขานุการของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
และคณบดี  ทําหนาที่ ในการเก็บรวบรวม
ร า ย ง านและมติ ที่ ป ร ะชุ มทั้ ง หมด  และ
รับผิดชอบงานพิธีการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

    มหิดล 
2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากฝายงานการประชุม

และพิธีการเมื่อวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 
ตามเลขทะเบียนที่ 2/2539 เลขที่หนังสือ ทม 
0801.01/731 จํานวน 123 แฟม 

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงาน ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง   
 หรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
3.1  ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  เอกสารการประชุม อ.ก.ม. ครอบคลุมเนื้อหา

เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติบรรจุและแตงตั้ง 
การ เลื่ อนชั้ น  การรับโอนข าร าชการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่องอ่ืน ๆ เชน การขอ
ยกเลิกการแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
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การขอยกเลิกผลการสอบคัดเลือก เปนตน สวน
เอกสารการประชุมคณบดีครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการวางระเบียบของคณะ สถาบัน การ
แตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งและ
ยุบหนวยงานของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรม
สําคัญของมหาวิทยาลัย เรื่องที่พิจารณาพิเศษ
เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และ
ความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย จากทะเบียนรับมอบเอกสารพบวาเอกสารชุดนี้ 
และการกําหนดอายุการเก็บ ผานการประเมินคุณคาจากนักจดหมายเหตุและ 
เอกสาร   เจาของเอกสารเดิมแลวใหจัดเก็บเปนเอกสาร

จดหมายเหตุตลอดไป 
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร  เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย มีเพียงเทานี้ แต
การประชุมคณบดียังมีตอเนื่อง 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  เอกสารจัดเรียงตามป แตละปจัดเรียงตามครั้งที่ 
     การประชุม  

สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 
 4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  กําหนดใหบริการยืมและอานเอกสารภายใน

หองอาน ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น. ระหวางวัน
จันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร” 

 4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
      กําหนดใหผูใชตองขออนุญาตทําสําเนาตอ 
      เจาหนาทีห่อจดหมายเหตแุละเปนผูรับผิด 
      ชอบคาใชจาย 
 4.3 ภาษา/ตวัอักษรของวัสด ุ  ภาษาไทยและมีเอกสารประกอบบางรายการ 
  จดหมายเหต ุ   เปนภาษาอังกฤษ 
                        4.4 ลักษณะทางกายภาพและ 1) การผลิตเอกสารใช 2 วิธี คือพิมพดวย 
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 ทางเทคนิคที่มีผลตอการ เครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสาร 
 ใชเอกสาร แทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่ 
  ประชุม 
  2) กระดาษใช 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 29  
   เซนติเมตร ใชพิมพแบบ แนวนอนและแนวตั้ง  
   สวนขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร ใชพิมพ 
   แบบแนวตั้ง  
   3) เอกสารประกอบการประชุมคณบดี  
   ประกอบดวย หนังสือ งานวิจัยท่ีเย็บเลมและ 
   งานวิจัยไมเย็บเลม รายงานการปฏิบัติงานการ 
   อบรมและสัมมนา วารสาร จุลสาร แผนพับ  
   และโปสเตอร 1 แผน 
 4.5 เครื่องมือชวยคน   ทะเบียนรับมอบเอกสารและฐานขอมูล 
       บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของหอง 
       สมุดซึ่งสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC ของ 
       สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  
 5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ ตู A 8-1-1 ถึง A 8-1-2 หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย อาคารใหม ช้ัน 3 สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา - 
 5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ  - 
 5.4 ขอความเกีย่วกับการพิมพ  - 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  
 6.1 หมายเหตุ ไมพบเอกสารการประชุม อ.ก.ม. และคณบดี

คร้ังที่ 1-10/2517 ครั้งที่ 2/2518 คร้ังที่ 1/2519 
คร้ังที่ 8/2519 และครั้งที่ 12/2519  
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สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 
 7.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ ผูจัดทําทะเบยีนรับมอบเอกสาร คือ นางสาว

สวนีย วิเศษสนิธุ ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ 
นายประคอง แกวนัย 

 7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ หลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุม 
    คณบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ตาม ISAD (G) 

  Second edition 
 7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบาย วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 
  เอกสาร    วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 
คําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับแฟม 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  

1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง แฟมที่ 1 คือ มม 1.1.2/1 แฟมสุดทาย คือ  
     มม 1.1.2/123   
1.2 ช่ือเอกสาร   แฟมที่ 1 คือ ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.  
     และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 
     12/2517 แฟมสุดทาย  คือ ระเบียบวาระการ 
     ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 

      25/2522 
1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร  11/10/2517–19/12/2522 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร  ระดับแฟม 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร  แฟมที่ 1 มีเอกสาร 9 แผน งานวิจัย 1 รายการ 8  
     แผน แฟมที่ 123 มีเอกสาร 135 แผน 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร เอกสาร 123 แฟม มีเนื้อหาครอบคลุมอํานาจ 

หน าที่ ของที่ ประชุม  อ .ก .ม .  และคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  

1) เอกสารการประชุม อ.ก.ม. (อนุกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2517-
2519 เรื่อง การขออนุมัติบรรจุ การขออนุมัติ
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เล่ือนชั้นและการขออนุมัติรับโอนขาราชการ 
การแตงตั้งคณะกรรมการ อ.ก.ม. และเรื่อง 
อ่ืน ๆ รวม 280 เรื่อง  

2) เอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-
2522 มีเร่ืองที่สําคัญ 716 เรื่อง  ไดแก การวาง
ระเบียบของคณะ สถาบัน จํานวน 313  เรื่อง 
การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 
118 เรื่อง การจัดตั้งและยุบหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 37 เร่ือง การจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย จํานวน 172 เรื่อง 
การจัดกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย จํานวน 
53 เร่ือง เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 จํานวน 13 เรื่อง และความรวมมือ
กับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 12 
เร่ือง 

 2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร   เอกสารแตละแฟมจัดเรียงตามวาระการประชุม 
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
  3.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

   มหิดล กําหนดใหบริการยืมและอานเอกสาร 
 ภายในหองอาน ตั้งแตเวลา  8.30-16.30 น .

ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืม
เอกสาร” 

  3.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
       มหิดล กําหนดใหผูใชตองขออนุญาตทําสําเนา 
       ตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและเปน 
       ผูรับผิดชอบคาใชจาย 
  3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุ  ภาษาไทยและมีเอกสารประกอบบางรายการ 
   จดหมายเหตุ   เปนภาษาอังกฤษ 

   3.4 ลักษณะทางกายภาพและทาง 1. มีการผลิตเอกสาร 2 วิธี คือ พิมพดวย 
 เทคนิคที่มีผลตอการใช เครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว จํานวน 4,939  
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  เอกสาร แผน และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวย
ลายมือเพื่อสรุปมติที่ประชุม จํานวน 49 แผน 

   2. เอกสารใชกระดาษ 2 ขนาด คือ  ขนาด  
  21 x 29 เซนติเมตร และขนาด 21.50 x 34.50  
  เซนติเมตร  

3. เอกสารประกอบการประชุมแนบทายอีก 
7 ประเภท ไดแก หนังสือ 7 เลม งานวิจัยที่เย็บ
เลม  24 เลม  และงานวิจัยที่ไม เย็บเลม  57 
รายการ รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและ
สัมมนา 6 เลม วารสารและจุลสารอยางละ 1 
เลม แผนพับ 13 แผน และโปสเตอร 1 แผน 

สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 
4.1 หมายเหตุ มีเอกสารการประชุมที่ไมระบุวันที่และเดือน 

คือ เอกสารการประชุมครั้งที่ 3/2518-8/2518, 
ครั้งที่10/2518-14/2518, ครั้ งที่  16/2518-
24/2518,  คร้ังที่  2 /2519-11/2519,  คร้ังที่ 
20/2519, คร้ังที่ 22/2519 และครั้งที่ 5/2520  

สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  
5.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ ผูจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร คือ นางสาว 

สวนีย วิเศษสินธุ ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ 
นายประคอง แกวนัย 

 5.2 วัน เดือน ปที่จัดทํา  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30  
   คําอธิบายเอกสาร  กรกฎาคม พ.ศ. 2550   
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 2. คําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-
2541 
 
คําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
ระดับชุดยอย 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร 

1.1  สัญลักษณหรือรหัสอางอิง  สบ 3 
1.2  ช่ือของเอกสาร    เอกสารสวนบคุคลของศาสตราจารย ดร. 
     สุวิไล เปรมศรีรัตน 
1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร   2520-2541 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร ระดับชุดยอย 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร  จํานวน 6 แฟม รวม 12 กลอง  ประกอบดวย 

แฟมที่ 1 จํานวน 3 กลอง แฟมที่ 2 จํานวน 1 
กลอง แฟมที่ 3 จํานวน 2 กลอง แฟมที่ 4 จํานวน 
1 กลอง แฟมที่ 5 จํานวน 1 กลอง แฟมที่ 6 
จํานวน 4 กลอง    

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร  ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติ ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เกิดวันที่ 
 เจาของเอกสาร  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 จบการศึกษาระดับ

ป ริ ญญ า เ อ ก  ส า ข า ภ า ษ า ศ า ส ต ร  จ า ก
มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิรน ประเทศ
ออส เตร เ ลี ย  เ มื่ อ  พ .ศ .  2 5 2 5  ท าน เป น
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวาง 

  พ.ศ. 2544-2548 ทานมีผลงานบทความและ
งานวิจัยรวมกับบุคคลอื่น และงานวิจัยสวนตัว
ที่ตีพิมพแลวมากกวา 24 เร่ือง 

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ  เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากศาสตราจารย ดร. 
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  สุวิไล เปรมศรีรัตน 2 คร้ัง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 ตามเลขทะเบียนที่ 
1/2539 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2541 ตามเลขทะเบียนที่ 2/2541 

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือ ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
ผูมอบหรือโอนยายเอกสาร  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา 
    ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
3.1  ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร เอกสารชุดนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอมูล 

ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] 
อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยใน
จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย] โครงการพัฒนาสื่อ
ภาษาพื้นบาน โครงการศึกษาลักษณะการ
กระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย โครงการแผนที่
ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย และ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย เอกสารชุดนี้ผานการประเมินคุณคาจากนัก 
 และการกําหนดอายุการ  จดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมแลว 
 เก็บเอกสาร    ใหจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป 
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร  จากการประสานงานกับเจาของเอกสารคาดวา 
      จะไดรับเอกสารอยางตอเนื่อง 
3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  เอกสารจัดแยกตามชื่อเร่ือง และเรียงตามลาํดับ 
     ป พ.ศ. 

สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 
4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

   มหิดล กําหนดใหบริการยืมและอานเอกสาร 
 ภายในหองอาน ตั้งแตเวลา  8.30-16.30 น .

ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืม
เอกสาร” 

 4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
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  มหิดล กําหนดใหผูใชตองขออนุญาตทําสําเนา
ตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและเปนผูรับ 

  ผิดชอบคาใชจาย 
 4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุ  ภาษาขมุ ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาไทย ภาษา 
  จดหมายเหตุ เ วี ย ดน าม  และภาษ าอั ง กฤษ  ส วนแถบ

บันทึกเสียงบันทึกดวยภาษาไทย ภาษาขมุและ
ภาษาเขมรถิ่นไทย 

 4.4 ลักษณะทางกายภาพและทาง เอกสารชุดนี้แบงเปนวัสดุประเภทกระดาษแผน 
 เทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 1. เอกสารมีการผลิต 2 วิธี คือ แบบขอมูล 

   ภาคสนามพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและ 
 โรเนียว และกรอกขอมูลดวยลายมือโดยใช

ปากกาและดินสอ 
   2. บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดยใช 
 ปากกาและดินสอ 

3. แถบบันทึกเสียงใชบันทึกบทสัมภาษณ 
ภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่นไทยและรายงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร  

4. หนังสือที่จัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร 
4.5 เครื่องมือชวยคน บั ญ ชี สํ า ร ว จ เ อ ก ส า ร แ ล ะ ฐ า น ข อ มู ล

บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของหอง 
     สมุดซึ่งสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC  
     ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  
 5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ ตู A 4–1–1 ถึง A 4–1–3 หอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย อาคารใหม ช้ัน 3 สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จงัหวัดนครปฐม 

 5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา  - 
 5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ   - 
 5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ  - 
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สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ  
 6.1 หมายเหตุ พบขอมูลที่ควรบันทึกดังนี้  

1) แถบบันทึกเสียง เอกสารสวนบุคคล
ของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 
2520-2541 บางมวนไมระบุรายละเอียดบน
มวน บางมวนตัวอักษรลบเลือนเนื่องจากใช
ดินสอในการบันทึก และเขียนไมชัดเจน ทําให
ไมทราบรายละเอียดภายในได  

2) แถบบันทึกเสียงบันทึกเปนภาษาขมุ
และเขมรถิ่นไทย ผูที่จะศึกษาเอกสารชุดนี้ควร
มีความรูพื้นฐานทางภาษาดังกลาวมากอน จึง
จะศึกษาเอกสารชุดนี้ไดเขาใจอยางถองแท  

3) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลมี
อุปกรณสําหรับเปดแถบบันทึกเสียงใหบริการ 
โดยตองขออนุญาตตามระเบียบการใชเอกสาร 

สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 
 7.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ ผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย 

วิเศษสินธุ และนางสาวพรจติต หมีงาม  ผูจัด 
       ทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวนบุคคล 
  ของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ตาม 

ISAD (G) Second edication 
 7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบาย วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550 ถึง 
  เอกสาร     วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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คําอธิบายเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร  

1.1  สัญลักษณหรือรหัสอางอิง  สบ 3.1/1-3, สบ 3.2, สบ 3.3, สบ 3.4, สบ 3.5,  
     สบ 3.6 
1.2 ช่ือเอกสาร  แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุ 

และเขมรถิ่นไทย]  
แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่น
ไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย]  
แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน  
แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจาย
ของภาษาเขมรถิ่นไทย  
แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทย และ 
แฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร   แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและ
เขมรถิ่นไทย] พ.ศ. 2520-2534  

  แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่น 
 ไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย] พ.ศ. 2527  
  แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน พ.ศ. 

2530-2541  
  แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจาย

ของภาษาเขมรถิ่นไทย พ.ศ. 2532-2539  
  แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติ

พันธุในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2537 และ 
  แฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ พ.ศ. 2531-2541 
1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร  ระดับแฟม 
1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร   แฟมที่ 1 แบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและ

ภาษาเขมรถิ่นไทย 473 แผน บัตรคําภาษาขมุ
หมวด ก-ฮ จํานวน 4,905 ใบ และหมวด K-Tqh 
จํ านวน  2 , 8 1 0  ใบ  รวม  7 , 7 1 5  ใบ  แถบ
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บันทึกเสียงภาษาขมุขนาด C 60 จํานวน 13 มวน 
ขนาด C 90 จํานวน 25 มวน  

   แฟมที่ 2 งานวิจัย 2 เร่ือง จํานวน 2 เลม แถบ
บันทึกเสียงภาษาเขมรถิ่นไทย ขนาด C 60 
จํานวน 3 มวน   

   แฟมที่ 3 แบบเก็บขอมูลภาคสนาม 264 แผน 
แถบบันทึ ก เสี ยงรายงานการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ขนาด C 60 จํานวน 9 มวน   

 แฟมที่ 4 แบบเก็บขอมูลภาคสนาม 320 แผน  
  แฟมที่ 5 แบบเก็บขอมูลภาคสนาม 356 แผน   

แฟมที่ 6 มีผลงานเขียน ผลงานวิจยั และ
บทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล  
เปรมศรีรัตน วารสารและหนงัสือรวมบทความ
ที่ทานและคณะเปนบรรณาธกิาร รวม 25 เลม 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 
 2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมแุละเขมร 

    ถ่ินไทย] มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาขมุและเขมรถิ่น 
 ไทยในภาคตะวันออกและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
      แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่น 
      ไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย] มีเนื้อหา 
      เกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร 
      และบุรีรัมย 

       แฟมที่ 3 โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน มี 
    เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อภาษาเขมรทองถ่ิน 
    ไทย  

แฟมที่ 4 โครงการศึกษาลักษณะการกระจาย
ของภาษาเขมรถิ่นไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย 
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แฟมที่ 5 โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
แผนที่ทางภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศ
ไทย 

   แฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เปนผลงานเขียน 
ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร.
สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวม
บทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ 

 2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร   เอกสารแตละแฟมจัดแยกตามชื่อเร่ือง และ 
      จัดเรียงตามลําดับป พ.ศ. 
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
  3.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร  ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  มหิดล กําหนดใหบริการยืมและอานเอกสาร

ภายในหองอาน  ตั้งแตเวลา  8.30-16.30 น . 
ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืม
เอกสาร” 

 3.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  มหิดล กําหนดใหผูใชตองขออนุญาตทําสําเนา

ตอเจาหนาที่หอจดหมายเหตุและเปนผูรับผิด 
  ชอบคาใชจาย 

  3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุ แฟมที่ 1 ภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษร และ 
    จดหมายเหตุ   อธิบายความเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

และแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาขมุ 
แฟมที่  2  ภาษา เขมรถิ่ นไทยบันทึ กด ว ย
อักษรไทย  และอธิบายความเปนภาษาไทย 
สวนแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาเขมรถิ่น
ไทย 
แฟมที่  3  ภาษา เขมรถิ่ นไทยบันทึ กด ว ย
อักษรไทย  และอธิบายความเปนภาษาไทย 
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สวนแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาไทยและ
ภาษาเขมรถิ่นไทย 
แฟมที่  4  ภาษา เขมรถิ่ นไทยบันทึ กด ว ย
อักษรไทย และอธิบายความเปนภาษาไทย  
แฟมที่ 5 ภาษาไทย 
แฟมที่ 6 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนภาษา
ขมุบันทึกดวยสัทอักษรและอธิบายความเปน
ภาษาไทย  ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวย
อักษรไทยและอธิบายความเปนภาษาไทยและ
อังกฤษ และเอกสารภาษาเวียดนามบันทึกดวย
อักษรกววกหงือ (Quốc ngữ) และอธิบายความ
เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม 

3.4 ลักษณะทางกายภาพและ แฟมที่ 1 มีแบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุ 
ทางเทคนิคที่มีผลตอการ  และเขมรถิ่นไทยแบบเติมขอความที่จดัพมิพดวย 

  ใชเอกสาร  เครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียน
ขอมูลดวยลายมือ มีบัตรคําภาษาขมุที่บันทึก
ขอมูลดวยการเขียนโดยใชปากกาและดินสอ 
และแถบบันทึกเสียงที่ใชบันทึกภาษาขมุ 
แฟมที่ 2 เปนงานวิจัยประเภทสิ่งพิมพ เร่ือง ช่ือ
หมูบานของอําเภอเมืองสุรินทร และบทสนทนา
ภาษา เขมรสุ รินทร  ที่ จั ดพิ มพ ด วยระบบ
คอมพิวเตอร และแถบบันทึกเสียงที่ใชบันทึก
ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย  
แฟมที่ 3 เปนขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทย
แบบเติมขอความ และเอกสารประกอบรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่น
ไทย ที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโร
เนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ และแถบ
บันทึกเสียงที่ใชบันทึกรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางภาษาศาสตร 
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แฟมที่ 4 เปนขอมูลภาคสนามภาษาเขมรถิ่นไทย
แบบเติมขอความที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีด
ไฟฟาและโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ  
แฟมที่ 5 เปนขอมูลภาคสนามโครงการแผนที่
ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทยแบบ
เติมขอความที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟา
และโรเนียว และเขียนขอมูลดวยลายมือ 

   แฟมที่ 6 หนังสือที่เปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย 
และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล  

   เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวมบทความ
ที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ ซ่ึงจัดพิมพ
ดวยระบบคอมพิวเตอร 

 สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ 
  4.1 หมายเหตุ    1. การจัดเรียงเอกสารจัดตามกลุมเรื่อง แตละ 
       กลุมเรื่องถือเปนระดับแฟม 

2. เอกสารระดับแฟมบางแฟมอาจมีเอกสาร
รวมอยูหลายประเภท และอาจจัดเก็บในกลอง
หลายกลอง  

สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  
5.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ  ผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย 

วิเศษสินธุ และนางสาวพรจิตต หมีงาม ผูจัดทํา
คําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย 

 5.2 วัน เดือน ปที่จัดทํา  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 
   คําอธิบายเอกสาร   วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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ตอนที่ 3 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  
 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เปนผลจากการจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการกําหนดหลักเกณฑการลง
รายการเอกสารประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน และนําไปเปนแบบอยางในการจัดทําคําอธิบายเอกสารและกําหนดหลักเกณฑการลง
รายการเอกสารชุดอ่ืน ๆ ที่มีในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลตอไป ทั้งนี้ คําอธิบายเอกสารที่
ไดสามารถนําไปใชสืบคนเอกสาร ใชในการควบคุมเอกสาร และใหบริการตอไป สามารถแบง
ออกเปน 2 หลักเกณฑ ดังนี้ 
  

1. หลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร 
 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร หมายถึง ขอมูลคําอธิบายสวนที่สําคัญของเอกสาร 
ประกอบดวย สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับคําอธิบาย
เอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง หมายถึง สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ในการจําแนก
เอกสาร แตละรายการ ไดแก รหัสประเทศ รหัสที่เก็บเอกสาร รหัสอางอิงเฉพาะ หมายเลขควบคุม 
หรือสัญลักษณอ่ืนๆ เพื่อใชแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยใหรหัสเอกสาร
เรียงตามลําดับ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย มม 1.1.2 
ระดับแฟม แฟมที่ 1 คือ มม 1.1.2/1 แฟมที่ 123 คือ มม 1.1.2/123   

 1.2 ช่ือเอกสาร หมายถึง ช่ือที่ใชเรียกแทนเอกสาร ซ่ึงเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการ มี
ความหมายกระทัดรัด สําหรับชื่อเอกสารนี้หากยาวเกินไปสามารถตัดทอนได แตตองไมเกิดความ
เสียหายโดยไมจําเปน และตองกําหนดใชใหเหมาะสมกับระดับตาง ๆ ของเอกสารซึ่งมีความ
เช่ือมโยงกัน และสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของเอกสารทั้งหนาที่ กิจกรรม หัวขอ สถานที่ หรือ
เร่ือง/ช้ินของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย ระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล  
  (คร้ังที่ 12/2517 ถึงครั้งที่ 12/2519) และระเบียบวาระการประชุม 
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  คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (คร้ังที่ 13/2519 ถึง 25/2522) 
 ระดับแฟม แฟมที่  1 คือ  ระเบียบวาระการประชุม  อ .ก .ม .และคณบดีใน

มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 12/2517 แฟมที่ 123 คือ ระเบียบวาระ 
  การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 25/2522                   

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร หมายถึง ช วงเวลาของการผลิตเอกสาร ตั้งแตถูกสะสมไว
ระหวางการผลิต การดําเนินงาน หรือวัน เดือน ป ที่ทําสําเนาโดยเจาของเอกสาร จากวัน เดือน ป ที่
ที่เกาที่สุดถึงวัน เดือน ปที่ใหมที่สุด ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย 11/10/2517-19/12/2522      
 ระดับแฟม แฟมที่ 1 คือ 11/10/2517 แฟมที่ 123 คือ 19/12/2522       
 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ระดับการจัดเรียงเอกสารออกเปนชั้นตาง ๆ 
ตั้งแตระดับกลุม ระดับชุด ระดับแฟม และระดับเรื่อง/ช้ิน ทั้งนี้ เอกสารแตละระดับสามารถ
แบงเปนระดับยอยได ตามความเหมาะสมในการจัดระดับเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย ระดับชุดยอย 
ระดับแฟม ระดับแฟม 

 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ จํานวน และขนาดของ
เอกสาร เพื่อแสดงลักษณะทางกายภาพหรือทางตรรกวิทยาของเอกสาร รวมถึงสื่อตาง ๆ ที่รองรับ
การบันทึกเนื้อหาของเอกสาร โดยระบุหนวยวัดปริมาณเอกสารที่เปนมาตรฐาน เชน ตัวเลข 
ลูกบาศกฟุต กลอง แฟม เลม เปนตน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง ประกอบดวย 
       กลองที่ 1 มีเอกสาร 17 แฟม กลองที่ 2 มีเอกสาร 23 แฟม 
       กลองที่ 3 มีเอกสาร 13 แฟม กลองที่ 4 มีเอกสาร 13 แฟม 
       กลองที่ 5 มีเอกสาร 13 แฟม กลองที่ 6 มีเอกสาร 13 แฟม 
       กลองที่ 7 มีเอกสาร 10 แฟม กลองที่ 8 มีเอกสาร 10 แฟม 
       กลองที่ 9 มีเอกสาร 6 แฟม กลองที่ 10 มีเอกสาร 5 แฟม  

 ระดับแฟม แฟมที่ 1 มีเอกสาร 9 แผน งานวิจัย 1 รายการ 8 แผน 
  แฟมที่ 123 มีเอกสาร 135 แผน 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสารตนฉบับ 

ประกอบดวย ช่ือผูผลิตเอกสาร/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร 
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ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ และแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร 
มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 

2.1 ช่ือผูผลิตเอกสาร/รวบรวมเอกสาร หมายถึง ช่ือของหนวยงานที่ผลิตหรือรวบรวม
เอกสาร โดยบันทึกชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบในการผลิต การสะสม และการดูแลรักษาเอกสาร ใน
ที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับแฟม -  

 2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับประวัติที่
แสดงถึงการเริ่มตน ความกาวหนา พัฒนาการ และภารกิจของหนวยงานที่ผลิตเอกสารหรือ
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร โดยบันทึกขอความอยางกระทัดรัด ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการ
ลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย ฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัย 

มหิดล เดิมมีช่ือหนวยงานในป พ.ศ. 2512-2518 วา แผนกวิเทศ
สัมพันธ  ในป  พ .ศ .  2 5 1 9 -2 5 2 2  ว า  ง านการประชุ มและ
ประชาสัมพันธ ในป พ.ศ. 2523-2527 วา งานการประชุมและพิธีการ
กับงานประชาสัมพันธ ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา กองกลางจึงให
ช่ือวา งานการประชุมและพิธีการ ทําหนาที่เปนเลขานุการของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณบดี มีหนาที่ในการเก็บรวบรวม
รายงานและมติที่ประชุมทั้งหมด และรับผิดชอบงานพิธีการตาง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ระดับแฟม  -  
 2.3 ประวัติของจดหมายเหตุ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการโอนยายหรือรับมอบเอกสาร 
โดยบันทึกหลักฐานในการโอนยายจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่จัดเก็บและใหบริการ เชน ประวัติ
การจัดการเอกสาร เครื่องมือชวยคน และวัน เดือน ป ที่ดําเนินกิจกรรมเหลานั้น เปนตน ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัด

กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ตาม
เลขทะเบียนที่ 2/2539 เลขที่หนังสือ ทม 0801.01/731 จํานวน 123 
แฟม 

ระดับแฟม  -  
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 2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงานผูมอบหรือโอนยายเอกสาร โดยระบุวันที่และ/หรือวิธีการไดรับเอกสาร ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย ฝายงานการประชุมและพิธีการ สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัย 
 มหิดล 
ระดับแฟม  -  

 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  
  คําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่
ชวยใหผูใชไดพิจารณาเพื่อการตัดสินใจใชเอกสารนั้น ประกอบดวย ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 
และระบบการจัดเรียงเอกสาร มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้
 3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่แสดงขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร และเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเอกสาร โดยสรุปขอบเขตของเอกสาร เชน ชวงเวลา ภูมิศาสตร 
และเนื้อหา เชน รูปแบบของเอกสาร หัวขอเหตุการณ ผลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร เปน
ตน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย เอกสารการประชุม อ.ก.ม. ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณา

อนุมัติบรรจุและแตงตั้ง การเลื่อนชั้น การรับโอนขาราชการใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และเร่ืองอื่น ๆ เชน การขอยกเลิกการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก การขอยกเลิกผลการสอบคัดเลือก เปน
ตนสวนเอกสารการประชุมคณบดีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการวาง
ระเบียบของคณะ สถาบัน การแตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย การ
จัดตั้งและยุบหนวยงานของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย เร่ืองที่
พิจารณาพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และความ
รวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 

 ระดับแฟม เอกสาร 123 แฟม มีเนื้อหาครอบคลุมอํานาจหนาที่ของที่ประชุม 
อ.ก.ม. และคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  

เอกสารการประชุม อ.ก.ม. (อนุกรรมการขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2517-2519 เร่ือง การขออนุมัติบรรจุ การขอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

95

อนุมัติเล่ือนชั้นและการขออนุมัติรับโอนขาราชการ การแตงตั้ง
คณะกรรมการ อ.ก.ม. และเรื่องอื่น ๆ รวม 280 เรื่อง 

เอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-2522 มีเร่ืองที่สําคัญ 716 
เร่ือง  ไดแก การวางระเบียบของคณะ สถาบัน จํานวน 313  เรื่อง การ
แตงตั้งผูบริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 118 เร่ือง การจัดตั้งและยุบ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย จํานวน 172 เร่ือง การจัดกิจกรรมสําคัญของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 53 เรื่อง เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 จํานวน 13 เร่ือง และความรวมมือกับหนวยงานนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 12 เร่ือง 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสารที่ไดมี
การดําเนินการไปแลว หรือเปนขอมูลท่ีมีการวางแผนไวในการประเมินคุณคา การทําลาย และการ
กําหนดอายุการเก็บเอกสารในอนาคต ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย ฝายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดเก็บเอกสารการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนเอกสารจดหมายเหตุตามแหลงที่มา 
ตามระเบียบเดิมของเอกสาร และจัดเก็บถาวรตลอดไป 

ระดับแฟม  -  
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของเอกสาร เพื่อ

แจงใหผูใชทราบถึงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของเอกสารในอนาคต โดยคาดการณถึงปริมาณและ
ความถี่ในการเพิ่มขึ้นของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับ
ชุดยอยนี้ มีเพียงเทานี้ แตการประชุมคณบดียังมีตอเนื่อง 

ระดับแฟม -  
 3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดเรียงโครงสรางภายใน

เอกสาร ทั้งระบบการจัดเรียงเอกสารและระบบการจัดหมวดหมูของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารจัดเรียงตามป แตละปจัดเรียงตามครั้งที่การประชุม  
 ระดับแฟม จัดเรียงตามวาระการประชุม 
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สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  
 คําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเขา
ใชเอกสารชุดนั้นๆ ประกอบดวย เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/
ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร และ
เครื่องมือชวยคน มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้

4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่ระบุถึงเงื่อนไขการใหใชเอกสาร
โดยระบุขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือนโยบายตางๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดหรือมีผลตอการ
เขาถึงเอกสาร โดยระบุเวลาเปดและปดการใชบริการเอกสารดวย ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย  ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  กําหนด
ใหบริการยืมและอานเอกสารภายในหองอาน ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 
น. ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร” 

ระดับแฟม ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร หมายถึง ขอมูลท่ีระบุเงื่อนไขการทําสําเนาเอกสารที่

เกี่ยวของกับลิขสิทธ หรือเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนด ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร 
ดังนี้ 

ระดับชุดยอย  ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดผูใชตอง
ขออนุญาตทํ า สํ า เนาตอ เจ าหน าที่หอจดหมาย เหตุและ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

ระดับแฟม ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ หมายถึง ขอความที่ระบุถึงภาษาหรือ

ตัวอักษรตนฉบับที่ใชบันทึกเอกสารนั้น ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
ระดับชุดยอย  ภาษาไทย และมีเอกสารประกอบบางรายการเปนภาษาอังกฤษ 
ระดับแฟม ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร หมายถึง ขอมูลท่ีระบุ

ลักษณะสําคัญทางกายภาพภายนอกของเอกสาร และลักษณะทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 
ซ่ึงหลักเกณฑการลงรายการของมาตรฐาน ISAD (G) Second edition กําหนดใหระบุขอมูลทาง
กายภาพที่สําคัญ เชน ความจําเปนที่ตองอนุรักษ โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเปดดู
เอกสารได เปนตน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
  ระดับชุดยอย   1. การผลิตเอกสารมี 2 วิธี คือ พิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและ 
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   โรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่ 
   ประชุม 
     2. กระดาษมี 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร และ 
  ขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร  

 3. เอกสารประกอบการประชุมแนบทาย ไดแก หนังสือ งานวิจัย
ที่เย็บเลมและไมเย็บเลม รายงานปฏิบัติงาน การอบรมและสัมมนา 
วารสาร จุลสาร แผนพับ และโปสเตอร 

 ระดับแฟม  1. มีการผลิตเอกสาร 2 วิธี คือ พิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและ
โรเนียว จํานวน 4,939 แผน และมีเอกสารการประชุมที่เขียนดวย
ลายมือเพิ่มเติม จํานวน 49 แผน 

    2. เอกสารใชกระดาษ 2 ขนาด คือ ขนาด 21 x 29 เซนติเมตร 
และขนาด 21.50 x 34.50 เซนติเมตร  
 3. เอกสารประกอบการประชุมแนบทายอีก 7 ประเภท ไดแก 
หนังสือ 7 เลม งานวิจัยที่เย็บเลม 24 เลม และงานวิจัยที่ไมเย็บเลม 57 
รายการ รายงานการปฏิบัติงาน การอบรมและสัมมนา 6 เลม วารสาร
และจุลสารอยางละ 1 เลม แผนพับ 13 แผน และโปสเตอร 1 แผน 

 4.5 เครื่องมือชวยคน หมายถึง การระบุขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนเอกสาร ที่ให
ขอมูลเนื้อหาและบริบทของเอกสาร ซ่ึงหนวยงานผูผลิตเอกสารหรือผูเก็บรักษาเอกสารไดจัดทําไว 
รวมทั้งสําเนาของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย ทะเบียนรับมอบเอกสารและฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุดซ่ึงสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC ของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับแฟม -  
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  

 คําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ หมายถึง สวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของกับ
เอกสาร ประกอบดวย สถานที่จัดเก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่จัดเก็บสําเนาเอกสาร เอกสารที่
เกี่ยวของ และขอความเกี่ยวกับการพิมพ มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้

5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือพื้นที่
เก็บเอกสารตนฉบับ โดยระบุสถานที่จัดเก็บ สถานที่ใหบริการ และหมายเลขควบคุมเอกสารชุดนั้น
ไวดวย ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 
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ระดับชุดยอย ตู A 8-1-1 ถึง A 8-1-2 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย อาคารใหม ช้ัน 
3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

ระดับแฟม -  
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือ

พื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา พรอมทั้งใหเลขควบคุมเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย - 
ระดับแฟม - 
5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ หมายถึง ขอมูลที่เช่ือมโยงกับเอกสารซึ่งจัดเก็บในหนวยงาน

อ่ืน หรือสมาคมอื่นๆ โดยบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งสถานที่ หนวยงานที่จัดเก็บ ชุดเอกสาร แฟม
เอกสาร เครื่องมือชวยคนที่พบ เพื่อจัดทําเอกสารอางอิงถึงเอกสารชุดนั้นๆ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย - 
ระดับแฟม - 
5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ หรือมีขอมูลของ

เอกสาร ที่มีผูศึกษาเอกสารนั้นแลวนําไปจัดพิมพเปนรูปเลมเพื่อการเผยแพร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย - 

ระดับแฟม - 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมหรือสวนหมายเหตุ  
6.1 หมายเหตุ หมายถึง ขอมูลสําคัญบางประการของเอกสารที่ไมสามารถจัดใหอยูใน

สวนหรือรายการใด ๆ ของคําอธิบาย 5 สวนขางตนได ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร  
ดังตัวอยางนี้ 
  ระดับชุดยอย ไมพบเอกสารการประชุมคณบดีครั้งที่ 1-11/2517 คร้ังที่ 2/2518 ครั้ง

ที่ 1/2519 คร้ังที่ 8/2519 คร้ังที่ 12/2519  
ระดับแฟม มีเอกสารการประชุมที่ไมระบุวันที่และเดือน คือ เอกสารการประชุม

ครั้งที่ 3/2518-8/2518, คร้ังที่10/2518-14/2518, คร้ังที่ 16/2518-
24/2518, คร้ังที่ 2/2519-11/2519, คร้ังที่ 20/2519, คร้ังที่ 22/2519 
และครั้งที่ 5/2520  
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สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  
คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง สวนที่แสดงขอมูล

เกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนว
ปฏิบัติ และวัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ หมายถึง ขอความที่อธิบายถึงการจัดทําคําอธิบาย และ
ช่ือผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร โดยบันทึกการจัดทําคําอธิบายและชื่อผูจัดทําคําอธิบายเอกสารชุดนั้น 
ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย  ผูจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ 
 ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง แกวนัย 
ระดับแฟม ซํ้ากับเอกสารระดับชุดยอย 
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ หมายถึง ขอความเกี่ยวกับขอตกลงที่ใชในการจัดทํา

คําอธิบายเอกสาร ซ่ึงอาจเปนกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในระดับสากล ระดับชาติหรือระดับหนวย
งาน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล ตาม ISAD (G) Second edition 

ระดับแฟม -  
7.3 วัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ขอความที่ระบุวัน เดือน ป ที่จัดทํา

คําอธิบายเอกสารตั้งแตการจัดเตรียม จัดทําและ/หรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอ
ใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
ระดับแฟม ซํ้ากับระดับชุดยอย 

 
2.  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล  

เปรมศรีรัตน  
  สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร 
 คําอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร หมายถึง ขอมูลคําอธิบายสวนที่สําคัญของเอกสาร 
ประกอบดวย สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วัน เดือน ปของเอกสาร ระดับคําอธิบาย
เอกสาร ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง หมายถึง สัญลักษณหรือรหัสอางอิง ในการจําแนก
เอกสารสสวนบุคคลแตละรายการ ไดแก รหัสเอกสาร รหัสที่เก็บเอกสาร รหัสอางอิงเฉพาะ 
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หมายเลขควบคุม หรือสัญลักษณอ่ืนๆ เพื่อใชแลกเปลี่ยนขอมูลตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ใน
ที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

 ระดับชุดยอย สบ 3   
 ระดับแฟม สบ 3.1/1, สบ 3.1/2, สบ 3.1/3, สบ 3.2, สบ 3.3, สบ 3.4, สบ 3.5,  
  สบ 3.6   
 1.2 ช่ือเอกสาร หมายถึง ช่ือท่ีใชเรียกแทนเอกสารซึ่งเปนที่ยอมรับอยางเปนทางการ มี
ความหมายกระทัดรัด สําหรับชื่อเอกสารนี้หากยาวเกินไปสามารถตัดทอนได แตตองไมเกิดความ
เสียหายโดยไมจําเปน และตองกําหนดใชใหเหมาะสมกับระดับตาง ๆ ของเอกสารซึ่งมีความ
เช่ือมโยงกัน และสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของเอกสารทั้งหนาที่ กิจกรรม หัวขอ สถานที่ หรือ
เร่ือง/ช้ินของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  
ระดับแฟม  แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย]  

แฟมที่ 2 อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย]  

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร หมายถึง ช วงเวลาของการผลิตเอกสาร ตั้งแตถูกสะสมไว
ระหวางการผลิต การดําเนินงาน หรือวัน เดือน ป ที่ทําสําเนาโดยเจาของเอกสาร จากวัน เดือน ป ที่
ที่เกาที่สุดถึงวัน เดือน ปที่ใหมที่สุด ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย 2520-2541 

ระดับแฟม แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] พ.ศ. 2520-
2534 และแฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ พ.ศ. 2531-2541 

 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ระดับการจัดเรียงเอกสารออกเปนชั้นตาง ๆ 
ตั้งแตระดับกลุม ระดับชุด ระดับแฟม และระดับเรื่อง/ช้ิน ทั้งนี้ เอกสารแตละระดับสามารถ
แบงเปนระดับยอยได ตามความเหมาะสมในการจัดระดับเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

 ระดับชุดยอย ระดับชุดยอย 
 ระดับแฟม  ระดับแฟม 
 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับปริมาณ จํานวน และขนาดของ
เอกสาร เพื่อแสดงลักษณะทางกายภาพหรือทางตรรกวิทยาของเอกสาร รวมถึงสื่อตาง ๆ ที่รองรับ
การบันทึกเนื้อหาของเอกสาร โดยระบุหนวยวัดปริมาณเอกสารที่เปนมาตรฐาน เชน ตัวเลข 
ลูกบาศกฟุต กลอง แฟม เลม เปนตน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
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ระดับชุดยอย จํานวน 6 แฟม จํานวน 12 กลอง คือ  
แฟมที ่1 จํานวน 3 กลอง แฟมที่ 2 จํานวน 1 กลอง 
แฟมที ่3 จํานวน 2 กลอง แฟมที่ 4 จํานวน 1 กลอง 
แฟมที ่5 จํานวน 1 กลอง แฟมที่ 6 จํานวน 4 กลอง 

ระดับแฟม แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] แบบ
เก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่นไทย 473 แผน บตัร
คําภาษาขมุหมวด ก-ฮ จํานวน 4,905 ใบ และหมวด K-Tqh 
จํานวน 2,810 ใบ รวม 7,715 ใบ แถบบันทึกเสียงภาษาขมุขนาด 
C 60 จํานวน 13 มวน ขนาด C 90 จํานวน 25 มวน และแฟมที่ 6 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เปนผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความ
ของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือ
รวมบทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ รวม 25 เลม 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 
คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับที่มาของเอกสารตนฉบับ 

ประกอบดวย ช่ือผูผลิตเอกสาร/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร 
ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ และแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร 
มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 

2.1 ช่ือผูผลิตเอกสาร/รวบรวมเอกสาร หมายถึง ช่ือของบุคคลที่ผลิตหรือรวบรวม
เอกสาร โดยบันทึกชื่อบุคคลผูรับผิดชอบในการผลิต การสะสม และการดูแลรักษาเอกสาร ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน   
 ระดับแฟม -  

 2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับประวัติที่
แสดงถึงการเริ่มตน ความกาวหนา พัฒนาการ และภารกิจของหนวยงานหรือบุคคลที่ผลิตเอกสาร
หรือผูรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร โดยบันทึกขอความอยางกระทัดรัด สําหรับเอกสารสวน
บุคคลใหบันทึกชื่อเต็ม ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป เกิด คุณวุฒิ สถานที่ทํางาน กิจกรรม ช่ือเดิม (ถามีการ
เปลี่ยนชื่อ) และชื่ออ่ืน ๆ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย ศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2487 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาภาษาศาสตร  จาก
มหาวิทยาลัยโมนาช เมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 
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2525 ทานเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวาง พ.ศ. 2544–2548  

ระดับแฟม  -  
 2.3 ประวัติของจดหมายเหตุ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการโอนยายหรือรับมอบเอกสาร 
โดยบันทึกหลักฐานในการโอนยายจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่จัดเก็บและใหบริการ เชน ประวัติ
การจัดการเอกสาร เครื่องมือชวยคน และวัน เดือน ป ที่ดําเนินกิจกรรมเหลานั้น เปนตน ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารชุดนี้ ไดรับมอบจากศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน 2 
ครั้ง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  

ระดับแฟม  -  
 2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับหนวยงานผูมอบหรือโอนยายเอกสาร โดยระบุวันที่และ/หรือวิธีการไดรับเอกสาร ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย ศาสตราจารย  ดร . สุวิไล  เปรมศรี รัตน  สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  

ระดับแฟม -  
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร  

  คําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่
ชวยใหผูใชไดพิจารณาเพื่อการตัดสินใจใชเอกสารนั้น ประกอบดวย ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 
และระบบการจัดเรียงเอกสาร มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้
 3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่แสดงขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร และเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเอกสาร โดยสรุปขอบเขตของเอกสาร เชน ชวงเวลา ภูมิศาสตร 
และเนื้อหา เชน รูปแบบของเอกสาร หัวขอเหตุการณ ผลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร เปน
ตน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารชุดนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอมูลภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย 
โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน โครงการศึกษาลักษณะการกระจาย
ของภาษาเขมรถิ่นไทย โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทย และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ  
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ระดับแฟม แฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] มีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย  ในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และแฟมที่ 6 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เปนผลงาน
เขียน ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรี
รัตน วารสารและหนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปน
บรรณาธิการ 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการประเมินคุณคา การทําลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสารที่ไดมี
การดําเนินการไปแลว หรือเปนขอมูลท่ีมีการวางแผนไวในการประเมินคุณคา การทําลาย และการ
กําหนดอายุการเก็บเอกสารในอนาคต ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเก็บเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เปนเอกสารจดหมายเหตุ
ตลอดไป  

ระดับแฟม -  
3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของเอกสาร เพื่อ

แจงใหผูใชทราบถึงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของเอกสารในอนาคต โดยคาดการณถึงปริมาณและ
ความถี่ในการเพิ่มขึ้นของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย จากการประสานงานกับเจาของเอกสารคาดวาจะไดรับเอกสารอยาง
ตอเนื่อง  

 ระดับแฟม  -  
 3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดเรียงโครงสรางภายใน

เอกสาร ทั้งระบบการจัดเรียงเอกสารและระบบการจัดหมวดหมูของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย จัดแยกตามชื่อเร่ือง และเรียงตามลําดับป พ.ศ. 
ระดับแฟม  ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร  

 คําอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเขา
ใชเอกสารชุดนั้นๆ ประกอบดวย เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษา/
ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร และ
เครื่องมือชวยคน มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้
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4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร หมายถึง ขอมูลที่ระบุถึงเงื่อนไขการใหใชเอกสาร
โดยระบุขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือนโยบายตางๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดหรือมีผลตอการ
เขาถึงเอกสาร โดยระบุเวลาเปดและปดการใชบริการเอกสารดวย ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย  ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล  กําหนด
ใหบริการยืมและอานเอกสารภายในหองอาน ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 
น. ระหวางวันจันทร-ศุกร โดยกรอกแบบ “ใบยืมเอกสาร”  

ระดับแฟม ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร หมายถึง ขอมูลท่ีระบุเงื่อนไขการทําสําเนาเอกสารที่

เกี่ยวของกับลิขสิทธ หรือเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนด ในที่นี้ผูวิจัยเสนอการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 
ระดับชุดยอย ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดผูใชตอง

ขออนุญาตทํ า สํ า เนาตอ เจ าหน าที่หอจดหมาย เหตุและ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

ระดับแฟม ระบุซํ้ากับระดับชุดยอย 
4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ หมายถึง ขอความที่ระบุถึงภาษาหรือ

ตัวอักษรตนฉบับที่ใชบันทึกเอกสารนั้น ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 
 ระดับชุดยอย  ภาษาขมุ  ภาษาเขมรถิ่นไทย  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม  และ

ภาษาอังกฤษ สวนแถบบันทึกเสียงบันทึกดวยภาษาไทย ภาษาขมแุละ
ภาษาเขมรถิ่นไทย 

ระดับแฟม  แฟมที่  1 ภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษร  และอธิบายความเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแถบบันทึกเสียงใชบันทึกภาษาขมุ 

 และแฟมที่ 6 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนภาษาขมุบันทึกดวยสัท
อักษรและอธิบายความเปนภาษาไทย ภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวย
อักษรไทยและอธิบายความเปนภาษาไทยและอังกฤษ และเอกสาร
ภาษาเวียดนามบันทึกดวยอักษรกววกหงือ (Quốc ngữ) และอธิบาย
ความเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม  

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร หมายถึง ขอมูลท่ีระบุ
ลักษณะสําคัญทางกายภาพภายนอกของเอกสาร และลักษณะทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสาร 
ซ่ึงหลักเกณฑการลงรายการของมาตรฐาน ISAD (G) Second edition กําหนดใหระบุขอมูลสภาพ
ทางกายภาพที่สําคัญ เชน ความจําเปนตองอนุรักษ ซ่ึงมีผลตอการใชเอกสาร หรือเทคนิคที่มีผลต
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อการใชเอกสาร เชน โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเปดดูเอกสารได เปนตน ในที่นี้
ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

 ระดับชุดยอย  1. เอกสารมีการผลิต 2 วิธี คือ แบบขอมูลภาคสนามพิมพดวยเครื่อง 
พิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และกรอกขอมูลดวยลายมือโดยใชปากกา
และดินสอ 

   2. บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดยใชปากกาและดินสอ 
3. แถบบันทึกเสียงใชบันทึกบทสัมภาษณภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่น
ไทยและรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร  
4. หนังสือที่จัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร 

 ระดับแฟม  แฟมที่ 1 มีแบบเก็บขอมูลภาคสนามภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยแบบเติม
ขอความที่จัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และเขียน
ขอมูลดวยลายมือ มีบัตรคําภาษาขมุที่บันทึกขอมูลดวยการเขียนโดยใช
ปากกาและดินสอ และแถบบันทึกเสียงที่ใชบันทึกภาษาขมุ และแฟมที่ 

   6  หนังสือที่ เปนผลงานเขียน  ผลงานวิจัย  และบทความของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวม
บทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ ซ่ึงจัดพิมพดวยระบบ
คอมพิวเตอร 

 4.5 เครื่องมือชวยคน หมายถึง การระบุขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือชวยคนเอกสาร ที่ให
ขอมูลเนื้อหาและบริบทของเอกสาร ซ่ึงหนวยงานผูผลิตเอกสารหรือผูเก็บรักษาเอกสารไดจัดทําไว 
รวมทั้งสําเนาของเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย เอกสารชุดนี้ใชบัญชีสํารวจเอกสารเปนเครื่องมือชวยคน  โดย
สามารถสืบคนดวยโปรแกรม INNOPAC รวมกับฐานขอมูลระบบ
อัตโนมัติของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  

ระดับแฟม -  
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ  

 คําอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของ หมายถึง สวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของกับ
เอกสาร ประกอบดวย สถานที่จัดเก็บเอกสารตนฉบับ สถานที่จัดเก็บสําเนาเอกสาร เอกสารที่
เกี่ยวของ และขอความเกี่ยวกับการพิมพ มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี ้
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5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือพื้นที่
เก็บเอกสารตนฉบับ โดยระบุสถานที่จัดเก็บ สถานที่ใหบริการ และหมายเลขควบคุมเอกสารชุดนั้น
ไวดวย ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย จัดเก็บในตู A 4–1–1 ถึง A 4–1–3 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
อาคารใหม ช้ัน 3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัด
นครปฐม 

ระดับแฟม -  
5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน สถานที่หรือ

พื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา พรอมทั้งใหเลขควบคุมเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลง
รายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย - 
ระดับแฟม - 
5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ หมายถึง ขอมูลที่เช่ือมโยงกับเอกสารซึ่งจัดเก็บในหนวยงาน

อ่ืน หรือสมาคมอื่นๆ โดยบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งสถานที่ หนวยงานที่จัดเก็บ ชุดเอกสาร แฟม
เอกสาร เครื่องมือชวยคนที่พบ เพื่อจัดทําเอกสารอางอิงถึงเอกสารชุดนั้นๆ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย - 
ระดับแฟม - 
5.4 ขอความเกี่ยวกับการพิมพ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ หรือมีขอมูลของ

เอกสาร ที่มีผูศึกษาเอกสารนั้นแลวนําไปจัดพิมพเปนรูปเลมเพื่อการเผยแพร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมี
การลงรายการเอกสาร ดังตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย - 
ระดับแฟม - 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมหรือสวนหมายเหตุ  
6.1 หมายเหตุ หมายถึง ขอมูลสําคัญบางประการของเอกสารที่ไมสามารถจัดใหอยูใน

สวนหรือรายการใด ๆ ของคําอธิบาย 5 สวนขางตนได โดยบันทึกขอมูลพิเศษ คําจํากัดความ หรือ
ขอความที่สําคัญนั้นๆ ในรายการหมายเหตุนี้ ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดัง
ตัวอยางนี้ 

ระดับชุดยอย   พบขอมูลที่ควรบันทึกดังนี้  
1. แถบบันทึกเสียงเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร. 
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สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 บางมวนไมระบุรายละเอียดบน
มวน บางมวนตัวอักษรลบเลือนเนื่องจากใชดินสอในการบันทึก และ
เขียนไม ชัดเจน  ทําใหไมสามารถทราบรายละเอียดของแถบ
บันทึกเสียงมวนนั้น ๆ ได 

2. แถบบันทึกเสียงบันทึกเปนภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยผูที่จะ
ศึกษาเอกสารชุดนี้ควรมีความรูพื้นฐานภาษาดังกลาวมากอน จึงจะ
ศึกษาเอกสารชุดนี้ไดเขาใจอยางถองแท 

3. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลมีอุปกรณสําหรับเปดแถบ
บันทึกเสียงใหบริการ โดยตองขออนุญาตตามระเบียบการใชเอกสาร 

  ระดับแฟม  1. การจัดเรียงเอกสารจัดตามกลุมเรื่อง แตละกลุมเรื่องถือเปนระดับ 
    แฟม 
     2. เอกสารระดับแฟมบางแฟมอาจมีเอกสารรวมอยูหลายประเภท  
     และอาจจัดเก็บในกลองหลายกลอง 
 สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  

คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง สวนที่แสดงขอมูล
เกี่ยวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนว
ปฏิบัติ และวัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร มีหลักเกณฑการลงรายการ ดังนี้ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ หมายถึง ขอความที่อธิบายถึงการจัดทําคําอธิบาย และ
ช่ือผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร โดยบันทึกการจัดทําคําอธิบายและชื่อผูจัดทําคําอธิบายเอกสารชุดนั้น 
ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 
 ระดับชุดยอย ผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และ

นางสาวพรจิตต หมีงาม  ผูจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ นายประคอง 
แกวนัย 

ระดับแฟม ซํ้ากับเอกสารระดับชุดยอย 
7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ หมายถึง ขอความเกี่ยวกับขอตกลงที่ใชในการจัดทํา

คําอธิบายเอกสาร ซ่ึงอาจเปนกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติในระดับสากล ระดับชาติหรือระดับหนวย
งาน ในที่นี้ผูวิจัยเสนอใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย หลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล  
 เปรมศรีรัตน ตาม ISAD (G) Second edition 
ระดับแฟม -  
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7.3 วัน เดือน ป ที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร หมายถึง ขอความที่ระบุวัน เดือน ป ที่จัดทํา
คําอธิบายเอกสารตั้งแตการจัดเตรียม จัดทําและ/หรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร ในที่นี้ผูวิจัยเสนอ
ใหมีการลงรายการเอกสาร ดังนี้ 

ระดับชุดยอย วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
ระดับแฟม ซํ้ากับระดับชุดยอย 
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บทท่ี 5 

 
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัย  เ ร่ือง  การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารสวนบุคคล มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาลักษณะของเอกสารและจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน โดยใช ISAD (G) Second edition 
ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2517-2522 จํานวน 123 แฟม รวม 10 กลอง และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 จํานวน 6 แฟม รวม 12 กลอง   
  
สรุปการวิจัย 
 1. ลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 และ
เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  
 จากการศึกษาลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 พบลักษณะ
สําคัญของเอกสารทั้งสองชุด ดังนี้ 
 1.1 ลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522  
 จากการวิจัยพบวา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 จัดเปน
ระดับชุดยอย มีลักษณะสําคัญดังนี้ สัญลักษณหรือรหัสอางอิงพบบริเวณแถบแฟมเอกสารแตละแฟม
อยางสม่ําเสมอ คือ มม 1.1.2 ช่ือเอกสารมี 2 ช่ือ ใชตางชวงกัน คือ ช่ือระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.
และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับเอกสารการประชุมครั้งที่ 12/2517 ถึงครั้งที่ 12/2519 และชื่อ
ระเบียบวาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับเอกสารการประชุมครั้งที่ 13/2519 ถึงครั้ง
ที่ 25/2522 ทั้งนี้ ยังพบชื่อเอกสารในทะเบียนรับมอบที่ใชช่ือเอกสารการประชุมทั้งหมดวา เอกสาร
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารชุดยอยนี้ยังไมมีขอมูลการจัดระดับคําอธิบายเอกสาร 
 ผูผลิตเอกสาร คือ ฝายงานการประชุมและพิธีการ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพบ
ประวัติของฝ ายงานการประชุมและพิ ธีการจากหนังสือ  25 ปแหงวันพระราชทานนาม
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มหาวิทยาลัยมหิดล  และจากเว็บไซตของหนวยงาน  เอกสารชุดยอยนี้หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับมอบจากงานฝายงานการประชุมและพิธีการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539  

เอกสารชุดยอยนี้มีเนื้อหาสะทอนขอบเขตอํานาจหนาที่ของการประชุม อ.ก.ม.และ
คณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชวง พ.ศ. 2517-2522 ในเรื่องการอนุมัติ การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อน
ช้ัน และการรับโอนขาราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล การวางระเบียบของคณะ สถาบัน การแตงตั้ง
ผูบริหาร การจัดตั้งและยุบหนวยงานของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
สําคัญของมหาวิทยาลัย เรื่องที่พิจารณาพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และความ
รวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เอกสารชุดยอยนี้ไดผานการประเมินคุณคาจากนัก
จดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมใหจัดเก็บเปนจดหมายเหตุตลอดไป และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยยังมีการแสวงหาเพิ่มเติม การจัดเรียงเอกสารจะเรียงตามป พ.ศ. แตละปจัดเรียงตาม
ครั้งที่ประชุม และการประชุมหนึ่งครั้งจัดเปน 1 แฟม  

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมีระเบียบใหผูใชบริการยืมและอานเอกสารชุดยอยนี้ได
ระหวางเวลา 8.30-16.30 น. ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร สวนการทําสําเนาเอกสารตองขออนุญาตตอ
เจาหนาที่ของหอจดหมายเหตุกอนและผูใชตองรับผิดชอบคาใชจาย  

 เอกสารการประชุมคณบดีบันทึกเปนภาษาไทย แตมีเอกสารประกอบบางรายการเปน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมมีทั้งหนังสือ งานวิจัยทั้งที่เย็บเลมและไมเย็บ
เลม รายงานปฏิบัติงาน การอบรมและสัมมนา วารสาร จุลสาร แผนพับ และโปสเตอร ทั้งนี้เอกสาร
ผลิตโดยการจัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวย
ลายมือเพื่อสรุปมติที่ประชุม 

 เอกสารชุดยอยนี้สามารถสืบคนได 2 ชองทาง คือ สืบคนจากทะเบียนรับมอบเอกสาร
และสืบคนจากฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดดวยโปรแกรม 
INNOPAC ผูจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และจัดทําคําอธิบาย
เอกสารโดยนายประคอง แกวนัย ซ่ึงใชหลักเกณฑการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  

จากการวิจัยพบลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 ระดับแฟม เพิ่มเติมจากระดับชุดยอย คือ ขอบเขตเนื้อหาของเอกสารมีเร่ืองตาง ๆ ดังนี้  
เอกสารการประชุม อ.ก.ม. (อนุกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2517-2519 
ประกอบดวยเร่ือง การขออนุมัติบรรจุ การขออนุมัติเล่ือนชั้นและการขออนุมัติรับโอนขาราชการ 
การแตงตั้งคณะกรรมการ อ.ก.ม. และเรื่องอื่น ๆ รวม 280 เรื่อง สวนเอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 
2517-2522 มีเร่ืองที่สําคัญ 716 เรื่อง  ไดแก การวางระเบียบของคณะ สถาบัน จํานวน 313  เร่ือง 
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การแตงตั้ง ผูบริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน 118 เรื่อง การจัดตั้งและยุบหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 37 เร่ือง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จํานวน 172 เร่ือง การจัด
กิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย จํานวน 53 เร่ือง เร่ืองที่เกี่ยวกับเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
จํานวน 13 เร่ือง และความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 12 เร่ือง 
 สําหรับเอกสารประกอบการประชุมเปนหนังสือ จํานวน 7 เลม งานวิจัย ที่เย็บเลม 
จํานวน 24 เลม และงานวิจัยไมเย็บเลม จํานวน 57 รายการ รายงานปฏิบัติงาน การอบรมและ
สัมมนา 6 เลม วารสาร 1 เลม จุลสาร 1 เลม แผนพับ 13 แผน และโปสเตอร 1 แผน 
 1.2 ลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 
2520-2541  
 จากการวิจัยพบวา เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 
2520-2541 จัดเปนระดับชุดยอย มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ สัญลักษณหรือรหัสอางอิง คือ สบ 3 ขอมูล
เหลานี้พบที่ขางกลองเอกสารและในบทนําของบัญชีสํารวจเอกสาร 

ประวัติของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พบในสวนคํานําและภาคผนวกของ
บัญชีสํารวจเอกสาร ซ่ึงระบุวันเดือนปเกิด วุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานวิจัยที่
รวมกับบุคคลอื่นและงานวิจัยสวนตัวของทาน เอกสารชุดนี้ไดรับมอบจากศาสตราจารย ดร.สุวิไล 
เปรมศรีรัตน 2 ครั้ง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541   

เอกสารชุดนี้เปนขอมูลงานวิจัยทางดานภาษาศาสตรและวัฒนธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] อําเภอเมืองสุรินทร [ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัด
สุรินทรและบุรีรัมย] โครงการพัฒนาสื่อภาษาพื้นบาน โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษา
เขมรถิ่นไทย โครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย และงานวิจัยที่ตีพิมพ ซ่ึงเปน
ผลงานเขียน ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและ
หนังสือรวมบทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ เอกสารเหลานี้ผานการประเมินคุณคาจาก
นักจดหมายเหตุและเจาของเอกสารเดิมแลว ใหจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุตลอดไป 
 จากการประสานงานกับเจาของเอกสารทําใหไดเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2541-2545 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ซ่ึงหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดลอยูระหวางดําเนินงาน และคาดวาจะไดรับเอกสารอยางตอเนื่อง 

เอกสารแยกตามกลุมเรื่องและเรียงลําดับตามป พ.ศ. และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
มีระเบียบใหผูใชบริการยืมและอานเอกสารชุดยอยนี้ไดระหวางเวลา 8.30-16.30 น. ตั้งแตวันจันทร-
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วันศุกร สวนการทําสําเนาเอกสารตองขออนุญาตตอเจาหนาที่ของหอจดหมายเหตุกอนและผูใช
ตองรับผิดชอบคาใชจาย  

 สวนภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ ประกอบดวย ภาษาขมุ ภาษาเขมรถิ่นไทย 
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ สวนแถบบันทึกเสียงบันทึกดวยภาษาไทย ภาษาขมแุละ
ภาษาเขมรถิ่นไทย 

 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลตอการใชเอกสารชุดนี้ คือ เอกสารมีการ
ผลิต 2 วิธี คือ แบบขอมูลภาคสนามภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและ 
โรเนียว และกรอกขอมูลดวยลายมือโดยใชปากกาและดินสอ บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดย
ใชปากกาและดินสอ แถบบันทึกเสียงใชบันทึกบทสัมภาษณภาษาขมุและภาษาเขมรถิ่นไทยและ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร และหนังสือที่จัดพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร 

สําหรับการสืบคนเอกสารชุดนี้สามารถสืบคนได 2 ชองทาง คือ สืบคนจากบัญชี
สํารวจเอกสารและสืบคนจากฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ดวย
โปรแกรม INNOPAC และผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร คือ นางสาวสวนีย วิเศษสินธุ และนางสาว
พรจิตต หมีงาม และจัดทําคําอธิบายเอกสารโดยนายประคอง แกวนัย ซ่ึงใชหลักเกณฑการลง
รายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  

จากการวิจัยพบลักษณะเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พ.ศ. 2520-2541 ระดับแฟม เพิ่มเติมจากระดับชุดยอย คือ แฟมที่ 1 มีจํานวน 3 กลอง ประกอบดวย
บัตรคําภาษาขมุ แถบบันทึกเสียงเพลงภาษาขมุ และแบบสํารวจภาษาเขมรถิ่นไทย แฟมที่ 2 มี
จํานวน 1 กลอง ประกอบดวย หนังสือชื่อหมูบานในอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร หนังสือบท
สนทนาภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร และแถบบันทึกเสียงภาษาเขมรถิ่นไทย แฟมที่ 3 มีจํานวน 2 
กลอง ประกอบดวย รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติทางวิชาการ เร่ือง การเขียนภาษาเขมรทองถ่ิน
ดวยตัวอักษรไทย รางหนังสือสํานวนโวหาร สุภาษิต ซอนเจิ๊ด รางหนังสือการเปรียบเทียบชื่อ
สมุนไพรไทย-เขมรสุรินทร ฉบับยอ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ “นังซือนิเตียนคแมรลือ” 
แถบบันทึกเสียงรายงานการประชุมและเพลงเขมร แฟมที่ 4 มีจํานวน 1 กลอง ประกอบดวย 
เอกสารขอความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน บัญชีคําศึกษาลักษณะและการกระจาย
ของภาษาเขมร และสําเนาแผนที่จังหวัดในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ แฟมที่ 5 มี
จํานวน 1 กลอง ประกอบดวยแบบสํารวจการใชภาษาทองถ่ินและขอมูลหมูบาน และสําเนาแผนที่
จังหวัดในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และแฟมที่ 6 มีจํานวน 4 กลอง มีผลงานเขียน 
ผลงานวิจัย และบทความของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน วารสารและหนังสือรวม
บทความที่ทานและคณะเปนบรรณาธิการ ซ่ึงตีพิมพแลว 25 เลม  
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 ผลจากการศึกษาลักษณะของเอกสารทั้งสองชุดทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชใน
การจัดทําคําอธิบายเอกสารได  
 2. การจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522
และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
 ลักษณะของเอกสารที่รวบรวมไดจากการสํารวจดวยแบบการลงรายการเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 ระดับชุดยอย (Sub-series) และระดับแฟม 
(Files) และแบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-
2541 ระดับชุดยอย (Sub-series) และระดับแฟม (Files) ที่ใช ISAD (G) Second edition ทําใหได
ขอมูลของเอกสาร อันสามารถนํามาใชในการสรางหลักเกณฑการลงรายการเอกสาร และนํามา
จัดทําคําอธิบายเอกสารทั้งสองชุดไดทั้งระดับชุดยอยและระดับแฟม ครบทั้ง 7 สวน คือ สวนที่ 1 
ขอมูลเกี่ยวกับเอกสาร สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
และโครงสรางของเอกสาร สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร สวนที่ 5 
ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่เกี่ยวของ สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ และสวนที่ 7 ขอมูล
เกี่ยวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลักษณะของเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 และนํามา
จัดทําคําอธิบายเอกสารดังกลาว มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.  การที่เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีช่ือเอกสาร 2 ช่ือ ซ่ึงใชตางชวง
กัน คือ ช่ือระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ม.และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางการประชมุครัง้ที ่
12/2517 ถึงครั้งที่ 12/2519 และช่ือ ระเบียบวาระการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางการ
ประชุมครั้งที่ 13/2519 ถึงครั้งที่ 25/2522 และยังพบชื่อเอกสารที่อางอิงถึงเอกสารชุดนี้ในทะเบียนรับ
มอบเอกสารวา เอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เปนเพราะฝายงานการประชุมและ
พิธีการใชช่ือจากหนาแรกของรายงานการประชุม ซ่ึงเปนหนาที่แจงระเบียบวาระการประชุมของ
ครั้งที่ประชุมนั้น ๆ  ไมใชตัวรายงานการประชุมซ่ึงอยูในหนาถัดไปเปนชื่อเอกสาร นอกจากนี้ชวง 
พ.ศ. 2517-2519 การประชุม อ.ก.ม. และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะประชุมตอเนื่องกัน จึงมีการ
จัดพิมพระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมแตละครั้งตอเนื่องกันไปดวย แตเมื่อถึงการ
ประชุมครั้งที่ 13/2519 มีการแยกการประชุมเปนคนละชวง จึงไดแยกชื่อเอกสารการประชุม อ.ก.ม. 
และการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกจากกันอยางชัดเจน สวนชื่อเอกสารที่พบใน
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ทะเบียนรับมอบเอกสารนั้นเปนการตั้งขึ้นของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากรับมอบ
เอกสารและจัดทําทะเบียนรับมอบเอกสารแลว 
 2. การที่ลักษณะเนื้อหาของเอกสารการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-
2522 สะทอนขอบเขตอํานาจหนาที่ของการประชุม อ.ก.ม.และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชวง 
พ.ศ. 2517-2522 ทําใหเห็นพัฒนาการทางดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเริ่มขยาย
การศึกษามายังตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มจัดตั้งสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ทางโภชนาการ และทางดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เนนการศึกษาสาขา
การแพทยและสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังสะทอนเหตุการณชวงที่เกิดความวุนวายทางการเมืองที่ 
เรียกวา เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และมีนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาไปรวมใน
เหตุการณนี้ จนทําใหผูบริหารตองจัดการประชุมคณบดีคร้ังพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ทั้ง
เร่ืองนักศึกษาไมเขาเรียนและเรื่องการรับนักศึกษาที่หลงผิดกลับเขาศึกษาใหม ภายหลังเหตุการณ
สงบแลว ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ทองแขก (2549 : 80) ที่พบวา เอกสารการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็สะทอนประวัติการบริหารงานของสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชวงนั้น ๆ แสดงใหเห็นวาเอกสารการประชุมมีคุณคาและมี
ความสําคัญตอหนวยงาน เพราะสามารถสะทอนเรื่องราวของประวัติพัฒนาการในระยะนั้น ๆ ของ
หนวยงานได 

 3. การที่ลักษณะทางกายภาพของเอกสารการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2517-2522 ผลิตขึ้นโดยการจัดพิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสารแทรกบาง
แผนเขียนดวยลายมือเพื่อสรุปมติที่ประชุมนั้น สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการผลิตเอกสารชวงนั้นที่
สวนใหญยังคงใชเครื่องพิมพดีดไฟฟาและการโรเนียว สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ทองแขก 
(2549 : 80) ที่พบวา การผลิตเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชวง พ.ศ. 
2521-2527 นั้น สวนใหญใชการโรเนียวเชนกัน  
 4. การที่ลักษณะเนื้อหาของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรี
รัตน พ.ศ. 2520-2541 เปนขอมูลงานวิจัยทางดานภาษาศาสตรและวัฒนธรรม และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เร่ืองภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย ภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย โครงการพัฒนาสื่อ
ภาษาพื้นบาน โครงการศึกษาลักษณะการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย โครงการแผนที่ภาษาและ
กลุมชาติพันธุในประเทศไทย และสิ่งพิมพประเภทหนังสือนั้น เปนลักษณะที่แตกตางจากเอกสาร
การประชุมและเอกสารสวนบุคคลชุดอ่ืน ๆ เนื่องจากศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปนนักภาษาศาสตร 
จึงมีเอกสารจดหมายเหตุสวนบุคคลเปนขอมูลการวิจัยทางภาษาศาสตรโดยเฉพาะ ที่มีเนื้อหา
หลากหลายทั้งภาษาขมุ ภาษาเขมรถิ่นไทย แผนที่ทางภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย แตละ
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เร่ืองไมเชื่อมโยงตอเนื่องเหมือนเอกสารการประชุม แมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยจะแบงเอกสาร
ชุดยอยนี้ออกเปนเรื่องตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว เพื่อใหเอกสารแตละเรื่องอยูในแฟมเดียวกัน แตก็
ยังมีขอมูลบางเรื่องที่สับสนและรวมอยูในแฟมอื่น เชน พบเอกสารโครงการศึกษาลักษณะการ
กระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย และเอกสารโครงการแผนที่ภาษาและกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
รวมอยูในแฟมที่ 1 ขมุในประเทศไทย [ภาษาขมุและเขมรถิ่นไทย] เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยก็สามารถนํา ISAD (G) Second edition มาใชกับขอมูลของ
เอกสารชุดยอยนี้ไดดี และไดขอมูลเพิ่มเติมจากบัญชีสํารวจเอกสารเดิม เชน ไดขอมูลระดับ
คําอธิบายเอกสาร ขอมูลทางภาษาของเอกสารที่ครบถวนมากขึ้น ขอมูลดานปริมาณเอกสารที่
ถูกตอง ทราบขอมูลเนื้อหาของเอกสารใหมเพื่อนําไปจัดเรียงใหถูกตองตามเนื้อหาแตละแฟม เปน
ตน ขอมูลดังกลาวนี้จะทําใหผูศึกษาเอกสารชุดยอยนี้ ไดเห็นถึงคุณคาของเอกสารดานงานวิจัย 
นอกเหนือจากคุณคาในความเปนเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากเอกสารดังกลาวนี้ไดสะทอนภาพ
กระบวนการจัดทําวิจัย ตั้งแตเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนการเตรียมการ การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนการจัดพิมพเผยแพร อันจะเปนคุณูปการตอนักศึกษาและนักวิจัยรุนหลัง
ตอไป 
 5. การที่ลักษณะของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 
พบวา เอกสารชุดยอยนี้มีการบันทึกเอกสารดวยภาษาตาง ๆ เชน ภาษาขมุบันทึกดวยสัทอักษรและ
อธิบายความเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารภาษาเวียดนามบันทึกดวยอักษรกววกหงือ 
(Quốc ngữ) และอธิบายความเปนภาษาไทยและเวียดนาม เปนตน เนื่องจากเอกสารชุดยอยนี้เปน
เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยดานภาษาศาสตรและมีโครงการศึกษาแผนที่ทางภาษาและกลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทยดวย จึงมีการบันทึกขอมูลดวยภาษาตาง ๆ ตามขอบเขตโครงการวิจัยที่ศาสตราจารย 
ดร.สุวิไล และคณะ ศึกษาไว  
 นอกจากความหลากหลายทางดานภาษาที่บันทึกแลว เอกสารชุดยอยนี้ ยังมีรูปแบบ
วัสดุและการวิธีการบันทึกที่หลากหลายดวย เชน วัสดุประเภทกระดาษแผน บัตรคํา และแถบ
บันทึกเสียง เปนตน และการบันทึกวัสดุแตละประเภทก็แตกตางกัน เชน แบบบันทึกขอมูล
ภาคสนามพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว สวนแบบบันทึกขอมูลภาษาเขมรถิ่นไทยใช
พิมพดวยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียวและมีการกรอกขอมูลดวยลายมือ โดยใชดินสอและ
ปากกา บัตรคําภาษาขมุเขียนดวยลายมือโดยใชดินสอและปากกา สวนแถบบันทึกเสียงใชบนัทกึบท
สัมภาษณภาษาขมุและเขมรถิ่นไทยและรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภาษาศาสตร เปนตน 
ทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของเอกสารสวนบุคคลที่ทํางานดานภาษาศาสตร ซ่ึงผูศึกษาเอกสาร
จดหมายเหตุประเภทนี้ จําเปนตองมีความรูเฉพาะดาน จึงจะใชประโยชนจากเอกสารนี้ไดดี 
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สอดคลองกับแนวคิดของ Elizabeth Shepherd and Rachael Pringle (2002 :32-34) ที่ใชความ
ยืดหยุนของ ISAD (G) มาใชในการจัดทําคําอธิบายขอมูลของเอกสารจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และ
วัสดุหองสมุด ใหสามารถเชื่อมโยงหนวยขอมูลที่แตกตางเหลานี้เขาดวยกัน และนําไปใชสืบคน
ขอมูลรวมกันได โดยการปรับหนวยขอมูลบางรายการใหสอดคลองกับ ISAD (G)  
 จากการศึกษาลักษณะขอมูลที่หลากหลายของเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.
สุวิไล เปรมศรีรัตน ครั้งนี้ทําใหไดประโยชนตรงกับความคาดหวังและวัตถุประสงคของการวิจัย 
เนื่องจากสามารถนําขอมูลลักษณะของเอกสารชุดยอยนี้ ซ่ึงครอบคลุมประเภทเอกสารที่จัดเก็บใน
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลเกือบทุกประเภท ไปจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุสวนบุคคล
ของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ไดดีและยังสามารถใชเปนแบบในการจัดทําคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุชุดอื่น ๆ ตอไปได 
  
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะตอผูปฏิบัติงาน  

1. จากผลการวิ จั ยไมพบข อมู ลที่ เชื่ อมโยงกับ เอกสารการประชุมคณบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512-2516 ซ่ึงเปนชวงที่สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล แมหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยจะมีการประสานงานกับฝายงานการประชุมและพิธีการและทราบวา ฝายงานการประชมุ
ฯ ไมไดสงมอบเอกสารชวงเวลาดังกลาวใหหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ทั้งไมพบหลักฐานการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารดังกลาวดวย อยางไรก็ตาม หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยควรมีการ
แสวงหาเอกสารชวงนี้ เพิ่มเติม เพื่อนํามาเก็บรวบรวมไวในกลุมเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําคําอธิบายเอกสาร และใหบริการตอไป 

2.  การจัดเอกสารจดหมายเหตุสวนบุคคลหรือเอกสารเฉพาะทางบางอยางตองอาศัย
ความรูในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เชน ภาษาศาสตร วิทยาศาสตร จดหมายเหตุ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
เปนตน จึงจะเขาใจลักษณะงานจดหมายเหตุ สามารถวิเคราะหเอกสารแตละชุด/แฟมอยางรอบคอบ 
และจัดเอกสารใหถูกตองตามแหลงที่มาและตามระเบียบเดิมของเอกสาร ซ่ึงจะชวยลดปญหาใน
การตั้งชื่อเอกสาร การใหรหัสเอกสาร ระบบการจัดเรียง ตลอดจนการจัดทําคําอธิบายเอกสาร อัน
จะชวยใหสามารถดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น 

3. การจัดทําคําอธิบายเอกสารประเภทโสตทัศน ส่ิงพิมพ และอื่น ๆ ควรจัดทําใหถึง
ระดับเรื่อง/ช้ิน (Items) จึงจะเห็นภาพบริบทและลักษณะเนื้อหาของเอกสารไดชัดเจน เนื่องจากการ
จัดทําคําอธิบายเอกสารระดับชุดและระดับแฟมจะไดขอมูลโดยรวม   
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 ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 
1.  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลควรนําคําอธิบายเอกสารทั้งสองชุดยอยนี้ไป

จัดทํ า เครื่ องมือชวยคน เอกสารจดหมายเหตุและฐานขอมูล เอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่สามารถสืบคนผานเว็บไซตของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลได 

2.  หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดลควรนําหลักเกณฑการลงรายการเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและหลักเกณฑการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ไปพัฒนาสําหรับการจัดทําคําอธิบายเอกสารชุดอื่นตอไป  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

1.  ศึกษาความพึงพอใจในการใชคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 

มหิดลและเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ที่ใชมาตรฐาน ISAD (G) 
Second edition 

 2. จากวิวัฒนาการของการจัดการเอกสารทําใหเอกสารการประชุมในปจจุบัน มีการ
บันทึกลงในแถบบันทึกเสียง แผนซีดี แผนดีวีดี และหนวยเก็บขอมูลรูปแบบอื่น ฉะนั้น ควรมีการ
ศึกษาวิจัยขอมูลที่บันทึกในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ 
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แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522  
ระดับชุดยอย (Sub-series) 

 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง (Reference code(s)) ..................................................... 
 1.2 ช่ือเอกสาร (Title)...………………………...…………………..…..…………….. 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร (Date(s)) ………………………………….……...…….. 
 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) ………………………………. 
 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) (Extent and medium of the 
unit of description)  
 1.5.1 กลองเอกสารขนาด 13 x 27 x 38 เซนติเมตร จํานวน ....... กลอง  

1.5.2 แฟมขนาดเล็ก บรรจุเอกสาร 4-100 แผน จํานวน ....... แฟม  
 1.5.3 แฟมขนาดใหญ บรรจุเอกสาร 100-400 แผน จํานวน ....... แฟม 

1.5.4 อ่ืน ๆ ........ 
สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 
 2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร (Administrative / Biographical 
history)   
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร (Immediate  
source of acquisition or transfer) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
 3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 3.2 การประเมนิคุณคา การทาํลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal  
destruction and scheduling information)  
 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................
3.3 การเพิ่มขึน้ของเอกสาร (Accruals)  

 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถงึและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area)  
 4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร (Conditions governing access) 
  ไมม ี

  มี ระบ.ุ.............................................................................................................. 
 4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction) 
  ไมม ี

 มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material) 
 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคทีม่ีผลตอการใชเอกสาร (Physical 

characteristics and technical requirements)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding aids)  
 ........................................................................................................................................ 
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 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied materials area) 
 5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ (Existence and location of originals) 
 ……………………...……………………………………………….………………… 
 ...………………………………………………………………………………………. 
 5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา (Existence and location of copies) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ (Related units of description) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.4 ขอความเกีย่วกับการพิมพ (Publication note)  
 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
 6.1 หมายเหตุ (Notes)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 
 7.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ(Archivist's note)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517-2522 
ระดับแฟม (Files) 

 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง (Reference code(s)) ...................................................... 
 1.2 ช่ือเอกสาร (Title)...…………………………...………..………..…..……………. 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร (Date(s)) …………………………..……….……...……. 
 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) ……………..………………... 
 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) (Extent and medium of the 
unit of description)  

1.5.1 เอกสาร จํานวน…….เร่ือง 
1.5.2 เอกสาร จํานวน…….แผน 
1.5.3 งานวิจยั จํานวน…….เร่ือง รวม ....... เลม 
1.5.4 อ่ืน ๆ........ 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
 2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถงึและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area)  
 3.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร (Conditions governing access) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 3.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material) 
 ........................................................................................................................................ 
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 ........................................................................................................................................ 
 3.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคทีม่ีผลตอการใชเอกสาร (Physical 
characteristics and technical requirements)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
 4.1 หมายเหตุ (Notes) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 
 5.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ(Archivist's note)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.2 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541  

ระดับชุดยอย/ระดับแฟม 
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แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน  
พ.ศ. 2520-2541 ระดับชุดยอย (Sub-series) 

 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง (Reference code(s)) ..................................................... 
 1.2 ช่ือเอกสาร (Title)...………………………...…………………..…..…………….. 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร (Date(s)) ………………………………….……...…….. 
 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) ………………………………. 
 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) (Extent and medium of the 
unit of description)  

1.5.1 กลองเอกสาร ขนาด 33 x 46 x 12 เซนติเมตร จํานวน………กลอง  
1.5.2 กลองเอกสาร ขนาด 13 x 27 x 38 เซนติเมตร จํานวน………กลอง  
1.5.3 กลองเอกสาร ขนาด 9 x 27 x 38 เซนติเมตร จํานวน………กลอง  
1.5.4 แถบบันทึกเสียง จํานวน………มวน 
1.5.5 อ่ืน ๆ......... 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 
 2.1 ช่ือผูผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s))  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.2 ประวัติหนวยงานหรือประวัติเจาของเอกสาร (Administrative / Biographical 
history)   
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ (Archival history)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

2.4 แหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสาร (Immediate  
source of acquisition or transfer) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
 3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 3.2 การประเมนิคุณคา การทาํลายและการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal  
destruction and scheduling information)  
 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................
3.3 การเพิ่มขึน้ของเอกสาร (Accruals)  

 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement)
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถงึและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area)  
 4.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร (Conditions governing access) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 4.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material) 
 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคทีม่ีผลตอการใชเอกสาร (Physical 

characteristics and technical requirements)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding aids)  
 ........................................................................................................................................ 
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 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied materials area) 
 5.1 สถานที่เก็บเอกสารตนฉบับ (Existence and location of originals) 
 ……………………...……………………………………………….………………… 
 ...………………………………………………………………………………………. 
 5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสําเนา (Existence and location of copies) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.3 เอกสารที่เกี่ยวของ (Related units of description) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.4 ขอความเกีย่วกับการพิมพ (Publication note)  
 ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
สวนที่ 6 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
 6.1 หมายเหตุ (Notes)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 
 7.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ(Archivist's note)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 7.3 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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แบบการลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
ระดับแฟม (Files) 

 
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) 
 1.1 สัญลักษณหรือรหัสอางอิง (Reference code(s)) ...................................................... 
 1.2 ช่ือเอกสาร (Title)...…………………………...………..………..…..…………….. 

1.3 วัน เดือน ป ของเอกสาร (Date(s)) …………………………..……….……...……. 
 1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) ……………..………………... 
 1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จํานวนหรือขนาด) (Extent and medium of the 
unit of description)  
 1.5.1 เอกสาร จํานวน……เร่ือง  
 1.5.2 เอกสาร จํานวน……แผน 

1.5.3 แถบบันทึกเสียง ขนาด C … จํานวน……มวน 
 1.5.4 งานวิจยัจํานวน……เร่ือง  รวม ......เลม 

 1.5.5 อ่ืน ๆ....... 
สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and structure area) 
 2.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 2.2 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถงึและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area)  
 3.1 เงื่อนไขในการเขาถึงเอกสาร (Conditions governing access) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
 3.2 เงื่อนไขการทําสําเนาเอกสาร (Conditions governing reproduction) 
  ไมม ี
  มี ระบ.ุ........................................................................................................ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

138

 3.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ (Language/scripts of material) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 3.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคทีม่ีผลตอการใชเอกสาร (Physical 
characteristics and technical requirements)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 4 ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) 
 4.1 หมายเหตุ (Notes) 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 
 5.1 บันทึกของนักจดหมายเหต ุ(Archivist's note)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 5.2 วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร (Date(s) of descriptions)  
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางหนังสอืเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
ชื่อ นางสาวสวนีย  วิเศษสินธุ 
ท่ีอยู - 
ท่ีทํางาน  มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384-386 ถนนสามเสน (ตรงขามหอสมุดแหงชาติ)  
 ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท 282-7000, 281-0377 
 
ประวัติการศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Certificate in records and archives management, East-west center,   
 U.S.A.  
ประวัติการทํางาน นักจดหมายเหตุ และนักวิจัยอิสระ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วิทยากรพิเศษดานการบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ 
 ดาบสอาสา มูลนิธิพระดาบส 

คณะที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปญโญ 

 นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ผูวางรากฐานระบบงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารยพิเศษหลักสูตรการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร  
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ บทความดานวิชาการจดหมายเหตุ จัดพิมพเผยแพรในจุลสารและวารสาร
มหาวิทยาลัย 
ผลงานวิจัยรวม (รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ) เร่ือง 90 ป มูลนิธิปอเต็กตึ้งบน
เสนทางประวัติศาสตรสังคมไทย และรอยคําบอกเลาเรื่องมูลนิธิปอเต็กตึ้ง 
บันทึกจดหมายเหตุ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล : จากรากเหงาสู
ความเปลี่ยนแปลง 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
ชื่อ - สุกล  นางสาววัฒนา นามเมือง 
ท่ีอยู  - 
ท่ีทํางาน  ฝายวิเคราะหทรัพยากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2526-2530 บรรณารักษ หอสมุดศาลายา โครงการศูนย 
    ศาลายา มหาวทิยาลัยมหดิล 
   พ.ศ. 2531-2539 ฝายเทคนิค สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหดิล 
   พ.ศ. 2540-2544  กลุมงานวิเคราะหทรัพยากร สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
   พ.ศ. 2545-ปจจุบัน ฝายวิเคราะหทรัพยากร สํานักหอสมดุ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
ผลงานทางวิชาการ  การลงรายการทางบรรณานุกรมวัสดุหองสมุด : รายการบุคคล นิติ 
 บุคคล และวัสดุตอเนื่องตามรูปแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ 
 คร้ังที่ 2  
 คูมือปฏิบัติการ INNOPAC ระบบยอย : งานวิเคราะหหมวดหมู  
 Cataloging module 
 คูมือการบันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุด   
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 คูมือและหลักเกณฑการลงรายการชื่อพระภิกษุและนักบวชใน  

 พระพุทธศาสนา เลม 1 
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ประวัติผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
ชื่อ - สุกล  นางสาวจิราภรณ  ศิริธร 
ท่ีอยู  - 
ท่ีทํางาน สวนงานบริหาร งานเอกสารและจดหมายเหตุ 
 หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแหงประเทศไทย  
 ช้ัน 3 อาคารสํานักงานใหญ  
 273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
  กรุงเทพฯ 10200  
 
ประวัติการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 
ประวัติการทํางาน  หัวทีมงานเอกสารและจดหมายเหตุ หอสมุดและจดหมายเหตุ  
  ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - สุกล  นายประคอง แกวนัย 
ท่ีอยู  155 หมูที่ 1 บานโนนกาหลง ตําบลโนนกาหลง อําเภอพบิูลมังสาหาร 
  จังหวดัอุบลราชธานี 34110 
 
ท่ีทํางาน  สํานักงานวจิัยสังคมและสุขภาพ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ช้ัน 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6  
   ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 
   โทรศัพท 02-590-1352 
   โทรสาร 02-590-1498 
    
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2544  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการจดหมายเหตุและ  

เอกสาร มหาวทิยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2545 พนกังานพิสูจนอักษร หนังสือพิมพโลกวันนีร้ายวัน 

บริษัท วัฏจักรคลาสสิฟายดส จํากัด 
    พ.ศ. 2545-2548 นักวิชาการ สํานักพิมพประสานมิตร (ปสม.) จํากัด 

 พ.ศ. 2548-2551 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล   

   พ.ศ. 2551-ปจจุบัน นักจดหมายเหตุ สํานกังานวิจยัสังคมและสุขภาพ 
    สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 
ผลงานทางวิชาการ  หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา  

 สํานักพิมพประสานมิตร (ปสม.) จํากัด 
   หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 สํานักพิมพประสานมิตร (ปสม.) จํากัด 
   หนังสือเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   สํานักพิมพประสานมิตร (ปสม.) จํากัด 
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