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51110205 : สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
คําสําคัญ : คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ / เคร่ืองมือชวยคน 
 มธุพจน รัตนะ : คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย.  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร. อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ และ รศ.ดร.สมสรวง พฤติกุล. 236 หนา 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารยนายแพทยเกษม 
วัฒนชัย 2. จัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัยโดยประยุกตใช
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชใน
การวิจัยเปนเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย พ.ศ. 2535–2543 จํานวน 35 กลอง 
249 แฟม ท่ีใหบริการอยูในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย และแบบบันทึกขอมูล
เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม 
 ผลการวิจัยในระดับชุด พบวา เอกสารมีลักษณะสําคัญท่ีนํามาจัดทําคําอธิบายในคูมือแนะนําฯ ได 7 
สวน 24 หนวยขอมูล คือ มี “กว” เปนรหัสอางอิง ใชช่ือชุดเอกสารวา เอกสารผูบริหาร–อธิการบดี ศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย เอกสารอยูในชวงป พ.ศ. 2535–2543 มีจํานวน 35 กลอง 249 แฟม ผูรวบรวมเอกสาร
คือ ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ขอบเขตของเนื้อหาของเอกสารชุดนี้ ครอบคลุมเอกสารเก่ียวกับประวัติ
สวนตัวและผลงานของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย สมัยดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535–2539 ตลอดจนเอกสารการดําเนินงานระหวาง ดํารง ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 4 ป ต้ังแต พ.ศ. 2540–2543 มีระบบจัดเรียงตามลักษณะเนื้อหา
ของเอกสาร เอกสารนี้มีท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แตสวนใหญเปนภาษาไทย และมีลายมือเขียน
แทรกบางแฟม เอกสารพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร เคร่ืองมือชวยคนท่ีใช คือ บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–
อธิการบดี เอกสารชุดนี้ จัดเก็บอยูบนช้ันเก็บเอกสาร อาคารบรรณสาร ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูใชบริการสามารถคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมไดจากบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–อธิการบดี บัญชีสํารวจ
เอกสารผูบริหาร–รองอธิการบดี บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–สภามหาวิทยาลัยฯ ในระดับชุดยอย เอกสารมี
ลักษณะสําคัญท่ีนํามาจัดทําคําอธิบายเอกสารในคูมือชวยคนเอกสารได 3 สวน 7 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง  ช่ือ
เอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียง
เอกสาร และหมายเหตุ สวนระดับแฟม เอกสารมีลักษณะสําคัญท่ีนํามาจัดทําคําอธิบายเอกสารในคูมือแนะนําฯ
ได 4 สวน 9 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ช่ือเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิค และหมายเหตุ 

คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ท่ีไดจัดทําข้ึนนี้จะชวยให
ผูใชบริการสามารถคนหาเอกสารไดตรงกับความตองการอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง มากย่ิงข้ึน 
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51110205:     MAJOR: ARCHIVES AND RECORDS MANAGEMENT 
KEY WORD:  GUIDE OF ARCHIVES / FINDING AIDS 
 MATUPODE RATANA: GUIDE TO KASEM WATANACHAI, M.D. ARCHIVES AND RECORDS.  
THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D., AND ASSOC PROF. SOMSUANG PRUDTIKUL,  

Ph.D. 236 pp. 
 
 The objectives of th is research were to study the physical descriptions of Professor Kasem 
Watanachai, M.D. archives and records, and to create a guide to Professor Kasem Watanachai, M.D.  
archives and records, by applying the General International Standard for Archival Description, second 
edition. The subjects/samples in this research consist of 35 boxes (249 files) of Professor Kasem records 
that stored in Huachiew Chalermaprakiet Univerisy Archives. Tools utilized were the regulation of records 
list, and forms for recording descriptions of Professor Kasem, in the level of series, sub-series, and files. 
 It was found that in the series level, important characteristics in records that could apply to 
for preparing a guide were 7 areas 24 elements, with “กว” was the reference code. The title was called,  
Management Records – President:  Professor Kasem Watanachai, M.D.  The records were produced during 
1992-2000 in the quantity 35 boxes and 249 files,  the collector was Professor Kasem. The scope and 
contents of records covered Professor Kasem personal history and his accomplishment during being Vice 
Permanent Secretary, Ministry of University Affair, and the Permanent Secretary, Min istry of University 
Affair, during 1992-1996.  Moreover, there were management records during 1997-2000 while he was the 
Huachiew Chalermprakiet Unvers ity Pres ident.  The system arrangement was by content. Most records 
were in Thai, w ith some English and Chinese languages. While most records were computer typing, only 
some were hand writing. The finding aid was the survey record list of management - the Un iversity 
President. This location was on the fourth floor of the Huachiew Chalermprakiet University library. The 
user can find more related records from this record list and records of University Vice President, including 
the record list of University Council. The sub-series level was very important to utilize in the explanation 
records in the finding aids in 3 areas 7 elements includes reference code, title, dates, extent and 
medium of the unit of description , the scope and content, system of arrangements and notes. The file 
level is important to clarify the records t in the finding aids in 4 areas 9 elements includes reference 
code, title, dates, extent and medium of the unit of description, the scope and content, system of 
arrangements, language/ scripts of materials, physical characteristics and technical requirements and 
notes. The creation of a guide to Professor Kasem Watanachai, M.D.archives and records that stored in 
Huachiew Chalermaprakiet Univerisy Archives allows users to search for documents more accurately and 
promptly. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณายิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ 
บุญยฤทธ์ิ และรองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงใหความรู .
คําแนะนํา คอยชี้แนะ ดวยดีตลอดมา และชวยใหวิทยานิพนธฉบับนี้ สํา เร็จลุลวงไปดวยดี ผู วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะใหวิทยานิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยจิรายุ ดาศรี กรรมการสอบ ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย และกรุณาชวยตรวจแกไขบทคัดยอวิทยานิพนธ ขอบคุณความเมตตาท่ีอาจารยไดใหกับศิษยคนนี้ 
 ขอขอบคุณคุณกรพินธุ ทวีตา คุณวยวิญฐากรณ ทองแขก ท่ีกรุณาชวยตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และขอบคุณแอนในฐานะเพ่ือนท่ีหวังดีตอกันตลอดมา 
 ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร .วุฒิพงษ ทองกอน อาจารยพรรณสิริ แจมอรุณ  
อาจารยปาริชาติ รัตนรักษ คุณกชพร ขวัญทอง พ่ีและเพ่ือน ท่ีคอยใหกําลังใจสําหรับการทํ า
วิทยานิพนธครั้งนี้  
 ขอบคุณคุณครรชิต ปตะกา สําหรับกําลังใจ และทุกอยางท่ีมอบใหสําหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้  
 สุดทายขอกราบขอบคุณพอกับแม ท่ีสอนใหลูกคนนี้เขมแข็ง ถาสิ่งนี้สามารถทําใหพอกับ
แมมีความสุข ลูกจะทําใหและขอมอบการศึกษาครั้งนี้ใหพอกับแม 
 ขอบคุณวิทยานิพนธเลมนี้ ท่ีสอนประสบการณใหกับชีวิตไดมากมาย ขอบคุณคะ 
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