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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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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2540 มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป (พ.ศ. 2540-2543) นับเปนอธิการบดีคนท่ี 3 ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย มีแนวคิดท่ีจะจัดต้ังหอจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยฯ ขึ้นต้ังแตเริ่มดํารงตําแหนงอธิการบดี โดยไดเสนอโครงการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ ตอสภามหาวิทยาลัยฯ และไดรับการอนุมัติใหจัดต้ังเปนแผนกหอจดหมายเหตุ สังกัด
ศูนยศิลปวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2540 และแตงต้ังใหแพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น เปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดต้ังและกิจการ
ของแผนกหอจดหมายเหตุ และใหประสานงานโดยตรงกับอธิการบดี (สวนีย วิเศษสินธุ, 2544 : 1) 

การดําเนินงานของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และความรวมมือจากบุคลากรของหนวยงานภายในชวยกันสรางรากฐานใหกับงาน
จดหมายเหตุสามารถดําเนินการไดอยางมีระบบ เริ่มจากมีคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 325/2540 แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดระบบเอกสารของมหาวิทยา ลัยฯ โดยมีหัวหนาแผนกสารบรรณ กองกลา ง 
สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานหลักในการกําหนดหมวดหมูการจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 027/2541 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บ
เอกสารของมหาวิทยาลัยฯ มีหัวหนาแผนกหอจดหมายเหตุเปนเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทําคู มือ
ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 136/2542 แตงต้ัง
คณะกรรมการทําลายเอกสาร เพ่ือตรวจสอบเอกสารท่ีไดรับการประเมินคุณคาแลววาควรจัดเก็บใน
หอจดหมายเหตุ ไมใหหนวยงานใดสงไปทําลาย ดวยวิธีการนี้ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จึงไดรับ
มอบเอกสารท่ีผานการประเมินคุณคาจากคณะกรรมการชุดตางๆ แลว มาเก็บไวในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ปจจุบันหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรวบรวมและจัดเก็บเอกสารไวไดจํานวนหนึ่ง 
โดยจําแนกเปน 4 กลุม* ดังนี้ 

 
 
 

  
 * รายงานขอมูลทรัพยากรของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2554 
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1. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนเอกสารการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานเจาของเอกสาร ประกอบดวย  เอกสารจากคณะวิชาตางๆ  เอกสารจากหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ ( กอง ศูนย สํานัก สถาบัน ) และเอกสารผูบริหาร จํานวน 4,189 แฟม 

2. เอกสา รจ ดหมาย เห ตุสวนบุ คคล  เปน เอกสา รของบุ คคลท่ีมีความสํ าคัญกับ
มหาวิทยาลัยฯ  ไดแก เอกสารผูกอต้ัง เอกสารศิษยเกา จํานวน 24,402 ภาพ/รายการ 

3. โสตทัศนจดหมายเหตุ ไดแก ภาพถาย เนกาตีฟ สไลด แถบบันทึกเสียง วิดีทัศน แผนท่ี 
แผนผัง แบบแปลนของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3,531 รายการ 

4. สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งพิมพของหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชน สิ่งพิมพของมูลนิธิปอเต็กต๊ึง  สิ่งพิมพของโรงพยาบาลหัวเฉียว ส่ิงพิมพ
เก่ียวกับอัตชีวประวัติชาวจีนซ่ึงเปนผูกอต้ังมหาวิทยาลัย จํานวน 13,114 เลม/ฉบับ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุตามหลักวิชาการ (สวนีย วิเศษสินธุ, 2544 : 2)ไดแก 

1. รวบรวม ประเ มินคุณคาและรับมอบ เอกสารท่ีผานกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ จากทุกสวนงานของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดหาและรวบรวมเอกสารเกาท่ีเปนหลักฐานเก่ียวของกับประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3. ติดตอขอรับมอบเอกสาร ภาพถาย และวัตถุจดหมายเหตุท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยฯ  
จากอดีตผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากรอ่ืนของมหาวิทยาลัยฯ 

4. วิเคราะหและจัดระบบงานจดหมายเหตุตามหลักวิชาการ ไดแก การจัดหมวดหมู 
จัดทําเครื่องมือชวยคน การอนุรักษ การใหบริการคนควาและเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารเพ่ือเปนเครื่องมือชวยคน
ใหกับผูใชบริการและนักวิชาการจดหมายเหตุสืบคนเอกสาร  ซ่ึงบัญชีสํารวจเอกสารท่ีจัดทําเรียบรอย
แลวมีดวยกันหลายชุด โดยแบงตามกลุมเอกสาร ดังนี้ 

1. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เชน บัญชีสํารวจเอกสารกองกลาง (มฉก.1 .1) 
บัญชีสํารวจเอกสารกองแผนและพัฒนา (มฉก.1.4)  บัญชีสํารวจเอกสารกองอาคารสถานท่ี (มฉก.1 .5) 
บัญชีสํารวจเอกสารสํานักทะเบียนและประมวลผล (มฉก.3.1) สํานักพัฒนาวิชาการ (มฉก.3.3)  

2. เอกสารจดหมายเหตุผูบริหาร เชน บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ศาสตราจารยประพันพงศ เวชชาชีวะ (ปว) บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี 
แพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ (กต) และบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย (กว) เปนตน 

3. เอกสารจดหมายเหตุสวนบุคคล เชน บัญชีสํารวจเอกสาร ดร.อุเทน เตชะไพบูลย (สบ1) 
บัญชีสํารวจเอกสาร นายวัย วรรธนะกุล (สบ2) บัญชีสํารวจเอกสาร นายสุรชัย มหาดิลกรัตน (สบ3) 
เปนตน 
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4. สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ เชน บัญชีสํารวจสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ (สพ.มฉก) บัญชี
สํารวจสิ่งพิมพเก่ียวกับมูลนิธิปอเต็กต๊ึง (สพ.ปต) บัญชีสํารวจส่ิงพิมพเก่ียวกับโรงพยาบาลหัวเฉียว 
(สพ.รพ) และบัญชีสํารวจสิ่งพิมพเก่ียวกับอัตชีวประวัติชาวจีน (สพ.อป) เปนตน 

ลักษณะของบัญชีสํารวจเอกสารจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนคํานํา และสวน
อธิบายเอกสาร บัญชีสํารวจเอกสารของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ท่ีจัดทําเรียบรอยแลว สวน
ใหญทุกชุดจัดทําเฉพาะสวนคําอธิบายเอกสารแตไมไดทําในสวนคํานํา มีเพียงบัญชีสํารวจเอกสารชุด
ของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย มีขอมูลท้ังในสวนของคํานําและสวนคําอธิบายเอกสาร  

สวนคํานํา จะใหขอมูลยอๆ เก่ี ยวกับประวัติหนวยงานหรือปร ะวัติเจาของเอกสา ร 
คําอธิบายภาพรวม และเนื้อหาโดยสรุปของเอกสาร 

สวนคําอธิบายเอกสาร จัดทําในรูปแบบตาราง ใหขอมูลเก่ียวกับชื่อกลุมเอกสาร ชื่อชุด
เอกสาร ชื่อแฟมเอกสาร รหัสประจําเอกสาร ระยะเวลาของเอกสาร และปริมาณเอกสาร  

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบเอกสารจดหมายเหตุชุดของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนเอกสารหลักฐานการบริหารงานในชวง
ระยะเวลา 4 ป ของการดํารงตําแหนงอธิการบดี ประกอบดวย เอกสารการประชุม นโยบายและแผน 
รายงาน โครงการอันเก่ียวเนื่องกับการดําเนินงานของทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังสิ่งพิมพทุก
ชนิดท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําหรือไดรับเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการหรือเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
ตางๆ  และอีกสวนหนึ่งเปนแฟมประวัติและผลงานสวนตัวสมัยดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2535-2539 (หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ, 2544 : 1)   

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดนําเอกสารชุดดังกลาวมาดําเนินการ โดยการแยกเอกสาร
ตามลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมของเอกสาร  ใหรหัสกํากับเอกสารประจําชุด แฟมเอกสาร จัดเรียง
เอกสารภายในแฟมเอกสารซ่ึงสวนใหญจะจัดตามท่ีเจาของเอกสารเดิมไดจัดไวแลว คือเอกสารเรื่อง
เดียวกันจัดเรียงไวดวยกัน เชน เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จัดไวดวยกันโดยแยกเปนแตละ
ครั้งของการประชุมและเรียงตามลําดับวันเดือนป นําแฟมเอกสารใสกลอง ติดปายหนากลอง แลวนํา
กลองไปเก็บบนชั้นเก็บเอกสาร และจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร 

บัญชีสํารวจเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ท่ีหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําไว ใหรายละเอียดขอมูลสําคัญเพ่ือการเขาถึงเอกสารจดหมายเหตุ 
เชน ชื่อแฟมเอกสาร รหัสเอกสาร ระยะเวลาของเอกสาร ซ่ึงขอมูลท่ีไดยังไมสามารถใหรายละเอียดดีนัก
ผูใชบริการตองใชเวลานานในการคนหาเอกสารไดตรงกับท่ีตองการ และไมสามารถคนหาเอกสารดวย
ตนเองได นอกจากนีบ้ัญชีสํารวจเอกสารท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จัดทําไวไมไดระบุเนื้อหาของ
เอกสารไวละเอียดมากพอ ทําใหผูใชบริการจําเปนตองคนหาขอมูลจากเอกสารตนฉบับทุกครั้ง ทําให
เอกสารเกิดการชํารุดเสียหายจากการใชบริการของผูคนควา  

ปจจุบันมีหลายสถาบันไดพัฒนามาตรฐานสําหรับการลงรายการขอมูลหรือคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ เชน รูปแบบการลงรายการจดหมายเหตุท่ีคอมพิวเตอรอานได (Machine Readable 
Cataloging Archives and Manuscript Control Format-MARC AMC-Format) คู มือคําอธิบาย
จดหมายเหตุ (Manual of Archival Description (MAD)) กฎคําอธิบายจดหมายเหตุ (Rules for 
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Archival Description (RAD)) และมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ (ISAD(G) : 
General International Standard Archival Description)  

มาตรฐานสากลท่ัว ไปในการ จัดทําคํา อธิบายจดหมายเห ตุ หรือ ISAD(G) : General 
International Standard for Archival Description เปนมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ
เฉพาะกิจในการพัฒนามาตรฐานคําอธิบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the Development 
of Description Standard) ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหหนวย
จดหมายเหตุใชเปนหลักเกณฑการลงรายการขอมูลหรือคําอธิบายของจดหมายเหตุใหเปนมาตรฐาน  

จากการศึกษาพบวา  ในประเทศไทยมีการศึกษามาตรฐานดังกลาวเพ่ือนํามาใชเปน
หลักเกณฑในการลงรายการขอมูลเอกสารจดหมายเหตุแลว เชน พัชรี ทองแขก (2549) ไดศึกษาการ
จัดทําคูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประคอง แกวนัย (2550) 
ศึกษาลักษณะของเอกสารและการจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและ
เอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน โดยประยุกตใชมาตรฐาน ISAD(G) ฉบับท่ีสอง
ผลจากการวิจัยพบวาเอกสารมีลักษณะสําคัญท่ีนํามาจัดทําเปนคําอธิบายเอกสารตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐาน ISAD(G) ฉบั บท่ีสองได ผู วิจัยเห็นว า ปจจุบันหน วยงานดานจดหมายเห ตุไดมีการนํ า
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 มาประยุกตใชเพ่ือ
จัดทําเครื่องมือชวยคนใหกับหนวยงานอยางแพรหลาย หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติเองก็มีการจัดเก็บเอกสารของบุคคลสําคัญหลายๆ ทาน เชน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ศาสตราจารย
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ผูวิจัยจึงเห็นวาการนํามาตรฐานดังกลาว มาประยุกตใชกับคูมือแนะนําเอกสาร
จดหมายเหตุเพ่ือจัดทําเปนเครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุใหกับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ
นาจะชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารจดหมายเหตุไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุมาประยุกตใชเพ่ือจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสาร
จดหมายเหตุของหอจดหมายเห ตุมหาวิทยาลัยฯ  โดยเลือกศึกษาจากเอกสารจ ดหมายเหตุของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาศาสตรราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปน
บุคคลท่ีใหความสําคัญในการจัดต้ังหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ และเปนอธิการบดีคนแรกท่ีสงมอบ
เอกสารใหหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯและการจัดทําคูมือแนะนําฯ ดังกลาวจะชวยลดการใชเอกสาร
ตนฉบับไดดวย เอกสารจดหมายเหตุไมชํารุดเสียหาย เอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย จะไดเปนแหลงคนควาสําหรับผูสนใจตอไป 

ผูวิจัยคาดหวังวามาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง
ครั้ งท่ี  2  ( ISAD(G) second edition) สามาร ถนํ ามาจั ดทํ าคําอ ธิบาย เอกสาร จดหมาย เห ตุของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงเก็บอยูในหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติได และผลวิจัยนี้ จะชวยใหผูวิจัยนําไปพัฒนาการจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสืบคนเอกสารและเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุ และ
สามารถนําไปเปนบรรทัดฐานในการจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุชุดอ่ืนๆ ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย

อดีตอธิการบดี โดยประยุกตใชมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (General International Standard Archival Description, second edition)
ของสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) เปนหลักเกณฑในการลงรายการ  

2.2 จัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ศึกษาเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ท่ีจัดเก็บใน

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 35 กลอง 249 แฟม แบงเปนเอกสาร
จดหมายเหตุ จํานวน 11 ชุดยอย (29 กลอง 199 แฟม) และสิ่งพิมพฯ จํานวน 1 ชุดยอย (6 กลอง
50 แฟม)  

2. เก็บรวบรวมขอมูลวิจัยระหวางวันท่ี 7 พฤศจิกายน–30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

ขั้นตอนของการวิจัย  
1. สํารวจเอกสารจดหมายเหตุชุดของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย จํานวน

35 กลอง 249 แฟม ท่ีจัดเก็บในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2. ศึกษาหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรฐานสากลท่ัวไปในการ

จัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2  
 2.1สรางหลักเกณฑการลงรายการเอกสารฯ และแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมาย

เหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงประยุกตจากมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทํา
คําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2  

 2.2 นําแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม
วัฒนชัย ไปเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ จํานวน 11 ชุดยอย (29 กลอง 199 แฟม) 

 2.3 บันทึกขอมูลลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม
วัฒนชัย ท่ีพบลงในแบบบันทึกการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีออกแบบไวทีละรายการ 

3. ศึกษาการจัดทําบรรณานุกรมเพ่ือลงรายการสิ่งพิมพฯ จํานวน 1 ชุดยอย (6 กลอง
50 แฟม) 

4. วิเคราะหขอมูลและเรียบเรียงผล 
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
6. จัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
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คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย  
คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง คูมือท่ีรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับเอกสาร

จดหมายเหตุท่ีออกแบบไวเพ่ือเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย ประกอบดวย สวนนํา สวนเนื้อหา และดัชนีชวยคน 

สวนนํา ประกอบดวย คํานํา สารบัญ คําชี้แจงในการใชคู มือ และหลักเกณฑการลง
รายการคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ   

สวนเนื้อหา ประกอบดวย คําอธิบายเอกสารในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม และ
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ  

ดัชนีชวยคน ประกอบดวย คําสําคัญท่ีไดจากขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร เชน ชื่อ
บุคคล ชื่อสถานท่ี และชื่อเรื่องท่ีสรุปจากเนื้อหา  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสาตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
2. ไดแนวทางในการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุชุดอ่ืนๆ ในหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผู วิจัยไดศึกษา
เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสารและสิ่งพิมพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจะนําเสนอใน 3 ประเด็น คือ 

1. เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
2. คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุและคําอธิบายจดหมายเหตุ 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เขารับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ เม่ือ พ.ศ. 2540 ไดเสนอใหมีการจัดต้ังหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น เพ่ือเปน
แหลงรวบรวม จัดเก็บรักษา และใหบริการคนควาเอกสารจดหมายเหตุ ตลอดระยะเวลาการ
บริหารงาน 4 ป (พ.ศ. 2540-2543) ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัยไดใหความสําคัญกับ
กิจการของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ อยางตอเนื่องท้ังในสวนของงบประมาณสนับสนุน และการ
จัดระบบเอกสารของหนวยงานเพ่ือใหหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบเอกสารท่ีผานการ
ประเมินคุณคาและกําหนดอายุการจัดเก็บแลวมาจัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ โดยการ
แตง ต้ังคณะกร รมการชุดตา งๆ ได แก  คณะกรรมกา รจั ดร ะบบ เอกสารของมหาวิทยา ลัยฯ 
คณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการ
ทําลายเอกสาร และการออกประกาศใชคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ 
เปนตน 

เม่ือ พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง
อธิการบดี ไดมอบเอกสารซ่ึงเปนเอกสารหลักฐานการบริหารงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ในชวงดํารงตําแหนงอธิการบดี (พ.ศ. 2540–2543) และเอกสารสมัยดํารงตําแหนงรองปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2535–2539) ใหกับหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยฯ  
 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดนําเอกสารชุดของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย มาจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร โดยแบงเอกสารตามประเภทของเนื้อหาและกิจกรรมของ
เอกสาร แลวกําหนดรหัสเอกสารต้ังแตกลุมเรื่องเอกสาร แฟม จัดเรียงเอกสารภายในแฟม และบรรจุ
ในกลองไรกรด แลวนําไปจัดเก็บบนชั้นเก็บแบบเปด บนชั้น 4 อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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 ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย สามารถแบง
ตามประเภทของเนื้อหาและกิจกรรมของเอกสารไดเปน 12 กลุมยอย ดังนี้ 
 1. ประวัติและผลงาน  เปนเอกสารเก่ียวกับประวัติสวนตัว และผลงานของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในชวงดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2535–2539  มีจํานวน 6 กลอง 21 แฟม 
 2. การบริหารท่ัวไป เปนเอกสารการบริหารงานระหวางดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชน เอกสารการแตงต้ังผูบริหารอธิการบดี การแตงต้ังรอง
อธิการบดี ฝายตางๆ การดําเนินงานดานงบประมาณ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานและขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
ตลอดจนเอกสารเก่ียวกับประวัติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบบรรยาย
ในโอกาสตางๆ เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2539–2543  มีจํานวน 3 กลอง 26 แฟม 
 3. การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในฐานะอธิการบดีทําหนา ท่ีเปนกรรมการ
และเลขานุการโดยตําแหนง เนื้อหาเอกสารครอบคลุมเก่ียวกับเรื่องตางๆ เชน ประวัติและความเปนมา
และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลยัฯ  
การสรุปผลตามมติของคณะกรรมการสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2540–2542 การขออนุมัติปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงการพัฒนากายภาพ ขออนุมัติเปดหลักสูตร
และรายวิชาตางๆ การรับรองมาตรฐานหลักสูตร เปนตน เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2542 มี
จํานวน 2 กลอง 10 แฟม 
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ เปนเอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ มีหนาท่ีในการพิจารณาเรื่องตางๆ กอนนําเขาพิจารณา
ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีทําหนาท่ีเปนกรรมการ และมีรองอธิการบดีฝาย
บริหาร ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องตางๆ เชน การแตงต้ังผูบริหาร
การกําหนดแผนภูมิบริหารของมหาวิทยาลัยฯ โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน พิจารณาราง
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปนตน เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2543 มีจํานวน 2 กลอง11
แฟม 
 5. การประชุมผูบริหาร เปนเอกสารการประชุมระหวางอธิการบดี และรองอธิการบดี 4
ฝาย ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบริหารท่ัวไป รองอธิการบดีฝายบริหารวิชาการ รองอธิการบดี
ฝายแผนงบประมาณและพัฒนาวิชาการ และรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและงานศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงจะมีการประชุมเปนประจําทุกสัปดาห เนื้อหาของเอกสารจะเปนการพิจารณาเรื่องตางๆ กอนนํา 
เขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2543 มี
จํานวน 2 กลอง 22 แฟม  
 6. การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ เปนเอกสารการประชุมระหวางอธิการบดี 
และผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย และสถาบันภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เอกสาร
ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องการบริหารงานท่ัวไปในมหาวิทยาลัย การรายงานผลการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ การแจงมติการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
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และกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมอบหมายใหหนวยงานๆ รับไปปฏิบัติ เอกสารอยูระหวาง 
พ.ศ. 2540–2542 มีจํานวน 1 กลอง 8 แฟม 
 7. การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน เปนการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานชุด
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือปฎิบัติงานในโครงการและโอกาสตางๆ โดยอธิการบดีมีตําแหนงเปน
ท่ีปรึกษาหรือประธานกรรมการในแตละชุด ครอบคลุมเนื้อการแตงต้ังคณะกรรมการ 29 ชุด เชน
คณะกรรมการกอสราง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะทํางานพิธีประสาทปริญญาบัตร เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2543 มีจํานวน
7 กลอง 53 แฟม 
 8. การประชุมวุฒิสภา เปนเอกสารการพิจารณารางพระราชบัญญัติตางๆ เชน ราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวางประเทศ ราง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เปนตน เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2539–2541 
มีจํานวน 2 กลอง 11 แฟม 
 9. การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายนอก เปนเอกสารการประชุมอ่ืนๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ทําหนาท่ีเปนกรรมการ
ไดแก คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล คณะกรรมการประชุมหารือเรื่องการ
จัดทําระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี1/2539 

คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตรมูลนิธิ “อานันทมหิดล” คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
คณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 
เอกสารอยูในชวงเวลาท้ังกอนและหลังเขารับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2539–2542
มีจํานวน 1 กลอง 7 แฟม 
 10. รายงาน เปนเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอใหอธิการบดีทราบ เชน รายงานประจําปการศึกษา 2540 ของมหาวิทยาลัยฯ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2542 สรุปภาระงานและ
แผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจําปการศึกษา 2542 สรุปการดําเนินงานการับปญหา Y2K เปนตน
เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540 – 2543 มีจํานวน 1 กลอง 8 แฟม 
 11. โครงการ เปนโครงการตางๆ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 22 
โครงการ จัดทําและเสนอใหทานอธิการบดีทราบ เชน โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง องคกรสังคม
สงเคราะหเอกชนกับการแกไขปญหาสังคมในทศวรรษหนา โครงการมินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 2  
โครงการปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอนปการศึกษา 2540 โครงการการประชุมปฎิบัติการเรื่อง การสรางงานวิจยั  
โครงการจัดต้ังศูนยการแพทยมูลนิธิหัวเฉียวปอเต็กต๊ึง เปนตน เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2537–2543  มี
จํานวน 2 กลอง 22 แฟม 
  12. สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ เปนส่ิงพิมพท่ีมหาวิทยาลัยฯ ทําขึ้นเพ่ือการพัฒนาทาง
วิชาการหรือเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือสิ่งพิมพท่ีไดรับจาก
หนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย อยูระหวาง พ.ศ. 2537-2543  
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 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ นําเอกสารท้ัง 12 ชุดยอย มากําหนดรหัสเอกสารประจํา
ชุด ประจําแฟมเอกสาร จัดเรียงเอกสารภายในแฟมเอกสาร ซ่ึงสวนใหญจะจัดตามท่ีเจาของเอกสาร
เดิมไดจัดไวแลว นําเอกสารใสกลอง ติดปายดานขางฝากลอง แลวนํากลองไปเก็บบนชั้นเก็บเอกสาร
แลวจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร  
 ลักษณะบัญชีสํารวจ “เอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั”
ท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จัดทําขึ้นจะแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนคํานํา และสวน
อธิบายเอกสาร 

1. สวนคํานํา จะใหขอมูลยอๆ เก่ียวกับประวัติของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย
ระยะเวลาของเอกสารท่ีครอบคลุมเอกสารท้ังชุด ปริมาณของเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
ในภาพรวม และผูจัดทําบัญชีสํารวจเอกสาร พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดหัวเรื่องเอกสารแตละชุดไว
กอนนําเสนอในสวนคําอธิบายเอกสารในรูปของตาราง รายละเอียด ดังนี้ (ตัวอยางภาพท่ี 1 และภาพ
ท่ี 2) 
  1.1 คํานํา จะอธิบายการไดรับมอบเอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
วันเดือนปท่ีไดรับมอบเอกสาร 
  1.2 รหัสอางอิง  ใช “กว” ซ่ึงอักษรไทยตัวแรกของชื่อและนามสกุลของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปนรหัสอางอิงสําหรับเอกสารชุดนี้ 
  1.2 ชื่อเอกสาร ใชชื่อเอกสารวา “เอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย”  
  1.3 ระยะเวลาของเอกสาร บอกระยะวลาของเอกสารชุดนี้ คือ พ.ศ.2535-2543  
  1.4 ปริมาณเอกสาร  บอกจํานวนเอกสารชุดนี้วามีจํานวน 35 กลอง 249 แฟม 
  1.5 ผูรวบรวมเอกสาร  ระบุผูมอบเอกสารชุดนี้ คือ ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  
       วัฒนชัย 
  1.6 ประวัติเจาของเอกสารและประวัติของเอกสารจะเขียนเปนประวัติยอๆรวมอยูไว
ดวยกัน 
  1.7 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบุขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารในระดับชุด
อยางกวางๆ 
 2. สวนคําอธิบายเอกสาร จัดทําในรูปแบบตาราง ใหขอมูลเก่ียวกับชื่อชุดเอกสาร ชื่อ
แฟมเอกสาร รหัสประจําแฟมเอกสาร ระยะเวลาของแฟมเอกสารแตละแฟม และปริมาณของเอกสาร
แตละแฟม รายละเอียด ดังนี้ และตัวอยางตามภาพท่ี 3  
  2.1 รหัสประจําแฟมเอกสาร ใชรหัสอางอิงระดับชุดยอยตามดวยเครื่องหมายทับ(/)และ
ตัวเลขแทนรหัสอางอิงระดับแฟม  
  2.2 ชื่อแฟมเอกสาร ระบุชื่อแฟมทุกแฟม  
  2.3 ขนาดและปริมาณเอกสาร ระบุจํานวนเปนแฟม 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะหนาประวัติบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย  
           นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
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ภาพท่ี 2 ลักษณะการใหหัวเรื่องเอกสารของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี  
           ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะสวนคําอธิบายของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี    ศาสตราจารย   
           นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
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คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุและคําอธิบายจดหมายเหตุ 
 คูมือแนะนําเอกสาร (Guide) เปนเครื่องมือชวยคนประเภทหนึ่งในจํานวน 5 ประเภท 
ไดแก บัญชีเอกสาร (Inventory) คู มือแนะนําเอกสาร (Guide) คู มือแนะนําเอกสารเฉพาะเรื่อง  
(Special Guide List) ปฏิทินเอกสาร (Calendar) และดัชนเีอกสาร (Index)  
 1. บัญชีสํารวจเอกสาร (Inventory) คือ เครื่องมือท่ีจําเปนตองจัดทําลําดับแรกภายหลัง
จากการจัดเอกสารแตละกลุมเสร็จเรียบรอยแลว เปนการอธิบายรายละเอียดเอกสารทุกชิ้นท่ีอยูใน
กลุมเดียวกัน นอกจากจะเปนเครื่องมือชวยคนใหผูคนควาสามารถสืบคนเอกสารไดแลว ยังเปน
ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานในการเก็บรักษา ควบคุมตรวจสอบเอกสารมิใหสูญหาย บัญชีสํารวจ
เอกสารจะระบุรายละเอียดของเอกสาร เชน รหัส ชื่อเรื่อง ระยะเวลา และปริมาณของเอกสาร มีอยู
ดวยกัน 2 ประเภทคือ บัญชีสํารวจอยางยอ (Summary Inventory) และบัญชีสํารวจชนิดท่ีพรรณนา
ลักษณะเนื้อหา (Descriptive Inventory) 
 2. คูมือแนะนําเอกสาร (Guide) คือ การจัดทําเครื่องมือชวยคนท่ีใหคําแนะนําขอมูล
เบื้องตนเก่ียวกับเอกสารแตละชุดท่ีใหบริการ  ประกอบดวยรหัสประจํากลุมเอกสาร ชื่อกลุมเอกสาร
ระยะเวลาของเอกสาร ปริมาณเอกสาร และเนื้อหาของเอกสาร จัดทําขึ้นเพ่ือการแนะนําเอกสารใน
ระดับกลุมเอกสารท่ีมีเก็บอยูในหอจดหมายเหตุนั้นๆ เปนการนําทางใหผูใชมาศึกษาเอกสารตอไป 
 3.  คู มือแนะนํา เอกสาร เฉพา ะเรื่ อ ง ( Special Guide List) คือ  คู มือช ว ยค น ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูงในการชี้แนะผูศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะเรื่องกอนจะใหมาศึกษารายละเอียดในเนื้อหา
เอกสาร เครื่องมือชวยคนประเภทนี้จะเชื่อมโยงขอมูลเอกสารเขาหากัน ผูปฏิบัติงานตองสํารวจ
เอกสารทุกกลุมโดยละเอียดเพ่ือดึงรายการเก่ียวกับเรื่องท่ีตองการออกมา จัดทําสาระสังเขป นํา
สาระสังเขปเอกสารมาจัดเรียงลําดับรายการตามวัน เดือน ป ของเรื่อง  
 4. ปฏิทินเอกสาร (Calendar) เปนเครื่องมือชวยคนท่ีจัดทําขึ้นโดยเรียบเรียงลําดับวัน
เวลาท่ีปรากฏในเอกสาร สวนใหญจะใชในการจัดทําเครื่องมือชวยคนในกลุมเอกสารสวนบุคคลซ่ึงจะ
ระบุชื่อผูเขียน ผูรับ วันท่ี สถานท่ี เนื้อหาโดยยอของเอกสารเปนการยอเรื่อง การใชตัวยอขึ้นอยู กับ
หอจดหมายเหตุแตละแหงจะกําหนด 
 5. ดัชนีเอกสาร (Index) คือ เครื่องมือชวยคนประเภทคําสําคัญ ใชกับเอกสารประเภท
ภาพถายหรือแผนท่ีหรืออาจะใชกับเอกสารในหนวยงานหอจดหมายเหตุท่ีปดแลว คือ ไมมีการรับมอบ
เอกสารจากหนวยงานใดเพ่ิมเติม (กรมศิลปากร, 2544 : 7) 

คูมือแนะนําเอกสารเปนเครื่องมือชวยคนท่ีชวยชี้แนะผูคนควาวิจัยสามารถเขาถึงเรื่องท่ี
ตองการกอนคนหาเอกสารเพ่ือใหขอมูลเอกสารจดหมายเหตุอยางกวางๆ โดยจะเชื่อมโยงขอมูล
เอกสารเรื่องเดียวกันใหอยูรวมกัน ไมวาเอกสารนั้นจะจัดเก็บไวในหมวดหมูใดหรือท่ีใด (กรมศิลปากร , 
2542 : 9) 

โดยท่ัวไปองคประกอบของคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุจะใหขอมูลสําคัญ คือ ขอมูล
ทางบรรณานุกรมหรืออธิบายบรรณานุกรม (Bibliographic Description) ซ่ึงหมายถึง ขอมูลท่ีจัดทํา
ขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงลักษณะของเอกสารจากการเรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐานหนึ่งๆ ดวยการพรรณา
ถึงองคประกอบตางๆ เชน ผูสราง วันท่ี เนื้อหา เปนตน โดยคําอธิบายทางบรรณานุกรม จะทําหนาท่ี
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เสมือนเปนขอมูลตัวแทนของเอกสารนั้นๆ ( Bellardo, 1992 : 5) คูมือแนะนําเอกสารสวนใหญจะ
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนสารบัญ สวนนําเสนอ และดัชนี (อุบล ใชสงวน , 2545 : 4) 

สวนสารบัญ (Table of content) เปนการจัดทํารายชื่อกลุมเอกสารเรียงตามชื่อ
หนวยงานราชการ หรือตามลําดับเลขท่ี ท้ังนี้แลวแตระบบการจัดเก็บเอกสาร 

สวนนําเสนอ (Entries) เปนการนําเสนอเนื้อหาสาระของกลุมเอกสารแตละกลุม ไดแก
สวนท่ีเปนการแนะนําหนวยงานจดหมายเหตุ และสวนท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับกลุมเอกสารแตละกลุม 

ภาคดัชนี (Index) เปนสวนสําคัญมากเพราะจะประกอบไปดวยหัวเรื่องท่ีปรากฏในภาค
การนําเสนอ เชน ชื่อบุคคล สถานท่ี สิ่งของ และเหตุการณ 

  
 คําอธิบายจดหมายเหตุ 

คําอธิบายจดหมายเหตุ (Archival description) หมายถึง ขอความ/ขอมูลท่ีสําคัญของ
จดหมายเหตุแตละรายการ/แฟม/ชุด/กลุม เชน ผูผลิตเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน เดือน ปท่ีผลิต ปริมาณ 
และเนื้อหาสาระของเอกสาร รวมถึงขอมูลท่ีบงบอกถึงลักษณะของการดําเนินงาน การจัดการของ
หนวยงานเจาของเอกสาร (Pearce-Moses and Richard, 2006 : A)  

คําอธิบายจดหมายเหตุสามารถนาํมาใชสรางเปนเครื่องมือชวยคนจดหมายเหตุในลักษณะ
ตาง ๆ เชน บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุ คูมือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือใหบริการคนควา
แกผูใชบริการท่ัวไป และเพ่ือใชเปนหลักฐานควบคุมเอกสารท่ีอยูในสถาบันจดหมายเห ตุนั้น ๆ 
(T. R., Schellenberg 1975 : 194)  

คําอธิบายจดหมายเหตุถือเปนแกนของงานในอาชีพนักจดหมายเหตุ เพราะหา ก
ปราศจากเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการใชประโยชนจากเอกสารอยางเพียงพอแลว ก็ยากท่ีหนวยงานท่ัวไป
จะตระหนักถึงความสําคัญของการสงวนรักษาจดหมายเหตุ (Cox, Richard 1992 : 129) ซ่ึงการ
จัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุจะจัดทําหลังจัดกลุมและใหรหัสเอกสารจดหมายเหตุแลว 

คําอธิบายจดหมายเหตุมีพัฒนาการมาต้ังแต พ.ศ. 2473 เม่ือนักจดหมายเหตุในยุโรปเริ่ม
คนควาและหาวิธีจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุแบบพิเศษขึ้น เพ่ือชวยใหผู ใชบริการจดหมายเหตุได
ใชเอกสารจดหมายเหตุอยางกวางขวางและถูกตองตามจุดมุงหมายเบื้องตน กลาวคือ ใชเปนขอมูลใน
การวิจัย ตอมานักจดหมายเหตุไดพัฒนาคําอธิบายจดหมายเหตุจนเปนท่ียอมรับวา คําอธิบาย
จดหมายเหตุเปนเครื่องมือท่ีชวยใหงานวิจัยทุกประเภทใชประโยชนจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีได 
(Duranti, Luciana 1989 : 3-9, 1993 : 52) หลังจากทศวรรษท่ี 20 จนถึงปจจุบัน นักจดหมายเหตุ 
นักเอกสารสวนบุคคล นักเอกสารตัวเขียน และนักสารสนเทศในประเทศตาง ๆ ไดมีการพัฒนาหลักการ 
จัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุและรูปแบบคําอธิบายจดหมายเหตุตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และไดใชเปน 
มาตรฐานในการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ สําหรับสถาบันจดหมายเหตุ และมีการเผยแพรอยาง
กวางขวาง เชน  

1. รูปแบบการลงรายการจดหมายเหตุท่ีคอมพิวเตอรอานได (Machine Readable 
Cataloging Archives and Manuscript Control Format-MARC AMC-Format)  
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2. หลักการจัดเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารสวนบุคคล และเอกสารตัวเขียนใน
Archives, Personal Papers and Manuscripts: A Cataloging Manual for Archival Repositories, 
Historical Societies and Manuscript Libraries 

3. คูมือคําอธิบายจดหมายเหตุ (Manual of Archival Description (MAD))  
4. กฎคําอธิบายจดหมายเหตุ (Rules for Archival Description (RAD))  
5. หลักการเขารหัสคําอธิบายจดหมายเหตุ (Encoded Archival Description (EAD))  

 6. มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ (ISAD(G) : General 
International Standard Archival Description)  

มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ  
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ISAD(G) : General International 

Standard Archival Description พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพัฒนามาตรฐาน
คําอธิบายเอกสาร (The Ad Hoc Commission for the Development of Description 
Standard) ของสภาจดหมายเหตุระหวางประเทศ (ICA) เพ่ือจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับแรกจัดพิมพเม่ือ พ.ศ. 2539 ตอมาคณะกรรมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ไดรวมกันปรับปรุงขึ้น
เปน ISAD(G) Second edition เม่ือ พ.ศ. 2542 ท่ีประเทศสวีเดน ISAD(G) Second edition 
เปนมาตรฐานสําหรับจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุทุกระดับ สามารถจําแนกและอธิบายจดหมายเหตุ
ท้ังลักษณะเนื้อหา บริบท และโครงสรางตาง ๆ ของเอกสารไดอยางหลากหลาย  

มาตรฐานสากลในการจัดทําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ สามารถใชควบคูกับคําอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุเดิมท่ีมีใชอยูแลวในแตละประเทศ วัตถุประสงคในการจัดทํามาตรฐานคําอธิบาย
จดหมายเหตุระหวางประเทศนี้  เพ่ือจําแนกและอธิบายลักษณะเนื้อหาและบริบทของเอกสาร
จดหมายเหตุ เพ่ือสงเสริมใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศในเอกสารจดหมายเหตุได และเปน
การใหรายละเอียดคําอธิบายจดหมายเหตุท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง สะทอนใหเห็นสภาพจดหมายเหตุ
ในทุกๆ ดาน ท้ังการจัดทํา การประเมินคุณคา การลงทะเบียน การอนุรักษ และการจัดเรียงเอกสาร 
(International Council on Archives 2000 : 7) 

มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 แบงสวน
การอธิบายขอมูลเอกสารจดหมายเหตุออกเปน 7 สวน 26 หนวยขอมูล ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) หมายถึง ขอมูล
สําคัญในการอางถึงเอกสาร ประกอบดวย 5 หนวยขอมูล ดังนี้  

1.1 รหัสอางอิง (Reference code(s)) หมายถึง สัญลักษณหรือเลขหมวดหมูของเอกสาร 
เพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษาและเพ่ืออางอิงในการนํากลับมาใช กฎนี้ กําหนดใหบันทึกรหัสท่ีใช
จําแนกเอกสารท้ังรหัสประเทศ รหัสสถานท่ีเก็บเอกสาร รหัสอางอิงทองถิ่นหรือหมายเลขควบคุม  

1.2 ชื่อเอกสาร (Title) หมายถึง ชื่อท่ีใชเรียกแทนกลุมเอกสาร เปนการระบุองคกร 
ผูผลิตเอกสาร หรือชื่อท่ีสะทอนใหเห็นภาระหนาท่ีหรือกิจกรรม  

1.3 วันเดือนปของเอกสาร (Date(s)) หมายถึง วัน เดือน ป หรือชวงเวลาท่ีผลิตหรือสะสม 
เอกสารไวใชในการปฏิบัติงาน 
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1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร (Level of description) หมายถึง ระดับชั้นของเอกสาร 
ต้ังแตเอกสารระดับกลุม (Fonds) ระดับกลุมยอย (Sub-fonds) ระดับชุด (Series) ระดับชุดยอย
(Sub-series) ระดับแฟม (Files) และระดับเรื่อง (Items) เพ่ือใหทราบถึงระดับชั้นของเอกสาร 

1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร (Extent and medium of the unit of description) 
หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ไดแก จํานวน ขนาด ปริมาณ หรือสื่อ
ลักษณะพิเศษท่ีใชบันทึกเอกสาร เชน เทปแมเหล็ก แผนซีดี-รอม เปนตน  

สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) หมายถึง สวนท่ีให
ขอมูลเก่ียวกับท่ีมาของเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังนี้ 

2.1 ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s)) หมายถึง ชื่อหนวยงานหรือชื่อ
เจาของเอกสาร อาจรวมท้ังผูรับผิดชอบในการผลิต การสะสม การดูแลรักษา และรวบรวมเอกสาร  

2.2 ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร (Administrative/Biographical history) 
หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับประวัติการบริหารงานของหนวยงานท่ีผลิตเอกสารหรือสะสมเอกสาร โดยให
ขอมูลต้ังแตเริ่มตน พัฒนาการ และภารกิจของหนวยงาน หรือระบุขอมูลเก่ียวกับประวัติเจาของ
เอกสารต้ังแตวันเกิด สถานท่ีเกิด อาชีพ สถานท่ีทํางาน หรือขอมูลแสดงคุณวุฒิ ตลอดจนวัน เวลา 
ท่ีเสียชีวิตของเจาของเอกสาร  

2.3 ประวัติของเอกสาร (Archival history) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับประวัติการโอนยาย
เอกสารจากเจาของเอกสารเดิมไปยังหนวยงานท่ีจัดเก็บรักษาและใหบริการ การจัดเรียง การจัดทํา
คูมือชวยคน ผูรับผิดชอบ และผูดูแลเอกสารนั้น ๆ  

2.4 แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร (Immediate source of acquisition or  
transfer) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแหลงเอกสารหรือหนวยงานหรือผูมอบหรือโอนยายเอกสารนั้น 
และตองลงวัน เดือน ป ชื่อหนวยงาน บุคคล ตระกูลท่ีจัดทําหรือวิธีการไดมาของเอกสาร  

สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร (Content and  
structure area) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับเอกสารท่ีชวยใหผูใชไดพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจใช
เอกสารนั้น ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ดังนี้  

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and content) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับ 
ขอบเขตของเอกสารชุดหรือหมวดนั้น เชน ชวงเวลาของเอกสาร เขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เปนตน และ
เนื้อหาของเอกสาร เชน ขอมูลเก่ียวกับลักษณะเอกสาร เนื้อหาท่ีเก่ียวของ การบริหาร และการ
ดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร เปนตน 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal  
destruction and scheduling information) หมายถึง กระบวนการประเมินคุณคาเอกสาร การ
ทําลายเอกสาร และการจัดทําตารางกําหนดอายุการจัดเก็บเอกสารนั้น ๆ  

3.3 การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร (Accruals) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการเพ่ิมปริมาณของ 
เอกสารท่ีจัดเก็บรักษาในหนวยงานจดหมายเหตุ  

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangements) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับ 
ระบบการจัดเรียงเอกสาร ระบบการจัดหมวดหมูเอกสาร หรือโครงสรางภายในของเอกสาร 
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สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of 
access and use area) หมายถึง เง่ือนไขในการเขาใชเอกสาร ในกรณีท่ีมีขอจํากัดตาง ๆ ประกอบดวย 
5 หนวยขอมูล ดังนี้  

4.1  เง่ื อน ไขในกา รเขาถึ งเอกสาร (Conditions governing access) หมา ยถึ ง 
ขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบาย ท่ีมีผลกระทบตอการเขาถึงหรือใช
เอกสาร  

4.2 เง่ือนไขการทําสําเนา (Conditions governing reproductions) หมายถึง ขอมูล 
เก่ียวกับลิขสิทธ์ิหรือเง่ือนไขในการทําสําเนาเอกสาร ถาไมมีขอมูลจากหนวยงานเจาของเอกสารเดิมให
นักจดหมายเหตุจัดทําขอมูลนี้ขึ้น เพ่ือใชเปนกฎหรือระเบียบในการใหสํา เนาเอกสาร เนื่องจากเปน
ขอมูลท่ีจําเปน  

4.3 ภาษา/ตัวอักษร (Language/Scripts of materials) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับ 
ภาษา ตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีใชบันทึกเอกสารนั้น เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
เปนตน  

4.4 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค (Physical characteristics 
and technical requirements) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพภายนอกของเอกสาร
แตละชิ้น แตละรายการ เชน ลายมือเขียน พิมพดีด ถายสําเนา กฤตภาค รวมเลม เขาแฟม แยกเปนแผน 
ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพถายเนกตีฟ แถบเสียง เปนตน และการระบุลักษณะทางเทคนิคท่ีมีผลตอการ
ใชเอกสาร เชน การจัดทําเปนรูปแบบรายการ เรื่องยอ สาระสังเขป ดัชนี โปรแกรมและ/หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีจําเปนในการเปดใชเอกสาร  

4.5 เครื่องมือชวยคน (Finding aids) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือชวยคน ท่ี
หนวยงานผูผลิตเอกสารไดจัดทําไว  

สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied materials area) หมายถึง
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับเอกสารในแตละชุด ท้ังทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล
ดังนี้  

5.1 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ (Existence and location of originals) หมายถึง
ชื่อหนวยงานหรือสถานท่ี หรือพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ  

5.2 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา (Existence and location of copies) หมายถึง
ขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน สถานท่ี หรือพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา  

5.3 เอกสารท่ีเก่ียวของ (Related units of descriptions) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับ
เอกสารชุดอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับเอกสารชุดท่ีจัดเก็บในหนวยงานนั้น ๆ  

5.4 บันทึกเก่ียวกับการพิมพ (Publication notes) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการจัดพิมพ
เอกสารท่ีเกิดจากผูใชเอกสารนั้นแลวนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาหรือการวิเคราะหไปจัดพิมพ
เปนรูปเลมสําหรับการเผยแพร 

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ หรือสวนหมายเหตุ (Notes area) หมายถึง ขอมูล
เพ่ิมเติมท่ีไมสามารถจัดใหอยูในท่ีใด ๆ ของขอมูลจดหมายเหตุสวนอ่ืน ๆ ท้ัง 5 สวนขางตนได 
มี 1 หนวยขอมูล คือ 
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6.1 หมายเหตุ หมายถึง ขอมูลเอกสารท่ีไมสามารถจัดใหอยูในท่ีใด ๆ ของคําอธิบาย
จดหมายเหตุสวนอ่ืน ๆ ท้ัง 5 สวน ขางตนได 

สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร (Description control 
area) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ซ่ึงใชเปนหลักฐานในการควบคุมเอกสาร 
ประกอบดวย 3 หนวยขอมูล ดังนี้  

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's notes) หมายถึง ขอมูลการจัดเตรียมการ
จัดทําการปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร โดยระบุชื่อผูจัดทําและแกไขปรับปรุงคําอธิบายเอกสารในแตละ
ครั้ง  

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rules or conventions) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับ 
ขอตกลงท่ีใชในการจัดทําคําอธิบายเอกสารท่ีนํามาใชเปนกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติระหวางประเทศ 
ระดับประเทศ หรือระดับหนวยงาน หรือระเบียบในการปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร  

7.3 วันเดือนปท่ีจัดทํา (Date(s) of descriptions) หมายถึง วัน เดือน ป ท่ีจัดทําหรือ
ปรับปรุงคําอธิบายเอกสารนั้น ๆ สําเร็จ  

การจัดทําดัชนีชวยคน 
ดัชนี (Index) คือ รายการคํา หรือวลีท่ีสําคัญจากสวนใดสวนหนึ่งของเอกสารท่ีไดจัดทํา

ขึ้นอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูคนควาสามารถใชดัชนี เพ่ือใหดัชนีชี้ไปยังเรื่องหรือสารสนเทศท่ีตองการ 
ดัชนีมีหลายประเภท เชน ดัชนีชื่อเรื่อง ดัชนีหัวเรื่อง และดัชนีคําสําคัญ (Taylor, 1999 : 27)  

ดัชนีคําสําคัญ (Keyword) เปนดัชนีประเภทหนึ่งท่ีดึงคําสําคัญตามท่ีปรากฏในเอกสาร
มาใชเปนศัพทดัชนี (อัมพร ทีขะระ, 2546 : 22) เชน ชื่อบุคคล ชื่อเรื่อง คําสําคัญจากชื่อเรื่อง และ
เนื้อเรื่องในเอกสาร หรือสาระสังเขป เปนตน จึงทําใหผูคนควาสามารถคนหาเอกสารท่ีตรงความ
ตองการไดในระดับลึก ดัชนีคําสําคัญมักอยูในรูปของดัชนีทายเลม โดยเปนรายการคําหรือวลีเรียง
ตามลําดับตัวอักษรท่ีปรากฏขางทายเลมพรอมดวยเลขหนา ท่ีจะคนเรื่องหรือคํานั้นกํากับไว เพ่ือใช
สําหรับคนเรื่องท่ีตองการภายในหนังสือ เม่ือดูจากดัชนีทายเลมจะทราบวาเรื่องท่ีตองการอยูในหนาใด 

การจัดทําดัชนีคําสําคัญมีหลักกวางๆ คือ 
1. การเลือกคําสําคัญเปนศัพทดัชนีควรเลือกคํานาม ชื่อเฉพาะ ตามท่ีปรากฏในชื่อเรื่อง

และเนื้อเรื่องของเอกสารเปนหลัก 
2. หลีกเลี่ยงคําศัพทสามัญท่ีทําใหสืบคนเอกสารไดกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน คําวา 

ระบบ วิธีการ ลักษณะ สภาพ เปนตน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศไทย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานสากลท่ัวไปการจัดทําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 

ครั้งท่ี 2 ( ISAD(G) second edition) จากการคนควาจะพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐาน
ดังกลาว ดังนี้  

พัชรี ทองแขก (2549) ทําการวิจัยเรื่อง การจัดทําคู มือสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กลุมเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี
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วัตถุประสงคเพ่ือจัดทําเปนคูมือสืบคนเอกสารในลักษณะรูปเลม โดยประยุกตจากกรอบของ ISAD(G) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  คือ เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึก
ขอมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 ระดับชุดยอย และ
แบบบันทึกขอมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 ระดับ
แฟม  

ผลการวิจัยพบวา เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดเรียง
เปนระเบียบตามวาระการประชุมและตามป พ.ศ. เอกสารการประชุมไดรับการจัดเก็บอยางเปนระบบ 
และเปนเอกสารหลักของหนวยงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย หนวยจดหมายเหตุจึงมีการจัดทํา 
เครื่องมือชวยคนเอกสารชุดนี้กอน ลักษณะทางกายภาพของเอกสารการประชุมเปนกระดาษโรเนียว 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นกระบวนการผลิตเอกสารในสมัยนั้น ลักษณะเนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องการ
จัดวางระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
เรื่องการแตงต้ังบุคคลและคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีดินของมหาวิทยาลัย ตรา สี และครุยประจํา
มหาวิทยาลัย ไดสามารถนําขอมูลมาจัดทําเปนคูมือสืบคนเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  

ประคอง แกวนัย (2550) ทําวิจัยเรื่อง การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอ 
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ.2517-2522 จํานวน 
123 แฟม 10 กลอง และเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 
จํานวน 6 แฟม รวม 12 กลอง โดยประยุกตใชมาตรฐานสากลในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ 
(ISAD(G)) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ีสอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบการลงรายการเอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และแบบลงรายการเอกสารสวนบุคคลของศาสตราจารย ดร .สุวิไล 
เปรมศรีรัตน ระดับชุดยอย และระดับแฟม  

ผลการวิจัยพบวาเอกสารการประชุมคณบดี พ.ศ. 2517-2522 มีลักษณะสําคัญท่ีนํามา
จัดทําเปนคําอธิบายเอกสาร ไดครบ 26 หนวยขอมูลตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน ISAD(G) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ีสอง คือ มี มม 1.1.2 เปนรหัสเอกสาร ชื่อเอกสารมี 2 ชื่อ คือ ระเบียบวาระการ
ประชุม อ.ก.ม. และคณบดีในมหาวิทยาลัยมหิดล ชวง พ.ศ. 2517-2519 และระเบียบวาระการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ชวง พ.ศ. 2519-2522 ผูจัดทําเอกสาร คือ ฝายงานการประชุม
และพิธีการ  เอกสารชุดนี้มีขอบเขตและเนื้อหาเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
วิชาการในชวง พ.ศ. 2517-2522 จัดเรียงลําดับตามครั้งท่ีประชุม เอกสารสวนใหญจัดพิมพเปน
ภาษาไทย โดยเครื่องพิมพดีดไฟฟาและโรเนียว และมีเอกสารแทรกบางแผนเขียนดวยลายมือเพ่ือสรุป
มติท่ีประชุม บางแฟมมีเอกสารประกอบเปนสิ่งพิมพลักษณะตาง ๆ  สําหรับเอกสารสวนบุคคลของ
ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน พ.ศ. 2520-2541 มีลักษณะสําคัญท่ีนํามาใชเปนคําอธิบาย
เอกสาร ดังนี้ รหัสเอกสาร คือ สบ 3 ผูผลิตเอกสาร คือ ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ขอบเขต
และเนื้อหาของเอกสารเก่ียวของกับวิชาภาษาศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เอกสารมีการจัดเรียงลําดับโดยหอจดหมายเหตุตามกลุมเรื่องและตามป เอกสารภาษาขมุ
บันทึกดวยสัทอักษรและอธิบายความเปน 
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เอกสารภาษาเขมรถิ่นไทยบันทึกดวยอักษรไทยและอธิบายความเปน 
ภาษาไทย และภาษาเวียดนามบันทึกดวยอักษรกววกหงือ (Quốc ngữ) และอธิบายความเปน
ภาษาไทย อังกฤษ และเวียดนาม นอกจากเอกสารแผนแลวยังมีบัตรคํา แถบบันทึกเสียง และสิ่งพิมพ
ประเภทหนังสือ การขอใชและทําสําเนาเอกสารท้ังสองชุดนี้ตองปฏิบัติตามระเบียบของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ฐิตาภรณ ไชยชมภู และผุสดี บุญรอด (2554) ทําวิจัยเรื่อง ศึกษาระบบจัดการจดหมายเหตุ 
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน ISAD(G) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบจัดการ
จดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยอิงรูปแบบการจัดเก็บขอมูลตาม
มาตรฐาน ISAD(G) ท่ีใชเทคโนโลยี I Filter ในการดึงขอความจากไฟลเอกสาร และซอฟตแวร ลูซีน 
(Lucene) สําหรับเปนสวนตอประสานโปรแกรมประยุกตในการสรางดัชนีขอความ และการคนคืน
ขอความเต็มรูปแบบจากการประเมินระบบโดยใชวิธีการทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ (Black Box 
Testing) ท่ีประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเชี่ยวชาญและประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน
ระบบ ผลการวิจัยสรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสไดตาม
มาตรฐาน ISAD(G) และสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยตางประเทศ 
งานวิจัยในตางประเทศท่ีเก่ียวกับการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุเฉพาะของ ISAD(G) 

มีดังเชน 
Elizabeth Shepherd และ Charlotte Smith (1999) ศึกษาเรื่อง The Application 

of ISAD (G) to the Description of Archival Datasets เพ่ือจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ
ของ Archives and Records Management at University College of London โดยประยุกต
หลักการของ ISAD(G) และเนนศึกษาเอกสารระดับชุดและระดับท่ีตํ่าลงไป ในหนวยงานของหองสมุด 
หอจดหมายเหตุ และศูนยศึกษาสารสนเทศของ UCL (University College of London) วิธีดําเนิน 
การวิจัย คือ ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของมาตรฐาน ISAD(G) โดยพิจารณาหนวยขอมูลของ ISAD(G) 
ท่ีสัมพันธกับขอมูลจดหมายเหตุ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบ Essex Data Archive 
(EDA) และ History Data Service (HDS) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตป 1997-1999 จาก Steinmetz 
Archive และ The Steinmetz Archive and the Netherlands Historical Data Archive (NHDA) 
แลวนํามาทดสอบกับ NDAD (National Dig ital Archive of Datasets) การสัมภาษณเจาหนาท่ี 
ของ NDAD จํานวน 10 คน และการสัมภาษณนักจดหมายเหตุในหนวยงานเอกชนและพนักงาน
พัฒนาระบบแคตาลอกของ NDAD เก่ียวกับการลงหนวยขอมูลเพ่ิมเติม พบวา การวิจัยนี้สามารถจัดทํา
คําอธิบายชุดขอมูลจดหมายเหตุ (Datasets) ไดครอบคลุมหนวยขอมูลของ ISAD(G) ท้ัง 7 สวน 26 
หนวยขอมูล และสามารถกําหนดสวนของเอกสารจดหมายเหตุไดเพ่ิมเติมจาก ISAD(G) อีก 2 สวน 
คือ สวนคุณสมบัติเอกสารตนฉบับ มี 4 หนวยขอมูล และสวนการจัดการจดหมายเหตุ มี 3 หนวย
ขอมูล ผลการวิจยันี้ทําใหไดรายละเอียดของขอมูลท่ีตองการศึกษามากขึ้น สามารถกําหนดหนวยขอมูล
ตามลักษณะของเอกสารท่ีตองการศึกษาไดมากขึ้นกวาขอบเขตของ ISAD(G) เดิม ท้ังหนวยขอมูล 
ระบบ Manual และระบบดิจิทัล สะทอนใหเห็นวา ISAD(G) มีกฎท่ียืดหยุนสามารถประยุกตใชกับ 
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วัสดุทุกประเภท ท้ังประเภทกระดาษแผน โสตทัศน สิ่งพิมพ และอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนในการ
ใชเปนแนวทางศึกษาเอกสารประเภทตาง ๆ ตอไป  

Elizabeth Shepherd and Rachael Pringle ( 2 0 0 0 )  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Mapping 
descriptive standards across domains: A comparison of ISAD(G) and SPECTRUM เพ่ือ
วิเคราะหความเปนไปไดในการประยุกต ISAD(G) มาใชในการจัดทํามาตรฐาน SPECTRUM โดยศึกษา
เปรียบเทียบขอมูลท่ีเหมือนกัน ขอมูลท่ีไมมี และขอมูลท่ีซํ้ากันระหวางมาตรฐานท้ังสอง จากนั้นจึง
ประเมินคา ขอบเขต และความเก่ียวเนื่องของ SPECTRUM เพ่ือนําขอมูลคําอธิบายจดหมายเหตุ
ระหวางหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และหองสมุด มาใชเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพ่ือใชสืบคนและ
แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ผลการวิจัยสามารถนําหนวยขอมูลของ SPECTRUM ไปใชกับกรอบของ 
ISAD(G) ได แมวาหนวยขอมูลของ SPECTRUM บางสวนไมสามารถนําไปใชตรงกับหนวยขอมูล
พ้ืนฐานของ ISAD(G) ท้ังหมด ตองปรับหนวยขอมูลนั้นกอนจึงจะนําไปใชในการจัดทําคําอธิบาย
เอกสารได อีกประการหนึ่ง มาตรฐานท้ังสองนี้มีขอมูลเฉพาะ ซ่ึงเกิดจากขอจํากัดของขอมูลพ้ืนฐานทาง
จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และหองสมุด ผูจัดทําคําอธิบายเอกสารท้ัง 3 แหง จึงตองทําความเขาใจและ
ทําขอตกลงรวมกัน โดยคํานึงถึงแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาชีพท้ัง 3 เปนหลัก เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ใหบริการและเผยแพรขอมูลตอไป การวิจัยครั้งนี้ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการในการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ และหองสมุด เพ่ือใหการเขาถึงขอมูลกวางขวางและมีประสิทธิภาพ 
ลดขอจํากัดของรูปลักษณ และประเภทของขอมูล และการแสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางหนวย
ขอมูลของ SPECTRUM และ ISAD(G) นี้จะชวยใหผูศึกษาท่ีตองการประยุกตใช ISAD(G) กับขอมูล
ประเภทอ่ืน ๆ สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมในการลงหนวยขอมูลแตละสวน นอกจากนี้ ยังหวังวา 
ผลการวิจัยนี้จะถูกนําไปพัฒนาเปนคูมือปฏิบัติงานพ้ืนฐานท่ีสมบูรณมากขึ้น สําหรับเปนคูมือจัดทํา
คําอธิบายเอกสารของผูดูแลเอกสาร และนักจดหมายเหตุตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะเอกสารของ 

ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย โดยใชหลักเกณฑ
การลงรายการตามมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2
มาเปนแนวทางในการศึกษา เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย การดําเนินงานวิจัย มีดังนี้ 

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

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เอกสารจากบัญชีสํารวจเอกสาร

ผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  พ.ศ. 2535 – 2543 จาํนวน 35 กลอง* 
249 แฟม**  ซ่ึงเปนเอกสารหลักฐานการบริหารงานในระหวางดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2540–2543 และเอกสารประวัติและผลงานสวนตัวสมัยดํารง 
ตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535–2539 ซ่ึงหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบและจัดทําบัญชีสาํรวจเอกสาร โดยแบงเปน 12 ชุดยอย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. ประวัติและผลงาน   จํานวน 6 กลอง 21 แฟม  
 2. การบริหารท่ัวไป      จํานวน 3 กลอง 26 แฟม  
 3. การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ    จํานวน 2 กลอง 10 แฟม 
 4. การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภาฯ    จาํนวน 6 กลอง 21 แฟม  
  
  

 
 *  กลองกระดาษ สําหรับจัดเก็บและอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุผลิตดวยกระดาษลูกฟูกแบบไรกรด 
ใชกระดาษแบบ M125/M125 หนา 5 ช้ัน ลอนแบบ BC ขนาด 13x39x25.5 เซ็นติเมตร (กวางxยาวxสูง) 
 ** แฟมกระดาษสําหรับจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ขนาด 24x27.5 เ ซ็นติเมตร (กวางxยาว) 
สันแฟมหนาประมาณ 2.54 เซ็นติเมตร  
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 5. การประชุมผูบริหาร   จํานวน 2 กลอง 22 แฟม  
 6. การประชุมระหวางผูบริหารและผู อํานวยการ จํานวน 1 กลอง 8 แฟม 
 7. การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน  จํานวน 7 กลอง 53 แฟม  
 8. การประชุมวุฒิสภา จํานวน 2 กลอง 11 แฟม 
 9. การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายนอก  จํานวน 1 กลอง 7 แฟม  
 10. รายงาน  จํานวน 1 กลอง 8 แฟม  

   11. โครงการ จํานวน 2 กลอง 22 แฟม  
*12. สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ   จาํนวน 6 กลอง 50 แฟม 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของ

ศาสตราจา รย น ายแพทยเกษม วัฒนชัย  และแบบบั นทึกข อมูลเอกสา รจดหมายเหตุของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม  

1. หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาหลักเกณฑการลงรายการมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

1.2 ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
จํานวน 29 กลอง 199 แฟม 

1.3 สรางหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม  

1.4 นําหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม เสนออาจารย ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และนํามา
ปรับแกไข 

1.5 สงหลักเกณฑกา รลงร ายกา รเอกสารจ ดหมา ยเหตุของศาสตร าจาร ย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ให
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ (รายชื่อและประวัติผูเชี่ยวชาญนําเสนอในภาคผนวก ข) 

 
 
 

 
 * ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 6 กลอง 50 แฟม เนื่องจากชุดยอยนี้ เปนส่ิง พิมพไมใช เอกสาร
จดหมายเหตุ ผูวิจัยไมใชหลักเกณฑการลงรายการฯ และแบบบันทึกขอมูลท่ีประยุกตจากมาตรฐานสากลท่ัวไปใน
การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 มาลงรายการเพ่ือจัดทําคําอธิบายเอกสาร และไมนําไป
อภิปรายผลในบทท่ี 4  แตจะใชหลักการจัดทําบรรณานุกรม  ซ่ึงจะนําเสนอขอมูลชุดยอยนี้ในภาคผนวก ค  คูมอืแนะนาํ
เอกสารฯ เพ่ือความสมบูรณของคูมือฯ เทานั้น 
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1.6 ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม  

 1.7 นํ าหลักเกณฑกา รลงรา ยการเอกสารจ ดหมาย เหตุของศาสตราจาร ย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟมท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
ลงรายการในแบบบันทึกขอมูล 
 ลักษณะของหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย ในระดับชุ ด ระดับชุดยอย  ระดับแฟม เปน การเติมขอมูลซ่ึ งประยุกตมาจา ก
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 ประกอบดวย ขอมูล
จํานวน 7 สวน 26 หนวยขอมูล ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร ประกอบดวย 5 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง 
ชื่อเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ระดับของคําอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 

สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ไดแก ชื่อ
ผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติของเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร และแหลงท่ี
ไดรับมอบหรือรับโอนเอกสาร 

สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวย
ขอมูล ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลาย และกําหนดอายุการ
เก็บเอกสาร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร ประกอบดวย 5 
หนวยขอมูล ไดแก เง่ือนไขการเขาถึงเอกสาร เง่ือนไขการทําสําเนาเอกสาร ภาษาหรือตัวอักษร 
ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค และเครื่องมือชวยคน 

สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ไดแก 
สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ สถานท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา เอกสารท่ีเก่ียวของ และบันทึก
เก่ียวกับการพิมพ 

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล ไดแก หมายเหตุ 
สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย 3 

 หนวยขอมูล ไดแก บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวันเดือนปท่ี
จัดทํา  

(หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
นําเสนอในภาคผนวก ค) 
 2. แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาหลักเกณฑการลงรายการมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 
                2.2 ออกแบบแบบบันทึกขอมูลการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย จํานวน 3 แบบ คือแบบบันทึกขอมูลการลงรายการในระดับชุด ระดับชุด
ยอย และระดับแฟม 
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 2.3 นําแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของแบบบันทึกขอมูล และนําคําแนะนํามาปรับปรุง
แกไข 

2.4 สงแบบบันทึกขอมูลการลงเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟมท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ใหผู เชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาใหครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษา (รายชื่อและประวัติผู เชี่ยวชาญ
นําเสนอในภาคผนวก ข)  

2.5 จัดทําสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเสนออาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแบบ
บันทึกขอมูลเอกสารท้ัง 3 แบบ 

2.6 นําแบบบันทึกขอมูลไปทดลองเก็บขอมูลเอกสารเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.7 จัดพิมพแบบบันทึกขอมูลเอกสารฯ ท้ัง 3 แบบเพ่ือนําไปเก็บขอมูลจริง 
 (แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย นําเสนอ
ในภาคผนวก ก) 
 แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
ท้ัง 3 แบบ มีลักษณะดังนี้ 
 1. แบบบันทึกเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
ระดับชุด (Series) เปนแบบเติมขอมูลจํานวน 7 สวน 24  หนวยขอมูล ดังนี้คือ (ไมลงขอมูลในสวน
ท่ี1 หนวยขอมูลระดับของคําอธิบายเอกสาร และสวนท่ี5 หนวยขอมูล สถานท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับ
สําเนา)  

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร 4 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง  ชื่อเอกสาร 
วันเดือนปของเอกสาร  ขนาดและปริมาณของเอกสาร 

สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร 4 หนวยขอมูล ประกอบดวย ชื่อ
ผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหลงท่ีไดรับ
มอบ/รับโอนเอกสาร 

สวนท่ี 3 คํ าอธิบายเก่ี ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 4 หนวยขอมูล 
ประกอบดวย ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุ
การเก็บเอกสาร  การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร 

สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 5 หนวยขอมูล 
ประกอบดวย  เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร  เง่ือนไขการทําสําเนา ภาษา/ ตัวอักษร  ลักษณะทาง
กายภาพและความตองการทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน 

สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ 3 หนวยขอมูล ประกอบดวย สถานท่ีเก็บ
เอกสารตนฉบับ  เอกสารท่ีเก่ียวของ บันทึกเก่ียวกับการจัดพิมพ 

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล ไดแก หมายเหตุ 
สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการทําคําอธิบายเอกสาร 3 หนวยขอมูล 

ประกอบดวย บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ  วันเดือนปท่ีจัดทํา 
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2. แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
ระดับชุดยอย (Sub-series) เปนแบบเติมขอมูล 3 สวน 7 หนวยขอมูล ดังนี้คือ (ไมลงขอมูลในสวน
ท่ี 1 หนวยขอมูลระดับของคําอธิบายเอกสาร สวนท่ี2 ทุกหนวยขอมูล สวนท่ี 3 หนวยขอมูลการ
ประเมินคุณคา การทําลาย และกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร สวนท่ี4 
สวนท่ี และสวนท่ี 7 ทุกหนวยขอมูล) 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร 4 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง ชื่อเอกสาร 
วันเดือนปของเอกสาร  ขนาดและปริมาณของเอกสาร 

สวนท่ี 3 คํ าอธิบายเก่ี ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 2 หนวยขอมูล 
ประกอบดวย ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล ไดแก หมายเหตุ 
3. แบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 

ระดับแฟม (Files) เปนแบบเติมขอมูล 6 สวน 9 หนวยขอมูล ดังนี้  คือ (ไมลงขอมูลในสวนท่ี 1 
หนวยขอมูลระดับของคําอธิบายเอกสาร สวนท่ี2 ทุกหนวยขอมูล สวนท่ี 3 หนวยขอมูลการประเมิน
คุณคา การทําลาย และกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร สวนท่ี 4 หนวย
ขอมูล เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร เง่ือนไขการทําสําเนา เครื่องมือชวยคน สวนท่ี5 และสวนท่ี 
7 ทุกหนวยขอมูล) 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร 4 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง ชื่อเอกสาร 
วันเดือนปของเอกสาร  ขนาดและปริมาณของเอกสาร 

สวนท่ี 3 คํ าอธิบายเก่ี ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของเอกสาร 2 หนวยขอมูล 
ประกอบดวย ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 2 หนวยขอมูล 
ประกอบดวย  ภาษา/ตัวอักษร  และลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค  

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล ไดแก หมายเหตุ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบบันทึกขอมูลท้ัง 3 แบบ ไปใชในการเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุของ

ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย จํานวน 11 ชุดยอย รวม 29 กลอง 199 แฟม ( ไมรวม
ชุดยอยท่ี 12) ระหวางวันท่ี 7 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลมีดังนี้  

1. ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 
ทีละแฟมอยางละเอียดตามหลักเกณฑการลงรายการฯ พรอมกับศึกษาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลเอกสารทีละหนวยขอมูล โดยเริ่มจากแบบบันทึก
ขอมูลระดับแฟมลงรายการในระดับชุดยอยจนครบท้ัง 11 ชุดยอย แลวนําขอมูลไปเติมในแบบ
บันทึกขอมูลระดับชุดตามลําดับ ไดขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับ
แฟม รวม  211 ชุด 
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4. ตรวจทานแบบบันทึกขอมูลเอกสารแตละชุด หากขอมูลไมครบตามประเด็นท่ี
ตองการ ก็จะศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของแลวจดบันทึกขอมูลเพ่ิมเติมไวในสวนหมายเหตุของแบบ
บันทึกขอมูลแตละชุด 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม จํานวน 211 ชุด มาพิจารณาและ
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

1. นําแบบบันทึกขอมูลเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัยท่ี
บันทึกขอมูลครบถวนแลว มาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ โดยพิจารณาทีละแฟม  

2. ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของหนวยขอมูลในแบบบันทึกขอมูล 
3. นําขอมูลแตละหนวยขอมูลท่ีไดจากแบบบันทึกขอมูลมาแจกแจงตามหัวเรื่องท่ี

กําหนดไว 
4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดแตละชุดตามกลุมหัวเรื่อง และบันทึกลงในตาราง 
5. ประมวลผลขอมูล และเรียบเรียงผลการวิเคราะห  
6. นําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางและสรุปความเรียงเชิงพรรณา 
สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอในบทท่ี 4  
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุ

ของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย พ.ศ. 2535–2543 จํานวน 11 ชุดยอย รวม 29 กลอง 
199 แฟม ในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยจะนําเสนอเนื้อหาเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลกา รวิเคราะหขอมูลลักษณะเอกสา รจดหมายเหตุของศาสตราจาร ย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย จากแบบบันทึกขอมูลการลงรายการฯ ในระดับชุด ระดับชุดยอย และ
ระดับแฟม 

ตอนท่ี 2 การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย 

 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะเอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย
จากแบบบันทึกขอมูลการลงรายการเอกสารในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม 

การวิเคราะหขอมูลลักษณะเอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย จาก
แบบบันทึกขอมูลการลงรายการเอกสารในระดับชดุ ระดับชุดยอย และระดับแฟม โดยใชหลักเกณฑ
การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงประยุกตจาก
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 จํานวน 7 สวน 
24 หนวยขอมูล พบขอมูลสําคัญในแตละสวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร (Identity statement area) ประกอบดวย 4 หนวย
ขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ชื่อเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร ขนาดและปริมาณเอกสาร พบลักษณะ
ขอมูลในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ในระดับชุด พบวารหัสอางอิง คือ “กว” ปรากฏอยู มุมซายดานบนสุดของปายติดฝา
กลองเก็บเอกสารทุกกล อง โดยใชวิธีการพิมพ จากเครื่องคอมพิวเตอร   สวนชื่อเอกสารพบว า
เอกสารชุดนี้ใชชื่อวา “เอกสารผูบริหาร–อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย” พบ
บนปายติดฝากลองบริเวณก่ึงกลางถัดจากรหัสอางอิงหนึ่งบรรทัด วันเดือนปของเอกสารพบวา  ใชป
พุทธศักราช (พ.ศ.) มีการระบุระยะเวลาของเอกสาร โดยระบุวาเอกสารชุดนี้อยูระหวาง พ.ศ. 2535–
2543 พบปรากฏอยูในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสาร ขนาดและปริมาณเอกสารพบวามี
จํานวนท้ังสิ้น 35 กลอง 249 แฟม ปรากฏอยูในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสาร (รายละเอียด
ของปายติดฝากลองดูรายละเอียดจากภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4  ปายติดฝากลองเก็บเอกสาร 
 
ระดับชุดยอย พบรหัสอางอิงระดับชุดยอยปรากฏอยูในบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-

อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย และพบเปนตัวเลขอารบิคปรากฏอยู มุมขวาดาน
บนสุดของปายติดฝากลองเอกสารทุกกลอง โดยวิธีพิมพคอมพิวเตอร ดังนี้  

1   หมายถึง ประวัติและผลงาน 
2   หมายถึง การบริหารท่ัวไป 
3   หมายถึง การประชุมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3.1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
3.2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ 
 (รายละเอียดรหัสอางอิงชุดยอยอ่ืนๆ ดูรายละเอียดตามตารางท่ี 3 และลักษณะท่ีปรากฏ

บนปายติดฝากลองรายละเอียดตามภาพท่ี 4)  
ในระดับชุดยอย พบชื่อเอกสารมีท้ังหมด 11 ชื่อเรื่องตามจํานวนของชุดยอย เชน ประวัติ

และผลงาน การบริหารท่ัวไป ฯลฯ พบปรากฏอยูบริเวณก่ึงกลางของปายติดฝากลองเอกสาร สวนวัน
เดือนปของเอกสารพบวาใชปพุทธศักราช (พ.ศ.) กํากับอยูทุกชุดยอย ปรากฏอยูในบัญชีสํารวจเอกสาร
ผูบริหาร-อธิการบดี และพบบนปายติดฝากลองเอกสารดานลางของชื่อชุดยอย สวนขนาดและปริมาณ
ของเอกสาร พบวาระบุทุกชุดยอยบอกจํานวนเอกสารเปน “กลองและแฟม” ปริมาณเอกสารปรากฏอยู
ในบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี (รายละเอียดคําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับชุดยอยตาม
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับชุดยอย 
 

ลําดับ 
ชุดยอย 

รหัส 
อางอิง 

 

ช่ือเอกสาร 
วันเดือนป 

ของเอกสาร 
ขนาดและ 

ปริมาณเอกสาร 

1  กว 1 ประวัติและผลงาน พ.ศ. 2535–2539 6 กลอง 21 แฟม  

2  กว 2 การบริหารทัว่ไป พ.ศ. 2539–2543 3 กลอง 26 แฟม  
3  กว 3.1 การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยฯ 

 
พ.ศ. 2540–2542 2 กลอง 10 แฟม 
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ตารางท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับชุดยอย (ตอ) 
 

ลําดับ 
ชุดยอย 

รหัส 
อางอิง 

 

ช่ือเอกสาร 
วันเดือนป 

ของเอกสาร 
ขนาดและ 

ปริมาณเอกสาร 

4  กว 3.2 การประชมุคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวทิยาลยัฯ 

พ.ศ. 2540–2543 2 กลอง 11 แฟม 

5  กว 3.3  การประชมุผูบริหาร พ.ศ. 2540–2543 2 กลอง 22 แฟม 
6  กว 3.4 การประชมุระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ พ.ศ. 2540–2542 1 กลอง 8  แฟม 
7  กว 3.5  การประชมุคณะกรรมการอื่น  ๆ (ภายใน) พ.ศ. 2540–2543 7 กลอง 53 แฟม 

8  กว 4.1 การประชมุวุฒสิภา พ.ศ. 2539–2541 2 กลอง 11 แฟม 
9  กว 4.2 การประชมุคณะกรรมการอื่น  ๆ (ภายนอก) พ.ศ. 2539–2542 1 กลอง 7 แฟม 
10  กว 5.1 รายงาน พ.ศ. 2540–2542 1 กลอง 8 แฟม 
11  กว 5.2 โครงการ พ.ศ. 2537–2542 2 กลอง 22 แฟม 

 
ระดับแฟม พบวามีการระบุรหัสอางอิงเอกสารทุกแฟม ปรากฏอยูแถบดานขางของแฟม

เอกสารทุกแฟม ระบุกลองท่ีจัดเก็บตอจากรหัสอางอิงระดับแฟม เชน กว2/1 กลอง7 และหาก
รหัสอางอิงใดมีเอกสารหลายแฟม เชน กว1/1 มีเอกสาร 5 แฟม แสดงรหัสอางอิงท่ีพบคือ กว1/1 
(แฟมท่ี1) กลอง1, กว1/1 (แฟมท่ี 2) กลอง1 เปนตน สวนชื่อเอกสาร พบบนปกแฟมบริเวณก่ึงกลาง
ของแฟมเขียนดวยลายมือโดยใชดินสอ ระยะเวลาของเอกสาร พบวาสวนใหญระบุเปน “ วันเดือนป” 
เขียนดวยลายมือโดยใชดินสอ อยูบริเวณก่ึงกลางบนปกแฟมบรรทัดถัดจากชื่อแฟมเอกสาร  ซ่ึงบาง
แฟมปรากฏเฉพาะปของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร พบวาระบุจํานวนเปน “แฟม” พบ
รายละเอียดอยูในบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ภายในแฟมจะเขียนลําดับเลขแผนเปน
ตัวเลขไทยไวในวงเล็บเหลี่ยม ( [  ] ) อยูบริเวณมุมขวาดานลางของเอกสารทุกแผนต้ังแตหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย (รายละเอียดคําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟมตามตารางท่ี 2 ) 

 
ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
1-5 กว 1/1 ประวัติและผลงาน ศ.นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

 

9 มิ.ย.2535–2540 5 แฟม 480 แผน 

6-7 กว 1/2 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.2536 – 
11 พ.ย. 2539 

2 แฟม 288 แผน 

8-16 กว 1/3 วิทยากร ประธานงานพิธี 7 ม.ค. 2536 – 
25 ก.ย. 2539 

9 แฟม 1080 แผน 

17-19 กว 1/4 ตนฉบับงานเขียน 
 

พ.ศ. 2536 – 2539 3 แฟม 264 แผน 

20-21 กว 1/5 เบ็ดเตล็ดเร่ืองการศึกษา 
 

14 ม.ค. 2537 2 แฟม 255 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
22 กว 2/1 การแตงต้ังผูบริหาร 26 พ.ย. 2539 – 

15 พ.ค. 2541 
1 แฟม 34 แผน 

23 กว 2/2 การดําเนินงานและงบประมาณ ประจําป  
2540 – 2542  

18 ธ.ค. 2540 – 
17 ส.ค. 2542 

1 แฟม 106 แผน 

24-28 กว 2/3 ตารางภารกิจประจําสัปดาหของอธิการบดีและรอง
อธิการบดี 

11 มี.ค. 2540 – 
10 ต.ค. 2542 

5 แฟม 464 แผน 

29 กว 2/4 นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว 

พ.ศ.2540 1 แฟม 26 แผน 

30 กว 2/5 แผนพัฒนา 5 ปของมหาวิทยาลัยฯ 
 

พ.ศ. 2540 1 แฟม 94 แผน 

31 กว 2/6 งานของสํานักวิชาการ 
 

14 ม.ค. 2540 1 แฟม 17 แผน 

32 กว 2/7 สถาบันจีนศึกษา 
 

13 ม.ค.–5 มี.ค. 2540 31 แฟม 9 แผน 

33 กว 2/8 ผลการดําเนินงานของกองอาคารสถานท่ี 19 มิ.ย. 2540 – 
23 พ.ย. 2542 

1 แฟม 84 แผน 

34 กว 2/9 คํากลาว “งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 
 

19 มี.ค. 2541 1 แฟม 6 แผน 

35 กว 2/10 แผนผังการจัดต้ังสํานักงานของสํานักพัฒนา
นักศึกษา 

17 มี.ค.–29 พ.ค. 2541 1 แฟม 19 แผน 

36-37 กว 2/11 ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหนวยงาน
บริหารกลาง 

1 – 23 เม.ย. 2542 2 แฟม 151 แผน 

38 กว 2/12 การเสนอผลงานของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย  
เขารับรางวัลแมกไซไซ 

25 ม.ค. 2542 1 แฟม 10 แผน 

39 กว 2/13 การแบงสวนงานและตําแหนงหนาท่ีของมูลนิธิ 
ปอเต็กต๊ึง 

11 มิ.ย. 2542 1 แฟม 3 แผน 

40 กว 2/14 ใบประกาศเกียรติคุณ 5 ธ.ค. 2542 – 
22 มิ.ย. 2543 

 

1แฟม 3 แผน 

41 กว 2/15 หนังสือตอบขอบคุณ 
 

26 ต.ค. 2543 1 แฟม 1 แผน 

42-47 กว 2/16 การบรรยายเก่ียวกับประวัติมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนา 

ไมระบุเวลา 6 แฟม 84 แผน 

48 กว3.1/1 ประวัติความเปนมาและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2540 1 แฟม 12 แผน 

49 กว3.1/2 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 3/2540 
 
 

7 ส.ค. 2540 1 แฟม 117 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
50 กว3.1/3 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 1/2541 

 

17 ก.พ. 2541 1 แฟม 13 แผน 

51 กว3.1/4 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 2/2541 
 

7 พ.ค. 2541 1 แฟม 97 แผน 

52 กว3.1/5 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 3/2541 
 

20 ส.ค. 2541 1 แฟม 129 แผน 

53 กว3.1/6 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 4/2541 
 

19 พ.ย. 2541 1 แฟม 124 แผน 

54 กว3.1/7 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 1/2542 
 

18 ก.พ. 2542 1 แฟม 158 แผน 

55 กว3.1/8 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 2/2542 
 

13 พ.ค. 2542 1 แฟม 56 แผน 

56 กว3.1/9 การประชุมคณะกรรมการสภาฯ คร้ังท่ี 4/2542 
 

18 พ.ย. 2542 1 แฟม 154 แผน 

57 กว3.1/10 สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ประจําป 2540 - 2542  

พ.ศ. 2540–2542 1 แฟม 107 แผน 

58 กว3.2/1 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2540 

20 มี.ค. 2540 1 แฟม 75 แผน 

59 กว3.2/2 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 3/2540 

24 ก.ค. 2540 1 แฟม 186 แผน 

60 กว3.2/3 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2541 

15 ม.ค. 2541 1 แฟม 146 แผน 

61 กว3.2/4 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 3/2541 

6 ส.ค. 2541 1 แฟม 95 แผน 

62 กว3.2/5 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 4/2541 

1 ต.ค. 2541 1 แฟม 69 แผน 

63 กว3.2/6 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 3/2542 

22 เม.ย. 2542 1แฟม 55 แผน 

64 กว3.2/7 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 4/2542 

17 มิ.ย. 2542 1 แฟม 39 แผน 

65 กว3.2/8 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 5/2542 
 

22 ก.ค. 2542 1 แฟม 59 แผน 

66 กว3.2/9 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 7/2542 

21 ต.ค. 2542 1 แฟม 86 แผน 

67 กว3.2/10 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 8/2542 

16 ธ.ค. 2542 1 แฟม 81 แผน 

68 กว3.2/11 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 1/2543 

20 เม.ย. 2543 1 แฟม 149 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
69 กว3.3/1 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 1-4/2540 

 

26 มี.ค.–23 เม.ย. 2540 1 แฟม 38 แผน 

70 กว3.3/2 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 5-8/2540 
 

21 พ.ค.–18 มิ.ย. 2540 1 แฟม 53 แผน 

71 กว3.3/3 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 9-12/2540 
 
 

25 มิ.ย.– 16 ก.ค. 2540 1 แฟม 59 แผน 

72 กว3.3/4 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 13-16/2540 
 

23 ก.ค.–13 ส.ค. 2540 1 แฟม 62 แผน 

73 กว3.3/5 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 17-20/2540 
 

20 ส.ค.–20 ก.ย. 2540 1 แฟม 31 แผน 

74 กว3.3/6 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ื 21-24/2540 
 

1 – 28 ต.ค. 2540 1 แฟม 41 แผน 

75 กว3.3/7 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 25-28/2540 
 

5 พ.ย.–25 ธ.ค. 2540 1 แฟม 26 แผน 

76 กว3.3/8 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 1-5/2541 
 

13 ม.ค.–24 ก.พ. 2541 1 แฟม 57 แผน 

77 กว3.3/9 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 6-10/2541 
 

10 มี.ค.–28 เม.ย. 2541 1 แฟม 64 แผน 

78 กว3.3/10 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 11-15/2541 
 

19 พ.ค.–23 มิ.ย. 2541 1 แฟม 71 แผน 

79 กว3.3/11 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 16-20/2541 
 

14 ก.ค.–18 ส.ค. 2541 1 แฟม 55 แผน 

80 กว3.3/12 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 21-25/2541 
 

8 ก.ย. – 14 ต.ค. 2541 1 แฟม 81 แผน 

81 กว3.3/13 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 26-31/2541 
 

26 ต.ค.–22 ธ.ค. 2541 1 แฟม 98 แผน 

82 กว3.3/14 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 1-5/2542 
 

13 ม.ค.–16 ก.พ. 2542 1 แฟม 38 แผน 

83 กว3.3/15 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 6-10/2542 
 

23 ก.พ.–23 มี.ค. 2542 1 แฟม 56 แผน 

84 กว3.3/16 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 11-15/2542 
 

30 มี.ค.–11 พ.ค. 2542 1 แฟม 44 แผน 

85 กว3.3/17 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 16-20/2542 
 

8 มิ.ย.–10 ส.ค. 2542 1 แฟม 95 แผน 

86 กว3.3/18 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 21-24/2542 
 

17 ส.ค.– 28 ก.ย. 2542 1 แฟม 91 แผน 

87 กว3.3/19 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 25-28/2542 
 

12 ต.ค.–9 พ.ย. 2542 1 แฟม 109 แผน 

88 กว3.3/20 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 29-32/2542 
 

16 พ.ย.–21 ธ.ค. 2542 1 แฟม 76 แผน 

89 กว3.3/21 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 1-3/2543 
 

11 – 25 ม.ค. 2543 1 แฟม 72 แผน 

90 กว3.3/22 การประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 4-5/2543 
 

16 ก.พ.–14 มี.ค. 2543 1 แฟม 64 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
91 กว3.4/1 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  

คร้ังท่ี 2-5/2540  
1 เม.ย.–1 ก.ค. 2540 1 แฟม 46 แผน 

92 กว3.4/2 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 6-10/2540 

5 ส.ค.– 2 ธ.ค. 2540 1 แฟม 93 แผน 

93 กว3.4/3 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 1-3/2541  

6 ม.ค.–3 ก.พ. 2541 1 แฟม 58 แผน 

94 กว3.4/4 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 4-6/2541  

7 เม.ย.–2 มิ.ย. 2541 1 แฟม 66 แผน 

95 กว3.4/5 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 9-10/2541  

6 ต.ค.–3 พ.ย. 2541 1 แฟม 136 แผน 

96 กว3.4/6 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 1/2542  

2 ก.พ. 2542 1 แฟม 109 แผน 

97 กว3.4/7 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 3-4/2542  

7 เม.ย.–4 พ.ค. 2542 1 แฟม 93 แผน 

98 กว3.4/8 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ  
คร้ังท่ี 7-8/2542  

2 พ.ย.– 7 ธ.ค. 2542 1 แฟม 10 แผน 

99 กว3.5/1 การประชุมหารือการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร คร้ังท่ี 1-4/2541 

30 ก.ค. 2541 2 แฟม 120 แผน 

100-101 กว3.5/2 การประชุมคณะดําเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 
ปการศึกษา 2539-2540 
 

8 เม.ย. 2540 – 
10 ก.ค. 2541 

1 แฟม 160 แผน 

102 กว3.5/3 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 8  
(พ.ศ. 2540 – 2544 ) 

5 ก.พ. 2540 1 แฟม 56 แผน 

103 กว3.5/4 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คร้ังท่ี 2/2540 

31 ก.ค. 2540 1 แฟม 13 แผน 

104 กว3.5/5 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดระบบ
อาจารยท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 2/2540 

28 พ.ค. 2540 1 แฟม 3 แผน 

105 กว3.5/6 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
ศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 3/2540 
 

1 ส.ค. 2540 1 แฟม 18 แผน 

106 กว3.5/7 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวย มาตรฐานการศึกษาข้ัน
ปริญญาบัณฑิต และข้ันบัณฑิตศึกษา  

4 ก.ค.–19 ก.ย. 2540 1 แฟม 181 แผน 

107 กว3.5/8 การประชุมคณะกรรมการกองทุนใหกูเงินเพ่ือ
การศึกษาประจําสถาบัน คร้ังท่ี 1/2540 

10 มิ.ย. 2540 1 แฟม 17 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
108 กว3.5/9 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสราง

เงินเดือนและระบบคาตอบแทนคร้ังท่ี 1-2/2540 
14-21 ม.ค. 2540 1 แฟม 30 แผน 

109 กว3.5/10 การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือกําหนด 
แบงแผนกในสํานัก ศูนย สถาบัน คร้ังท่ี 1/2540 

8 มี.ค. 2540 1 แฟม 30 แผน 

110 กว3.5/11 การประชุมเร่ืองคาตอบแทน คร้ังท่ี 1-7/2540 
 

7 พ.ค.–21 ส.ค. 2540 1 แฟม 86 แผน 

111 กว3.5/12 การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาํบัณฑิต 
วิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2540 และคร้ังท่ี 4/2541 

25 ก.ย. 2540 – 
17 ส.ค. 2541 

1 แฟม 40 แผน 

112-116 กว3.5/13 การประชุมคณะกรรมการกอสราง  
พ.ศ. 2540–2542 

28 ม.ค. 2540 – 
20 ก.ค. 2542 

5 แฟม 167 แผน 

117-121 กว3.5/14 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
พ.ศ. 2540–2542 

10 ม.ค. 2540 – 
20 ก.ค. 2542 

5แฟม 559 แผน 

122-124 กว3.5/15 การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2541 – 2543 

29 ม.ค. 2541 – 
22 มี.ค. 2542 

3 แฟม 199 แผน 

125 กว3.5/16 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานปฏิบัติการ
สังคม คร้ังท่ี 1–4/2541 

14 ม.ค.–30 ต.ค.2541 1 แฟม 78 แผน 

126 กว3.5/17 การประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุ  
คร้ังท่ี 1/2541 

5 ก.พ. 2541 1 แฟม 13 แผน 

127 กว3.5/18 การประชุมคณะกรรมการโครงการสอบความรู
พ้ืนฐานและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร คร้ังท่ี3/2541 

25 พ.ย. 2541 1 แฟม 39 แผน 

128 กว3.5/19 การประชุมคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ คร้ัง
ท่ี 1/2541 

21 ก.พ. 2541 1 แฟม 18 แผน 

129 กว3.5/20 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิ 
ปอเต็กต๊ึง คร้ังท่ี 1/2541 

27 เม.ย. 2541 1 แฟม 3 แผน 

130-133 กว3.5/21 การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปการศึกษา 
2541–2542 

2 พ.ค.2541 – 
7 ก.ค. 2542 

4 แฟม 365 แผน 

134 กว3.5/22 การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและ 
วิเทศสัมพันธ คร้ังท่ี 2/2541 

20 ก.ค. 2541 1 แฟม 34 แผน 

135 กว3.5/23 การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตใน 
การสอบ คร้ังท่ี 1/2541 

19 ส.ค. 2541 1 แฟม 22 แผน 

136 กว3.5/24 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1/2541 

12 ต.ค. 2541 1 แฟม 27 แผน 

137 กว3.5/25 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและตัดสิน
โครงการประกวดภาพถายเกา คร้ังท่ี 2/2542 
 

21 พ.ค. 2542 1 แฟม 6 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
138-140 กว3.5/26 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิธีประสาท

ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2541 และ 
ประจําปการศึกษา 2542 

4 พ.ค. 2542 – 
12 ก.ค. 2543 

3 แฟม 374 แผน 

141 กว3.5/27 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คร้ังท่ี 1/2542 

8 ก.ค. 2542 1 แฟม 5 แผน 

142-149 กว3.5/28 กาประชุมคณะกรรมการสอบคัดลือกนักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2542-2543 

17 ส.ค. 2541 – 
29 พ.ค. 2543 

8 แฟม 591 แผน 

150-151 กว3.5/29 การประชุมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2542-2543 

23 ก.พ. 2542 – 
11 ม.ค. 2543 

2 แฟม 72 แผน 

152-160 กว4.1/1 การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2539 
 

6 เม.ย.–17 พ.ค. 2539 9 แฟม 456 แผน 

161-162 กว4.1/2 การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2540 – 2542 
 

14 ก.พ. 2540 – 
11 ธ.ค. 2541 

2 แฟม 174 แผน 

163 กว4.2/1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือรับทุนรัฐบาล 

12 มี.ค. 2540 1 แฟม 123 แผน 

164 กว4.2/2 การประชุมหารือเร่ืองการจัดทําระบบสารสนเทศ 
และระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดทบวง 
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2539 

13 ส.ค. 2539 1 แฟม 73 แผน 

165 กว4.2/3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขกับ
มูลนิธิฮ่ัวเค้ียวปอเต็กเซ่ียงต๊ึง คร้ังท่ี 1/2539 

20 ธ.ค. 2539 1 แฟม 15 แผน 

166 กว4.2/4 การประชุมคณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร 
มูลนิธิ “อานันทมหิดล” คร้ังท่ี 1/2541  

9 ก.พ. 2541 1 แฟม 34 แผน 

167 กว4.2/5 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต  
คร้ังท่ี 1-4/2541 

20 ก.พ.–9 เม.ย. 2541 1 แฟม 55 แผน 

168 กว4.2/6 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป คร้ังท่ี 1/2541 
 

18 พ.ค. 2541 1 แฟม 101แผน 

169 กว4.2/7 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คร้ังท่ี 2/2542 

26 พ.ค. 2542 1 แฟม 6 แผน 

170 กว5.1/1 รายงานประจําปการศึกษา 2540 
 

31 ก.ค. 2541 1 แฟม 67 แผน 

171 กว5.1/2 ผลการดําเนินงานประจําป 2540-2541 
 

พ.ศ. 2540-2541 1 แฟม 82 แผน 

172 กว 5.1/3 สรุปผลดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบ 4 เดือน 
 

1 ม.ค.–30 เม.ย.2542 1 แฟม 6 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
173 กว5.1/4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยศิลป 

วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2542 
1 มิ.ย. 2542 – 
31 พ.ค. 2543 

1 แฟม 99 แผน 

174 กว5.1/5 สรุปภาระงานและแผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจําป
การศึกษา 2542 

1 มิ.ย. 2542 – 
1 พ.ค. 2543 

1 แฟม 54 แผน 

175 กว5.1/6 สรุปการดําเนินงานการรับปญหา Y2K 
 

ธ.ค. 2542–ม.ค. 2543 1 แฟม 31 แผน 

176 กว5.1/7 การเสนอผลงานวิจัยวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

24 มี.ค. 2543 1 แฟม 83 แผน 

177 กว5.1/8 สรุปผลการดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

27- 28 ก.ค. 2543 1 แฟม 43 แผน 

178 กว5.2/1 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง องคกรสังคมสงเคราะห
เอกชนกับการแกไขปญหาสังคมในทศวรรษหนา 

25 มี.ค. 2537 1 แฟม 120 แผน 

179 กว5.2/2 โครงการมินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหาร รุนท่ี 2  
 

14–15 มิ.ย. 2540 1 แฟม 10 แผน 

180 กว5.2/3 โครงการปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540 
 

14 มี.ค. 2541 1 แฟม 45 แผน 

181 กว5.2/4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําภาคเรียน 
ท่ี 1 ปการศึกษา 2541 

4 – 5 มิ.ย. 2541 1 แฟม 34 แผน 

182 กว5.2/5 โครงการการประชุมปฏิบัติการเร่ือง การสราง
งานวิจัย  

9–11 มิ.ย. 2541 1 แฟม 77 แผน 

183 กว5.2/6 โครงการจัดต้ังศูนยการแพทยมูลนิธิหัวเฉียว 
ปอเต็กต๊ึง 

5 ส.ค.–14 ก.ย. 2541 1 แฟม 23 แผน 

184 กว5.2/7 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 
 

21 ต.ค. 2541 1 แฟม 21 แผน 

185 กว5.2/8 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การบริหาร
หลักสูตรและรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ  

14–15 ธ.ค. 2541 1 แฟม 20 แผน 

186 กว5.2/9 โครงการอภิปรายทางวิชาการเร่ือง จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย : มรดกทางปญญา 

24 มี.ค. 2541 1 แฟม 3 แผน 

187 กว5.2/10 โครงการ มฉก. บริการชุมชน พ.ศ. 2541– 2543 3 ม.ค. 2541 – 
6 ม.ค. 2543 

1 แฟม 76 แผน 

188 กว5.2/11 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใหเกรด 
(Grading) อยางมีประสิทธิภาพ 

26 เม.ย. 2542 1 แฟม 30 แผน 

189 กว5.2/12 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการ
เขียนเชิงวิชาการ 

26– 28 พ.ค.2542 1 แฟม 38 แผน 

190 กว5.2/13 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
 

14 มิ.ย. 2542 1 แฟม 13 แผน 

191 กว5.2/14 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารวิชาการ 

27 ก.ย. 2542 1 แฟม 16 แผน 
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ตารางท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสารในระดับแฟม (ตอ) 
 

 

ลําดับ 
แฟม 

 

รหัส
อางอิง 

 

ชื่อเอกสาร 
 

วันเดือนป 
ของเอกสาร 

ขนาดและ 
ปริมาณของ

เอกสาร 
192 กว5.2/15 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเสริม 

สรางประสบการณวิชาชีพครู 
19 ต.ค.–4 พ.ย. 2542 1 แฟม 99 แผน 

193 กว5.2/16 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสราง
ดัชนีบงช้ีคุณภาพเกณฑตัดสินคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาและการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง 

5 – 6 ม.ค. 2543 1 แฟม 48 แผน 

194 กว5.2/17 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
เสริมสรางทักษะการเปนอาจารยท่ีปรึกษา 

14 มี.ค. 2543 1 แฟม 25 แผน 

195 กว5.2/18 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประเมนิ 
หลักสูตร  

27 เม.ย. 2543 1 แฟม 19 แผน 

196 กว5.2/19 โครงการอบรม “ทักษะพ้ืนฐานการบริหารผูนํา
กิจกรรม” คร้ังท่ี 3 

5 – 6 พ.ค. 2543 1 แฟม 72 แผน 

197 กว5.2/20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคการให
คําปรึกษา 

23 ก.ย. 2543 1 แฟม 16 แผน 

198 กว5.2/21 โครงการอบรมอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
คร้ังท่ี 6 เร่ือง “ศิลปและเทคนิคการเปนอาจารย 
ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษาท่ีพึงประสงค”  

13 ต.ค. 2543 1 แฟม 36 แผน 

199 กว5.2/22 โครงการประชุมเชิงวิชาการเร่ือง การเขียนตํารา 
เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน 
 

7 ธ.ค. 2543 1 แฟม 46 แผน 

 
สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) ประกอบดวย 4 

หนวยขอมูล ไดแก ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร  ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของ
เอกสาร แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร พบลักษณะขอมูลในระดับชุด รายละเอียด ดังนี้ (ในสวนนี้
จะไมระบุขอมูลในระดับชุดยอย และระดับแฟมเนื่องจากขอมูลจะเหมือนกับระดับชุด) 

ระดับชุด พบวาผูรวบรวมเอกสารและผูมอบเอกสารชุดนี้คือ ศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย  สวนประวัติของเอกสาร พบวาไมมีเลขท่ีรับมอบ เนื่องจากตอนรับมอบเอกสาร หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไมไดบันทึกไวในทะเบียนรับมอบเอกสาร แตหลังจากนําเอกสารมาจัดทํา
บัญชีสํารวจเอกสารเรียบรอยแลว มีการระบุไวในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-
อธิการบดี วาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบเอกสารชุดนี้จากศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ในสวนประวัติเจาของเอกสาร พบวามีการบันทึกเก่ียวกับ
ประวัติของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย แบบยอๆ ประวัติการทํางาน  ตําแหนงหนา ท่ี
ความรับผิ ดชอบ ปร ากฏอยูใน สวนหนาประวัติของบัญชีสําร วจเอกสา รผูบริหาร -อธิการบ ดี 
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาเรียบเรียงสวนใหญมาจากเนื้อหาเอกสาร
ภายในแฟม “กว1/1 ประวัติและผลงาน”  
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สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหาของเอกสาร (Content and structure 
area) ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ไดแก ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา  การ
ทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร  พบ
ลักษณะขอมูลในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม รายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเนื้อหาของเอกสาร 
 

หนวยขอมูล ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

3.1 ขอบเขตและ 
เน้ือหาของเอกสาร 

เน้ือหาแบงออกเปน 2 สวน 
คือ  
1. เอกสารประวัตแิละผลงาน 
สวนตัวสมยัดํารงตําแหนง
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
และปลัดบวงมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2535-2539  
จํานวน 9 กลอง 
2. เอกสารการดําเนินงาน 
ระหวางดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลยั 
หัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  
พ.ศ. 2540–2543  
จํานวน 20 กลอง 
 

เน้ือหาแบงออกเปน  
11 ชุดยอย คือ  
1. ประวัติและผลงาน  
2. การบริหารทั่วไป   
3. การประชุมคณะกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยฯ 
4. การประชุมคณะกรรมการ  
  บริหารของสภา 
  มหาวิทยาลัยฯ 
5. การประชุมผูบริหาร 
6. การประชุมระหวาง 
   ผูบริหารและผูอํานวยการ 
7. การประชุมคณะกรรมการ 
   อื่นๆ (ภายใน) 
8. การประชุมวุฒิสภา 
9. การประชุมคณะกรรมการ 
   อื่นๆ (ภายนอก) 
10. รายงาน 
11. โครงการ 
 
(รายละเอียดของเน้ือหา 

แตละชุดยอย 
ดูภาคผนวก ค) 

แฟมเอกสารจัดเปนเร่ืองๆ 
เชน  
- ประวัติสวนตัว (กว/1)   
จะประกอบดวย ประวัต ิ
สวนตัว ประวัติการศึกษา  
การดํารงตําแหนงสําคัญ 
การไดรับพระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
- วิทยากร ประธานงาน 
 พิธี (กว1/3) ประกอบ  
ดวย หนังสือเชิญเปน 
วิทยากร ของสถาบัน 
ตางๆ พรอมรายละเอียด  
โครงการ กําหนดการ  
เปนตน  
 
 
 
 
 
(รายละเอียดของเน้ือหา 

เอกสารแตละแฟม 
ดูภาคผนวก ค) 

 

3.2 การประเมิน 
 คุณคา การทําลาย 
 และการกําหนด 
 อายุการเก็เอกสาร 
 

ประเมินคุณคาโดยหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

− − 
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ตารางท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเนื้อหาของเอกสาร (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

3.3 การเพิ่มขึ้น 
  ของเอกสาร 
 

เอกสารชุดน้ีไมมีการรับ
เพิ่มเติม 

− − 

3.4 ระบบการ 
  จัดเรียงเอกสาร 

จัดเรียงตามเน้ือหาและ
กิจกรรมของเอกสาร  
 

จัดเรียงตามเน้ือหาและ
ตามลําดับวันเดือนป 

จัดเรียงตามลําดับวัน
เดือนป และจัดเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
 

 
จากตารางท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเนื้อหาเอกสารของศาสตราจารย 

นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม  พบวามีลักษณะ ดังนี้ 
ในระดับชุด พบวาขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารชุดนี้ แบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ 

สวนแรกเปนเอกสารสมัยดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2535-2539 พบในกลองท่ี 1-6 และกลองท่ี 24-26 และสวนท่ีสองเปนเอกสารการดําเนินงานระหวาง
ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2540-2543 พบในกลองท่ี 7-23 
และกลองท่ี 27-29 สวนการประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มีการ
ระบุขอมูลสวนนี้ในบัญชีสํารวจเอกสาร แตโดยท่ัวไปพบวาเอกสารท่ีนํามาจัดเก็บในหอจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยฯ จะตองถูกประเมินคุณคาโดยคณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการ
เก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ และหากเปนเอกสารอ่ืนๆ จะถูกประเมินคุณคาเอกสารโดยหัวหนา
หนวยงานและนักวิชาการจดหมายเหตุกอน ในสวนเอกสารชุดของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ไดรับการประเมินคุณคาเอกสารจากเจาของเอกสารและหัวหนาหนวยงานจดหมายเหตุให
จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดไป การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร พบวาเอกสาร
ชุดนี้ มีเพียงเทานี้ไมมีการรับมอบเพ่ิมเติม สวนระบบการจัดเรียงเอกสาร พบวาเอกสารชุดนี้จัดเรียง
ตามเนื้อหากิจกรรมและภารกิจของเจาของเอกสาร โดยพบจากการสํารวจเอกสารในแตละแฟมและดู
จากการจัดกลุมเอกสาร  

ในระดับชุดยอย พบวาขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร แบงออกเปน 11 ชุดยอย ซ่ึง  2 
ชุดยอย ไดแก ประวัติและผลงาน และการประชุมวุฒิสภา เอกสารอยูในชวงดํารงตําแหนงรองปลัดและ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอีก 9 ชุดยอย ไดแก การบริหารท่ัวไป การประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมผูบริหาร  การ
ประชุมระหวางผูบริหารและผู อํานวยการ  การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายใน) การประชุม
คณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายนอก) รายงาน และโครงการ เอกสารอยูในชวงระหวางดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สวนระบบการจัดเรียง พบวามีท้ังจัดเรียงตามเนื้อหา
และจัดเรียงตามวันเดือนป (ดูรายละเอียดเนื้อหาแตละชุดยอยไดท่ีภาคผนวก ค คู มือแนะนําเอกสาร
จดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 
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 ในระดับแฟม พบวาจัดแฟมเอกสารเปนเรื่องๆ ตามแตละกลุมเรื่องของแตละชุดยอย เชน 
แฟมเรื่อง “ตนฉบับงานเขียน (กว1/4) ประกอบดวย บทความเรื่อง บัณฑิต MBA  สังคมขาว  ทางสอง

แพรงของการพัฒนาชาติ” จัดอยูในชุดยอยท่ี1 ประวัติและผลงาน ซ่ึงเปนแฟมดําเนินงานสมัยดํารง
ตําแหนงรองปลัดและปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  แฟมเรื่อง “การแตงต้ังผูบริหาร (กว2/1) ประกอบดวย
การแตงต้ังอธิการบดี การแตงต้ังรองอธิการบดี ประวัติและผลงานของอธิการบดี และรองอธิการบดี
แตละคนท่ีไดรับการพิจารณาแตงต้ัง” เปนแฟมเรื่องท่ีจัดอยูในชุดยอยท่ี 2 การบริหารท่ัวไป เปนแฟม
ดําเนินงานสมัยดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เปนตน (ดูรายละเอียด
เนื้อหาแตละแฟมเอกสารไดท่ีภาคผนวก ค คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย) 
 
 สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of 
access and use area) ประกอบดวย 5 หนวยขอมูล ไดแก เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร เง่ือนไขการ
ทําสําเนา ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน 
พบลักษณะขอมูลในระดับชุด และระดับแฟม รายละเอียดตามตารางท่ี 4 ดังนี้  
( ในสวนนี้จะไมระบุขอมูลในระดับชุดยอยเนื่องจากขอมูลเหมือนกับระดับชุดและระดับแฟม )   

 
ตารางท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร 
  

หนวยขอมูล ระดับชุด ระดับแฟม 

4.1 เงื่อนไขในการ 
  เขาถึงเอกสาร   

ไมพบขอมูล − 

4.2 เงื่อนไขการทํา 
   สําเนา   

ไมพบขอมลู − 

4.3 ภาษา/ตัวอักษร 
 

เอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษา 
อื่นแทรก แบงไดเปน 5 ลักษณะ คือ  
1. ภาษาไทยทั้งแฟม 
2. สวนใหญเปนภาษาไทย และม ี
   ภาษาอังกฤษแทรก 
3. สวนใหญเปนภาษาไทย และม ี
   ภาษาจีนแทรก 
4. สวนใหญเปนภาษาไทย มีภาษา 
   อังกฤษและภาษาจีนแทรก 
5. ภาษาอังกฤษทั้งแฟม 

 
 
 
 



 43 

ตารางท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (ตอ) 
 

หนวยขอมูล ระดับชุด ระดับแฟม 

4.4 ลักษณะทาง 
  กายภาพและความ 
  ตองการทางดาน 
  เทคนิค 
 

เปนกลองเกบ็เอกสารจดหมายเหตุมีฝาปด 
มีจํานวน 29 กลอง สีเดียวกันทั้ง 29 กลอง 
มีขนาดเดียว คือ 13x39x26.5 เซ็นติเมตร 
( กวาง x ยาว x สูง ) ภายในกลองบรรจุ 
แฟมเอกสารที่มีลกัษณะเปนแฟมกระดาษ 
ขนาด 24x27.5 เซ็นติเมตร (กวางxยาว)  
สันแฟมหนาประมาณ 2.54 เซ็นติเมตร 
 

1. เอกสารภายในแฟมมีหลายขนาด 
   สวนใหญจะมีขนาด A4 มีทั้ง 
   กระดาษแยกเปนแผนๆ และ 
   เย็บเลม 
2. วิธีการบันทึก 
   - พิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร  
   - เขียนดวยดินสอและปากกา 
3. มีวัสดุอื่นๆ แทรกในแฟมเอกสาร  
   เชน จดหมายขาว แผนพับ  
   บัตรเชิญ สูจิบัตร นามบัตร หนังสือ  
   แผนใส ขาวตัดหนังสือพิมพ  
   ภาพถาย และกระดาษที่เขียนดวย 
   ลายมือ เปนตน  
 

4.5 เคร่ืองมือชวยคน บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–อธกิารบด ี
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั 
 

− 

 
จากตารางท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสารของศาสตราจารย  

นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในระดับชุด และระดับแฟม มีลักษณะดังนี้ 
ในระดับชุด พบวาเง่ือนไขในการเขาถึงเอกสารและการทําสําเนาเอกสาร ไมปรากฏอยูใน

บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย แตในทางปฏิบัติ
พบวา ผูใชบริการเอกสารชุดนี้ จะตองขออนุญาตหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงปจจุบันคือ ผู อํานวยการศูนย
บรรณสารกอนการเขาใช และหากตองทําสําเนาเอกสารผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
ภาษา/ตัวอักษร ท่ีพบมีท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซ่ึงสวนใหญจะเปนภาษาไทย 
ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค พบวาไดนําเอกสารมาใสแฟมกอนการบรรจุ
ลงกลอง โดยกล องจะมีสีขาวเพีย งสีเดียวและขนา ดเดียวกันท้ังหมด คือ ขนาด 13 x39x26.5 
เซ็นติเมตร ( กวางxยาวxสูง ) ลักษณะของกลองเปนกลองเก็บเอกสารจดหมายเหตุมีฝาปด ผลิตดวย
กระดาษลูกฟูกแบบไรกรด มีการทําปายติดฝากลองเอกสารกอนนํากลองเอกสารไปเก็บบนชั้นเก็บ
เอกสาร  สวนเครื่องมือชวยคน พบวาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดเครื่องมือชวยคนประเภท
บัญชีสํารวจเอกสาร โดยใชชื่อวา “บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย” 
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ในระดับแฟม พบวาภาษา/ ตัวอักษร สวนใหญเปนภาษาไทย สามารถแบงไดเปน 5 
ลักษณะ คือ  

1. ภาษาไทยท้ังแฟม เชน แฟมท่ี 34 รหัสอางอิงคือ กว2/9 ชื่อแฟมเอกสาร  “ คํากลาว
งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 

2. สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก เชน แฟมท่ี 1 รหัสอางอิง คือ 
กว1/1 (แฟมท่ี 1) ชื่อแฟมเอกสาร “ประวัติและผลงานศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย” 

3. สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาจีนแทรก เชน แฟมท่ี 88 รหัสอางอิง คือ 
กว3.3/20 ชื่อแฟมเอกสาร “การประชุมผูบริหาร ครั้งท่ี 29-32/2542” 

4. สวนใหญเปนภาษาไทย มีภาษาอังกฤษและภาษาจีนแทรก เชน แฟมท่ี 32 รหัสอางอิง 
คือ กว2/7 ชื่อแฟมเอกสาร “สถาบันจีนศึกษา” 

5. ภาษาอังกฤษท้ังแฟม เชน แฟมท่ี 38 รหัสอางอิง คือ กว2/12 ชื่อแฟมเอกสาร 
“การเสนอผลงานของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย เขารับรางวัลแมกไซไซ” เปนตน 

สวนลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค พบวาเอกสารภายในแฟมมี
หลายขนาด สวนใหญจะมีขนาดเทากับกระดาษ A4 มีท้ังกระดาษท่ีมีลักษณะแยกเปนแผนๆ และ
กระดาษเย็บเลม บันทึกดวยการพิมพจากคอมพิวเตอร และบางแผนจะเปนลายมือเขียนโดยใชปากกา
และดินสอ ภายในแฟมเอกสารบางแฟมยังมีวัสดุอ่ืนๆ แทรกอยูดวย เชน จดหมายขาว แผนพับ
บัตรเชิญ สูจิบัตร นามบัตร หนังสือ แผนใส ขาวตัดหนังสือพิมพ และภาพถาย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ไดท่ีภาคผนวก ค คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 

 
สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ (Allied materials area) ประกอบดวย 

3 หนวยขอมูล ไดแก สถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับ เอกสารท่ีเก่ียวของ บันทึกเก่ียวกับการพิมพ พบ
ลักษณะขอมูลในระดับชุด รายละเอียดดังนี้ ( ในสวนนี้จะไมระบุขอมูลในระดับชุดยอย และระดับแฟม 
เนื่องจากขอมูลเหมือนกับระดับชุด)   

ในระดับชุด พบวาสถานท่ีเก็บเอกสารตนฉบับของเอกสารชุดนี้ จัดอยูบนชั้นเก็บเอกสาร
แบบชั้นเปด อยูบนชั้น 4 ของอาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สวนเอกสารท่ี 
เก่ียวของ พบวายังมีเอกสารจดหมายเหตุของผูบริหารชุดอ่ืนๆ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีหอจดหมายเหตุ
จัดทําบัญชีสํารวจเอกสารแลวเก่ียวของกับชุดของเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทย
เกษม วัฒนชัย คือ เอกสารจดหมายเหตุของรองศาสตราจารยประพันธพงศ เวชชาชีวะ (ปว) เอกสาร
จดหมายเห ตุของแพทย หญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ  (กต ) เอกสาร จดหมายเห ตุของผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.สุวิทย เพียรกิจกรรม และเอกสารจดหมายเหตุของแผนกงานประชุม กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงสวนใหญจะเปนเอกสารการประชุมผูบริหารระดับสูง เนื่องจากเปนกรรมการ
การประชุมรวมกัน เชน การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการกอสราง เปนตน  

บันทึกเก่ียวกับการพิมพ พบวายังไมมีบุคคลหรือหนวยงานใดนําเอกสารชุดนี้ไปจัดพิมพ
ในรูปแบบอ่ืน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร (Description 
control area) ประกอบดวย 3 หนวยขอมูล ไดแก บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติ วันเดือนปท่ีจัดทํา พบลักษณะขอมูลในระดับชุด รายละเอียดดังนี้ ( ในสวนนี้จะไมระบุ
ขอมูลในระดับชุดยอย และระดับแฟม เนื่องจากขอมูลเหมือนกับระดับชุด ) 

ระดับชุด พบวาเอกสารชุดนี้จัดทําคําอธิบายโดย นางสาวมธุพจน รัตนะ ระหวางวันท่ี 7 
พฤศจกิายน ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยประยุกตการลงรายการจากมาตรฐานสากลท่ัวไปใน
การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (ISAD(G) second edition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 2 การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปน

การเลือกนําเอาหนวยขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟมบางหนวย
ขอมูล จากการลงรายการตามหลักเกณฑท่ีไดสรางขึ้นโดยประยุกตหลักเกณฑตามมาตรฐานสากล
ท่ัวไปในการจดัทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 มาเรียบเรียงใหม โดยจัดทํา
คําอธิบายจดหมายเหตุจากเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย จํานวน 
29 กลอง 199 แฟม และการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ จํานวน 6 กลอง 50 แฟม มาจัดทํา
คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ตามรูปแบบท่ีกําหนดไว  

คู มือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย แบงเปน 
3 สวน คือ 

1. สวนนํา ประกอบดวย ปก คํานํา สารบาญ และคําชี้แจงการใชคูมือ  
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย  

        2.1 ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับชุด ประกอบดวย 24 หนวยขอมูล เรียงตามลําดับ 
ดังนี้ 

        2.1.1. รหัสอางอิง 
 2.1.2 ชื่อเอกสาร 
 2.1.3 วันเดือนปของเอกสาร  
 2.1.4 ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 2.1.5 ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร 
 2.1.6 ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 
 2.1.7 ประวัติของเอกสาร 
 2.1.8 แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร 
 2.1.9 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 2.1.10 การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร  
 2.1.11 การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร  
 2.1.12 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 2.1.13 เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร 
 2.1.14 เง่ือนไขการทําสําเนาเอกสาร 
 2.1.15 ภาษา/ตัวอักษร 
 2.1.16 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค 
 2.1.17 เครื่องมือชวยคน  
 2.1.18 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ  
 2.119 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.1.20 บันทึกเก่ียวกับการพิมพ  
 2.1.21 หมายเหตุ  
 2.1.22 บันทึกของนักจดหมายเหตุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.1.23 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
 2.1.24 วันเดือนปท่ีจัดทํา  

        2.2 ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับชุดยอย ประกอบดวย 7 หนวยขอมูล เรียงตาม 
ลําดับ ดังนี้ 

        2.2.1 รหัสอางอิง 
 2.2.2 ชื่อเอกสาร 
 2.2.3 วันเดือนปของเอกสาร  
 2.2.4 ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 2.2.5 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 2.2.6 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 2.2.7 หมายเหตุ  

        2.3 ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับแฟม ประกอบดวย 9 หนวยขอมูล เรียงตามลําดับ 
ดังนี้ 

        2.3.1 รหัสอางอิง 
 2.3.2 ชื่อเอกสาร 
 2.3.3 วันเดือนปของเอกสาร  
 2.3.4 ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 2.3.5 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 2.3.6 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 2.3.7 ภาษา/ตัวอักษร 
 2.3.8 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค 
 2.3.9 หมายเหตุ  

        2.4 ลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ  
 3. ดัชนีชวยคน เปนการนําเอาคําสําคัญจากหนวยขอมูลขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
ท้ังในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม มาทําเปนดัชนี คําสําคัญท่ีนํามาจัดทําเปนดัชนี ไดแก 
ชื่อบุคคล ชื่อสถานท่ี ชื่อหนวยงาน ชื่อเฉพาะตางๆ โดยนํามาจัดเรียงตามลําดับอักษรเพ่ือความ
สะดวกสําหรับผูใชบริการในการคนหาเอกสารท่ีตองการ  
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บทท่ี 5 
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  

การวิจัยเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ใน
ระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม โดยประยุกตใชมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบาย
จดหมาย เหตุ  ฉบั บปรับปรุ ง  ครั้ง ท่ี  2  เ พ่ือนํ ามาจั ด ทํา คู มือแนะนํ าเอกสาร จดหมา ยเห ตุ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก เอกสารของศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย พ.ศ. 2535–2543 จํานวน 35 กลอง 249 แฟม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ 
หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย และแบบ
บันทึกขอมูลระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   
สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
จากการศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม พบลักษณะสําคัญของเอกสารในระดับชุด จํานวน 7 สวน 
24 หนวยขอมูล ระดับชุดยอย จํานวน 3 สวน 7 หนวยขอมูล และระดับแฟม จํานวน 4 สวน 9 
หนวยขอมูล ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําอธิบายเก่ียวกับเอกสาร ประกอบดวย 4 หนวยขอมูล ไดแก รหัสอางอิง ใน
ระดับชุด พบวาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดกําหนดใหใชอักษรตัวแรก
ของชื่อและนามสกุลของเจาของเอกสารเปนรหัสอางอิงสําหรับระดับชุด (กว) ระดับชุดยอยใชรหัส
อางอิงของระดับชุดตามดวยตัวเลขอารบิค ( กว1 กว2 กว3.1,….กว5.2 ) โดยพบจากปายติดฝากลอง
เอกสารทุกกลองและพบในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี  สวนรหัส
อางอิงระดับแฟมใชรหัสอางอิงระดับชุดยอย ค่ันดวยเครื่องหมายทับ (/) ตามดวยตัวเลขอารบิค เชน กว
1/1, กว2/1, กว3.1/1 เปนตน ซ่ึงพบอยูบริเวณแถบดานขางของแฟมเอกสารทุกแฟม เขียนดวย
ลายมือเขียนโดยใชดินสอ ชื่อเอกสาร พบวาในระดับชุดใชชื่อชุดเอกสารวา “เอกสารผูบริหาร-
อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย” พบบริเวณก่ึงกลางของปายติดฝากลองถัดจาก
รหัสอางอิงหนึ่งบรรทัด ระดับชุดยอยใชชื่อเอกสารตามชื่อกลุมเอกสารท่ีจัดไว 11 ชุดยอย คือ ประวัติ
และผลงาน การบริหาร ท่ัวไป  การประชุมคณะกรรมการสภามหา วิทยาลัยฯ กา รประชุ ม
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  การประชุมผูบริหาร การประชุมระหวางผูบริหารและ
ผูอํานวยการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายใน) การประชุมวุฒิสภา ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 
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(ภายนอก)รายงาน  และโครงการตามลําดับ บริเวณก่ึงกลางของปายติดหนากลองเอกสารบรรทัดถัด
จากชื่อเอกสารระดับชุด  สวนชื่อเอกสารระดับแฟมจะปรากฏอยูบริเวณก่ึงกลางบนปกแฟมเอกสาร
ทุกแฟม เขียนดวยลายมือเขียนโดยใชดินสอ วันเดือนปของเอกสาร พบวาระดับชุดและระดับชุดยอย 
ใชปพุทธศักราช (พ.ศ.) กําหนดระยะเวลาของเอกสาร ในระดับชุดจะครอบคลุมเอกสารท้ังหมดของ
ชุด โดยระบุวาเอกสารชุดนี้อยูระหวาง พ.ศ. 2535–2543  สวนระดับชุดยอยจะระบุระยะเวลาเฉพาะ
เอกสารแตละชุดยอย พบอยูในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี  สวน
ระดับแฟมระบุระยะเวลาเปนวันเดือนปครอบคลุมเฉพาะเอกสารภายในแฟม แตมีบางแฟมระบุ
เฉพาะปของเอกสาร การระบุระยะเวลาของเอกสารปรากฏยูบริเวณก่ึงกลางบนปกแฟมบรรทัดถัด
จากชื่อแฟมเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร พบวาระดับชุดและระดับชุดยอยมีการลงรายการ
ปริมาณของเอกสารเปน “กลองและแฟม” และพบวาเอกสารชุดนี้มีจํานวนท้ังสิ้น 35 กลอง 249 แฟม 
ปรากฏอยูในสวนหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี  สวนระดับแฟมจะลง
รายการเปน “แฟมและแผน” ภายในแฟมเขียนลําดับเลขแผนเปนตัวเลขไทยดวยดินสอไวในวงเล็บ
เหลี่ยม ( [ ] ) อยูบริเวณมุมขวาดานลางของเอกสารทุกแผนต้ังแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย 

สวนท่ี 2 คําอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร ประกอบดวย 3 หนวยขอมูล ไดแก 
ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร ในระดับชุดพบวา มีการบันทึกเก่ียวกับประวัติสวนตัวของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย แบบยอๆ เก่ียวกับประวัติการทํางาน ตําแหนงหนา ท่ีความ
รับผิดชอบ และการไดรับรางวัลความดีความชอบ ซ่ึงสวนใหญจะนําขอมูลมาจากเอกสารภายในแฟม 
“กว1/1 ประวัติและผลงาน” นํามาเขียนไวในหนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี 
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประวัติของเอกสาร ระดับชุดพบวา ไมมีเลขท่ีรับมอบ
เนื่องจากตอนรับมอบเอกสาร หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไมไดบันทึกไวในทะเบียนรับมอบ
เอกสาร แตหลังจากนําเอกสารมาจัดเรียงและจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารเรียบรอยแลวไดระบุไวในสวน
หนาประวัติของบัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี วาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบ
เอกสารชุดนี้จากศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 แหลง ท่ี
ไดรับมอบหรือรับโอนเอกสาร ในระดับชุดพบวา ผูมอบเอกสารชุดนี้  คือ ศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย  

 สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับเน้ือหาและโครงสรางของเอกสาร ประกอบดวย 4 
หนวยขอมูล ไดแก ขอบเขตและเน้ือหาของเอกสาร ในระดับชุดพบวา เอกสารชุดนี้แบงออกเปน 2 
สวน คือ ส วนแรก เปน เอกสาร ส มัย ดําร ง ตํา แหน ง รองปลั ดทบวงมหาวิทยา ลั ยและป ลัด
ทบวงมหาวิทยาลัยต้ังแตป พ.ศ. 2535-2539 และสวนท่ีสองเปนเอกสารการดําเนินงานระหวางดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระหวางป พ.ศ. 2540-2543 ระดับชุดยอย
พบวา เอกสารแบงออกเปน 11 ชุดยอย คือ  ประวัติและผลงาน การบริหารท่ัวไป  การประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การ
ประชุมผูบริหาร การประชุมระหวางผูบริหารและผู อํานวยการ  การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 
(ภายใน) การประชุมวุฒิสภา การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายนอก) รายงาน  และโครงการ สวน
ระดับแฟมพบวา แบงแฟมเอกสารเปนเรื่องๆ ตามแตละชุดยอย เชน แฟมหนังสือขอนุมัติเดินทางไป
ราชการ แฟมวิทยากร ประธานงานพิธี แฟมตนฉบับงานเขียน จัดอยูในชุดยอยท่ี1 ประวัติและผลงาน 
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เปนตน การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ในระดับชุดพบวา 
เอกสารชุดนี้ไดรับการประเมินคุณคาโดยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ และเจาของเอกสาร ให
จัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยฯการเพ่ิมขึ้นของเอกสาร ในระดับชุดพบวา 
เอกสารชุดนี้ มีเพียงเทานี้ไมมีการรับมอบเพ่ิมเติม ระบการจัดเรียงเอกสาร ระดับชุดพบวาจัดเรียง
ตามเนื้อหากิจกรรมและภารกิจของเจาของเอกสาร ระดับชุดยอยจัดเรียงตามเนื้อหาและระยะเวลา
ของเอกสาร(วันเดือนป) สวนระดับแฟมจัดเรียงตามระยะเวลาของแอกสาร(วันเดือนป) และเรียงตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการเขาถึงและใชเอกสาร ประกอบดวย 5 หนวย
ขอมูล ไดแก เงื่อนไขการเขาถึงเอกสาร ในระดับชุดพบวาปรากฏแผนพับประชาสัมพันธและหนาเว็บ
ไซดของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เพียงวา “ ผูใชบริการมีความประสงคจะขอยืม ใหกรอก
แบบฟอรมกอนยืมทุกครั้งและใหอานเอกสารภายในหองคนควาเทานั้น”เงื่อนไขการทําสําเนา
เอกสาร ในระดับชุดพบวา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯไมไดระบุขอมูลในสวนนี้ ภาษา/ตัวอักษร
ในระดับชุดพบวามีท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สวนระดับแฟมพบวา ภาษาหรือ
ตัวหนังสือ มี 5 ลักษณะ คือ 1) ภาษาไทยท้ังแฟม 2) สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก 
3) สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาจีนแทรก 4) สวนใหญเปนภาษาไทย มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนแทรก และ 5) ภาษาอังกฤษท้ังแฟม ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดาน
เทคนิค ในระดับชุดพบวาจะนําเอกสารใสแฟมกอนการบรรจุลงกลองๆ จะมีสีขาวและขนาด
เดียวกันท้ังหมด คือ 13x39x26.5 เซ็นติเมตร ( กวางxยาวxสูง ) ผลิตดวยกระดาษลูกฟูกแบบไร
กรด มีการทําปายติดฝากลองเอกสารกอนนํากลองเอกสารไปเก็บบนชั้นเก็บเอกสาร สวนระดับแฟม
พบวา แฟมเอกสารมีขนาดเดียว คือ 24x27.5 เซ็นติเมตร (กวางxยาว) สันแฟมหนาประมาณ 1 นิ้ว 
ภายในแฟมมีเอกสารหลายขนาด สวนใหญมีขนาดเทากับกระดาษ A4 มีท้ังกระดาษท่ีมีลักษณะแยก
เปนแผนๆ และกระดาษเย็บเลม บันทึกดวยการพิมพจากคอมพิวเตอร บางแผนเปนลายมือเขียนดวย
ปากกาและดินสอ ภายในแฟมเอกสารบางแฟมมีวัสดุอ่ืนๆ แทรกอยูดวย เชน จดหมายขาว แผนพับ 
บัตรเชิญ สูจิบัตร นามบัตร หนังสือ แผนใส ขาวตัดหนังสือพิมพ และภาพถาย เครื่องมือชวยคน ใน
ระดับชุดพบวา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําบัญชีสํารวจเอกสารเปนเครื่องมือชวยคน โดย
ใหชื่อวา บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร-อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 

สวนท่ี 5 คําอธิบายเก่ียวกับวัสดุท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 3 หนวยขอมูล ไดแก
สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ ในระดับชุดพบวา เอกสารชุดนี้จัดอยูบนชั้นเก็บเอกสารแบบชั้นเปด 
อยูบนชั้น 4 ของอาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เอกสารท่ีเก่ียวของ ในระดับ
ชุดพบวา ยังมีเอกสารของผูบริหารชุดอ่ืนๆ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีหอจดหมายเหตุจัดทําบัญชีสํารวจ
เอกสารแลวเก่ียวของกับเอกสารชุดของเอกสารจดหมายเหตุผูบริหาร-อฺธิการบดี ศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย คือ เอกสารจดหมายเหตุของรองศาสตราจารยประพันธพงศ เวชชาชีวะ(ปว)  
เอกสารจดหมายเหตุของแพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ (กต) เอกสารจดหมายเหตุผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุวิทย เพียรกิจกรรม (สพ) และเอกสารจดหมายเหตุของแผนกงานประชุม กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงสวนใหญจะเปนเอกสารการประชุมผูบริหารระดับสูง เนื่องจากเปนกรรมการ
การประชุมรวมกัน เชน การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  การประชุมคณะกรรมการ
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บริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการกอสราง เปนตน บันทึกเก่ียวกับการพิมพ 
พบวายังไมมีบุคคลหรือหนวยงานใดนําเอกสารชุดนี้ไปจัดพิมพในรูปแบบอ่ืน 

สวนท่ี 6 คําอธิบายเพ่ิมเติม ประกอบดวย 1 หนวยขอมูล ไดแก หมายเหตุ ในระดับชุด 
พบวาไมไดระบุขอมูลในสวนนี้ 

สวนท่ี 7 คําอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร ประกอบดวย 3 
หนวยขอมูล ไดแก บันทึกของนักจดหมายเหตุ ในระดับชุดพบวา เอกสารชุดนี้จัดทําคําอธิบายโดย 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันเดือนปท่ีจัดทํา ในระดับชุด พบวามีการ
ระบุ วัน เดือน ปท่ีจัดทําคําอธิบายเอกสาร คือ มีนาคม 2544 

 
2. การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 

วัฒนชัย 
ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลในระดับชุด(Series) ระดับชุดยอย 

(Sub-series) และระดับแฟม (Files) ท่ีประยุกตจากมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 ทําใหไดขอมูลนําไปใชในการสรางหลักเกณฑการลงรายการ
เอกสาร และนํามาจัดทําคําอธิบายเอกสารเพ่ือจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย
นายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดท้ังระดับชุด ระดับชุดยอย  และระดับแฟม ครบท้ัง 7 สวน 26 หนวย
ขอมูล แตเพ่ือลดความซํ้าซอนของขอมูล คูมือแนะนําเอกสารฯ เลมนี้จึงคัดเลือกหนวยขอมูลในแตละ
ระดับ ดังนี้   

ระดับชุด 24 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง  ชื่อเอกสาร  วันเดือนปของเอกสาร
ขนาดและปริมาณของเอกสาร ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติเจาของเอกสาร ประวัติของเอกสาร
แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณคา การทําลาย 
และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เง่ือนไขในการ
เขาถึงเอกสาร เง่ือนไขการทําสําเนา  ภาษา/ ตัวอักษร  ลักษณะทางกายภาพและความตองการ
ทางดานเทคนิค เครื่องมือชวยคน สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ เอกสารท่ีเก่ียวของ บันทึกเก่ียวกับ
การพิมพ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ วันเดือนปท่ีจัดทํา และหมายเหตุ 

ระดับชุดยอย 7 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง  ชื่อเอกสาร  วันเดือนปของ
เอกสาร  ขนาดและปริมาณของเอกสาร  ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
และหมายเหตุ  

ระดับแฟม 9 หนวยขอมูล ประกอบดวย รหัสอางอิง ชื่อเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร 
ขนาดและปริมาณของเอกสาร  ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร ภาษา/
ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค และหมายเหตุ  
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย โดย
ใชหลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ซ่ึงประยุกต
จากมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 ผลการวิจัย
พบวา 
 การใหชื่อชุดเอกสาร โดยการนําชื่อและนามสกุลตัวแรกของเจาของเอกสาร มาต้ังเปน
รหัสอางอิงประจําชุดเอกสาร อาจทําใหเกิดความสับสนไดหากในอนาคตมีชื่อของเจาของเอกสาร
ซํ้ากัน หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมไวใน“รหัสประจํากลุมเอกสาร” 
ซ่ึงเปนแฟมปฏิบัติงานท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จัดทําไวเพ่ือเปนหลักเกณฑในการใหรหัส
เอกสารประจําชุดเอกสาร  สวนการชื่อเอกสารในระดับชุดยอยบางชุด ไมสัมพันธกับเอกสารภายใน
แฟม เชน ชุดยอยท่ี 12 ใหชื่อชุดวา “สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ” ซ่ึงทําใหผูใชบริการอาจเกิดความสับสน
ไดวา สิ่งพิมพฯ ชุดดังกลาวเปนสิ่งพิมพท่ีอยูในชุดเอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
หรือวาเปนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาสิ่งพิมพฯ ชุดดังกลาว 
เปนสิ่งพิมพฯ ท่ีศา สตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  ไดรวบรวมไว ท้ั งท่ีเปนผลงานของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัยเอง สิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
สิ่งพิมพจากหนวยงานภายนอกซ่ึงเก็บไวเพ่ือการดําเนินงาน จากการศึกษานี้  จึงเห็นวาหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพิจารณาเปลี่ยนชื่อชุดเอกสารใหมเพ่ือใหสอดคลองกับเอกสารท่ีอยูในชุด
นั้นๆ  สวนชื่อเอกสารระดับแฟม โดยเฉพาะชื่อแฟมเอกสารของชุดเอกสารการประชุมทุกชุด จะใหชื่อ
แฟมเอกสารเปนครั้งท่ีของการประชุม ทําใหผูใชบริการไมสามารถเขาถึงเอกสารดวยตนเองได ตอง
อาศัยนักวิชาการจดหมายเหตุผูจัดทําบัญชีสํารวจของเอกสารของชุดนั้น ชวยคนหาเอกสารท่ีตองการ 
ซ่ึงหากยังปฏิบัติเชนนี้ และเอกสารเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยากท่ีผูใชบริการและนักวิชาการจดหมายเหตุ
จะเขาถึงเอกสาร และอาจตองใชเวลานานในการจะเขาถึงเอกสารท่ีตองการ  
 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ พบวาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุโดยการใสกลองเก็บเอกสารดจดหมายเหตุกอนนําไปเก็บบนชั้นเหล็กแบบเปด และอยูใน
หองท่ีไมสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได ทําใหกลองและเอกสารภายในกลองมีเชื้อรา ซ่ึงจะ
ทําใหเอกสารชํารุดเสียหายไดในอนาคต หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ควรเสนอของบประมาณใน
การจัดซ้ือตูจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ หรือขอเคลื่อนยายตูเก็บเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีอยู เดิมและ
ไมไดใชงานมาจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจากผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
 เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร และเง่ือนไขในการทําสําเนา พบวาหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดเง่ือนไขในการขอใชบริการไวในแผนพับประชาสัมพันธและหนาเว็บไซดของ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เพียงวา “ผูใชบริการมีความประสงคจะขอยืม ใหกรอกแบบฟอรม
กอนยืมทุกครั้งและใหอานเอกสารภายในหองคนควาเทานั้น” ท้ังท่ีในทางปฏิบัติเอกสารบางชุดตอง
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานและเจาของเอกสารกอน และเอกสารบางชุดเจาของเอกสาร
เทานั้นจะเปนผูมีสิทธ์ิในการอนุญาตใหเขาใชเอกสารได การกําหนดเง่ือนไขการในการเขาถึงเอกสาร 
และเง่ือนใขในการทําสําเนาใหเปนหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนจําเปนอยางยิ่งสําหรับงานจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะเอกสารจดหมายุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
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วัฒนชัย ชุดนี้ จําเปนอยางยิ่งท่ีหัวหนาหนวยงานตองเปนผูอนุญาตในการขอเขาใชบริการเอกสาร
จดหมายเหตุ 
 ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิคของเอกสาร พบวาเอกสารอยูใน
สภาพคอนขางสมบูรณ จัดเก็บตามเนื้อหาของเอกสาร เอกสารภายในแฟมไมมีการชํารุด จัดเรียงเปน
ระเบียบ และมีความครบถวนของเอกสาร กลาวคือ เม่ือนําเอกสารไปตรวจสอบกับเอกสารของแผนก
งานประชุม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตองจัดเก็บเอกสารตนฉบับของการประชุมของผูบริหารระดับสูง ไมวา
จะเปนเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สภามหาวิทยาลัยฯ การประชุมผูบริหาร การประชุมระหวางผูบริหารและผู อํานวยการ  จะพบวา
เอกสารชุดนี้มีความครบถวนเทียบเทาเอกสารของแผนกงานประชุม นอกจากนี้  จากการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ยังพบอีกวาเอกสารชุดนี้ผลิตจากระบบคอมพิวเตอร มีความ
แตกตางจากลักษณะท่ีพบในงานวิจัยของพัชรี ทองแขก (2549 : 80) และประคอง แกวนัย (2550 : 
114) ท่ีลักษณะของเอกสารเปนระบบโรเนียว  
 ภาษาของเอกสารชุดนี้ พบวามีท้ังท่ีเปนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน สะทอน
ใหเห็นถึงบทบาทขององคกรในดานจีนศึกษา ซ่ึงผูศึกษาเอกสารจดหมายเหตุชุดนี้ จําเปนตองมีความรู
ทางภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนจึงจะใชประโยชนจากเอกสารนี้ไดดี 
 ลักษณะเนื้อหาของเอกสารชุดนี้ สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของเจาของเอกสารในฐานะ
ผูบริหารในดานตางๆ เชน อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา รองปลัดและปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย บทบาททางดานการศึกษา เชน การไดรับเปนบุคคลตัวอยางแหงป 2540 สาขา
นักวิชาการ-พัฒนาดานการศึกษา  และการไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในป 
พ.ศ. 2544 เปนตน  
 จากการศึกษาพบวาลักษณะของเอกสารชุดนี้ เปนเอกสารสวนบุคคลท่ีสามารถนํา
มาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 มาใชในการจัดทํา
คําอธิบายเอกสารชุดนี้ได สอดคลองกับงานวิจัยของประคอง แกวนัย (2550) ท่ีศึกษาลักษณะของ
เอกสารและการจัดทําคําอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและเอกสารสวน
บุคคลของศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน โดยประยุกตใชมาตรฐาน ISAD(G) ฉบับท่ีสอง ผล
จากการวิจัยพบวาเอกสารมีลักษณะสําคัญท่ีนํามาจัดทําเปนคําอธิบายเอกสารตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐาน ISAD(G) ฉบับท่ีสองไดเชนเดียวกัน  
  ผูวิจัยเห็นวาการนํามาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง  ครั้งท่ี 2 (General International Standard for Archival Description, second 
edition ) มาประยุกตใชเพ่ือจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย เม่ือเปรียบเทียบกับบัญชีสํารวจเอกสารชุดเดิมท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจัดทํา
ไวพบวา คูมือแนะนําเอกสารฯ จะใหรายละเอียดของเอกสารไดครอบคลุมและละเอียดมากกวา
โดยเฉพาะดานขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารซ่ึงสามารถทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารได
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการใชเอกสารจดหมายเหตุตนฉบับ    
 จากการศึกษาลักษณะเอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในครั้งนี้ ทํา
ใหไดประโยชนตรงกับความคาดหวังและวัตถุประสงคของการวิจัย  เนื่องจากลักษณะของเอกสารชุดนี้ 
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ครอบคลุมเอกสารเกือบทุกประเภทท่ีจัดเก็บในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สามารถนําไปจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย และ
ยังสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในชุดอ่ืน ๆ ตอไปได 

 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ควรนํามาตรฐานสากลท่ัวไปใน
การจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (General International Standard for 
Archival Description, second edition ) มาประยุกตใชกับเอกสารชุดอ่ืนๆ ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ เพราะจะใหขอมูลรายละเอียดสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุไดครอบคลุมมากกวา
บัญชสีํารวจเอกสารท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จัดทําไว และเพ่ือลดการชํารุดของเอกสาร
จดหมายเหตุตนฉบับ 
 2. หอจดหมายเหตุควรนําข อมูลท่ี ไดจ ากคูมือแนะนําเอกสาร จดหมายเห ตุของ
ศาสตราจารย เกษม วัฒนชัย บันทึกในฐานขอมูลออนไลนของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ความสะดวกของผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารไดเร็วยิ่งขึ้น 
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69 

 – กัลยาณกิจ  ประสิทธ์ิศิลปากร 
 – ไทย– ฟลิปปนส  สายสัมพันธนิรันดร 
 – ชุดโปสการดภาพจดหมายเหตุ 
 – ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ ( Royal Archival Postcard ) 
 – เครื่องมือแนะนําขั้นตอนการใชบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

70 

ประวัติผู เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

ชื่อ นางสาวยวิญฐากรณ  ทองแขก  

วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   ( บรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร ) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ฝายบริการสนเทศ   
 สํานักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

สถานท่ีทํางาน หนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝายบริการสนเทศ  สํานักบรรณสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด  
 จังหวัดนนทบุรี 11120  
 

ประสบการณทํางาน  
 –  พ.ศ. 2540 พนักงานหองสมุด ระดับ 2 สังกัดหนวยบริการสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง  
    ฝายบริการสื่อการศึกษา สํานักบรรณสารสนเทศ  
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คํานํา 
 
 คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัยนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธเรื่อง คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ท่ี
ผูวิจัยเสนอตอภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประยุกตใช
มาตรฐานสา กลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  ครั้งท่ี 2 (General 
International Standard Archival Description, second edition) ของสภาการจดหมายเหตุ
ระหวางประเทศ (ICA) เปนมาตรฐานในการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทย
เกษม วัฒนชัย สําหรับใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารจดหมายเหตุชุดนี้ไดอยางรวดเร็ว และ
ลดการใชเอกสารตนฉบับ  
 ผูวิจัยหวังวา คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย นี้ 
จะเปนเครื่องมือชวยท่ีอํานวยความสะดวกใหผูคนควาและเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจตอไป 
    
     
       มธุพจน  รัตนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญ 
   หนา 
 
คํานํา ...............................................................................................................................................72 
คําชี้แจงในการใชคู มือ......................................................................................................................74 
หลักเกณฑการลงรายการ................................................................................................................ 78 
คําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย..........................................94 
 ประวัติและผลงาน (กว1)................................................................................................... 98 
 การบริหารท่ัวไป (กว2).. ...................................................................................................113 
 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (กว3.1)......................................................122 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ (กว3.2)....................................129 
 การประผูบริหาร (กว3.3)...................................................................................................138 
 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ (กว3.4) .....................................................160 
 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน (กว3.5).................................................................165 
 การประชุมวุฒิสภา (กว4.1)...............................................................................................187 
 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายนอก (กว4.2).............................................................191 
 รายงาน (กว5.1).................................................................................................................195 
 โครงการ (กว5.2)................................................................................................................201 
 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ (กว6)..............................................................................................221 
ดัชนีชวยคน......................................................................................................................................222 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

คําชี้แจงการใชคูมือ 
 
คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เปนการ

ประยุกตใชหลักเกณฑการลงรายการตามมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (ISAD (G) 2

nd
 edition) มาจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือลง

รายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 35 กลอง 249 แฟม คูมือฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา 3 
สวน คือ สวนแรกเปนคําอธิบายเอกสารในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม สวนท่ีสอง เปนการ
ลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ และสวนท่ีสามเปนดัชนีคําสําคัญจากขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
ในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม ท้ังนี้ เพ่ือใหผูสนใจศึกษาคนควาสามารถเขาถึงเอกสาร
จดหมายเหตุไดรวดร็วยิ่งขึ้น โดยจะนําเสนอในแตละสวน ดังนี้ 

สวนแรก จะนําเสนอคําอธิบายเอกสารในระดับชุด เพ่ือใหเห็นภาพรวมของเอกสาร และ
จะนําเสนอระดับชุดยอย ระดับแฟมของชุดยอยแตละชุด จนครบท้ัง 11 ชุดยอย คําอธิบายเอกสารใน
แตละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้  

ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับชุดยอย ประกอบดวย 24 หนวยขอมูล ไดแก 
 1. รหัสอางอิง 
 2. ชื่อเอกสาร 
 3. วันเดือนปของเอกสาร  
 4. ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 5. ชื่อผูผลิต/รวบรวมเอกสาร 
 6. ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของเอกสาร 
 7. ประวัติของเอกสาร 
 8. แหลงท่ีไดรับมอบ/รับโอนเอกสาร 
 9. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 10. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร  
 11. การประเมินคุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร  
 12. ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 13. เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร 
 14. เง่ือนไขการทําสําเนาเอกสาร 
 15. ภาษา/ตัวอักษร 
 16. ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค 
 17. เครื่องมือชวยคน  
 18. สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ  
 19. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 20. บันทึกเก่ียวกับการพิมพ  
 21. หมายเหตุ  
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 22. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
 23. กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
 24. วันเดือนปท่ีจัดทํา  
ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับชุดยอย ประกอบดวย 7 หนวยขอมูล ไดแก 
        1. รหัสอางอิง 
 2. ชื่อเอกสาร 
 3. วันเดือนปของเอกสาร  
 4. ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 5. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 6. ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 7. หมายเหตุ  
  ขอมูลคําอธิบายเอกสารในระดับแฟม ประกอบดวย 9 หนวยขอมูล ไดแก 
       1. รหัสอางอิง 
 2. ชื่อเอกสาร 
 3. วันเดือนปของเอกสาร  
 4. ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 5. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  
 6. ระบบการจัดเรียงเอกสาร  
 7. ภาษา/ตัวอักษร 
 8. ลักษณะทางกายภาพและความตองการทางดานเทคนิค 
 9. หมายเหตุ  
สวนท่ีสอง การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพฯ  
สวนท่ีสาม ดัชนีชวยคน เปนการนําเอาคําสําคัญจากหนวยขอมูลขอบเขตและเนื้อหาของ

เอกสารท้ังในระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม มาทําเปนดัชนี คําสําคัญท่ีนํามาจัดทําเปนดัชนี 
ไดแก ชื่อบุคคล ชื่อสถานท่ี ชื่อหนวยงาน ชื่อเฉพาะตางๆ โดยนํามาจัดเรียงตามลําดับอักษร (ก-ฮ) 
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ตัวอยาง การนําเสนอคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ในระดับชุดยอย 

 

กว1   ประวัติและผลงาน [พ.ศ. 2535 - 2537] 
ขอบเขตและเนื้อหา :  เอกสารเก่ียวกับประวัติและผลงานของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  

 ของเอกสารในชวงดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวง  
 มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2535–2539  เนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องตางๆ  
 เชน ประวัติสวนตัว ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการท้ัง 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเดินทางไปราชการท้ังในและตางประเทศ  
 การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การไดรับแตงต้ังเปนนายกสภา 
 มหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  
 การไดรับคัดเลือกเปนบุคคลตัวอยาง สาขานักวิชาการ-พัฒนาดานการศึกษา  
 ประจําป 2540 ตลอดจนการเปนวิทยากรบรรยาย และประธานในพิธีใหกับ 
 สถาบันตางๆ ตลอดจนตนฉบับงานเขียนของศาสตราจารย นายแพทย  
 เกษม วัฒนชัย พิมพดวยคอมพิวเตอรและเขียนดวยลายมือหลายบทความ 

ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป    
ขนาดและปริมาณฯ : 21 แฟม 6 กลอง [ กลองท่ี 1–6 ] 
หมายเหตุ : – 
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ตัวอยาง การนําเสนอคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย ในระดับแฟม 
กลองท่ี 1  ประวัติและผลงาน [ กว1/1 แฟมท่ี 1-5 ]   
กว1/1 [ แฟมท่ี 1 ]  :  ประวัติและผลงานศาสตราจารย  นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  
วันเดือนปเอกสาร  : 9 มิ.ย. 2535 – 2536   
ปริมาณเอกสาร : 1 แฟม 180 แผน 
ขอบเขตและเนื้อหาฯ  : ประวัตินายแพทยเกษม วัฒนชัย ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 - ใบปริญญาบัตรการสําเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม 
  อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 -  การรับโอนและแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับ 10  
 -  การเดินทางไปดูงานตางประเทศ  
 -  ผลงานทางวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 -  รายชื่อกรรมการท่ีปรึกษาสวนราชการ/ เอกชนซ่ึงศาสตราจารย นายแพทย 
   เกษม วัฒนชัย เปนประธานและท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ประจาํป 2535  
 -  ประวัติการเปนวิทยากร และประวัติการบริหารงาน   
 - กําหนดการสําหรับผูเขารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารยเกียรติคุณ  
 -  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ กรณีพิเศษ  
 -  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังกรรมการสภาสถาบัน  
   ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  มหาวิทยาลัย 
   ศรนีครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีวัสดุอ่ืนๆ แทรก คือ 
  -  จดหมายขาวรายสัปดาหทบวงมหาวิทยาลัย ปท่ี 4 ฉบับท่ี 113  
                           วันท่ี 5-9 ตุลาคม 2535 
  - ขาวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปท่ี 19 ฉบับท่ี 320 ปกษแรก มกราคม 2536 
  -  ขาวตัดหนังสือพิมพเรื่อง “ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาอายุรศาสตร”  
    จากหนังสือพิมพภาคเหนือ ประจําวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 หนาท่ี 8 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับตามวันเดือนป 
หมายเหตุ : – 
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หลักการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ 
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  

 
1. ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  
 เอกสารจดหมายเหตขุองศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย จัดอยูในกลุมเอกสารผูบริหาร 
มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ของหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัฯ เปนเอกสารการดําเนินงานของ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยัระหวางดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต ิ
ระหวาง พ.ศ. 2540–2543 และเอกสารประวัตแิละผลงานสวนตวัสมัยดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวทิยาลยั   
และปลัดทบวงมหาวิทยาลยั ตั้งแตป พ.ศ. 2535–2539 ซึ่งหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัฯ ไดดําเนินการจัดทํา
บัญชีสํารวจเอกสารเรียบรอยแลว แบงเปน 12 ชุดยอย (35 กลอง 249 แฟม) ซึ่งจะนํามาจัดทําคําอธิบาย
จดหมายเหตุ โดยใชมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 จํานวน 
11 ชุดยอย (29 กลอง  199 แฟม) ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 7 ดังน้ี  
 
ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั  
 

ลําดับ 
ชุดยอย 

รหัส 
เอกสาร 

 

รายช่ือชุดยอย 
จํานวน 

กลอง แฟม แผน 
1 กว 1 ประวัติและผลงาน 6 21 2,367 
2 กว 2 การบริหารทั่วไป 3 26 1,141 

3 กว 3.1 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ 2  10 967 
4 กว 3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ 2 11 1,040 
5 กว 3.3 ประชุมผูบริหาร 2 22 1,381 

6 กว 3.4 ประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ 1 8 611 
7 กว 3.5 ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ (ภายใน) 7 53 3,326 
8 กว 4.1 ประชุมวุฒิสภา 2 11 630 
9 กว 4.2 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ (ภายนอก) 1 7 407 

10 กว 5.1 รายงาน 1 8 465 
11 กว 5.2 โครงการ 2 22 887 

 
2. หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย น้ีได
ประยุกตใชหลักเกณฑการลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 ที่กําหนดขึ้นโดยสภาการจดหมายเหตุระหวางประเทศ (International Council on 
Archives–ICA)  ซึ่งมีการแบงสวนขอมูลของเอกสารเปน 7 สวน 24 หนวยขอมูล  หลักเกณฑการลงรายการ
เอกสารจดหมายเหตุน้ีครอบคลุมตั้งแต ระดับชุด ระดับชุดยอย และระดับแฟม รายละเอียดตามตารางที่ 8 
ดังน้ี 
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ตารางท่ี 6 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที่ 1 คําอธิบายเกีย่วกับเอกสาร (Identity statement area) 

1.1 รหัสอางอิง (Reference code(s)) 
คือ การระบุสัญลักษณหรือเลขท่ีใชเรียกแทน
กลุมเอกสาร เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
รักษาและอางอิง ในการนํากลับมาใช ซ่ึง
ตามมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคํา 
อธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 
กําหนดใหบันทึกรหัสท่ีใชสัญลักษณหรือเลข 
อาทิ รหัสประเทศ รหัสท่ีเก็บเอกสาร รหัส
อางอิงทองถ่ินหรือหมายเลขควบคุม 
  

ใชรหัสอางอิงเอกสารตามรหัสเอกสารท่ีหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กําหนด
ไวใน “รหัสประจํากลุมเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ” ในกลุมเอกสารผูบริหาร–
อธิการบดี ไดกําหนดใหใช อักษรตัวแรกของ 
ช่ือและนามสกุล เจาของเอกสารมาต้ัง เปน
ช่ือชุดเอกสารของบุคคลนั้นๆ  
เอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย มีรหัสประจําชุดเปน “กว” 
 

ใชรหั สอาง อิง เอกสา รตาม รหัสชุดยอย 
ประกอบด วย อักษรตัวแรกของ ช่ือและ
นามสกุลเจาของเอกสาร ตามดวยตัวเลข 
แทนลําดับชุดยอย  
เอกสารของศาสตราจารย นายแพทยเกษม 
วัฒนชัย จําแนกชุดยอย เปน 11 ชุดยอย  
มีรหัสประจําชุด ดังนี้  
“กว1”   คือ ประวัติและผลงาน 
“กว2”   คือ การบริหารท่ัวไป   
“กว3.1” คือ ประชุมคณะกรรมการสภาฯ   
“กว3.2” คือ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
                ของสภามหาวิทยาลัยฯ   
“กว3.3” คือ ประชุมผูบริหาร 
“กว3.4” คือ ประชุมระหวางผูบริหารและ 
                ผูอํานวยการ 
“กว3.5” คือ ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  
                (ภายใน) 
“กว4.1” คือ ประชุมวุฒิสภา 
 
 

ใชรหัสอาง อิง เอกสารตามรหัสแฟม
เอกสารท่ีหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดไว ประกอบดวย อักษรตัวแรก
ของช่ือและนามสกุลเจาของเอกสาร 
ตามดวยตัวเลข เคร่ืองหมายทับ(/) และ
ตัวเลข แทนลําดับแฟม 
ตัวอยางเชน   
“ กว1/1 ”  คือ แฟมเอกสารแฟมท่ี1 
                    ในชุดยอย กว1  
“ กว1/2 ”  คือ แฟมเอกสารแฟมท่ี 2  
                    ในชุดยอย กว1  
  
 

   ส
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“กว4.2” คือ ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  
                (ภายนอก) 
“กว5.1” คือ รายงาน 
“กว5.2” คือ โครงการ 

 

 

1.2 ชื่อเอกสาร (Title) คือ การระบุช่ือท่ี 
ใชเรียกแทนกลุมเอกสาร ซ่ึงตามมาตรฐาน 
สากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 ใหใชช่ือผูผลิตเอกสาร 
หรือช่ือท่ีสะทอนใหเห็นภาระหนาท่ีหรือ
กิจกรรม 

ใชช่ือชุดเอกสารตามช่ือท่ีหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กําหนดไว   คือ  

“ เอกสารผูบริหาร–อธิการบดี 
ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย 

(กว)” 
 

ใชช่ือชุดเอกสารตามช่ือชุดยอยท่ีหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวใน
เอกสาร ผูบริหาร-อธิการบดี  ศาสตราจารย
นายแพทยเกษม วัฒนชัย (กว )  
จํานวน 11 ชุดยอย  ดังนี้  
1. “ประวัติและผลงาน”  (กว1)     
2. “การบริหารงานท่ัวไป” (กว2)  
3. “การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ”(กว3.1) 
4. “ประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา 
     มหาวิทยาลัยฯ ” (กว3.2) 
5. “ประชุมผูบริหาร” (กว3.3) 
6. “ประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ 
   (กว3.4) 
 
 
 

ใชช่ือเอกสารตามช่ือแฟมท่ีหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว และเขียนท่ี 
ปกแฟม  
ตัวอยางเชน  
กว1/1 ประวัติและผลงานศาสตราจารย  
         นายแพทยเกษม  วัฒนชัย 
กว1/2 หนังสือขออนุมัติเดินทางไป 
         ราชการ  
 
กรณีท่ีช่ือแฟมไมชัดเจนหรือสะกดผิด 
จะเขียนเพ่ิมเติมหรือเขียนใหมโดยให
ขอความใหมอยูในเคร่ืองหมายวงเล็บ [ ] 
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  7. “ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายใน)”  
    (กว3.5)  
8. “ประชุมวุฒิสภา” (กว4.1)  
9. “ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายนอก)” 
     (กว4.2) 
10. “รายงาน” (กว5.1)   
11. “โครงการ” (กว5.2)   
 

 

1.3 วันเดือนปของเอกสาร (Date(s)) คือ 
การระบุชวงเวลาของเอกสาร ตามมาตรฐาน 
สากลท่ัวไปในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ  
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2  ใหระบุชวงเวลาตาม
วันเดือนป หรือชวงระยะเวลาท่ีเอกสารถูก
ผลิตข้ึนหรือสะสมไวใชในการปฏิบัติงาน  

ลงรายการ เปนปพุทธศักราช (พ.ศ.) และ 
หากเปนชวงระยะเวลาของเอกสาร 
จะใชยติภังค( - ) ค่ัน 
ตัวอยางเชน  
พ.ศ. 2540    
พ.ศ. 2540 - 2542                   
 
 
 
 

ลงรายการแบบเดียวกับการลงรายการ 
วันเดือนปท่ีกําหนดไวใน “ระดับชุด”  

 
 
 

ลงรายการ วันเดือนป  โดยใชเลขอารบิค
แทน “วัน” ใชตัวยอภาษาไทยของเดือน
แทน “เดือน” และใชเลขอารบิค 4 ตัว 
แทน “ปพุทธศักราช (พ.ศ.)” ของเอกสาร  
และจะใชยติภังค( - ) ค่ัน ในกรณีท่ี
เอกสารระบุชวงเวลา  
ตัวอยางเชน    
- 7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ลงรายการ  
  เปน 7 ส.ค. 2540     
- 7 สิงหาคม 2540 ถึง 16 ธันวาคม 2542   
  ลงรายการ เปน 7 ส.ค.–16 ธ.ค. 2542    
  เปนตน     
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สวนที่ 1 คําอธิบายเกีย่วกับเอกสาร (Identity statement area) 

1.4 ระดับของคําอธิบายเอกสาร  
(Level of description) คือ การระบุ 
ระดับช้ันของเอกสารท่ีจัดทําคําอธิบาย ซ่ึง
ตามมาตรฐานสากลท่ัวไปในการจัดทําคํา 
อธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 
กําหนดระดับช้ันคําอธิบายเอกสารเปน 6 ระดับ 
1. ระดับกลุม (Fonds)  
2. ระดับกลุมยอย (Sub–Fonds)  
3. ระดับชุด (Series) 
4. ระดับชุดยอย (Sub–Series)  
5. ระดับแฟม (File)  

6. ระดับเร่ือง (Item) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงรายการเอกสารวา 

“ระดับชุด” 
 

 
ลงรายการเอกสารวา 

 “ระดับชุดยอย” 
 

 
ลงรายการเอกสารวา 

“ระดับแฟม” 

   ส
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สวนที่ 1 คําอธิบายเกีย่วกับเอกสาร (Identity statement area) 

1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร  
(Extent and medium of the unit of 
description) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับ
ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ไดแก 
จํานวน ขนาด ปริมาณ ซ่ึงตามาตรฐานสากล
ท่ัวไปในการจัดทําคํา อธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2  กําหนดใหใชตัวเลข
ในการระบุขอมูล 

ลงรายการเปนจํานวนรวมท้ังระดับชุด 
เปน “ ……กลอง…..แฟม ”  
ตัวอยางเชน  
29 กลอง 199 แฟม 
                        

ลงรายการจํานวนรวมของแตละชุดยอย 
เปน “ …..กลอง….. แฟม ” 
ตัวอยางเชน  
2 กลอง 22 แฟม  

 
 

( หมายความวาเอกสารชุดยอยนี้   
 มีจํานวน 2 กลอง 22 แฟม ) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

ลงรายการจํานวนเปน  “ … แผน ”  
กรณีท่ีเอกสาร 1 รหัสอางอิงมีหลายแฟม 
จะลงรายการเปน “ แฟมท่ี... /...แผน”  
ตัวอยางเชน  
กว1/2 [แฟมท่ี 1-2] / 117 แผน 
 
( หมายความวาเอกสารรหัสอางอิงนี ้
 มี 2 แฟม จํานวน 117 แผน ) เปนตน 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัฯ ไดใชกลองและแฟมตามมาตรฐานตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ มาใชในการจัดเก็บเอกสาร  

                 “ กลอง ”  หมายถึง กลองที่มขีนาด 13.5 x 39 x 27 เซ็นติเมตร ( กวาง x ยาว x สูง )         
                 “ แฟม ”  หมายถึง แฟมที่มีขนาด 25.5 x 37.5 ( กวาง x ยาว ) สันกวางประมาณ 2.54 เซ็นติเมตร 

   ส
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สวนที่ 2  คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)   

2.1 ชื่อผูผลติ/รวบรวมเอกสาร  
(Name of creator(s)) คือ การระบุช่ือ
หนวยงานหรือช่ือเจาของเอกสารท่ีบผิดชอบ
ในการผลิต สะสม หรือดูแลรักษาเอกสาร 
 

จะลงรายการตามช่ือเจาของเอกสารท่ี 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ระบุขอมูล
ไวในบัญชีสํารวจเอกสาร  โดยลงรายการใน
สวนนี้วา  
“ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย” 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

 

2.2 ประวัติหนวยงาน/ประวัติเจาของ
เอกสาร Administrative/Biographical 
history) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับประวัติ 
การบริหารงานของหนวยงานท่ีผลิตเอกสาร 
หรือรับผิดชอบรวบรวมเอกสาร โดยระบุ
ขอมูลต้ังแตเร่ิมตน พัฒนาการ และภารกิจ
ของหนวยงาน หรือระบุขอมูลเก่ียวกับประวัติ
เจาของเอกสารต้ังแตวันท่ีเกิด สถานท่ีเกิด 
อาชีพ สถานท่ีทํางาน หรือขอมูลแสดงคุณวุฒิ 
ตลอดจนวันท่ีเจาของเอกสารเสียชีวิต 
 
 
 
 

ลงรายการเอกสารเปนความเรียงเก่ียวกับ
ประวัติเจาของเอกสาร คือ ศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย โดยจะครอบคลุม 
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา การทํางาน 
ผลงาน การไดรับรางวัล คร่ืองราช
อิสริยาภรณ  จากอดีตจนถึงปจจุบัน 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 
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สวนที่ 2  คําอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area)   

2.3 ประวัติของเอกสาร (Archival 
history) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมาของเอกสาร ประวัติการโอนยาย
เอกสาร การจัดเรียง การจัดทําคูมือชวยคน 
ผูรับผิดชอบหรือผูเก็บรักษาเอกสาร 
 
 
 

ลงรายการเอกสารในระดับชุดเปนความเรียง
เก่ียวกับประวัติของเอกสาร โดยจะ
ครอบคลุม เนื้อหาเก่ียวกับการไดมาของ
เอกสาร ระบุวันเดือนปท่ีไดรับมอบเอกสาร  
(หากไมทราบใหบันทึกไวดวย) การจัดเรียง 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําเคร่ืองมือชวยคน  
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

2.4 แหลงท่ีได รับมอบ/รับโอนเอกสาร
(Immediate source of acquisition or 
transfer) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับแหลง
เอกสา รหรื อหนวย งานหรือผู มอบหรือ
โอนยายเอกสารนั้น พรอมระบุวันเดือนป 
และวิธีการไดมาของเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ลงรายการเอกสารในระดับชุด โดยระบุ 
แหลงท่ีไดรับมอบหรือรับโอนเอกสาร  

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 
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สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหาของเอกสาร  (Content and structure area) 

 3.1 ขอบเขต และเน้ือหาของเอกสาร 
(Scope and content) คือ การระบุ 
ขอบเขตของเอกสาร เชน ชวงระยะเวลาของ
เอกสาร เขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร และเนื้อหา
ของเอกสาร เชน ลักษณะเอกสาร รูปแบบ
ของเอกสาร เนื้อหาท่ีเก่ียวของ การบริหาร
และการดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร เปนตน 
 

ลงรายการในระดับชุดเปนความเรียง 
ในประเด็นของเนื้อหาของเอกสาร 
ในภาพรวมครอบคลุม 11 ชุดยอย 
 

ลงรายการในระดับชุดยอยเปนความเรียง 
ในประเด็นของเนื้อหาของเอกสารในแตละ 
ชุดยอย 
 

ลงรายการในระดับแฟมเปนความเรียง
ในประเด็นเนื้อหาของเอกสารแตละ
แฟม 

3.2 การประเมินคุณคา การทําลาย  
และการกําหนดอายุการเก็บเอกสาร 
(Appraisal  destruction  and 
 scheduling information) คือ ขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือการประเมิน
คุณคา การทําลาย และการกําหนดอายุการ
จัดเก็บเอกสารนั้น 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“เอกสารรชุดนี้ไดรับการประเมินคุณคาฯ 
จากเจาของเอกสารและหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแลว 
ใหจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยฯ” 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

3.3 การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร (Accruals) 
คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับการเพ่ิมปริมาณ
และความถ่ีของเอกสารท่ีเก็บรักษาใน
หนวยงานจดหมายเหตุ 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“ไมมีการเพ่ิมข้ึนของเอกสารชุดนี้” 

 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนท่ี 3 คําอธิบายเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหาของเอกสาร  (Content and structure area) 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System 
 of arrangement) คือ การระบุขอมูล 
เก่ียวกับ ระบบการจัดเรียง ระบบการจัด 
หมวดหมู หรือโครงสรางภายในของเอกสาร 
 

ลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารใน 
ระดับชุด โดยจะอธิบายเก่ียวกับลักษณะ 
โครงสรางของเอกสารท่ีหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว   

ลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารใน 
ระดับชุดยอย ตามลักษณะเนื้อหาของ
เอกสาร 
 

ลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารใน
ระดับแฟม ตามวันเดือนปของเอกสาร
แตละแฟม   

สวนท่ี 4 คําอธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area) 

4.1 เง่ือนไขในการเขาถึงเอกสาร 
(Conditions governing access) คือ  
การระบุขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ หรือนโยบาย ท่ีมีผลกระทบตอการ
เขาถึงหรือใชเอกสาร 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“การขอใช การยืม เอกสารจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยฯ จะตองไดรับอนุญาตเปน 
ลายลักษณอักษรจากผู อํานวยการศูนย 
บรรณสารสนเทศ” ซ่ึงไดกําหนดไวใน  
“คูมือปฏิบัติงาน” ของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที่ 4 คําอธิบายเกีย่วกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area) 

4.2 เง่ือนไขการทําสําเนา (Conditions 
governing reproduction) คือ การระบุ
ขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ หรือเงื่อนไขในการทํา
สําเนาเอกสารถาไมมีขอมูลใหจัดทําข้ึนเพ่ือ
ใชเปนกฎหรือระเบียบในการใหสําเนา
เอกสาร เนื่องจากเปนขอมูลท่ีจําเปน 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“ การขอทําสําเนาเอกสารตองไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 
และผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจาย” ซ่ึงไดกําหนดไวใน  
“คูมือปฏิบัติงาน”ของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

4.3 ภาษา/ตัวอักษร (Language/scripts 
of material) คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับ
ภาษา ตัวอักษร หรือสัญลักษณท่ีใชในการ
บันทึกเอกสารนั้น เชน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 

ลงรายการระดับชุดวา  
“เอกสารชุดนี้  สวนใหญเปนภาษาไทย  
มีภาษาอังกฤษและภาษาจีนแทรก” 

ลงรายการภาษาในระดับชุดยอย  โดยระบุ
ขอมูลตามภาษาหรือตัวอักษรท่ีปรากฏใน
เอกสาร  โดยใหลงรายการภาษาท่ีปรากฏใน
เอกสาร 
ตัวอยางเชน  
ชุด กว1 เอกสารสวนใหญเปนภาษาไทย  
โดยมีเอกสารภาษาอังกฤษแทรกใน กว1/4 
แฟมท่ี 4 วิทยากร ประธานงานพิธี 

ลงรายการภาษาในระดับแฟมโดย 
ระบุขอมูลตามภาษาหรือตัวอักษรท่ี 
ปรากฏในเอกสาร 
ตัวอยางเชน 
“เอกสารแฟมนี้ เปนภาษาไทยท้ังหมด”   
“เอกสารแฟมนี้ สวนใหญเปนภาษาไทย 
และมีภาษาอังกฤษแทรก”   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที่ 4 คําอธิบายเกีย่วกับเง่ือนไขการเขาถึงและการใชเอกสาร (Conditions of access and use area) 

4.4 ลักษณะทางกายภาพและความตอง 
การทางเทคนิค (Physical haracteristics 
and technical requirements) คือ การ
ระบุขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ
ภายนอกของเอกสาร  เชน ความจําเปนใน
การอนุรักษ หรือเทคนิคท่ีใชในการเขาถึง
เอกสาร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ
โปรแกรมท่ีจําเปนในการเปดใชเอกสาร 
 

ลงรายการโดยระบุจํานวน และอธิบาย
ลักษณะของเอกสาร และวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
ประกอบมาในเอกสารท้ังหมด  
ตัวอยางเชน   เอกสารชุดนี้มี  
      เอกสารเย็บเลม ....รายการ  
      แผนใส...... แผน   
      นามบัตร….แผน 
      แบบแปลน .....แผน 
      ลายมือเขียน ....แผน 
      แผนพับ สูจิบัตร ....ฉบับ  
      ภาพถาย ....ภาพ 
 
 

จะลงรายการโดยระบุจํานวน และอธิบาย
ลักษณะเอกสาร และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีประกอบ
มาในเอกสารระดับชุดยอยแตละชุด  
ตัวอยางเชน    
เอกสารชุดยอย ( กว 3.1 การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ) นีม้ีลายมือเขียนขอคิดเห็น
และประเด็นสงสัย ของศาสตราจารย 
นายแพทยเกษม  วัฒนชัย  
แทรกอยูทุกแฟมยกเวนแฟมท่ี 3.1/1     

ลงรายการโดยระบุจํานวน และอธิบาย
ลักษณะของเอกสาร และวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
ประกอบมาในแฟมเอกสาร  
ตัวอยางเชน    
 “เอกสารแฟมนี้ มีวัสดุอ่ืนแทรก คือ  
   แผนพับ 2 ฉบับ ”   

4.5 เคร่ืองมือชวยคน (Finding aids) คือ 
การระบุขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือชวยคนท่ี
หนวยงานผูผลิตเอกสารไดจัดทําไว  
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–อธิการบดี 
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ”  
 
 
 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที ่5 คําอธิบายเกีย่วกับวสัดุที่เกีย่วของ(Allied materials area) 

5.1 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ 
(Existence and location of originals) 
คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน /
สถานท่ี / พ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารตนฉบับ 
 
 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ  ศูนยบรรณสาร ช้ัน 4 ” 

 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

5.2 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
(Existence and location of copies) 
คือ การระบุขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน /
สถานท่ี / พ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“ เอกสารชุดนี้ไมมีสถานท่ีจัดเก็บ 

เอกสารฉบับสําเนา” 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที ่5 คําอธิบายเกีย่วกับวสัดุที่เกีย่วของ(Allied materials area) 

5.3 เอกสารท่ีเก่ียวของ (Related units 
of description) คือ การระบุขอมูล
เก่ียวกับเอกสารชุดอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของ
สัมพันธกับเอกสารชุดนี้  
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“เอกสารชุดนี้ มีเอกสารชุดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คือ เอกสารผูบริหาร – อธิการบดี 
แพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ (กต) 
    เอกสารแผนกงานประชุม กองกลาง  
    สํานักงานอธิการบดี (มฉก 1.1) 
 

ลงรายการเอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสาร
ระดับชุดยอย ในกรณีท่ีทราบวาชุดยอย
ดังกลาวเก่ียวของกับเอกสารชุดใดท่ีหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เก็บไว 
ตัวอยางเชน   
ชุดยอยท่ี 3.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
มีเอกสารท่ีเก่ียวของ คือ เอกสารการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ของแผนกงานประชุม 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  เปนตน 
ในกรณีท่ีไมมีเอกสารเก่ียวของ ใหระบุวา  
“ไมมีเอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสารชุดนี้” 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

5.4 บันทึกเก่ียวกับการพิมพ  
(Publication note) คือ การระบุขอมูล 
เก่ียวกับการจัดพิมพท่ีเ กิดจากผูใช เอกสาร
นั้นนําขอมูลท่ีศึกษาคนควาจากเอกสารไป
จัดพิมพเปนรูปเลมสําหรับการเผยแพร 
 
 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
“ไมมีการพิมพเอกสารชุดนี้” 

 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที่ 6 คําอธิบายเพ่ิมเติมอื่นๆ หรือหมายเหตุ (Notes area) 

6.1 หมายเหตุ (Notes) คือ การระบุขอมูล
เอกสารท่ีไมสามารถจัดใหอยูในท่ีใดๆ  ของ
คําอธิบายจดหมายเหตุท้ัง 5 สวนขางตนได 
 

 
การลงรายการในสวนนี้ท้ังในระดับชุด  ระดับชุดยอย  และระดับแฟม กําหนดจะลงขอมูลหมายเหตุหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถามี) 
 

สวนที่ 7 คําอธิบายเกี่ยวกบัการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ  
(Archivist's note) คือ การระบุขอมูลการ
จัดเตรียมและการจัดทําคําอธิบายเอกสาร 
และระบุช่ือผูจัดทําคําอธิบายเอกสารนั้น 
 

การลงรายการในสวนนี้ใหบันทึกเก่ียวกับ
ข้ันตอนการจัดทําคําอธิบายเอกสารระดับ
ชุด และช่ือผูจัดทํา 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  
(Rules or conventions) คือ ขอมูล
เก่ียวกับการระบุขอตกลงท่ีใชในการจัดทํา
คําอธิบายเอกสารท่ีนํามาใชเปนกฎ ระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติระดับหนวยงานระดับประเทศ 
หรือระดับระหวางประเทศ 
 
 
 

ลงรายการในสวนนี้วา 
 “ การลงรายการเอกสารชุดนี้ประยุกต
การลงรายการจากมาตรฐานสากลท่ัวไป
ในการจัดทําคําอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังท่ี 2 และคูมือปฏิบัติงานของ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ” 
 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 
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ตารางท่ี 8 หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย (ตอ) 
   

ISAD (G) 2nd edition ระดับชุด ระดับชุดยอย ระดับแฟม 

สวนที่ 7 คําอธิบายเกี่ยวกบัการควบคุมการจัดทําคําอธิบายเอกสาร (Description control area) 

7.3 วันเดือนปท่ีจัดทําเอกสาร (Date(s) 
of descriptions) คือ วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา
หรือปรับปรุงคําอธิบายเอกสาร 
 

การลงรายการ วันเดือนป ท่ีจัดทํา
คําอธิบายเอกสาร จะใชเลขอารบิคแทน 
“วัน”  ใชตัวยอภาษาไทยของเดือนแทน 
“เดือน”  และใชเลขอารบิค 4 ตัว 
แทน  “ปพุทธศักราช ( พ.ศ. )” ของ
เอกสาร และจะใชเคร่ืองหมายวรรค ( - ) 
ค่ันในกรณีท่ีเอกสารระบุชวงเวลา 
ตัวอยางเชน    
7 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ลงรายการ  
เปน 7 ส.ค. 2540  
 
 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับชุดยอย 

ไมมีการลงรายการ 
ในระดับแฟม 
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เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
[ กว ] 

 
ประวัติเจาของเอกสาร : ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2484  
 จบแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2510 
 ทานเปนนักบริหารที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดคนหน่ึงในดานบริหารการศึกษา 
 ของชาติ เปนผูทรงคุณวุฒิเพียบพรอมดวยความรูทางวิชาการ และยึดมั่นในหลัก 
 คุณธรรม ผลงานนับตั้งแตการปฏิบัติราชการเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 

 ระดับนานาชาติ  จนไดรับแตงตั้ งเปนศาสตราจารยเกี ยรติคุณของคณะ
 แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน พ.ศ. 2535  ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
 ผลงานดีเดนดานการแพทยจากที่ประชุม Grand World Congress of Spain  
 1992 ของ World Organization for Alternative Medicine ณ ประเทศ 
 สเปน และไดรับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย 
 มหิดล ใน พ.ศ. 2538   

 
 ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2510  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) คณะแพทยศาสตร  
  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวทิยาศาสตร การแพทยคลีนิค 
 พ.ศ. 2515 DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE  
  UNIVERSITY OF CHICAGO, U.S.A. 
 พ.ศ. 2517  DIPLOMATE, AMERICAN BOARD OF SUBSPECIALTY IN   
  GARDIOVASCULAR DISEASE. UNIVERSITY OF CHICAGO, U.S.A. 
 พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน36 
 
 ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2532–พ.ศ. 2535 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 พ.ศ. 2536–พ.ศ. 2537 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2537–พ.ศ. 2539 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2540–พ.ศ. 2544 อธิการบดีมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 พ.ศ. 2544 (17 กมุภาพันธ–11 มิถุนายน )  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2544 (18 กรกฎาคม–ปจจุบัน)  องคมนตรี  
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 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 17 พฤษภาคม 2538 ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 17 พฤษภาคม 2544 ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม 
 29 สิงหาคม 2544 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ ์มหาวทิยาลยัขอนแกน 
 20 กันยายน 2544 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม 
 1 พฤศจิกายน 2545 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ  
 7 กรกฎาคม 2546 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์สถาบันราชภฏั 
  เชียงใหม 
 29 สิงหาคม 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
 23 มกราคม 2548 ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลัย 
  อีสเทิรนเอเชยี 
 2 ธันวาคม 2548 แพทยศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
 14 สิงหาคม 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ 
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 พ.ศ. 2517   จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) 
 พ.ศ. 2518   เหรียญราชรุจิทอง (รัชกาลที ่9) 
 พ.ศ. 2520   ตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม) 
 พ.ศ. 2524   ทวิตยิาภรณมงกฎุไทย (ท.ม.) 
 พ.ศ. 2528   ทวิตยิาภรณชางเผือก (ท.ช.) 
 พ.ศ. 2531   ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
 พ.ศ. 2534   เหรียญรัตนาภรณชั้นที่ 3 
 พ.ศ. 2534   ประถมาภรณชางเผือกชั้นที ่1 (ป.ช.) 
 พ.ศ. 2535   ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ต.จ.ว.) 
 พ.ศ. 2536   เหรียญจักรพรรดิมาลา 
 พ.ศ. 2537   มหาวชิรมงกฎุ (ม.ว.ม.) 
 พ.ศ. 2539   ทุตยิจุลจอมเกลา (ท.จ.) 
 พ.ศ. 2539   มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 
 พ.ศ. 2546   ทุตยิจุลจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) 
 พ.ศ. 2550   ปฐมจุลจอมเกลา (ป.จ.) 
 
 รางวัลและเกียรติยศ 
 พ.ศ. 2527 นักศึกษาเกาตัวอยาง สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 พ.ศ. 2534 REEFERENCE ASIA : ASIA’S WHO’S WHO OF MEN AND WOMEN  
  OF ACHIEVEMENT AND DISTINCTION 
 พ.ศ. 2534 MARGUIS WHO’S WHO DIRECTORY OF MEDICAL SPECIALISTS 
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  รางวัลและเกียรติยศ (ตอ) 
 พ.ศ. 2534 THE ABMS COMPENDIUM OF CERTLFIED MEDICAL SPECIALISTS  
  ของ THE AMERICAN BOARD OF MEDICAL SPECIALTIES (ABMS). 
 พ.ศ. 2535 เหรียญทองผลงานดีเดนในดานการแพทยจากที่ประชุม GRAND  
  WORLD ORGANIZATION OF ALTERNATIVE MEDICINE  
  ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน 
 พ.ศ. 2536 ศิษยเกาดีเดนของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 พ.ศ. 2537 นักเรียนเกาดีเดน ดานบริหารการศึกษา สมาคมนักเรียนเกา 
  ปรินสรอยแยลสวทิยาลยั  
 พ.ศ. 2537 ศิษยเกาดีเดนคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล ประจําป 2537 
 

ประวัติของเอกสาร : เอกสารชุดน้ีไดรับมอบจากศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั เมื่อเดือน 
  มิถุนายน พ.ศ. 2543 ไมไดนํามาลงรับในทะเบียนรับมอบแตบันทึกไวในหนา 
  ประวัตขิองบัญชสีํารวจเอกสาร ชดุเอกสารผูบริหาร - อธกิารบดี  
 

ขนาดและปริมาณ : จํานวน 35 กลอง 249 แฟม 
ของเอกสาร 
 

วันเดือนปของเอกสาร : พ.ศ. 2535 – 2543    
 

ขอบเขตและเน้ือหา : ครอบคลุมเอกสารประวัติและผลงานสวนตัวสมัยดํารงตําแหนงรองปลัดทบวง  
ของเอกสาร  มหาวิทยาลัยและปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535-2539 และเอกสารการ 
  ดําเนินงานระหวางดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ 
  พ.ศ. 2540–2543 โดยนํามาจัดเปนกลุมเร่ืองตามเน้ือหาและกิจกรรมของ 
  เอกสาร จํานวน 12 ชุดยอย ดังน้ี  
  กว1   ประวัติและผลงาน พ.ศ. 2535–2539 
  กว2   การบริหารทั่วไป พ.ศ. 2539–2543 
  กว3.1 การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ พ.ศ. 2540–2542 
  กว3.2 การประชมุคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2540–2543 
  กว3.3 การประชุมผูบริหาร พ.ศ. 2540–2543 
  กว3.4 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ พ.ศ. 2540–2542 
  กว3.5 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ภายใน พ.ศ. 2540–2543 
  กว4.1 การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2539–2541 
  กว4.2 การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ภายนอก พ.ศ. 2539–2542 
  กว5.1 รายงาน พ.ศ. 2540–2543 
  กว5.2 โครงการ พ.ศ . 2537–2543 
  กว6   สิ่งพิมพมหาวิทยาลยัฯ พ.ศ. 2537–2543  
การประเมินคุณคา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดเก็บเอกสารชุดน้ี 
การทําลาย และกําหนด เปนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยตลอดไป 
อายุการเก็บเอกสาร 
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การเพ่ิมข้ึนของเอกสาร : ไมมีการเพิ่มขึ้นของเอกสารชุดน้ี 
 

ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลักษณะของกิจกรรมและเน้ือหาของเอกสาร  
เอกสาร  
 

เง่ือนไขในการเขาถึง : การขอใช การยืมเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ จะตองไดรับอนุญาตเปน 
เอกสาร  ลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ 
  

เง่ือนไขการทําสําเนา : การขอทําสําเนาเอกสารตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการ 
  ศูนยบรรณสารสนเทศและผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
 

ภาษา/ตัวอักษร : เอกสารชดุน้ี สวนใหญเปนภาษาไทย มภีาษาองักฤษและภาษาจีนแทรกบางแฟม 
 
ลักษณะทางกายภาพ : เอกสารชุดน้ี พิมพจากคอมพิวเตอร กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 
และความตองการ และมีวัสดุอื่นๆ แทรกคือ จดหมายขาว 2 ฉบบั  แผนพับ 18 แผน   
ทางดานเทคนิค บัตรเชิญ 7 ฉบบั สูจิบตัร 2 ฉบับ นามบัตร 3 ใบ หนังสอื 39 เลม   
  ขาวตัดหนังสอืพิมพ 4 แผน แผนใส  91 แผน ภาพถาย 17 ภาพ  
  และรางพระราชบัญญัติ 10 ฉบับ 
 

เครื่องมือชวยคน : บัญชีสํารวจเอกสารผูบริหาร–อธกิารบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชยั  
 

สถานที่จัดเก็บเอกสาร : หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนยบรรณสาร ชั้น 4 
ตนฉบับ 
  
เอกสารที่เกี่ยวของ :  เอกสารชุดน้ี มีเอกสารชุดอื่นที่เกีย่วของดวย คือ เอกสารผูบริหาร–อธิการบด ี
  แพทยหญิงกรรณิการ ตันประเสริฐ (กต)  และเอกสารแผนกงานประชุม  
  กองกลาง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 

บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ : ไมมีการพิมพเอกสารชุดน้ี 
 

กฎ ระเบียบ  : การลงรายการเอกสารชดุน้ี ประยกุตการลงรายการจากมาตรฐานสากลทั่วไปใน 
หรือแนวปฏิบัติ การจัดทําคําอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบบัปรับปรุง คร้ังที่ 2  
  และคูมือปฏิบตัิงานของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
 

วันเดือนปที่จัดทํา : จัดทําคําอธิบายเอกสาร โดยนางสาวมธุพจน รัตนะ [7 พ.ย.–30 ธ.ค. 2555]   
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กว1   ประวัติและผลงาน [พ.ศ. 2535 - 2537] 
 

ขอบเขตและเน้ือหา :  เอกสารเก่ียวกับประวัติและผลงานของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั  
ของเอกสาร ในชวงดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2535–2539 เนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน ประวัติ 
 สวนตัวฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานทางวิชาการท้ังภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ การเดินทางไปราชการท้ังในและตางประเทศ การไดรับ 
 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การไดรับแตงต้ังเปนนายกสภา 
 มหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  
 การไดรับคัดเลือกเปนบุคคลตัวอยาง สาขานักวิชาการ-พัฒนาดานการศึกษา 
 ประจําป 2540 ตลอดจนการเปนวิทยากรบรรยาย และประธานในพิธีใหกับ 
 สถาบันตางๆ ตลอดจนตนฉบับงานเขียนของศาสตราจารยนายแพทย 
 เกษม วัฒนชัย  พิมพดวยคอมพิวเตอรและเขียนดวยลายมือหลายบทความ 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
ขนาดและปริมาณฯ : 21 แฟม 6 กลอง [ กลองท่ี 1–6 ] 
หมายเหตุ : – 

 

กลองท่ี 1 ประวัติและผลงาน [ กว1/1 แฟมท่ี1-5 ]   
กว1/1 [ แฟมท่ี1 ]  :  ประวัติและผลงานศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
วันเดือนปเอกสาร  : 9 มิ.ย. 2535 – 2536 
ปริมาณเอกสาร : 1 แฟม 180 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหาฯ  : ประวัตินายแพทยเกษม วฒันชยั ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 -  ใบปริญญาบัตรการสําเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบณัฑิต เกยีรตินิยมอันดบัหน่ึง 
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
 -  การรับโอนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับ 10 
 -  การเดินทางไปดูงานตางประเทศ  
 -  ผลงานทางวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 -  รายชื่อกรรมการที่ปรึกษาสวนราชการ/เอกชนซึ่งศาสตราจารย นายแพทยเกษม  
  วัฒนชยั เปนประธานและทีป่รึกษาในมหาวทิยาลยัตางๆ ประจําป 2535  
 -  ประวัติการเปนวิทยากร และประวัติการบริหารงาน 
 -  กําหนดการสําหรับผูเขารับพระราชทานเกียรติบัตร ศาสตราจารยเกยีรติคณุ  
 -  การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ กรณีพิเศษ 
 -  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งกรรมการสภาสถาบัน ผูทรงคณุวุฒ ิ
  ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
  -  จดหมายขาวรายสัปดาหทบวงมหาวิทยาลัย ปที่ 4 ฉบับที่ 113  
                           วันที่ 5-9 ตุลาคม 2535 
  - ขาวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 19 ฉบบัที่ 320 ปกษแรก มกราคม 2536 
  -  ขาวตัดหนังสือพิมพเร่ือง “ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาอายุรศาสตร”  
    จากหนังสือพิมพภาคเหนือ ประจําวันที่ 8 กุมภาพันธ 2536 หนาที่ 8 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับตามวันเดือนป 

หมายเหต ุ : – 

 
 

กว1/1 [ แฟมท่ี 2]   ประวัติและผลงานศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย  
วันเดือนปเอกสาร : 4 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2537 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 106 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการ  
   สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 -  แตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวฒุิของมหาวิทยาลยัเชียงใหม  
 -  คําสั่งสํานักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ และ 
   แตงตัง้คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวทางการฝกอบรมเพื่อพฒันาบคุลากร  
   ของสํานักงานปลัดทบวงมหาวทิยาลยั  
 -  ขอมูลศาสตราจารย นายแพทยเกษม  วัฒนชัย เพื่อจัดพิมพหนังสือ Thailand  
   Executive 1994   
 -  แบบรวบรวม ชีวประวัติบุคคลสําคัญทางการศึกษา  
 - การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ คณะสงัคมศาสตร   
   และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 - โปรดเกลาฯ แตงตัง้ศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย เปนกรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิ  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 -  การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจําป 2537 
ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีวัสดุแทรก คือ  
  -  บัตรเชิญเร่ือง เฝารับเสด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
     สังฆปรินายก 
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   - ขาวตัดหนังสือพิมพ เร่ือง “วัดใจ วิจิตร ศรีสอาน ทิ้งเกาอี้ปลัดทบวงฯ ดวย 
    อุดมการณหรือเพื่องาน ม.สุรนารี” และ “อธิการบดี ม.กรุงเทพ ลุนหมอเกษม 
    น่ังเกาอี้ปลัด-แจงคุณสมบัติเพยีบ” จากหนังสือพิมพมติชน วันที่ 24  
    พฤศจิกายน 2537 หนาที่ 11 
  -  ขาวตัดหนังสือพิมพ เร่ือง “เผยสเปกวาที่ปลัดทบวงฯ” จากหนังสือพิมพ 
    สยามโพสต  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2537 หนาที่ 7 
  -  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517   
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทยและมภีาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับตามวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
    

กว1/1 [ แฟมท่ี 3]   ประวัติและผลงานศาสตราจารย  นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
วันเดือนปเอกสาร : 3 ม.ค. 2538 – 11 พ.ย. 2539  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 164 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : คําประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย   
 -  ประกาศสถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ ที่ 136/2538 เ ร่ือง แตงตั้งคณะ 
   กรรมการจัดงานกลวยไมนานาชาติ 2539 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหัว ฉลองสิริราชสมบัติครองราชยครบ 50 ป  
 -  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
   หลกัราชการหรือการบริหารงาน บุคคลในคณะกรรมการขาราชการครู  
 -  แตงตัง้กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
  แมโจ มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 -  คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  
   และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสติ และการแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน 
   คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   
 -  คําสั่งกองทัพบก เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒขิองสภาวิทยาลัยแพทย 
   ศาสตรพระมงกุฎเกลาประจําป พ.ศ. 2539-2540  
 -  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม  
 -  ประวัติศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั  
 -  หนังสือเชิญเปนทีป่รึกษานายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทย  
 -  ประกาศแพทยสภาที่ 39/2536 เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 
   สาขาตางๆ  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
หมายเหต ุ : – 
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กว1/1 [ แฟมที่ 4]   บุคคลตัวอยางประจําป 2540 
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 31 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : รายละเอียดเกีย่วกับประวัตขิองศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย  เพื่อ 
   นําไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลตัวอยางแหงป” จากมูลนิธิเพื่อ 
   สังคมไทย  
 -  กําหนดการพิธปีระกาศเกยีรติคุณ “บุคคลตวัอยางแหงป” ประจําป 2540  หนังสือ 
   แสดงความยินดีที่ ดร.เกษม วัฒนชยั ไดรับประกาศเกยีรติคณุบุคคลตัวอยาง  
   ประจําป 2540 จากผูแทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนประจําประเทศไทย 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีแผนพับแทรก 6 ฉบบั คือ 
  - แผนพับบุคคลตวัอยางแหงป 2540 สาขานักวชิาการ–พัฒนาดานการศึกษา 
    “ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั” 
   - แผนพับบุคคลตัวอยางแหงป 2539 ประเภทนักบริหาร–นักวิชาการเพื่อ 
     ประโยชนของสังคม “ศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ”   
  -  แผนพบับุคคลตัวอยางแหงป 2539 ประเภทนักบริหาร–พัฒนาชนบท  
     “นายสุนทร ตันถาวร” 
  -  แผนพับบุคคลตัวอยางแหงป 2539 ประเภทนักบริหาร–นักวิชาการ  
    “นายประสิทธิ์ อุไรรัตน” 
  -  แผนพับบุคคลตัวอยางแหงป 2538 ประเภทนักบริหาร – การเงินและการ 
     ธนาคาร “นายวรวีร  หวั่งหล”ี 
  -  แผนพบับุคคลตัวอยางแหงป 2538 “ นายศิววงศ  จังคศิริ ” 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/1 [ แฟมที่ 5] ประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของ 
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2537 - 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 99 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : รายชื่อคณะกรรมกการฝายสถานทีแ่ขงขันกีฬาและที่พักการแขงขันกีฬาเอเซี่ยน 
   เกมส คร้ังที่ 13  
 -  ประกาศแตงตั้งสมาชิกวฒุิสภา (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดลุยเดช ปร.   
 - รายนามแขกรับเชิญเขารวมประชุม มลูนิธสิดศรี–สฤษดิว์งศ “ปฏิรูปการศึกษาไทย  
   (การยกเคร่ืองทางปญญา) : หนทางสูการปฏิวัต”ิ   
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 -  รายชือ่ผูดํารงตําแหนงบริหารในมหาวทิยาลยั/สถาบัน  
 - รายชื่อผูเขารวมการประชุมสมัชชาการศึกษา โครงการ “การศึกษาไทยในยุค 
    โลกาภิวตัน : สูความกาวหนาและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหนา”   
   วันที่ 26 มกราคม 2539 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ แผนพับ “การประชุมวิชาการในโอกาสครบ 5 รอบ  
     ศาสตราจารยอรรถสิทธิ์  เวชชาชวีะ”   
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยทัง้แฟม 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กลองท่ี 2 ประวัติและผลงาน [ กว1/2 – กว1/3 แฟมท่ี1-2 ]   
กว1/2 [แฟมที่ 1-2] หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
วันเดือนปเอกสาร : 26 ม.ค. 2536 – 11 พ.ย. 2539 
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 288 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสอืเชิญขออนุมัติเดินทางไปราชการตางจังหวดัและตางประเทศของ 
   ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย สมยัดํารงตําแหนงรองปลัดทบวง  
   มหาวิทยาลัย  ชวงระหวางวันที่ 26 มกราคม 2536 ถึง 11 พฤศจิกายน 2539 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/3 [ แฟมที่ 1] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 7 ม.ค. - 25 มิ.ย. 2536 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 117 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย สมยัดํารงตําแหนงรองปลัด 
   ทบวงมหาวิทยาลัย เปนวิทยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวงระหวาง 
   วันที่ 7 มกราคม ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ.2536 เชน  
 - สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “แนวทางไปสู 
   ชีววทิยาโอลิมปก”  
 - มหาวทิยาลยัศิลปากร จัดสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารเร่ือง “คอมบินาทรอริกสประยุกต”  
 - มหาวิทยาลยันเรศวร จัดบรรยายเร่ือง “แผนระยะยาวและการศึกษาของชาต”ิ  
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 - มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทยและรังสีเทคนิค  
 -  กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดทบวงมหาวทิยาลยั จัดบรรยายพิเศษเร่ือง  
    “หลักและประสบการณสําหรับนักบริหาร” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดเสวนา 
   โตะกลมทางวชิาการ เร่ือง “เอนทรานซ…ใคร สะทาน?”  
 - มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดบรรยายเร่ือง “มหาวิทยาลัยกบัสถานการณที่ 
  เปลี่ยนแปลงของเอเซยีอาคเนย”  
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดบรรยายเร่ือง “นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ในภูมิภาค”   
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จัดฝกอบรมโครงการ 
  สงเสริมการประกอบอาชีพอสิระบัณฑิตรุนที่ 4  
 - โครงการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาสตรีในประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ 
  ประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาสตรี : ผลการดําเนินงานและทิศทางในอนาคต  
 -  มหาวิทยาลยัขอนแกนและมหาวิทยาลัยเชยีงใหม จัดกิจกรรมโครงการคายอาสา 
  พัฒนาชนบทรวมพัฒนา มข.-มช. จัดพิธีมอบอาคารเอนกประสงคและปดคาย 
  อาสารวมพัฒนา มข.-มช.   
 -  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย จัดสัมมนาเร่ือง“บทบาทและหนาที่ของอาจารยใน 
  สถาบันอุดมศึกษา” เปนตน 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะกระดาษแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/3 [ แฟมที่ 2] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 7 ก.ค. - 22 ธ.ค. 2536 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 117 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย สมยัดํารง 
  ตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนวทิยากร ประธานเปดงานตามสถาบัน 
  ตางๆ ชวงระหวางวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ.2536 เชน  
 - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จัดสัมมนาเร่ือง “ความสําคัญของการพฒันาศกัยภาพ  
  บัณฑิตดานการวิจัย”  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหมจัดประชุมสัมมนาเร่ือง “แนวโนมการวิจัยและวัดผล 
  ทางการศึกษาในทศวรรษหนา”  
 - ทบวงมหาวิทยาลัยรวมกบัสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
  จัดประชุมวิชาการเร่ือง “รูปแบบหลกัสูตรนิเทศศาสตรในประเทศไทย”   
 - คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติจัดสัมมนาเร่ือง  
  “การใชคอมพวิเตอรในหนวยงานของรัฐและเอกชน : ปญหาอปุสรรค และนโยบาย”  
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 - มหาวิทยาลยัมหิดล จัดสัมมนาพยาบาลศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 2 เร่ือง  
  “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร”  
 - วิทยาลยัมหานคร จัดโครงการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาวิธีการทํางานเปนกลุม”  
 - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจัดโครงการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาคุณธรรม 
  จริยธรรมทางการศึกษาชวยนิสิตไดอยางไร”  
 -  มหาวิทยาลยัมหิดลจัดประชุมสาธารณสุขแหงชาติ คร้ังที่ 6 เร่ือง “สมเด็จ 
  พระราชบิดากับมรดกสาธารณสุขไทย”  
 - สํานักงานกลุมสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือจัดอภปิรายเร่ือง “บทบาทของกลุม 
  สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอการพัฒนาสังคม”  
 - ทบวงมหาวิทยาลัย จัดบรรยายเร่ือง “พิษภัยจากบหุร่ีและวธิีการบําบัดรักษา” 
 - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง “ผลของความ 
  เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตอปญหาสขุภาพ” 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กลองท่ี 3 ประวัติและผลงาน [ กว1/3 แฟมท่ี3-6 ]   
 

กว1/3 [ แฟมที่ 3] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 10 ม.ค. -  27 เม.ย. 2537 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 129 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั สมัยดํารงตําแหนงรองปลัด 
  ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวทิยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวงระหวาง 
  วันที่ 10 มกราคม ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2537 เชน  
 - คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ สํานักงานปลัดสํานัก 
  นายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาเร่ือง “สิทธิสตรีและสตรีศึกษา”  
 - สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยจัดสัมมนาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบ 
  การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูโรคเอดสในสถาบันอุดมศึกษา”  
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดโครงการ สัมมนาเสริมสรางจริยธรรมแพทย  
 - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดสมัมนาระดม ความคิดผูบริหารระดับสงูจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลยั เร่ือง การพัฒนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน 15 ป ขางหนา   
 - สํานักมาตรฐานอดุมศกึษา รวมกบัมหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝกอบรมเร่ืองการลง 
  รายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานคูมือโครงสรางระเบียนหนังสือ/เอกสาร  
  ฉบับพิมพคร้ังที่ 2  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดประชมุเชิงปฏบิัติการเร่ือง “บทบาทอาจารยทีป่รึกษา”  
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 - มหาวทิยาลยัมหดิล จัดประชุมวชิาการเร่ือง “การวิจัยระบบการบริการสาธารณสุข 
  ไทย- ลาว 2537”  
 - มหาวทิยาลยัขอนแกน จัดประชุมสมัมนาเร่ือง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  เพื่อพฒันาจรรยาบรรณของบัณฑิต การพฒันาคณุภาพบัณฑิตทางดานจรรยาบรรณ 
  วิชาชีพและจริยธรรม”  
 - มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จัดบรรยายเร่ือง “การเขาสูตําแหนงทาง 
  วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลยัเอกชน”  
 - มหาวิทยาลยัมหิดล จัดทําแผนอุดมศกึษาระยะที่ 8 ในหัวขอเร่ือง “หลักการและ 
  แนวคิดในการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะที่ 8”  
 - สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 
  อบรม/สัมมนาเร่ือง “ยุทธศาสตรในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ”  
 - มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชจัดสัมมนาเร่ือง “ทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 
  ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8”  
 - วิทยาลยัพยาบาลเกื้อการุณย จัดสัมมนาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูรับบริการ 
   ในโรงพยาบาลและชุมชนใหแกอาจารยพยาบาล   
 - มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จัดทําแผนการศึกษาดานเกษตรในระยะที่ 8 ป 2540-2544 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/3 [ แฟมที่ 4] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 2 พ.ค. -  28 ก.ค. 2537 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 133 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั สมัยดํารง 
  ตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลยัเปนวิทยากร ประธานเปดงานตามสถาบัน 
  ตางๆ ชวงระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เชน  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดประชมุวิชาการวิทยาศาสตรสขุภาพประจําป คร้ังที่ 12 
 - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จัด Seminar  
  on Development Planning and Working Visit to Mongolia  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดประชุมสัมมนาเร่ือง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา  
 - มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี จัดประชุมสัมมนาเพือ่เพิ่มประสทิธภิาพการปฏิบัตงิาน 
  ของคณะวทิยาศาสตร  
 - มหาวิทยาลยัศิลปากร จัดแสดงศิลปกรรมรวมสมยัของศลิปนรุนเยาว  คร้ังที่ 11 
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานวันสถาปนาหองสมุด  และฉลองครบรอบ 30 ป 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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 - มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมสัมมนาเร่ือง “วิกฤตครุศาสตร / 
   ศึกษาศาสตรและทิศทางใหมในทศวรรษหนา  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย เร่ือง  
  “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 ของคณะเทคนิคการแพทย” 
 - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร จัดสัมมนาเร่ือง การพัฒนาภาควิชา : เสนทางสู 
  ความเปนเลิศทางวิชาการยุคโลกานุวัตร กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
  จัดอบรมนักบริหารอุดมศึกษา ระดับรองอธิการวิทยาลยัครู รุนที่ 3   
 - กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เร่ือง การจัดการ 
  ศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในอนาคต  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : เรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/3 [ แฟมที่ 5] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 3 ส.ค. -  30 ธ.ค. 2537 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 122 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั สมัยดํารงตําแหนงรองปลัด 
  ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวทิยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวง 
   ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เชน  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหมจัดสัมมนา“โครงการพัฒนาภาวะผูนําสตรีธุรกิจสตรี 
  เชียงใหม-อเมท รุนที่ 3”  
 - ทบวงมหาวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 1 
  (พ.ศ.2537)”  
 - ทบวงมหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “พยาบาลวชิาชีพกบัการพยาบาล” 
 - สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย จัดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 
  เร่ือง “พยาบาลวชิาชีพกับการบริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต”  
 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “จุดประกายความคิด เพื่อ 
  วางแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”  
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดอภปิรายเร่ือง 
  “มุมมองการศึกษาเอกชนในอนาคต”  
 - สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจจัดบรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายของทบวง 
  มหาวิทยาลยัในกํากับรัฐบาล”  
 - สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ จัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพการสอนเพื่อความเปนเลิศ”  
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 - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีจัดสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด 
  สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 12 เร่ือง หองสมุดกบัสถาบันอุดมศึกษา  
 - มหาวิทยาลยัมหิดล จัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตรระยะที่8 
  อภิปรายในหัวขอเร่ือง “บทบาทของคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ตอ 
  การพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศ”  
 - สํานักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดสัมมนาเร่ือง “การสอบเพื่อรับใบอนุญาต 
  ประกอบวชิาชีพเวชกรรม (National Licensure Examination)  
 - มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “แนวทางเพิ่มคุณภาพ 
  และประสิทธิภาพในการผลิตเอกสารการสอนและตําราทางวิชาการ”  
 - สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “ขาราชการสาย  
  ข.ค. และลกูจาง : บทบาททีต่องปรับเปลีย่น”  
 - วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง “หลักการ 
   บริหารงาน”  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว1/3 [ แฟมที่ 6] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 11 ม.ค. – 28 เม.ย. 2538 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 130 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั สมัยดํารงตําแหนงรองปลัด 
  ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวทิยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ เชน  
 - มหาวิทยาลยัขอนแกนจัดโครงการพัฒนาผูบริหาร  
 - กลุมบริษัทสหวิริยา โอเอ จัดประชุมเร่ือง “THE MANAGEMENT MEETING”  
 - สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (แหงประเทศไทย) จัดบรรยายพิเศษเร่ือง  
  “การศึกษาไทยในทัศนะของขาพเจา”  
 - สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “บทบาทของ 
  สถาบันอุดมศึกษาและเยาวชนในการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม”  
 - มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “ทิศทางศกึษาศาสตรในกระแส   
  โลกานุวัตร” และประชุมวิชาการเร่ือง “การประกันและการควบคุมคณุภาพ 
  การศึกษาในมหาวิทยาลัย” คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
 - มหาวิทยาลยัมหิดล รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
  การแพทยทหาร จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “ความาวหนาทางเทคนิคในการ 
  แยกเชื้อและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชือ้ไวรัสเอดสในประเทศไทย”  
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 - คณะกรรมาธิการสภาการศกึษา สภาผูแทนราษฎรรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การปฏิรูป 
  ระบบการศึกษาในกระแสโลกาภวิัฒน”  
 - วิทยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหดิลจัดสัมมนาเร่ือง “อนาคตของงานอุดมศึกษา  
  สําหรับผูพิการ”  
 - มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “ REENGINEERING เพื่อ 
  ความเปนเลิศ”  
 -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “แนวความคิดในการผลิตบณัฑิต 
  แพทย : อดีต-ปจจุบัน”  
 - คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดประชุมทางวชิาการเร่ือง “การศึกษา 
  กับกระแสโลกาภิวัฒน : ผลกระทบและแนวโนม”  
 - วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง “หลักการ  
  บริหารงาน”  
 - สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย จัดประชุมในหัวขอ “การพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษายุค โลกาภิวัฒน”  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “กอนจะเปนคุณหมอ” 
 - สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (PDK) จัดปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การศึกษาไทยใน 
  ทัศนะของขาพเจา”   
 - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จัดสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาระบบ 
  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในแตละระดับและประเภทการศึกษา”  
 - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จัดประชุมและปาฐกถาเร่ือง “อาจารยอุดมศึกษา 
   ในยุคโลกาภวิัตน”  
 - มหาวิทยาลยักรุงเทพจัดสัมมนาผูบริหารระดับสูง  
 - วิทยาลยัเซนตจอหน จัดประชุมสัมมนาวิชาการเร่ือง “การประกันคุณภาพทาง 
  วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภวิัตน”  
 - ทบวงมหาวิทยาลัยรวมกบัสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  
  จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “ทิศทางของสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหง 
  ประเทศไทยในทศวรรษหนา”  
 - มหาวทิยาลยัมหดิลจัดประชุมวชิาการ 25 ป เภสัชศาสตรมหาวิทยาลยัมหิดล   
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป  
หมายเหต ุ : – 
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กลองท่ี 4 ประวัติและผลงาน [ กว1/3 แฟมท่ี 7-9 ]  
 

 กว1/3 [ แฟมที่ 7] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 3 พ.ค.–27 มิ.ย. 2538 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 120 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย สมยัดํารงตําแหนงรองปลัด 
  ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวทิยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวง  
  ระหวางวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เชน  
 - มหาวิทยาลยัขอนแกน จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “นโยบายการพัฒนาบุคลากรใน 
  ระดับภาควิชาของทบวงมหาวทิยาลยั”  
 - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดโครงการสัมมนาเร่ือง ทิศทางแผนพัฒนา 
  การศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)   
 - สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษาจัดประชุมสัมมนาเร่ือง “การจัดการเรียนการ 
  สอนสาขารังสีเทคนิค”  
 - สํานักสงเสริมและพฒันาระบบบริหาร จัดฝกอบรมหลกัสตูรการวางแผนอตัรากําลัง  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารคร้ังที่ 2 เร่ือง “การอนุรักษ 
  เอกสารจดหมายเหตุ : การสงมอบและการทําลายเอกสาร”  
 - มหาวิทยาลยัขอนแกน จัดบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาผูบริหารรุนที่ 3  
 - สํานักสงเสริมและพัฒนาระบบบริหาร จัดฝกอบรมปฐมนิเทศบุคลากร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย รุนที่ 2  
 - มหาวิทยาลยัมหิดล จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ คร้ังที่ 7  
 - มหาวิทยาลยัเชยีงใหม จัดฝกอบรม และดูงานดานบริหาร รุนที่ 2 ณ เมือง 
  คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “การพัฒนาการเรียน 
  การสอนวิทยาศาสตรพื้นฐาน”  
 - กรมวทิยาศาสตรการแพทย จัดสัมมนาเชงิปฏิบัตกิารจัดทําแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
  และสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป  
หมายเหต ุ : – 
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กว1/3 [ แฟมที่ 8] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 29 มิ.ย.–29 ธ.ค. 2538 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 165 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั สมัยดํารงตําแหนงรองปลัด 
   ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวิทยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวงระหวาง 
   วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เชน  
 -  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จัดประชุมวชิาการเร่ือง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสภาพ 
   สิ่งแวดลอมของสังคมไทย”  
 -  ทบวงมหาวทิยาลยั จัดโครงการประชุมสตัวแพทยศาสตร ศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 1  
 -  สภาคณาจารยมหาวทิยาลยัมหดิล จัดสัมมนาเร่ือง “อธิการบดีในยุคโลกาภิวัตน”  
 -  สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเร่ือง “ปญหาสขุภาพในสงัคม 
   ปจจุบันกบัการพัฒนาวชิาชีพการพยาบาล”  
 -  สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาสหเวชศาสตรศึกษา 
   แหงชาติ คร้ังที่ 1 เร่ือง “สหเวชศาสตรศึกษากบัการพฒันาประเทศ”  
 -  โรงพยาบาลแมคคอรมิค นัดสัมมนาเชิงวชิาการ เร่ือง “การแพทยและการพยาบาล  
   ในทศวรรษหนา”  
 -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการประชุมและปาฐกถาในหัวขอเร่ือง “การประกัน 
   คุณภาพทางการศึกษาวิศวกรรม”  
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดสัมมนาโครงการพัฒนานักธุรกิจภูมิภาค : ภาคเหนือ 
  สําหรับนักธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  
 - มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประชุมวิชาการเร่ือง  
  “อุดมศึกษาสมบูรณแบบปจจุบันสูอนาคต”  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีหนังสือสรุปสาระสําคัญของประเด็นอภปิรายของสมาชิกรัฐสภาในการ 
     แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (26-27 กรกฎาคม 2538)  จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป  
หมายเหต ุ : – 
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กว1/3 [ แฟมที่ 9] วิทยากร  ประธานงานพิธี  
วันเดือนปเอกสาร : 12 ม.ค.–25 ก.ย. 2539 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 47 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือเชิญศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชยั สมัยดํารงตําแหนงรองปลัด 
   ทบวงมหาวิทยาลัยเปนวิทยากร ประธานเปดงานตามสถาบันตางๆ ชวงระหวาง 
   วันที่ 12 มกราคม ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2539 เชน  
 - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดบรรยายเร่ือง “บทบาทของแพทย 
   เฉพาะทางในภาวะสังคมเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน”  
 -  มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดอภปิรายเร่ือง “บทบาทและทิศทางของแพทยใน 
   ทศวรรษหนา”  
 -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดประชุมสัมมนาเร่ือง “ทิศทางการดําเนินงานของ 
   คณะพยาบาลศาสตร ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8  
   (พ.ศ. 2540- 2544)  
 -  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเร่ือง “ทิศทางอุดมศกึษา : กระแสโลกาภวิัตนกับ 
   การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยของรัฐ”  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยทั้งแฟม 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กลองท่ี 5 ประวัติและผลงาน [ กว1/4 แฟมท่ี1–3 ]  
กว1/4 [แฟมที่1-3] ตนฉบับงานเขียน 
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2536- 2539 
ขนาดและปริมาณฯ : 3 แฟม 264 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตนฉบบับทความที่เขยีนโดยศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในชวงป  
   พ.ศ. 2536–2539  ซึ่งบางฉบับเปนลายมือเขียน  ประกอบดวยเร่ืองตางๆ  เชน  
  “บัณฑิต MBA”  “สังคมขาว”  “ทางสองแพรงของการพัฒนาชาติ” “ศิลปกรรม 
  ตานภัยเอดส”  “จุดยืนและอนาคตของ อ.ส.ม.ท.”  “การอดุมศกึษาของไทยสภาพ 
  ปจจุบันสูนโยบายเพื่ออนาคต”  “แนวโนมการศึกษาของชาติในยุคโลกาภวิัฒน”  
  “ความรวมมือทางเศรษฐกิจระดบัภูมภิาคใหญและภูมภิาคยอย”  “ยุควางระเบิด 
  หรือไง?”  “ไขมันสัตวและนํ้ามันพืชในอาหาร”  “การเลือกตั้งทั่วไปในเขมร 
  เหตุการณที่นาจับตามอง”  “ขอแนะนําเมื่อคุณเดินทางไปตางถิ่น”  “คายาและ 
  คารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาบทเรียนสําหรับทุกคน” “ภาคเหนือของไทย 
  กับสีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ”  “เคร่ืองชีก้ารพัฒนาประชากร”  “สตรีผูนํา”  “ดอยสุเทพ”   
  “เตรียมฉลอง  700 ป เมืองเชียงใหม”  “วิทยาศาสตรในบริบทสังคม”  
  “ครอบครัวทั่วไทยสูภัยเอดส”  “โครงการหลวงเพื่อชาวไทยภูเขา”  
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ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : บางฉบับเปนลายมือเขยีนดวยดินสอของศาสตราจารย นายแพทย 
   เกษม วัฒนชัย แตไมไดระบุเวลาไว 
 
 

กลองท่ี 6 กว1/5 [ แฟมท่ี1-2] เบ็ดเตล็ดเรื่องการศึกษา  
วันเดือนปเอกสาร : 14 ม.ค. 2537  
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 255 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : รายงานวิเคราะหเปรียบเทยีบสาขาวชิาทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
   ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศกึษาธิการ ในสวนภูมิภาค พ.ศ. 2537  
 -  ขอมูลสาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวิชาบานและชุมชน รายละเอียด 
   เกี่ยวกับการเปดสอนสาขาวิชาพาณิชยนาวี  
 -  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ือง แนวทางการพิจารณาขอเปดดําเนินการสาขา  
   วิชาและการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
   พ.ศ. 2531 และเร่ืองการกําหนดคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียม  
   การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระเบียบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวย 
   สวัสดิการและการรักษาวินัยของอาจารยและเจาหนาที่ (แกไขเพิ่มเติม)  
   พุทธศักราช 2539 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
    3) และมีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
  -  หนังสือโครงการพัฒนาอาจารยใหม มหาวิทยาลยัมหดิล รุนที่ 4  
     (22-26 กรกฎาคม 2539)  
  -  กาวตอไปของคณะเวชศาสตรเขตรอน จริยธรรมกับการวิจัยในยุคโลกาภิวัตน  
     (19 กรกฎาคม 2539)   
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทยและมภีาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
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กว2   การบรหิารทั่วไป [ พ.ศ. 2539–2543 ] 
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการบริหารงานท่ัวไปในระหวางดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลาของเอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2539–2543   
   เนื้อหาของเอกสารจะครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน การแตงต้ังผูบริหารอธิการบดี 
   และรองอธิการบดีฝายตาง  ๆการดําเนินงาน ดานงบประมาณ นโยบาย และ 
   แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานของหนวยงาน และขอเสนอแนะ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนเอกสาร 
   เก่ียวกับประวัติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบ 
   การบรรยายในโอกาสตางๆ  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป 
ขนาดและปริมาณฯ : 3 กลอง 26 แฟม [ กลองท่ี 7- 9 ] 
หมายเหตุ : – 
 
 

กลองท่ี 7 การบริหารท่ัวไป [กว2/1–กว2/3] 
 

กว2/1 การแตงต้ังผูบริหาร 
วันเดือนปเอกสาร : 26 พ.ย. 2539–15 พ.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 34 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การแตงตั้งอธิการบดี และรองอธิการบดฝีายตางๆ ประวัติและผลงานของรอง 
  อธิการบด ีการแตงตั้งศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชัย เปนผูบริหาร 
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การแตงตั้งรองอธกิารบดี ไดแก ผูชวยศาสตราจารย  
  ดร.สุวิทย เพียรกิจกรรม  ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ ลกัษมีจรัลกุล อาจารย 
  สงวนศรี เกงกิจโกศล อาจารยกนกวรรณ ฉันธนะมงคล                       
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป 

หมายเหต ุ : – 
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กว2/2 การดําเนินงานและงบประมาณ ประจําป 2540-2542 
วันเดือนปเอกสาร : 18 ธ.ค. 2540–17 ส.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 106 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การดําเนินงานและงบประมาณของมหาวทิยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2540-2542  
  ประกอบดวยเร่ืองตางๆ  คอื การปรับปรุงโครงสรางสํานักงานอธิการบดี การปรับ  
  แผนกอสราง 5 ป (พ.ศ. 2540–2544 ) ของมหาวิทยาลยัฯ การจัดทําแผน 5 ป 
  ของมหาวิทยาลยัฯ (พ.ศ. 2540–2544) งบประมาณประจําปการศกึษา 2540–2542  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
    3) และมีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
   -  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ  
     ในรอบ 5 เดือน (1 พฤษภาคม–30 กันยายน 2540) 
   -  งบประมาณประจําปการศึกษา 2542 ของมหาวิทยาลัยฯ  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 

หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/3 [แฟมที่ 1] ตารางภารกิจประจําสัปดาหของอธิการบดี 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มี.ค. 2540–10 ต.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ :  แฟม 98 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตารางภารกิจประจําสัปดาหของอธิการบด ีศาสตราจารย นายแพทยเกษม วฒันชยั   
  ประจําป 2542 ( 11 มกราคม–10 ตุลาคม 2542 ) 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/3 [แฟมที่ 2] ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธิการบดี 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มี.ค. 2540–10 ต.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 94 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตารางภารกิจประจําสปัดาหของรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวทิย  
  เพียรกิจกรรม ประจําป 2540-2541 (11 มีนาคม 2540–25 ธันวาคม 2541)   
ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
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ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/3 [แฟมที่ 3] ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธิการบดี 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มี.ค. 2540–10 ต.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 84 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตารางภารกิจประจําสปัดาหของรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ  
   ลักษมีจรัลกุล ประจําป 2540-2541 (11 มีนาคม 2540–28 ธันวาคม 2541)   
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/3 [แฟมที่ 4] ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธิการบดี 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มี.ค. 2540–10 ต.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 98 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธิการบดี (อาจารยกนกวรรณ ฉันธนะมงคล  
  ประจําป 2540-2541 ( 11 มีนาคม 2540–3 มกราคม 2542)   
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/3 [แฟมที่ 3] ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธิการบดี 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มี.ค. 2540–10 ต.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 80 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ตารางภารกิจประจําสัปดาหของรองอธกิารบดี อาจารยสงวนศรี เกงกิจโกศล    
  ประจําป 2540–2541 ( 11 มีนาคม 2540–25 ธันวาคม 2541)   
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหตุ : – 
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กลองท่ี 8 การบริหารท่ัวไป [กว2/4–กว2/15] 
 

กว2/4   นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 26 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : นโยบายและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
  ไดแก การใชกระดาษ  การใชโทรศัพททางไกล โทรสาร ไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ   
  การใชนํ้า การใชอุปกรณสํานักงานหรือวัสดุสิ้นเปลือง การทํางานลวงเวลา การ 
  เขารวมอบรมหรือสัมมนา 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
    3) และมีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
  -  รางนโยบายและมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2541  
    ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
  -  สรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน 
  -  สภาวะแวดลอม (โอกาสและภาวะคุกคาม/ขอจํากัด) ที่มผีลตอการพัฒนาการศกึษา 
    ระดับอุดมศึกษาในระยะ 15 ปขางหนา โดยศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/5  แผนพัฒนา 5 ป ของมหาวิทยาลัยฯ  
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 94 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิม 
  พระเกียรติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  
   (พ.ศ. 2540–2544)  โดยยดึกรอบตามแนวนโยบายองการพัฒนาการศึกษา 
   ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544 ) ของทบวงมหาวทิยาลยั 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาเอกสาร 
หมายเหต ุ : – 
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กว2/6  งานของสํานักวิชาการ  
วันเดือนปเอกสาร : 14 ม.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 17 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : สํานักวิชาการไดรวบรวมภาระงานของสํานักวิชาการทีต่องขอความ เห็นชอบจาก 
  สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอทานอธิการบดี โดยสรุปดังน้ี คือ การขอเปดดําเนินการ  
  หลกัสูตร การแกไข เปลีย่นแปลงรายวิชาหรือขอเปดกระบวนวชิาตางๆ ในหลกัสูตร  
  การรับรองมาตรฐานการศึกษา การแกไขระเบยีบตางๆ ที่เกีย่วกับงานวิชาการ  
  การเสนอขออนุญาตตกลง ความรวมมือทางวชิาการ 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/7  สถาบันจีนศึกษา  
วันเดือนปเอกสาร : 13 ม.ค.–5 มี.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 39 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ขอตกลงความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและ 
  ระดับปริญญาระหวางมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีนและสถาบัน  
  เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุมหาเมฆ การอบรมภาษาจีนและภาษา 
  อังกฤษ แกบุคลากรและบุคคลภายนอก แผนการจัดองคกรและหนาที่ความ  
  ชอบของสถาบันจีนศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/8  ผลการดําเนินงานของกองอาคารสถานที่ 
วันเดือนปเอกสาร : 19 มิ.ย. 2540–23 พ.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 84 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ผลการดําเนินงานของกองอาคารสถานที่ ประกอบดวยเร่ือง รายงานผลการ 
  ปฏิบตัิงานและวันหยดุของเจาหนาที่กองอาคารสถานที่ ประจําเดือนตางๆ ตั้งแต 
  มิถุนายน 2540–ธันวาคม 2542 และสรุปผลการดําเนินงานของกองอาคารสถานที่  
  ประจําเดือนมกราคม–ธันวาคม 2540 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
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ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/9  คํากลาว “งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 
วันเดือนปเอกสาร : 19 มี.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 6 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : คํากลาวรายงานของอธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั เน่ืองใน 
  งาน “วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต”ิ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2541 จัดทําโดย 
  ศูนยศิลปวฒันธรรม 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/10  แผนผังการจัดสํานักงานของสํานักพัฒนานักศึกษา 
วันเดือนปเอกสาร : 17 มี.ค.–29 พ.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 19 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การเสนอแผนผังการจัดสํานักงานของสํานักพัฒนานักศึกษาในอาคารยิมเนเซี่ยม  
  โดยระบุตําแหนงที่ตั้งของแตละแผนก เน่ืองจากตองยายจากชั้น 3 อาคารเฉลิม 
  พระเกียรติ ไปอยูที่อาคารยิมเนเซีย่มเพราะชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกยีรติจะใช 
  เปนที่ตั้งของ แผนกหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 

กว2/11[แฟมที่1-2]  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานของหนวยงานบริหารกลาง 
วันเดือนปเอกสาร : 1–23 เม.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 151 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ขอเสนอแนะของหนวยงานสายสนับสนุนวชิากการเพื่อพฒันางาน ซึง่ประกอบดวย   
  หนวยงานตางๆ คือ กองกลาง กองคลัง กองบุคลากร กองแผนและพัฒนา  
  กองพัสดุ  กองอาคารสถานที่ สํานักพัฒนาวิชาการ สํานักพัฒนานักศึกษา สํานัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 119 

  ทะเบียนและประมวลผล ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยบรรณสารสนเทศ 
  ศูนยศิลปวฒันธรรม  และสถาบันไทยจีนศึกษา 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/12  การเสนอผลงานของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย เขารับรางวัลแมกไซไซ 
วันเดือนปเอกสาร : 25 ม.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 10 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : อธิการบดี ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชยั ไดเสนอประวัตแิละผลงาน 
  ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย  ประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เพื่อขอรับรางวัลแมกไซไซ  
  สาขา PUBLIC SERVICE ประจําป 2542 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาอังกฤษ 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว2/13  การแบงสวนงานและตําแหนงหนาที่ของมูลนิธิปอเต็กต๊ึง 
วันเดือนปเอกสาร : 11 มิ.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 3 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวย ประกาศฉบับที่ 1/2542 เร่ืองการแบงสวนงานและตําแหนงหนาที่  
  และแผนภูมิการแบงสวนงานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 120 

กว2/14 ใบประกาศเกียรติคุณ 
วันเดือนปเอกสาร : 5 ธ.ค. 2542–22 มิ.ย. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 3 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ใบประกาศเกียรติคุณที่หนวยงานภายนอกมอบใหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
  พระเกียรติ ไดแก กองทุนสัตวปาโลก สํานักงานประเทศไทย (WWF)  มอบให 
  มหาวทิยาลยัฯ ในฐานะทีไ่ดอปุการะชางชือ่ พังคํานอย อายุ 42 ป เขาสูโครงการ 
  สรางโลกใหมใหชางไทย ถวายในหลวงในวโรกาสทีท่รงพระชนมายคุรบ 72 พรรษา  
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2542 และโครงการรักใจคณุ โรงพยาบาลกรุงเทพ มอบใบประกาศ 
  เกียรติคุณใหแกมหาวิทยาลยัฯ ที่ไดรวมกับนักศึกษารณรงคเผยแพรความรูดาน 
  สุขภาพในแนวทางปองกันในโครงการรักใจคุณ : อาสาเพื่อคุณภาพชีวิตประจําป  
  2542 เมื่อ 22 มิถุนายน 2543 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีภาพถายชาง“พังคํานอย” จํานวน 1 ภาพ  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
 
 
กว 2/15 หนังสือตอบขอบคุณ 
วันเดือนปเอกสาร : 26 ต.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 1 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : หนังสือตอบขอบคณุ เร่ือง ทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน 
  มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
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กลองท่ี 9 การบริหารท่ัวไป [กว2/16 แฟมท่ี 1-6] 
 

กว2/16[แฟมท่ี 1-6] การบรรยายเก่ียวกับประวัติมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา 
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540-2544 
ขนาดและปริมาณฯ : 6 แฟม 84 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : แผนใสประกอบการบรรยายเกี่ยวกับประวัติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  หัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ประวัติมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กําเนิดมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต 
  โรงเรียนผดุงครรภ วิทยาลัยหัวเฉียว จนเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลยัหวัเฉียว 
  เฉลิมพระเกียรติ สัญลักษณ ปณิธาน วัตถุประสงคของมหาวิทยาลยัฯ คณะวชิา 
  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลยัฯ นโยบายหลกั 9 ประการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
  ในแผน 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) การจัดการศึกษา และจํานวนบุคลากรของ 
  มหาวิทยาลยัฯ 
ลักษณะทางกายภาพ : แผนใส 84 แผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป 
หมายเหต ุ : – 
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กว3.1   การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ [พ.ศ. 2540–2542] 
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงศาสตราจารย  
  นายแพทยเกษม วัฒนชัย ในฐานะอธิการบดีทําหนาท่ีเปนกรรมการและ 
  เลขานุการโดยตําแหนง ระยะเวลาของเอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2542 
  เนื้อหาเอกสารครอบคลุมเก่ียวกับเรื่องตางๆ เชน  ประวัติและความเปนมา 
  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
  บริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การสรุปผลตามมติของคณะกรรมการสภาฯ 
  ประจําป พ.ศ. 2540–2542 การขออนุมัติปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
  การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงการพัฒนากายภาพ ขออนุมัติ 
  เปดหลักสูตรและรายวิชาตางๆ  การรับรองมาตรฐานหลักสูตร เปนตน  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม    
ขนาดและปริมาณฯ : 2 กลอง 10 แฟม [ กลองท่ี 10–11 ] 
หมายเหตุ : เอกสารชุดยอยชุดนี้จะมีลายมือเขียนของศาสตราจารย นายแพทยเกษม  
  วัฒนชัย แสดงความคิดเห็นในการประชุมทุกครั้ง ยกเวนแฟมท่ี 3.1/1  
  “ประวัติความเปนมาและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ”  
 
 

กลองท่ี 10 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ [กว3.1/1–กว3.1/6] 
 

กว3.1/1  ประวัติความเปนมาและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติและคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 12 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ือง ประวัติความเปนมาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ  
  และคณะกรรมการรบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  อํานาจหนาที่ของสภา 
  มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัย 
ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม ตามวัน เดือน ป 
หมายเหต ุ :  เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
   นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 123 

กว3.1/2 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 3/2540  
วันเดือนปเอกสาร : 7 ส.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 117 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ คือ สรุปผลการดําเนินงานตาม 
  มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ังที่ 2/2540 วันที่ 24 เมษายน 2540  
  และสรุปมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2540 วันที่  
  12 มิถุนายน 2540 และคร้ังที่ 3/2540 วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ; ผลกระทบ 
  จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การตอเติมและปรับปรุงอาคารเรียน ; ขออนุมัติ 
  เทียบโอน การจายคาตอบแทนตําแหนงทางวชิาการ ; ขออนุมัติจางบุคลากร 
  ประจําอายุเกิน 65 ป อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3 ประจําป 
  การศึกษา 2539 (เพิ่มเติม) ; ขออนุมัติเปดรายวชิาเลือกเสรี CN1013 ภาษาจีน 
  ในชีวิตประจําวัน ; ขออนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมตางๆ ของ 
  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทสําหรับปการศึกษา 2541 ; ขออนุมัติจัดสรรเงินทุน 
  จากกองทุนพฒันา ; ขออนุมัตโิครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงการ 
  พัฒนากายภาพของมหาวิทยาลยัฯ ; ขออนุมัติระเบียบมหาวทิยาลยัฯ พ.ศ. 2540   
  วาดวยเร่ืองตางๆ คือ หลกัเกณฑการใหทุนอุดหนุนการสงเสริมการวิจัย , การ 
  สงเสริมการเขียน แปลและเรียบเรียงตํารา, การใหทุนอาจารยประจําและบุคคล 
  ทั่วไปไปศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ตางประเทศ, การใหทุน 
  เจาหนาที่ไปศึกษาตอในประเทศ, คาใชจายของผูไดรับทุนการศึกษาในระดับ 
  ปริญญาโท และปริญญาเอก, คาตอบแทนวิทยากรในการประชุม/สัมมนา/ 
  ฝกอบรม  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
  นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.1/3 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 1/2541  
วันเดือนปเอกสาร : 17 ก.พ. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 13 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบยีบวาระการประชุมฯ ดงัน้ี ขออนุมัตปิรับปรุงหลกัสูตร 
  สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิตยอนหลงั ; การเตรียมความพรอมนักศกึษาเพื่อสอบ  
  รับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปและใบประกอบวิชาชีพ ; โครงการฝกอบรม 
  เพื่อพัฒนาศักยภาพ อบต. ; โครงการคายอบรมภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ 
  ภาคฤดูรอน ; การเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ;  
  การขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบคอมพวิเตอรเพื่อการบริหาร ; ขอแกไขหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโน โลยสีารสนเทศ ; ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง 
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  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานในคณะวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยี ;  
  การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับการศึกษา  
  ระดับปริญญาโท ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจายคาตอบแทนการสอน  
  การเปนทีป่รึกษาและการเปนกรรมการสอบในหลักสูตรบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2541 ,  
  การใหปริญญากิตติมศกัดิ์ ; คุณสมบัตขิองผูมสีิทธสิมคัรเขาเปนนักศึกษาหลักสูตร  
  M.B.A  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.1/4 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 2/2541  
วันเดือนปเอกสาร : 7 พ.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 97 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี  
  การแตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ และคณบดคีณะกายภาพบําบัด ;  
  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปน 
  ประธานเปดงานดนตรีไทยอดุมศกึษาคร้ังที ่30 ; โครงการ “กองทุนกาญจนาภเิษก”;   
  งบประมาณของมหาวทิยาลยัฯ ประจําป 2541 ; การแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร 
  ของสภามหาวิทยาลัยฯ ; ขออนุมัติจางบุคลากรประจําอายุเกิน 65 ป  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
   3) มีรายงานงบประมาณ ประจําป 2541 จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.1/5 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 3/2541  
วันเดือนปเอกสาร : 20 ส.ค. 2541   
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 129 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 
  การแตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารของสภา 
  มหาวิทยาลยัฯ ; การแตงตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร คณบดีคณะสงัคม 
  สงเคราะหศาสตร และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ; สรุปจํานวนนักศึกษา ประจําป  
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   2541 และจํานวนผูสําเร็จการศกึษาปการศกึษา 2540 ; การขอเทยีบโอนตําแหนง 
  ทางวิชาการของ รองศาสตราจารย ดร.อาภรณพันธ จันทรสวาง ; แนวทางการ 
  แตงตั้งคณาจารย และผูบริหารสถาบัน ; การยกเลิกติดตั้งปายแขวนสูงแสดง 
  ทางเขามหาวิทยาลัยฯ ; การประกันภัยอาคารและทรัพยสินของมหาวทิยาลยัฯ ;  
  สรุปเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ; แผนภูมิการบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ;  
  โครงการขอรับบริจาคสรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการ “มฉก.บริการชุมชน”;  
  โครงการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อวิชาชีพ ; โครงการวิจัย “มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง :  
  ประวัติศาสตรจากคําบอกเลา”; สรุปการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ 
  สาธารณูปโภคและโครงการพัฒนากายภาพป 2540 ; รายงานประจําปการศึกษา  
  2540 และงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2541 ; การเสนอ 
  ขอเปดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเน่ือง 2ป) ภาคปกติและภาคค่ํา  
  สาขาวิชาการเงิน ; การเสนอขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสตูรคณะเภสชั  
  ศาสตรบัณฑิต ; ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2541 คร้ังที่ 1 ; ขอ 
  อนุมัติระเบยีบมหาวิทยาลยัฯ วาดวยวินัยและการพัฒนานักศกึษา พ.ศ. 2541 และ 
  อัตราคาสอนของอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2541  
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.1/6 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 4/2541  
วันเดือนปเอกสาร : 19 พ.ย. 2541   
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 124 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

โครงการขอรับบริจาคสรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการกอสรางหอพกับุคลากรเพิ่ม ; 
โครงการฝกทักษะการใชโสตทัศนูปกรณและการผลติสื่อการสอน  ; โครงการ  
“BSO Campus Concert” โครงการสอนเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ; 
สถิตกิารรับเขาและการลาออกของบคุลากร การลงนามในบันทกึขอตกลงโครงการ 
วิจัยและพฒันาสมุนไพร ; สรุปจํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนทุกประเภท ปการศกึษา 
2541 ; การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแกคณาจารย   
ปการศึกษา 2541 ; การจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การบริหารหลักสูตรและ 
รายวิชาใหมีประสิทธิภาพ ; การพัฒนาระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลยัฯ ; ขอ
อนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2541 คร้ังที่ 3 ; การ
ประเมินคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรสงัคมสงเคราะห 
ศาสตรบณัฑิต ; การเสนอขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสตูรวทิยาศาสตบณัฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม  สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั, หลักสูตร 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ; การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ; การขอปรับปรุงรหัสวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหา
บัณฑิต, รายวิชาHA 4042 การวิจัยดานการบริหารโรงพยาบาลหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารโรงพยาบาล ; ขอแกไขระบบการศึกษา 
ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ; การเสนอขอเปดดําเนินการหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ; การจัดทีมติดตามประเมินผล
โครงการลงทุนเพื่อสังคมในภาคตะวันออกของมหาวิทยาลัยฯ ; อนุมัติปริญญา
บัตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการสวัสดิการ
สังคม ; การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 

กลองท่ี 11 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ [กว3.1/7–กว3.1/10] 
 

กว3.1/7 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 1/2542  
วันเดือนปเอกสาร : 18 ก.พ. 2542   
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 158 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

การเทียบโอนตําแหนงทางวิชาการของ รองศาสตราจารย ดร.จันทรา ชัยพานิช, 
รองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ทองกระจาย, รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช  อูสวสัดิ,์  
รองศาสตราจารย ดร.อาภรณพันธ จันทรสวาง ; สรุปสถิติการรับเขาและการ
ลาออกของบุคลากร ประจําป 2541 ; โครงการกอสรางหอพักบุคลากรเพิ่ม ; 
กําหนดการจัดงานวัน หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรําลึก พ.ศ. 2542 ;  การกําหนด
วันสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยางเปนทางการ ; กําหนดการ 
รับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ป 
และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป ; ขออนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2541 ; การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห
ศาสตร และสาขาวิชามานุษยศาสตร ; ขอสัตยาบันรับรองหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป ; ขออนุมัติป รับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม, หลักสูตรพยาบาล 
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ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป 
ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย 
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.1/8 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 2/2542  
วันเดือนปเอกสาร : 13 พ.ค. 2542   
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 56 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปสถิติการรับเขาและการลาออกของบุคลากร ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 
2542 ; รายงานสรุปคาใชจายโครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัยฯ ; การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ; รายงานผล
การรับสมัครนักศึกษารอบทบวงมหาวิทยาลัยและรอบหลังทบวงมหาวิทยาลัย  
รายงานความกาวหนาการวิจัยเร่ือง “มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง : ประวัติศาสตรจากคํา
บอกเลา” ; ขออนุมัติงบประมาณประจําปการศึกษา 2542 ; โครงการกอสราง
อาคารเรียน 5 ชั้น ; ขอความเห็นชอบในหลักการขอเสนอเปดดําเนินการหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร ; ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
บังคับกอนการเรียนวิชา PM2103 เภสัชวิทยา ; ขออนุมัติจางบุคลากรประจํา
อายุเกิน 65 ป  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
   3) มีรายงานงบประมาณประจําป 2542 จํานวน 2 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.1/9 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ ครั้งที่ 4/2542  
วันเดือนปเอกสาร : 18 พ.ย. 2542   
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 154 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

การแตงตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย , คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี; 
สถิติการรับเขาและการลาออกของบุคลากร ; ผลสอบเพื่อขอเปนผู รับอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม ; โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองคการ
บริหารตําบลบางแกวและองคการบริหารตําบลบางปลา ; โครงการจัดสอนความรู
พื้นฐานและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ; รายงานผลการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) ; ผลการรับรองการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 4 สาขาวิชา ; ผลการรับรองการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการสวัสดิการสังคม ; การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ํา) ; ระบบสารสนเทศภายใน 
(INTRANET) ของมหาวิทยาลัยฯ ; ขออนุมัติปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2542 (เพิ่มเติม) ; ขออนุมัติเปดดําเนินการหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบตัร
บัณฑิตศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 สาขาวิชา ; ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการพสัด ุ
พ.ศ. 2542 , การเบิกจายเงิน (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 2542 ; ขออนุมัติป รับเปลี่ยน
โครงการพัฒนากายภาพ และปรับปรุงสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ 2542 ; 
ขออนุมัติปรับปรุงคาลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ; ขอเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อวิชา
เทียบโอนของคณะพยาบาลศาสตร ; ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ วาดวยรางวัลกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2542 

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
   3) มีรายงานงบประมาณประจําป 2542 จํานวน 2 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชยั แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.2   การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  
           [พ.ศ. 2540–2543] 
ขอบเขตและเน้ือหา  : เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีหนาท่ี 
   ในการพิจารณาเรื่องตางๆ กอนนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสภา 
   มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีทําหนาท่ีเปนกรรมการ และมีรองอธิการบดี 
   ฝายบริหาร ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ ระยะเวลาของเอกสารอยู 
   ระหวาง พ.ศ. 2540–2543 ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องตางๆ เชน การแตงต้ัง 
   ผูบริหาร การกําหนดแผนภูมิบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  โครงสรางอัตรา 
   เงินเดือนและคาตอบแทน  พิจารณารางระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
   เปนตน 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม    
ขนาดและปริมาณ : 2 กลอง 11 แฟม [กลองท่ี 12–13] 
หมายเหตุ  : เอกสารแฟมนี้  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
    นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 

กลองท่ี 12 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  
 [กว3.2/1–กว3.2/5] 
 

กว3.2/1      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 1/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 20 มี.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 75 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 
  การแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; การกําหนดแผนภูม ิ
  บริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ; รางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 5 ป (พ.ศ. 2540- 
  2544 ) ; ขออนุมัติใหอาจารยลาศึกษาตอกรณีพิเศษ, ขออนุมัติวาจางบุคลากร 
  ประจําอายุเกิน 65 ป ; การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน ;   
  การปรับโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตยศเส ; การขอ 
  เปดรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ; ขออนุมัติรับนักศึกษา 
  เพิ่มของคณะเทคนิคการแพทย ; การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตของ 
  นักศึกษาที่พนสภาพ 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหต ุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขยีนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  

     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.2/2      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 24 ก.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 186 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที ่
2/2540 วันที่ 12 มิถุนายน 2540 ; รายงานฐานะการเงินประจําป 2539 ; 
สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเร่ือง การสรางงานวิจัย ; ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เร่ือง คาใชจายประจําเดือน คาตํารา และอุปกรณการศึกษา ; ขออนุมัติผูสําเร็จ
การศึกษาภาคการศึกษาที่ 3 ประจําปการศึกษา 2539 (เพิ่มเติม) ; ขออนุมัติ
จัดสรรเงินทุนจากกองทุนพัฒนา ; พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ . 
2540 วาดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการสงเสริมการวิจัย , 
การสงเสริมการเขียน แปล และเรียบเรียงตํารา, การใหทุนอาจารยประจํา และ
บุคคลทั่วไปไปศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในและตางประเทศ , 
การใหทุนเจาหนาที่ไปศึกษาตอในประเทศ, คาใชจายของผูไดรับทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และคาตอบแทนวิทยากรในการประชุม/สัมมนา/ 
ฝกอบรมของมหาวิทยาลัยฯ ; บุคลากรขออนุมัติไปปฏิบัติงานเปนอาจารยพิเศษ 
ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ ; ขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
และโครงการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยฯ ; ขอเปดรายวิชาเลือกเสรี CN 
1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ; คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของ
บุคลากร ประจําปงบประมาณ 2538 ; ขออนุมัติป รับอัตราคาหนวยกิต และ
คาธรรมเนียมตางๆ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สําหรับปการศึกษา2541 ; 
การเบิกจายคาดําเนินการโครงการเสริมทักษะและพัฒนาความรูคอมพิวเตอร ; 
พิจารณาอนุมัติใหอาจารยประจําลาศึกษาตอโดยใชเวลาบางสวน ; รายงานผลการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ; การตอสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนด 
ระยะเวลามากกวา 1 ป 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.2/3      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 15  ม.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 146 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที ่
5/2540 วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ) ; สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําป 2540 ; สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่  4/2540 ; 
สถิติการรับเขาและการลาออกของบุคลากรประจําป พ .ศ . 2540 ; การรับ
บุคลากรเขาปฏิบัติงานในตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร และคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม ; โครงการ “กองทุนกาญจนภิเษก” ; ขอแกไข
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ . 2541 ; ราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ . 2541 วาดวยกองทุนรวมเพื่อการกูยืมสําหรับ
การศึกษาปริญญาโท, อัตราคาหนวยกิต คาบํารุง และคาธรรมเนียม การจายคา 
ตอบแทนการสอน การเปนที่ปรึกษา และการเปนกรรมการสอบในหลกัสตูรบณัฑิต 
ศึกษา ; คาตอบแทนกรรมการสอบไลภายนอก และกรรมการกํากับมาตรฐาน ; 
ขอเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับกอนและวิชาบังคับรวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (กายภาพบําบัด) ;  ขอเปดรายวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา ;  ขออนุมัติแกไข
ชื่อวิชาภาคนิพนธเปนสารนิพนธ ;  โครงการความรวมมือทางวิชาการในการจัด 
ระบบหองสมุด Electronic  ;  ปรับปรุงงบประมาณประจําป 2540 ; ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณป 2538, 2539 เปนงบประมาณหมวดครุภัณฑ ป 2540 ;  
การเทียบโอนตําแหนงทางวิชาการของรองศาสตราจารย ดร.จันทรา ชัยพานิช  
และรองศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ทองกระจาย ; การทบทวนการกําหนดโทษ
กรณีอาจารยรับคาสอนภาคฤดูรอน โดยไมปฏิบัติตามระเบียบ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.2/4      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 3/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 6 ส.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 95 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที ่
2/2541 วันที่ 16 เมษายน 2541 ; สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังที่ 2/2541 ; สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือนเมษายน–มิถุนายน 
2541 ; การแตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ, คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ; การรับ

   ส
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บุคลากรเขาปฏิบัติงานในตําแหนงคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ ; แนว
ทางการแตงตั้งคณาจารยและผูบริหารสถาบัน ; การแตงตั้งคณะกรรมการสภา 
และคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; สรุปจํานวนนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2541 และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2540 ; 
พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยและการพัฒนานักศึกษา และ
อัตราคาสอนของอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2541 ; ขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาแรงงาน ; โครงการวิจัยและพัฒนา
สมุนไพร (MOA) ; โครงการขอรับบริจาคสรางศาลหลวงปูไตฮงกง ; แผนภูมิการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ; การตอสัญญาใหเชาพื้นที่  ณ อาคารบริการ ของ
บริษัท สมจิตรดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร จํากัด ; การยกเลิกติดตั้งปายแขวนแสดง
ทางเขามหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษาหรือตัวหนังสือ : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.2/5      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 4/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 1 ต.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 69 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3/2541 ; จํานวนอาจารยที่ เขา
รวมโครงการพัฒนาอาจารย ; การเลิกจางบุคลากร ; สถิติการรับเขาและการ
ลาออกของบุคลากร ; การแกปญหาและพัฒนาระบบกายภาพวิทยาเขตยศเส  ; 
โครงการกอสรางโรงอาหารและหอพักบุคลากรใหม ; มาตรการแกปญหา Y2K 
ของมหาวิทยาลัยฯ ; เสนอขอตําแหนงและแตงตั้งเลขานุการโครงการพิเศษสภา
มหาวิทยาลัยฯ ; คาตอบแทนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคค่ํา (ฉบับ
แกไข) ; ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล โรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร และ
รานอาหาร ; การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
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กลองท่ี 13 การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  
 [กว3.2/6–กว3.2/11] 
 

กว3.2/6      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 22 เม.ย. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 55 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
สรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ระหวางวันที่  1 มกราคม–31 มีนาคม 2542 ; 
สรุปสถิติการรับเขาและลาออกของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ประจําเดือนมกราคม-
มีนาคม 2542 ; การรับรองและกําหนดคุณวุฒิป ริญญาเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงขาราชการครู ; รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามมาตรการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2540-2544) ; สถิติ
การรับเขาและการลาออกของบุคลากร ; การแกปญหาและพัฒนาระบบ
กายภาพวิทยาเขตยศเส ; โครงการกอสรางโรงอาหารใหม ; ขอความเห็นชอบใน
หลักการ ขอเสนอเปดดําเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ; ขออนุมัติปรับรายวิชาบังคับกอนการเรียนวิชา PM 
2103 ; ขออนุมัติจางบุคลากรประจํา อายุเกิน 65 ป  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.2/7     การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 17  มิ.ย. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 39 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2 /2542 ; สรุปสถิติการรับเขา
และลาออกของบุคลากร ; รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําป 2542 ; 
กําหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2541 ; 
การแกปญหาและพัฒนาระบบกายภาพวิทยาเขตยศเส ; โครงการกอสรางโรง
อาหารใหม ; การกําหนดวันเกษียณอายุบุคลากร ; ขออนุมัติจางบุคลากรอายุ
เกิน 65 ป และการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 2542 ; การจัดสวัสดิการประกัน
ชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพของบุคลากร ; ขออนุมัติแกไขรหัสวิชา หลักสูตรสังคม
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สงเคราะหศาสตร ; ขออนุมัติโครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ; ขออนุมัติประกาศใชบัญชีรายวิชาเทียบโอนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ; ขออนุมัติโอนยายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน 2 
รายวิ ชา ไ ปอ ยูใ นหมวด วิ ชา เลื อ กเสรี  ; โค รง ก ารทัก ษ ะก ารเ รีย นรู ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษาหรือตัวหนังสือ : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
กว3.2/8      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 5/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 22 ก.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 59 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ  
สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน 2542 ; สรุป
สถิติการรับเขาและลาออกของบุคลากร ; ความตกลงรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ; การแตงตั้งผูตรวจสอบภายในหนวยงานในสังกัด
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; การอนุญาตใหโรงพยาบาลหัวเฉียวใชพื้นที่ชั้นลางอาคารบริการ 
มหาวิทยาลัยฯ ; รายงานจํานวนและคุณสมบัติของนักศึกษาใหมประจําป 2542 ; 
การขอยกเลิกการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ; สรุปจํานวนนักศึกษาที่ขอกูกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําป 
การศึกษา 2541 และ 2542 ; ขออนุมัติแกไขรหัสวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ; ขออนุมัติเปดสอนรายวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ; การขอเทียบโอนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ชาวตางชาติ ; การจัดทําหนังสือค้ําประกัน การทํางานบุคลากร ; ขออนุมัติแกไข
รหัสวิชา หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร ; ขออนุมัติโครงการสอนเสริมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ; ขออนุมัติประกาศใชบัญชีรายวิชา
เทียบโอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ; การขยายระบบเครือขายสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยฯ (HCU-NET) ; การปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ ; 
โครงการทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.2/9      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 21 ต.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 86 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ; สรุป
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ( กรกฏาคม–กันยายน 2542 ) ; สรุปสถิติการรับเขาและ
ลาออกของบุคลากร ; การแตงตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย ; ผลสอบเพื่อขอ
เปนผูรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ; ระบบ Intranet ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; การบริจาคเงินปรับปรุงหองเรียน MBA ; 
การตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพนํ้าฯ ใหแกองคกรภายนอก ; ขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย ; ขอเพิ่มเติมรายชื่อวิชาเทียบโอนของคณะพยาบาลศาสตร ; 
ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยเร่ือง รางวัลกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2542 การ
เบิกจายเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และการพัสดุ พ .ศ . 2535 ; การดําเนินการ
ทางกฎหมายกับผูอาศัยบนที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ; การปรับเปลี่ยนโครงการ
พัฒนากายภาพและปรับปรุงสาธารณูปโภคประจําป งบประมาณ 2542 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี  มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.2/10      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 16 ธ.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 81 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ; สรุป
มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 4/2542 ; สรุปสถิติการรับเขาและ
ลาออกของบุคลากร ; การวางแผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหา Y2K ของมหาวิทยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; สรุปขอมูลคาสาธารณูปโภค และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในป 2542 ; โรงพยาบาลหัวเฉียวขอยกเลิกการใชพื้นที่ชั้นลาง
อาคารของ มฉก. ; แจงมติสํานักงาน ก.พ. ; รายงานผลการตรวจเยี่ยมของผูแทน
จากทบวงมหาวิทยาลัย ในการรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 2 สาขาวิชา ; รายงานความคืบหนาการดําเนินการทางกฎหมายกับผู
อาศัยบนที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ; เร่ืองการแตงตั้งผูแทนจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
รวมเปนกรรมการยกรางระเบียบวาดวย กองทุนพิเศษของ มฉก. ; การปรับปรุง
ระเบียบ มฉก. วาดวย ขอบังคับการทํางาน พ.ศ. 2535 ; ระเบียบ มฉก. วาดวย 
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คาใชจายหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2542 ; การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2543 ; การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2543 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
 
 
กว3.2/11      การประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2543 
วัน เดือน ปเอกสาร : 20  เม.ย. 2543  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 149 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังน้ี 

สรุปผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
สรุปมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2543 ; สรุปสถิติการรับเขาและ
ลาออกของบุคลากร รายงานสรุปการปรับปรุงพื้นที่สนามอาคารชิน โสภณพนิช ; 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง แบบการจัดทําบัญชี งบดุล และงบการ
เปลี่ยนแปลงการเงินของกองทุนประเภทตางๆ ประจําปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและแบบรายงานผลของการตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2542 ฉบับลงวันที่  5 
มกราคม 2543 ; โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนกลาง รุนที่  2 ; รายงานการจัด
งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2543 ; แจงผลการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการเงิน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ; 
แจงมติ ก.พ. การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ; 
การดําเนินการทางกฎหมายกับผูอาศัยบนที่ดินของมหาวิทยาลัย ; การปรับปรุง
ระเบียบ มฉก. วาดวยขอบังคับการทํางาน พ.ศ. 2535 ; ขออนุมัติจางบุคลากรที่
มีอายุเกิน 65 ป ; การจัดสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพของบุคลากร 
; เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ; ขออนุมัติ
ประกาศมฉก. เร่ือง “อัตราคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเดินทางในการ
ไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด และตางประเทศ พ.ศ. 2543” ; ขออนุมัติป รับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2543 วาดวยกองทุนประเภทตางๆ 6 กองทุน คือ 
กองทุนทั่วไป, กองทุนทรัพยสินถาวร, กองทุนสงเคราะห , กองทุนวิจัยและ
หองสมุด, กองทุนพัฒนาอาจารย  และกองทุนพัฒนา ; ขออนุมัติปรับปรุงแกไข
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541; ขออนุมัติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจายคาตอบแทนและคาใชจายในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. 2543 ; ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การจาย
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คาตอบแทนและคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 
หลักสูตร ; ขออนุมัติเปดรายวิชา HU 2203 เทคโนโลยีสื่อเพื่อการนําเสนอ ; 
โครงการเสิรมทักษะวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาชั้นปที่ 2-4 โดยเฉพาะกลุมวิชา
บัญชี ; ขออนุมัติอัตราคาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการของคณะสาธารณสุข
ศาสตรฯ ; การขอแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางตางประเทศ ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2543 ; สรุปผลงานโครงการพัฒนา
กายภาพป พ.ศ. 2542 ; รายงานความคืบหนาโครงการอนุรักษพลังงาน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เอกสารแฟมน้ี มีลายมือเขียนแสดงความคิดเห็นของศาสตราจารย  
     นายแพทยเกษม วัฒนชัย แทรกอยูในเอกสาร 
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กว3.3  การประชุมผูบรหิาร [พ.ศ. 2540–2543] 
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมผูบริหาร เปนการประชุมระหวางอธิการบดี และรอง 
   อธิการบดี ท้ัง 4 ฝาย ประกอบดวย ฝายบรหิารท่ัวไป  ฝายบริหารวิชาการ  
   ฝายแผนงบประมาณและพัฒนาวิชาการ  ฝายพัฒนานักศึกษาและงาน 
   ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจะมีการประชุมเปนประจําทุกสัปดาห  ระยะเวลาของ 
   เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540 – 2543 เนื้อหาของเอกสารจะเปนการ 
   พิจารณาเรื่องตางๆ กอนนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของสภา 
   มหาวิทยาลัยฯ 
ระบบการจัดเรียง  : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
ขนาดและปริมาณ : 2 กลอง 22 แฟม [ กลองท่ี 14 – 15] 
หมายเหตุ : ทุกแฟมมีเอกสารการประชุม มากกวา 1 ครั้ง 
 
 

กลองท่ี 14 การประชุมผูบริหาร [กว3.3/1–กว3.3/11] 
 

กว3.3/1      การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 1– 4/ 2540  
วันเดือนปเอกสาร : 26 มี.ค. – 23 เม.ย. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 38 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การกําหนดแผนภูมิการบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ การเปลี่ยนชื่อคณะ 3 คณะ 
คือ คณะมนุษยศาสตร เปลี่ยนเปน คณะศิลปศาสตร , คณะวิทยาการจัดการ 
เปลี่ยนเปน คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปลี่ยนเปน  
คณะสังคมศาสตรและสวัสดิการสังคม ; ผลการประชุมคณะกรรมการกอสราง , 
การกั้นหองเรียน , การสรางอาคาร 7 ชั้น ; เคร่ืองแบบนักศึกษา และการประกัน
อุบัติเหตุใหแกนักศึกษา ; พิจารณาระเบียบทุนการศึกษา ; ทบทวนขั้นตอนการ
เสนอเร่ืองในสํานักงานอธิการบดี ; ระเบียบเกี่ยวกับอาจารยจีน ; ความคืบหนา
ในการทําแผน 5 ป และรางงบประมาณรายจายป 2540 ; หนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
การจัดสรางเสาธงประจํามหาวิทยาลัยฯ ; การเตรียมการตามระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.3/2      การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 5–8/ 2540  
วันเดือนปเอกสาร : 21 พ.ค.–18 มิ.ย. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 53 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

หนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่พักบุคลากร ; การแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรางระเบียบพัสดุ ; การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑในการจัดเลี้ยง ; การมอบหมายการปฏิบัติงานใหรองอธิการบดี ; การ
ประกันอุบัติเหตุแกนักศึกษา ; การประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุบุคคล  ; 
การสํารวจสถานที่ประชาสัมพันธ ; ทบทวนขั้นตอนการนําเสนอเอกสาร ; 
อธิการบดีเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกับมูลนิธิ
ปอเต็กตึ๊ง ; การเปดรับนักศึกษารอบพิเศษ ; การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ; 
การปรับปรุงระเบียบการจายเงินคาสอนพิเศษ ; การเบิกคาสอนพิเศษใหแก
เจาหนาที่ ; การคุมยอดงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ; การสรรหาคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร ; พิธีประสาทปริญญาบัตร ; การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ; รายงาน
ผลการสํารวจความคืบหนาการกอสรางสนาม ; หนวยงานที่ รับผิดชอบดาน
ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; โครงการเปดสอน
ความรูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร ; โครงการศึกษาตอเน่ือง 
“คอมพิวเตอรกับนักบริหาร” ; โครงการการจัดอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
ผูบ ริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร ; โครงการ Interactive 
Learning ; ทุนการศึกษารมโพธิ์ทองและรางสัญญาทุนการศึกษารมโพธิ์ทอง ; 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีหนังสือกําหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาคเรียนที่1/2540  
      จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/3 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 9–12/ 2540  
วันเดือนปเอกสาร : 25 มิ.ย.–16 ก.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 59 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

รายงานผลการสํารวจความคืบหนาการกอสรางสนามกีฬา ; แบบฟอรมสัญญา
ทุนและรางสัญญาทุนการศึกษารมโพธิ์ทอง ; ความคืบหนาในการกอสรางสนาม
กีฬาและการบริหารสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ; ประเทศไตหวันใหความ
รวมมือทางการศึกษา ; โครงการพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ; การ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางงานวิจัย ; พิธีไหวครูของมหาวิทยาลัยฯ ; ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ืองคาตอบแทน ; พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
2539 ; การบริหารบุคคล และการบริหารวิชาการ ; การจัดระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ; กฐินพระราชทาน ; วันพอและวันแมแหงชาติ ; นโยบาย “สะอาด 
เขียวขจี” ; การแสดงดนตรีไวโอลิน ; ทุนนักศึกษาปริญญาโท  และทุนรางวัล
กาญจนาภิเษก ; นโยบายในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ; การประชุม
สามัญสมาชิกมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; 
เจาหนาที่สถานทูตไตหวันมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและเชิญมหาวิทยาลัยไปเยีย่ม
ชมและดูงาน ; การพิจารณาเลื่อนขั้ นเงินเดือนประจําป ; แผนผังอาคาร
มหาวิทยาลัยและแผนที่เสนทาง ; ปญหาเร่ืองนํ้าประปาของมหาวิทยาลัยฯ ; การ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; สถานะการเงินของกองทุนตางๆ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/4 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 13–16/ 2540  

วันเดือนปเอกสาร : 23 ก.ค. – 13 ส.ค. 2540] 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 62 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การยืมตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานที่สหกรณออมทรัพย ;  
ระบบทางเดินเอกสาร และการพิจารณางานและทางเดินเอกสารของหนวยงานใน
กํากับ ; การลดคาเงินบาท และนโยบายรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวของมหาวิทยาลัย ; การปรับปรุงสถานที่ทํางานของคณะ  ; กําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ; การลุกล้ําที่ดินของมหาวิทยาลัย 
กรณีบาน 3 หลัง ; การพัฒนาการสอนภาษาจีนและปญหาการจัดการเรียน
การสอน ; การจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย ; หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; 
การจัดการศึกษาภาคค่ํา ; การลงทะเบียนเรียนวิชาโทความรวมมือทางวิชาการ ; 
โครงการรณรงคปลูกตนไม ; ปญหาระบบนํ้าประปาของมหาวิทยาลัยฯ ; การ
ชําระเงินสหกรณโดยหักบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ; งานวันที่ 24 มีนาคม วันคลาย
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ; เคร่ืองแบบบุคลากร และการตรวจสุขภาพประจําป
ของบุคลากร ; การประชุมคณะกรรมการกอสราง การตรวจรับการกอสราง การ
ตอเติมปรับปรุงอาคารเรียน ; การเดินทางไปดูงานหองปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย
บูรพา ; การรับนักศึกษาโควตา ; การปรับอัตรากําลังของสํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย ; โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยเพื่อเตรียมสอบ 
TOEFL ;  องคการนิรโทษกรรมสากล ; อัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
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สอน ; กฐินพระราชทานและวันแมแหงชาติ ; รถบริการรับ- สงนักศึกษา ; สมาคม
จงหัว ; Marketing Strategy ของมหาวิทยาลัย ; การบริหารกองอาคารสถานที่
และกองคลั ง ; การประกันคุณภาพการศึ กษา ; การปรับปรุงอาคารเรียนจุด
ประชาสัมพันธสําหรับบุคคลภายนอก ; สถาบันจีนศึกษา ; โครงการแหเทียน
พรรษา ; งาน 5 ธันวามหาราช  ; โครงการเสริมความรูสูผู นําตานโรคเอดส ; 
โครงการบริหารการจัดการ ศึกษาภาคค่ํา ; IAU Fourth Mid-Term Conference ; 
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก ;  
การพิจารณากําหนดชื่อหนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีวัสดุแทรกคือ “ขอเสนอเพื่อการจัดตั้งแผนกปฏิบัติการสังคม (Social Lab  
     Section )” ประกอบในการประชุมคร้ังที่ คร้ังที่ 16 วันที่ 13  สิงหาคม 2540 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/5 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 17– 20/ 2540  
วันเดือนปเอกสาร : 20 ส.ค. – 24 ก.ย. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 31 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การจัดซุมที่พักนักศึกษา ; ขอคิดเห็นของคณบดีคณะกายภาพบําบัด การตอเติม
หองเรียน 22 หอง การจัดที่น่ังริมระเบียงใหนักศึกษา และการสรางศาลาหลวงปู
ไตฮงกง ; การกําเนิดศูนยยา มฉก. ; โครงการปฏิบัติการสังคม ; การขอเปด
รายวิชา ; ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน เมื่อวันที่  8 
สิงหาคม 2540 ; การบริหารบุคคล การจัดบุคลากรลงตามโครงสราง ;  การสอบ
วินัยบุคลากรและอาจารย ; กิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา ; ระเบียบ สนาม
กีฬา ; นโยบายและมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ; การใชพื้นที่อาคารพล
ศึกษา ; ระบบการศึกษาภาคค่ํา ; การรับนองใหมและการประชุมเชียร ; การจัด
บุคลากรเขาพักในหอพักนักศึกษา ; การดูงานบริเวณมหาวิทยาลัย ; บริษัทวิริยะ
ประกันภัยขอขอมูลมหาวิทยาลัย งานทิ้งกระจาด ; การจัด “หนวยบริการชุมชน 
มฉก.” เคลื่อนที่ ; ทุนสนับสนุนสมาคม และทุนโรงพยาบาลหัวเฉียว ; โครงการ 
“กองทุนกาญจนาภิเษก” ; โครงการพัฒนาภาพลักษณและวินัย นักศึกษา ; 
โครงการประชุมชี้แจง ระเบียบวินัยการแตงกายและวินัย นักศึกษา ; โครงการ
รณรงคเสริมสรางการวินัยนักศึกษา ; โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
ของนักศึกษาป 1 ; ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
สรุปการสัมมนาเร่ืองเพศสัมพันธในสถานศึกษา ; นโยบายใหผูบ ริหารใกลชิด
นักศึกษา ; โครงการแนะนํานักศึกษาใหรูจักมหาวิทยาลัยฯ และโครงการ “นิยม
ไทย-ใชของไทย” ; สมาคมจงหัว และสมาคมผูสื่อขาวจีน ; รัฐมนตรีวาการ
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ทบวงมหาวิทยาลัยและแถลงนโยบายฯ ; คาประปา ไฟฟา และโทรศัพท ; 
การทํางานเหลื่อมวันและเหลื่อมเวลา ; การจัดระบบทะเบียน ; การจัดทํา
วารสาร ; การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ; กองทุนกาญนาภิเษก ; การปรับปรุงระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยฯ ; 
การพิจารณาชื่อสมาคมกีฬา ; การจัดทําของขวัญปใหม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/6 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 21-24/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 1  – 28 ต.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 41 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมกอสราง ; บุคลากรที่รับเคร่ืองอิส ริยาภรณ ; 
โครงการบําเพ็ญประโยชนมหาวิทยาลัยฯ ; เอกสารเผยแพรเร่ืองการออกกําลัง
กายแบบแอรโรบิก ; สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ; สถาบันจีนศึกษา ; การบริหาร
บุคคล ; หลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมกีฬา 
พ.ศ. 2540 ; กําหนดอัตราคาบํารุงสนามกีฬา พ .ศ . 2540 ; ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชรถยนตของมหาวิทยาลัยฯ ; การเวียนเอกสาร ; รถ-รับสงบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ; การดําเนินงานของศูนยบรรณสาร ;  
หองกองอํานวยการกลางการสอบ ; อาคารยิมเนเซี่ยม ; สรุปรายงานโครงการรวม
ดวยชวยกันประหยัดของคณะพยาบาลศาสตร ; ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ เร่ืองการพักคางชั่วคราวในหอพักนักศึกษา ; การจัดบุคลากรเขา
พักในหอพักชั่วคราว ; กฐินพระราชทาน ประจําป 2540 ; เงินทุนกูยืมของนักศกึษา 
; การสนับสนุนการกอสรางฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ; ศูนยสุขภาพ ; การดําเนินการ
ทางวินัยแกบุคลากร ; ความรวมมือทางการแพทยแผนจีน ; การเปดหลักสูตร
ภาคค่ํา ; การยายภาคเรียนของนักศึกษา ; การสอนภาษาญ่ีปุนใน 
มหาวิทยาลัยฯ ; การเปดวิชาโทนิเทศศาสตร ; การขอจัดตั้ง “สํานักงานโครงการ
พิเศษสภามหาวิทยาลัย” ; นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ; การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ; การประชุมรวมกับ
คณะพยาบาลศาสตร ; โครงการ MBA ของบัณฑิตวิทยาลัย ; สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
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กว3.3/7 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 25 - 28/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 5 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 26 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การปรับแผนระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยฯ ; การจัดหองเรียน ; การรับรอง
มาตรฐานโครงการ  MBA ; ความรวมมือทางการแพทยแผนจีน ;  
วันครบรอบ 20 ป แหงการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ; ผลกระทบตอมหาวิทยาลัยเอกชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  ; 
ผลกระทบตอนักศึกษาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ; การคัดเลือกบุคลากรดีเดน ; 
การขึ้นราคารานอาหาร ; การบริการถายเอกสารของบริษัทเอกชน ; การสัมมนา
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคร้ังพิเศษเร่ือง การปรับตัวของมหาวิทยาลัย
ในยุคเศรษฐกิจวิกฤต ; โครงการวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิค ; สมาคมการศกึษาสงัคม
สงเคราะหศาสตร ; การเปดหลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษยและแรงงานในระดบั
บัณฑิตศึกษา ; ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจายคาตอบแทน ; คณะพยาบาล
จาก Western Australia มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ; สสอท.จะทูลเกลาถวาย
เงินแดมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ; ขาวประชาสัมพันธจากวชิราวุธวิทยาลัย  ; การออก
หนวยบริการชุมชน ; การหยุดชดเชยหรือเหลื่อมวัน ; การจําหนายเข็มกลัดแสดง
เคร่ืองหมายชั้นปของนักศึกษา ; การขอความรวมมือปด-เปดหองเรียน 
อธิการบดีศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย  ได รับการเสนอเปนบุคคล
ตัวอยาง ประจําป 2540 ; โครงการจัดสอนความรูพื้นฐานและพัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร ; การสอ บ TOEFL ; สถานที่กอสรางศ าลหลวงปูไตฮงกง ; 
แผนพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ ; รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณุสุขจาก 
Western Australia มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ; การเรียนการสอนของ
สาขาวิชาภาษาจีน ; การจัดงานปใหมของมหาวิทยาลัยฯ ; ความกาวหนาของ
การตอเติมอาคารเรียน ; สถานการณทางเศรษฐกิจ ; เภสัชกรเพื่อชุมชน ; การ
จัดสง ส.ค.ส. ใหโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ; สํานักงานโครงการพิเศษเพื่อการ
ปฏิรูปการฝกหัดครู พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (สปค) ; การลาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ; Fixed Cost ของการจัดฝกอบรมของมหาวิทยาลัย  ; 
การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ; มาตรการชวยเหลือผูประสบปญหาการ
วางงาน ; สมาคมสงเสริมการควบคุมคุณภาพแหงประเทศไทย (สคภ)  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : การประชุมคร้ังที่ 27–29 /2540 มีเฉพาะรายงานการประชุม 
 
กว3.3/8 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 1 - 5/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 13 ม.ค.–24 ก.พ. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 57 แผน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 
มาตรการใหความชวยเหลือแกนักศึกษาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  ; ทุน
ประกันภัย ; สรุปผล การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน ; การจัดตลาดนัดขายของเพื่อชวยปญหาเศรษฐกิจ ; งบประมาณ
ประจําป 2540 ; โครงการฝกอบรมความรูดานบัญชีและการวางแผนการใชจาย
ในครอบครัว ; ผลสํารวจการเลือกเรียนวิชาโทของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ; 
การปจฉิมนิเทศและพิธีไหวครู ; คณะบุคคลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัยฯ ; การจําหนายวัสดุ-ครุภัณฑทางกีฬา ; การเชิญธงชาติ ; 
ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2541 ; การรับ
ฝากนักศึกษา เขาศึกษาใน มฉก.  ; วันครบรอบวันเกิดของทานประธานมูลนิธิฯ 
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ; หนังสือรับรองการสงตัวนักศึกษาเขาฝกงาน ; การขอใช
สถานที่ในการถายทําภาพยนตร ; การจําหนายเสื้อกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ; การ
จําหนายสินคาภายในมหาวิทยาลัยฯ ; พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัย  ; 
กําหนดการทอดกฐิน ประจําป 2541 ; โครงการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ; 
ผูอํานวยการกองคลังขอลาออกจากตําแหนง ; มติคณะกรรมการบริหารของสภา
มหาวิทยาลัย ; แผนการปรับปรุงทางกายภาพ ; การปรับปรุงใหมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวฯ รมร่ืนและเขียวขจี ; ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 
2540 ; วารสาร มฉก.วิชาการ ; การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ ; การปรับหมายเลข
โทรศัพท ; นโยบายการกันเงินเหลื่อม ประจําป 2540 ; แบบประเมินคาใชจาย
วัสดุโสตทัศนูปกรณฯ ; การชําระคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ; การตอสญัญา
ของอาจารยชาวจีน ; การจัดตั้งบริษัทจําลอง ; หนังสือเวียนแจงเร่ืองการกอสราง 
; รูปแบบแปลนการกอสรางศาลหลวงปูไตฮงกง ; คาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ; 
โครงการผลิตครูรุนใหม ; โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
; โครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี
พระชนมายุครบ 6 รอบ ; โครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย ; ประเทศ
ไทยกูเงิน World Bank เพื่อนํามาพัฒนาการศึกษา ; การใหนักศึกษาลงทะเบียน
โดยผานธนาคาร ; การพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ ; การทําบัตรประจําตัว
นักศึกษา ; การปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่ ; กองทุนหมุนเวียน ; การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ; การปรับปรุงระบบบัญชี ; 
กองทุนอาจารยผองใส สุนทรา ; การประชุมสามัญสมาชิก สสอท . ; กรอบ
อัตรากําลัง ; เจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย การขอ
ใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย ; การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ; 
การสํารวจภาพและวัตถุศิลปะของมหาวิทยาลัย การแสดงดนตรีคนตาพิการ ; การ
ปฐมนิเทศ นักศึกษา ; การพิมพนามบัตรใหแกบุคลากร ; ระบบถายเอกสารของ
มหาวิทยาลัย ; บัตรประจําตัวนักศึกษา ; สนามฟุตบอลใหม  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/9 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 6 - 10/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 10 มี.ค.–28  เม.ย. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 64  แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ; การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด ดร.อุเทน 
เตชะไพบูลย การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ ; การวิเคราะห
สถานะการเงินของประเทศ ; รถรับ-สงบุคลากรและนักศึกษา ; บัตรประจําตัว
นักศึกษา ; การเวียนแจงภารกิจประจําสัปดาหของอธิการบดีและรองอธิการบดี ; 
การปฎิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ ; ทุนรมโพธิ์ทอง ; มหาวิทยาลัยฯเปนเจาภาพ
ในการประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  ; ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2541 ; การปฐมนิเทศ
นักศึกษา ; การเพิ่มวุฒิผูจบหลักสูตรผดุงครรภและอนามัย  ; ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2540 ; ตารางแสดงการได รับรางวัลของนักศึกษา
ประเภทเรียนดี ; ทบวงมหาวิทยาลัยจัดทําโฮมเพจเผยแพรขอมูล ; ชุดกีฬาที่วาง
จําหนายที่ศูนยหนังสือ ; การหยุดชดเชยการปฏิบัติงานในวันหยุดสําหรับอาจารยที่
ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ; นักศึกษาไตหวันจะขอเขาศึกษาและดูงาน ; สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ;  การ
จําห นาย เค ร่ือง แบ บให แก นักศึ กษ าให ม ; ก ารใชพื้ นที่ ชั้น 3 ของศูนย
ศิลปวัฒนธรรม ; การใชพื้นที่  อาคารชิน โสภณพนิช ; ผลการสอบคัดเลือก
นักศึกษา โครงการรมโพธิ์ทองและรอบกอนEntrance ; แนวปฏิบัติในการเทียบ
โอนหนวยกิต ; กองทุนสงลูกเรียน ; รายงานสรุปเร่ือง Cyberforum ; สรุประบบ
การเงินภายใน ; เงื่อนไขและผลประโยชนมหาวิทยาลัยฯ จะได รับจาการติดตั้ง
เคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพ จํากัด  ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง 
กําหนดเกณฑการจัดเลี้ยงของมหาวิทยาลัยฯ ; การประชุมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะกายภาพบําบัด ; ผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตอเน่ือง 2 ป ภาคค่ํา ; แผนภูมิขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียน ; การจัด สงบุคลากรเขาร วมอบรมภาษาจีน  ; การพัฒนาระบ บ
คอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนและประมวลผล ; รางวัลกาญจนาภิเษก ; มติ
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่  1/2541 ; ปญหาทาง
คอมพิวเตอร ป ค.ศ. 2000 กีฬาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสัมพันธ ; ผลการตรวจรางกายนักศึกษา
ใหม ; สรุปคาใชจายในการจัดเคร่ืองดื่มรับรองและจัดเลี้ยง ; โครงการจัดตั้งและ
ดําเนินการศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ; นโยบายสงเสริมการบริหารสนามกีฬา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
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ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : การประชุมคร้ังที่ 7/2541 ไมมีรายงานการประชุมของการประชุม 
   ของคร้ังที่ผานมา 
 
 
กว3.3/10 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 11-15/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 19 พ.ค.–23 มิ.ย. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 71 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบพัสดุ และระเบียบการเงินฯ ; การสอบ 
Entrance ประจําป 2541 ;  มูลนิธิจีนในสิงคโปร ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเปนองคประธานงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังที่ 30 ; 
คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ; การจัดสวัสดิการที่พักสําหรับบุคลากร ; 
ขอมูลการใชกระดาษทั่วไป และกระดาษ การถายเอกสารของเอกชน ; สรุปผล
การคัดเลือกนักศึกษาใหม ; การรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ระดับปริญญาตรี ;  
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ; การจัดสถานที่ทํางานของคณะ ; ระบบโทรศัพท ; 
การชดใชทุนกรณีรับเขาทํางาน ; การเปดรอบหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับ 
ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ; ผังอาคารอํานวยการ ; ขาวเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษา ; ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ; 
การจัดสถานที่ทํางานของคณะ ; รายงานการจัดโตะสนาม ; การลงทะบียน
นักศึกษา ; ซุมนักศึกษา ; การปรับปรุงหลักสูตรของคณะกายภาพบําบัด ; สรุปผล
จากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่ืองกิจการ นิสิตนักศึกษา ;  กีฬา
เอเชี่ยนเกมส ; สรุปการประชุมกรรมการบริหาร สสอท . ; สรุปผลการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม ; การชดใชทุนกรณีรับเขาทํางาน ; แผนผังการจัด
สํานักงานของสํานักพัฒนานักศึกษาในอาคารยิมเนเซี่ยม ; การรับนองใหม ; 
สรุปคาใชจายสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน ; กําหนดเกณฑการจัดเคร่ืองดื่ม
รับรองและการจัดเลี้ยงของมหาวิทยาลัยฯ ; ผลสรุปของคณะกรรมการจัด
สัมมนาเร่ือง การประกันคุณภาพทางวิชาการและเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางคณาจารย ; การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อดูแลสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ; โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; โครงการ 
“BSO Campus Tour Series” ; โครงการปลูกตนไ มของมหาวิ ทยาลัยฯ ; 
Mr. Seng Tee Lee มาเยือนมหาวิทยาลัยฯ ; ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยฯ ; 
การติดภาระงานสอนของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร ; กิจกรรมเชิดชูสดุดี
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ; การจัดซื้อ
วารสาร ; จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ; กองทุนสงลูกเรียน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
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ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : การประชุมคร้ังที่ 13/2540 มีเอกสารสรุปผลจากการประชุม 
   คณะอนุกรรมการประสานงาน เร่ืองกิจการนิสิตนักศึกษา คร้ังที่  
   2/2541 
 
 
กว3.3/11 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 16-20/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 14 ก.ค.–18 ส.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 55 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

ระเบียบมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง วาดวยทุนการศึกษา “องคกรที่สนับสนุนการริเร่ิมกอตั้ง
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พ.ศ. 2541 ; ปฏิทิน
การศึกษาประจําปการศึกษา 2541 (ฉบับแกไข ) ; แผนการสอบคัดเลือกป
การศึกษา 2542 ; สรุปรายรับและรายจายโครงการบริการชุมชน ; การจําหนาย
ของที่ระลึก ; การรวมประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; 
งบประมาณประจําปการศึกษา 2541 ; สรุปการไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตร ; สรุปยอดของที่ระลึก ; แนวคิดของ 
อาจารยเกรียงไกร ศิริมงคล โครงการสรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการ Data 
Transfer by Intranet ; โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดหาศาสตราภิชาน; 
โครงการ “BSO Campus Tour Series ” โครงการปลูกตนไมบ ริเวณหอพัก
นักศึกษา ; โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาปญหาครอบครัวทางโทรศัพท ; 
โครงการประชุมปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ; โครงการขอรับบริจาค
สรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดหาศาสตราภิชาน; 
โครงการวิจัย เชิงปฏิบัติการ ; การบริหารองคภายใตผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ; การบริหารงานของวิทยาเขตยศเส ; ขอมูลการศึกษาพื้นฐานการจัด
การศึกษา 2540 ; การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ; ระเบียบเกี่ยวกับการจาย
คาตอบแทนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ; จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ป
การศึ กษา 2535–2541  ; การใชสติ๊ กเกอ รติดรถยนต รผาน เขา-อ อกใน
มหาวิทยาลัยฯ ; ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ขอปฏิบัติสําหรับการใชรถใชถนน
ภาย ในมหาวิท ยาลัยฯ  ; ผ ลก ารป ระชุมคณะกรรมก ารประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยฯ ; การประชุมรวมกับสํานักพัฒนาวิชาการ ; การเยี่ยมหอพักเอกชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ; สถาบันจีนศึกษา ; ทุนการศึกษา ; เคร่ืองแบบฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ; แนวทางการแตงตั้งผูบริหาร/อาจารยในมหาวิทยาลัย
เอกชน ; การพิจารณาเคร่ืองราช อิสริยาภรณ ; สรุปโครงการจัดฝกอบรมบุคลากร 
; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจัดการศึกษาภาคค่ํา ; แผนการพัฒนา
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษา อังกฤษ ; ทบวงมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเร่ือง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และสัมมนาระดับชาติเร่ือง  
ระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศไทย ; การใหบัตรอนุญาตให
รถยนตผานเขา-ออกภายในมหาวิทยาลัยฯ ; คาตอบแทนการปฏิบัติงานการจัด
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การศึกษาภาคค่ํา ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยอัตราคาสอนของอาจารยพิเศษ 
พ.ศ. 2540 ; คณะทํางานพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยประจํา ;การประกัน
คุณภาพทางวิชาการ ; การสงมอบครุภัณฑประจําหองเรียนใหม;โรงพยาบาลหัว
เฉียว เขาโครงการประกันสังคม ; พิจารณารูปแบบปกใบปริญญาบัตร ; 
งานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ ; สรุปขั้นตอนการลงทะเบียน สําหรับ
นักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่2 ปการศึกษา2541 ; เงินกองทุน
เพื่อใหกูยืมเพื่อการ ศึกษา และการสงใบตรวจสุขภาพของนักศึกษา  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 

กลองท่ี 15 การประชุมผูบริหาร [กว3.3/12–กว3.3/22] 
 

กว3.3/12 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 21-25/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 8 ก.ย.–14 ต.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 81 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

การสงมอบครุภัณฑประจําหองเรียนใหม ; การปรับปรุงหนวยกิตในชั่วโมงฝก
ปฏิบัติ ; โครงการ ฝกอบรมพยาบาลเวชกรรมฉุกเฉิน ; โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครกูชีพ ; โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตปการศึกษา 2536–2541;
โครงการกอสรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการอบรมสัมมนาผูบริหารระดับสูงของ 
มฉก. ; โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมี
ประสิทธิภาพ ; การพัฒนาคุณภาพอาจารย นักศึกษา บุคลากร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ; คณะทํางานพิจารณาภาระงานสอนอาจารยประจํา;
สรุปผลการสํารวจการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของคณาจารย ; การ
จัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธกับหนวยงานภายนอก ; การสัมมนา
เร่ือง การพัฒนาสถานภาพและบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ; ทุน
สงเสริมการศึกษา พ.ศ. 2541 ; ภาระงานสอนของอาจารยประจํา ; สรุปผลการ
สํารวจคณาจารยที่เขาฝกอบรมในหลักสูตรตางๆทบวงมหาวิทยาลัย จัดสัมมนา
เร่ือง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ; วันครบรอบวันเกิดขงจ้ือ ; UMAP 
Reference Group Meting ; อธิการบดีพบสโมสรนักศึกษา ; การกําหนดอักษร
ยอของคณะภาควิชา และแผนกเพิ่มเติม ; การติดปายชื่อสมาคมศิษยเกา
หนามหาวิทยาลัยฯ ; ปายโฆษณาในที่พักผูโดยสารหนามหาวิทยาลัยฯ ; การแตง
กาย ข อง นัก ศึก ษ าภาคค่ํ า ; ก ารจัด ราย วิ ช าก ารสอ น  ; การข อแ ก ไ ข
เกรด ; วารสาร มฉก.วิชาการ ;  ศูนยเด็กเล็ก ; การสัมมนาเร่ือง การบริหาร
หลักสูตรและรายวิชา ; วันหยุดประจําป 2542 ; คณะกรรมการบริหารการศึกษา
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ภาคค่ํา ; การบริจาคสมทบทอดกฐิน ; อาคารชิน โสภณพนิช สถานที่ตั้งรูปปนคุณ
ชิน โสภณพนิช ; การชําระคาบริการไฟฟา ; ขออนุมัติอาหารกลางวันพรอม
เคร่ืองดื่ม ; การจัดกีฬาบุคลากร ; การกอสรางตอเติมวิทยาเขตยศเส ; บอรด 
ประชาสัมพันธ ณ ที่พักผูโดยสารประจําทาง ; การประชุมสัมมนาของสมาคม
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; มูลนิธิกาวหนา ; รายงานผลการจัด
โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ; สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ภาคค่ํา ; ขออนุมัติใหคณาจารยสามารถจัดระยะเวลาการสอนรายวิชาตาง 15–
16 สัปดาห/ภาคการศึกษา ; การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ  ; การปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ  ; ทุนรัฐบาลป 2541 ; ขอความ 
รวมมือจัดแสดง “BSO Campus Concert” ; สารานุกรมทางสังคมศาสตร;มอบ
อุปกรณเสียงและเคร่ืองรับโทรทัศน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบการประชุม คร้ังที่ 24/2541 2 รายการ คือ 
 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาภาคค่ํา คร้ังที่ 3/2541  
 2) “ราง”ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภัยของบุคลากร  
    อาคารสถานที่ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ  
 
 
กว3.3/13 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 26-30/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 26 ต.ค. –22 ธ.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 98 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ; โครงการจัดทําหนังสือความสัมพันธไทย-จีน;
โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ; โครงการสรางศาลหลวงปูไตฮง ; โครงการ
พัฒนาทักษะการใชสื่อการสอน ; โครงรางแนะนํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ; การบริหารหลักสูตรและรายวิชา ; การแกไขเกรด ; การบริการ
ชุมชน ; การจัดแสดง BSO Campus Concert ; การมอบอุปกรณเสียงและ
เคร่ืองรับโทรทัศน ; การจัดทําบัตรอวยพรปใหมและจัดทําของขวัญมอบแก
บุคลากร ; การตรวจสุขภาพ ; สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดงานเลี้ยง
อาคารค่ํา ; การกําหนดอักษรยอของหนวยงาน ; การเปรียบเทียบทุนประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัยระหวางบริษัทผูยื่นขอเสนอ ; ตารางเปรียบเทียบอัตรา
คาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม สําหรับใชในปการศึกษา 2542 ; การจัดวัน
เผยแพรผลงานวิจัย ; ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายการจัดเรียน
บรรยายนอกสถานที่ ; กิจกรรมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ; หนังสือแนะแนว  ; พิธี
หลอฐานเสาเอกศาลหลวงปูไตฮง ; รายงานสรุป  “ปญหาและขอสงสัยของ
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นักศึ กษ าใ นมหาวิท ยาลัย ” ; สรุปผ ลก ารดูง านมห าวิ ทย าลั ยก รุง เท พ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัย รังสิต ; สรุปรายงานการศึกษา
ปริญญาตอเน่ือง (ภาคค่ํา) วิทยาเขตยศเส ; ขอหารือเร่ือง “คําสั่งของหนวยงาน
ในระดับตางๆ” ; มฉก.06 หนังสือแสดงใหความยินยอม ; ของขวัญป พ.ศ. 2542 
สําหรับบุคลากร ; การจัดเก็บเอกสารขอสอบ; รายงานสรุป “ปญหาและขอสงสัย
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ” ; การประชุมหารือโครงการ Joint Degree 
Program ; ขอบขายหนาที่ของผูประสานงาน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/14 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 1–5 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 13 ม.ค.–16 ก.พ. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 38 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ดังน้ี งานวันที่ 24 มีนาคม 2542 ; โครงการจางบัณฑิตอาสาฯ ; ผู เยี่ยมชมชาว
จีน ; ขอมูลจํานวนบุคลากรที่เขาอบรม/สัมมนาภายนอก ; เ ร่ืองการเผยแพร
ศาสนาพุทธของชาวไตหวัน ; ขอบขายหนาที่ของผูประสานงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ; หองสมุดจีนที่วิทยาเขตยศเส ; วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ; 
การครบวาระการดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ; รายงานกิจกรรมของศูนยสุขภาพ ; 
การจัดการศึกษาภาคค่ํา ; การจัดแสดงวง BSO ; ทุนฉุกเฉินสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท ; สื่อแนะแนวทางการศึกษา ; การปรับปรุงโครงสรางของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ; การมอบหมายงาน ; โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
เพื่ออาชีพ ; แบบฟอรมประเมินผลการทํางาน ; โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
กลางวัน ; ความไมสะอาดและความไมปลอดภัยของอาหาร ; มติคณะกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ; สรุปรายรับ-รายจายในอาคารโภชนาการ ; แนวทางการ
ประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับการใชกระดาษชําระ ; รายงานสรุปลูห น้ีทุนกูยืม
มหาวิทยาลัยฯ ; โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยฯ ; การพัฒนาสาขาวิชา
นิติศาสตร ; ปฏิทินการศึกษา 2542 ; การพิจารณาผลการสอบของนักศึกษาต่ํา
กว 1.75 ; สรุปคาใชจายโครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัยฯ, โครงการบริการชุมชน
สรุปการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ ; การจัดงบประมาณประจําป 2542 ; การตั้ง
ชื่ออาคารตามนามผูบริจาค ; กิจกรรมในวัน มฉก.รําลึก ; โครงการอบรมครูสอน
ภาษาจีนระดับประถม-มัธยมตน ; โครงการแปลและอัดเสียงตําราภาษาจีน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
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ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ 1) ไมมีรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2542 
 2) การประชุมคร้ังที่ 5/2542 ไมมีรายงานการประชุมของคร้ังที่ผานมา 
 
 
กว3.3/15 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 6–10 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 23 ก.พ.–23 มี.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 56 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ; มอบหมายรองศาสตราจารย
ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์ เปนผูแทนมหาวิทยาลัยฯ ในคณะกรรมการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ; การติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณในหองบรรยายพิเศษ ; การบริหารงบประมาณ ; แบบฟอรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย ; โครงการอบรมเกี่ยวกับภาษาจีน สถาบัน
พัฒนาครูสอนภาษาจีน และการอบรมภาษาจีนใหนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
จํานวนอัตรากําลังอาจารยคิดตามเกณฑทบวงมหาวิทยาลัย  ; การปรับเปลี่ยน
ภาระงานระหวางสํานักพัฒนาวิชาการกับกองบุคลากร ;  รัฐมนตรีฯ จีนรวมงาน
วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2542 ; การดูงานดานการศึกษาที่ประเทศ
ไตหวันและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ; การขอยายเคร่ืองคอมพิวเตอรจาก
วิทยาเขตยศเสมาที่วิทยาเขตบางพลี ; รายงานขอมูลติดตั้งตูบ ริการประชาชน 
“สูถนนคนทํางาน” ; การจัดโครงการปฐมนิเทศภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2542 ; 
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ; การรับนักศึกษาใหม ประจําป 2542 รอบ
กอนทบวงมหาวิทยาลัย ; บริษัท PB FOREIGN BOOK และบริษัทดวงกมลขอ
อนุญาตจําหนวยตําราเรียน ; รายงานขอมูลติดตั้งตูบ ริการประชาชน“สูถนน
คนทํางาน” ; การรวมลงทุนในกองทุนรวมของ บมจ.กรุงศรีอยุธยา ; โครงการ
จัดตั้งศูนยศึกษาการบริหารระบบเจาของกิจการ ; โครงการพัฒนาอาชีพ
โปรแกรมเมอร ; จํานวนการรับนักศึกษาภาคฤดูรอน ; การรวมลงทุนในหุนกู
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ; หอพักบุคลากร ; นโยบายและมาตรการ
ในการรับนองใหมและประชุมเชียร ; ทุนของนายแพทยขจร เวชพฤติ ; การ
ติดตั้งโสตทัศนูปกรณในหองบรรยายพิเศษ ; การจัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร ; 
การแปลหนังสือภาษาจีนในโอกาสมหามงคลฯ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : ไมมีการประชุมผูบริหาร คร้ังที่ 7/2542 
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กว3.3/16 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 11–15 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 30 มี.ค.–11 พ.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 44 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ; การรับ
นักศึกษาภาคฤดูรอน ; การรวมลงทุนในหุนกูบ ริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) ; การรวมลงทุนในกองทุนรวม บมจ. กรุงศรีอยุธยา ; โครงการเสวนา
ครูสอนภาษาอังกฤษและครูวิทย–คณิต ; โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
นักศึกษาป 1 ; ขอความรวมมือรับนักเรียนายรอย 3 เหลาทัพ ; การเปดสอนวิชา
ภาษาญ่ีปุน ; โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ;
กองทุนพัฒนาเพื่อการศึกษางบประมาณรายจายสําหรับนักศึกษา 2542;
โครงการจัดทําเสื้อกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ; การแปลหนังสือภาษาจีนใน
โอกาสมหามงคลฯ ; อนาคตของระบบสถาบันการเงินไทย ; สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงใหม (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ) ; ผลการประชุมคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศ
ไทย ; โครงการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร ; การ
ประกวดการเขียนภาษาจีน ; กรอบอัตรากําลัง ; โครงการสอนเสริมทักษะวิชา
บัญชี ; ขอสรุปการเขารวมโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
พัฒนานิสิต นักศึกษา ; ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ; สรุปผลการดําเนินโครงการ
ปฐมนิเทศ ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2541 ; การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา 2542 ; ขอมูลติดตั้งตูบริการขอมูลประชาชน ; กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; สรุปผลพิจารณาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2541; สรุปสถานภาพของนักศึกษา ; 
ภาระงานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2541 ; ความรวมมือใน
การกอตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่งในประเทศไทย  ; แผนการกําหนด
อัตราอาจารยใหม ป 2542 ; มติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; 
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ; ความรวมมือในการกอตั้งสถาบันภาษา
และวัฒนธรรมปกกิ่งในประเทศไทย  ; แผนการกําหนดอัตราอาจารยใหม ป 
2542 การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ ; สรุปยอดคงเหลือของที่ระลึก ; แบบประเมนิ
บุคลากร ; คาใชจายการศึกษาตลอดหลักสูตร ; การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ; 
การจัดตั้งงบประมาณ ประจําป 2542 ; นโยบายการรับนองใหม ปรจําป
การศึกษา 2542 ; กองทุนกูยืมการศึกษ ; รายงานสรุปการใชเงินภายในของ
สํานักพัฒนานักศึกษา ; การขอเบิกคาใชจายสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ; 
คาตอบแทนกรรมการสอบวิชาศึกษาดวยตนเอง ; ประกาศมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวฯ 
เร่ืองคาตอบแทนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคค่ํา ; โครงการอบรม/
สัมมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ; โครงการสอนเสริมทักษะและการจาง TA 
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ; การจัดพิมพตําราภาษาจีน  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 153 

ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/17 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 16 – 20 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 8 มิ.ย.–10 ส.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 95 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี รายงานสรุปการใชเงินภายในของสํานักพัฒนานักศึกษา ; เสนอขอมูล
สรุปผลการดําเนินโครงการแนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ; สรุปขอมูล
นักศึกษาประพฤติผิดวินัย ; การจัดเตรียมความพรอมพื้นที่อาคารชินโสภณพนิช ;
ชี้แจงการดําเนินการกรณีบาน 3 หลังที่อยูในที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ; บอรด
ประชาสัมพันธของแผนกประชาสัมพันธ, สํานักพัฒนานักศึกษา ; การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ประจําป 2542 ; การใช
บริการเงินเดือนอื่นๆ ผานธนาคารกสิกรไทย  ; กิจกรรม 5ส . และการประกัน
คุณภาพนักศึกษา ; การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศของทบวงมหาวิทยาลัย;
แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยระยะ 5ป (พ .ศ . 2540–2544) ; การเบิกคา
พาหนะในการนิเทศงาน ; ผลการสอบความรูผูขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบ วิชาชีพ ; โครงสร าง ราย งานประ จําป 2541 ; คาต อบแทนให
บุคลากร; การสํารวจรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ; นักศึกษาขอผอนผันการ
ชําระค าหนว ยกิต ; รายงานการชําระคื นทุนแ ละยอ ดทุนกู ยืมคา งชําระ
ประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 2542 ; รางระเบียบสโมสรนักศึกษา พ .ศ . 2542;
โครงการ แนะแนวอาชีพ ; กองทุนพระราชทาน 5 ลานบาท ; สรุปผลการรับ
สมัครนักศึกษา ; การจัดตารางสอน–ตรางสอบ ภาคการศึกษาตอไป ; ประชุม
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; การกอสราง “อาคารบัณฑิตศึกษา” ที่
ยศเส ; หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมหาบัณฑิต ; แผนการปฏิบัติการเพื่อการ
แกปญหา Y2K ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  ; การของบประมาณฝาย
กิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2542 ; ระเบีย บ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวย รางวัลกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2537 ; หมวดวิชาเลือกเสรี;
การตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองเร่ืองตางๆ กอน
นําเสนอที่ประชุมบริหารวิชาการ ; หนวยประกันคุณภาพการศึกษา ; การ
ประเมินคุณภาพงานของอาจารยและเจาหนาที่ ; การสัมมนาเพื่อพัฒนาผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ; การเก็บกระดาษขอสอบ ; ความรวมมือกับสถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมปกกิ่ง ; ขอเสนอแนะจากทานประธาน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย ; 
สรุปผลการสงเอกสารนโยบาย ; แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและ
ประชุมเชียร ; ขอยกเลิกการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ; สรุปวาระการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ รุนป
การศึกษา 2541 ; การจัดตลาดนัดแรงงานตานภัยเอดสและยาเสพติด ; ตาราง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 154 

เปรียบเทียบระบบหองสมุดอัตโนมัติ ; ดร.อุเทน เตชะไพบูลย เดินทางมา
มหาวิทยาลั ยฯ ; โครงการปริญญาโท  ทางดานวิ ทยาการคอ มพิวเตอร ; 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจปจจุบัน การรับสมัครนักศึกษาโควตาภาคตะวันออก
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ; โครงสรางของกระทรวงใหม ตามพระราชบัญญัติ
ปฏิรูปการศึกษา ; สรุปขอมูลการใหบริการ Internet ของมหาวิทยาลัยฯ ; การ
เดินทางไปเยือนไตหวัน ; การขอความรวมมือและการสนับสนุนในการจัดแสดง
กายกรรมเปยงยางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ; ขอความเห็นชอบลดจํานวนการ
สงหนังสือเวียนใหแตละหนวยงาน ; การยายสํามะโนครัวของนิสิตนักศึกษา ; การ
ติดตั้งพัดลมอาคารโภชนาการ ; การพิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ ที่ป รึกษา
ตรวจสอบ ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย  กองทุนเพื่อการใหยืมสําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรกบาง 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/18 การประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 21–24 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 17 ส.ค.–28 ก.ย. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 91 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี สรุปขอมูลการใหบริการ Internet ของมหาวิทยาลัยฯตางๆ การเดินทางไป
เยือนไตหวัน ; การจัดแสดงกายกรรมเปยงยางจาสาธารณประชาชนจีน ; ขอ
ความเห็นชอบลดจํานวนการสงหนังสือเวียน ; การติดตั้งพัดลมในอาคาร
โภชนาการ ; การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบการอนุรักษพลังงาน ; การ
พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนเพื่อการใหยืมสําหรับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ; โครงการ MBA. มฉก . จัดการบรรยายรวมกับ
รายการ Money Talk ; การเรียนขามสถาบันของนักศึกษา ; การจัดเก็บคา
หนวยกิตรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ ; หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ; การเปน
สมาชิกองคกรระหวางประเทศ ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนเพื่อการ
ใหยืมสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ; รายงานการประชุมเตรียมงานเฉลิม
ฉลองวันคลายวันเกิดขงจ้ือ ; การเยี่ยมชมคณะตางๆ ; การใชพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3
อาคารบ ริการข องสํานักพัฒนานักศึกษ า ; ขออนุมัติโครงการกี ฬาเชื่อ ม
ความสัมพันธระหวางสถาบัน ; การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญ
จีน ; การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนจบการศึกษา ; คาใชจายของ
นักศึกษาเกี่ยวกับคาหอพักและคาใชจายสวนตัว ; การเสียภาษีอากรของศูนยยา 
มฉก. ; การยายสํามะโนครัวของนิสิตนักศึกษา ; ความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันตางๆในประเทศ ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนเพื่อการใหกูยืม
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สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ . 2542 ; ทุนวิจัย  ; โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ; วิธีการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ; การตอเติมหองเรียน 
วิทยาเขตยศเส ; แผนงานพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยฯ ; เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต ร ; พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .2542 ; การแตงตั้ ง
คณะกรรมการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; รายงานการ
ประชุมเพื่อเตรียมงานเฉลิมฉลองวันคลายวันเกิดขงจ้ือ ; สรุปการลงทะเบียน
ของภาคการศึกษาที่ 2/2542 ; สรุปการแนะแนวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา ; 
การปรับปรุงคาลงทะเบียนรวมฟงระดับบัณฑิตศึกษา ; โครงการบริการจัดหางาน ; 
เกณฑในการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ ; สรุปปญหาและขอเสนอ แนะจากคณะ
การเยี่ยมชมคณะตางๆ ; โครงการความรวมมือกับไตหวันเน่ืองในโอกาสผูบริหาร
เดินทางไปเยือนไตหวัน ระหวางวันที่ 23-30 ตุลาคม 2542 ; การเจรจาติดตอ
กับ BLCU ; การขอเก็บคาใชจายในระดับบัณฑิตศึกษา ; จํานวนนักศึกษาของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร ;  
การบริหารหลักสูตรปริญญาโทร MBA และ MSW  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/19 การประชุมบริหาร ครั้งที่ 25–28 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 12 ต.ค.–9 พ.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 109 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน; 
การติดตามผลตามประกาศฯ เร่ือง กําหนดมาตรการการเวียนหนังสือของ
มหาวิทยาลัยฯ ; การจําหนายบัตรกอลฟการกุศลหรือบริจาคเงินสมทบในการ
แขงขัน ; โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําดัชนีบงชี้คุณภาพ
(PI) เกณฑ ตัดสินและคู มือคุณภาพ (QM)” ; ข อแกไ ขปรับ ปรุงระเบีย บ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ; การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
วาดวยขอบังคับการทํางาน พ.ศ. 2535 ; พิธีมอบเงินบริจาคสรางหองเรียน MBA 
เลื่อนการไปดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ; การเชื่อมโยงระบบ Internet ใหแก
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; สรุปปญหาและขอเสนอแนะจากการเยี่ยมชมคณะตางๆ ;
แตงตั้งกรรมการฝายวิชาการ สสอท. ; การติดตามผลตามประกาศ เร่ือง การ
กําหนดมาตรการการเวียนหนังสือของมหาวิทยาลัยฯ ; จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 ; การจําหนายบัตรเพื่อสมทบ
กองทุนหรือการบริจาคเพื่อการกุศลตางๆ ; โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
ดัชนีบงชี้คุณภาพ (PI) เกณฑตัดสินและคูมือคุณภาพ (QM) ; การแกไขปรับปรุง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการพัสดุ พ .ศ . 2535 ; ระเบียบขอบังคับการ
ทํางาน ; แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดและ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ; พิธีรับมอบเงินบริจาค ; การประชาสัมพันธเพื่อ
สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ; การจัดเตรียมงานวันปใหม ; รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ สสอท. คร้ังที่  1/2542 ; โครงการอบรม
หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัยสําหรับมหาวิทยาลัย
เอกชน ; วาระการประชุมกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; การบริการ
Internet ของมหาวิทยาลัยฯ ; โครงการจัดสอนความรูพื้นฐานและพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร ;  การจัดทํา ส .ค .ส . และการจัดงานปใหม ; มาตรฐานการจัด
หองเรียน ; สรุปขอมูลการจัดหองเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2542 ; สรุปผลการ
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2542 ; รายงานสรุปรายการครุภัณฑที่ ได รับคืนจาก
กิจกรรม Big Cleaning Day ; อัตราการเชาวัตถุทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2542 ; การ
จัดทํา Directory เคร่ืองคอมพิวเตอร ; การเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศไตหวัน ; ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ;
มติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ การบรรจุอาจารยใหมและ
บุคลากรใหม ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยเกณฑการอยูหอพักนักศึกษา พ.ศ.
2542 ; การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน;
การจัดสัมมนาทางวิชาการ ; การประกันคุณภาพการศึกษา ; สินเชื่อเพื่อ
สถานศึกษาเอกชน ; การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทยฝายกิจการนักศึกษา ; สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยฯ ;
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ; รายงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ของมหาวิทยาลัยฯ ; โครงการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล  ; รางระเบียบ
การศึกษาและระเบียบการเงินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ; ตารางกําหนดการประชุม
ประจําป พ.ศ. 2543 ; การกําหนดรหัสแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.3/20 การประชุมบริหาร ครั้งที่ 29–32 /2542 
วันเดือนปเอกสาร : 16 พ.ย.–21 ธ.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 76 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ; รายงาน
การดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ของมหาวิทยาลัยฯ ; โครงการศูนยเรียนรูทางการพยาบาล ; ตารางกําหนดการ
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ประชุม บริหาร ประจําป 2543 ; การกําหนดรหัสแบบฟอรมของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ  ; การตรวจส อบในรายงานผลของนักศึ กษา ; การอบรม
Homepage ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจายคาตอบแทน และคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ; การเปรียบเทียบการ
ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับนักศึกษา ; การเปรียบเทียบอัตราคาบริการ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ; การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองเซี่ยงไฮ ; 
รายงานปริมาณการใชอินเตอรเน็ต ; เสนอผลการระดมความคิด (ของอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในประเด็น
ปญหาการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย) ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ
จายคาตอบแทน และคาใชจายในการจัดการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2542 ; การประชุมสรุปผลโครงการ อสร. และการจัดการเลือกตั้ง สว . ; 
การออกแบบรายละเอียดการกอสรางดานสถาปตยกรรม ; ขอความเห็นเกี่ยวกับ
การกอสรางโรงไฟฟาถานหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ; คูมือการจัดระบบเอกสาร ; 
มาตรฐานหองเรียน ; คาธรรมเนียมการใชบริการผานธนาคาร ; รายงานความ
คืบหนาการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงบุคลากร ; ปกปริญญาและใบ
ปริญญาบัตร ; รายงานผลการจัดกิจกรรมผูบ ริหารพบนักศึกษา ; ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑการเขาอยูหอพักนักศึกษา พ .ศ . 2537 ; การ
ดํา เ นินก ารป ระกั นคุณภ าพก ารบ ริห ารง านทั่ ว ไ ป ; ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ; รายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูอาศัยบนที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ; การประกัน
อุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2543 ; แผนการทํางานสง
จดหมายนโยบาย รับนองใหมและการจัดเก็บ มฉก.06 ปการศึกษา 2543 ; การ
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยขอบังคับการทํางาน พ.ศ. 2535 ; การจัด
งานปใหม ประจําป พ.ศ . 2543 ; กรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
สมุทรปราการ ; จํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของโครงการโควตา
รับนักศึกษาภาคตะวันออก ; การของบประมาณสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานวิจัย 
ณ ตางประเทศ ; สรุปผล การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ สสอท . ; 
รายงานผลกาประชุมคณะกรรมการจัดงาน สงทายปเกา–ตอนรับปใหม ; ความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตรปกกิ่ง 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.3/21 การประชุมบริหาร ครั้งที่ 1–3/2543 
วันเดือนปเอกสาร : 11 –25 ม.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 72 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี รายชื่อคณะกรรมการชุดตางๆ ที่อยูในสายกํากับของแตละรองอธิการบดี 
สรุปผลการดําเนินการรองรับปญหา Y2K ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางวันที่  31
ธันวาคม 2542–3 มกราคม 2543 ของมหาวิทยาลัยฯ ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
วาดวย เกณฑการอยูหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2543 ; รางประกาศ เร่ืองแนวปฏิบัติ
ในการเบิกและสงคืนเงินยืมทดรองจาย ; โครงการเปดสอนปริญญาโทพยาบาล
ศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ; หลักสูตรปริญญาบัณฑิตศึกษา ; การ
ฝกอบรมวิชาครู ; หองสมุดอัตโนมัติ ; การเปดหลักสูตรคอมพิวเตอร ; การจัดทํา
แผนพัฒนาระยะที่ 9 ; วันเกิดทานประธาน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ; กองทุนเพื่อ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร ; สรุปประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ; ระเบยีบ
มหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารหลักสูตรวิชาโท พ.ศ. 2543 ; การวิจัย  ; การ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ; พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ; คํา
ปรารภของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ; หลักสูตรปริญญาโท ทางดานสาธารณสุข;
การเปดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ; 
โครงการบริการคอมพิวเตอร ; การไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ; สรุป
จํานวนนักศึกษา ; สรุปจํานวนนักศึกษารอบโควตาที่ เขาสัมภาษณ ; นโยบาย
งบประมาณประจําป 2543 ; การจัดซื้อหนังสือประจําหองสมุด ; การทบทวน
คณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ; สรุปการเปรียบเทียบการถาย
เอกสารระหวางมิถุนายน 2541–พฤศจิกายน 2542 ; วันมหาวิทยาลัยฯ ประจําป
2543 ; การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2543;
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจายคาตอบแทนและคาใชจายในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : มีรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดสอนความรูพื้นฐานและพัฒนา 
   ทักษะคอมพิวเตอร คร้ังที่ 1/2542  
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กว3.3/22 การประชุมบริหาร ครั้งที่ 4–5 /2543 
วันเดือนปเอกสาร : 16 ก.พ.–14 มี.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 64 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี สรุปการประชุมสัมมนาเร่ือง “ประชาสัมพันธยุคใหม ใครอยู  ใครไป”;
รายงานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาแผนวิชาการ และแผน
กายภาพของคณะพยาบาลศาสตร ; สรุปผลจัดโครงการปจฉิมนิเทศ คร้ังที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2542 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2543
ของสํานักพัฒนานักศึกษา ; สรุปคาใชจายงานคลายวันเกิด ดร.อุเทน เตชะไพบลูย;
โครงการปลูกตนไมประดับเพื่อใชเอง และจําหนายเปนรายไดเส ริม ; แผนผัง
อาคารบริการ ; การจัดพิมพแบบฟอรมหนังสือภายนอกและภายใน ; การจัดทํา
“หนังสือ 72 พรรษา” ; การเดินทางไปศึกษาและดูงานตางประเทศ ; ทุนอาหาร
กลางวัน โดยคุณธีระศักดิ์ ไพโรจนสถาพร ; การประชุมสหประชาชาติวาดวย
การคาและการพัฒนา (UNCTAD) ; การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล สําหรับ
นักศึกษา ประจําป 2543 ; บทความพระบรมโพธิสมภาร ; Graduate School 
of Management ; ผลการประชุมรวมกับแผนกแนะแนวและจัดหางาน ; 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการจายคาตอบแทนและคาใชจายในการจัด
การศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ; กรอบอัตรากําลังที่ จัดสรรไวในป 
2542 ; ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ ; การพัฒนาและ
สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาใชคอมพิวเตอร ; การสรางหอพักบุคลากร ; 
โครงการจัดสอนความรูพื้นฐานและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ; การเปดหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต ;  การเทียบโอนหนวยกิต และการขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่
สองในระดับปริญญาตรี ; การจําหนายผลิตภัณฑ ของคณะเภสัชศาสตร ; การ
เทียบโอนประสบการณดานเทคนิคการแพทยเปนหนวยกิต ; รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2543 ของสํานักพัฒนานักศึกษาและศูนย
ศิลปวัฒนธรรม ; สรุปผลการสํารวจการทํางานและการวางงานของกําลังคน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในสวนที่เกี่ยวของกับ มฉก . ; การสํารวจสถานที่
การขอเปดประตูทางเขา–ออกบริเวณร้ัวดานขางติดกับกองอาคารสถานที่ ; ขอ
อนุมัติดําเนินการโครงการและใชงบประมาณโครงการเปดคลินิกกายภาพบําบัด  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.4   การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ [พ.ศ. 2540–2542 ] 
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวการ เปนการประชุมระหวาง 

อธิการบดีและผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย และสถาบัน ระยะเวลาของ 
เอกสารอยูระหวาง พ.ศ. 2540–2542 เนื้อหาของเอกสารจะครอบคลุม 
เก่ียวกับเรื่องการบริหาร งานท่ัวไปในมหาวิทยาลัย การรายงานผลการ 
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ การแจงมติการประชมุของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือมอบหมายใหหนวยงานๆ รับไปปฏิบัติ 

ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม    
ขนาดและปริมาณ : 1 กลอง 8 แฟม [ กลองท่ี 16 ] 
หมายเหตุ : ทุกแฟมมีเอกสารการประชุมมากกวา 1 ครั้ง 
 
 

กลองท่ี 16 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ [กว3.4/1–กว3.4/8] 
 

กว3.4/1      การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ คร้ังที่ 2 – 5/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 1 เม.ย.–1 ก.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 46 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การกําหนดการประชุมประจําเดือน ; การบริหารการประสานงานทั่วไป ; การ
บริหารงานประชุม  ; การจัด ระบ บทาง เดิน เอก สาร  ; มติ กรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยฯ ; แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ; แผนพัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร ; นโยบาย 9 ประการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในแผน 5 ป 
(พ.ศ.2540–2544) ; นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 2540 ; รายงานผลการรับ
นักศึกษาปการศึกษา 2540 ; รายงานผลการนํานโยบาย 9 ประการปรับสูงาน
ประจํา ; การติดตามและมอบหมายงาน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : มีรายงานการประชุมวาระพิเศษระหวางผูบริหาร ผูอํานวยการศูนย สํานัก  
   สถาบัน กอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 
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กว3.4/2         การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 6–10/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 5 ส.ค.–2 ธ.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 93 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ดังน้ี ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และนโยบายปลอยลอยตัวอัตรา
แลกเปลี่ยน ; เสนทางเดินเอกสาร ; การปรับปรุงระบบการประเมินเจาหนาที่ ;
โครงการ/งานประจําที่สอดคลองกับนโยบายหลัก 9 ประการ ; นโยบายและ
มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ; การประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2540 ; การอนุรักษพลังงาน ; การจัดระบบเอกสาร;
นโยบายและมาตรการประหยัดกระดาษ ; การเวียนเอกสาร ; การปรับปรุง
ระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : ไมมีการประชุมฯ คร้ังที่ 9/2540 
 
 
กว3.4/3  การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 1– 3/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 6 ม.ค.–3 ก.พ. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 58 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การจัดตั้งกองพัสดุ ; การปรับปรุงระบบบัญชี ; การตรวจสอบของมูลนิธิ
ปอเต็กตึ๊ง ; การประหยัดไฟฟา ; การปรับปรุงเรือนเพาะชําเปนหองปฏิบัติการ ;
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ; การปรับแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2540–2544 ) ;
การบริหารงานของหนวยงาน ; การจัดงานปใหม ; การเปลี่ยนวันหยุดสุดสัปดาห ;
งานพิธีฌาปนกิจศพไรญาติของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; การรณรงคปลูกตนไม; รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานป
ตอไป ; การกําหนดจุดประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ; แนะนําคณบดีใหม 2ทาน
คือ รองศาสตราจารย ดร.จันทรา ชัยพานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตรและรอง
ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ทองกระจาย รักษาการ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตรและสิ่งแวดลอม ; นโยบายในการบริหารงาน, ใหตรวจเยี่ยมภายใน
หนวยงาน, ใหมีการนิเทศงานภายในหนวยงาน, คาเงินบาทลอยตัว  ; ไฟฟาใน
อาคาร ; สถิติการลาปวย ลากิจ มาสาย ขาดงาน ; โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร ; การนําชมการพัฒนาทางกายภาพ ; การปฏิบัติตามนโยบายการ
ทํางานเหลื่อมวันและเหลื่อมเวลา ; นโยบายการปรับวันหยุดประจําสัปดาหเปน
วันเสาร–อาทิตย ; งบประมาณประจําป 2541 ; การรับนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2541 ; แผนก ารดําเนินงานของหนว ยงานตางๆ(กุมภาพันธ–
พฤษภาคม 2541 ) 
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ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.4/4  การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 4–6/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 7 เม.ย.–2 มิ.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 66 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 3 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ; การประชุมที่มีประสิทธิภาพ ;
ผลกระทบของเศรษฐกิจตอมหาวิทยาลัยฯ ; ผลการดําเนินงานป 2540 ; แผนการ
ดําเนินกรในป พ.ศ. 2541 องมหาวิทยาลัยฯ ; การรับนักศึกษา ปการศึกษา
2541; หองปฏิบัติการ (Lab) 1.6 หองบรรยาย ; นโยบายพัฒนานักศึกษา ; การ
พัฒนาอาจารย และการพัฒนาบุคลากร ; การประสานการบริหารทั่วไป ; ปจจัย
สําคัญที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ ; งบประมาณป
การศึกษา 2541 ; การจัดระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ; การรับนักศึกษา
ใหม ; พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ; การปกครองที่ดี/การบริหารการจัดการที่ดี ;
ความรับผิดชอบของผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน ; 
การดํารงตําแหนงของผูบริหาร 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.4/5  การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 9–10/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 6 ต.ค.–3 พ.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 136 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ดังน้ี การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน–ตุลาคม 2541 ของ
หนวยงานตางๆ ; การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย  ; แผนปฏิบัติการประจําป
2541 ( เพิ่มเติม) ; สรุปจํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2541 และจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 2540 ; การสอบคัดเลือกนักศึกษา ; การสรางศาลหลวงปูไตฮง ;
ผังจราจร ; Y2K ; บอรดมหาวิทยาลัยฯ ณ ปายรถผู โดยสาร ; รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน และแผนการปฏิบัติงานประจําป 2541 ; การรายงานผล
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การดําเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานประจําป 2541 ของหนวยงานตางๆ ;
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
กว3.4/6 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 1/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 2 ก.พ. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 109 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2541 และเดือนมกราคม 2542 ;
ของขวัญบุคลากร และการจัดงานปใหม 2542 ; รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2541 ; กิจกรรม 5 ส. ; การจัดทํารายงานประจําป 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.4/7 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 3– 4/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 7 เม.ย.–4 พ.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 93 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของหนวยงานตางๆ ประจําเดือน
กุมภาพันธ-เมษายน 2542 ; ระบบเครือขายสารสนเทศ (Uninet) ; ผูบ ริหารกับ
งาน ; สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนานักศึกษาปการศึกษา 2541 ;
แผนงานฝกอบรม ประจําปการศึกษา 2542 ; แนวทางการประหยัดคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชกระดาษชําระ ; การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
มหาวิทยาลัยฯ ; ระบบ HCU-INTRANET ; ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานบริหารกลาง ; นักศึกษาลงทะเบียนภาคฤดูรอน/นักศึกษาทั้งหมด ;
ธรรมะสําหรับผูปฏิบัติงาน ; การจัดประชุม อบรม สัมมนา ; การเสนองาน ; การ
จัดตั้งศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ; หอพักนักศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
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หมายเหตุ : – 
กว3.4/8 การประชุมระหวางผูบริหารและผูอํานวยการ ครั้งที่ 7–8/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 2 พ.ย.–7 ธ.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 10 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2542 ; พระราชบัญญัติ
การศึก ษ าแ ห งช าติ  พ .ศ .  2542  ; ก ารแ ต งตั้ ง คณะก รรมการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ; การลงทะเบียนของนักศึกษาภาค
การศึกษาที่ 2/2542 ; การผลิตสําเนาและเขารูปเลมเอกสารประกอบการเรียน
การสอ นเพื่ อจํ าหน าย  ; รายงานความคืบ หนาขอ งก ารดํ าเ นินง านขอ ง
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการจัดระบบเอกสารและคณะกรรมการ
ประเมินคุณคาเอกสารฯ ; ระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยฯ ; การดําเนินการ
แกปญหา Y2K ของมหาวิทยาลัยฯ ; ปฏิทินการกําหนดประชุม ประจําป 2543 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.5   การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ภายใน [พ.ศ. 2540–2543] 
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน เปนการแตงต้ังคณะกรรมการ 
    คณะทํางานชุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือปฎิบัติงานในโครงการและ 
   โอกาสตางๆ โดยอธิการบดีมีตําแหนงเปนท่ีปรึกษาหรือประธานกรรมการใน 
   แตละชุดมีคณะกรรมการ 29 ชุด เชน คณะกรรมการกอสราง คณะกรรมการ 
   วิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะทํางาน 
   พิธีประสาทปริญญาบัตร ซ่ึงระยะเวลาของเอกสาร ระหวาง พ.ศ. 2540–2543 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
ปริมาณเอกสาร : 7 กลอง 53 แฟม [ กลองท่ี 17–23 ] 
หมายเหตุ : – 
 
 

กลองท่ี 17 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/1–กว3.5/7] 
 

กว3.5/1    การประชุมหาหรือการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
 ครั้งที่ 1–4/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 30 ก.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 120 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

แผนการฝกอบรมสัมมาโครงการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 
2541 ; แผนการจัดฝกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับอาจารยและ
เจาหนาที่กองกลาง สํานักพัฒนานักศึกษา ศูนยศิลปวัฒนธรรมประจําป
งบประมาณ 2541 ; รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของสภ า
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 7/2539 เร่ือง ตอสัญญาบุคลากรตามขอแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ; บันทึกแนบทายสัญญาแรงงานมีกําหนดระยะเวลา ; คําสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งผูบริหารในระดับตางๆ ; คําสั่งฯ ที่  200/2539 แตงตั้ง
ผูรักษาการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ดร.พัฒน นอยแสงศรี) ;
คําสั่งฯ ที่ 225/2539 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (อ .ช .ชยินทร
เพ็ชญไพศิษฏ) ; คําสั่งฯ ที่ 224/2539 แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาการเงิน (อ .เพ็ญ
ชยาวิวัฒนกุล) ; คําสั่งฯที่ 228/2539 แตงตั้งผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (ศ.ดร.ทองโรจน ออนจันทร) ; คําสั่งฯ ที่ 229/2539 แตงตั้งคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย (ผศ.บุษบา มาตระกูล ) ; คําสั่งฯ ที่  59/2539 แตงตั้ง
คณบดีคณะกายภาพบําบัด (อ .กิติมา ฉันทพานิชย) ; คําสั่งฯ ที่  112/2539
แต งตั้ งผู ชว ยอ ธิก ารบดี ฝายพัฒนาแล ะคณบ ดีคณะวิท ยาการจัดก าร
(ศาสตราจารย พลโท มณเฑียร ประจวบดี) ; คําสั่งฯที่ 206/2539 แตงตั้งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร (ดร.นิวัฒน เกรียวสกุล) ; คําสั่งฯ ที่ 5/2535  แตงตั้งบุคลากร
ระดับบริหาร ; คําสั่งฯ ที่ 16/2540 แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
( นางสงวนศรี เกงกิจโกศล, นายสุวิทย เพียรกิจกรรม, นางเสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล,

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 166 

นางกนกวรรณ ฉันทนะมงคล) ; ขอมูลผูบริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ 
คณบดี ; วาระการดํารงตําแหนงสายบริหาร ; จํานวนอาจารยและบุคลากรที่
กําลังศึกษาตอในระดับสูง ; กรอบอัตรากําลังอาจารยและเจาหนาที่  ในชวงป 
2535-2539 ของ มฉก. ; ขอมูลอาจารยและบุคลากรประจําคณะและหนวยงาน
ตางๆ ขอมูล ณ มกราคม 2540 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.5/2  การประชุมคณะดําเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปการศึกษา  
 2539-2540 
วันเดือนปเอกสาร : 8 เม.ย. 2540–10 ก.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 160 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะดําเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปการศึกษา 2539-2540 

เน้ือหาประกอบดวย กําหนดจัดงานวันพิธีประสาทปริญญาบัตรปการศึกษา
2539 วันจันทรที่  30 มิถุนายน 2540  และกําหนดจัดงานวันพิธีประสาท
ปริญญาบัตรปการศึกษา 2540 วันอาทิตยที่ 28 มิถุนายน 2541 และเอกสาร
การประชุมของคณะดําเนินงานของแตละปการศึกษา ดังรายละเอียดตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี กําหนดการและขั้นตอนการดําเนินงานพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ประจําป 2538-2539 ; บทบาทและหนาที่ในพิธีประสาทปริญญาบตัร;
หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ; คาใชจายงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
ปการศึกษา 2539-2540 ; หนังสือเชิญบัณฑิตเขารับปริญญาบัตร ; ระเบียบ
ปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร ; กําหนดการและขั้นตอนการดําเนินงานพิธี
ประสาทปริญญาบัตร ; ตารางกําหนดเวลาการถายภาพ ; บทบาทและหนาที่ ใน
พิธีประสาทปริญญาบัตรของฝายตางๆ ; รายชื่อคณะอนุกรรมการฝายบัณฑิต ;
วิธีปฎิบัติขณะรับการประสาทปริญญาบัตรในหองพิธี ; แผนผังเวทีในหองประชมุ ;
คําปฏิญาณและคํากลาวของศาสตราจารยเกษม วัฒนชัย ; แผนผังแสดงสถานที่
จอดรถ ; การประเมินผลงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปการศึกษา 2539-2540 
ของฝายประชาสัมพันธและตอนรับ ; สรุปผลไปรษณียบัตรตอบรับงานประสาท
ปริญญาบัตรปการศึกษา 2539-2540 ; รายรับ-รายจายพิธีประสาทปริญญาบัตร 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
    2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีหนังสือที่ระลึกพิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2540 
   จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามวันเดือนป 
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หมายเหตุ : การประชุมทุกคร้ังในชุดคณะดําเนินงานฯ ปการศึกษา 2540 จะมีหนังสือเชิญ 
   ประชุม มีรายงานการประชุมของคร้ังที่ผานมา และระเบียบวาระการประชุมแต 
   ชุดคณะดําเนินงานฯ ปการศึกษา 2539 จะไมมีระเบียบวาระการประชุม และ 
   ไมมีการประชุมคร้ังที่ 3/2540 
 
 
กว3.5/3 กา ร ประ ชุมคณะกร ร มก า ร อํ านว ย กา ร จั ดทํา แผนพัฒนา ก าร ศึกษา
 ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
วันเดือนปเอกสาร : 5 ก.พ. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 56 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

การแตงตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ; กรอบนโยบายในการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2540–2544) ; รางกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; การประชุมสัมมนาระดับบริหารฯ เร่ือง
วิสัยทัศนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ; โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับผูบริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เน้ือหาของเอกสารในแฟมในไมมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระ 
  การประชุมมีเฉพาะรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2540 
 
กว3.5/4 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ครั้งที่ 2/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 31 ก.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 13 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ผลการศึกษาของนักศึกษาในเทอม 1/2539 ; การจัดอาจารยที่ป รึกษาใหกับ
นักศึกษา ; ความพรอมในการจัดหองบรรยายและอุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษา และการรับสมัครนักศึกษารุนที่ 2 ; การจายคาตอบแทน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : เน้ือหาของเอกสารในแฟมในไมมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระ 
  การประชุมมีเฉพาะรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2540  
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กว3.5/5 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 28 พ.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 3 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี คําสั่งแตงตั้ง 
   คณะกรรมการพิจารณาการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ; หนาที่และบทบาทความ 
   รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา    
ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร :  ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง :  จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม  
หมายเหตุ :  เน้ือหาของเอกสารในแฟมในมีหนังสือเชิญประชุม ไมมีและระเบียบวาระ 
  การประชุมมีเฉพาะรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2540  
 
 
กว3.5/6 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี 
 ครั้งที่ 3/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 1  ส.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 18 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี ; การ
จัดทําแผนปฏิบัติการและพิจารณารางโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; การพิจารณา
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; รางโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
 
 
กว3.5/7 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ  
 วาดวยมาตรฐานการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต และข้ันบัณฑิตศึกษา 
วันเดือนปเอกสาร : 4  ก.ค–19 ก.ย. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 181 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมมีทั้งหมด 5 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ดังน้ี คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย
มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตและขั้นบัณฑิตศึกษา ; รางประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เร่ืองปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2540-2541 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) ; ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ . 2540
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และ พ.ศ. 2541 ; รางระเบียบ/ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยตางๆ (มหาวิทยาลัย เชียงใหม , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยมหิดล) ; รายละเอียดโครงสราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย มาตรฐานการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต ; ราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541 (หมวดที่
1–หมวดที่ 9) 

ลักษณะทางกายภาพฯ :  1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
 
 

กลองท่ี 18 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/8–กว3.5/13] 
 

กว3.5/8 การประชุมคณะกรรมการกองทุนใหกูเงินเพ่ือการศึกษาประจําสถาบัน 
 ครั้งที่ 1/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 10 มิ.ย. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 17 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2539 ; 
เงื่อนไขการใหกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจําปการศึกษา 
2540 ที่มีการเปลี่ยนแปลง ; การลงนามในสัญญากูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ; การมอบหมายนโยบายการดําเนินงานใหคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผูขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาทราบ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบการประชุม ประกอบดวย 
 1) หลักเกณฑการจัดสรรวงเงินใหกูยืมฯ ทบวงมหาวิทยาลัย 
 2) สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหความยินยอมกองทุนเงินให 
  กูยืมเพื่อการศึกษา 
 3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
  พ.ศ. 2539 
 4) คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 146/2540 เร่ือง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก 
  ผูขอกูยืมเงิน 
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กว3.5/9 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและระบบคาตอบแทน  
 ครั้งที่ 1-2/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 14-21 ม.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 30 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมน้ี มีทั้งหมด 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

การแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและระบบคาตอบแทน ;
โครงสรางอัตราเงินเดือนและระบบคาตอบแทนในปจจุบัน ; แนวความคิดในการ
ปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทน ; การปรับแกบัญชีเงินเดือนและ
ระบบคาตอบแทน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.5/10 การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือกําหนดแบงแผนกในสํานัก ศูนย สํานัก 
 สถาบัน ครั้งที่ 1/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 8 มี.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 30 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

การแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกําหนดแบงแผนกในสํานัก ศูนย สถาบัน ;
กําหนดแผนภูมิการบริหารงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; นโยบาย
เกี่ยวกับการกําหนดแผนกในสํานัก ศูนย สถาบัน ; กําหนดแผนกในสํานัก ศูนย
สถาบัน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
 
 
กว3.5/11 การประชุมเรื่องคาตอบแทน ครั้งที่ 1-7/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 7 พ.ค.–21 ส.ค. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 86 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 6 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

พิจารณาคาตอบแทนดานตางๆ ไดแก คาตอบแทนวิทยกรภายนอก ; คาคุมสอบ
กรรมการสอบไลภายนอก ; กรรมการสอบวิทยานิพนธ ; คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการสอนภาคฤดูรอน ; คาตอบแทนอาจารยประจํา ; คาสอนอาจารย
พิเศษ ; คาตอบแทนอาจารยคุมหอพัก ; คาลวงเวลา/ทํางานวันหยุด ; (การ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ OT) คาตอบแทนชั่วโมงเกินภาระการสอนของอาจารย
ประจํา 

ลักษณะทางกายภาพฯ :  1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการ 
หมายเหตุ : ไมมีรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2540 
 
 

กว3.5/12 [แฟมที่1-2] การประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2540 และ 
 ครั้งที่ 4/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 25 ก.ย. 2540–17 ส.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 40 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

สถานภาพของโครงการปฏิบัติการสังคม ; การเสนอปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ; โครงสรางของสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ; การจายคาตอบแทนตางๆ ของมหาวิทยาลัย  และ
การเต รียมการรับนัก ศึกษา MBA รุนที่  2  ; ขอเส นอการ จัดผู รับ ผิดชอ บ
ปฏิบัติงานวันอาทิตยและการจายคาตอบแทน ; การจัดทําแผนภูมิการปฏิบัติงาน 
(Gantt chart) ; ก ารจัดผู รับ ผิดช อบ ปฏิบั ติง านวั นอ าทิต ยแ ละก ารจาย
คาตอบแทน ; การประกาศเกียรติคุณใหแกนักศึกษาดีเดน ; โครงการอบรม
หลักสูตรแรงงานและทรัพยากรมนุษย ; ความคืบหนาของการดําเนินงาน
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษยและแรงงาน (MHL) ; ความ
คืบหนาของการดําเนินงานหลักสูตร MSW ; การประเมินการสอนของอาจารย
บัณฑิตวิทยาลัย ; แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ; การฝกภาคปฏิบัติในระดับ
บัณฑิตศึกษา ; แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก ; 
แบบประเมินผลการเรียนการสอนฉบับที่ปรับปรุงแกไข ; การจัดทําแผนการสอน
ตามระบบไตรภาค ; การแกไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 113/2540 เร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข . พ .ศ . 2540 ; การจัด
ตารางสอนและอาจารยผูสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2541 และภาคฤดูรอน ของ
หลักสูตร M.B.A. ; การปรับปรุงหลักสูตรแผนประชาสัมพันธหลักสูตร M.B.A. ;
กําหนดวันประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.5/13[แฟมที่ 1- 5]  การประชุมคณะกรรมการกอสราง พ.ศ. 2540-2542 
วันเดือนปเอกสาร : 28 ม.ค. 2540–20 ก.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 5 แฟม 167 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ความกาวหนาของงานตอเติมอาคารเรียน ชั้น1 และอาคารพักผอนนักศึกษา ;
ความกาวหนาของงานออกแบบงานภูมิสถาปตยของอาคารยิมเนเซียม ; ขอ
อนุมัติจัดหาผูรับเหมาฉีดนํ้ายากําจัดปลวกของอาคารยิมเนเซียม ; การกั้นหอง
เรียนรวมขนาด 300 คน จํานวน 2 หอง ; งานกอสรางสนามฟุตบอล  ; การตอ
เติมอาคารเรียนวิทยาเขตยศเส  ; การกอสรางอาคารเรียนรวม 7 ชั้น ; การ
กอสรางอาคารหอพักบุคลากร ; คาจางเหมากอสรางทางเชื่อมและที่จอดรถ ; คา
บริหารและควบคุมงานกอสราง ; ขอคืนเงินคาประกันผลงานจางเหมาติดตั้ง
ระบบภาพและเสียงหองบรรยายพิเศษ 2 ; การกอสรางอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ;
การโยกยายบาน 3 หลังในเขตพื้นที่ของ มฉก. ; การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานกอสราง ; การตอเติมหองเรียน ชั้น 1 ; การจัดพื้นที่ทํางานและบริการใน
อาคารยิมเนเซี่ยม ; การปรับปรุงระบบนํ้าใชของมหาวิทยาลัย ; งบประมาณคา
กอสรางและตอเติมอาคารเรียน 1 และ 2 ; แบบการกอสรางตอเติมอาคารเรียน
ชั้น 1 ; แบบการกอสรางหองทํางานอาจารยดาดฟา ชั้น 3 ; แบบการกอสราง
หองสุขา ; แบบการกอสรางซุมที่พักนักศึกษา ; รายงานปญหาการแกไขพื้นปารเก ;
ขอเสนอแบบรางและงบประมาณอาคารเรียนหลังใหม ; ขอเสนอผังสถานที่ตั้ง 
แบบและงบประมาณโครงการกอสรางหองปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ; การออกแบบอาคารเรียนหลังใหม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
  3) มีวัสดุอื่นๆ แทรก 5 เลม คือ 
  -  รายงานความกาวหนางานกอสราง 1 เลม 
  -  ความกาวหนางานกอสราง “โครงการกอสรางมหาวิทยาลัยหัวฯ ระยะที่ 3” 
     ประจําเดือนกรกฎาคม 2540 จํานวน 1 เลม 
  -  ความกาวหนาโครงการกอสราง “อาคารยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยฯ” 
     ประจําเดือนกันยายน–ธันวาคม2540 จํานวน 3 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามคร้ังที่ประชุม และเรียงตามเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กลองท่ี 19 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/14–กว3.5/15] 
 

กว3.5/14 [แฟมที่1]  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1–3/2540  
วันเดือนปเอกสาร : 10 ม.ค.–7 มี.ค.  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 149 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 3 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

เกณฑจํานวนขั้นต่ําของรายวิชาที่เปดสอนใน 1 ปการศึกษาระดับปริญญาตรี ; 
การขอแกไขเกณฑการยายสาขาวิชาภายในคณะหรือภายนอกคณะ ; รายงาน
การสอนของอาจารยประจํา ; การเปลี่ยนแปลงบริการถายเอกสารแล ะ
โสตทัศนูปกรณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ; คณะเทคนิคการแพทยขอรับ
นักศึกษาเพิ่มเปน 100 คน ; นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ; เกรดของนักศึกษาพน
สภาพ ; คาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ; คาหนวยกิตและคาฝก
ภาคปฏิบัติ ; การกําหนดคุณสมบัติและเกณฑการรับนิสิตนักศึกษาในการ
คัดเลือกระบบใหม โครงการพยาบาลฝกหัด (Internship) ; การยายสาขาวิชา
ภายในคณะหรือภายนอกคณะ  และการพนสภาพนักศึกษา ; ผลการสอบปลาย
ภาคการศึกษา 1/2539 ; นักศึกษาฝาฝนระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในก ารสอบ  ; การจัดก ารเรียนการสอนแบบไตรภาค ; การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเน่ืองของนักศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง ; สรุปผลการ
ควบคุมการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 ; การขออนุมัติการรับ
นักศึกษาเพิ่มปการศึกษา 2540 ของคณะเทคนิคการแพทย ; การขอเพิ่มเติม
รายวิชาเลือกบังคับ3 รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร ; โครงการที่ได รับการ
สนับสนุนตามโครการใหนักวิชาการไทยที่อยูตางประเทศกลับมาสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา ; การพัฒนาผูชวยพยาบาลใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามคร้ังที่ประชุม และเรียงตามเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กว3.5/14 [แฟมที่2]  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4–6/2540 
วันเดือนปเอกสาร : 7 มี.ค.–3 มิ.ย. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 71 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 3 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

การเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2
ประจําปการศึกษา 2539 ของคณะเทคนิคการแพทย และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ; จํานวนนักศึกษาสอบคัดเลือกรอบกอน
Entrance ปการศึกษา 2540 ; การเพิ่มเติมวิชาสอบคัดเลือก ; รางปฏิทิน
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การศึกษา ประจําปการศึกษา 2540-2541 ฉบับแกไข เพิ่มเติม ; การกําหนดวัน
ปจฉิมนิเทศ ; การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตของนักศึกษาที่พนสภาพ ; การ
สรุปผลการสอบปลายภาค 2 ปการศึกษา 2539 ; ระบบอาจารยที่ปรึกษา ; การ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจําสํานัก/ศูนย/สถาบัน ; คูมือแนะนําหลักสูตร
ปการศึกษา 2540 ; การรับรองมาตรฐานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ; การจัด
สอบกลางภาค ; การทบทวนการกําหนดเกณฑการสอบคัดเลือกระบบใหม ; การ
แจงทบวงมหาวิทยาลัยถึงจํานวนผูสอบผานขอเขียนที่จะรับเขาสอบสัมภาษณใน
แตละคณะ/ สาขาวิชา ; จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 2/2539 และจํานวนนักศึกษา
ที่พนสภาพการเปนักศึกษา ภาค 2/2539 ; การจัดกรรมการคุมสอบกลางภาค
ปลายภาคการศึกษา 2540 ของหลักสูตร M.B.A ; การรับสมัครนักศึกษาใหมอบ
หลัง Entrance ; การเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภคฤดูรอน (3/2539) ; ขอ
อนุมัติเปดสอนวิชา TH3343 และ PL 4103 ภาคฤดูรอน (3/2539) ; การปรับ
กระบวนวิชาในแบบแผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 ;
การขอเพิ่มวิชาเลือกเสรีของคณะเภสัชศาสตร ; การชะลอรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุนที่  2 ; แบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ;
โครงการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ; การเปลี่ยนแปลงระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วา
ดวย เคร่ืองแบบนักศึกษา มฉก. ; ขอใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา HA 4072 
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ; ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ; การจัดการศึกษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี ;
รางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการใหทุนอาจารยประจําไปศึกษาขั้นปริญญา
โทและปริญญาเอก ; นักศึกษาสอบคัดเลือกรอบกอน Entrance ไมมารายงาน
ผลการตรวจสุขภาพ ; การขอรับทุนการศึกษารมโพธิทอง ; การจัดการเรียน การ
สอนบัณฑิตวิทยาลัย 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามคร้ังที่ประชุม และเรียงตามเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กว3.5/14 [แฟมที่3]  การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2540  
วันเดือนปเอกสาร : 1 ก.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 71 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

รายงานผลการนํานักศึกษาไปอบรมระยะสั้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปกกิ่ง และไตหวัน ; สรุปจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2540 ; การใหความ
เห็นชอบการประกาศเกียรติคุณใหเปนนักศึกษาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา ; การ
จัดสงรายวิชาที่ไมเกี่ยวของกับวิชาการศึกษาทั่วไป ; การปฏิบัติในการยายคณะ 
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การใหคําปรึกษา และการลงทะเบียน ; การจัดชั่วโมงการสอนตามหลักสูตร ; ขอ
เปดรายวิชาเลือกเสรี CN 1013 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ :  – 
 
 

กว3.5/14 [แฟมที่4]  การประชุมคณะกรรมการวิชาการพิเศษที่ 1/2541, ครั้งที่ 7/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 20 เม.ย.–6 ส.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 97 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

งบประมาณปการศึกษา 2541 ; ขอเปดหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาแรงงาน ; แนวทางการแตงตั้งคณาจารยและ
ผูบริหารสถาบัน ; การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคนิคการแพทย สาขากายภาพบําบัด สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุงป
การศึกษา 2541 และการปรับปรุงหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโครงการสวัสดิการสังคม ; ขอกําหนดมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง
การแกไขขอกําหนดในสวนที่เกี่ยวกับโครงการจัด การศึกษา ; ผลการสอบเพื่อ
ขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ; การแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําวารสารประชาสัมพันธ “ขาวรมโพธิ์ทอง” ; เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ;
ขั้นตอนการพิจารณาการแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ; การเสนอขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเน่ือง 2ป ) ภาคปกติ และภาคค่ํา
สาขาการเงิน ; การศึกษาวิชาพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว3.5/14 [แฟมที่5]  การประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2542, 6/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 1 เม.ย.–3 มิ.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 171 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

การรับรองและกําหนดคุณวุฒิปริญญาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขาราชการครู ; สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังที่  3/2542
และคร้ังที่ 5/2542 ; ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ภาคการศึกษา
ที่ 2 ประจําปการศึกษา 2541 คร้ังที่ 4 ; การติดตามการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และรายวิชา ; การผลิตเอกสารประกอบการสอน สําหรับภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2542 ; การเสนอขอเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคค่ํา) ; การปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี (4ปและตอเน่ือง2ป) ; แผนการพัฒนา
คณาจารยประจําปการศึกษา 2542 ; การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตของ
สภาการพยาบาลประจําป พ.ศ. 2542 ; การรับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิต ; ขอเปดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเน่ือง 2ป) ; ขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ; การ
อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
จํานวน 22 คน ; กรอบอัตรากําลังอาจารยและการพัฒนาอาจารย ; การจัดตั้ง
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2541 คร้ังที่ 2 ; ระบบการสอนทางไกล  ;
การพิจารณาแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยขอปฏิบัติของนักศึกษาในการ
สอบ พ.ศ. 2541; การจัดทําคูมือ รายชื่อตํารา เอกสารประกอบการสอนประจํา
หลักสูตรและรายวิชา ; โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาการบริหารระบบเจาของกิจการ ;
โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย  ; สรุปโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน
กลางระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน ; ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2541 ;
การเปดรายวิชาโครงการศึกษาเพื่อปริญญาในหลักสูตรปริญญาตรี ; การจัด
ชั่วโมงสอนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่  1 ; เกณฑ
การยายสาขาวิชาภายในหรือนอกคณะ ของสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ;
ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่สอบผานการคัดเลือก รอบทบวงมหาวทิยาลยั
ของแตละมหาวิทยาลัย ; โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2542 

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : สวนมากเปนภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ :  – 
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กว3.5/15 [แฟมที่1-3]  การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 พ.ศ. 2541–2543 
วันเดือนปเอกสาร : 29 ม.ค. 2541–22 มี.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 3 แฟม 199 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 8 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประจําป 2541-2543 ; กิจกรรมตางๆ ใน
การจัดงาน ; การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ไดแก คณะอนุกรรมการ
ฝายเ ล ขา นุการ,  คณะก รรมก ารฝ ายต อ นรับ ,  คณะอนุกรรมก ารฝ าย
ประช าสั มพั นธ แ ล ะจัด เ ลี้ ย งรับ รอ ง ,คณะอ นุก รรมก ารฝาย พิ ธี ม อ บ
เคร่ืองราชอิส ริยาภรณ การบรรยาย ทางวิชาการและการเสนองานวิจัย ,
คณะอนุกรรมการฝายพิธีการ, คณะอนุกรรมการฝายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และคณะอนุกรรมการฝายการแสดง ; ภาระงานและความคืบหนาในการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ; งบประมาณการดําเนินงานของแต
ละฝาย ; การจัดทําสูจิบัตรและบัตรเชิญ ; รายชื่อผูมีเกียรติที่จะเชิญมารวมงาน ;
สรุป งบป ระมาณรายจ ายแ ตละป ; ก ารรายง านผ ลการดํา เนินงานขอ ง
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ ; สรุปและประเมินผลการจัดงาน  

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
   3) แทรกคือ บัตรเชิญ 2 ฉบับ และสูจิบัตร 2 ฉบับ 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทย และมีภาษาจีนแทรก  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามเบียบวาระฯ 
 หมายเหตุ :  – 
 
  

กลองท่ี 20 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/16–กว3.5/20] 
 

กว3.5/16 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานปฏิบัติการสังคม ครั้งที่ 1–4/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 14 ม.ค.–30 ต.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 78 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี สรุปมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานปฏิบัติการสังคม คร้ังที่
1/2540, คร้ังที่ 1-3/2541 ; รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการงาน
ปฏิบัติการสังคม คร้ังที่ 1/2540, คร้ังที่ 1-3/2541 ; การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานปฏิบัติการสังคม ; ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2540 ;
แผนงานประจําเดือน(มกราคม–กันยายน 2541) ; หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ อบต. ; การจัดทีมติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนเพื่อ
สังคมในภาคตะวันออก 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
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   3) และมีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
  -  แฟมขอมูลสังคม ปที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2541 จํานวน 1 ฉบับ 
  -  หนังสือการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อบต. จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร :  ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง :  จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ :  – 
 
 
กว3.5/17 การประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุ  ครั้งที่ 1/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 5 ก.พ. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 13 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; การจัด
นิทรรศการเร่ือง “รําลึกรอยพระบาทยาตรา” ; การเสวนาทางวิชาการเร่ือง
“จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : มรดกทางปญญา” 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร :  ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง :  จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม  
หมายเหตุ :  – 
 
 
กว3.5/18 การประชุมคณะกรรมการโครงการสอนความรูพ้ืนฐานและพัฒนาทักษะ 
 คอมพิวเตอร  ครั้งที่ 3/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 25 พ.ย. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 39 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่ม ; ขอถอนการลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด ; สรุปผลการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่
2/2541 ; จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในโครงการฯ ทั้งหมด ; จํานวนเงินที่ ได
จากการขายหนังสือเรียนในโครงการฯ ทั้งหมด ; จํานวนอาจารยผูสอน และ
ตารางผูสอน ; จํานวนผูชวยสอน และตารางผูชวยสอน ; การจัดตารางการเรียน
ของโครงการฯ ในภาคการศึกษาที่ 2/2541 ; ประมาณการรายรับ-รายจาย ภาค
การศึกษาที่ 2/2541 ; การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการฯ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2541 ; ขอเสนอแนะของคณะกายภาพบําบัด 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม  
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กว3.5/19 การประชุมคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ ครั้งที่ 1/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 21 ก.พ. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 18 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและงบประมาณ ; ปฏิทินการดําเนินงาน
งบประมาณประจําป 2541 ; การประชุมปฏิบัติก ารเพื่อชี้แจงการจัดทํ า
งบประมาณประจําป ; นโยบายการจัดสรรงบประมาณประจําป 2541 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : มีคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 40/2541 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย 
   งบประมาณ 
 
 
กว3.5/20 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิปอเต็กต๊ึง ครั้งที่ 1/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 27 เม.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 3 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีหนังสือเชิญประชุม และเอกสารที่จะเตรียมเขาที่ประชุม ไมมีรายงานการ 
   ประชุมและรายละเอียดเร่ืองอื่นๆ 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีวัสดุอื่นๆ แทรก คือ 
   -  สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่  
      1 ต.ค. 2540–31 มีนาคม 2541 จํานวน 1 เลม 
   -  คําชี้แจงประกอบการจัดทํางบประมาณ ประจําป 2541 จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กลองท่ี 21 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/21–กว3.5/22] 
 

กว3.5/21[แฟมที่1]    การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2541  
วันเดือนปเอกสาร : 2 พ.ค.–28 พ.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 133 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2541  มีการประชุม 3 คร้ัง 

ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดัง น้ี สรุปผลการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหมปการศึกษา 2541 โครงการนักศึกษารมโพธิ์ทอง และรอบ
กอน Entrance; สรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2541
โครงการนักศึกษารมโพธิ์ทองรอบ Entrance และรอบหลัง Entrance ; พิจารณา 
คะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2541 รอบหลัง Entrance ;
พิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม รอบพิเศษปการศึกษา 2541;ปรับ
แผนจํานวนรับรอบพิเศษ ; เกณฑการพิจารณาในการตัดสินใจ ผูสอบผาน
ขอเ ขียนรอ บพิเ ศษ  ; รายง านผ ลก ารส อบคั ดเ ลือก บุค คลเขาศึกษ าใ น
สถาบันอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย  ; สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2541 รอบEntrance และหลัง Entrance ; แจงจํานวนนักศึกษา
ใหมที่ลงทะเบียนในแตละรอบของปการศึกษา 2541 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กว3.5/21[แฟมที่2-3]   การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 2 พ.ค. 2541–7 ก.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ :  แฟม 243 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกปการศึกษา 2542   มีการประชุม 2 คร้ัง 

ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี จํานวนผูสมัครรอบ
กอนทบวง ประจําปการศึกษา 2542 ; พิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2542 (โครงการรมโพธิ์ทองรอบกอนทบวง เภสัชชุมชนสาธารณสุข
เพื่อชุมชน) ; การสอบสัมภาษณนักศึกษาโครงการพิเศษ (นักศึกษาที่ลาออก ) ;
จํานว นผูสมั ครส อบรอ บพิเศษ ป ระจําปการศึกษ า 2542 ; จํานว นผูม า
ลงทะเบียนรอบทบวงมหาวิทยาลัย และรอบหลังทบวงมหาวิทยาลัย  ประจําป
การศึกษา 2542 ; พิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมรอบพิเศษป
การศึกษา 2542 (หลักสูตร 4-5ป และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป) ; รายงานจํานวน
ยอดรวมทั้งหมด ณ วันที่  30 พฤษภาคม 2542 ที่ เลือกตามลําดับ  ; ตาราง
ประมาณการยอดนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2542 ; พิจารณาคะแนนสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2542 รอบสุดทาย หลักสูตร 4-5 ป และ
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หลักสูตรตอเน่ือง ; ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ;
จังหวัดที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมปลายที่นักศึกษาใหมจบการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2542 ; คุณสมบัตินักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 แยกตาม
คณะ ; ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ ;
สรุปปญหา แนวทางการแกไข การรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ;
สรุปผลการดําเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา ; โครงการ
พิเศษสําหรับจูงใจนักศึกษาใหม (โครงการโควตาภาคตะวันออก รวมกับ
มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีปทุม  โครงการพิเศษ  เปรียบเทียบ
โครงการพิเศษ  สถาบันอุดมศึกษา ) ; การรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2543 ;
ตารางประมาณการจํานวนรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2543 ; เกณฑ
การยายคณะสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร :  ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง :  จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ :  – 
 
 
กว3.5/22 การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 2/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 20 ก.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 34 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

รายชื่อสื่อมวลชนในเขต 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ; สรุปขาวของมหาวิทยาลัยฯ
ที่เผยแพรทางสื่อมวลชน ; จุดประชาสัมพันธในมหาวิทยาลัย  ; แผนการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ; การปรับปรุงวารสารรมโพธิ์ทอง 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีมีสรุปขาวของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงในหนังสือพิมพ 
      ตางๆ ระหวางเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2541 จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กลองท่ี 22 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/23–กว3.5/27] 
 

กว3.5/23 การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 1/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 19  ส.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 22 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

การแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตในการสอบ ประจําป 2541 ; การ
วินิจฉัยการทุจริตในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2541 ของนักศึกษา จํานวน 8 คน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว3.5/24 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ครั้งที่ 1/ 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 12 ต.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 27 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ; สรุปผล
การประชุมสัมมนาเร่ืองการประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ;
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีวัสดุอื่นแทรก คือ  
   -  หนังสือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 เลม 
   -  การตรวจสอบคุณภาพโดยภายนอก (External Audit) จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กว3.5/25 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและตัดสินโครงการประกวด ภาพถายเกา  
 ครั้งที่ 2/ 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 21 พ.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 6 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

ตัดสินภาพที่สงเขาประกวด ; จํานวนรางวัลแตละประเภท ; รางประกาศนียบัตร ;
กําหนดการวันประกาศผลและมอบรางวัล วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2542 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กว3.5/26 [แฟมที่1-3] การประชุมคณะกรรมการอํานวยการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 
 การศึกษา 2541 และประจําปการศึกษา 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 4 พ.ค. 2542–12 ก.ค. 2543  
ขนาดและปริมาณฯ : 3 แฟม 374 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 8 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ; รางกําหนด
วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ; การสรุปผลการดําเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ;
แผนภูมิการแบงกลุมงานตามลําดับสายการบังคับบัญชา ; ภาระหนาที่งานของ
ฝายตางๆ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ; พิจารณารางกําหนดการพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ; จํานวนบัณฑิตและจํานวนเวลาในพิธีการ ; รายงานผลการ
ดําเนินงานของฝายตางๆ (ฝายบัณฑิต , ฝายพิธีการ, ฝายครุยผูบ ริหาร และ
คณาจารย, ฝายการเงิน, ฝายบริหารทั่วไป, ฝายอาคารสถานที่และตกแตงเวที ,
ฝายแสง สี เสียง การบันทึกภาพ , ฝายตอนรับ , ฝายทะเบียนบัณฑิตและ
ปริญญาบัตร, ฝายหนังสือปริญญาบัตร และฝายเลขานุการ) ; สรุปรายรับ
รายจายพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2538-2540 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กว3.5/27 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ ครัง้ที ่1/ 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 8 ก.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 5 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 1 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ; การแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุมรายวิชา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ; รายงาน
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุมรายวิชาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ; สรุปขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรM.B.A.
รุนที่ 1 รุนที่ 2 และรุนที่ 3 ; สรุปผลการสอบประมวลความรู ; การประเมินผล
การสอนประจําภาคฤดูรอน/2541 ; แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดปและ
สําหรับปการศึกษา 2543 ; การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่นๆ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กลองท่ี 23 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายใน [กว3.5/28–กว3.5/29] 
 

กว3.5/28[แฟมที่ 1-8]   การประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2542– 2543 
วันเดือนปเอกสาร : 17 ส.ค. 2541–29 พ.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 8 แฟม 591 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 8 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ;
กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ; ปฏิทินการ
ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2542 ; แนวโนมเศรษฐกิจไทย  ;
ตารางจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับปการศึกษา 2542 ; การปรับกําหนดการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 ; การวางแผนการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก ; เกณฑและเงื่อนไขการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาคอ
ระดับอุดมศึกษา ; การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาดวย
วิธีการใหโควตาและการสอบคัดเลือกรุนปการศึกษา 2537 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ; คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกใหม ประจําป
การศึกษา 2543 ; คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปการศึกษา 2543 ; โครงการพิเศษ ; กําหนดการรับสมัครนักศึกษา
ใหม ประจําปการศึกษา 2543 ; ประมาณการจํานวนการรับสมัครนักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 2543 ; ความกาวหนาของโครงการโควตาภาคตะวันออก
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ; สรุปจํานวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
เรียน รอบโครงการโควตาภาค ตะวันออก ; จํานวนผูสมัครโครงการพิเศษและ
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รอบกอนทบวงมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2543 ; อันดับการเลือกของ
ผูสมัครและผูผานการคัดเลือกรอบทบวงมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2542 ; 
จํานวนผูผานการคัดเลือกรอบโครงการพิเศษ และรอบกอนทบวงมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2543 ; การพิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา
2543 ; กําหนดรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2543 ระดับปริญญาตรี
(รอบพิเศษ) ; ขอมูลนักศึกษารอบทบวงมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2543 จํานวน
ที่ไดรับจากทบวงมหาวิทยาลัย ; จํานนวนนักศึกษาแตละมหาวิทยาลัยรอบ
ทบ ว งมห าวิ ท ย าลั ย  ป ก ารศึ ก ษ า  2543  ; จํ านว นผู ส มั ค รรอ บ ห ลั ง
ทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ; การพิจารณาคะแนนสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2543 รอบทบวงมหาวิทยาลัย  ; สรุปตาราง
การปฏิบัติงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2543 ; จํานวนผูสมัครรอบหลัง
ทบวงมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2543 ; จําแนกสถานภาพผูสมัครรอบหลัง
ทบวงมหาวิทยาลัยตามจังหวัด ; จํานวนผูสัมภาษณ รอบทบวงมหาวิทยาลัย วนัที่
15 พฤษภาคม 2543 ; การพิจารณาคะแนนสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม ป
การศึกษา 2543 ; จํานวนผูสมัครรอบพิเศษ ประจําปการศึกษา 2543 ; จําแนก
สถานภ าพผูส มัค รรอบ พิเ ศษ ตามจังห วัด  ; จํ านวนผูล งท ะเบีย น รอ บ
ทบวงมหาวิทยาลัย และรอบหลังทบวงมหาวิทยาลัย ; จํานวนผูสมัครรอบพเิศษ 2
ประจําปการศึกษา 2543 ; จํานวนผูลงทะเบียน รอบทบวงมหาวิทยาลัย  และ
รอบหลังทบวงมหาวิทยาลัย รอบพิเศษ 1 และสถานที่สอบสัมภาษณ รอบพเิศษ 2 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีวัสดุอื่นแทรก คือ 
   - ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกนักศกึษา ประจําปการศกึษา 2542 จํานวน 1 ฉบบั 
   -  หนังสือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 

กว3.5/29 [แฟมที่1-2]  การประชุมคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม ปการศึกษา  
 2542 - 2543 
วันเดือนปเอกสาร : 23 ก.พ. 2542–11 ม.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 2 แฟม 72 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : มีการประชุม 2 คร้ัง ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี  

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ ; กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 2542 ; แบบสอบสัมภาษณ ; ตัวอยางรายชื่อผู เขาสอบ
สัมภาษณ ; ใบสรุปจํานวนนักศึกษา ; สถานที่สอบสัมภาษณ และรายชื่อผูสอบ
สัมภาษณ ; แตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม ; กําหนดการ
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รับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2543 ; แบบสอบสัมภาษณ ; ตัวอยาง
รายชื่อผูเขาสอบสัมภาษณ ; แบบสรุปจํานวนนักศึกษา ; สถานที่สอบสัมภาษณ
และกําหนดการสอบสัมภาษณ (โครงการโควตภาคตะวันออก รอบกอน
ทบวงมหาวิทยาลัยและโครงการรมโพธิ์ทอง  รอบทบวงมหาวิทยาลยั และรอบหลงั
ทบวงมหาวิทยาลัย) ; รายชื่อรายงานผลสอบสัมภาษณ ; การสงคืนเอกสารการ
สอบสัมภาษณ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีแผนพับ 1 ฉบับ 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ  
หมายเหตุ : – 
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กว4.1   การประชุมวุฒิสภา [พ.ศ. 2539–2541]  
ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2539–2541 เปนการพิจารณาราง 
   พระราชบัญญัติตางๆ เชน รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
   คาประเวณี พ.ศ...... รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและ 
   การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาการคา 
   ระหวางประเทศ พ.ศ. ....   รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
   ขาราชการ พ.ศ.....เปนตน   
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามครั้งท่ีประชุม และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม    
ปริมาณเอกสาร : 2 กลอง 11 แฟม 630 แผน [ กลองท่ี 24–25 ] 
หมายเหตุ : - 
 

กลองท่ี 24 การประชุมวุฒิสภา [กว4.1/1] 
 

กว4.1/1[ แฟมที่ 1-9] การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2539  
วันเดือนปเอกสาร : 6 เม.ย.–17 พ.ค. 2539 
ปริมาณเอกสาร : 9 แฟม 456 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 -  รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฎิวัติ คําสั่งของคณะปฎิรูปการปกครอง 
   แผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของใหศาลพลเรือนเปนศาลทหารในเวลาไมปกติ 
   และที่ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. .......  
 -  ขอบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 2538  
 -  สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติเห็นชอบดวยหลักการแหงราง 
   พระราชบัญญัติ จํานวน 2 ฉบับคือ รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
   การคาประเวณี พ.ศ. ........  
 -  รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ...........  
 - สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติเห็นชอบดวยหลักการแหงรางพระราช  
   บัญญัติ จํานวน 1 ฉบับ คือ รางพระราช บัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ 
   คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  และกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ใหศาลพล 
   เรือนเปนศาลทหารในเวลาไมปกติและที่ศาลพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอัน 
   เปนคอมมิวนิสต พ.ศ.......... 
 -  พิจารณาญัตติเร่ืองญัตติขอใหตั้งคณะกรรมา ธิการสามัญประจําวุฒิสภาเพิ่มขึ้น 
   อีก 1 คณะ คือ คณะกรรมาธิการศาสนาและพัฒนาจิตใจ 
 -  ขอเสนอญัตติให วุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม 
   กระทํากิจการ อันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ; ขอเสนอญัตติขอวุฒิสภา 
   มอบหมายใหคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและการกีฬา กระทํากิจการอันอยูใน 
   อํานาจหนาที่ของวุฒิสภาหมายกําหนด การพระราชกุศลทักษิณานุปทานและ 
   พระราชพิธีฉัตรมงคล พฤษภาคม พุทธศักราช 2539  
 -  สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติใหแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ   
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   จํานวน 1 ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  คําสั่ง 
   ของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ใหศาลพลเรือน 
   เปนศาลทหารในเวลาไมปกติ และที่ศาลพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเปน 
   คอมมิวนิสต พ.ศ..........  
 -  ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการการปกครอง กระทํา 
   กิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา  
 -  สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติเห็นชอบกับหลักการแหงพระราชบัญญัติ 
   จํานวน 7 ฉบับ คือ  
   1) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
     และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวางประเทศ พ.ศ……. 

2) รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ....... 
3) รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ ( ฉบับที่...)  พ.ศ....... 
4) รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ....... 
5) รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ........ 
6) รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ....... 
7) รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบบัที.่.)  พ.ศ....  
 - ตั้งซอมกรรมาธิการ ; รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   การวุฒิสภา ; กระทูถาม เร่ือง นโยบายการใหความคุมครองกลุมเกษตรกร 
   ผูปลูกพืชอาหารสัตว และกิจการ ที่เกี่ยวของกับการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว 
   ภายในประเทศ ; แบบสอบถามขอมูลการศึกษาประสบการณ และความ 
   ชํานาญงานของสมาชิกวุฒิสภา ;  เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอหนังสือ 
   เดินทางราชการ ขอตออายุหนังสือเดินทางราชการสําหรับสมาชิก-คูสมรสของ 
   สมาชิก และขาราชการของสํานักงาน ; ขอบังคับกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา 
   ไทยระหวางประเทศ ; บันทึกการประชุมกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย- 
   โรมาเนีย, ไทย-ฮังการี  และไทย–เยอรมัน ประจําป 2539 คร้ังที่ 1 ; รายนาม 
   สมาชิกกลุมมิตรภาพไทย–โรมาเนีย ; รายนามสมาชิกกลุมมิตรภาพไทย– 
  ฮังการี ; รายนามสมาชิกกลุมมิตรภาพไทย-เยอรมัน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีหนังสือ 2 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 1) รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิบัติ  
 2) แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2538 มาตรา 211 
 3) รางพระราชบัญญัติจัดตั้งทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ...  
 4) รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. ...  
 5) รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ. ..  
 6) รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการปกครอง พ.ศ. ....  
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 7) รางพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ....  
 8) รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ของราชการ พ.ศ. ....  
 9) รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
    ของราชการ พ.ศ. ...  
 10) รางพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตประมงไทย (ฉบับที่....)  พ.ศ. ....  
 
 

กลองท่ี 25 การประชุมวุฒิสภา [กว4.1/2 แฟมท่ี 1–2] 
 

กว4.1/2 [ แฟมที่1]  การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2540–2541 
วันเดือนปเอกสาร : 14 ก.พ. 2540–11 ธ.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 149 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  รางขอบังคับการ 

ประชุมของรัฐสภา (ฉบับที่ ...) พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการ วิสามัญยกรางเสร็จแลว
(เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ) และพิจารณาใหความเห็นชอบ
สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยการสง
ผูรายขามแดน (เร่ืองที่เสนอใหม) ; การประกันคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภา ;
อนุสัญญาวาดวยการจัดตั้งสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (เร่ืองที่เสนอใหม) ;
รายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..)  พ .ศ . ... ของ
คณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภา ; รายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ของคณะกรรมาธิการปกครอง
วุฒิสภา ; รายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติบัตรประชาชน (ฉบับที่..)พ.ศ. ... 
ของคณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภา ; รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ...  

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม จํานวน 3 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : สวนใหญเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามแตละคร้ังของการประชุม และเรียงตามระเบียบวาระฯ 
หมายเหตุ : – 
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กว4.1/2 [ แฟมที่2]  การประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา 
วันเดือนปเอกสาร : 14 ก.พ. 2540–7 เม.ย. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 25 แผน  
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยหนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา และ 

ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียด ดังน้ี โครงการรณรงคข จัดโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในวโรกาสเถลิง
ราชสมบัติครบ 50 ป ; การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดยะลาและปตตานี
วันที่ 1-2 พฤาภาคม 2540 ; สรุปประเด็นเร่ืองปญหาขาดแคลนบุคลากรดาน
สาธารณสุข ; ผลคืบหนารางรายงานของคณะทํางานดานการศึกษาระบบการ
บริการสาธารณสุขเพื่อเตรียมเสนอตอวุฒิสภา ;  ผลคืบหนารางรายงาน
คณะทํางานดานการประสานงานเพื่อแกไขปญหาอุปทวภัย เพื่อเตรียมเสนอตอ
วุฒิสภา ;  รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ . ...... ; สรุปประเด็นเร่ือง
ปญหาขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุข ; ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายสาธารณสุขดานอุปทวภัย ; แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนว
ทางการกําหนดแผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุง แกไขและ
ยกรางกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารสุขตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ; ราง
รายงานของคณะทํางานดานอาหารและยาที่มีผลตอผูบ ริโภค ; การบริการ
สาธารณสุขกับโรคชุมชน ; พิจารณาและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็น เร่ือง
ปสากลผูสูงอายุ เร่ืองทศวรรษแหงการพัฒนาสมอง และเร่ืองสุขภาพดีถวนหนา
ป 2543 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนปของเอกสาร 
หมายเหตุ : ไมมีรายงานการประชุม 
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กว4.2   การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ภายนอก [พ.ศ. 2539–2542] 
 

ขอบเขตและเน้ือหา : เอกสารการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ (ภายนอก) เปนการประชุมภายนอก 
 มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ทําหนาท่ีเปน 
 กรรมการ เอกสารอยูในชวงเวลากอนและหลังเขารับตําแหนงอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2539–2542 มี 7 ชุด ไดแก คณะกรรมการดําเนินการ 
 คัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล คณะกรรมการประชุมหารือเรื่องการจัดทํา 
 ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลยั 
 ครั้งท่ี1/2539 คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตรมูลนิธิ “อานันทมหิดล” 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตน 
ระบบการจัดเรียง : และเรียงตามระเบียบวาระการประชุม    
ปริมาณเอกสาร : 1 กลอง 7 แฟม [ กลองท่ี 26 ] 
หมายเหตุ : – 

 
 
กลองท่ี 26 การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ภายนอก [กว4.2/1–กว4.2/7] 
 

กว4.2/1 : การประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
วันเดือนปเอกสาร : 12 มี.ค. 2540  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 123 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา 

ณ ตางประเทศ ประจําป 2540 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 มีระเบียบ
วาระในการประชุม ดังน้ี การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนตางๆ ; ผลการ
สอบ TOEFL ITP และการกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความ
เหมาะสมในการรับทุนในแตละหนวยของการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปศึกษา
วิชา ณ ตางประเทศประจําป 2540 ; การประเมินความเหมาะสมเพื่อ รับทุน
รัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจําป 2540 ; การประเมินความ
เหมาะสมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรที่สมัครรับทุนรัฐบาล เพื่อศึกษาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ประจําป 2540  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
   2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กว4.2/2 การประชุมหาหรือเรื่องการจัดทําระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรของ 
 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2539 
วันเดือนปเอกสาร : 13 ส.ค. 2539 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 73 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมหารือเร่ืองการจัดทําระบบสารสนเทศและรบบคอมพิวเตอรของ 

สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2539 วันที่  13 สิงหาคม 2539
ประกอบดวยเร่ืองตางๆ  ดัง น้ี ประวัติความเป นมาของการพัฒนาระบ บ
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ; สรุปผล
การดําเนินงานและการใชจายโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ; แผนพัฒนาระบบสารสนเทศทบวงมหาวิทยาลัย  (โครงการศึกษา
วิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ป 2540–2541, เคาโครง TOR)  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
  3) มีวัสดุอื่นๆ แทรก 2 รายการ คือ 
  -  โครงการพัฒนาระบบหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนกลางและสวนภูมิภาค  
     จัดทําโดย สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2539 จํานวน 1 เลม 
  -  Science and Technology Higher Education Development Project 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว4.2/3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรวมมือระหวางกรมการแพทย กระทรวง 
 สาธารณสุขกับมูลนิธิฮ่ัวเค้ียวปอเต็กเซี่ยงต๊ึง ครั้งที่ 1/2539 
วันเดือนปเอกสาร : 20 ธ.ค. 2539  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 15 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรวมมือระหวางกรมการแพทย กระทรวง 

สาธารณสุขกับมูลนิธิปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง คร้ังที่ 1/2539 วันที่  13 สิงหาคม 2539
ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี ประวัติและผลงานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ; การ
พัฒนาหนวยกูชีพนเรนทร ; การพัฒนาความรวมมือการแพทยไทย– จีน ; การ
พัฒนาที่ดินกรมวิทยาศาสตร ยศเส  ; การผลิตบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข ; การแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ; การประชุมคณะกรรมการฯ 
คร้ังที่ 2/2539 

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
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กว4.2/4 การประชุมกรรมการแผนกแพทยศาสตรมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ครั้งที่ 1/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 9 ก.พ. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 34 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมกรรมการแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิ “อานันทมหิดล” คร้ังที่ 1/2541  

ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังน้ี รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  3/2540 ; ระบบ
Home Page ของแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ; การบริหาร
จัดการระบบของแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิ “อานันทมหิดล” 

ลักษณะทางกายภาพ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีรายชื่อผูที่ไดรับทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล กันยายน 2541  
      จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว4.2/5 การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-4/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 20 ก.พ.–9 เม.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 55 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต คร้ังที่ 1-4/2541 ประกอบดวยเร่ือง 

ตางๆ โดยสรุป ดังน้ี ขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ภาคการเรียนที่ 2-3/2540, ระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่  1-2/2540 ; 
ขออนุมัติตําแหนงศาสตราจารย ; ขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาการเงินกาธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ ; ขออนุมัติเปดดําเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาโครงขายคอมพิวเตอรและ
โทรคมนาคม ; ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2541 ; โครงสรางการบริหารงานกีฬาของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ; การเลือกตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิตและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยรังสิต ; การศึกษาระบบทวิภาคและไตรภาค ; ผลการพิจารณา
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ; ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) สําหรับผูขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย; 
การปรับปรุงโครงสรางกลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร ; ขออนุมัติ
ปรับปรุงอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาตรี สําหรับการศึกษาระบบไตรภาค ; 
คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
   3) มีแผนใส 7 แผน 
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ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามคร้ังที่ประชุม 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว4.2/6 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครัง้ที ่1/2541 
วันเดือนปเอกสาร : 18 พ.ค. 2541  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 101 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คร้ังที่ 1/2541 

เปนการประชุ มคณะก รรมการฯ ข องมหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราช
ประกอบดวย  เร่ืองตางๆ ดังน้ี คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ; การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบการประชุม คือ 
 1) รายละเอียดชุดวิชาของหมวดศึกษาทั่วไป 
 2) รายงานสัมมนาทางวิชาการเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปให 
    ทันสมัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2540 จัดทําโดย ฝายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
    สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
กว4.2/7 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2542 
วันเดือนปเอกสาร : 26 พ.ค. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 6 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2542 ประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดัง น้ี กําหนด
นโยบายเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ; กําหนด
นโยบายอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ; รางภาระงานและสัญญาจางสําหรับผูบ ริหารโครงการวิทยาลัย
บัณ ฑิตศึ ก ษ าก า จัดก าร  ; ก ารแต ง ตั้ งคณะกรรมการผู ทรง คุณวุฒิ ใ น
คณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม 
หมายเหตุ : – 
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กว5.1   รายงาน [พ.ศ. 2540–2543]  
 

ขอบเขตและเน้ือหา : รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหวาง พ.ศ. 2540–2543 ของหนวยงานตางๆ 
   ภายในมหาวิทยาลัยเสนอใหอธิการบดีทราบ เชน รายงานประจําปการศึกษา 
  2540 ของมหาวิทยาลัยฯ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม 
  ประจําปการศึกษา 2542 สรุปภาระงานและแผนพัฒนาคุณภาพงานประจาํป 
  การศึกษา 2542 สรุปการดําเนินงานการับปญหา Y2K เปนตน 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามตามลําดับวันเดือนป  
ปริมาณเอกสาร : 1 กลอง 8 แฟม [ กลองท่ี 27 ] 
 
 

กลองท่ี 27 รายงาน [กว5.1/1–กว5.1/8] 
 

กว5.1/1 รายงานประจําปการศึกษา 2540 
วันเดือนปเอกสาร : 31 ก.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 67 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : รายงานประจําปการศึกษา 2540  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดทําขึ้น 

โดยกองแผนและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัยฯ ในชวงระหวางปการศึกษา 2539 ถึงสิ้นปการศึกษา 2540 
(1 มิถุนายน 2540–31 พฤษภาคม 2541) เน้ือหาประกอบดวย  ประวัติยอของ
มหาวิท ยาลัยฯ  ; สรุปพัฒนาการมหาวิ ทยาลัย ฯ ; การจัดทําแ ผนพัมนา
มหาวิทยาลัย 5 ป (พ.ศ. 2540–2544) ; การบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ( โครงสราง
การพัฒนาระบบบริหาร รายงานการเงิน บุคลากร ) ; การจัดการศึกษา (หลักสูตร 
นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา) ; การพัฒนามหาวิทยาลัย (การพัฒนาวิชาการ การ
พัฒนากายภาพ ) ; การพัฒนานักศึกษา ; กองทุนและทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ; การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการชุมชน ; นโยบายอื่นๆ  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.1/2 ผลการดําเนินงานประจําป 2540-2541  
วันเดือนปเอกสาร : พ.ศ. 2540–2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 82 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : ผลการดําเนินงานประจําป 2540 และ 2541 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบปที่
ผานมาในดานตางๆ เชน การพัฒนาคณาจารย นักศึกษา การพัฒนาดานวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงดานกายภาพ และการใหบริการชุมชนตลอดจน
แผนงานที่จะดําเนินการในปตอไป เน้ือหาของเอกสารแยกตามรายป ดังน้ี 
 - ผลการดําเนินงานประจําป 2540 เน้ือหาประกอบดวย การจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 5 ป ( พ.ศ. 2540–2544 ) ; การปรับปรุงโครงสรางองคกรของ
มหาวิทยาลัยฯ ; การพัฒนาวิชาการ ; การพัฒนานักศึกษา ; การปรับปรุงระบบ
บริหาร ; การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพัฒนากายภาพ ; นโยบายเพื่อให
เกิดความรวมมือในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ; นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม ; การ
จัดตั้งแผนกปฏิบัติการสังคม  
- ผลการดําเนินงานประจําป 2541 เน้ือหาประกอบดวย การพัฒนาระบบบริหาร 
กําหนดนโยบายบริหารงบประมาณ ; การปรับปรุงระบบการจัดซื้อและจัดจาง 
นโยบายประชาสัมพันธและคอมพิวเตอร ;  โครงการ HCU-INTRANET ; การ
ปรับปรุงโครงสรางแผนภูมิการบริหาร ;  การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
พัฒนากายภาพ  ;  การปรับปรุงระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ; การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  ; ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพัฒนา
กายภาพ  ; การพัฒนาวิชาการ  ; การพัฒนาคุณภาพอาจารย  ; การพัฒนา
คุณภาพบุคลากรและหนวยงาน ; โ ครงการบริการชุมชน ; การอนุรัก ษ
ศิลปวัฒนธรรม ; การแกปญหา Y2K ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; 
กําหนดกลวิธีรองรับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ ;  โครงสรางกอสราง
ศาลหลวงปูไตฮง 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.1/3 สรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในรอบ 4 เดือน 
วันเดือนปเอกสาร : 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 6 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : สรุปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรอบ 4 เดือน ระหวาง 

วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2542 เน้ือหาประกอบดวย  ; กิจกรรมดาน
วิชาการ ( การปรับปรุงหลักสูตร การขอเปดสาขาวิชาและหลักสูตรการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรายวิชา 
โครงการ Visiting Professor โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาการบริหารระบบเจาของ
กิจการ การรับ สมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2542 รอบกอ น
ทบวงมหาวิทยาลัย ; กิจกรรมดานการวิจัยและตํารา  ; กิจกรรมดานนักศึกษา ;  
กิจกรรมดานบริหาร ( กําหนดนโยบายประหยัดกระดาษชําระ  งานวันหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2542  การกําหนดวันสําคัญของมหาวิทยาลัย การจัด
งานปใหม ประจําป 2542  การจัดตั้งศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยฯ  ปรับปรุงแกไข
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ การพัฒนาบุคลากร การจัดประชุมอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ  การสงคณาจารยและเจาหนาที่เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ภายนอก ) 
; กิจกรรมดานบริการสังคม  

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.1/4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 1 มิ.ย. 2542 – 31 พ.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 99 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : รายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2542  

เปนการรายงานผลการดําเนินงานตั้งแต  1 มิถุนายน 2542 จนถึง  31 พฤษภาคม 
2543 เน้ือหาประกอบดวย ; การดําเนินงานดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ;  
การดําเนินงานดานการสงเสริมทักษะศิลปวัฒนธรรมและการมีสวนรวม ; การ
ใหบริการและการบริหารงานขอมูลศิลปวัฒนธรรม ; การดําเนินงานตามที่ได รับ
มอบหมายและใหความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม ; ผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในกํากับ  ไดแก ผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการศูนย
ศิลปวัฒนธรรม แผนกวัฒนธรรมศึกษา แผนกพิพิธภัณฑ และแผนกหอจดหมายเหต ุ
 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 

   ส
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กว5.1/5 สรุปภาระงานและแผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจําปการศึกษา 2542 
วันเดือนปเอกสาร : 1 มิ.ย. 2542 – 31 พ.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 54 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : สรุปภาระงานและแผนพัฒนาคุณภาพงาน ประจําปการศึกษา 2542 เปนการ 

ดําเนินงานของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต  1 มิถุนายน 2542 จนถึง  
31 พฤษภาคม 2543 ประกอบดวย เน้ือหาเกี่ยวกับ กรอบอัตรกําลัง ภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของหนวยงานในกํากับ ดังน้ี แผนกสารบรรณ  
แผนกง านประชุม แ ผนกเลขานุการ แ ผนกบ ริการคอมพิว เตอร  แผนก
ประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.1/6 สรุปผลการดําเนินการรับปญหา Y2K  
วันเดือนปเอกสาร : ธ.ค. 2542 – ม.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 31 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : ประกอบดวยเน้ือหาเร่ืองตางๆ ดังน้ี การวางแผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาY2K 

ของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดแก กองพัสดุ
กองบุคลากร กองคลัง ศูนยบรรณสารสนเทศ สํานักทะเบียนและประมวลผล  ;
สรุปผลการดําเนินการรองรับปญหา Y2K ซึ่งอาจเกิดขึ้น ในระหวางวันที่  31
ธันวาคม 2542–3 มกราคม 2543 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
   3) มีวัสดุแทรกอื่นๆ แทรก คือ 
    - ขาวตัดหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ ปที่ 13 ฉบับที่ 4092 วันที่ 6 ธันวาคม  
      พ.ศ. 2542 “เขาวาไทยมี ความเสี่ยง Y2K สูง” 
   - คูมือเตรียมพรอมรับปญหาคอมพิวเตอร ป ค.ศ.2000 ประจําบาน   
   - แผนพับ “คูมือรับ Y2K ฉบับนักลงทุน” จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
   - ขอความรู Y2K การเตรียมความพรอมสถาบันการเงินไทย 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป 
หมายเหตุ : – 
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กว5.1/7 การเสนอผลงานวิจัยวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 
วันเดือนปเอกสาร : 24 มี.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 83 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : การเสนอผลงานวิจัย วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2543 จัดทําโดยสํานักพัฒนา 

วิชาการ เพื่อเปนเอกสารประกอบการเสนอผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 มีนาคม 2543 ซึ่งเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
ผลงานวิจัยที่เสนอมีทั้งหมด 14 งานวิจัย ไดแก 
1) การสํารวจอุบัติการณการติดเชื้อพยาธิโรคเทาชางในแรงงานตางชาติในจังหวัด 
   สมุทรปราการ ผูวิจัยคือ อาจารยสายพิณ เกิดประทุม 
2) การตรวจหาพาหะของธาลัสซีเมียชนิดแอลฟาในทารกแรกเกิด โดยใชขอมูล 
    ทางโลหิตวิทยา ผูวิจัยคือ อาจารยสราวุธ สายจันมา 
3) การศึกษาความยืดหยุนของเอ็นรอบขอและความตึงของกลามเน้ือที่มีสวน 
    สัมพันธกับการบาดเจ็บของขาในนักกีฬาเซปกตะกรอทีมชาติไทย ผูวิจัยคือ  
    อาจารยพรรัชนี วีระพงษ และอาจารยลลิดา โรจนธรรมณี 
4) การศึกษาทักษะการทําคลอดปกติและความคิดเห็นตอการเรียนของนักศึกษา 
    พยาบาลมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจากการสอนทักษะการทาํคลอด 
    ปกติโดยวิธีเรียนรูรวมกัน  ผูวิจัยคือ อาจารยอังสนา ศิรรประชา อาจารยพรพมิล  
    สวัสดิพงษ  อาจารยพัฒนา วันฟน และอาจารยหทัยชนก บัวเจริญ 
5) ศึกษาความรูดานการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดแผลไหมของประชาชนในชุมชน 
    มัสยิดมหานาค กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยคือ อาจารยวิไลวรรณ ตรีถิ่น และ 
    อาจารยกัญชลี ฐิตะโภคา 
6) การศึกษาลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ
    ผูวิจัย คือ อาจารยวุฒิพงษ ทองกอน 
7) การศึกษาปญาหาการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ผูวิจัยคือ อาจารยทัศพร เกตุถนอม 
8) การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรการบริหารงานสวัสดิการสังคม  
    ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผูวิจัยคือ อาจารย 
    จตุรงค บุญยรัตนสุนทร 
9) ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงธนบุรี : ศึกษาจากเอกสารจีน ผูวิจัย คือ  
   ศาสตราจารยตวน ลี่เซิง 
10) ความกตัญูของชาวจีนโพนทะเลที่สะทอนผานพิธีกงเต็ก : กรณีศึกษาพิธีกงเต็ก  
     จีนไหหลําในสังคมไทย ผูวิจัยคือ ผูชวยศาสตราจารยแสงอรุณ กนกพงศชัย 
11) การศึกษาเบื้องตนของวัฒนธรรมทองถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยคือ  
     อาจารยพรรณศิริ จุลกาฬ 
12) ปริศนากวีผะหมี : กรณีศึกษาอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยคือ  
     นางสาวนราวดี พันธุนรา 
13) บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังขององคการบริหารสวนตําบลใน 
     ทรรศนะของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและพนักงาน 
     สวนตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยคือ อาจารยประสาตร สิทธิเลิศ 
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14) การประเมินสาเหตุที่ไมไดดําเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  
     (ISO14000) ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยคือ  
     อาจารยวราภรณ กัลยาเลิศ และอาจารยวีรอร วัดขนาด 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.1/8 สรุปผลการดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วันเดือนปเอกสาร : 27–28 ก.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 43 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : สรุปผลการดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําขึ้น 

โดยคณะดูงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดแก กองคลัง และ
สํานักทะเบียนและประมวลผล  เน้ือหาการสรุปผลการดูงาน ประกอบดวย 
สรุปผลการดูงานฝายตางๆ ในสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ไดแก สรุปผลการดูงานฝายแนะแนวการศึกษาและรับเขาศึกษา ฝาย
บริหารหลักสูตรตารางสอนและตารางสอบ ฝายทะเบียนการศึกษา ฝายตรวจสอบ
และรับรองผลการศึกษา ฝายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร และการ
ประเมินผลคาใชจายที่ใชในการดําเนินงาน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2   โครงการ [พ.ศ. 2537–2543]   
 

ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการตางๆ ระหวาง พ.ศ. 2537–2543  จํานวน 22 โครงการของหนวย 
   งานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จัดทําและเสนอใหทานอธิการบดีทราบ เชน 
   เชน โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง องคกรสังคมสงเคราะหเอกชนกับการ 
   แกไขปญหาสังคมในทศวรรษหนา โครงการมินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหาร 
   รุนท่ี 2 โครงการปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540 โครงการการ 
   ประชุมปฎิบัติการเรื่อง การสรางงานวิจัย โครงการจัดต้ังศูนยการแพทย 
   มูลนิธิหัวเฉียวปอเต็กต๊ึง เปนตน 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามลําดับวันเดือนป  
ขนาดและปริมาณฯ :  2 กลอง 22 แฟม [กลองท่ี 28 – 29 ]  
 

กลองท่ี 28 โครงการ [กว5.2/1–กว5.2/] 
 

กว5.2/1 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง องคกรสังคมสงเคราะหเอกชนกับการแกไข 
 ปญหาสังคมในทศวรรษหนา  
วันเดือนปเอกสาร : 25 มี.ค. 2537 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 120 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง องคกรสังคมสงเคราะหเอกชนกับการแกไขปญหา 

สังคมในทศวรรษหนา จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
วโรกาสพิธีเฉลิมพระเกียรติและสถาปนามหาวทิยาลัยฯ เมื่อวันที่  25 มีนาคม
2537 ขอบเขตเน้ือหาของการ สัมมนาประกอบดวย  ภาพรวมสภาพปญหาใน
สังคมไทยปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพปญหาในทศวรรษ
หนา ; การดําเนินงานขององคกรสังคมสงเคราะหเอกชน ( ลักษณะการดําเนินงาน
และการใหการสงเคราะหกลุมเปาหมายตางๆ  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ) ;
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดําเนินงานทศวรรษหนาเพือ่ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2/2 โครงการมินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหาร รุนที่ 2  
วันเดือนปเอกสาร : 14–15 มิ.ย. 2540 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 10 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการมินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหาร รุนที่ 2 เน้ือหาประกอบดวย 

กําหนดการโครงการ หนังสืออนุมัติโครงการ และรายนามผู เขาอบรมโครงการ
มินิ เอ็มบีเอ สําหรับผูบริหารรุนที่ 2 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะแยกแผน  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : ไมมีรายละเอียดโครงการฯ 
 
  
กว5.2/3 โครงการปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540  
วันเดือนปเอกสาร : 14 มี.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 45 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2540 ดําเนินการโดยคณะกรรมการ  

ดําเนินการพิธีปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2540 สํานักพัฒนานักศึกษา เน้ือหา
ประกอบดวย  รายละเอียดโครงการ คํากลาวรายงาน  คํากลาวเปดงาน 
กําหนดการ ตัวอยางแบบสอบถาม จํานวนนักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศ
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมนําชมและฟงการใหบ ริการนักศึกษาของหนวยงานตางๆ ประมวล
แบบสอบถามและขอเสนอแนะจากการจัดโครงการ และเอกสารประกอบ
โครงการ ไดแก ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี เร่ืองเคร่ืองแบบนักศึกษา พ.ศ. 2540 และวินัยและการพัฒนา
นักศึกษา พ.ศ. 2541 เปนตน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2/4 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
 2541 
วันเดือนปเอกสาร : 4–5 มิ.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 34 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการปฐมนิเทศ ภาคการเรียนที่ 1ปการศึกษา 2541 ดําเนินการโดย 

คณะกรรมการดําเนินการพิธีปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2541 สํานักพัฒนานักศึกษา
เน้ือหาประกอบดวย คํากลาวรายงาน  คํากลาวเปดงาน ; คําบรรยายเร่ือง “การ
ใชชีวิตของนักศึกษาใหมในมหาวิทยาลัย” ; โครงการพิธีปฐมนิเทศ ภาคฤดูรอน ;
กําหนดารโครงการ ; ตัวอยางแบบสอบถาม ; ตัวอยางใบแสดงการผานจุดนัดพบ
ลงทะเบียนเรียน ; ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเขารวมพิธีปฐมนิเทศ ; ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเขารวมพิธีปฐมนิเทศ เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาแตงกายผิด
ระเบียบ ; ตารางแสดงรายชื่อคณะทํางาน กิจกรรม Campus tour ; ผลจาก
แบบประเมินผล ; ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ; งบประมาณดําเนินการ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/5 โครงการการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสรางงานวิจัย  
วันเดือนปเอกสาร : 9–11 มิ.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 77 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการประชุมปฏิบัติการ เร่ือง การสรางงานวิจัย จัดทําโดยสํานักพัฒนาวิชาการ 

เพื่อใหคณาจารยที่ไมมีประสบการณในการทําวิ จัยและกลุมอาจารยใหมไดมี
ความรูความสามารถในหลักพื้นฐานของการวิจัย เน้ือหาประกอบดวย  โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ; กําหนดการโครงการ ; คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด
งาน ; สรุปผลการบรรยาย เร่ือง การสรางงานวิจัย ; สรุปผลการฝกภาคปฏิบัติ ; 
ระเบียบวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขอรับการสงเสริมงานวิจัย ; สรุปการ
ประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ; รายนามผูเขารวมประชุม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : มีโครงรางการวิจัยฉบับเสนอขอรับทุน 
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กว5.2/6 โครงการจัดต้ังศูนยการแพทยมูลนิธิหัวเฉียวปอเต็กต๊ึง  
วันเดือนปเอกสาร : 5 ส.ค.–14 ก.ย. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 23 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยมูลนิธิหัวเฉียวปอเต็กตึ๊ง  มีเปาหมายเพื่อ ; ใหบริการ 

การแพทยแผนตะวันตกในระดับมาตรฐานสากล ; ใหบริการการแพทยแผนจีนใน
ระดับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศจีนและกระทรว ง
สาธารณสุขของประเทศไทย ; ใหประชาชนมีโอกาสเลือกแผนการรักษาให
เหมาะสมกับสภาพโรค และเหมาะสมกับเศรษฐฐานะ ; ใหบ ริการทุกประเภท
ของศูนยการแพทยฯ ที่จัดตั้งเปนศูนยกลางรวมบริการแผนการรักษาทุกประเภท 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยและภาษาจีน (จดหมาย1ฉบับ/ 2 แผน)  
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบ 3 รายการ คือ 
 1) ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน กรมการแพทย กระทรวง 
    สาธารณสุข ( 21 สิงหาคม 2541) 
 2) บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักร 
    ไทย กระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย 
    ความรวมมือในดานสาธารณสุขการแพทย และเภสัชกรรม 
 3) การพัฒนาความรวมมือการแพทยไทย–จีน กรมการแพทย 
    กระทรวงสาธารณสุขรวมกับมูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง 
 4) มีนามบัตร 3 ใบ(คุณสุทัศน เตชะวิบูลย คุณ Qu Wen Long) 
     และนายแพทยคณิน คุรุรัตนพันธ ) 
 
 
กว5.2/7 โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  
วันเดือนปเอกสาร : 21 ต.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 21 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  เปนโครงการความรวมมือระหวาง 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และเอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร
(Asian Nutraceutical Center (ANC) ) ซึ่ งไ ด รับ คว าม เห็นชอ บ จากคณะ
กรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ เน้ือหาประกอบดวย  การดําเนินการ
ปรับแกบันทึกขอตกลงตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ ;
กําหนดการงานแถลงขาว ; รายชื่ออาจารยคณะเภสัชศาสตรเขารวมลงนามใน
สัญญากับบริษัทกัสโซ ; บันทึกขอตกลง ; แนวทางการแถลงขาว ; แนวคําถามวัน
แถลงขาว 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
   3) มีภาพถาย4 ภาพ 
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ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบ 2 รายการ คือ 
 1) บันทึกขอตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 
 2) เอกสารความรูประกอบผลิตภัณฑ 
 
 
กว5.2/8 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมี 
 ประสิทธิภาพ 
วันเดือนปเอกสาร : 14–15 ธ.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 20 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมี 

ประสิทธิภาพ จัดทําโดย สํานักพัฒนาวิชาการเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาซึ่งสวนใหญ
จะเปนระดับผูบริหาร ตั้งแตหัวหนาแผนกขึ้นไป และคณาจารย ใหมีความเขาใจ
แนวคิดของการบริหารหลักสูตร และรายวิชา สามารถนําไปประยุกตและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารหลักสูตรและรายวิชา มีเน้ือหาการสัมมนา
ประกอบ ดวย  การบรรย ายเ ร่ือง  แนวทางในการบริหารหลัก สูตรให มี
ประสิทธิภาพ ; การบรรยายพิเศษเร่ือง ความรับผิดชอบของผูบริหารการศึกษาตอ
การบริหารหลักสูตรและรายวิชา ; การประชุมกลุมยอย ( แนวทางในการบริหาร
หลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติใหมปีระสทิธภิาพ) 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม 
   3) มีหนังสือ 2 รายการ คือ 
   - การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ จัดทําโดย 
     สํานักพัฒนาวิชาการ จํานวน 2 เลม 
   - การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ จัดทําโดย 
     สํานักทะเบียนฯ จํานวน 1 เลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 

กลองท่ี 29 โครงการ [กว5.2/10–กว5.2/22] 
 

กว5.2/10 โครงการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : มรดกทางปญญา 
วันเดือนปเอกสาร : 24 มี.ค. 2541 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 3 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการอภิปรายทางวิชาการเร่ือง จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : มรดกทางปญญา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 206 

จัดโดยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรวมเฉลิมฉลอง “วันหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติรําลึก 2541” ในวาระครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
 พระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยมุงเนนใหเห็นคณุคา 
ของงานจดหมายเหตุดานการบริหาร ประวัติศาสตร และสังคม   

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/10 โครงการ มฉก. บริการชุมชน พ.ศ. 2541-2543  
วันเดือนปเอกสาร : 3 ม.ค. 2541–6 ม.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 76 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการ มฉก. บริการชุมชน เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

รวมใจ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อชวยเหลือสังคม ชุมชน ไดดําเนินการ
อยางตอเน่ืองมา ตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2540 ใหความชวยเหลือชุมชนที่ประสบ
ปญหาทางดานสุขภาพและการดําเนินชีวิต อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวโดย
จัดบริการใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน การตรวจสุขภาพทั่วไป การจายยาถอน
ฟน บริการตัดผม กําจัดเหา การใหคําปรึกษา ดานสุขภาพและสุขภาพจิต
ตลอดจนการรณรงค เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งจะจัดเดือนละ 1 คร้ัง เน้ือหา
ประกอบดวย ปฏิทินการออกปฏิบัติงานโครงการการใหบ ริการชุมชน มฉก .ป
การศึกษา 2540–2541 กําหนดการจัดโครงการและสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม 
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม รายงานการดําเนินงานในแตละคร้ัง ในระยะเวลา พ .ศ .
2541-2543 แบบสํารวจพื้นที่โครงการ มฉก.บริการชุมชน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามวันเดือนป 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2/11 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใหเกรด (Grading) อยางมี 
 ประสิทธิภาพ 
วันเดือนปเอกสาร : 26  เม.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 30 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใหเกรด (Grading) อยางมปีระสทิธภิาพ 
 จัดโดยสํานักพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542 เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ 
 และประสบการณในการใหเกรดตอการสอนของอาจารย ผูเขารวมโครงการจะมี 
 คณบดี หัวหนาสาขา ประธานโครงการบริหารหลักสูตร 
ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบ 1 รายการ คือ บทความเร่ือง “ปรัชญาการประเมินผลทาง 
   การศึกษาและวิธีการกําหนดคะแนน” โดย รองศาสตราจารย ดร.สุพัฒน สกุมลสนัต 
   สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
กว5.2/12 โครงการการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ 
วันเดือนปเอกสาร : 26–28 พ.ค. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 38 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการการประชุมปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ จัดโดย แผนก 

วิจัยและตําแหนง วิชาการ สํานักพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่  26–28 พฤษภาคม
2542 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยเขียนตํารา เอกสารคําสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และบทความทางวิชาการที่ถูกตองตามหลักเกณฑและมี
คุณภาพวิชาการ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร 
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : มีเอกสารประกอบ 1 รายการ คือ บทความเร่ือง “เทคนิคการเขียนตําราและ 
   เอกสารวิชาการ ” โดย รองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา 
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กว5.2/13 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
วันเดือนปเอกสาร : 14 มิ.ย. 2542  
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 13 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จัดโดยสํานักพัฒนาวิชาการ เพื่อใหความรู 

เกี่ยวกับนโยบายแนวคิดในการทํางาน รวมทั้งโครงสรางการแบงสวนงานและ
ระบบงานของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรใหม  จัดเปนการสรางความเขาใจพื้นฐาน
ในการทํางานเพื่อการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เน้ือหาประกอบดวย 
โครงการปฐมนิเทศ  กําหนดการ คํากลาวรายงาน สรุปคําบรรยาย  สรุปแบบ
ประเมินผล และรายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/14 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูบริหารวิชาการ 
วันเดือนปเอกสาร : 27 ก.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 16  แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผูบริหารวิชาการ จัดทําโดย 

สํานักพัฒนาวิชาการ เน้ือหาประกอบดวย โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
“การพัฒนาศักยภาพผูบริหารวิชาการ” กําหนดการสัมมนาวิชาการ คํากลาวเปด
การสัมมนา สรุปคําบรรยายสัมมนาวิชาการ เร่ือง 
1) “บทบาทหนาที่ของหัวหนาสาขา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุมวิชา 
     รายวิชา”  โดย ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
2) “การบริหารหลักสูตรและรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ” โดย รองศาสตราจารย  
    ดร.วิชัย วงษใหญ 
3) “การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต”ิ 
    โดย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชนนท 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
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กว5.2/15 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู 
วันเดือนปเอกสาร : 19 ต.ค.–4 พ.ย. 2542 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 99 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการประชุมเชงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู จัดโดย 

สํานักพัฒนาวิชาการ เน้ือหาประกอบดวย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
“การเสริมสรางประสบการณครู” กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คํากลาว
รายงานพิธีเปด–ปดการประชุม สรุปคําบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
1) “ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร”  โดย ผูชวยศาสตราจารยมณีวรรณ ฉัตรอุทัย 
2) “ครูยุค ค.ศ. 2000 บทบาทและหนาที่ของครูที่พึงประสงค” โดย  
   ดร.อมรวิทย นาคทรรพ 
3) “จิตวิทยาการเรียนการสอน และเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน” โดย 
   รองศาสตราจารย ดร.ประดินันท อุปรมัย 
4) “หลักการสอนในระดับอุดมศึกษาและเทคนิคการสอนแบบตางๆ ” โดย 
   รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน 
5) “ การวัดและประเมินผลการศึกษา” โดย รองศาสตราจารย ดร.ไพศาล หวังพาณิช 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/16 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางดัชนีบงช้ีคุณภาพ เกณฑ 
 ตัดสินคูมือประกันภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง 
วันเดือนปเอกสาร : 5–6 ม.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 48 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสรางดัชนีบงชี้คุณภาพ เกณฑตัดสิน 

คูมือประกันภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการศึกษาตนเองจัดโดย สํานัก
พัฒนาวิชาการ เน้ือหาประกอบดวย  โครงการและกําหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การสรางดัชนีบงชี้คุณภาพ เกณฑตัดสินคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง สรุปคําบรรยายเร่ือง 
1) “การนําแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฎิบัติ” โดย 
   ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร จารมรมาน 
2) “สรุปผลการประชุมกลุมเร่ืองจุดออน-จุดแข็งของคณะวิชาตางๆ ตาม 
    องคประกอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” 
    โดย หนวยประกันคุณภาพสํานักพัฒนาวิชาการ 
3) “สรุปผลการนําเสนอจุดออน-จุดแข็งของคณะวิชาตางๆ  และแนวทางแกไข 
   จุดออนสงเสริมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” โดย  
   ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท 
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4) “ดัชนีบงชี้คุณภาพ เกณฑตัดสิน และการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง” 
    โดย ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร จารมรมาน 
5) “ขอเสนอแนะจากวิทยากร ในดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”   โดย ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร จารมรมาน 
6) “แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของของมหาวิทยาลัย 
   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ประจําปการศึกษา 2542-2543  โดย  
   หนวยประกันคุณภาพ สํานักพัฒนาวิชาการ 
7) “สรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ศาสตราจารย 
   ดร. อุทุมพร จารมรมาน 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ :  – 
 
 
กว5.2/17 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสรางทักษะการเปนอาจารย 
 ที่ปรึกษา 
วันเดือนปเอกสาร : 14 มี.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 25 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการประชุมปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสรางทักษะการเปนอาจารยที่ปรึกษา 

จัดโดยสํานักพัฒนาวิชาการ เน้ือหาประกอบดวย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การเสริมสรางทักษะการเปนอาจารยที่ป รึกษา” กําหนดการปรชุมเชิง
ปฏิบัติการ คํากลาวรายงานพิธีเปดการประชุม สรุปคําบรรยายเร่ือง “บทบาท
แนวคิดของอาจารยที่ปรึกษา” โดยรองศาสตราจารย ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา สรุปแบบประเมินผลการประชุม รายชื่อผู เขารวมประชุมและไดรับ
วุฒิบัตร 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร :  ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง :  จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ :  – 
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กว5.2/18 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินหลักสูตร  
วันเดือนปเอกสาร : 27 เม.ย. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 19 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินหลักสูตร จัดโดยสํานักพัฒนา 

วิชาการ เน้ือหาประกอบดวย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและกําหนดการ
ประชุม คํากลาวรายงานการประชุม และคํากลาวเปดการประชุม สรุปคํา
บรรยาย เร่ือง “การประเมินหลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ
ผลการประชุมยอย สรุปการประเมินผลโครงการ รายนามผูเขารวมประชุม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/19 โครงการอบรม “ทักษะพ้ีนฐานการบริหารของผูนํากิจกรรม” ครั้งที่ 3  
วัน เดือน ปเอกสาร : 5–6 พ.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 72 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการอบรม “ทักษะพื้นฐานการบริหารของผูนํากิจกรรม” คร้ังที่ 3 จัดโดย 

แผนกกิจกรรมนักศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา เน้ือหาประกอบดวย  โครงการ
อบรม “ทักษะพื้นฐานการบริหารของผูนํากิจกรรม” คร้ังที่  3 คํากลาวรายงาน
คํากลาวเปดการอบรม การบรรยายพิเศษเร่ือง “ทักษะการควบคุมอารมณและ
การบริหารพฤติกรรมทางอารมณ” ทักษะการพูดสําหรับผูนํา ทักษะการบริหาร
โครงการ ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ทักษะการบริหารเวลา
และการทํางานเปนทีม สรุปและประเมินผลโครงการ รายชื่อผูเขารวมโครงการ
รายชื่อวิทยากร ประมวลภาพกิจกรรม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม 
   3) มีภาพถาย 12 ภาพ 
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2/20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใหคําปรึกษา  
วันเดือนปเอกสาร : 23 ก.ย. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 16 แผน 
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการใหคําปรึกษา จัดโดยสํานักพัฒนา 

วิชาการ เน้ือหาประกอบดวย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการให
คําปรึกษา” กําหนดการ สรุปคําบรรยายเร่ือง “เทคนิคการใหคําปรึกษา” โดย
รองศาสตราจารย ดร.ประดินันท อุปรมัย สรุปแบบประเมินโครงการ รายนามผู
ที่ไดรับวุฒิบัตร รายนามผูเขารวมประชุม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
 
 
กว5.2/21 โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 6 เรื่อง“ศิลปและ 
 เทคนิคการเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่พึงประสงค” 
วันเดือนปเอกสาร : 13 ต.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 36 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 6 เร่ือง “ศิลปและเทคนิค 

การเปนอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาที่พึงประสงค” จัดโดย แผนกกิจกรรม
นักศึกษา สํานักพัฒนานักศึกษา เน้ือหาประกอบดวย โครงการอบรมอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 6 มีการบรรยายเร่ือง 
1) “ศิลปการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี” โดย ศาสตราจารย นายแพทยเกษม  
   วัฒนชัย 
2) “บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา” โดย  
   รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ 
3) “บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษา” 
    โดย ผูชวยศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว5.2/22 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การเขียนตํารา เอกสารคําสอน และเอกสาร 
 ประกอบการสอน 
วันเดือนปเอกสาร : 7 ธ.ค. 2543 
ขนาดและปริมาณฯ : 1 แฟม 46 แผน   
ขอบเขตและเน้ือหา : โครงการประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง การเขียนตํารา เอกสารคําสอน และเอกสาร 

ประกอบการสอน จัดโดยสํานักพัฒนาวิชาการ เน้ือหาประกอบดวย  โครงการ
และกําหนดการประชุมเชิงวิชาการ คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดและการ
บรรยายเร่ือง “นโยบายการสนับสนุนและสงเสริมการแตงตําราทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” การแตง เรียบเรียง และแปล ตํารา
หนังสือ เอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอนระดับอุดมศึกษา สรุปคํา
บรรยายเร่ือง “แนวทางการขอตําแหนงทางวิชาการ” โดย คุณสุจิตร รัตนมุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขอรับการสงเสริมการเขียนตํารา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สรุปการประเมินโครงการประชุมเชิง
วิชาการ รายนามผูที่ไดรับวุฒิบัตร และรายนามผูเขารวมประชุม 

ลักษณะทางกายภาพฯ : 1) พิมพจากคอมพิวเตอร  
  2) กระดาษสวนใหญมีขนาด A4 ลักษณะเย็บเลม  
ภาษา/ตัวอักษร : ภาษาไทย 
ระบบการจัดเรียง : จัดเรียงตามเน้ือหาของเอกสาร 
หมายเหตุ : – 
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กว6   สิ่งพิมพฯ [พ.ศ. 2540–2543] 
           เปนสิ่งพิมพท่ีมหาวิทยาลัยฯ ทําขึ้นและไดรับจากหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ี 
           ไดรับไวเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการหรือเพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ 
           มหาวิทยาลัยฯ อยูระหวาง พ.ศ. 2537-2543 จํานวน 6 กลอง 50 แฟม (กว6/1-กว6/50) 
 

กลองท่ี 30 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/1–กว6/6] 
 

กว6/1     
ผูแตง :  ไทยฟอรมสตูดิโอ 

 ช่ือเรื่อง : Art Record in Thailand นิตยสารศิลปะรายเดือน ประติมากรรมไทย 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537 
 
กว6/2      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฉบับปฐมฤกษ 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊งบริษัท เอส.อาร.ชี.เอ็นเวลอพ,  
   2536 
 
กว6/3      
ผูแตง : เกษม วัฒนชัย 
ช่ือเรื่อง : เขียนถึงพอ (คุณพอประภาสน วัฒนชัย) 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2540 
 
กว6/4      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ช่ือเรื่อง : พิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด 
   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
สถานที่พิมพ    : มหาสารคาม : [ม.ป.พ.], 2541 
 
กว6/5      
ผูแตง : ภรณี ชัยกิตติศิลป 
ช่ือเรื่อง : ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายบุญสง ชัยกิตติศิลป ป.ช.,ป.ม 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2540 
 
กว6/6      
ผูแตง : เกษม วัฒนชัย 
ช่ือเรื่อง : วิทยาลัยชุมชนในมุมมองของไทยรักไทย 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2544 
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กลองท่ี 31 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/7 – กว6/14] 
 

กว6/7      
ผูแตง : คณะอนุกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกฯ 
ช่ือเรื่อง : ที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ป มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กตึ๊ง 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2533 
 
กว6/8      
ผูแตง : คณะจัดทําหนังสือแจงกิจการมูลนิธิฯ ป พ.ศ. 2536 
ช่ือเรื่อง : มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง หนังสือแจงกิจการ พ.ศ.2536 
สถานที่พิมพ   : กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.อาร.ชี.เอ็นเวลอพ, 2537 
 
กว6/9      
ผูแตง : สุภกิจ แซแต 
ช่ือเรื่อง : ชีวประวัติหลวงปูไตฮงอริยสงฆผูเปยมเมตตา  
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊งบริษัท เอส.อาร.ชี.เอ็นเวลอพ,  
   2536 
 
กว6/10      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊งบริษัท เอส.อาร.ชี.เอ็นเวลอพ,  
   2537 
 
กว6/11      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : สูจิบัตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาบรมราชินีนาถ 
   เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติและ 
   สถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2537 
 
กว6/12      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติและสถาปนามหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2537 
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กว6/13      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : หนังสือที่ระลึกพิธีเปด มฉก. (ฉบับภาษาจีน) 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2537 
 
กว6/14      
ผูแตง :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ  
   พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินในพิธีเปดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
   เฉลิมพระเกียรติ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2537 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2537 
 
 

กลองท่ี 32 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/15 – กว6/24] 
 

กว6/15       
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ  
   พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินในพิธีเปดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
   เฉลิมพระเกียรติ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2537 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2537 
 
กว6/16      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : หนังสือที่ระลึกวันทําพิธีเปดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียริต   
   (ฉบับภาษาไทยและภาษาจีน) 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2537 
 
กว6/17      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คูมือและหลักสูตรปการศึกษา 2537 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2537 
 
กว6/18      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : เอกสารแนะแนวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา 2537 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2537 
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กว6/19      
ผูแตง : สมาคมเตชะสัมพันธ 
ช่ือเรื่อง : ปรัชญาชีวิต ดร.อุเทน เตชะไพบูลย  
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2541 
 
กว6/20      
ผูแตง : ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : พิพิธภัณฑกับความคิดเห็นสาธารณะ  
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2540 
 
กว6/21      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : แพทยหญิงกรรณิการ  ตันประเสริฐ ปฐมอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
   เฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2538 
 
กว6/22      
ผูแตง : คณะกรรมการจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ช่ือเรื่อง : เพราะพระเกื้อพระการุณย  
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2538 
 
กว6/23      
ผูแตง : คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานประจําป 2538 
ช่ือเรื่อง : รายงานประจําป 2538 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 2539 
 
กว6/24      
ผูแตง : หลี่ ตาสุย 
ช่ือเรื่อง : รวมแรงรวมใจสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนใหเจริญกาวหนา 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2538 
 
 

กลองท่ี 33 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/25 – กว6/32] 
 

กว6/25      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2539 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2539 
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กว6/26      
ผูแตง : คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธของที่ระลึกและหนังสือแนะนํา 
   มหาวิทยาลัย 
ช่ือเรื่อง : ครบรอบ 3 ป เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช  
   มหาราชเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัยฯ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2540 
 
กว6/27      
ผูแตง : คณะอนุกรรมการประกวดบทเพลงมหาวิทยาลัย 
ช่ือเรื่อง : ตึกแดง-แสงทอง บทเพลงประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2540 
 
กว6/28      
ผูแตง : แผนกประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : ขาวรมโพธิ์ทอง 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2540-2542 
 
กว6/29      
ผูแตง : แผนกปฏิบัติการสังคม สํานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
   พระเกียรติ  
ช่ือเรื่อง : แฟมขอมูลสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2540-2542 
 
กว6/30      
ผูแตง : โรงพยาบาลหัวเฉียว 
ช่ือเรื่อง : ที่ระลึกวาระครบรอบ 60 ป โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2541 
 
กว6/31      
ผูแตง : ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : รายชื่อหนังสือใหมศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
   พระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2541 
 
กว6/32      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : บทคัดยอผลงานวิจัย ปการศึกษา 2539-2540 เน่ืองในโอกาสการเสนอ 
   ผลงานวิจัย 23 มีนาคม 2542 วันวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2542 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2542 
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กลองท่ี 34 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/33 – กว6/38] 
 

กว6/33      
ผูแตง : สํานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : พิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2541 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2542 
 
กว6/34      
ผูแตง : สํานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : บทบาทหนาที่ของสํานักพัฒนานักศึกษา 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2542 
 
กว6/35      
ผูแตง : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : สรุประเบียบวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  ตาง ๆ ตามระเบียบโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2542 
 
กว6/36      
ผูแตง : กองพัสดุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2542 
สถานที่พิมพ    : นนทบุรี : บริษัท เอส. อาร. พร้ินติ้ง แมสโปรดักส, 2542 
 
กว6/37      
ผูแตง : แผนกประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : หนังสือแนะนํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฉบับปรับปรุง  
   พ.ศ. 2542 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2542 
 
กว6/38      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา 2540 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2540 
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กลองท่ี 35 สิ่งพิมพมหาวิทยาลัยฯ [กว6/39 – กว6/50] 
 

กว6/39      
ผูแตง : แผนกสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คูมือการกําหนดเลขที่หนังสือออกและการกําหนดอักษรยอของหนวยงาน 
   ในมหาวิทยาลัย 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2543 
 
กว6/40      
ผูแตง : สํานักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : พิธีประสาทปริญญาบัตร คร้ังที่ 8 แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 
   การศึกษา 2542 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2543 
 
กว6/41      
ผูแตง : คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 5 
ช่ือเรื่อง : รายงานกิจการประจําป 2542 สหกรณออกทรัพย มฉก. จํากัด 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มฉก, 2542 
 
กว6/42      
ผูแตง : แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
   เฉลิมพระเกียรติ   
ช่ือเรื่อง : คะแนนสอบคัดเลือก และคะแนนเฉลี่ยสะสมแรกเขาของนักศึกษาใหม 
  ประจําปการศึกษา 2543  
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2543 
 
กว6/43      
ผูแตง : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ช่ือเรื่อง : คูมือและหลักสูตร ปการศึกษา 2543 
สถานที่พิมพ    : นนทบุรี : เอส. อาร พร้ินติ้ง แมสโปรดักส จํากัด, 2543 
 
กว6/44      
ผูแตง : คณะกรรมการหลักสูตรโครงการทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
ช่ือเรื่อง : คูมือการพัฒนาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2543 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มฉก, 2543 
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กว6/45      
ผูแตง : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ช่ือเรื่อง : คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2543 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มฉก, 2543 
 
กว6/46      
ผูแตง : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ช่ือเรื่อง : คูมือการลงทะเบียนเรียน มฉก 30 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มฉก, 2543 
 
กว6/47      
ผูแตง : แผนกงานประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คูมือการบริการหองประชุมการจัดเลี้ยงรับรอง 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : [ม.ป.พ.], 2543 
 
กว6/48      
ผูแตง : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
ช่ือเรื่อง : กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหมเพื่อเขาศึกษาใน มฉก. ปการศึกษา 2544 
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มฉก, 2544 
 
กว6/49      
ผูแตง : ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ช่ือเรื่อง : คูมือนําชมนิทรรศการ  ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
   พระเกียรติ   
สถานที่พิมพ    : สมุทรปราการ : แผนกเอกสารและงานพิมพ มฉก, [ ม.ป.ป.] 
 
กว6/50      
ผูแตง : ไตรพัฒน วงศประเสริฐสุข และธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา 
ช่ือเรื่อง : คูมือสรางรังรัก 
สถานที่พิมพ    : กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส จํากัด, [ ม.ป.ป.] 
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 ดัชนี 
ก 
กฐินพระราชทาน กลองที่ 14 กว3.3/3, กว3.3/6 

กนก วงษตระหงาน กลองที่ 8 กว2/4 

กนกวรรณ ฉันทนะมงคล กลองที่ 7 กว2/1, กว2/3[แฟมที่4] 

กรณีบาน 3 หลัง กลองที่ 14 กว3.3/4 
กรอบอัตรากําลัง กลองที่ 14 กว3.3/8 

กระแสโลกานุวัตร กลองที่ 3  กว1/3[แฟมที่6] 

กองกลาง กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], กลองที่ 27 กว5.1/5 

กองคลัง กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
กองทุนกาญจนภิเษก กลองที่ 10 กว3.1/4, กว3.1/10, กลองที่ 12 กว3.2/3, 
 กลองที่ 14 กว3.3/5 

กองทุนทรัพยสินถาวร กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนทั่วไป กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนพระราชทาน 5 ลานบาท กลองที่ 15 กว3.3/17 

กองทุนพัฒนา กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนพัฒนาอาจารย กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนพิเศษของ มฉก.   กลองที่ 13 กว3.2/10 
กองทุนวิจัยและหองสมุด กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนสงเคราะห กลองที่ 13 กว3.2/11  

กองทุนสัตวปาโลก กลองที่ 8 กว2.14 

กองบุคลากร กลองที่  8 กว2/11 [แฟมที่1-2], 
กองแผนและพัฒนา กลองที่  8 กว2/11 [แฟมที่1-2], 
กองพัสดุ กลองที่  8 กว2/11 แฟมที่1-2], 
กองอาคารสถานที่ กลองที่  8 กว2/11 [แฟมที่1-2], 
กอสรางตอเติมวิทยาเขตยศเส กลองที่ 15 กว3.3/12 

กัญชลี  ฐิตะโภคา กลองที่ 27 กว5.1/7 

กายกรรมเปยงยางจาสาธารณประชาชนจีน กลองที่ 15 กว3.3/18 

การกอสรางสนามกีฬา กลองที่ 14 กว3.3/3 
การกั้นหองเรียน กลองที่ 14 กว3.3/1 

การขอใชสถานที่ในการถายทําภาพยนตร กลองที่ 14 กว3.3/8 

การขอเปดดําเนินการหลักสูตร กลองที่  8 กว2/6 

การเขียนตํารา กลองที่ 29 กว5.2/22 

การจัดการศึกษา กลองที่  9 กว2/16 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย กลองที่  3 กว1/3 [แฟมที่4] 
การจัดพิมพตําราภาษาจีน กลองที่ 15 กว3.3/16 

การจัดระบบเอกสาร กลองที่ 16 กว3.4/2 

การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตฯ  กลองที่ 12 กว3.2/1 
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การเทียบโอนหนวยกิต กลองที่ 15 กว3.3/22 

การบริหารหลักสูตรและรายวิชา กลองที่ 28 กว5.2/8 

การแบงสวนงานของมูลนิธปิอเต็กตึ๊ง  กลองที่ 8 กว2/12 
การเปลี่ยนวันหยุดสุดสัปดาห กลองที่ 16 กว3.4/3 

การเปดหลักสูตรปริญญาบัณฑิต กลองที่ 15 กว3.3/22 

การพัฒนาศักยภาพผูบริหารวิชาการ กลองที่ 29 กว5.2/14 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา กลองที่ 8 กว2/6, กลองที่11 กว3.1/8 

การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร กลองที่ 10 กว3.1/3 

การลดคาเงินบาท กลองที่ 14 กว3.3/4 

การเวียนเอกสาร กลองที่ 16 กว3.4/2 

การเลือกตั้งทั่วไปในเขมรเหตุการณที่นา  
  จับตามอง    กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
การศึกษาไทย กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่5] 
การสงเสริมการเขียน แปลและเรียบเรียงตํารา กลองที่ 12 กว3.2/2 

การสงเสริมการวิจัย กลองที่ 12 กว3.2/2 

การสรางดัชนีบงชี้คุณภาพ กลองที่ 29 กว5.2/16 

การเสนอขอรับรองมาตรฐานการศึกษา 

  หลักสูตร กลองที่ 10 กว3.1/6 
การเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู กลองที่ 29 กว5.2/15 

การหยุดชดเชยหรือเหลื่อมวัน กลองที่ 14 กว3.3/7 

การอุดมศึกษาของไทยในสภาพปจจุบันสู 
  นโยบายเพื่ออนาคต   กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
การใหเกรด กลองที่ 29 กว5.2/11 

กําเนิดมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 9 กว2/16 

กิจกรรม 5ส กลองที่ 15 กว3.3/17 

กิติมา ฉันทพานิชย กลองที่ 17 กว3.5/1 
เกณฑการจัดเลี้ยงของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 14 กว3.3/9 

เกณฑตัดสินและคูมือคุณภาพ กลองที่ 15 กว3.3/19 

เกณฑในการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ กลองที่ 15 กว3.3/18 

เกรียงไกร ศิริมงคล กลองที่ 14 กว3.3/11 

 
 
ข  
ขจร เวชพฤติ กลองที่ 15 กว3.3/15 

ขอกําหนดมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 19 กว3.5/14  [แฟมที่4] 
ขอแนะนําเมื่อคุณเดินทางไปตางถิ่น” กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กลองที่ 11 กว3.1/7 

ขาวตัดหนังสือพิมพ กลองที่ 1 กว1/1[แฟมที่1], กว1/1[แฟมที่2] 
ไขมันสัตวและนํ้ามันพืชในอาหาร กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
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ค 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กลองที่ 10 กว3.1/5 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลองที่ 11 กว3.1/9 

คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลองที่ 10 กว3.1/5 

คณะกรรมการกอสราง กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะกรรมการจัดระบบเอกสาร กลองที่ 16 กว3.4/8 

คณะกรรมการประเมินคุณคาและกําหนด  

อายุการเก็บฯ  กลองที่ 15 กว3.3/19, กลองที่ 16 กว3.4/8 

คณะบริหาร ธุรกิจ กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะมนุษยศาสตร    กลองที่ 14 กว3.3/1 
คณะวิทยาการจัดการ กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะศิลปศาสตร กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะสังคมศาสตรและสวัสดิการสังคม กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลองที่ 14 กว3.3/1 

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 1 กว1/1 [แฟมที่3] 
ครอบครัวทั่วไทยสูภัยเอดส กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
คลินิคกายภาพบําบดั   กลองที ่15 กว3.3/22 
ความตกลงรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

  ในตางประเทศ กลองที่ 13 กว3.2/8 

ความรวมมือการแพทยไทย– จีน กลองที่ 26 กว4.2/3 

ความรวมมือทางการแพทยแผนจีน กลองที่ 14 กว3.3/7,  
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคฯ กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
คัดเลือกบุคลากรดีเดน กลองที่ 15 กว3.3/17 

คัดเลือกบุคลากรดีเดนของสมาคมสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนฯ กลองที่ 15 กว3.3/17 

คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ กลองที่ 10 กว3.1/2 

คายาและคารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา 

บทเรียนสําหรับทุกคน กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
คูมือการจัดระบบเอกสาร กลองที่ 15 กว3.3/20 

เครือขายสารสนเทศ (Uninet)  กลองที่อ 16 กว3.4/7 

เครือขายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  
(HCU-NET) กลองที่ 13 กว3.2/8 

เคร่ืองชี้การพัฒนาประชากร กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
เคร่ืองแบบนักศึกษา กลองที่ 14 กว3.3/1 

เคร่ืองแบบฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา กลองที่ 14 กว3.3/11 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่1], [แฟมที่2] กลองที่ 14 กว3.3/11 

โครงการ “BSO Campus Concert ลองที่ 10 กว3.1/6 

โครงการ Interactive Learning กลองที่ 14 กว3.3/2 

   ส
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โครงการ MBA ของบัณฑิตวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/6 

โครงการ ฝกทักษะการใชโสตทัศนูปกรณฯ กลองที่ 10 กว3.1/6 

โครงการ ฝกอบรมพยาบาลเวชกรรมฉุกเฉิน กลองที่ 15 กว3.3/12 

โครงการกอสรางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กลองที่ 18 กว3.5/13 

โครงการกอสรางโรงอาหารและหอพักฯ กลองที่ 12 กว3.2/5 

โครงการกอสรางโรงอาหารใหม กลองที่ 13 กว3.2/7 

โครงการกอสรางศาลหลวงปูไตฮง กลองที่ 14 กว3.3/11 

โครงการกอสรางหอพักบุคลากรเพิ่ม กลองที่ 10 กว3.1/6 

โครงการกอสรางอาคารเรียน 5 ชั้น กลองที่11 กว3.1/8 

โครงการการจัดอบรมคอมพิวเตอรฯ กลองที่ 14 กว3.3/2 

โครงการขอรับบริจาคสรางศาลหลวงปูไตฮง กลองที่ 10 กว3.1/5, กลองที่ 12 กว3.2/4,  
โครงการคายอบรมภาษาจีนกลางฯ  กลองที่ 10 กว3.1/3 

โครงการจัดตั้งศูนยการแพทยมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 14 กว3.3/10 

โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาการบริหารระบบ 

  เจาของกิจการ  กลองที่ 15 กว3.3/15 

โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนา 

ศักยภาพนักศึกษา กลองที่ 14 กว3.3/8 

โครงการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน กลองที่ 15 กว3.3/14 

โครงการจัดทําหนังสือความสัมพันธไทยจีน กลองที่ 15 กว3.3/13 

โครงการจางบัณฑิตอาสาฯ กลองที่ 15 กว3.3/14 

โครงการทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา กลองที่ 13 กว3.2/7 

โครงการบริการคอมพิวเตอร กลองที่ 15 กว3.3/21 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลองที่ 22 กว3.5/27 

โครงการปฏิบัติการสังคม กลองที่ 14 กว3.3/5 

โครงการประกวดภาพถายเกา กลองที่ 22 กว3.5/25 

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค กลองที่ 10 กว3.1/5 

โครงการเปดคลินิกกายภาพบําบัด กลองที่ 15 กว3.3/22 

โครงการแปลและอัดเสียงตําราภาษาจีน กลองที่ 15 กว3.3/14 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครกูชีพ กลองที่ 15 กว3.3/12 

โครงการพัฒนากายภาพ กลองที่ 13 กว3.2/9 

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลองที่ 15 กว3.3/18 

โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศฯ กลองที่ 15 กว3.3/16  

โครงการพัฒนาอาชีพโปรแกรมเมอร กลองที่ 15 กว3.3/15 

โครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/6 

โครงการพิเศษสภามหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 14 กว3.3/6 

โครงการมินิ เอ็มบีเอ กลองที่ 28 กว5.2/2 

โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) กลองที่ 11 กว3.1/9 

โครงการวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิค กลองที่ 14 กว3.3/7 

โครงการวิจัย“มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง:ประวัติศาสตร  

   ส
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จากคําบอกเลา กลองที่ 10 กว3.1/5 

โครงการวิจัย กลองที่ 15 กว3.3/12 

โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร (MOA) กลองที่ 12 กว3.2/4 

โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กลองที่ 12 กว3.2/5 

โครงการสรางศาลหลวงปูไตฮง, 59 กลองที่ 14 กว3.3/11 

โครงการสอนเสริมความรูพื้นฐานทาง 

คณิตศาสตร กลองที่ 10 กว3.1/6 

โครงการสอนเสริมทักษะวิชาบัญชี กลองที่ 15 กว3.3/16 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ กลองที่ 15 กว3.3/12 

โครงการหลวงเพื่อชาวไทยภูเขา กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
โครงการอนุรักษพลังงาน กลองที่ 13 กว3.2/11 

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนกลาง กลองที่ 13 กว3.2/11 

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนระดับประถม- 
มัธยมตน กลองที่ 15 กว3.3/14 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพองคการ 

บริหารตําบลบางแกว กลองที่ 11 กว3.1/9 

โครงการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อวิชาชีพ กลองที่ 10 กว3.1/5 

โครงการอบรมสัมมนาผูบริหารระดับสูง 

ของ มฉก. กลองที่ 15 กว3.3/12 

โครงสรางของกระทรวงใหม กลองที่ 15 กว3.3/17 

ปรับปรุงโครงสรางสํานักงานอธิการบดี กลองที่ 7 กว2/1 

โครงสรางอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน กลองที่ 12 กว3.2/1, กลองที่ 18 กว3.5/9 

 
 

ง 
งานทิ้งกระจาด กลองที่ 14 กว3.3/5 

งานพิธีฌาปนกิจศพไรญาติของมูลนิธิ 
  ปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 16 กว3.4/3 

งานวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลองที่ 13 กว3.2/11 

งานวิจัยของคณาจารยในมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 14 กว3.3/11 

เงินกองทุนเพื่อใหกูยืมเพื่อการ ศึกษา กลองที่ 14 กว3.3/11 

 
จ 
จดหมายขาว กลองที่  1 กว1 [แฟมที่1] 
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กลองที่ 29 กว5.2/20 

จตุรงค บุญยรัตนสุนทร กลองที่ 27 กว5.1/7 

จัดตั้งกองพัสดุ กลองที่ 16 กว3.4/3 

จัดตั้งบริษัทจําลอง กลองที่ 14 กว3.3/8 

   ส
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จัดตั้งศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 16 กว3.4/7 

จัดทํา“หนังสือ72พรรษา  กลองที่ กลองที่ 15 กว3.3/22 

จันทรา ชัยพานิช กลองที่ 11 กว3.1/7, กลองที่ 12 กว3.2/3, 
     กลองที่ 16 กว3.4/3 
จําหนายของที่ระลึก กลองที่ 14 กว3.3/11 

จําหนายสินคาภายในมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 14 กว3.3/8 

จีรเดช อูสวัสดิ์ กลองที่ 11 กว3.1/7, กลองที่ 15 กว3.3/15 

จุดยืนและอนาคตของอ.ส.ม.ท., 22 กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
 
 

ฉ 
ฉลองสิริราชสมบัติครองราชยครบ 50 ป กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่3] 
 
 

ช 
ช.ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏ กลองที่ 17 กว3.5/1 

ชาญชัย อินทรประวัติ กลองที่ 29 กว5.2/21 

ชีวประวัติบุคคลสําคัญทางการศึกษา กลองที่  1 กว1/1[แฟมที่2] 
 
 

ด 
ดอยสุเทพ กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 

 
 

ต 
ตวน ลี่เซิง กลองที่ 27 กว5.1/7 

เตรียมฉลอง  700 ป เมืองเชียงใหม กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
แตงตั้งคณบดี กลองที่ 10 กว3.1/5 

แตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กลองที่ 10 กว3.1/5, กลองที่ 12 กว3.2/4 

แตงตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย กลองที่ 10 กว3.1/5, กลองที่ 11 กว3.1/9 

แตงตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กลองที่ 10 กว3.1/5 

แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีลองที่ 11 กว3.1/9 

แตงตั้งคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร กลองที่ 10 กว3.1/5 

แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ กลองที่ 14 กว3.3/9 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่3] 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอตําแหนง 

  ทางวิชาการ กลองที่ 10 กว3.1/6, กลองที่ 12 กว3.2/5 

แตงตั้งผูตรวจสอบภายใน กลองที่ 13 กว3.2/8 

   ส
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แตงตั้งผูแทนจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 13 กว3.2/10 

แตงตั้งรองอธิการบดี กลองที่ 7 กว2/1 

แตงตั้งอธิการบดี กลองที่ 7 กว2/1, กลองที่ 12 กว3.2/1 

ไตรพัฒน วงศประเสริฐสุข กลองที่ 35 กว6/50 

 
 

ท 
ทบทวนขั้นตอนการนําเสนอเอกสาร กลองที่ 14 กว3.3/1 

ทองโรจน ออนจันทร กลองที่ 17 กว3.5/1 

ทักษะพื้นฐานการบริหารของผูนํากิจกรรม กลองที่ 29 กว5.2/19 

ทัศพร เกตุถนอม กลองที่ 27 กว5.1/7 

ทางสองแพรงของการพัฒนาชาติ กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
ทุนรมโพธิ์ทอง กลองที่ 14 กว3.3/9 

ทุนรางวัลกาญจนาภิเษก กลองที่ 14 กว3.3/3 

ทุนสงเสริมการศึกษา กลองที่ 15 กว3.3/12 

ทุนอุดหนุน กลองที่ 12 กว3.2/2 

เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ กลองที่ 29 กว5.2/12 

เทคนิคการใหคําปรึกษา กลองที่ 29 กว5.2/20 

เทียบโอนตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
  ชาวตางชาติ กลองที่ 13 กว3.2/8  
 
 

ธ 
ธรรมะสําหรับผูปฏิบัติงาน กลองที่ 16 กว3.4/7 

ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา กลองที่ 35 กว6/50 

ธีระศักดิ์ ไพโรจนสถาพร กลองที่ 15 กว3.3/22 

 
 

น 
นภาลัย สุวรรณธาดา   กลองที่ 29 กว5.2/12 
นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะ 

  เศรษฐกิจชะลอตัว กลองที่ 14 กว3.3/6 

นโยบายการปรับวันหยุดประจําสัปดาห 
  เปนวันเสาร– อาทิตย กลองที่ 16 กว3.4/4 

นโยบายในการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค กลองที่ 14 กว3.3/3 

นโยบายพัฒนานักศึกษา กลองที่ 16 กว3.4/4 

นโยบายและมาตรการประหยัดฯ  กลองที่ 8 กว2/4, กลองที่ 14 กว3.3/5 

นโยบายหลัก 9 ประการ กลองที่ 9 กว2/16, กลองที่ 16 กว3.4/1, กาว3.4/2,  

   ส
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นราวดี พันธุนรา    กลองที่ 27 กว5.1/7 
นิวัฒน เกรียวสกุล กลองที่ 17 กว3.5/1 

แนวทางการแตงตั้งคณาจารยและ 

ผูบริหารสถาบัน กลองที่ 12 กว3.2/4 

แนวทางการแตงตั้งผูบริหาร กลองที่ 14 กว3.3/11 

แนวทางการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/4 

แนวทางการพิจารณาขอเปดดําเนินการสาขา กลองที่ 6 กว1/5 [แฟมที่1-2] 
แนวนโยบายของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 8 กว2/5 

แนวโนมการศึกษาของชาติในยุค กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
 
 

บ 
บทความพระบรมโพธิสมภาร กลองที่ 15 กว3.3/22 

บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลองที่ 15 กว3.3/12 

บทบาทหนาที่ของสํานักพัฒนานักศึกษา กลองที่ 34 กว6/34 

บริหารงานประชุม กลองที่ 16 กว3.4/1 

บริหารหลักสูตรปริญญาโทร MBA และ MSW กลองที่ 15 กว3.3/18 

บัณฑิตMBA กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
บัตรเชิญ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่2] 
บันทึกขอตกลงโครงการวิจัยและพัฒนา 

  สมุนไพร กลองที่ 10 กว3.1/6 

บุคคลตัวอยางแหงป กลองที่ 1 กว1/1[แฟมที่4], กลองที่ 14 กว3.3/7 

บุษบา มาตระกูล กลองที่ 17 กว3.5/1 

แบงแผนกในสํานัก ศูนย สถาบัน กลองที่ 18 กว3.5/10 

แบงสวนงานและตําแหนงหนาที่ของ 

  มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 8 กว2/13 

แบบฟอรมประเมินผลการทํางาน, 63 กลองที่ 15 กว3.3/14 

แบบฟอรมหนังสือภายนอกและภายใน, 72 กลองที่ 15 กว3.3/22 

 
 

ป 
ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ OT กลองที่ 18 กว3.5/11 

ปฏิรูปการศึกษาไทย กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่5] 
ปฏิรูประบบการศึกษา กลองที่ 3 กว1/3 [แฟมที่6] 
ปณิธานมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 9 กว2/16 

ประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป กลองที่ 15 กว3.3/20 

ประกันคุณภาพการศึกษา กลองที่ 15 กว3.3/12 

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 22 กว3.5/24 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



230 
 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลองที่ 16 กว3.4/5 

ประกันคุณภาพทางวิชาการ กลองที่ 14 กว3.3/11 

ประกันคุณภาพนักศึกษา กลองที่ 14 กว3.3/11 

ประกันคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศไทย กลองที่ 14 กว3.3/11 

ประชุมคณะกรรมการกอสราง กลองที่ 14 กว3.3/4 

ประดินันท อุปรมัย กลองที่ 29 กว5.2/15, กว5.2/20 

ประภาสน วัฒนชัย กลองที่ 30 กว6/3 

ประเมินหลักสูตร กลองที่ 29 กว5.2/18 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาระบบ 

  สารสนเทศ กลองที่ 26 กว4.2/2 

ประวัติมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 9 กว2/16 

ประวัติและผลงาน กลองที่  8 กว2/12 

ประสาตร สิทธิเลิศ กลองที่ 27 กว5.1/7 

ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่2] 
ประสิทธิ์ อุไรรัตน กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่2] 
ปรับโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 12 กว3.2/1 

ปรับปรุงโครงสรางของสํานักทะเบียนฯ กลองที่ 15 กว3.3/14 

ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา 

  เอกชน กลองที่ 14 กว3.3/8 

ปรับหมายเลขโทรศัพท กลองที่ 14 กว3.3/8 

ปราโมทย ทองกระจาย กลองที่ 11 กว3.1/7, กลองที่ 12 กว3.2/3, 
     กลองที่ 16 กว3.4/3 
ปริญญากิตติมศักดิ์ กลองที่ 10 กว3.1/3 

ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลองที่ 14 กว3.3/3 

ปญหา Y2K กลองที่ 27 กว5.1/6 

แปลหนังสือภาษาจีนในโอกาสมหามงคลฯ กลองที่ 15 กว3.3/15 

 
 

ผ 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กลองที่ 10 กว3.1/2, กลองที่ 16 กว3.4/2 

ผลการดําเนินงานประจําป 2540 กลองที่ 27 กว5.1/2 

ผองใส สุนทรา กลองที่ 14 กว3.3/8 

ผังจราจร กลองที่ 16 กว3.4/5 

เผยสเปกวาที่ปลัดทบวง กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่2] 
เแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป กลองที่ 7 กว2/2, กลองที่ 14 กว3.3/6 

แผนกพิพิธภัณฑ กลองที่ 27 กว5.1/4 

แผนกวัฒนธรรมศึกษา กลองที่ 27 กว5.1/4 

แผนกหอจดหมายเหตุ กลองที่ 27 กว5.1/4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป กลองที่ 7 กว2/2 

แผนงานพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 15 กว3.3/18 

แผนผังการจัดสํานักงานของสํานักพัฒนา 

  นักศึกษา กลองที่ 8 กว2/10 

แผนผังอาคารบริการ กลองที่ 15 กว3.3/22 

แผนผังอาคารมหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/3 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  ฉบับที่ 6 กลองที่ 8 กว2/5 

แผนพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยฯ, 55 กลองที่ 14 กว3.3/7 

แผนพับ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่4] 
แผนภูมิการบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 12 กว3.2/1, 3.2/4,  
แผนภูมิบริหารงานมหาวิทยาลยัฯ กลองที่ 10 กว3.1/5 
แผนใส กลองที่ 9 กว2/16 

 
 

พ 
พรพิมล สวัสดิพงษ กลองที่ 27 กว5.1/7 

พรรณศิริ จุลกาฬ กลองที่ 27 กว5.1/7 

พรรัชนี  วีระพงษ กลองที่ 27 กว5.1/7 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กลองที่ 14 กว3.3/11 

พังคํานอย กลองที่ 8 กว2.14 

พัฒน นอยแสงศรี กลองที่ 17 กว3.5/1 

พัฒนา วันฟน กลองที่ 27 กว5.1/7 

พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย กลองที่ 16 กว3.4/5 

พัฒนาคุณภาพอาจารย กลองที่ 15 กว3.3/12 

พิจารณากําหนดชื่อหนวยงานของมหาวิ่ทยาลัย 

  เปนภาษาอังกฤษ กลองที่ 14 กว3.3/4 

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ 

ผูเชี่ยวชาญจีน กลองที่ 15 กว3.3/18 

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป1 กลองที่ 14 กว3.3/3 

เพ็ญ ชยาวิวัฒนกุล กลองที่ 17 กว3.5/1 

เพราะพระเกื้อพระการุณย กลองที่ 32 กว6/22 

แพทยศาสตรบัณฑิต กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่1] 
ไพฑูรย สินลารัตน    กลองที่ 29 กว5.2/15 
ไพศาล หวังพาณิช    กลองที่ 29 กว5.2/15 
 
 
 

   ส
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ภ 
ภรณี ชัยกิตติศิลป กลองที่ 30 กว6/5 

ภาคเหนือของไทยกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
ภาพถาย กลองที่ 8 กว2/14 

 
 
ม 
มฉก. บริการชุมชน กลองที่ 10 กว3.1/5 

มณเฑียร ประจวบดี กลองที่ 17 กว3.5/1 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย   กลองที่ 29 กว5.2/15 
มาตรการการเวียนหนังสือของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่15 กว3.3/19 

มาตรการแกปญหา Y2K กลองที่ 12 กว3.2/5 

มิตรภาพไทย - เยอรมัน กลองที่ 21 กว4.1/1 [แฟมที่1-9] 
มิตรภาพไทย – โรมาเนีย กลองที่ 21 กว4.1/1 [แฟมที่1-9] 
มิตรภาพไทย – ฮังการี กลองที่ 21 กว4.1/1 [แฟมที่1-9] 
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย กลองที่ 21 กว4.1/1 [แฟมที่1-9] 
มุมมองการศึกษาเอกชนในอนาคต กลองที่ 1 กว1/3 [แฟมที่5] 
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง:ประวัติศาสตรจากคําบอกเลา กลองที่11 กว3.1/8 

มูลนิธิสดศรี–สฤษดิ์วงศ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่5] 
 
 

ย 
ยกเคร่ืองทางปญญา, 10 กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่5] 
ยุคโลกาภิวัตน, 23 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
ยุควางระเบิดหรือไง?, 22 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
 
 

ร 
รหัสแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 15 กว3.3/19 

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 16 กว3.4/4 

ระบบทางเดินเอกสาร กลองที่ 14 กว3.3/4 

ระบบทางเดินเอกสาร กลองที่ 16 กว3.4/1 

ระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/5 

ระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 10 กว3.1/6 

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 11 กว3.1/9 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ กลองที่ 13 กว3.2/8, กลองที่ 15 กว3.3/16 

ระเบียบเกี่ยวกับอาจารยจีน กลองที่ 14 กว3.3/1 

รางวัลกาญจนาภิเษก กลองที่ 13 กว3.2/9 

   ส
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รางวัลแมกไซไซ กลองที่ 8 กว2/12 

รายงานประจําปการศึกษา 2540 กลองที่ 27 กว5.1/1 

รําลึกรอยพระบาทยาตรา กลองที่ 20 กว3.5/17 

รูปแบบแปลนการกอสรางศาลหลวงปูไตฮงกง กลองที่ 14 กว3.3/5 

โรงพยาบาลหัวเฉียว กลองที่ 14 กว3.3/11 

โรงเรียนผดุงครรภ กลองที่ 9 กว2/16 

 
 

ล 
ลลิดา โรจนธรรมณี กลองที่ 27 กว5.1/7 

ลิขิต กาญจนาภรณ กลองที่ 29 5.2/21 

ลุกล้ําที่ดินของมหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/4 

 
 

ว 
วรวีร  หวั่งหลี กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่4] 
วราภรณ กัลยาเลิศ กลองที่ 27 กว5.1/7 

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ กลองที่ 9 กว2/16 

วันคลายวันเกิดขงจ้ือ กลองที่ 15 กว3.3/18 

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/4 

วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรําลึก กลองที่ 8 กว2/9 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กลองที่ 29 กว5.2/17 

วารสาร มฉก.วิชาการ กลองที่ 15 กว3.3/12 

วารสารของมหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/4 

วาระการดํารงตําแหนงสายบริหาร กลองที่ 17 กว3.5/1 

วิจิตร ศรีสอาน กลองที่ กว1/1 [แฟมที่2] 
วิชัย วงษใหญ กลองที่ 29 กว5.2/18 

วิทยาลัยหัวเฉียว กลองที่ 9 กว2/16 

วิทยาศาสตรในบริบทสังคม กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
วิไลวรรณ  ตรีถิ่น กลองที่ 27 กว5.1/7 

วีรอร วัดขนาด กลองที่ 27 กว5.1/7 

วุฒิพงษ ทองกอน กลองที่ 27 กว5.1/7 

 
 

ศ 
ศิลปกรรมตานภัยเอดส กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
ศิววงศ  จังคศิริ กลองที่ 1 กว1/1[แฟมที่4] 
ศูนยการแพทยมูลนิธิหัวเฉียวปอเต็กตึ๊ง กลองที่ 28 กว5.2/6 

   ส
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ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล กลองที่ 15 กว3.3/19 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
ศูนยบรรณสารสนเทศ กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], กลองที่ 14 กว3.3/6 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม กลองที่ 27 กว5.1/4 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/9 

 
 

ส 
สงวนศรี    เกงกิจโกศล กลองที่ 7 กว2/1, กว2/3 [แฟมที่5], กลองที่ 17 กว3.5/1 

สราวุธ สายจันมา    กลองที่ 27 กว5.1/7 
สายพิณ เกิดประทุม   กลองที่ 27 กว5.1/7 
สตรีผูนํา     กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3] 
สติ๊กเกอรติดรถยนตร กลองที่ 14 กว3.3/11 

สถาบันจีนศึกษา กลองที่ 8 กว2/7 

สถาบันไทยจีนศึกษา กลองที่ 8 กว2/11 

สถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน กลองที่ 8 กว2/7 

สมาคมการศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตร กลองที่ 14 กว3.3/7 

สมาคมจงหัว กลองที่ 14 กว3.3/4 

สมาคมเตชะสัมพันธ กลองที่ 32 กว6/19 

สรางศาลหลวงปูไตฮง กลองที่ 14 กว3.3/5, กลองที่16 กว3.4/5 

สรางหอพักบุคลากร กลองที่ 15 กว3.3/22 

สราวุธ สายจันมา กลองที่ กลองที่ 27 กว5.1/7 

สังคมขาว กลองที่ 5 กว1/4 [แฟมที่1-3]สัญลักษณ, 32 กลองที่ 
สายพิณ  เกิดประทุม กลองที่ 27 กว5.1/7 

สารานุกรมทางสังคมศาสตร กลองที่ 15 กว3.3/12 

สํานักทะเบียนและประมวลผล กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
สํานักพัฒนานักศึกษา กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
สํานักพัฒนาวิชาการ กลองที่  8 กว2/11[แฟมที่1-2], 
สํานักวิชาการ กลองที่ 8 กว2/6 

สุจิตร รัตนมุง    กลองที่ 29 กว5.2/22 
สุนทร ตันถาวร    กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที]่ 
สุภกิจ แซแต    กลองที่ 31 กว6/9 
สุวิทย เพียรกิจกรรม กลองที่ 7 กว2/1, กว2/3 [แฟมที่2], กลองที่ 17 กว3.5/1 

เสนทางเดินเอกสาร กลองที่ 16 กว3.4/2 

เสาธงประจํามหาวิทยาลัย กลองที่ 14 กว3.3/1 

เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล กลองที่ 7 กว2/1, กว2/3 [แฟมที่2], กลองที่ 17 กว3.5/1 

แสงอรุณ กนกพงศชัย กลองที่ 27 กว5.1/7 
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ห 
หทัยชนก  บัวเจริญ กลองที่ 27 กว5.1/7 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา กลองที่ 15 กว3.3/17 

หนังสือ 72 พรรษา   กลองที ่15 กว3.3/22 
หนังสือพิมพภาคเหนือ กลองที่ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่2] 
หลักเกณฑการใหทุน กลองที่ 10 กว3.1/2 

หลี่ ตาสุย กลองที่ 32 กว6/24 

หอพักบคุลากร    กลองที ่15 กว3.3/22 
 
 

อ 
อนุรักษพลังงาน กลองที่ 16 กว3.4/2 

อมรวิทย นาคทรรพ   กลองที่ 29 กว5.2/15 
อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ กลองที่ 1 กว1/1 [แฟมที่5] 
ออกหนวยบริการชุมชน กลองที่ 14 กว3.3/7 

อักษรยอของคณะ กลองที่ 15 กว3.3/12 

อักษรยอของหนวยงาน กลองที่ 15 กว3.3/13 

อังสนา ศิรรประชา กลองที่ 27 กว5.1/7 

อาคารบัณฑิตศึกษา กลองที่ 15 กว3.3/17 

อาภรณพันธ  จันทรสวาง กลองที่ 10 กว3.1/5, กลองที่ 11 กว3.1/7 

อุทุมพร จารมรมาน กลองที่ 29 กว5.2/16 

อุเทน  เตชะไพบูลย กลองที่ 8 กว2/12, กลองที่ 32 กว6/19,  
 กลองที่ 15 กว3.3/22 

อุไรพรรณ เจนวาณิชนนท กลองที่ 29 กว5.2/16 

เอกสารคําสอน กลองที่ 29 กว5.2/22 

เอกสารประกอบการสอน กลองที่ 29 กว5.2/22 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ประวัติผูวิ จัย 
 
ชื่อ - สุกล นางสาวมธุพจน รัตนะ 
 
ท่ีอยู  305/209 ลุมพินีคอนโดทาวน นิดา - เสรีไทย เฟส 2  ถนนเสรีไทย 
  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 
 
ท่ีทํางาน 18/18 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี   
 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2538   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
 
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ. 2539    นักวิชาการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 พ.ศ. 2541–ปจจุบัน นักวิชาการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography
	appendix

