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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อรวรรณ บุญยฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤติกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้
ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์  
วิมลเกษม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ขนิษฐา วงศ์พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. รัตนาพร เศรษฐกุล อาจารย์จิรายุ ดาศรี และ
อาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย ส าหรับ
วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารทุกท่านที่ให้
ความรู้ ให้ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร 
เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และ
น้อง ๆ ชาวหลักสูตรวิชาการการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารทุกคนที่ให้ค าแนะน าและก าลังใจ
ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพทุกท่านที่
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วัยสามารถด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่เป็นก าลังใจให้เสมอ ขอบใจน้องสุภาภรณ์ ปรังประโคน น้อง
สมภาพ แซ่หวุ่น และน้องจันทนา ชลายนนาวิน ที่ได้ช่วยเหลือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) เป็นคริสตจักรภาคแห่งแรกของสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ ค.ศ. 1868 อันเป็นผลมาจากการเผยแพร่ศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น ในเขตภาคเหนือ 
การด าเนินการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีในประเทศไทย ท าให้มีเอกสารถูกผลิตขึ้นมาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เอกสารเหล่านี้บางส่วนถูกท าลาย บางส่วนสูญหาย และมีบางส่วนถูกค้นพบ
เมื่อมีการฉลองครบรอบ 150 ปี นิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย เมื่อ ค.ศ. 1978 ผู้พบเอกสารได้
ติดต่อวิทยาลัยพระคริสตธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพ่ือ
ด าเนินการเก็บรักษาเอกสารเหล่านั้น แต่วิทยาลัยพระคริสตธรรมไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ จึง
ติดต่อวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งโดยมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้เป็น
ผู้ด าเนินการแทน ในขณะนั้น ดร.อ านวย ทะพิงค์แก เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยพายัพ จึงได้ปรึกษา
อาจารย์เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งได้เคยรับการฝึกงานใน
หน่วยงานจดหมายเหตุในประเทศสหรัฐอเมริกา และตกลงรับมอบเอกสารดังกล่าวมาด าเนินการเก็บ
รักษาไว้ และได้จัดตั้งแผนกจดหมายเหตุขึ้น โดยแต่งตั้งให้อาจารย์เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสัน เป็น
หัวหน้าแผนก มีส านักงานชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตบ้านธารแก้ว1  

ใน ค.ศ. 1980 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดตั้ง “กรรมการจดหมายเหตุของ 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย” โดยมีส านักงานอยู่ที่เดียวกับแผนกจดหมายเหตุ วิทยาลัยพายัพ และ
ได้แต่งตั้ง ศาสนาจารย์เฮอร์เบิท สวอนสัน เป็นนักจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรฯ ใน ค .ศ. 1981 
สภาคริสตจักรฯ จัดตั้ง “โครงการ’84” เพ่ือวิจัยศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักรในประเทศไทยส าหรับ
การฉลองครบรอบ 50 ปี ของสภาคริสตจักรฯ โดยนายประสิทธิ์ พงศ์อุดม เป็นผู้รับผิดชอบการวิจัย
เสร็จใน ค.ศ. 1984 หลังจากนั้นได้มีแนวคิดในการจัดตั้งงานศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักรในประเทศ
ไทย เป็นอีกฝ่ายงานหนึ่งที่แยกต่างหากจากฝ่ายงานจดหมายเหตุ  

ต่อมา ค.ศ. 1988 สภาคริสตจักรฯ ได้เห็นชอบให้แยกงานประวัติศาสตร์ เป็นอีกฝ่าย
หนึ่งเรียกว่า “ฝ่ายประวัติศาสตร์คริสตจักรฯ” โดยมีศาสนาจารย์เฮอร์เบิท สวอนสันเป็นหัวหน้าฝ่าย
ประวัติศาสตร์ และนายชยันต์ หิรัญพันธุ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุ และได้เปลี่ยนสถานภาพของ 
  

                                                           
1ชยันต์ หิรัญพันธุ์, คู่มือกำรบริหำรงำนและประกันคุณภำพ หอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัย
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งานจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมี 
นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ เป็นผู้อ านวยการ2 

การด าเนินงานจดหมายเหตุของทั้งสองหน่วยงาน คือ แผนกจดหมายเหตุ วิทยาลัย
พายัพ และหน่วยงานจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรฯ นั้น ใช้บุคลากรร่วมกันมา
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหน่วยงานมาจนถึง ค.ศ. 2011 คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติ
โอนย้ายงานจดหมายเหตุของหน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และวิจัยฯ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 ทั้งหมด โดยสภา
คริสตจักรในประเทศไทยยังมีสิทธิและความรับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารของสภาคริสตจักรฯ 

ในระยะแรก (ค.ศ. 1978) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์  
กลุ่มแรกที่แผนกจดหมายเหตุได้รับมอบมาจัดเก็บ ได้แก่ เอกสาร American Presbyterian Mission 
และเอกสารส านักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ต่อมาได้รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัด
สภาคริสตจักรในประเทศไทยมาจัดเก็บเพ่ิมเติม เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ซึ่งเป็น
เอกสารกลุ่มแรกๆ ในประเภทเอกสารสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่แผนกจดหมายเหตุได้รับมา
จัดเก็บนี้มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นคริสตจักรภาคแห่งแรกในประเทศ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง
สภาคริสตจักรในประเทศสยามเมื่อ ค.ศ. 1934 เป็นกลุ่มเอกสารอยู่ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 1933-
1979 เอกสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมภายในคริสตจักรภาค และเกี่ยวข้องกับ 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์งานจดหมายเหตุ 

ปัจจุบัน (ค.ศ. 2013) แผนกจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น 
“หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ” เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
การบริหารงานภายในแบ่งออกเป็น 4 งาน พร้อมมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานบริหารงาน รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปของหอจดหมายเหตุ การจัดหา
เอกสาร การประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

2. งานเอกสาร รับผิดชอบงานเก็บรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดี และการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้น พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้เอกสาร 

3. งานอนุรักษ์ รับผิดชอบงานดูแลรักษาและซ่อมแซมเอกสาร  หนังสือในความ
รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุ รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของหอจดหมายเหตุ 

4. งานบริการ รับผิดชอบงานห้องสมุดเฉพาะ (คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์ใน
ประเทศไทย) การให้บริการวัสดุห้องสมุด และเอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ใช้บริการ 
นอกจากเอกสารคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่มีการเก็บรักษาที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
แล้ว ยังมีเอกสารสิ้นกระแสการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

                                                           
2หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และวิจัย สภาคริสตจักรในประเทศไทย , แผ่นพับ
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พายัพมาจัดเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 และการส่งเอกสารตาม
ระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 เป็นต้นมา 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้แบ่งเอกสารดังกล่าวออกเป็น 3 ประเภท ตาม
หน่วยงานเจ้าของเอกสาร คือ 

1. เอกสารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มเอกสารจากส านัก 
งาน หน่วยงาน กอง โรงเรียน โรงพยาบาล และกรรมการต่างๆ ที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

2. เอกสารมหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยกลุ่มเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยพายัพ 

3. เอกสารทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล และเอกสารหน่วยงานภายนอกที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยพายัพ 

ใน ค.ศ. 2012 เอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเอกสาร ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม ค.ศ. 2012 มีจ านวนดังแสดงในตาราง ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 จ านวนเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเอกสาร 
 

ประเภทเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร (กลุ่ม) 

ควำมยำวบนชั้นเอกสำร (ฟุต) 
ลงทะเบียน 

จัดท ำหนังสือแนะน ำ
และบัตรรำยกำร 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 223 108 1,168.5 
มหาวิทยาลยัพายัพ 135 67 2,291.5 
ทั่วไป 151 52 340.5 

รวม 509 227 3,800.5 
  

หอจดหมายเหตุได้น าเอกสารทั้งหมดจ านวน 509 กลุ่มนี้มาด าเนินการลงทะเบียน 
ท าบัญชีรายชื่อแฟ้มชั่วคราว จัดเก็บใส่กล่อง และเก็บขึ้นชั้นเก็บเอกสาร แต่มีเอกสารเพียงจ านวน 
227 กลุ่ม ได้แก่ เอกสารสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 108 กลุ่ม เอกสารมหาวิทยาลัยพายัพ
จ านวน 67 กลุ่ม และเอกสารทั่วไป จ านวน 52 กลุ่ม ที่ได้มีการจัดเรียงและจัดท าเครื่องมือช่วยค้น 
ที่เรียกว่า “หนังสือแนะน าเอกสาร” แบบ descriptive finding aid และ “บัตรรายการ” ในรูปแบบ
บัตรรายการห้องสมุด “หนังสือแนะน าเอกสาร” ที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพจัดท า มี
ลักษณะเป็นเอกสารแผ่นใส่แฟ้ม จ านวน 227 แฟ้ม ภายในแต่ละแฟ้ม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ 

1. ค าอธิบายลักษณะเอกสาร ประกอบด้วย ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร ระยะเวลาของ
เอกสารเงื่อนไขการใช้ บทน า ประวัติย่อหน่วยงานหรือเจ้าของเอกสาร และหมายเหตุ 
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2. บัญชีรายชื่อแฟ้ม ประกอบด้วย ชื่อแฟ้ม ประเภทเอกสาร และระยะเวลาของเอกสาร
ส าหรับเอกสารบางกลุ่มจะมีบัญชีรายชื่อรูปภาพ บัญชีแบบแปลนด้วย  

ส่วน “บัตรรายการ” เป็นบัตรรายการขนาด 3x5 นิ้ว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ประเภทของวัสดุจดหมายเหตุ ระยะเวลาของเอกสาร ปริมาณของเอกสาร ความยาวของ
เอกสารบนชั้นเก็บเอกสาร เครื่องมือช่วยค้น ข้อจ ากัดในการใช้เอกสาร หัวเรื่องเอกสาร และประเภท
ของจดหมายเหตุ  

ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดท าฐานข้อมูลบัตรรายการ
โดยใช้โปรแกรม Window Microsoft Access เพ่ือช่วยในการสืบค้นเอกสารร่วมกับบัตรรายการ 
ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้เฉพาะในห้องบริการของหอจดหมายเหตุเท่านั้น 

“หนังสือแนะน าเอกสาร” “บัตรรายการ” และ “ฐานข้อมูลบัตรรายการ” ที่หอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลัยพายัพจัดท า สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารได้ดีระดับหนึ่ ง แต่รายการ
ค าอธิบายเอกสารที่ปรากฏในเครื่องมือช่วยค้นดังกล่าวยังให้รายละเอียดไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูล
เพียงรายชื่อแฟ้ม ประเภทและระยะเวลาของเอกสารภายในแฟ้มเท่านั้น ส่วนบัตรรายการที่จัดท าเป็น
บัตรหัวเรื่อง ซึ่งให้หัวเรื่องกว้างๆ ท าให้เกิดปัญหาในการค้นหาเอกสาร คือ ผู้ใช้บริการไม่สามารถ
ค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการจัดเอกสาร 
ให้ค าแนะน า และช่วยในการค้นหาเอกสารที่ต้องการ  

จากปัญหาเครื่องมือช่วยค้นเอกสารของหอฯ กอปรกับปัจจุบันวงวิชาการจดหมายเหตุใน
ต่างประเทศ และสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives – 
ICA) ได้พัฒนามาตรฐานการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือเป็นกรอบให้หอจดหมายเหตุต่างๆ 
ได้น ามาใช้ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุต่างๆ จึงสามารถพัฒนาหรือ
เลือกมาตรฐานการลงรายการเอกสารที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร
จดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุของตน 

ผู้วิจัยเห็นว่า มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 (General Standard for Archives Description – ISAD (G), second edition) ซึ่งพัฒนา
โดยสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
หากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ น ามาตรฐานสากลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ก็จะช่วยให้ได้เครื่องมือ
ช่วยค้นที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักวิชาการจดหมายเหตุ 

ผู้วิจัยจึงสนใจน ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุของ 
สภาการจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมาย
เหตุ โดยจะน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง “คู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุส าหรับ กลุ่มเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)” และผู้วิจัยคาดหวังว่า จะน าหน่วยข้อมูลที่ได้จัดท าตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุมาบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการ
สืบค้นด้วยระบบออนไลน์ต่อไปด้วย 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. เพ่ือจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 

(เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม 
3. เพ่ือจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
ขั้นตอนของกำรวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. เรียบเรียงผลการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุป อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุที่ศึกษา และจัดท าเครื่องมือช่วยค้น คือ กลุ่มเอกสารคริสตจักร
ภาคท่ี 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในช่วง ค.ศ. 1933-1979 จ านวน 5.5 ฟุต (15 กล่อง, สมุด 6 เล่ม) ที่มีอยู่
ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  
ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1. คู่มือแนะน าเอกสาร หมายถึง เครื่องมือช่วยค้นเพ่ือใช้ในการสืบค้นเอกสารคริสตจักร
ภาคท่ี 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

2. เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ที่ได้รับมอบมาจัดเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

การระบุปีที่ใช้ในการวิจัยนี้ ใช้เป็นปี ค.ศ. ทั้งหมด 
   
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคมวิชาชีพ มีดังนี้ 
1.1 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
1.2 ได้ค าอธิบายจดหมายเหตุของเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 

   ส
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1.3 ได้หลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารจดหมายเหตุ ในระดับกลุ่ม และระดับ
แฟ้ม ส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเอกสาร
กลุ่มอ่ืนๆ ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  

1.4 ได้คู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) เพ่ือประโยชน์ใน 
การค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า และสามารถน าไปจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือ  
การสืบค้นในระบบออนไลน์ 

2. ประโยชน์ส าหรับผู้วิจัย คือ ได้มีประสบการณ์ในการสร้างหลักเกณฑ์การลงรายการ 
และการจัดท าคู่มือแนะน าเอกสาร 
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บทที่ 2  
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง คู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและน าเสนอตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
2. คู่มือแนะน าเอกสาร 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
เอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน) 

คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ได้เข้ามาประกาศเผยแพร่ในประเทศสยามครั้งแรกใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน ค.ศ. 1828 โดยคณะมิชชันนารีจากอังกฤษที่เข้ามาเผยแพร่กับ 
คนจีนที่เข้ามาท างานในสยาม หลังจากนั้นก็มีมิชชันนารีคณะต่างๆ เข้ามาจัดตั้งมิชชั่นปฏิบัติงาน 
ของตน บางคณะมาเพียงระยะสั้น บางคณะมาปฏิบัติงานอยู่นานหลายปี  คณะที่ยืนยาวที่สุด คือ 
คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น (The American Presbyterian Mission) มิชชันนารีคณะนี้เข้ามา
ประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามประเทศตั้งแต่ ค.ศ. 1840 ในช่วงแรกเป็นการท างานเฉพาะใน
เขตพระนคร ต่อมาใน ค.ศ. 1861 จึงได้ขยายออกไปที่จังหวัดเพชรบุรี และใน ค.ศ. 1867 ได้มี 
การประกาศเผยแพร่ศาสนาทางภาคเหนือ เริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก โดยการน าของศาสนาจารย์ 
ดาเนียล แมคกิลวารี และ ศาสนาจารย์ โจนาธาน วิลสัน การด าเนินงานของคณะอเมริกัน - 
เพรสไบทีเรียนมิชชั่นในสยาม ช่วงแรกแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ 

1. Siam Mission รับผิดชอบงานประกาศเผยแพร่ในเขตภาคกลาง และภาคใต้ 
2. North Laos Mission รับผิดชอบงานประกาศเผยแพร่ในเขตภาคเหนือ 
จนถึงกลาง ค.ศ. 1925 มีการรวมมิชชั่นทั้งสองคณะเข้าด้วยกันเป็น “คณะมิชชั่นสยาม” 

(the Siam Mission) การด าเนินงานของมิชชั่นในระยะแรก มีมิชชันนารีที่เป็นผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจ 
และมีคนไทยเป็นผู้ช่วย ใน ค.ศ. 1930 มีความเคลื่อนไหวเพ่ือจัดตั้งคริสตจักรให้เป็นของคนไทย และ
ในที่สุด ไดม้ีการจัดตั้ง “สยามคริสตสภาฯ” 

ต่อมาใน ค.ศ. 1932 มีการจัดพิมพ์วารสารชื่อ “ข่าวคริสตจักร” เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและ
ความเคลื่อนไหวการจัดตั้ง “คริสตจักรประจ าชาติ” ในวันที่ 7-11 เมษายน ค.ศ. 1934 มีการประชุม
ผู้แทนคริสตจักรเพรสไบทีเรียน คริสตจักรจีนไมตรีจิต และคริสตจักรแห่งพระคริสต์ของอังกฤษ เพ่ือ
จัดตั้งองค์กรคริสตจักรที่เป็นของคนไทย ซึ่งตามธรรมนูญและกฎการปกครองแห่งคริสตจักรในสยาม 
ค.ศ. 1934 ก าหนดให้เรียกองค์กรนี้ว่า “คริสตจักรในสยาม” โดยแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจักรภาค
ซึ่งหมายถึง คริสตจักรท้องถิ่นหลายคริสตจักรและหมวดคริสเตียนหรือศาลาธรรมรวมตัวกันตั้งอยู่
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ในเขตภาค ซึ่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ก าหนดคริสตจักรภาคไว้โดยถือเขตภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือภาษาเป็นเกณฑ์ คริสตจักรภาคทั้ง 7 คริสตจักรภาคในช่วงเวลานั้น 
ได้แก่ 

1. คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
2. คริสตจักรภาคที่ 2 (เชียงราย – ล าปาง) 
3. คริสตจักรภาคที่ 3 (แพร่ – น่าน) 
4. คริสตจักรภาคที่ 4 (กรุงเทพ – พิษณุโลก) 
5. คริสตจักรภาคที่ 5 (นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี) 
6. คริสตจักรภาคที่ 6 (นครศรีธรรมราช – ตรัง) 
7. คริสตจักรภาคที่ 7 (คริสตจักรจีน) 
ใน ค.ศ. 1937 มีการจัดตั้ง “มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศสยาม” เพ่ือสิทธิใน 

การครอบครองทรัพย์สินที่ ได้รับบริจาคหรือ ได้รับโอนทรัพย์สินของอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
มารับผิดชอบ ต่อมา ค.ศ. 1940 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “สภาคริสตจักรในสยาม” เป็น “สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย”4  

แผนกจดหมายเหตุ วิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบเอกสารของคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน) จากอาจารย์สมบูรณ์ แดงเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานคริสตจักรภาคที่ 1 (ในขณะนั้น) มา
จัดเก็บดูแลรักษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1979 สภาพของเอกสารตอนที่ได้รับมา ค่อนข้างเก่า
บางส่วนช ารุด ไม่มีการจัดระเบียบของเอกสารมาตั้งแต่แรก และไม่มีการระบุจ านวนไว้อย่างชัดเจน5 
แผนกจดหมายเหตุได้น าเอกสารกลุ่มนี้มาลงทะเบียน และให้รหัสกลุ่มเอกสารเป็น RG 013/79 มี 
การด าเนินการจัดเรียงเอกสารและจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารในรูปของหนังสือแนะน าเอกสาร 
และบัตรรายการเอกสาร เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1980 ต่อมาในเดือนตุลาคม ปีเดียวกันนั้น 
แผนกจดหมายเหตุได้รับมอบเอกสารมาเพ่ิมเติมจากนายวินัย สุรภักดี เจ้าหน้าที่ส านักงานคริสตจักร
ภาคท่ี 1 จากหลักฐานการรับมอบ6 ไม่มีการระบุจ านวนเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเอกสาร
ในรอบท่ีสองนี้ เจ้าหน้าที่ที่จัดเอกสารจึงได้จัดเอกสารที่ได้รับมอบครั้งหลังนี้แทรกกับกลุ่มเอกสารที่ได้
จัดไปแล้ว และมีการท าหมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเอกสารแทรกไว้ด้วย 

หนังสือแนะน าเอกสารกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ที่หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นส าหรับผู้ใช้บริการ มีลักษณะเป็นแฟ้ม
เอกสาร มีส่วนประกอบ 2 ส่วน (ดูตัวอย่างหนังสือแนะน าเอกสารในหน้า 10 - 21) คือ  

                                                           
4ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, “ก าเนิดและพัฒนาการ 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934-

2009,” ใน พระพรแห่งเอกภำพ 75 ปี สภำคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934-2009 (เชียงใหม่: 
ส านักผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2010), 3-29. 

5ผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา, หัวหน้างานเอกสาร หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ , 20 
กุมภาพันธ์, 2013.  

6หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, ใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1979. 
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ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย  
1.1 ชื่อจ าพวกเอกสาร (ชื่อกลุ่มเอกสาร)  
1.2 รหัสเอกสาร 
1.3 ระยะเวลาของเอกสาร  
1.4 เงื่อนไข (ในการใช้เอกสาร) 
1.5 บทน า ประกอบด้วย ขนาดและปริมาณเอกสาร ความยาวบนชั้นเอกสาร 

ชื่อและต าแหน่งผู้มอบเอกสาร ประเภทของเอกสาร การอธิบายชุดและคุณภาพของเอกสาร  
1.6 ประวัติย่อ (หน่วยงานหรือเจ้าของเอกสาร) อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของ

หน่วยงานเจ้าของเอกสาร  
1.7 หมายเหตุ ประกอบด้วย บันทึกประวัติของเอกสาร สภาพและระเบียบของ

เอกสารตอนที่ได้รับมา อธิบายถึงเนื้อหา และแนะน าแหล่งค้นคว้า 
ส่วนที่ 2 รายชื่อแฟ้ม ประกอบด้วย  
2.1 ล าดับหมายเลขกล่อง และล าดับหมายเลขแฟ้ม  
2.2 ชื่อแฟ้มเอกสาร  
2.3 ประเภทเอกสาร 
2.4 ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้ม  
 

 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)
หน้าที่ 1 

ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 2 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 2 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 3 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 3 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 4 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 4 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 5 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 5 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 6 ค าอธิบายเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 6 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 7 รายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 1 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 8 รายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  
หน้าที่ 2 

ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 9 รายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 3 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 10 รายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 4 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 11 รายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน)  

หน้าที่ 5 
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ภาพที่ 12 บันทึกข้องผู้จัดเอกสาร ในหนังสือแนะน าเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-

ล าพูน)  
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ, หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน), 1980. 
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ส่วนบัตรรายการ จัดท าในรูปแบบบัตรรายการห้องสมุด เป็นบัตรรายการขนาด 3x5 นิ้ว 
จัดท าเป็นบัตรผู้แต่ง 1 ใบ และบัตรหัวเรื่อง 2 ใบ บัตรรายการประกอบด้วยข้อมูล รหัสอ้างอิงเอกสาร 
ชื่อเรื่อง ระยะเวลาของเอกสาร ขนาดและปริมาณเอกสาร การระบุเครื่องมือช่วยค้น (ในที่นี้หมายถึง
หนังสือแนะน าเอกสาร) การระบุเงื่อนไข (ในที่นี้หมายถึง เงื่อนไขการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรฯ) และหัวเรื่องของเอกสาร 
 
 ตัวอย่ำงบัตรผู้แต่ง เอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน) 
 

 รหัสอ้างอิง                 ชื่อเรื่อง    ระยะเวลา      ขนาดและปริมาณเอกสาร 
 

          
                          การระบุเงื่อนไข                  หัวเรื่องเอกสาร 
                                        
                                       เครื่องมือช่วยค้น 
 
เครื่องมือช่วยค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ 

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ คือ รายการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติและ
กายภาพของเอกสารและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ  ที่จะโยงไปสู่เอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศท่ีมีอยู่ใน
เอกสารจดหมายเหตุ และถือเป็นหลักฐานส าคัญส าหรับการควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่มีอยู่ใน
สถาบันจดหมายเหตุ7 

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้
กับเอกสารจดหมายเหตุ เพราะท าให้ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารตามที่ต้องการ และเป็นเครื่องมือส าหรับ  
                                                           

7สมสรวง พฤติกุล, หลักและแนวปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุส ำหรับภำครัฐและเอกชน 
(นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 91.  
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หอจดหมายเหตุในการใช้เป็นหลักฐานควบคุมเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ ตลอดจนเกื้อหนุนต่อการจัดท า
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุเพื่อการสืบค้นโดยระบบอัตโนมัติต่อไปด้วย8 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ คือ9 
1. เพ่ือควบคุมและช่วยให้มีการหยิบใช้เอกสารที่ไม่ต้องการอันเป็นการช่วยในการรักษา

ความปลอดภัยให้แก่เอกสารจดหมายเหตุที่มีอยู่ในสถาบันจดหมายเหตุ 
2. เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับการบริการเอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ใช้ 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นหาและเก็บคืนเอกสารจดหมายเหตุของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลระบบอัตโนมัติ 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสารนิเทศระหว่างสถาบัน

จดหมายเหตุ และสถาบันบริการสารนิเทศอ่ืนๆ 
หน่วยงานจดหมายเหตุส่วนใหญ่ จ าแนกประเภทของเครื่องมือช่วยค้นออกเป็น 3  

ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
1. เครื่องมือส าหรับควบคุมเอกสารภายในหอจดหมายเหตุ (Internal control Tools) 

เมื่อหอจดหมายเหตุได้รับมอบเอกสารมาจัดเก็บ นักจดหมายเหตุหรือผู้ดูแลรักษามักจะจัดท า 
แบบฟอร์มรับมอบเอกสาร (accession worksheet) เพ่ือความสะดวกในการค้นคืนเอกสารของ
เจ้าหน้าที่ในหอจดหมายเหตุ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบจ านวนเอกสารของแต่ละกลุ่มที่อยู่ในการดูแล
รักษา และใช้เป็นข้อมูลในการท าข้อมูลสถิติของเอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ ทะเบียนที่
จัดเก็บเอกสาร (location registers) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการค้นหาเอกสาร 
และน าเอกสารออกไปให้ผู้ใช้บริการได้ถูกอย่างรวดเร็ว เป็นต้น  

2. เครื่องมือช่วยอ้างอิงส าหรับบุคลากรภายในหอจดหมายเหตุ (In-house Reference 
Aids) หลังจากการจัดเรียงเอกสารและการท าค าอธิบายเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นส าหรับใช้อ้างอิงภายในหอจดหมายเหตุ โดยเป็นการรวบรวมรายการเอกสาร
จดหมายเหตุที่ได้รับเข้ามาจัดเก็บในหอจดหมายเหตุ เพ่ือเป็นหลักฐานการรับมอบและเพ่ือควบคุม
ปริมาณเอกสารจดหมายเหตุ และไม่มีจุดประสงค์ที่จะจัดพิมพ์หรือเผยแพร่แต่อย่างใด เครื่องมือช่วย
ค้นดังกล่าวได้แก่ รายการที่จัดเก็บเอกสาร (container lists) บัญชีทะเบียนเอกสาร (accession 
register)  

3. เครื่องมือช่วยอ้างอิงส าหรับบุคคลภายนอกหอจดหมายเหตุ (External Reference 
Aids) ในที่นี้ได้แก่ รายการ (catalogs) การท ารายการหรือแคตตาลอก เป็นการสิ้นเปลืองเวลา มักจะ
ท ากับเอกสารส าคัญ หรือเอกสารตัวเขียน เป็นเครื่องมืออธิบายถึงรูปลักษณะ และความส าคัญของ
เอกสาร ดัชนี (index) คือ รายการค า หรือวลีที่ส าคัญจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารที่ได้จัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ค้นคว้าไปยังเรื่องที่ต้องการค้น ปฏิทินเอกสาร (calendars) 
                                                           

8อุบล ใช้สงวน, “เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  
336500 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 4. 

9สมสรวง พฤติกุล, หลักและแนวปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุส ำหรบัภำครัฐและเอกชน, 92.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จัดท าเพ่ือช่วยให้ผู้ค้นคว้า/ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารโดยไม่ต้องแตะต้องตัวเอกสารตัวจริง เพราะจะให้ข้อมูล
ส าคัญของข้อความในเอกสารตามล าดับวัน เดือน ปี บัญชีรายชื่อ (inventories) เป็นเครื่องมือช่วยค้น
ที่นิยมจัดท ามากที่สุด เพราะเป็นการรวบรวมรายชื่อเอกสารจดหมายเหตุที่ได้จัดเรียงตามหลักวิชาการ
จดหมายเหตุ หนังสือแนะน าหรือคู่มือแนะน า (guides) จัดท าขึ้นเพ่ือแนะน าเอกสารที่มีอยู่ใน
ครอบครอง และเพ่ือช่วยน าทางให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเรื่องเนื้อของเอกสารที่ต้องการได้ และระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (networked information systems) เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้ค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการได้ในระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาเอกสาร
ที่หอจดหมายเหตุ 

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ มีรายการข้อมูล
เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและแตกต่างกัน สถาบันจดหมายเหตุแต่ละแห่งไม่จ าเป็นต้องจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุให้ครบถ้วนทุกประเภท สถาบันจดหมายเหตุขนาดเล็กที่มี
ปริมาณจดหมายเหตุไม่มาก และมีทรัพยากรทางงบประมาณและบุคลากรจ ากัด ควรเลือกท าเฉพาะ
เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุบางประเภท เพ่ือช่วยในการควบคุมเอกสารและเพ่ือให้บริการ
ภายในสถาบันจดหมายเหตุ10 

 
คู่มือแนะน ำเอกสำร 

คู่มือแนะน าเอกสาร (Guide) เป็นเครื่องมือช่วยค้นประเภทหนึ่งที่รวบรวมค าอธิบาย 
จดหมายเหตุทุกหมวดหรือทุกชุด/ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในหน่วยงานจดหมายเหตุ หรือหลายๆ หมวดหรือชุดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีจุดประสงค์ในการจัดท าเพ่ือช่วยให้ผู้ค้นคว้าสามารถค้นหาสารสนเทศในเอกสารและ
ตัดสินใจเลือกใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องตรงกับเรื่องที่ต้องการค้น11  

คูม่ือแนะน าเอกสาร ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ12  
1. สารบัญ (Table of contents) เป็นการแสดงล าดับกลุ่มเอกสารที่ปรากฏในคู่มือ

แนะน าเอกสาร ซึ่งอาจน าเสนอตามชื่อหน่วยงาน หรือตามล าดับเลขที่ ทั้งนี้แล้วแต่ระบบการจัด
ภายในตัวเอกสาร ถ้าหัวข้อเอกสารภายในเล่มจัดเรียงตามหมายเลขที่ก าหนดให้แก่กลุ่มเอกสาร 
สารบัญควรจะจัดเรียงกลุ่มเอกสารดังกล่าวไว้ภายใต้หัวเรื่องที่เป็นชื่อหน่วยงาน ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าเอกสารถูกเรียงตามหน่วยงาน สารบัญหนังสือก็ควรจะเรียงหัวข้อตามหมายเลข  

2. การลงรายการเอกสาร (Entries) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของคู่มือแนะน าเอกสาร 
รายการเอกสารควรจะจัดเรียงให้เป็นระเบียบโดยจัดระบบการเรียงล าดับหมายเลขเอกสาร หรือตาม
ระบบการเรียงล าดับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ต้องไม่ให้ซ้ ากับสารบัญเรื่อง หัวข้อในการลง
รายการเอกสารแต่ละกลุ่มควรจะประกอบด้วย 

    
                                                           

10เร่ืองเดียวกัน, 93. 
11Schllenberg, T.R, The Management of Archive (New York : Columbia 

University, 1964), 219. 
12Ibid., 234-239.   
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  2.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับประวัติของหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร 
การให้ค าอธิบายเกี่ยวกับประวัติของหน่วยงาน ควรบอกแต่ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับ 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่และการบริหารของหน่วยงาน และควรบอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นที่
จะช่วยอธิบายลักษณะและความส าคัญของเอกสาร อาจจะเขียนเป็นแบบเล่าเรื่อง หรือแบบตาราง 

   2.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม/ชุดเอกสาร 
การให้ค าอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม/ชุดเอกสาร ควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกสาร 

ข้อมูลบรรยาย/อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ ก าเนิดของเอกสาร ไม่ควรน าข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะ วันที่ 
และจ านวนเอกสารนั้นมาลง และควรจะย่อค าอธิบายให้สั้นกว่าในบัญชีส ารวจเอกสารหรือใน
เครื่องมือช่วยค้นคว้าชนิดอื่นๆ  

การลงรายการในคู่มือแนะน าเอกสารนี้เป็นวิธีการย่อส่วนส าคัญของค าอธิบายเอกสาร 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถจะวางหรือก าหนดกฎเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะได้ นอกจากจะถือหลักใหญ่
คร่าวๆ แปลว่าอะไร คือ ในคู่แนะน าเอกสารนั้นจะย่อหรือรวมทุกๆ ชุด/กลุ่มเอกสาร ซึ่งมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันนั้นเข้าไว้ด้วยกัน ชุด/กลุ่มเอกสารต่างๆ อาจมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันได้
เพราะว่าเป็นเอกสารประเภทเดียวกัน การเก็บเข้าแฟ้มชนิดเดียวกันใส่แฟ้มชนิดเดียวกัน หรือว่าเป็น
เอกสารที่เกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆ เรื่องเดียวกัน ในการจัดหัวข้อ ผู้จัดควรจัดเรียงตามแบบเล่าเรื่อง
หรือแบบตาราง คู่มือแนะน าเอกสารที่ดีควรจะใช้ค าพูดน้อยๆ แต่ให้ได้ใจความมาก  

3. ดัชนี (Index) เป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงให้เห็นหัวเรื่องต่างๆ ของเอกสาร เพ่ือช่วยให้ 
ผู้ค้นคว้าสามารถค้นคว้าข้อมูลในเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว ดัชนีควรประกอบด้วย หัวเรื่องส าคัญ 
เช่น ชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งชื่อหน่วยงาน ชื่อกิจกรรมที่ปรากฏในส่วนลง
รายการเอกสารของคู่มือแนะน า ไม่ใช่หัวเรื่องที่เอกสารนั้นๆ การจัดท าดัชนี้แบบนี้จะช่วยจ ากัดขอบเขต
ของดัชนีไม่ให้ยืดยาวจนเกินจ าเป็น 

 
มำตรฐำนกำรจัดท ำค ำอธิบำยจดหมำยเหตุ 

ค าอธิบายจดหมายเหตุ (Description) เป็นรายการข้อมูลส าคัญของเอกสารที่น ามา
จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารแบบต่าง ๆ หรือเป็นการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางภาย
ภาพและลักษณะเนื้อหาของจดหมายเหตุ ข้อมูลของเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องบันทึกเป็นค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุมีดังเช่น ลักษณะทางธรรมชาติของเอกสาร เช่น ประวัติความเป็นมา เนื้อหา 
และลักษณะทางกายภาพของเอกสาร เช่น รูปลักษณ์ ปริมาณ13 

การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ เป็นกระบวนการเพ่ือการควบคุมเนื้อหาของเอกสาร
ภายในอารักขาของหอจดหมายเหตุ ผ่านทางการจัดเตรียมเครื่องมือช่วยค้นประเภทต่างๆ เช่น คู่มือ

                                                           
13สมสรวง พฤติกุล, หลักและแนวปฏิบัติงำนจดหมำยเหตุส ำหรับภำครัฐและเอกช (นนทบุรี: 

2539, 86. 
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แนะน าเอกสาร บัญชีเอกสาร และดัชนี เป็นต้น14 การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ สามารถท าได้ทั้ง
การอธิบายเนื้อหาในภาพรวม (กลุ่มเอกสาร/ชุดเอกสาร) ลึกลงไปจนถึงการให้เนื้อหาโดยเฉพาะใน
ระดับแฟ้มเอกสารหรือแม้แต่การน าเสนอการอธิบายในระดับชิ้น15 

ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการท าค าอธิบายเอกสาร เพ่ือจัดท าเครื่องมือช่วยค้นแต่ละประเภท
ส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วย  

1. ชื่อเรื่อง (Title Statement) คือ ชื่อหน่วยงานหรือบุคคลผู้ผลิตเอกสาร/ชื่อชุด
เอกสาร/ชื่อแฟ้มเอกสาร ที่ได้ก าหนดเป็นหน่วยเพื่อค าท าอธิบาย โดยระบุรหัสเอกสารเพื่อการอ้างอิง 

2. ระยะเวลาของเอกสาร (Date of creation) มักระบุเป็นช่วงเวลาครอบคลุม หรือ
เพียงระยะเวลาเดียว 

3. ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร (Physical description) เป็นการระบุลักษณะ
เอกสารที่จัดเก็บ พร้อมระบุจ านวน 

4. ประวัติหน่วยงาน/บุคคลผู้ผลิตเอกสาร (Administrative history/Biography) 
5. ประวัติการรับมอบเอกสาร (Custodial history) 
6. เนื้อหาสาระของเอกสาร (Content) เป็นข้อความที่อธิบายเนื้อหาสาระของกลุ่ม

เอกสาร/ชุดเอกสาร/แฟ้มเอกสาร โดยระบุรวมถึงวิธีการจัดเรียงเอกสาร และความสัมพันธ์กับเอกสาร
ชุดอ่ืน (ถ้ามี) 

7. ประเภทของเครื่องมือช่วยค้น (Finding Aid) เป็นการระบุเครื่องมือช่วยค้นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ได้จัดท าไว้เพ่ือการสืบค้น 

8. เงื่อนไขการให้บริการ (Restriction on access) เป็นการระบุเฉพาะกรณีท่ีมีเงื่อนไข 
9. หมายเหตุ (note) ระบุหมายเหตุที่เห็นว่าจ าเป็น16  
วงการวิชาการจดหมายเหตุนานาชาติ ได้มีการพัฒนาและก าหนดรูปแบบการลงรายการ

ข้อมูลเพ่ือการจัดท าค าอธิบายเอกสาร เพ่ือให้หอจดหมายเหตุได้มีการจัดท ารูปแบบการลงรายการ
ค าอธิบายเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลโดย
ระบบอัตโนมัติ มาตรฐานในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุดังกล่าว ได้แก่ 

MARC-AMC (Machine Readable Cataloging Archives and Manuscript Control) 
มาตรฐานการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ พัฒนาโดย The Society of American 
Archivist ร่วมกับ Library of Congress เริ่มเผยแพร่ใน ค.ศ. 1973 และมีการปรับปรุงใน ค.ศ. 1977 โดย
น าเอารูปแบบโครงสร้างของ US MARC ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมของ
สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ มาปรับปรุง โดยมีแนวความคิด คือ

                                                           
14อุบล ใช้สงวน, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  336 503 การจัดหา จัดเรียง จัดท า

ค าอธิบายวัสดุจดหมายเหตุ และเครื่องมือช่วยค้น, 2546, 1. 
15เร่ืองเดียวกัน, 3. 
16เร่ืองเดียวกัน, 4. 
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สามารถลงรายการวัสดุจดหมายเหตุประเภทต่างๆ และสามารถอธิบายหน่วยจดหมายเหตุในระดับ
ต่างๆ ได้ โครงสร้างของระเบียนประกอบด้วยเขตข้อมูลทั้งหมด 77 เขตข้อมูล แบ่งเป็น 8 กลุ่ม17 

RAD (Rule for Archival Description) กฎการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ใน ค.ศ.
1985 Bureau of Canadian Archivist สนับสนุนงบประมาณให้คณะท างานจัดท า Toward Descriptive 
Standards และใน  ค.ศ.  1987 ได้ตั้ งคณะกรรมการ Planning Committee for Description 
Standards เพ่ือพัฒนางานมาตรฐานการท าค าอธิบายจดหมายเหตุในประเทศ Canada และได้มี 
การน าเสนอทางอินเทอร์เนตใน ค.ศ. 1993 RAD เป็นกฎในการจัดท าค าอธิบายส าหรับวัสดุจดหมายเหตุ
ทุกประเภท มีโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การลงรายการของแองโกล -อเมริกัน ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd edition) โครงสร้างในการน าเสนอ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนค าอธิบาย และส่วนหัวเรื่องและการอ้างอิง18 

MAD (Manual of Archival Description) คู่มือการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
จัดท าโดย University of Liverpool เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ Society of Archivist 
Great Britain ก ากับดูแลโดย Michael Cook และ Margaret Procter โครงการนี้น าเสนอคู่มือ 
การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือแนะน านักจดหมายเหตุในการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบมือและระบบออนไลน์ มาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและรูปแบบของ
เครื่องมือช่วยค้น รวมทั้งให้ค าแนะน าส าหรับการจัดท าค าอธิบายหลายระดับ  

EAD (Encoding Archival Description) มาตรฐานค าอธิบายการเข้ารหัสจดหมายเหตุ 
พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง The Library Congress และ The Society of American Archivists ใน 
ค.ศ. 1999 เป็นมาตรฐานเชิงโครงสร้างข้อมูลที่ใช้วิธีการ Markup ข้อมูลลงในเครื่องมือช่วยค้น 
เพ่ือให้สามารถสืบค้นและแสดงผลได้ในระบบออนไลน์ มาตรฐานนี้ ใช้ภาษา เฉพาะก ากับใน 
การพรรณนาหรืออธิบายข้อมูล ตัวก ากับคือป้ายเขตข้อมูลที่เขียนก ากับข้อมูลที่บันทึก ภาษาที่ใช้
ก ากั บ  ได้ แก่  SGML (Standard Generalized Markup Language) และ  XML (Extensible Markup 
Language) มาตรฐานนี้มีลักษณะโครงสร้างเป็นล าดับชั้นและมีการจัดท าค าอธิบายหลายระดับ แต่ละ
ระดับเชื่อมโยงกัน จากระดับกลุ่ม ระดับชุด ระดับชุดย่อย ระดับแฟ้ม และระดับรายการ19 

ISBD (A) (International Standard Bibliographic for order Monographic Publication 
(Antiquarian)) มาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณ เป็นมาตรฐานที่  The 
International Federation of Library Association and Institution ได้พัฒนาขึ้น ใน ค.ศ. 1980 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการบันทึกรายการข้อมูลค าอธิบายบรรณานุกรม
ประเภทเอกสารโบราณ 2. ช่วยลดอุปสรรคทางด้านภาษา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารต่างภาษา

                                                           
17พัชรี ทองแขก, “การจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเอกสาร

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 19. 

 
18เร่ืองเดียวกัน, 20. 
19เร่ืองเดียวกัน, 20. 
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ได้ 3. ช่วยในการแปลงรายการบรรณานุกรมให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้  4. เพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดการลงรายการข้อมูลเอกสารแต่ละชิ้น ให้สามารถระบุว่าเป็นเอกสารต่างชิ้นกันได้ 
ISBD (A) แบ่งการลงรายการออกเป็น 8 ส่วน ภายในแต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนย่อย และมี 
การก าหนดเครื่องหมายวรรคตอนท่ีใช้ในแต่ละส่วน20 

นอกจากนี้ ยังมี ISAD (G) (General International Standard for Archival Description) 
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลการ
ลงรายการที่ใช้ในการศึกษานี้ 
 
มำตรฐำนสำกลทั่วไปในกำรจัดท ำค ำอธิบำยจดหมำยเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ISAD(G) 2nd 
edition) 

ISAD (G) General International Standard Archival Description, second edition 
เป็นมาตรฐานส าหรับการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งพัฒนาโดย the Ad Hoc Commission for 
Description of Standard of the International Council on Archives ภายใต้การสนับสนุนของ
องค์การ UNESCO ใน ค.ศ. 1996 CIA (the Committee of the International Council on Archives) 
ได้มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานสากลทั่วไปส าหรับการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ที่เรียกว่า 
ISAD(G) first edition ขึ้น และมีการปรับปรุงอีกครั้งในปี ค.ศ. 2000 คือ ISAD (G) second edition 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของแต่ละประเทศสมาชิกให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน21  

ISAD (G) 2nd edition เป็นมาตรฐานการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุที่จัดท าค าอธิบาย
เอกสารได้หลายระดับ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามระดับขั้นการจัดเรียงเอกสาร ได้แก่  

1. ระดับกลุ่ม (Fond) 
2. ระดับกลุ่มย่อย (Sub-fond) 
3. ระดับชุด (Series) 
4. ระดับชุดย่อย (Sub- series) 
5. ระดับแฟ้ม (Files) 
6. ระดับชิ้นหรือระดับเรื่อง (Items) 
การให้ค าอธิบายในระดับกลุ่ม (Fond) ตามหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากล

ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้อธิบายรายละเอียด

                                                           
20วิศปัตย์ ชัยช่วย, “การสร้างคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2549), 18. 

21The Committee on Descriptive Standards. ISAD (G): General International Standards 
Archival Description (Second Edition), accessed March 20, 2005 , available from 
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm


 
29 

 

 

ครอบคลุมเอกสารทั้งกลุ่ม ส่วนการให้ค าอธิบายในระดับที่ต่ าลงมา ไม่ควรให้ค าอธิบายที่ซ้ ากับ
ค าอธิบายในระดับที่สูงกว่า เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลที่มากจนความจ าเป็น ค าอธิบายเอกสารใน  
แต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับเรื่อง (Item) จนถึงระดับกลุ่ม (Fond) จะให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกัน 

ค าอธิบายเอกสารในแต่ละระดับ จะประกอบไปด้วย 7 ส่วน (26 หน่วยข้อมูล) ตามความ
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identity Statement Area) ประกอบด้วย 
1.1 รหัสอ้างอิง (Reference code) คือ สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร ซึ่ง

หลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 ให้บันทึกรหัสอ้างอิง เป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลขเพ่ือใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร อาจเป็นรหัส
ประเทศ รหัสสถานที่จัดเก็บ รหัสอ้างอิงเฉพาะหรือเลขอ้างอิงเอกสาร ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม 

1.2 ชื่อเอกสาร (Title) คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนเอกสารในระดับกลุ่ม หลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้ใช้ชื่อของผู้ผลิตเอกสาร ชื่อผู้แต่ง หรือวลีที่แสดงถึงหน้าที่ กิจกรรม หัวเรื่อง สถานที่ หรือ
แก่นของเรื่องนั้นๆ เป็นชื่อเรื่องได้  

1.3 วัน เดือน ปีของเอกสาร (Dates) คือ ข้อมูลที่แสดงช่วงระยะเวลาของกลุ่มเอกสาร 
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ลงรายการวันเดือนปี ที่เอกสารถูกสะสม จากการด าเนินงาน หรือวัน 
เดือน ปีที่เอกสารถูกผลิตขึ้น รวมถึง วัน เดือน ปี ที่ท าส าเนา จัดพิมพ์ หรือแปล ส่วนรูปแบบของวัน 
เดือน ปีให้เป็นไปตามความเหมาะสม  

1.4 ระดับของค าอธิบายเอกสาร (Level of Description) คือ ระดับของค าอธิบาย
เอกสาร โดยจ าแนกตามล าดับขั้นของการจัดเรียงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้จ าแนกระดับขั้น
ของการจัดท าค าอธิบายเอกสารไว้ 6 ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับกลุ่ม (Fond) 
 2. ระดับกลุ่มย่อย (Sub-Fond)  
 3. ระดับชุด (Series)  
 4. ระดับชุดย่อย (Sub- Series) 
 5. ระดับแฟ้ม (Files) 
 6. ระดับเรื่อง (Items) 

1.5 ขนาดและปริมาณของเอกสาร (Extent and medium of the unit of description) คือ 
ข้อมูลตัวเลขที่บอกถึงขนาดและปริมาณของเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ใช้ตัวเลข 
อารบิกในการบอกปริมาณเอกสาร 

ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context Area) ประกอบด้วย 
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2.1 ชื่อผู้ผลิตเอกสาร (Name of creator) คือ ชื่อหน่วยงานหรือบุคคลที่ท าให้เอกสาร
เกิดขึ้น หลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ใช้ชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต สะสม และ
เก็บรักษาเอกสารเป็นชื่อผู้ผลิตเอกสาร 

2.2 ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative/Biographical history) 
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหน่วยงานเจ้าของเอกสาร หลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้หน่วยงานหรือ
องค์กร บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหน่วยงาน วันเดือนปีที่ก่อตั้ง หน้าที่ วัตถุประสงค์ ความก้าวหน้า 
พัฒนาการ และล าดับขั้นของการบริหารงานของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร 

2.3 ประวัติของเอกสาร (Archival history) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
เอกสาร หลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับโอน การเป็นเจ้าของ ภาระหน้าที่ 
การดูแลรักษา ประวัติการจัดเรียง การจัดท าเครื่องมือช่วยค้น หรือการท าซ้ าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 
และควรบอกวันเดือนปีให้ชัดเจน หากไม่ทราบประวัติความเป็นมาของเอกสาร ให้บันทึกบอกไว้ด้วย 

2.4 แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer)  
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ได้รับเอกสารหรือรับโอนเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม 
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ได้รับมอบหรือรับโอนเอกสาร ให้บันทึกวัน เดือน ปี หรือวิธีที่ได้รับมอบ 
หากไม่ทราบข้อมูลแหล่งที่มา ให้บันทึกบอกไว้ด้วย 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and Structure 
Area) ประกอบด้วย 

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and Content) ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของเอกสาร อย่างเช่น ช่วงระยะเวลาของเอกสาร ขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเอกสาร อย่างเช่น รูปแบบของเอกสาร เนื้อหาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร 

3.2 การประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal, 
Destruction and scheduling information) ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้บันทึกเกี่ยวกับ
การประเมินคุณค่า การท าลายหรือการก าหนดอายุการเก็บเอกสารหรือข้อมูลการวางแผนส าหรับ 
การประเมินคุณค่า การเก็บและการท าลายเอกสารในอนาคต 

3.3 การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร (Accruals) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมปริมาณของเอกสาร
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรัง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้บันทึกข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงการเพ่ิมขึ้นของเอกสารในอนาคต 
โดยการประมาณจ านวนและความถ่ีที่คาดว่าจะได้รับ 
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3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร (System of arrangement) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
ภายในเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปใน
การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
ระบบการจัดเรียงเอกสาร 

ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและใช้เอกสาร (Conditions of Access 
and Use Area) ประกอบด้วย 

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access) คือ ข้อมูลที่ระบุถึง
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายที่จ ากัดในการเข้าถึงเอกสาร โดยให้แสดงถึงระยะเวลาที่ปิด และบอกวัน เดือน ปี ที่ให้เปิด
ใช้ได ้

4.2 เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร (Condition governing reproduction) ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
2 ก าหนดให้ระบุข้อความที่แสดงเงื่อนไขในการท าส าเนา/ การท าซ้ า  

4.3 ภาษา/ตัวอักษร (Language/scripts of materials) คือข้อมูลที่แสดงถึงภาษา ตัวอักษร 
และระบบสัญลักษณ์ของวัสดุจดหมายเหตุ ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปใน 
 การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษา/ตัวอักษร ตัวเขียนที่ใช้ในเอกสาร ถ้ามีตัวอักษรพิเศษ ระบบสัญลักษณ์หรือตัวย่อ ให้หมายเหตุ
ไว้ด้วย 

4.4 ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค (Physical characteristics 
and technical requirement) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเอกสาร และความ
ต้องการทางด้านเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปใน
การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพที่ส าคัญ เช่น ความจ าเป็นในการสงวนรักษาหรือความต้องการทางด้านเทคนิคซึ่งมีผลต่อการ
ใช้เอกสาร เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงาน
หรือผู้ผลิตเอกสารจัดท าขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารหรือหน่วยงานผู้ผลิตเอกสารจัดท าขึ้น เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและ
บริบทของเอกสาร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท าส าเนาด้วย 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เก่ียวข้อง (Allied Material Area) ประกอบด้วย 
5.1 สถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of copies) ซึ่งหลักเกณฑ์ 

การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ให้ระบทุี่อยู่ของสถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
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5.2 สถานที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา (Existence and location of copy ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บส าเนาเอกสาร ถ้าส าเนามีอยู่ในสถาบันอ่ืน 
พร้อมทั้งให้บอกสถานที่และหมายเลขควบคุมเอกสารด้วย 

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related units of description) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
กลุ่มอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับเอกสารกลุ่มนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไป
ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลเอกสาร
กลุ่มอ่ืนในสถานที่จัดเก็บเดียวกันหรือที่อ่ืนๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามแหล่งที่มา หรือมี
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกัน 

5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note) ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลที่
อ้างอิง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ 

ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเพิ่มเติม (Note Area) ประกอบด้วย 
6.1 หมายเหตุ (Note) ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปใน 

การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ที่
ไม่สามารถอธิบายได้ในส่วนค าอธิบายข้างต้น 

ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดท าค าอธิบายเอกสาร (Description 
Control Area) ประกอบด้วย 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist’s Note) คือ ข้อความที่อธิบายว่าค าอธิบาย
เอกสารถูกจัดเตรียมอย่างไร และโดยใคร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปใน
การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูลการจัดเตรียม
ค าอธิบาย และผู้จัดเตรียมท าค าอธิบายเอกสาร 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ  (Rule or Convention) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ข้อตกลงที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบายเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปใน 
การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับกฎ 
หรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบายเอกสาร อาจจะเป็นกฎข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติตามจาก
การประชุมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท า (Dates) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่จัดท าค าอธิบาย
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดเตรียมหรือปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายเอกสาร 
 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุ มีดังเช่น 
งานวิจัยของวิศปัตย์ ชัยช่วย ศึกษาเรื่องสร้างคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา พัชรี 
ทองแขก ศึกษาเรื่องการจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่ม
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เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประคอง แก้วนัย ศึกษาเรื่อง การจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล: กรณีศึกษาเอกสารการประชุม
คณบดีและเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิศปัตย์ ชัยช่วย ศึกษาเรื่อง การสร้างคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาของเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา และสร้างคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาที่จัดเก็บในหอสมุดแห่งชาติ จ านวน 94 
รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบเก็บข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ผลจาก
การศึกษาพบว่า เอกสารจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ไม่มีชื่อเรื่องที่ตั้งโดยผู้จัดท าเอกสาร วัสดุที่ใช้ใน  
การบันทึกเอกสารมี 2 กลุ่ม คือ วัสดุที่มีความคงทนถาวร กับวัสดุที่ไม่คงทนถาวร เอกสารประเภท
จารึกบันทึกลงบนแผ่นทองมากที่สุด และวัสดุที่ใช้บันทึกเอกสารตัวเขียนที่พบมากที่สุด คือ สมุดไทยด า  
มีผู้รับผิดชอบต่อการจัดท าเอกสารประเภทจารึกเป็นพระสงฆ์มากที่สุด ส่วนเอกสารตัวเขียน 
ผู้รับผิดชอบต่อการจัดท าเป็นส่วนใหญ่เป็นขุนนาง ชื่อเมืองที่จัดท าเอกสารทั้งจารึกและเอกสาร
ตัวเขียนที่พบมากที่สุดคือ เมืองอยุธยา ปีที่จัดท าจารึกและเอกสารตัวเขียนมากที่สุด คือ  ช่วง พ.ศ. 
2173 - 2310 ภาพประกอบที่พบในเอกสารตัวเขียนบางรายการ คือ แผนผังและแผนที่ เอกสาร
ตัวเขียนบางรายการมีตราประทับที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ส่วนใหญ่พบการประทับตราที่ตอนท้าย
ของเอกสาร ภาษาท่ีใช้บันทึกเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ประเภทจารึกและเอกสารตัวเขียน
มากที่สุด คือ ภาษาไทย อักษรที่ใช้ในการบันทึกเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาประเภทจารึกใช้
อักษรขอมอยุธยาในการบันทึกมากที่สุด ส่วนเอกสารประเภทตัวเขียนใช้อักษรไทยธนบุรี -
รัตนโกสินทร์ในการบันทึกมากที่สุด เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยามีลักษณะเนื้อหาจ าแนกได้ 
10 ประเภท และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศกิจกรรมทางพุทธศาสนามากที่สุด ส่วนเอกสารตัวเขียน 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญมากที่สุด คู่มือแนะน าเอกสารเอกสารจดหมายเหตุไทย
สมัยอยุธยาที่จัดท าประกอบด้วย ค าน า ค าชี้แจงหลักการจัดท าและวิธีการใช้คู่มือ สาระสังเขปของ
เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาประเภทจารึก และประเภทตัวเขียน และดรรชนีท้ายเล่ม ทั้งนี้
ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการน าคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยานี้ไปใช้บริการแก่ 
ผู้ ค้นคว้ าวิ จั ยในหอสมุดแห่ งชาติ  ควรมีการจัดท าคู่ มื อนี้ ในลั กษณะของเครื่ องมือช่ วยค้น 
อิเลกทรอนิกส์  หรือเครื่องมือช่วยค้นบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต และศึกษาความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ค้นคว้า เป็นต้น และควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ 
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การลงรายการ เพ่ือการจัดท าค าอธิบายบรรณานุกรมเอกสารโบราณไทยให้เป็นมาตรฐานใน
ระดับชาติ22 

พัชรี ทองแขก ศึกษาเรื่อง การจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช กลุ่มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2549  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยประยุกต์ใช้
มาตรฐานการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ และจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารการประชุม
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 - 2527 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
บันทึกข้อมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521- 2527 ระดับ 
ชุดย่อย และแบบบันทึกข้อมูลเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521- 
2527 ระดับแฟ้ม ผลการศึกษาลักษณะเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2521- 2527 ระดับชุดย่อยพบว่า ไม่มีสัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง ไม่มีชื่อชุดย่อยของเอกสาร 
ผู้ผลิตเอกสาร คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกสารโอนย้ายมาจากงาน
การประชุมแต่เอกสารบางรายการเป็นเอกสารของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน  

ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีการเพ่ิมเอกสารชุดนี้ การจัดเรียงตามครั้งที่การประชุมและตาม
วาระการประชุม ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร ในการท าส าเนาเอกสาร ผู้ใช้ต้องแจ้ง
ความต้องการ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการท าส าเนาให้ เอกสารบันทึกเป็นภาษาไทย แต่มีเอกสารประกอบ
บางรายการเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารผลิตโดยการโรเนียว มีเอกสารประกอบการประชุมหลาย
ประเภท เช่น เอกสารเล่ม แผ่นพับ แผนผัง สูจิบัตร ผลการศึกษาลักษณะเอกสารการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521- 2527 ระดับแฟ้มพบว่า ไม่มีสัญลักษณ์หรือรหัส
อ้างอิง ชื่อแฟ้มเอกสารปรากฏในหน้าแรกของระเบียบวาระการประชุม ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสารครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การจัดวางระเบียบข้อบังคับ การเงินและทรัพย์สิน การแต่งตั้งบุคคล
และคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอน การจัดตั้งหน่วยงาน ที่ท าการ อาคาร  ที่ดิน กิจกรรม
มหาวิทยาลัย ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน สื่อการเรียนการสอน ตรา สี ครุย การประชุม สัมมนา ดูงาน 
เป็นต้น คู่มือสืบค้นเอกสารประเภทการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ .ศ. 2521- 
2527 ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยหลักการจัดท า บทน าและรายการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

                                                           
22วิศปัตย์ ชัยช่วย, “การสร้างคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2549). 
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สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521- 2527 นอกจากนี้ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการจัดท าค าอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และเห็นควรมีการน าค าอธิบายไปจัดท าฐานข้อมูล
ของหน่วยงาน เพ่ือการสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และควรให้มีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดท า
ค าอธิบายตามมาตรฐานการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ISAD (G) กับมาตรฐาน 
การลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC AMC) คู่มือค าอธิบายจดหมายเหตุ (MAD) 
กฎการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ (RAD) มาตรฐานการอธิบายเข้ารหัสเอกสารจดหมายเหตุ 
(EAD) หรือมาตรฐานสากลในการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณ เป็นต้น23 

ประคอง แก้วนัย ศึกษาเรื่อง การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล: กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะของเอกสารและจัดท าค าอธิบายเอกสารการประชุมและเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ 
ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์ โดยประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISAD (G) second edition เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบลงรายการเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 - 2522 
ระดับชุดย่อยและดับแฟ้ม และแบบลงรายการเอกสารส่วนบุคคลศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์  
พ.ศ. 2520 - 2541 ระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม ผลจากการศึกษาพบว่าเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะส าคัญที่น ามาจัดท าเป็นค าอธิบายเอกสารได้ครบ 26 หน่วยข้อมูลตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISAD (G) ส าหรับเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ มี
ลักษณะส าคัญที่น ามาจัดท าเป็นค าอธิบายเอกสารได้เพียง 7 หน่วยข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการ
จัดท าค าอธิบายเอกสารประเภทโสตทัศน์ สิ่งพิมพ์และอ่ืนๆ รวมทั้งควรจัดท าถึงระดับเรื่อง/ชิ้น และได้
เสนอแนะให้น าค าอธิบายเอกสารทั้งสองชุดไปจัดท าเป็นฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถสืบค้นผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังการเสนอให้มีการ
น าหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารทั้งสองชุดไปพัฒนาจัดท าค าอธิบายเอกสารชุดอ่ืนต่อไป  มีการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ค าอธิบายเอกสารทั้งสองชุดที่ได้จัดท าไว้ และมีการศึกษาวิจัยข้อมูลที่บันทึกใน
รูปแบบต่างๆ เช่นแถบบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยเก็บข้อมูลรูปแบบอ่ืน เป็นต้น24 

งานวิจัยในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ 
ประเภทปฏิทินเอกสาร มีดังนี้ 

                                                           
23พัชรี ทองแขก, “การจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเอกสารการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุ
และเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549).  

24ประคอง แก้วนัย, “การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล: กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารส่วนบุคคล” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550).  
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นฤมล บุญญานิตย์ ศึกษาเรื่อง การบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์  กรณีศึกษาจาก
เอกสารจดหมายเหตุ เมื่อ พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์ 
พระปฐมเจดีย์จากเอกสารจดหมายเหตุ ที่มีอายุตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มาถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ใน
รัชกาลที่ 9 ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หมายรับสั่ง จดหมายเหตุ (แบบโบราณ) ในกลุ่มหนังสือตัวเขียน
และจารึก  ส านักหอสมุดแห่งชาติ จดหมายเหตุท้องถิ่นของวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และ
สัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน ามาจัดท าเป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ประเภท
ปฏิทินเอกสาร ผลการวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล และน ามาจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมาย
เหตุประเภทปฏิทินเอกสาร ได้จ านวน 245 ข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารจดหมายเหตุ 2 ประเภท คือ 
เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หมายรับสั่ง จดหมายเหตุ (แบบโบราณ) 
สารตรา และหนังสือราชการแบบปัจจุบัน และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ได้แก่ ภาพถ่าย แถบ
บันทึกเสียง แผนที่ แบบแปลน เมื่อน าเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้มาวิเคราะห์และจัดท าเครื่องมือช่วย
ค้นประเภทปฏิทินเอกสาร ท าให้ทราบถึงประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบบริเวณพระปฐมเจดีย์ได้ตามล าดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2396- 
252425 

งานวิจัยในประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการค้นคืนและการลงรายการสารสนเทศ มีดังนี้ 
สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์กุล ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การลงรายการรายงานการประชุม

วิชาการภาษาไทย ในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เมื่อ ค.ศ. 2000 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
วิเคราะห์การลงรายการรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทยของบรรณารักษ์  วิ เคราะห์
ทรัพยากรสารนิเทศ ในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 26 แห่ง ในด้านการเลือก
รายการหลัก การเลือกรายการเพ่ิม การลงรายการบรรณานุกรม และปัญหาในการลงรายการ 
ตลอดจนศึกษาความต้องการลักษณะข้อมูลจากปกในและส่วนอ่ืนๆ ที่ใช้แทนหน้าปกในของรายงาน
การประชุมที่เอ้ือต่อการเลือกและลงรายการ ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เลือกลงรายการ
หลักด้วยชื่อการประชุม และลงรายการบรรณานุกรมรายการการประชุมวิชาการภาษาไทย ที่จัดอย่าง
ต่อเนื่องแบบหนังสือ ส่วนปัญหาที่บรรณารักษ์ประสบในระดับมาก คือ รายงานการประชุมวิชาการ
ภาษาไทยบางเล่มมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ/หรือมีไม่ครบถ้วนส าหรับตัดสินใจเลือกรายการหลัก 
รายการเพิ่มและลงรายการบรรณานุกรม นอกจากนี้ยังพบว่า บรรณารักษ์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

                                                           
25นฤมล บุญญานิตย์, “การบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ กรณีศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548).  
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ต้องการให้หน้าปกของรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย มีการระบุชื่อการประชุมและสถานที่จัด
ประชุม26 

งานวิจัยในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุ มีดังนี้ 
Somsuang Prudtikul ท าวิจัยเรื่อง A Guide to the Foreign Office Record Relating to 

Thailand (Siam) in the Public Record Office, the United Kingdom มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ 
และรวบรวมรายการ/รายชื่อเอกสารจดหมายเหตุ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ในระหว่างปี 
ค.ศ. 1849-1958 ที่อยู่ในกลุ่มและหมวดเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ ในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ประเทศอังกฤษ ผลจากการวิจัย ได้คู่มือสืบค้นเอกสาร ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติของประเทศไทยอย่างย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอังกฤษ และประวัติการบริหารงาน อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกระทรวงฯ ส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและกระทรวง
การต่างประเทศ ของประเทศอังกฤษ อธิบายถึงธรรมชาติและเนื้อหาของกลุ่มหรือหมวดของเอกสาร 
กลุ่มนี้ พร้อมทั้งรายการ/รายชื่อเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทย และส่วนที่ 3 เป็นค าค้นของ
เอกสารกระทรวงการต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 227  

งานวิจัยในต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าค าอธิบายเอกสาร มีดังนี้ 
Yuan Eunha ศึกษาเรื่อง Standardization of Archival Description in Korea: 

Examining the adoption of ISAD (G) การศึกษานี้น าเสนอการส ารวจความเข้าใจมาตรฐานสากล
ในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ISAD(G) จากมุมมองทางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่ใช่
ประเทศตะวันตก ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจดหมายเหตุในท้องถิ่น โดยใช้ประเทศเกาหลีเป็น
กรณีศึกษา และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเมตาดาต้า  และ
การวิเคราะห์ทางชาติพันธุ์วิทยา ผลจากการศึกษาพบว่าพ้ืนฐานทางด้านวัฒนธรรม เช่นประวัติศาสตร์ 
ค่านิยม ลักษณะส่วนบุคคล การศึกษา และสถานภาพบทบาททางสังคม มีผลกับการตัดสินใจใน  
การยอมรับมาตรฐาน ISAD(G)28 

                                                           
26สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์กุล, “การวิเคราะห์การลงรายการรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย ใน

หอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543). 

27สมสรวง พฤติกุล, รายงานการวิจัย เรื่อง คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศ
ไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
1996. 

28
 Yuan Eunha, “Standardization of Archival Description in Korea: Examining the adoption of 

ISAD (G)” (Ph.D. Dissertation, Department of Information Science, University of California, 2011), accessed 
August 7, 2012, available from ProQuest http://gradswork.umi.com/34/39/34393403.html 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ลักษณะเอกสารของกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ และจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุ กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม การวิจัยนี้มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิจัย 
5. การจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 

 
กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) ที่อยู่ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นเอกสารในช่วงปี ค.ศ. 1933 – 1979 จ านวน
เอกสาร5.5 ฟุต เป็นเอกสารจ านวน 10 กล่อง (84 แฟ้ม), เอกสารกล่องขนาดพิเศษ 5 กล่อง (4 แฟ้ม
, สมุดเล่มใหญ่ 2 เล่ม) และสมุด 6 เล่ม มีรายชื่อแฟ้มดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 รายชื่อแฟ้มเอกสารคริสตจักรภาคท่ี 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
 
กล่อง แฟ้ม ชื่อแฟ้ม ประเภท ระยะเวลำ (ปี ค.ศ.) 

1 1 – 9 กิจกรรมภายในภาค จดหมาย 1933,  
1942 – 1963 

2 1 – 6 กิจกรรมภายในภาค จดหมาย 1964 – 1979 
7 กิจกรรมภายในภาค – สันนบิาตเครดิต- 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
จดหมายและอื่นๆ 1974, 1976 

8 กิจกรรมภายในภาค – มรณกิจสงเคราะห์ จดหมายและอื่นๆ 1971 – 1974 
เล่มที่ 1 กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ รายงานการประชุม 1934 – 1950 

3 1 – 8 กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ รายงานการประชุม 1949 – 1950, 
1953 – 1955, 
1957 – 1980 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

 
 

ตารางที่ 2 รายชื่อแฟ้มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ต่อ) 
 
กล่อง แฟ้มที่ ชื่อแฟ้ม ประเภท ระยะเวลำ (ปี ค.ศ.) 

เล่มที่ 2 กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ รายงานการประชุม 1935 – 1943 
3 9 กิจกรรมภายในภาค – กรรมการ

ด าเนินงาน 
รายงานการประชุม 1960 – 1979 

เล่มที่ 3 กิจกรรมภายในภาค – กรรมการ
ด าเนินงาน 

รายงานการประชุม 1947 – 1961 

เล่มที่ 4 กิจกรรมภายในภาค – กรรมการ
ด าเนินงาน 

รายงานการประชุม 1935 – 1947 

3 10 กิจกรรมภายในภาค – กรรมการ
เผยแพร่พระกิตติคุณ 

จดหมาย 1976 – 1979 

4 
 

1 กิจกรรมภายในภาค – กรรมการ
เผยแพร่พระกิตติคุณ 

รายงานการประชุม, 
รายงาน 

1961 – 1979 

2 กิจกรรมภายในภาค – กองการ
เผยแพร่พระกิตติคุณ 

แบบฟอร์มและอื่นๆ 1974 – 1978 

3 กิจกรรมภายในภาค – คริสเตียน
ศึกษา 

รายงานการประชุม 
รายงาน 

1966 – 1973 

4 กิจกรรมภายในภาค – ชูชพีชนบท รายงานการประชุม
รายงาน 

1962 – 1968 

5 กิจกรรมภายในภาค – อนุชน รายงานและอื่นๆ 1949,  
1953 – 1954 

6 กิจกรรมภายในภาค – ทั่วๆ ไป รายงานการประชุม 1961 – 1979 

7 กิจกรรมภายในภาค รายงานทั่วๆ ไป 1958 – 1967,  
1971 – 1979 

8 กิจกรรมภายในภาค ค าร้อง 1960, [ม.ป.ป.] 
9 กิจกรรมภายในภาค ประวัติคริสตจักร 1949 – 1953 
10 กิจกรรมภายในภาค บทความ 1964, [ม.ป.ป.] 

5 1 กิจกรรมภายในภาค จดหมาย และอื่นๆ [1940s] 
2 กิจกรรมภายในภาค รายงาน รายชื่อ 1971 – 1972 
3 กิจกรรมภายในภาค ระเบียบนมสัการ 1961 – 1968, 

1978 
4 กิจกรรมภายในภาค สิ่งที่พิมพ์ออก 1947 – 1950, 

1958 – 1963, 
1979 

5 กิจกรรมภายในภาค ข้อสอบพระคัมภีร์ 1952 
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ตารางที่ 2 รายชื่อแฟ้มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ต่อ) 
 
กล่อง แฟ้ม ชื่อแฟ้ม ประเภท ระยะเวลำ (ปี ค.ศ.) 

5 6 กิจกรรมภายในภาค บัญชีและอื่นๆ 1951 
7 กิจกรรมภายในภาค การเงิน 1950, 1955 – 1978 

เล่มที่ 5 กิจกรรมภายในภาค บัญช ี 1955 – 1961 
5 8 กิจกรรมภายในภาค เบ็ดเตล็ด 1939 – 1940 
 9 กิจกรรมภายในภาค – [ทองค า  

พันธพงศ]์ 
เบ็ดเตล็ด 1948 – 1949 

10 – 13 กิจกรรมภายในภาค เบ็ดเตล็ด 1950 – 1951,  
[1961 – 1963?], 
1964 – 1972,  
1977 – 1979 

6 1 กิจกรรมภายในภาค  – รายงาน
ประจ าป ี

แบบฟอร์ม 1970 

2 – 3 กิจกรรมภายในภาค – รายงาน
ประจ าเดือน 

แบบฟอร์ม 1963 – 1966 

4-5 กิจกรรมภายในภาค – บันทึกพนกังาน
ของภาค 

แบบฟอร์ม 1961 – 1968 

เล่มที่ 6 ทะเบียนส ามะโนครัว  [ม.ป.ป.] 
6 6 กิจกรรมภายในภาค สถิติคริสตจักร 1959 – 1962 

 7 กิจกรรมภายในภาค – เขต 1 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 

8 กิจกรรมภายในภาค – เขต 2 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 – 1972 
 

9 กิจกรรมภายในภาค – เขต 3 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 – 1972 
 

7 1 กิจกรรมภายในภาค – เขต 4, 5 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 – 1972 
 

2 กิจกรรมภายในภาค – เขต 7, 8 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 
 

3 กิจกรรมภายในภาค – เขต 9 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1971 
 

4 กิจกรรมภายในภาค – เขต 10, 11 สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1970 – 1972 
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ตารางที่ 2 รายชื่อแฟ้มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ต่อ) 
 
กล่อง แฟ้ม ชื่อแฟ้ม ประเภท ระยะเวลำ (ปี ค.ศ.) 

7 5 – 6 กิจกรรมภายในภาค  
 

สถิติส ารวจครอบครัว 
คริสเตียน 

1967,  
1971 – 1972 

8 1 – 4 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ เอกสาร 1954 – 1966 
5 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักร รายงานการประชุม 1946,  

1960 – 1967 
6 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ รายงานการประชุม 1960 – 1965  
7 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ รายงานการประชุม 1962 – 1967 

9 
 
 

1-2 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ รายงานและอื่นๆ 1960 – 1963, 
1971 – 1976 

3 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ เบ็ดเตล็ด 1948 – 1960, 
1958 

4 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ การเงิน รายชื่อ 1961 – 1963, 
1968 

5 ทั่วๆ ไป – การประชุมสัมนาการ
บริหารงานของสภาฯ 

เอกสาร 1971 

6 ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักร – กองการ
เผยแพร ่

รายงานการประชุม
และอื่นๆ 

1963 – 1968 

7 ทั่วๆ ไป – ชูชีพชนบท รายงานการประชุม 1963 – 1968 

8 ทั่วๆ ไป – ชูชีพชนบท รายงานและอื่นๆ 1964 – 1967 

10 
 
 

1 ทั่วๆ ไป – อบรมสัมมนาครูทั่วประเทศ เอกสาร 1960 

2 ทั่วๆ ไป 
 

รายงานการประชุม
รายงาน 

1964, 1975 

3 ทั่วๆ ไป สิ่งพิมพ์ออก 1967, 1971, 1978 

4 ทั่วๆ ไป เบ็ดเตล็ด 1961 – 1968,  
1972 – 1976 
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ตารางที่ 2 รายชื่อแฟ้มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ต่อ) 
 
กล่อง แฟ้ม ชื่อแฟ้ม ประเภท ระยะเวลำ (ปี ค.ศ.) 
11  รายงานการประชุมภาคที่ 1 รายงานการประชุม 1934, 1941, 1943 
12  บัญชีรับ – จ่าย คริสตจักรภาคที่ 1 บัญช ี 1953 – 1965 
13 1 สถิติคริสตจักรภาคที่ 1 แบบฟอร์ม 1961 – 1970 
14 1 สถิติคริสตจักรประจ าต าบล เอกสาร แบบฟอร์ม 1960 – 1963 
15  สถิติของภาค แบบฟอร์ม 1955 – 1956 

 
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ 
1. หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม 

และระดับแฟ้ม โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย

จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
1.2 ศึกษาลักษณะเอกสาร กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) จ านวน 

15 กล่อง และสมุด 6 เล่ม 
1.3 สร้างหลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 (เชียงใหม่ – 

ล าพูน) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม  
1.4 น าหลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 

(ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน ามาปรับแก้ไข 
1.5 ส่งหลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 

ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม (ฉบับร่าง) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ 
คุณภาพ  

1.6 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 
(เชียงใหม่ – ล าพูน) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม  

1.7 น าหลักเกณฑ์การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
(ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ลงรายการในแบบบันทึก
ข้อมูล 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร (Identity Statement Area) 

1.1 รหัสอ้ำงอิง 
(Reference code(s)) คือ 
สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ใช้เรียกแทน
กลุ่มเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามาตรฐานสากลทั่วไปใน
การจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ให้บันทกึ
รหัสอ้างอิงเป็นสัญลักษณ์หรือ
ตัวเลขเพื่อใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร 
อาจเป็นรหัสประเทศ รหัสสถานที่
จัดเก็บ รหัสอ้างอิงเฉพาะหรือเลข
อ้างอิงเอกสาร ทั้งนี้แล้วแต่ 
ความเหมาะสม 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการรหัส
อ้างอิงเอกสาร 4 ส่วน ซึ่งประกอบ 
ด้วย 
- RG (Record Group) เป็นอักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตัว 
- ตามด้วยเลขอารบิก 3 ตัว 
หมายถึง ล าดบัการรับเข้ามาของ
เอกสาร 
- คั่นด้วยเครื่องหมาย “ / ” 
- ตามด้วยเลขอารบิค 2 ตัว 
หมายถึง ปี ค.ศ. ที่รบัมอบเอกสาร 
ตัวอย่ำง 
RG 013/79 จงึใช้เรียกกลุ่มเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) ที่ได้รับเข้ามาเปน็ล าดับที่ 
13 ของปี ค.ศ. 1979 
 

ในระดบัแฟ้มจะลงรายการเพิม่เตมิ
จากรหัสอ้างอิงในระดับกลุ่ม แลว้
ตามด้วยอักษรภาษาองักฤษตัวใหญ่ 
ตัว B หมายถึง Box ตามด้วยตัวเลข
ล าดับกล่องเอกสารคั่นด้วยเครื่องหมาย 
– ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ตัวใหญ่ ตวั F หมายถงึ File  
ตามด้วยตัวเลขล าดับแฟ้มเอกสาร 
ตัวอย่ำง  
RG 013/79 B1-F1 ใช้เรียกแทน
กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่ – ล าพนู) กล่องที่ 1 
แฟ้มที่ 1 
 

1.2 ชื่อเอกสำร (Title) คือ ชื่อ
ที่ใช้เรียกแทนเอกสารในระดับ
กลุ่ม ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการ
ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัด 
ท าค าอธิบายจดหมายเหต ุฉบับ
ปรับปรงุ ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ใช้ชือ่
ของผู้ผลิตเอกสาร ชื่อผู้แต่ง หรอื
ใช้วลีที่แสดงถึงหน้าที่ กิจกรรม 
หัวเรื่อง สถานที่ หรือแก่นของ
เร่ืองนั้นๆ เป็นชื่อเรื่องก็ได ้
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการตาม
ชื่อเจ้าของหนว่ยงานผูผ้ลิตเอกสาร 
 

ในระดบัแฟ้มจะลงรายการชื่อเอกสาร
ตามชื่อหัวเร่ืองแฟ้มเอกสารนั้นๆ 
ตัวอย่ำง  
กิจกรรมภายในภาค  เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
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1.3 วัน เดือน ปีของเอกสำร 
(Dates) คือ ข้อมูลที่แสดงช่วง
ระยะเวลาของกลุ่มเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้
ลงรายการวนั เดือน ปี ที่เอกสาร
ถูกสะสม จากการด าเนินงาน หรือ
วัน เดือน ปีที่เอกสารถูกผลิตขึ้น 
รวมถึง วัน เดือน ปี ที่ท าส าเนา 
จัดพิมพ์ หรือแปล ส่วนรูปแบบ
ของวัน เดือน ปี ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม    
 

ทั้งในระดับกลุ่มและระดบัแฟ้มจะลงรายการ ชว่งระยะเวลาของเอกสาร 
ที่เอกสารถูกสะสมจากการด าเนนิงาน เป็น ปีคริสต์ศักราช โดยใช้  
ตัวย่อ ค.ศ ตามด้วยตัวเลขอารบิก 4 ตัว ของแต่ละ ค.ศ.   
ตัวอย่ำง  
ค.ศ. 1925 – 1970 เป็นตน้ 
 

1.4 ระดับของค ำอธิบำยเอกสำร 
(Level of Description) คือ 
ระดับของค าอธิบายเอกสาร โดย
จ าแนกตามล าดบัขั้นของการ
จัดเรียงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้จ าแนก
ระดับขั้นของการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารไว้ 6 ระดับ ดังนี ้
1. ระดับกลุ่ม (Fonds) 
2. ระดับกลุ่มย่อย (Sub-Fonds) 
3. ระดับชุด (Series) 
4. ระดับชุดย่อย (Sub-Series) 
5. ระดับแฟ้ม (Files) 
6. ระดับเร่ือง (Items) 
 

ในระดบักลุ่มจะลงรายการในส่วนนี้
เป็น “ระดับกลุ่ม” 
 
 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการเป็น 
“ระดับแฟ้ม” 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

1.5 ขนำดและปริมำณของเอกสำร 
(Extent and medium of the 
unit of description) คือ ข้อมูล
ตัวเลขที่บอกถึงขนาดและปริมาณ
ของเอกสาร ซึ่งหลกัเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทัว่ไป
ในการจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้
ใช้ตัวเลขอารบิกในการบอกปริมาณ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการ ให้ใช้
ตัวเลขอารบิกบอกขนาดและ
ปริมาณเอกสารเป็นจ านวนฟุต
ตามความยาวบนชัน้เอกสาร โดย
ก าหนดให้เอกสารจ านวน 8 กล่อง 
มีค่าเท่ากับ 3.5 ฟุต และบอก
จ านวนกล่องไว้ในวงเลบ็ (    ) ถ้า
หากมีวัสดุจดหมายเหตุประเภท
อื่นๆ เชน่ สมุด ใหบ้อกจ านวนเลม่ 
รูปภาพ ให้บอกจ านวนรูปภาพ 
แบบแปลน หรือแผนที่ ให้บอก
จ านวนแผ่น ตลับเทปให้บอก
จ านวนมว้น แผน่ดิสก์ แผ่นซีด ีและ
แผ่นดีวีดี ให้บอกจ านวนแผน่ 
โดยให้ระบุประเภทวัสดุอื่นและ
จ านวนต่อจากจ านวนกล่อง โดย
ใช้เครื่องหมายจุลภาค คัน่ระหว่าง
จ านวนวัสดุแตล่ะประเภท 
ตัวอย่ำง  
3.5 ฟุต (8 กล่อง) หรือ 
6.5 ฟุต (15 กล่อง, รูปภาพ 25 
รูป, แบบแปลน 6 แผ่น)   
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการใน
ส่วนนี้เป็นจ านวนแผน่เอกสาร
ภายในแต่ละแฟ้ม 
ตัวอย่ำง 80 แผ่น เปน็ต้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

 
 

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) ) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับบริบทของเอกสำร (Context Area) 
2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร 
(Name of Creator) คือ ชื่อ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ท าให้เอกสาร
เกิดขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการ
ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ใช้ชื่อ
หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการผลิตสะสม และเก็บรักษา
เอกสารเป็นชื่อผู้ผลติเอกสาร 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการตาม
ชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ที่ท าให้
เอกสารเกิดขึ้น 

 
 
 
 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการตาม
ชื่อหน่วยงานหรือบุคคล ที่ท าให้
เอกสารเกิดขึ้น 

 

2.2 ประวัติหน่วยงำน/ประวัติ
เจ้ำของเอกสำร (Administrative/ 
Biographical history) คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ัง
ที่ 2 ก าหนดว่า ส าหรับหน่วยงาน
หรือองค์กร ให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อหน่วยงาน วัน เดือน ปีที่ก่อตั้ง 
หน้าที่ วัตถปุระสงค ์ความก้าวหน้า 
พัฒนาการ และล าดบัขั้นของ 
การบริหารงานของหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะการลงรายการใน
ส่วนนีต้ามมาตรฐานสากลทั่วไป
ในการจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้
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2.3 ประวัติของเอกสำร 
(Archival history) คือ ข้อมูล
เก่ียวกับประวัติความเปน็มาของ
เอกสาร  ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานการสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ก าหนดให้บันทึกข้อมูล
เก่ียวกับการรับโอน การเป็น
เจ้าของ ภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การดูแลรักษา 
ประวัติการจัดเรียง การจัดท า
เครื่องมือช่วยค้น หรือการท าซ้ า
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และควร
บอกวันเดือนปีให้ชัดเจน หากไม่
ทราบประวัติความเปน็มาของ
เอกสาร ให้บันทึกบอกไว้ด้วย 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการในส่วน
นี้ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการ
ในส่วนนี ้

 

2.4 แหล่งที่ได้รบัมอบ/รับโอน 
เอกสำร ( Immediate  
source of acquisition or 
transfer ) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่ได้รับเอกสารหรือรับโอน
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ก าหนดให้บันทึกข้อมูล
เก่ียวกับแหล่งที่ได้รับมอบหรือ
รับโอนเอกสาร โดยให้บันทึกวัน 
เดือน ปี หรือวิธีที่ได้รับมอบ 
หากไม่ทราบข้อมูลแหล่งที่มา ให้
บันทึกบอกไวด้้วย   
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการในสว่น
นี้ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการ
ในส่วนนี ้
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 3 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเนื้อหำและโครงสร้ำงของเอกสำร (Content and Structure Area) 
3.1 ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (Scope and Content) 
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการ
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้
บันทึกข้อมูลเก่ียวกับขอบเขต
ของเอกสาร ช่วงระยะเวลาของ
เอกสาร ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลเก่ียวกับเนื้อหาเอกสาร 
อย่างเช่น รูปแบบของเอกสาร 
เนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
การด าเนินการเก่ียวกับเอกสาร 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีโ้ดยจัดท าเปน็ตารางบัญชี
รายชื่อแฟ้มเอกสารซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล กล่องที่ แฟ้มที่ รายชื่อ
แฟ้ม ประเภทเอกสารภายใน
แฟ้ม และระยะเวลาเอกสาร 
  
 
 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการใน
ส่วนนีโ้ดยจัดท าเปน็ตารางบัญชี
หัวเรื่องแฟ้ม ประกอบด้วยข้อมูล 
กล่องที่ แฟ้มที่ สาระสังเขปของ
เนื้อหาในแฟ้ม 
 

3.2 กำรประเมินคุณค่ำ กำร 
ท ำลำย และกำรก ำหนดอำยุ 
กำรเก็บเอกสำร (Appraisal, 
destruction and scheduling 
information) ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ก าหนดให้บันทึกเกี่ยวกับ 
การประเมินคุณค่า การท าลาย
หรือการก าหนดอายุการเก็บ
เอกสารหรือข้อมูลการวางแผน
ส าหรับการประเมินคุณคา่  
การเก็บและการท าลายเอกสาร
ในอนาคต 
 
 
 

ทั้งในระดับกลุ่มและระดบัแฟ้มจะไม่มีการลงรายการในส่วนนี้ 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

3.3 กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร 
(Accruals) คือ ข้อมูลเก่ียวกับ
การเพิ่มปริมาณของเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ  
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนด 
ให้บันทึกข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบถึง
การเพิ่มข้ึนของเอกสารในอนาคต 
โดยการประมาณจ านวนและ
ความถี่ที่คาดวา่จะได้รับ 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการว่า “มี
การรับเพิ่มเติมภายหลัง เม่ือ 
(วันที่ เดือน ปี )” 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้

 

3.4 ระบบกำรจัดเรียงเอกสำร 
(System of arrangement) 
คือข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้าง
ภายในเอกสาร และระบบการ
จัดเรียงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูล
เก่ียวกับระบบการจัดเรียง
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการตาม
ระบบการจัดเรียงเอกสารในแต่
ละกลุ่ม 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการตาม
ระบบการจัดเรียงเอกสารภายใน
แฟ้ม 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 4 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรเข้ำถึงและกำรใช้เอกสำร (Conditions of Access and Use 
Area) 
 4.1 เงื่อนไขกำรเข้ำถึงเอกสำร 
(Conditions governing 
access) คือ ข้อมูลที่ระบุถึง
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนด ให้
ระบุกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือนโยบายที่จ ากัดใน
การเข้าถึงเอกสาร โดยให้แสดง
ถึงระยะเวลาทีป่ิดให้ใช้ และบอก
วัน เดือน ปี ที่ให้เปิดใชไ้ด ้
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ตามระเบียบการเก็บ
รักษาและใช้เอกสารของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย” 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้

4.2 เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำเอกสำร 
(Condition governing 
reproduction) คือ ข้อมูลที่
ระบุถึงเงื่อนไขในการท าส าเนา /
การท าซ้ า ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทั่วไป 
ในการจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้
ระบุเงื่อนไขในการท าส าเนา/ 
การท าซ้ า 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการในสว่น
นี้ว่า “ตามแนวทางการปฏิบัติ เรือ่ง
การถ่ายเอกสาร และแนวทาง 
การปฏิบัติ เร่ืองการถ่ายและอัด
ขยายรูปภาพ ของหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ” 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

4.3 ภำษำ/ตัวอักษร (Language/ 
scripts of materials) คือ
ข้อมูลที่แสดงถึงภาษา ตัวอักษร 
และระบบสัญลักษณ์ของวัสดุ
จดหมายเหตุ ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ให้บันทึกข้อมลูเกี่ยวกบั
ภาษา ตัวอักษร ถ้ามีตัวอักษร
พิเศษ ระบบสัญลักษณ์หรือตัวย่อ 
ให้หมายเหตุไว้ด้วย 
 

ในระดับกลุ่มและระดับแฟ้มจะลงรายการในส่วนนี้ตามภาษา หรือ
ตัวอักษรที่ใช้บันทึกในกลุ่มเอกสารและแฟ้มเอกสารนั้นๆ   

4.4 ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 
(Physical characteristics 
and technical requirement) 
คือ ข้อมูลที่เก่ียวกับลักษณะทาง
กายภาพของเอกสาร และความ
ต้องการทางดา้นเทคนิคที่มผีลตอ่
การใช้เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การลงรายการตามาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ 
เช่น ความจ าเป็นในการสงวน
รักษาหรือความต้องการทางด้าน
เทคนิคซึ่งมีผลต่อการใช้เอกสาร 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

ทั้งในระดับกลุ่มและระดับแฟ้มจะลงรายการในส่วนนี้ตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 
2 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) ) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding 
aids) คือ ข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ช่วยค้นที่หนว่ยงานหรือผู้ผลิต
เอกสารจัดท าขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสาร
หรือหน่วยงานผู้ผลิตเอกสาร
จัดท าขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาและบริบทของเอกสาร 
รวมทั้งข้อมูเก่ียวกับสถานที่ท า
ส าเนาด้วย 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “มีหนังสือแนะน า
เอกสาร และบัตรรายการ” 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการในสว่น
นี้ว่า “มีบัญชีหัวเรื่องเอกสาร” 

ส่วนที่ 5 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied  Material Area)   

5.1 สถำนที่จัดเก็บเอกสำร
ต้นฉบับ (Existence and 
location of originals) คือ
ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่จัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับ ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดทค าอธบิาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ก าหนดให้ระบุที่อยู่ 
สถานที่จดัเก็บเอกสารต้นฉบบั   
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ” 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

5.2 สถำนที่จัดเก็บส ำเนำ 
เอกสำร ( Existence and 
location of copies) คือ 
ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่จัดเก็บ
ส าเนาเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ ์
การลงรายการตามาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูล
เก่ียวกับสถานที่จัดเก็บส าเนา
เอกสาร ถ้าส าเนามีอยู่ในสถาบนั
อื่น ให้บอกสถานที่และแสดง
หมายเลขควบคุมเอกสารด้วย 
 

ในระดับกลุ่มและในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการในส่วนนี้ 
 

5.3 วัสดุที่เกี่ยวข้อง  
( Related units of description) 
คือ ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารกลุ่ม
อื่นที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กบั
เอกสารกลุ่มนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การลงรายการตามมาตรฐาน 
การจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ
ระหว่างประเทศ ฉบบัปรบัปรุง 
คร้ังที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูล
เอกสารกลุ่มอื่นในสถานทีจ่ัดเก็บ
เดียว กัน หรือที่อื่นๆ ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตาแหล่งที่มา 
หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ดูเอกสารที่เก่ียวข้อง
ได้ที่ (ชื่อเอกสารที่มีเนื้อหา
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน)” 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

5.4 บันทึกเกี่ยวกับกำรจัดพิมพ์ 
(Publication note) คือข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ได้ก าหนดให้ระบุข้อมูล
ที่อ้างอิง หรือข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดพิมพ์ 
 

ในระดับกลุ่มจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ไม่มีข้อมูลการ
จัดพิมพ์” 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้
 

ส่วนที่ 6 ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Note Area) 

6.1 หมำยเหตุ (Note) 
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจดัท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุ
ข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญ แตไ่ม่
สามารถอธิบายได้ในส่วนอื่น   
 

ในการวิจัยนี้ในระดับกลุ่มและระดับแฟ้ม จะลงรายการในส่วนนี้ เป็น
หมายเหตุหรือค าอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี) /ตามข้อมูลที่ปรากฏใน
เอกสาร (ถ้ามี) 
 

ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเก่ียวกับการควบคุมการจัดท าค าอธิบายเอกสาร 

7.1 บันทึกของนักจดหมำยเหตุ 
(Archivist’s Note) คือ 
ข้อความที่อธิบายวา่ค าอธิบาย
เอกสารถูกจัดเตรียมอย่างไร และ
โดยใคร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
คร้ังที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูล 
การจัดเตรียมค าอธิบาย และ 
ผู้จัดเตรียมท าค าอธบิายเอกสาร 
 
 

ในระดับกลุ่ม  จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “จัดท าค าอธิบายไว้
แล้วเมื่อปี......โดย.......ปรับปรุง
เพิ่มเติมโดย นางสาวสุทิมพ์ 
สุริยะวงค ์
 

ในระดับแฟ้มจะจะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “จัดท าโดย นางสาว 
สุทิมพ์ สุริยะวงค์” 
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ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพนู) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรในระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรในระดับแฟ้ม 

7.2 กฎ ระเบียบ หรือแนวทำง
ปฏิบัติ ( Rule or Convention ) 
คือ ข้อมูลที่เก่ียวกับข้อตกลงที่ใช้
ในการจัดท าค าอธบิายเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนด ให้
ระบุข้อมูลเก่ียวกับ กฎ หรือ
ระเบียบปฏบิัติที่ใช้ในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร อาจจะเป็นกฎ
ข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติตามจาก
การประชุม ในระดับท้องถิ่นระดับ 
ชาติ หรือระดับนานาชาติ   
 

ในระดบักลุ่ม จะลงรายการในส่วน
นี้ว่า “จัดท าตามหลักเกณฑ์การ
ลงรายการกลุ่มเอกสารคริสตจักร
ภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพนู) โดย
อ้างอิงจากหลักเกณฑ์การลงรายการ
ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ ฉบบั 
ปรังปรุง ครั้งที่ 2 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการ
ในส่วนนี ้
 

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท ำ  
( Dates) คือ ข้อมูลเก่ียวกับ วัน 
เดือน ปี ที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร 
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค า 
อธิบายจดหมายเหตุ ฉบบัปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุ วัน เดือน ปี 
ที่จัดเตรียมหรือปรับปรุงแก้ไขค า 
อธิบายเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการวิจัยนี้ ในระดับกลุ่ม จะลง
รายการในส่วนนี้วา่ “ปรับปรุง
เพิ่มเติม เมื่อวันที่....  เดือน.... ปี 
ค.ศ.....” 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการในส่วน 
นี้ ตามวัน เดือน ปีที่จัดท าค าอธิบาย 
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2. แบบบันทึกข้อมูล การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ใน 
ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

2.2 ออกแบบแบบบันทึกข้อมูล การลงรายการส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1  
(เชียงใหม่ – ล าพูน) จ านวน 2 แบบ คือ แบบบันทึกข้อมูลการลงรายการในระดับกลุ่ม และแบบบันทึก
ข้อมูลการลงรายการในระดับแฟ้ม 

2.3 น าแบบบันทึกข้อมูล เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของ 
แบบบันทึกข้อมูล และน าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.4 ส่งแบบบันทึกข้อมูลการลงรายการ เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
2.5 น าแบบบันทึกข้อมูลการลงรายการมาปรับปรุงแก้ไข  
2.6 น าแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองเก็บข้อมูลเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 

ล าพูน) เพ่ือหาความเที่ยง 
2.7 จัดพิมพ์ และใช้แบบบันทึกข้อมูลเก็บรวมรวมข้อมูล 

แบบบันทึกข้อมูลทั้ง 2 ระดับ มีลักษณะดังนี้ 
1. แบบบันทึกข้อมูลการลงรายการ เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับ 

กลุ่ม เป็นแบบตารางกรอกข้อมูล ประกอบด้วย 7 ส่วน 24 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร วัน เดือน ปีของเอกสาร ระดับของค าอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ 

ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติของเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร และแหล่งที่
ได้รับมอบหรือรับโอนเอกสาร 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การท าลาย และก าหนดอายุการเก็บ
เอกสาร การเพ่ิมข้ึนของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษาหรือตัวอักษร ลักษณะทาง
กายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค และเครื่องมือช่วยค้น 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 2 หน่วยข้อมูล ได้แก่ สถานที่ 
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดท าค าอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย 3 

หน่วยข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปี ที่
จัดท า 
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แบบบันทึกข้อมูล กำรลงรำยกำร 
เอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน) ระดับกลุ่ม 

 
ส่วน หน่วยข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

1. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เอกสาร 

รหัสอ้างอิง  

ชื่อเอกสาร  

วัน เดือน ปีของเอกสาร  

ระดับของค าอธิบายเอกสาร  

ขนาดและปริมาณของเอกสาร  
 

2. ค าอธิบายเก่ียวกับ
บริบทของเอกสาร 

ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
 

 

ประวัติหน่วยงาน/ประวตัิเจ้าของ
เอกสาร 
 
 

 
 

 

ประวัติของเอกสาร 
 
 
 

 
 

 

แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร 
 

 
 

 
3. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เนื้อหาและโครงสร้างของ
เอกสาร 

ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
 
 

 
 

การประเมินคุณค่า การท าลาย 
และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
 

 

การเพิ่มข้ึนของเอกสาร 
 
 

 

ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
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ส่วน หน่วยข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

4. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เงื่อนไขการเข้าถึงและการ
ใช้เอกสาร 

เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
 
 

 

การเพิ่มข้ึนของเอกสาร 
 
 

 

ภาษา/ตวัอักษร 
 

 

ลักษณะทางกายภาพและความ
ต้องการทางดา้นเทคนิค 
 

 
 

 
เครื่องมือช่วยค้น  

5. ค าอธิบายเก่ียวกับวัสดุ
ที่เก่ียวข้อง 

สถานที่จดัเก็บเอกสารต้นฉบบั  
 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

 
6. ค าอธิบายเพิ่มเติม หมายเหตุ  

 
 

7. ค าอธิบายเก่ียวกับการ
ควบคุมการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร 

บันทึกของนักจดหมายเหต ุ  
 
 

กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏบิัติ 
 

 
 
 

วัน เดือน ปี ที่จัดท า  
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2. แบบบันทึกข้อมูลการลงรายการ เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน)  
ระดับแฟ้ม เป็นแบบตารางกรอกข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน 14 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง 
ชื่อเอกสาร วัน เดือน ปีของเอกสาร ระดับของค าอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 

ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ประกอบด้วย 2 หน่วยข้อมูล
ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ประกอบด้วย 3  
หน่วยข้อมูล ได้แก่ ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค  และ
เครื่องมือช่วยค้น 

ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือหมายเหตุ ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดท าค าอธิบายเอกสาร ประกอบด้วย 3 

หน่วยข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปี ที่
จัดท า    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แบบบันทึกข้อมูล กำรลงรำยกำร 
เอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน) ระดับแฟ้ม 

 
ส่วน หน่วยข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล 

1. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เอกสาร 

รหัสอ้างอิง  

ชื่อเอกสาร  

วัน เดือน ป ี  

ระดับของค าอธิบายเอกสาร  

ขนาดและปริมาณเอกสาร  
 

2. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เนื้อหาและโครงสร้างของ
เอกสาร 

ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
 
 
 

 
 

ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
 

 

3. ค าอธิบายเก่ียวกับ
เงื่อนไขการเข้าถึงและการ
ใช้เอกสาร 

ภาษา/ตวัอักษร 
 

 
 

ลักษณะทางกายภาพและความ
ต้องการทางดา้นเทคนิค 

 
 

 
เครื่องมือช่วยค้น  

4. ค าอธิบายเพิ่มเติม หมายเหตุ  
 

 
5. ค าอธิบายเก่ียวกับการ
ควบคุมการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร 

บันทึกของนักจดหมายเหต ุ  
 

กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏบิตัิ 
 

 
 

วัน เดือน ปี ที่จัดท า  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 

 

 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นไปใช้เก็บข้อมูลกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 

(เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม ปี 2012 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 

1. ส ารวจและศึกษาเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) จ านวน 15 กล่อง และ 
สมุด 6 เล่ม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยอย่างละเอียด ร่วมกับการตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเครื่องมือช่วยค้นที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดท าไว้ เช่น แฟ้มหนังสือแนะน า
เอกสาร บัตรรายการ สมุดลงทะเบียนเอกสาร และรายการที่จัดเก็บเอกสาร 

2. บันทึกข้อมูลแต่ละรายการลงในแบบบันทึกข้อมูล ตามหลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ระดับกลุ่ม จ านวน 1 ชุดและระดับแฟ้ม จ านวน 95 ชุด  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงรายการเอกสารในแบบบันทึกข้อมูลเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม จ านวน 96 ชุด โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้  

1. น าแบบบันทึกข้อมูลการลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ใน
ระดับกลุ่ม และระดับ แฟ้มจ านวน 96 ชุด มาจัดเรียงตามล าดับ 

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของแต่ละหน่วยข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล 
3. น าข้อมูลแต่ละหน่วยข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูลมาแจกแจงตามหัวเรื่องที่ก าหนดไว้ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แต่ละชุดตามกลุ่มหัวเรื่อง และบันทึกลงในตาราง 
5. ประมวลผลข้อมูล และเรียบเรียงผลการวิเคราะห์  
6. น าเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางและสรุปความเรียงเชิงพรรณา 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอในบทที่ 4 ต่อไป 

 
กำรจัดท ำคู่มือแนะน ำเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ - ล ำพูน) 

การจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ - ล าพูน) นี้ เป็นการเลือก
น าเอาหน่วยข้อมูลค าอธิบายเอกสารในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มบางหน่วยข้อมูล จากการลงรายการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มาเรียบเรียงใหม่ และน าเสนอในส่วนเนื้อหาในคู่มือแนะน า
เอกสาร ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  

ส่วนประกอบในคู่มือแนะน าเอกสาร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1. ส่วนน า ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบาญ และค าชี้แจงการใช้คู่มือ  
2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
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2.1 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารในระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 23 หน่วยข้อมูล เรียงตาม 
ล าดับ ดังนี้ 

2.1.1 รหัสอ้างอิง 
2.1.2 ชื่อเอกสาร 
2.1.3. ผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
2.1.4. วัน เดือน ปีของเอกสาร 
2.1.5. ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
2.1.6. ภาษาหรือตัวอักษร 
2.1.7. สถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
2.1.8. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร 
2.1.9. ประวัติของเอกสาร 
2.1.10. แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร 
2.1.11. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
2.1.12. การประเมินคุณค่า การท าลาย และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
2.1.13. การเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 
2.1.14. ระบบการจัดเรียง 
2.1.15. เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
2.1.16. เงื่อนไขการท าส าเนา 
2.1.17. ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค 
2.1.18. เครื่องมือช่วยค้น 
2.1.19. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.1.20. หมายเหตุ 
2.1.21. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
2.1.22. กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
2.1.23. วัน เดือน ปีที่จัดท า 

2.2 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้ม ประกอบด้วย 8 หน่วยข้อมูล เรียง
ตามล าดับดังนี้ 

2.2.1. รหัสอ้างอิง 
2.2.2 ชื่อเอกสาร 
2.2.3. วัน เดือน ปีของเอกสาร 
2.2.4. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
2.2.5. ภาษาหรือตัวอักษร 
2.2.6. ลักษณะทางกายภาพ และความต้องการทางด้านเทคนิค 
2.2.7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2.2.8. หมายเหตุ 

   ส
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3. ดัชนีค าค้น เป็นการน าเอาค าส าคัญจากหน่วยข้อมูลขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
ทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม มาท าเป็นดัชนี ค าส าคัญที่น ามาจัดท าเป็นดัชนี ได้แก่ ชื่อบุคคล ชื่อ
สถานที่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อเฉพาะต่างๆ โดยน ามาจัดเรียงตามล าดับอักษรเพ่ือความสะดวกส าหรับผู้ใช้
ในการค้นหาเอกสารที่ต้องการ 

ขั้นตอนในการจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) มีดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุ จากหนังสือ ต ารา 

และคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุที่หน่วยงานต่างๆ จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
คู่มือ 

2. ก าหนดองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของคู่มือแนะน าเอกสารที่จะจัดท า 
3. น าข้อมูลรายการค าอธิบายเอกสารจากการเก็บข้อมูลมาลงในส่วนประกอบของคู่มือ 
4. จัดท าดัชนีช่วยค้น 
5. จัดพิมพ์ร่างคู่มือแนะน าเอกสาร 
6. ตรวจทานคู่มือแนะน าเอกสารที่ได้จัดท าขึ้น 
7. แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์คู่มือแนะน าเอกสารฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษากลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 
1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ จ านวน 15 กล่อง 
และสมุด 6 เล่ม โดยน าเสนอเนื้อหาเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ตอนที่ 2 การจัดท าค าอธิบายเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  
  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล ำพูน) ระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม ในหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ  

จากการศึกษากลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับ
แฟ้ม พบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเอกสาร ดังน าเสนอในตารางที่ 4 ดังนี้ (รายละเอียด ดูที่ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยพายัพ  
 

หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 
ส่วนที่ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร (Identity Statement Area) 
1. รหัสอ้างอิง พบว่ามีการระบุรหัสอ้างอิง 2 ลักษณะ คือ  

1. ระบุรหัสอ้างอิงเปน็ “RG 013/79”  
ที่ป้ายที่ด้านข้างของฝากล่องเอกสาร  
ที่ด้านบนของสนัปกที่ห่อสมุด และที่มุม
บนดา้นซา้ยของบัตรรายการ 
2. ระบุรหัสอ้างอิงเปน็ “013/79”  
ที่มุมบนดา้นซา้ยของแฟ้มเอกสาร ตาม
แนวนอน นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูล
รหัสอ้างอิงเช่นนี้ในหนงัสือแนะน า
เอกสาร และใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร  

พบว่ามีการระบุรหัสอ้างอิง 2 ลักษณะคือ  
1. ระบุรหัสอ้างอิง ที่มุมบนดา้นขวาของ
แฟ้มเอกสาร ตามแนวนอน บรรทัดแรก
ระบุค าวา่ “กล่อง” ตามด้วยล าดับ
หมายเลขกล่อง ส่วนบรรทัดที่สองระบุ 
ค าว่า “แฟ้ม” ตามด้วยล าดบัหมายเลข
แฟ้ม และมีการระบุรหัสอ้างอิงในส่วน
รายชื่อแฟ้มของหนังสือแนะน าเอกสาร 
2. ระบุรหัสอ้างอิง ตามล าดับเลม่ที่
หน้าปกห่อสมุดด้านบนขวามือทกุเล่ม 
และในส่วนรายชื่อแฟ้มของหนังสือ
แนะน าเอกสาร 
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 

หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 
2. ชื่อเอกสาร พบว่ามีการระบุชื่อเอกสาร 4 ลกัษณะ 

คือ 
1. ระบชุื่อเรื่อง “คริสตจักรภาคที่
หนึ่ง” บนป้ายติดกล่องเอกสารทุก
กล่อง และบนหน้าปกห่อสมุดทุกเล่ม 
2. ระบชุื่อเรื่อง “ภาค 1” ที่ปกแฟ้ม
เอกสารทุกแฟ้ม 
3. ระบชุื่อเรื่อง “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง 
(เชียงใหม่-ล าพนู) สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย” ในหนงัสือแนะน า
เอกสาร 
4. ระบชุื่อเรื่อง “คริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่-ล าพูน” ในใบข้อมูลจ าพวก
เอกสาร 
 

พบว่ามีการระบุชื่อเอกสาร 2 ลกัษณะ 
คือ 
1. ระบชุื่อแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม  
ที่ด้านบน กึ่งกลางปกหลังด้านในตาม
แนวนอน  
2. ระบชุื่อเรื่องของสมุดทุกเล่ม ที่
ด้านบน กึ่งกลางหนา้ปกห่อสมุด  
  
 

3. วัน เดือน ปีของ
เอกสาร 

พบว่ามีการระบุช่วงระยะเวลาของ
กลุ่มเอกสาร เป็นปีคริสต์ศักราช 
1933-1979 ในหนังสือแนะน า
เอกสาร และบัตรรายการเอกสาร 

พบว่ามีการระบุเฉพาะปีของเอกสารที่
หน้าปกแฟ้ม ที่หนา้ปกสมุดเป็นปี
คริสต์ศักราช โดยไม่มีตัวอักษรย่อ 
“ค.ศ.” น าหน้า 
 

4. ระดับของค าอธิบาย
เอกสาร 

ไม่พบการระบุระดับของค าอธบิาย
เอกสารในระดับกลุ่ม 

ไม่พบการระบุระดับของค าอธบิายใน
ระดับแฟ้ม 

5. ขนาดและปริมาณ
ของเอกสาร 

พบว่ามีการระบุขนาดและปริมาณ
เอกสาร เป็นจ านวนกล่อง จ านวนเล่ม 
ลักษณะกล่อง ความยาวรวมของ
เอกสารบนชัน้เก็บ ในบัตรรายการ
เอกสาร และหนังสือแนะน าเอกสาร 

พบว่ามีการระบุจ านวนแผ่น เปน็
ตัวเลขอารบิค ด้วยดินสอด า 2B ไว้ใน
วงเล็บสี่เหลี่ยม บริเวณมุมบน เริ่มจาก
แผ่นที่ 1 ถึงแผ่นสุดทา้ย โดยมี
เครื่องหมาย – คั่น เอกสารมีการ
เขียนหมายเลขแผ่น ด้านขวามอืของ
เอกสารทุกแผ่น ตามล าดับเอกสารที่
จัดเรียงในแฟ้ม 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 
หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับบริบทของเอกสำร(Context Area) 
6. ชื่อผู้ผลิต/รวบรวม
เอกสาร 

ไม่พบการระบุชื่อผูผ้ลิต/รวบรวม
เอกสารในระดับกลุ่ม  

ไม่พบการระบุชื่อผูผ้ลิต/รวบรวม
เอกสารในระดับแฟ้ม 

7. ประวัติหนว่ยงาน/
ประวัติเจ้าของเอกสาร 

พบข้อมูลประวัติคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่ – ล าพูน) ใน 
1. หนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักร
ภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพนู)  
2. หนังสือพิธีมอบถวายอาคาร
ส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 และเฉลิม
ฉลองพระคุณพระเจ้า ปี 2000 
3. หนังสือ 60 ปี สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ทีจ่ัดเก็บและให้บรกิารใน 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลประวัติหนว่ยงาน/
ประวัติเจ้าของเอกสารในระดับแฟ้ม 

8. ประวัติของเอกสาร พบว่ามีการระบุข้อมูลเก่ียวกับประวัติ
ของเอกสารในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร 
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน)  
 

ไม่พบการระบุข้อมูลประวัติของ
เอกสารในระดับแฟ้ม 

9. แหล่งที่ได้รบัมอบ/
รับโอนเอกสาร 

พบว่ามีการระบุข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่
ได้รับมอบเอกสารในใบข้อมูลจ าพวก
เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ -
ล าพูน)  

ไม่พบการระบุข้อมูลแหล่งที่ได้รบัมอบ/
รับโอนเอกสารในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 3 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเนื้อหำและโครงสร้ำงของเอกสำร (Content and Structure Area) 
10. ขอบเขตและ
เนื้อหาของเอกสาร 

พบว่าเอกสารมีเนื้อหาเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ภายใน
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
อยู่ในกล่องที่ 1-7, 11 – 15 และสมุด 
6 เล่ม และมีเอกสารที่เก่ียวกับสภา
คริสตจักรในประเทศไทย อยู่ในกล่องที่ 
8-10 

พบว่ามีเนื้อหาเก่ียวกับกิจกรรมภายใน
คริสตจักรภาคที่ 1 ได้แก่ การประชุม
ธรรมกิจคริสตจักรภาค การประชุม
กรรมการด าเนินงานภาค การจดัตั้ง
คริสตจักร การก่อสร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์ 
การประกาศพระกิตติคุณ การฟืน้ฟู
คริสตจักร การรับรองสมาชิกคริสตจักร 
การส่งเงินบ ารุงภาค การเงนิและบัญชี 
ประวัติคริสตจักร มรณกิจสงเคราะห์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 

หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 
10. ขอบเขตและ
เนื้อหาของเอกสาร 
(ต่อ) 

 สันนบิาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ 
ไทย ชชูีพชนบทภาคอนชุนภาค ค าร้อง
ต่างๆ สถิติคริสตจักร ส่วนเนื้อหา
เก่ียวกับสภาคริสตจักรฯ มีดังเชน่  
การประชุมสมชัชาสภาคริสตจักร  
การประชุมกรรมการอ านวยการสภาฯ 
การประชุมกรรมการด าเนนิงานสภาฯ 
การสัมมนา การบริหารงานสภาฯ 
รายงานการประชุมกองการเผยแพร่ 
แผนกชูชพีชนบท เปน็ตน้ 
 

11. การประเมิน
คุณค่า การท าลาย 
และการก าหนดอายุ
การเก็บเอกสาร 
 

พบว่ามีการระบุถึงการประเมนิคุณค่า 
การท าลาย และการก าหนดอายุการ
เก็บเอกสาร ในระเบียบการเก็บรักษา
และใช้เอกสารของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย หมวดที่ 2 การเก็บรักษา
เอกสาร (ดูภาคผนวก ค)  
 

ไม่พบการระบุข้อมูลการประเมนิคุณค่า 
การท าลาย และการก าหนดอายุการ
เก็บเอกสารในระดับแฟ้ม 

12. การเพิ่มข้ึนของ
เอกสาร 

ไม่พบการระบุข้อมูลการเพิ่มข้ึนของ
เอกสารในระดับกลุ่ม  
 

ไม่พบการระบุข้อมูลการเพิ่มข้ึนของ
เอกสารในระดับแฟ้ม 

13. ระบบการจัดเรียง
เอกสาร 

พบว่าระบบการจัดเรียงเอกสารมี 2 
ลักษณะ คือ 
1. จัดเรียงตามระยะเวลาของเอกสาร 
2. จัดเรียงตามลักษณะทางกายภาพ
ของเอกสาร 
 

พบว่าระบบการจัดเรียงเอกสารมี 2 
ลักษณะ คือ 
1. จัดเรียงตามระยะเวลา 
2. จัดเรียงตามความสะดวกของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 
หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 4 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรเข้ำถึงและกำรใช้เอกสำร (Conditions of Access and Use 
Area) 
14. เงื่อนไขการเข้าถึง
เอกสาร 

พบว่ามีการระบุถึงเงื่อนไขการเข้าถึง
เอกสาร ในระเบียบการเก็บรักษาและ
ใช้เอกสารของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย หมวดที่ 3 การใช้เอกสาร
(ดูภาคผนวก ค) 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลเงื่อนไขการเข้าถึง
เอกสารในระดับแฟ้ม 

15. เงื่อนไขการท า
ส าเนาเอกสาร 

พบว่ามีการระบุเงื่อนไขการท าส าเนา
เอกสาร ดังนี้ 
1. แนวทางการปฏบิัติ เร่ืองการถ่าย
เอกสาร 
2. แนวทางการปฏบิัติ เร่ืองการถ่าย
และอัดขยายรูปภาพ  
ซึ่งก าหนดโดย หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลเงื่อนไขการท า
ส าเนาเอกสารในระดับแฟ้ม 

16. ภาษา/ตัวอักษร พบว่าภาษา/ตัวอักษรที่ใช้บนัทกึมีทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

พบว่าภาษา/ตัวอักษรที่ใช้บนัทกึมี 2 
ลักษณะ คือ 
1. เป็นเอกสารภาษาไทยทั้งแฟม้/เล่ม 
2. เป็นแฟ้มเอกสารภาษาไทย แต่มี
เอกสารภาษาอังกฤษแทรกอยู่บ้าง
เล็กน้อย 
 

17. ลักษณะทาง
กายภาพและความ
ต้องการทางดา้น
เทคนิค 

พบว่าเอกสารบรรจุในกล่องเอกสาร 
สีแดงหลายขนาด สว่นใหญ่บรรจุแฟ้ม
เอกสาร บางกล่องบรรจุสมุด  
บางกล่องบรรจุเฉพาะแผน่กระดาษ
โดยไม่ใส่แฟ้ม นอกจากนี้ ยังมสีมุดห่อ
ปกด้วยกระดาษการ์ดแข็งสีชมพู แยก
เก็บไว้ต่างหากบนชั้นเก็บหนังสอื ใน
ห้องเก็บเอกสารของหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

พบลักษณะทางกายภาพของเอกสาร 
คือ 
1. เป็นกระดาษแผน่ มีหลายชนดิ และ
มีหลายขนาด ส่วนใหญ่บรรจุในแฟ้ม
เอกสาร บางส่วนบรรจุในกล่องโดยไม่
ใส่แฟ้ม 
2. เป็นสมดุเล่ม มีทั้งทีบ่รรจุในแฟ้ม 
และบรรจุในกล่องโดยไม่ใส่แฟ้ม 
ส่วนวิธีการบันทึกม ี2 ลักษณะ คือ 
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 
หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 

17. ลักษณะทาง
กายภาพและความ
ต้องการทางดา้น
เทคนิค (ต่อ) 

 1. บันทึกโดยการพิมพ ์มีทั้งพิมพ์ดีด
และพิมพ์ระบบโรเนียว 
2. บันทึกด้วยลายมือ มีทั้งใชป้ากกา 
และดินสอ 
 

18. เครื่องมือช่วยค้น พบว่ามีการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นไว้
แล้วโดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
พายัพ จัดท าเป็นหนังสือแนะนเอกสาร 
และบัตรรายการเอกสาร (ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ) และใบข้อมูลจ าพวก
เอกสาร (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 

พบว่ามีการจัดท ารายชื่อแฟ้ม ใน
หนังสือแนะน าเอกสาร 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied  Material Area) 
19. สถานที่จัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับ 

พบว่าเอกสารจัดเก็บไว้ในห้องเก็บ
เอกสาร ในหอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยั
พายัพ 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลสถานที่จัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับในระดับแฟ้ม 

20. สถานที่จัดเก็บ
เอกสารฉบับส าเนา 

ไม่พบการระบุสถานที่จัดเก็บเอกสาร
ฉบับส าเนาในระดับกลุ่ม 

ไม่พบการระบุสถานที่จัดเก็บเอกสาร
ฉบับส าเนาในระดับแฟ้ม 

21. เอกสารที่เก่ียวข้อง พบว่า กลุ่มเอกสารที่มีเนื้อหาเก่ียวข้อง
กับกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) ได้แก่  
1. กลุ่มเอกสารอเมริกันเพรสไบทีเรียน
มิชชั่น รหัส RG 013/79  
2. กลุ่มเอกสารส านักเลขาธิการ  
สภาคริสตจักรในประเทศไทย  
รหัส RG 004/78 (1), RG 004/78 (2) 
และ RG 004/78 (3) ที่จัดเก็บและ
ให้บริการในหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ  
 
 

พบว่า มีเอกสารบางแฟ้ม/เล่มมเีนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกันในระดับแฟ้ม 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพ (ต่อ) 

 
หน่วยข้อมูล ระดับกลุ่ม ระดับแฟ้ม 

21. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
(ต่อ) 

พบว่า กลุ่มเอกสารที่มีเนื้อหาเก่ียวข้อง
กับกลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) ได้แก่  
1. กลุ่มเอกสารอเมริกันเพรสไบทีเรียน
มิชชั่น รหัส RG 013/79  
2. กลุ่มเอกสารส านักเลขาธิการ สภา
คริสตจักรในประเทศไทย รหัส RG 
004/78 (1), RG 004/78 (2) และ RG 
004/78 (3) ที่จัดเก็บและให้บรกิารใน 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  
 

พบว่า มีเอกสารบางแฟ้ม/เล่มมเีนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกันในระดับแฟ้ม 

22. บันทีกเก่ียวกับ
การจัดพิมพ์ 

ไม่พบการระบุบนัทึกเก่ียวกับการ
จัดพิมพ์ในระดับกลุ่ม 

ไม่พบการระบุบนัทึกเก่ียวกับการ
จัดพิมพ์ในระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 6 ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Note Area) 
23. หมายเหตุ พบว่ามีการระบุข้อมูลหมายเหตุ 2 คร้ัง

ปรากฏอยู่ในส่วนค าอธิบายเอกสารของ
หนังสือแนะน าเอกสาร 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลหมายเหตุใน
ระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 7 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำร (Description Control Area) 

24. บันทึกของนัก
จดหมายเหตุ 

พบว่ามีการระบุชื่อผู้จดัท าค าอธิบาย
เอกสาร ปรากฏอยู่ส่วนท้ายของ
ค าอธิบายเอกสารในหนังสือแนะน า
เอกสาร 
 

ไม่พบการระบุข้อมูลเก่ียวกับบันทึก
ของนักจดหมายเหตุในระดับแฟม้ 

25.กฎ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัต ิ

ไม่พบการระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารในระดับกลุ่ม 
 

ไม่พบการระบุกฎ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารในระดบัแฟ้ม 

26. วัน เดือน ปีที่
จัดท า 

พบว่ามีการระบุ วัน เดือน ปีที่จดัท า
ค าอธิบายเอกสาร ปรากฏอยู่ใน
ส่วนทา้ยของค าอธิบายเอกสารใน
หนังสือแนะน าเอกสาร 

ไม่พบการระบุ วัน เดือนปีที่จัดท าใน
ระดับแฟ้ม 

   ส
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จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในระดับ
กลุ่ม และระดับแฟ้ม (รายละเอียด ดูที่คู่มือแนะน าเอกสารฯ ภาคผนวก ค) ดังนี้ 

1. รหัสอ้ำงอิง ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุรหัสอ้างอิงเอกสาร 2 ลักษณะ คือ  
1. ระบุเป็น RG 013/79 ปรากฏอยู่ที่ป้ายติดฝากล่องเอกสารบริเวณด้านข้างทั้ง 15 

กล่อง มีการพิมพ์รหัสอ้างอิงด้วยเครื่องพิมพ์ดีดผ้าหมึกสีด า ลงบนกระดาษสติกเกอร์สีขาว นอกจากนี้
ยังพบรหัสเอกสาร เขียนด้วยดินสอด า 2B บริเวณสันปก ด้านบน และบริเวณปกหน้ามุมบนด้านขวา
ของห่อสมุด ทั้ง 6 เล่ม 

2. ระบุเป็น 013/79 ปรากฏอยู่บนหน้าปกแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม ตามแนวนอน 
บริเวณด้านบน มุมซ้ายมือ เขียนด้วยลายมือ หมึกสีน้ าเงิน นอกจากนี้ยังปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน า
เอกสาร และใบข้อมูลจ าพวกเอกสารอีกด้วย 

รหัสอ้างอิงมีความหมายดังนี้  
RG ย่อมาจากค าว่า “Record Group” 
013 หมายถึง ล าดับที่รับเอกสารเข้ามาเป็นล าดับที่ 13 
79 หมายถึง ปีที่ได้รับเอกสารมาลงทะเบียน คือปีคริสต์ศักราช 1979 
ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุล าดับหมายเลขกล่อง และล าดับหมายเลขแฟ้ม 

ปรากฏอยู่บนปกแฟ้มเอกสารทุกแฟ้มตามแนวนอน บริเวณด้านบน มุมขวามือ เขียนด้วยลายมือ หมึก
สีน้ าเงิน โดยเขียนเป็น 2 บรรทัด บรรทัดบนเขียนค าว่า “กล่อง” เว้นวรรคแล้วตามด้วยล าดับ
หมายเลขกล่อง ส่วนบรรทัดล่างเขียนค าว่า “แฟ้ม” เว้นวรรคแล้วตามด้วยล าดับหมายเลขแฟ้ม 

2. ชื่อเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุชื่อเรื่องมี 4 ลักษณะ คือ  
1. ชื่อ “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง (เชียงใหม่-ล าพูน) สภาคริสตจักรในประเทศไทย” 

ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน าเอกสาร  
2. ชื่อ “คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่-ล าพูน” ปรากฏอยู่ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร  
3. ชื่อ “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง” ปรากฏอยู่บนป้ายติดบริเวณด้านข้างของฝากล่อง

เอกสารทั้ง 15 กล่อง และบนหน้าปกห่อสมุดทุกเล่ม พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดผ้าหมึกสีด า ลงบน
กระดาษสติกเกอร์สีขาว 

4. ระบุชื่อเรื่อง “คริสตจักรภาคท่ี 1 เชียงใหม่-ล าพูน” ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร 
ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุชื่อเรื่องบนแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม เขียนด้วยลายมือ หมึกสี

น้ าเงิน บริเวณปกหลังด้านใน ตรงกึ่งกลางแฟ้มตามแนวนอน และมีการระบุชื่อเรื่องบนหน้าปกห่อ
สมุดทุกเล่ม ตัวอย่างเช่น  

ชื่อเอกสาร กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 คือ กิจกรรมภายในภาค 
ชื่อเอกสาร กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 5 คือ ทั่วๆ ไป - สภาคริสตจักร 
3. วัน เดือน ปีของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่า ไม่มีการระบุวันและเดือนของเอกสาร 

แต่มีการระบุช่วงระยะเวลาของกลุ่มเอกสาร เป็นปีคริสต์ศักราช คือ “1933-1979” ปรากฏอยู่ใน
หนังสือแนะน าเอกสาร และบัตรรายการเอกสาร โดยไม่มี ค.ศ. น าหน้าปี 
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ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการระบุวันและเดือนของเอกสาร แต่มีการระบุปีของ
เอกสารบนแฟ้ม บริเวณปกหลังด้านใน มุมขวาบนตามแนวนอน โดยระบุเป็นปีคริสต์ศักราชพบว่ามี
การระบุเฉพาะตัวเลขปีคริสต์ศักราชของเอกสารที่หน้าปกแฟ้ม ที่หน้าปกสมุด โดยไม่มี ค.ศ. น าหน้าปี 

จากการศึกษาเอกสารในแฟ้ม พบว่า ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มมี 3 ลักษณะ คือ  
1. ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มมีเพียงปีเดียว  
ตัวอย่าง กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 ระบุปีของเอกสารที่แฟ้มเป็น 1961 

กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 ระบุปีของเอกสารที่แฟ้มเป็น 1963  
2. ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มหลายปีต่อเนื่องกัน 
ตัวอย่าง กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 8 ระบุปีของเอกสารที่แฟ้มเป็น 1971 – 1974 

สมุดเล่มที่ 1 ระบุปีของสมุดเป็น 1934 – 1950  
3. ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มหลายปี แต่ไม่ต่อเนื่องกัน 
ตัวอย่าง กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 ระบุปีของเอกสารที่แฟ้มเป็น 1958 – 67, 1971 – 79 

กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 ระบุปีของเอกสารที่แฟ้มเป็น 1947 – 50, 1958 – 63  
นอกจากนี้ยังพบว่า มีเพียงเอกสารจ านวน 2 แฟ้ม ที่มีการระบุเดือนและปีของเอกสาร ได้แก่ 

เอกสาร กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 ระบุว่า “มกราคม-มิถุนายน 1962” และ เอกสารกล่องที่ 1 
แฟ้มที่ 8 ระบุว่า “กรกฎาคม – ธันวาคม 1962” 

4. ระดับของค ำอธิบำยเอกสำร พบว่าทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มไม่มีการระบุ
ระดับของค าอธิบายเอกสาร  

5. ขนำดและปริมำณของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุขนาดและปริมาณ
เอกสาร เป็นจ านวนกล่อง จ านวนเล่ม ลักษณะกล่อง ความยาวรวมของเอกสารบนชั้นเก็บ โดยมี
วิธีการเขียนต่างกันในบัตรรายการเอกสาร และหนังสือแนะน าเอกสาร  

ตัวอย่าง เช่น 
ในบัตรรายเอกสาร ระบุว่า “10 กล่อง. 6 เล่ม. ขนาดพิเศษ 5 กล่อง 5.5 ฟุต.”  
ในหนังสือแนะน าเอกสาร ระบุว่า “10 กล่อง และขนาดพิเศษอีก 5 กล่อง ความยาวบน

ชั้นเอกสาร 5 ฟุต  
ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุจ านวนแผ่น เป็นตัวเลขอารบิก ด้วยดินสอด า 2B ไว้ใน

วงเล็บสี่เหลี่ยม บริเวณมุมบน เริ่มจากแผ่นที่ 1 ถึงแผ่นสุดท้าย โดยมีเครื่องหมาย – คั่น เอกสารมีการ
เขียนหมายเลขแผ่น ด้านขวามือของเอกสารทุกแผ่น ตามล าดับเอกสารที่จัดเรียงในแฟ้ม 

ตัวอย่าง เช่น 
เอกสารกล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10 ระบุขนาดและปริมาณเป็น [ 1 ] – [ 38 ] หมายความว่า 

เอกสารแฟ้มนี้มี 38 แผ่น 
เอกสารกล่องที่ 3 แฟ้มที่ 11 ระบุขนาดและปริมาณเป็น [ 1 ] – [ 74 ] หมายความว่า 

เอกสารแฟ้มนี้มี 74 แผ่น 
6. ชื่อผู้ผลิตเอกสำร พบว่าทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ไม่มีการระบุชื่อผู้ผลิต/

รวบรวมเอกสาร  
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7. ประวัติหน่วยงำน/ประวัติเจ้ำของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในส่วนประวัติย่อของหนังสือแนะน าเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) หนังสือพิธีมอบถวายอาคารส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 และ
เฉลิมฉลองพระคุณพระเจ้า ปี 2000 และหนังสือ 60 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน
ห้องสมุดเฉพาะของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ  

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของ
เอกสาร ในแฟ้มเอกสาร 

8. ประวัติของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเอกสารใน 
ใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร (data sheet) ที่เจ้าหน้าที่งานเอกสารใช้ประกอบการลงทะเบียนรับมอบ
เอกสารมาจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ โดยมีการระบุว่า เอกสารถูกเก็บไว้ในลังในห้องเก็บของที่
ส านักงานคริสตจักรภาคก่อนที่จะถูกส่งมอบให้หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุถึงประวัติของเอกสาร 
9. แหล่งที่ได้รับมอบหรือรับโอนเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ

แหล่งที่ได้มอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุ ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร โดยมีการระบุว่า ได้รับมอบจาก
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้รับมอบผ่านทางอาจารย์สมบูรณ์  
แดงเรือน ประธานคริสตจักรภาค เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1979 และครั้งที่ 2 ได้รับมอบผ่านทางนาย
วินัย สุรภักดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานคริสตจักรภาค เมื่อวันที่ 12 กันยายน 1980 โดยนายชยันต์ 
หิรัญพันธุ์ ไปรับด้วยตนเองท่ีส านักงานคริสตจักรภาค  

     ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่า ไม่มีการระบุแหล่งที่ได้รับมอบหรือรับโอน 
10. ขอบเขตและเนื้อหำของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่าเอกสารในกล่องที่ 1 – 7, 

11 – 15 และสมุด 6 เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในคริสตจักรภาคที่ 
1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) และเอกสารกล่องที่ 8 – 10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
      ส่วนระดับแฟ้ม พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมภายในภาค ได้แก่ การประชุมธรรมกิจ
คริสตจักรภาค การประชุมกรรมการด าเนินงานภาค การจัดตั้งคริสตจักร การก่อสร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์ 
การประกาศพระกิตติคุณ การฟ้ืนฟูคริสตจักร การรับรองสมาชิกคริสตจักร การส่งเงินบ ารุงภาค 
การเงินและบัญชี ประวัติคริสตจักร มรณกิจสงเคราะห์ สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ชูชีพ
ชนบทภาค อนุชนภาค ค าร้องต่างๆ สถิติคริสตจักร ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของสภาคริสตจักร ได้แก่ การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักร การประชุมกรรมการอ านวยการ  
สภาฯ การประชุมกรรมการด าเนินงานสภาฯ การสัมมนาการบริหารงานสภาฯ รายงานการประชุม
กองการเผยแพร่ แผนกชูชีพชนบท เป็นต้น ตัวอย่างเช่น  

เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การขออนุญาตใช้ชื่อคริสตจักรสุวรรณ 
ดวงฤทธิ์ การขอลาออกจากต าแหน่งศาสนาจารย์และศิษยาภิบาลของครูค าจันทร์ กันทะมิตร 
คริสตจักรภาคในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การแต่งตั้งประธานธรรมกิจคริสตจักรฝาง การขอ
มิชชันนารีมาช่วยงานของคริสตจักรเบ็ธเลเฮม การประชุมกรรมการอ านวยการภาค และเหตุการณ์  
ไฟไหม้คริสตจักรที่ 2 
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เอกสารกล่องที่ 8 แฟ้มที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรใน 
ประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้ งที่ 11 วันที่ 11 –  16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 ณ โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลัย 

เอกสารเล่มที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) ค.ศ. 1934 – 1935, 1943, 1946 – 1950 

11. กำรประเมินคุณค่ำ กำรท ำลำย และกำรก ำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำร ในระดับกลุ่ม 
พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
ปรากฏอยู่ในระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมวดที่ 2 
การเก็บรักษาเอกสาร  

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่า ไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าหรือการก าหนด
อายุการเก็บ และท าลายเอกสาร 

12. กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่าไม่มีการระบุการเพ่ิมขึ้นของเอกสาร 
เนื่องจากไม่มีการน าเอกสารมาเพ่ิมในกลุ่มเอกสารที่มีการจัดเรียงแล้ว เมื่อหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบเอกสารจากหน่วยงาน/เจ้าของเอกสารหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จะให้รหัส
เอกสารตามล าดับการรับมอบแต่ละครั้ง ไม่ได้น าเอกสารที่ได้รับมอบแต่ละครั้งมาจัดรวมกัน หรือเพ่ิม
รายการเอกสารต่อจากที่ได้จัดเรียงไว้แล้ว  

ตัวอย่าง เช่น หากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้รับมอบเอกสารคริสตจักรภาค
ที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) มาเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 จะลงทะเบียนโดยก าหนดรหัสเอกสารเป็น RG 013/79 (Z)  
เมื่อจัดเรียงและจัดท าหนังสือแนะน าเอกสารเสร็ จแล้ว  จะก าหนดรหัสเอกสารใหม่ เป็น 
RG 013/79 (2) 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการรับเอกสารเพิ่มเติม 
13. ระบบกำรจัดเรียงเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการจัดเรียงเอกสาร 2 ลักษณะ คือ 

1. จัดเรียงตามระยะเวลาของเอกสาร ตัวอย่างเช่น  
สมุดเล่มที่ 1 เป็นบันทึกรายงานการประชุมคณะธรรมกิจ ประจ าภาค ค.ศ. 1934 – 

1950 ซึ่งบันทึกตามครั้งของการประชุม 
สมุดเล่มที่ 2 เป็นสมุดบัญชีรายชื่อผู้แทนคริสตจักรประจ าต าบลที่เข้าร่วมประชุม 

ธรรมกิจภาค ค.ศ. 1935, 1937 – 1943, 1945 – 1948 ซึ่งบันทึกตามล าดับครั้งของการประชุม 
2. จัดเรียงตามลักษณะทางกายภาพของเอกสาร คือ มีการจัดเก็บและจัดเรียงกล่อง

เอกสารขนาดเดียวกันไว้ด้วยกัน ส่วนเอกสารขนาดใหญ่พิเศษมีการจัดเก็บในกล่องขนาดพิเศษและ
จัดเรียงต่อจากกล่องเอกสารขนาดธรรมดา ส่วนสมุดมีการแยกเก็บไว้ที่ชั้นเก็บสมุด 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการจัดเรียงเอกสาร 2 ลักษณะ คือ  
1. จัดเรียงตามระยะเวลา กล่าวคือ มีการจัดเรียงเอกสารภายในแฟ้มตามล าดับ วัน 

เดือน ปี  ตัวอย่างเช่น  
เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 จัดเรียงเอกสาร ค.ศ. 1952 ก่อน ปี ค.ศ. 1950 
เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4 จัดเรียงเอกสาร ค.ศ. 1953, 1954 ก่อน ปี ค.ศ. 1955 
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2. จัดเรียงตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น  
เอกสารกล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1 เนื้อหาของเอกสารในแฟ้มนี้มีหลายเรื่องปะปนกัน แต่มี 

การเขียนเลขแผ่นที่ของเอกสาร 
14. เงื่อนไขกำรเข้ำถึงเอกสำร  ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึง 

เอกสาร ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ซึ่งระบุว่า “ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบุ
เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร ปรากฏอยู่ในระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจัก รใน
ประเทศไทย หมวดที่ 3 การใช้เอกสาร 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารในระดับแฟ้ม  
15. เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุเงื่อนไขการท าซ้ า

ปรากฏอยู่ในแนวทางปฏิบัติเรื่อง การถ่ายและอัดขยายรูปภาพ และแนวปฏิบัติเรื่อง การถ่ายเอกสาร 
ซึ่งก าหนดไว้โดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการท าส าเนาเอกสารในระดับแฟ้ม 
16. ภำษำ/ตัวอักษร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีภาษาหรือตัวอักษรที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ 
ส่วนระดับแฟ้ม พบว่า มี 2 ลักษณะ คือ 

1. เป็นเอกสารภาษาไทยทั้งแฟ้ม/ทั้งเล่ม  
ตัวอย่างเช่น เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3  

เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5  
สมุดเล่มที่ 1 เป็นต้น 

2. เป็นแฟ้มเอกสารภาษาไทย แต่มีเอกสารภาษาอังกฤษแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย  
ตัวอย่างเช่น เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7  

เอกสารกล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1  
17. ลักษณะทำงกำยภำพและควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค ในระดับกลุ่ม พบว่าแฟ้ม

เอกสารบรรจุอยู่ในกล่องเอกสารสีแดงหลายขนาดแตกต่างกัน  
ตัวอย่างเช่น  
กล่องที่ 1 – 9 เป็นกล่องเอกสาร ขนาด กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 39 ซ.ม. สูง 27 ซ.ม.  
กล่องที่ 1 บรรจุแฟ้มเอกสาร จ านวน 9 แฟ้ม 
กล่องที่ 2 บรรจุแฟ้มเอกสาร จ านวน 8 แฟ้ม 
กล่องที่ 3 บรรจุแฟ้มเอกสาร จ านวน 10 แฟ้ม 
กล่องที่ 10 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 8.5 ซ.ม. ยาว 39 ซ.ม. สูง 27 ซ.ม. บรรจุแฟ้ม

เอกสารจ านวน 4 แฟ้ม 
กล่องที่ 11 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. สูง 41.5 ซ.ม. บรรจุสมุด

1 เล่ม 
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กล่องที่ 12 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. สูง 44.5 ซ.ม. บรรจุ
สมุด 1 เล่ม 

กล่องที่ 13 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 3 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. สูง 41.5 ซ.ม. บรรจุ
แฟ้มเอกสารจ านวน 1 แฟ้ม 

กล่องที่ 14 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 9 ซ.ม. ยาว 33 ซ.ม. สูง 60 ซ.ม. บรรจุแฟ้ม 
เอกสาร จ านวน 1 แฟ้ม 

กล่องที่ 15 เป็นกล่องเอกสารขนาด กว้าง 50 ซ.ม. ยาว 62 ซ.ม. สูง 3 ซ.ม.บรรจุ 
เอกสารเป็นแผ่นไม่ใส่แฟ้ม เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีสมุดห่อปก จ านวน 6 เล่ม ซึ่งแยกเก็บไว้ต่างหากบนชั้นเก็บหนังสือ 
ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่าเอกสารมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่น มีหลายชนิด และมีหลาย

ขนาด แตกต่างกัน ส่วนใหญ่บรรจุในแฟ้มเอกสาร บางส่วนบรรจุในกล่องโดยไม่ใส่แฟ้ม ส่วนสมุดเล่ม 
มีทั้งที่บรรจุในแฟ้ม และบรรจุในกล่องโดยไม่ใส่แฟ้ม ลักษณะการบันทึกมี 2 ลักษณะ คือ  

1. บันทึกโดยการพิมพ์ มีทั้งที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด และพิมพ์ด้วยระบบโรเนียว 
ตัวอย่างเช่น เอกสารกล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 บันทึกโดยการพิมพ์ดีดอย่างเดียว 
               เอกสารกล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 บันทึกโดยการพิมพ์ดีดและพิมพ์โรเนียว 

          2. บันทึกด้วยลายมือ มีทั้งท่ีใช้ปากกา และดินสอ   
          ตัวอย่างเช่น สมุดเล่มที่ 1 – 6 บันทึกด้วยปากกา 
                          เอกสารกล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 บันทึกด้วยดินสอและปากกา  

18. เครื่องมือช่วยค้น ในระดับกลุ่ม พบว่าเอกสารกลุ่มนี้ได้มีการจัดท าเครื่องมือช่วยค้น
ไว้แล้ว โดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดท าเป็นหนังสือแนะน าเอกสาร และบัตรรายการ  

ส่วนระดับแฟ้ม มีการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเป็นบัญชีรายชื่อแฟ้ม ในหนังสือแนะน า
เอกสาร ซึ่งระบุล าดับหมายเลขกล่อง ล าดับหมายเลขแฟ้ม ชื่อแฟ้ม ประเภทเอกสาร และระยะเวลา
ของเอกสารภายในแฟ้ม  

19. สถำนที่จัดเก็บเอกสำรต้นฉบับ ในระดับกลุ่ม พบว่าเอกสารกลุ่มนี้ถูกจัดเก็บไว้ใน
ห้องเก็บเอกสาร ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีที่ท าการอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ 
การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุสถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับในระดับแฟ้ม 
20. สถำนที่จัดเก็บเอกสำรฉบับส ำเนำ พบว่าทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ไม่มี 

การระบุสถานที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา 
21. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ในระดับกลุ่ม พบว่ากลุ่มเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกสาร

คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ที่จัดเก็บ และจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเป็นหนังสือแนะน า
เอกสารและบัตรรายการเอกสารไว้แล้วที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ กลุ่มเอกสาร
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อเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น รหัส RG 001/78 และกลุ่มเอกสารส านักเลขาธิการ สภาคริสตจักรฯ 
รหัส RG 004/78 (1) – (4) 

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าเอกสารบางแฟ้ม/เล่ม มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน  
ตัวอย่าง เอกสารกล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกสารกล่องที่ 8 แฟ้มที่ 4 

คือ เป็นเอกสารการประชุมสมัชชา สภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 ทั้ง 2 แฟ้ม 
           เอกสารกล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกสารเล่มที่ 1 เช่น เรื่อง 

การขออนุญาตจัดตั้งคริสตจักรหนองอาบช้าง เป็นต้น 
22. บันทึกเกี่ยวกับกำรจัดพิมพ์ พบว่าทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ไม่มีการระบุ

บันทึกเก่ียวกับการจัดพิมพ์ 
23. หมำยเหตุ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุ 2 ครั้ง ปรากฏอยู่

ในหนังสือแนะน าเอกสาร โดยครั้งแรกเป็นหมายเหตุเกี่ยวกับสภาพของเอกสาร ระเบียบของเอกสาร
ตอนที่ได้รับมา ระบบการจัดเรียงเอกสาร สรุปย่อเนื้อหาของเอกสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 
เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับการได้รับเอกสารเพ่ิมหลังจากที่ได้จัดเอกสารกลุ่มนี้ไปแล้ว  และการจัดเรียง
เอกสารที่ได้รับมาครั้งที่สอง จากนายวินัย สุรภักดี แทรกไว้กับเอกสารที่ได้รับมาครั้งแรก จากอาจารย์
สมบูรณ์ แดงเรือน 

ในระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุเก่ียวกับหมายเหตุในระดับแฟ้ม 
24. บันทึกของนักจดหมำยเหตุ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุชื่อของผู้จัดท าค าอธิบาย

เอกสาร ว่า “จิราวรรณ อาสาสรรพกิจ” ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายค าอธิบายเอกสารของหนังสือแนะน า
เอกสาร และในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร 

ส่วนระดับแฟ้ม ไม่พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกของนักจดหมายเหตุ 
25. กฎ ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติ พบว่าทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ไม่มี 

การระบุขุ้มูลเก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดท าค าอธิบายเอกสาร 
26. วัน เดือน ปีที่จัดท ำ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่

จัดท าค าอธิบายเอกสาร 2 ครั้ง ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายค าอธิบายเอกสารของหนังสือแนะน าเอกสาร 
และในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร โดยครั้งแรกระบุว่า “20 มีนาคม 1980” และครั้งที่ 2 ระบุว่า “27 
ตุลาคม 1980”  

ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร 
 
กำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล ำพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ใน
หอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ 

เมื่อผู้วิจัยน าหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
(ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ไปใช้ในการลงรายการในแบบบันทึกข้อมูลทั้งในระดับกลุ่ม
และระดับแฟ้ม ทั้งหมดจ านวน 96 ชุดแล้ว พบหน่วยข้อมูลค าอธิบายเอกสารในหลักเกณฑ์การลง
รายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) (ฉบับร่าง) ที่ไม่มีในหนังสือแนะน าเอกสาร 
บัตรรายการเอกสาร หรือในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร ในระดับกลุ่ม จ านวน 9 หน่วยข้อมูล คือ 

ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร จ านวน 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ ระดับของค าอธิบาย 
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ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร จ านวน 1 หน่วยข้อมูลได้แก่ ชื่อผู้ผลิต/
รวบรวมเอกสาร 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร จ านวน 1 หน่วยข้อมูล 
ได้แก่ การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 

ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร และการใช้เอกสาร จ านวน 3 
หน่วยข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพ และความ
ต้องการทางด้านเทคนิค 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 หน่วยข้อมูล ได้แก่ สถานที่เก็บ
เอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา และบันทึกเก่ียวกับการพิมพ์ 

ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเกี่ยวกับการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ จ านวน 1 หน่วยข้อมูล
ได้แก่ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 

หน่วยข้อมูลค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้มที่ไม่มีในหนังสือแนะน าเอกสาร บัตรรายการ
เอกสาร หรือในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร จ านวน 22 หน่วยข้อมูล ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร จ านวน 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ ระดับของค าอธิบาย 
ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร จ านวน 4 หน่วยข้อมูลได้แก่ ชื่อผู้ผลิต/

รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร และ แหล่งที่ได้รับ
มอบ/รับโอน 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร จ านวน 4 หน่วยข้อมูล 
ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บ
เอกสาร การเพ่ิมข้ึนของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร จ านวน 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ 
เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและ
ความต้องการทางด้านเทคนิค และเครื่องมือช่วยค้น 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เก่ียวข้อง 10 จ านวน 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ สถานที่เก็บ
เอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา เอกสารที่เก่ียวข้อง บันทึกเก่ียวกับการพิมพ์ 

ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเพิ่มเติม จ านวน 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ หมายเหตุ 
ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการจัดท าค าอธิบายเอกสาร จ านวน 3 หน่วย

ข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปีที่จัดท า 
ทั้งนี้  ผู้วิจัยสามารถลงรายการหน่วยข้อมูลจ านวน 9 หน่วยข้อมูล คือ ระดับของ

ค าอธิบายเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร เครื่องมือ
ช่วยค้น สถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา หมายเหตุ และบันทึกของ
นักจดหมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) (ฉบับ
ร่าง) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม โดยการประมวลข้อมูลจากการอ่านเอกสารระดับแฟ้ม และข้อมูล
ในหนังสือแนะน าเอกสาร บัตรรายการเอกสาร และใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร และสามารถปรับปรุง
ข้อมูลที่ไม่มีในหนังสือแนะน าเอกสาร บัตรรายการเอกสาร และใบข้อมูลจ าพวกเอกสารจาก
หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) (ฉบับร่าง) ในระดับกลุ่ม 
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และระดับแฟ้ม ได้จ านวน 13 หน่วยข้อมูล คือ ชื่อเอกสาร ชื่อผู้ผลิตเอกสาร ประวัติหน่วยงานเจ้าของ
เอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ 
กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปี ที่จัดท า  

แต่มีเกณฑ์ของหน่วยข้อมูลบางข้อไม่ครอบคลุมลักษณะเอกสารที่พบ และจ าเป็นต้อง
ปรับปรุง จ านวน 3 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ในหน่วยข้อมูล รหัสอ้ำงอิง หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับร่าง) ก าหนดใช้อักษรย่อ B หมายถึง 
“ล าดับที่ของกล่องเอกสาร” และ F หมายถึง “ล าดับที่ของแฟ้มเอกสาร” เพ่ือให้สัมพันธ์กับการใช้
อักษรย่อภาษาอังกฤษของรหัสเอกสาร RG 013/79 แต่เมื่อตรวจสอบข้อความที่ปรากฏที่กล่องและ
แฟ้มเอกสารตามจริงแล้ว พบว่า หอจดหมายเหตุฯ ใช้ค าว่า “กล่อง”และ “แฟ้ม” ผู้วิจัยจึงปรับ 
การลงรายการเป็น “กล่องที”่ และ “แฟ้มที”่แทน  

ในหน่วยข้อมูล ขนำดและปริมำณของเอกสำร ผู้วิจัยพบว่า ไม่มีการระบุข้อมูลสมุดเล่ม
และแบบฟอร์มเล่มเล็กที่อยู่ในกล่อง/แฟ้ม และสมุดที่อยู่ในกล่องขนาดพิเศษ ในหนังสือแนะน า
เอกสาร บัตรรายการเอกสาร และใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร ผู้วิ จัยจึงปรับเพ่ิมการอธิบายรายการ
เหล่านี้ในระดับแฟ้ม โดยเอกสารที่เป็นสมุดเล่มและแบบฟอร์มเล่มเล็กที่อยู่ในกล่อง/แฟ้ม และสมุดที่
อยู่ในกล่องขนาดพิเศษ ก าหนดให้ลงรายการโดยนับขนาดและปริมาณเป็นจ านวนแผ่น ส่วนสมุดที่
แยกเก็บต่างหาก ก าหนดให้นับจ านวนเป็นหน้า 

ในหน่วยข้อมูล วัน เดือน ปี ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่ปรากฏที่ปกแฟ้มเอกสารและในแฟ้ม
เอกสารไม่ตรงกัน เช่นใส่ปีของเอกสารอย่างกว้างๆ แต่ผู้วิจัยปรับการลงรายการในระดับแฟ้มโดยระบุ
ปีของเอกสารให้ชัดเจน โดยก าหนดใช้เครื่องหมายยัติภังค์ คั่นระหว่างปีของเอกสาร ในกรณีที่ปีของ
เอกสารมีหลายปีต่อเนื่องกัน และใช้เครื่องหมายจุลภาค คั่นระหว่างปีของเอกสาร ในกรณีที่ปีของ
เอกสารมีหลายปี แต่ปีไม่ต่อเนื่องกัน  

หน่วยข้อมูลค าอธิบายทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มที่มีอยู่ในหลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ช่วยให้คู่มือแนะน าเอกสารมีรายละเอียดมากกว่า
เครื่องมือช่วยค้นต่างๆ ที่หอจดหมายเหตุได้จัดท าไว้แล้ว  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง คู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 
1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาค
ที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม และจัดท าค าอธิบายเอกสาร ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม โดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพ่ือน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) จ านวน 15 กล่อง และสมุด 6 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักเกณฑ์การลง
รายการฯ และแบบบันทึกข้อมูลเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และ
ระดับแฟ้ม การวิจัยมีผลสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

1. ลักษณะเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล ำพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับ 
แฟ้ม ในหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยพำยัพ 

จากการศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และ
ระดับแฟ้ม พบลักษณะส าคัญของเอกสารในระดับกลุ่มจ านวน 7 ส่วน 21 หน่วยข้อมูล ระดับแฟ้ม
จ านวน 4 ส่วน 10 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ในส่วนที่ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้ำงอิง 
ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุรหัสอ้างอิงเอกสาร 2 ลักษณะคือ ระบุเป็น RG 013/79 ที่ป้ายติดฝา
กล่องเอกสาร ด้านข้างของเอกสารทุกกล่อง ที่สันปกของห่อสมุดทุกเล่ม และในบัตรรายการเอกสาร 
และระบุเป็น 013/79 ที่หน้าปกแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม ในหนังสือแนะน าเอกสาร และใบข้อมูลจ าพวก
เอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุล าดับหมายเลขกล่อง และล าดับหมายเลขแฟ้ม ที่ ปกแฟ้ม
เอกสารทุกแฟ้ม และในส่วนรายชื่อแฟ้มในหนังสือแนะน าเอกสาร ชื่อเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามี
การระบุชื่อเรื่อง 4 ลักษณะ ปรากฏในที่ต่างกัน ได้แก่ ชื่อ “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง (เชียงใหม่ – ล าพูน) 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน าเอกสาร ชื่อ “คริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่-ล าพูน” ปรากฏอยู่ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร ชื่อ “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง” ปรากฏอยู่บนป้าย
ติดบริเวณด้านข้างของฝากล่องเอกสารทั้ง 15 กล่อง และบนหน้าปกห่อสมุดทุกเล่ม และชื่อ 
“คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน” ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุ
ชื่อเรื่องบนแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม วัน เดือน ปีของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่าไม่มีการระบุวันและ 
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เดือนของเอกสาร แต่มีการระบุช่วงระยะเวลาของกลุ่มเอกสาร เป็นปีคริสต์ศักราช คือ “1933 – 
1979” ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน าเอกสาร และบัตรรายการเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าส่วนใหญ่ 
ไม่มีการระบุวันและเดือนของเอกสาร แต่มีการระบุปีของเอกสารบนแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม/เล่ม โดย
ระบุเป็นปีคริสต์ศักราช จากการศึกษาเอกสารในแฟ้ม พบว่า ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มมี 3 
ลักษณะ คือ ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มมีเพียงปี เดียว ระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มหลายปี
ต่อเนื่องกัน และระยะเวลาของเอกสารในแฟ้มหลายปี แต่ไม่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ยังพบว่า มีเพียง
เอกสารจ านวน 2 แฟ้ม ที่มีการระบุเดือนและปีของเอกสาร ขนำดและปริมำณของเอกสำร ในระดับ
กลุ่ม พบว่ามีการระบุขนาดและปริมาณเอกสาร เป็นจ านวนกล่อง จ านวนเล่ม ลักษณะกล่อง 
ความยาวรวมของเอกสารบนชั้นเก็บ โดยมีวิธีการเขียนต่างกันในบัตรรายการเอกสาร และหนังสือ
แนะน าเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการระบุจ านวนแผ่น เป็นตัวเลขอารบิก บริเวณมุมบนของ
แผ่นเอกสาร เริ่มจากแผ่นที่ 1 ถึงแผ่นสุดท้าย โดยมีเครื่องหมาย – คั่น เอกสารมีการเขียนหมายเลข
แผ่น ด้านขวามือของเอกสารทุกแผ่น ตามล าดับเอกสารที่จัดเรียงในแฟ้ม 

ในส่วนที่ 2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับบริบทของเอกสำร ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ได้แก่ 
ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ในระดับกลุ่ม พบข้อมูลประวัติคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) ในส่วนประวัติย่อของหนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
หนังสือพิธีมอบถวายอาคารส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 และเฉลิมฉลองพระคุณพระเจ้า ปี 2000 
และหนังสือ 60 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งจัดเก็บอยู่ในห้องสมุดเฉพาะของหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสารในแฟ้มเอกสาร ประวัติของเอกสาร ในระดับกลุ่ม พบข้อมูลประวัติของเอกสารในใบ
ข้อมูลจ าพวกเอกสาร ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุถึงประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ
หรือรับโอนเอกสาร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่ได้มอบเอกสาร ในใบข้อมูล
จ าพวกเอกสาร ส่วนในระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุแหล่งที่ได้รับมอบหรือรับโอน 

ในส่วนที่ 3 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเนื้อหำและโครงสร้ำงของเอกสำร  ประกอบด้วย 4 
หน่วยข้อมูล ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหำของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่าเอกสารในกล่องที่ 1 – 7, 
11 – 15 และสมุด 6 เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในคริสตจักรภาคที่ 
1 (เชียงใหม่-ล าพูน) และเอกสารกล่องที่ 8-10 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่วน
ระดับแฟ้ม พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมภายในภาค ได้แก่ การประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาค 
การประชุมกรรมการด าเนินงานภาค การจัดตั้งคริสตจักร การก่อสร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์ การประกาศ
พระกิตติคุณ การฟื้นฟูคริสตจักร การรับรองสมาชิกคริสตจักร การส่งเงินบ ารุงภาค การเงินและบัญชี 
ประวัติคริสตจักร มรณกิจสงเคราะห์ สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่ งประเทศไทย ชูชีพชนบทภาค 
อนุชนภาค ค าร้องต่างๆ สถิติคริสตจักร ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในสภา
คริสตจักร ได้แก่ การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักร การประชุมกรรมการอ านวยการสภาฯ การประชุม
กรรมการด าเนินงานสภาฯ การสัมมนาการบริหารงานสภาฯ รายงานการประชุมกองการเผยแพร่  
แผนกชูชีพชนบท กำรประเมินคุณค่ำ กำรท ำลำย และกำรก ำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำร  ในระดับ
กลุ่ม พบว่ามีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บ
เอกสาร ปรากฏอยู่ในระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมวดที่ 
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2 การเก็บรักษาเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่า ไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าหรือ  
การก าหนดอายุการเก็บ และท าลายเอกสาร กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่าไม่มี 
การระบุการเพ่ิมข้ึนของเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการรับเอกสารเพ่ิมเติม ระบบกำรจัดเรียง
เอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการจัดเรียงเอกสาร 2 ลักษณะ คือ จัดเรียงตามระยะเวลา และจัดเรียง
ตามลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่ามีการจัดเรียงเอกสาร 2 ลักษณะเช่นกัน 
โดยเป็นการจัดเรียงตามระยะเวลา และการจัดเรียงตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 4 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรเข้ำถึงและใช้เอกสำร ประกอบด้วย 5 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขกำรเข้ำถึงเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ซึ่งระบุว่า “ตามระเบียบ
การเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบุเงื่อนไข
การเข้าถึงเอกสาร ปรากฏอยู่ในระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย หมวดที่ 3 การใช้เอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไข
กำรท ำส ำเนำเอกสำร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุเงื่อนไขการท าส าเนาเอกสารปรากฏอยู่ใน
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การถ่ายและอัดขยายรูปภาพ และแนวปฏิบัติเรื่อง การถ่ายเอกสาร ซึ่งก าหนดไว้
โดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการท าส าเนา
เอกสาร ภำษำ/ตัวอักษร ในระดับกลุ่ม พบว่ามีภาษา/ตัวอักษรที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนระดับแฟ้ม พบว่า มี 2 ลักษณะ คือ เป็นเอกสารภาษาไทยทั้งแฟ้ม/ทั้งเล่ม และ 
เป็นแฟ้มเอกสารภาษาไทย แต่มีเอกสารภาษาอังกฤษแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย  ลักษณะทำงกำยภำพ
และควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค ในระดับกลุ่ม พบว่าแฟ้มเอกสารบรรจุอยู่ในกล่องเอกสารสีแดง
หลายขนาดแตกต่างกัน และมีสมุดห่อปก จ านวน 6 เล่ม แยกเก็บไว้ต่างหากบนชั้นเก็บหนังสือ ส่วน
ระดับแฟ้ม พบว่าเอกสารมีลักษณะเป็นกระดาษแผ่น มีหลายชนิด และมีหลายขนาด แตกต่างกัน 
ส่วนใหญ่บรรจุในแฟ้มเอกสาร บางส่วนบรรจุในกล่องโดยไม่ใส่แฟ้ม ส่วนสมุดเล่ม มีทั้งที่บรรจุในแฟ้ม 
และบรรจุในกล่องโดยไม่ใส่แฟ้ม ลักษณะการบันทึกมี 2 ลักษณะ คือ การบันทึกโดยการพิมพ์ มีทั้งที่
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด และพิมพ์ด้วยระบบโรเนียว และการบันทึกด้วยลายมือ มีทั้งที่ใช้ปากกาและ
ดินสอ เครื่องมือช่วยค้น ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นไว้แล้ว โดยหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดท าเป็นหนังสือแนะน าเอกสาร และบัตรรายการ ส่วนระดับแฟ้ม มีการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นเป็นบัญชีรายชื่อแฟ้ม อยู่ในหนังสือแนะน าเอกสาร 

ส่วนที่ 5 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 หน่วยข้อมูล ได้แก่สถานที่
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ ในระดับกลุ่ม พบว่าเอกสารกลุ่มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสาร ในหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุสถานที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ในระดับกลุ่ม พบว่ากลุ่มเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกสาร กลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่ม
เอกสารอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น รหัส RG 001/78 และกลุ่มเอกสารส านักเลขาธิการ สภา
คริสตจักรฯ รหัส RG 004/78 (1) – (4) ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าเอกสารบางแฟ้ม/เล่ม มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกัน 
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ส่วนที่ 6 ค ำอธิบำยเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1 หน่วยข้อมูล ได้แก่ หมำยเหตุ ในระดับ
กลุ่ม พบว่ามีการระบุหมายเหตุในหนังสือแนะน าเอกสารโดยครั้งแรกเป็นหมายเหตุเกี่ยวกับสภาพของ
เอกสาร ระเบียบของเอกสารตอนที่ได้รับมา ระบบการจัดเรียงเอกสาร สรุปย่อเนื้อหาของเอกสาร 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับการได้รับเอกสารเพ่ิมหลังจากที่ได้จัดเอกสาร
กลุ่มนี้ไปแล้ว และการจัดเรียงเอกสารที่ได้รับมาครั้งที่สอง จากนายวินัย สุรภักดี แทรกไว้กับเอกสารที่
ได้รับมาครั้งแรก จากอาจารย์สมบูรณ์ แดงเรือน ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุหมายเหตุ 

ส่วนที่ 7 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำร ประกอบด้วย 2 
หน่วยข้อมูล ได้แก่ บันทึกของนักจดหมำยเหตุ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุชื่อของผู้จัดท า
ค าอธิบายเอกสาร คือ จิรวรรณ อาสาสรรพกิจ ปรากฏอยู่ส่วนท้ายของค าอธิบายเอกสารในหนังสือ
แนะน าเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม พบว่าไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกของนักจดหมายเหตุ วัน 
เดือน ปีที่จัดท ำ ในระดับกลุ่ม พบว่ามีการระบุ วัน เดือน ปีที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร คือ วันที่ 20 
มีนาคม 1980 ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของค าอธิบายเอกสารในหนังสือแนะน าเอกสาร ส่วนระดับแฟ้ม 
พบว่าไม่มีการระบุ วัน เดือน ปีที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร 

2. กำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล ำพูน) ในระดับกลุ่ม 
และระดับแฟ้ม 

จากการศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และ
ระดับแฟ้ม ตามหลักเกณฑ์การลงรายการฯ เพ่ือน ามาจัดท าค าอธิบายเอกสารในคู่มือแนะน าเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม พบว่า หลักเกณฑ์การลงรายการ
เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้มที่สร้างขึ้นส าหรับการ
เก็บข้อมูลนั้น สามารถน ามาใช้ในการลงรายการเอกสาร โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายแฟ้ม 
และข้อมูลจากเครื่องมือช่วยค้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพจัดท าขึ้นได้ จ านวน 9 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ ระดับค าอธิบายของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร 
ภาษา/ตัวอักษร เครื่องมือช่วยค้น สถานที่จัดเก็บเอกสาร สถานที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา หมาย
เหตุ และบันทึกของนักจดหมายเหตุ และมีการลงรายการในหลักเกณฑ์การลงรายการฯ จ านวน 3 
หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง วัน เดือน ปีของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ที่ต้องปรับแก้
เพ่ือให้เป็นไปตามลักษณะเอกสารที่พบ 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาลักษณะเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ระดับกลุ่ม และ
ระดับแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่ามีประเด็นส าคัญที่สามารถอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 

ผู้วิจัยพบว่า เอกสารส่วนใหญ่มีการให้ชื่อเรื่องแฟ้มเอกสารว่า “กิจกรรมภายในภาค”
และ “ทั่วๆ ไป” ซึ่งเป็นการให้ชื่อเรื่องแฟ้มกว้างๆ ไม่ชัดเจน และยังพบว่าชื่อเรื่องแฟ้มบางแฟ้มไม่ตรง
กับเนื้อหาภายในแฟ้ม นอกจากนี้การที่ชื่อเอกสารในระดับกลุ่มมีหลายลักษณะ คือ ชื่อ “คริสตจักร
ภาคที่หนึ่ง (เชียงใหม่ – ล าพูน) สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ในหนังสือแนะน าเอกสาร ชื่อ 
“คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน” ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร ชื่อ “คริสตจักรภาคที่หนึ่ง” ที่
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ป้ายติดบริเวณด้านข้างของฝากล่องเอกสารและที่หน้าปกห่อสมุด และชื่อ “คริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่ – ล าพูน” ในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร อาจเกิดจากความเคยชิน หรือการตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร
ตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพไม่มีการก าหนดวิธีการ
ตั้งชื่อเอกสารอย่างชัดเจน ท าให้การก าหนดชื่อเอกสารเป็นไปตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานหรือ
ตามที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ชื่อที่หลากหลายนี้ไม่ได้ท าให้เจ้ าหน้าที่สับสน ยัง
สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการเรียกเอกสารกลุ่มเดียวกัน 

วัน เดือน ปีของเอกสารที่ปรากฏบนแฟ้มเอกสารเป็นการให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจท า
ให้ผู้ต้องการใช้เอกสารในช่วงเวลานั้น ใช้เวลานานกว่าจะหาเอกสารที่ต้องการได้ การที่ผู้วิจัยปรับ
วิธีการระบุปีของเอกสารใหม่เพ่ือให้เห็นระยะเวลาของเอกสารอย่างละเอียด ช่วยให้การใช้เอกสาร
สะดวกขึ้น ผู้ค้นคว้าไม่ต้องเสียเวลาสืบค้นเอกสารทั้งหมด 

การที่เอกสารกลุ่มนี้มีการระบุการรับมอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 
1979 ผู้มอบคือ อาจารย์สมบูรณ์ แดงเรือน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ.1980 ผู้มอบ คือ นาย
วินัย สุรภักดี และแผนกหอจดหมายเหตุ วิทยาลัยพายัพ (ในขณะนั้น) ได้จัดเอกสารที่ได้รับมอบทั้ง
สองครั้งนี้ไว้ด้วยกัน โดยการแทรกเอกสารที่ได้รับมอบครั้งที่ 2 ไว้ปนกับเอกสารที่ได้รับมอบครั้งแรก 
แม้เป็นการท าลายระเบียบดั้งเดิมของเอกสาร แต่การจัดเรียงแบบนี้เกิดจากความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานในระยะแรก หอจดหมายเหตุควรป้องกันปัญหานี้ด้วยการจัดท าคู่มือการจัดเรียงเอกสาร 
หรือการส่งเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตุไปอบรมด้านการจัดเอกสาร (ซึ่งส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติมีการจัดอบรมเป็นระยะ) เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก 

ผู้วิจัยเห็นว่า เอกสารกล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 และเอกสารกล่องที่ 10 แฟ้มที่ 3 ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย น่าจะเป็นเอกสารส่วนบุคคลของอาจารย์ส าราญ กวงแหวน 
เนื่องจากมีลายเซ็นของอาจารย์ส าราญ กวงแหวน ซึ่งเป็นเลขานุการคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – 
ล าพูน) (ในขณะนั้น) ปรากฏอยู่บนหน้าแรกของเอกสารการประชุมบางชุด การที่เอกสารที่อาจเป็น
เอกสารส่วนบุคคลอยู่ปะปนกับเอกสารของหน่วยงานเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้จัดเก็บเอกสารของ
คริสตจักรภาคเห็นว่าอาจารย์ส าราญ กวงแหวนไปประชุมสัมมนาการบริหารงานของสภาคริสตจักรฯ
ในฐานะตัวแทนของคริสตจักร จึงจัดเก็บเอกสารการประชุมนี้ไว้กับเอกสารคริสตจักร ลักษณะการ
จัดเก็บเอกสารส่วนบุคคล โดยเฉพาะเอกสารรายงานการประชุมไว้กับเอกสารของหน่วยงาน ก็พบใน
การศึกษาของพัชรี ทองแขกที่ศึกษา เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
พบว่ามีเอกสารของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน แทรกอยู่กับเอกสารการประชุมด้วยเช่นกัน 

ในส่วนค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติของเอกสาร และ
แหล่งที่รับมอบ/รับโอนเอกสารนั้น จากการตรวจสอบประวัติของเอกสารในใบข้อมูลจ าพวกเอกสาร
พบว่า มีการระบุเพียงวัน เดือน ปีที่รับมอบและชื่อผู้มอบเอกสารเท่านั้น การที่ข้อมูลการรับมอบ
เอกสารไม่ชัดเจน และมีการรับมอบเอกสารมาพร้อมกัน อาจท าให้ผู้จัดเรียงเอกสารไม่สามารถ
แยกแยะเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารสภาคริสตจักรออกจากเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 ได้หอ
จดหมายเหตุควรมีการสัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลการรับมอบเอกสารของสภาคริสตจักรให้ชัดเจน ตั้งแต่
การรับมอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดเรียงเอกสารอีกต่อไปในอนาคต 
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การจัดเรียงเอกสาร พบว่า เอกสารส่วนใหญ่จัดเรียงอย่างมีระเบียบตามระยะเวลา แต่มี
เอกสารบางแฟ้มไม่มีการจัดระเบียบภายในแฟ้ม บางแฟ้มมีการจัดเรียงเอกสารผิดที่ จากการพิจารณา
สภาพเอกสารชุดนี้ พบว่า เอกสารชุดนี้เก่าและช ารุด หรือมีลักษณะการบันทึกด้วยลายมือ เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ดินสอหรือหมึกที่ใช้บันทึกอาจเลือน ท าให้ตัวอักษรไม่ชัดเจน และอ่านยาก ผู้จัดเรียง
เอกสารจึงอาจเกิดความสับสนได้ หอจดหมายเหตุควรพิจารณาอนุรักษ์เอกสารชุดนี้ด้วยการท า
ไมโครฟิล์ม 

ในส่วนค าอธิบายเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร ซึ่งหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ระบุไว้ในหนังสือแนะน าเอกสารว่า “ตามระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสาร
ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นระเบียบฯ ที่ได้จัดท าขึ้นมานาน และยังคงใช้ปฏิบัติอยู่
จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงระเบียบฯเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยในปัจจุบัน หรือพิจารณาให้ใช้ระเบียบของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นสถานที่
จัดเก็บและให้บริการเอกสาร 

การจัดเก็บเอกสารที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษบรรจุในแฟ้ม ในหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยพายัพจะมีการดึงลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ ซึ่งผลิตจากวัสดุที่อาจจะเกิด
สนิมเหล็กและท าลายเอกสารได้ออก แม้เป็นการอนุรักษ์เอกสารวิธีหนึ่ง แต่อาจท าให้เกิดปัญหา
เอกสารสูญหายได้ง่าย หรือเอกสารเรียงสลับกันผิดที่ หลังจากการใช้บริการ ในส่วนนี้ ถึงแม้หอ
จดหมายเหตุจะแก้ปัญหาการเรียงเอกสารด้วยการเขียนล าดับหมายเลขแผ่นของเอกสารไว้ที่มุมขวา
ด้านบนของเอกสารทุกแผ่น แต่ยังไม่มีการระบุกล่องที่ และแฟ้มที่ไว้ด้วย เมื่อมีการขอใช้เอกสารหลาย
แฟ้มพร้อมๆ กัน อาจเกิดปัญหาในการเก็บเอกสารสลับที่ หรือเก็บเอกสารใส่ผิดแฟ้มได้ ท าให้
เจ้าหน้าที่เสียเวลาในการตรวจเช็คเพ่ือจัดเก็บเอกสารคืนตามระเบียบเดิม การเย็บปึกหรือการผนึก
เอกสารที่มีลักษณะเป็นแผ่นด้วยวัสดุที่ไม่ท าลายตัวเอกสาร น่าจะเป็นทางเลือกที่หอจดหมายเหตุควร
น าไปพิจารณาต่อไป ส าหรับเอกสารที่บรรจุในกล่องโดยไม่จัดใส่แฟ้ม เท่าที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีปัญหา
ในการจัดเก็บ หรือพบปัญหาการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามหอจดหมายเหตุควรพิจารณา และหาวิธี
ป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคต 

เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) นี้อาจมีข้อมูลหรือขอบเขตเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอกสารกลุ่มอ่ืนๆ ที่หอจดหมายเหตุ ได้รับมาจัดเก็บแต่ยังไม่ได้มีการจัดเรียง และ
จัดท าคู่มือแนะน าเอกสาร หากมีการจัดเรียงและจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารกลุ่มอ่ืนมากขึ้น อาจพบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสารกลุ่มนี้กับเอกสารกลุ่มอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

การน าข้อมูลเอกสารมาลงรายการตามหลักเกณฑ์ฯที่สร้างขึ้นใหม่ โดยประยุกต์จาก
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาจัดท าเป็น
ค าอธิบายเอกสารทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในคู่มือแนะน าเอกสารพบว่า ช่วยให้ได้ข้อมูลใน
ส่วนขอบเขตและเนื้อหามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการจัดท าดัชนีช่วยค้นในส่วนท้ายของคู่มือ จะ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยพบว่าการประยุกต์หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาใช้ในการจัดท าค าอธิบายส าหรับเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
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ล าพูน) ทั้งในระดับกลุ่มและระดับแฟ้ม ซึ่งอยู่ในส่วนเนื้อหาของคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพนั้น สัมพันธ์กับงานวิจัย
ของพัชรี  ทองแขก (2009) ที่ ศึกษาเรื่ อง การจั ดท าคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และงานวิจัยของ
ประคอง แก้วนัย (2009) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดีและเอกสารส่วนบุคคล ในแง่ที่ เป็น
งานวิจัยที่ท าให้เห็นว่าหน่วยงานจดหมายเหตุสามารถน าเอาหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาประยุกต์ใช้ใน
ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงาน และสามารถน าไปจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร
จดหมายเหตุเช่นเดียวกัน และหากมีการใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 นี้ในการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสารในหน่วยงานจดหมายเหตุหลายๆ แห่ง
ในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนสารสนเทศของหน่วยงานจดหมายเหตุจะเป็นไปได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

การน าข้อมูลเอกสารมาลงรายการตามหลักเกณฑ์ฯที่สร้างขึ้นใหม่ โดยประยุกต์จาก
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาจัดท าค าอธิบาย
เอกสารทั้งในระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ในคู่มือแนะน าเอกสาร ซึ่งแสดงรายละเอียดของหน่วยข้อมูล
ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเครื่องมือช่วยค้นเดิม กล่าวคือ คู่มือแนะน าเอกสารให้รายละเอียดของเนื้อหา
เอกสารเป็นรายแฟ้ม มีการระบุปีของเอกสารอย่างละเอียดทุกปี และมีการจัดท าดัชนีช่วยค้น ซึ่งจะท า
ให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
1. ควรมีการน าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 

1979 ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ไปจัดท าเป็นฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นในระบบ
ออนไลน์ ต่อไป 

2. ควรมีการจัดท าโครงการส ารวจ และแก้ไข/ปรับปรุง การจัดท าค าอธิบายเอกสาร
ส าหรับเอกสารกลุ่มอ่ืนๆ ในหอจดหมายเหตุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ 

3. ควรมีการจัดท าโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย พายัพ และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ที่อยู่ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ ไทย 
เกี่ยวกับระบบ 

การจัดการเอกสาร ก่อนที่จะส่งมอบมาจัดเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาโปรแกรมที่จะน าไปใช้ในการสร้างคู่มือแนะน าเอกสารใน

ระบบออนไลน์ต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดท าค าอธิบายเอกสารอ่ืนๆ นอกจาก 

เหนือ ISAD (G) 
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รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญตรวจคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
 

1. รศ. ดร. รัตนาพร  เศรษฐกุล   อาจารย์ประจ าสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
                                         มหาวิทยาลัยพายัพ 

2. อาจารย์ จิรายุ  ดาศรี  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
แสตมฟอร์ด และอดีตข้าราชการบ านาญ บรรณารักษ์
เชี่ยวชาญระดับ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. อาจารย์ชยันต์  หิรัญพันธุ์  ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย และอดีตผู้อ านวยการ 
    หน่วยงานจดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์และวิจัย สภา 

คริสตจักรในประเทศไทย 
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ภำคผนวก ค 
คู่มือแนะน ำเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน) ค.ศ. 1933-1979 

ในหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ
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ค ำน ำ 
 

คู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่  1 (เชียงใหม่  – ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 1979 ใน 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ผู้จัดท าเสนอต่อภาควิชาภาษา
ตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือช่วยการสืบค้นกลุ่มเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ที่จัดเก็บและให้บริการในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
โดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของมาตรฐานสากลในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ISAD (G) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาจัดท าค าอธิบายเอกสารในคู่มือฯ 

ผู้วิจัยหวังว่าคู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ค.ศ. 1933 – 1979 
ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพนี้ คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล าพูน) ได้บ้างพอสมควร  

 

        สุทิมพ์  สุริยะวงค์
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ค ำชี้แจงกำรใช้คู่มือแนะน ำเอกสำร 
 
คู่มือแนะน าเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ - ล าพูน) ค.ศ.1934 - 1979 ในหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มาจากการลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ - ล าพูน) จ านวน 
15 กล่อง 6 เล่ม ตามหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่ - ล าพูน) ใน
ระดับกลุ่ม และระดับแฟ้ม ซึ่งประยุกต์จากหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ISAD (G) 2nd edition) คู่มือฉบับนี้
ประกอบด้วยค าอธิบายเอกสาร 2 ระดับ คือ ค าอธิบายเอกสารในระดับกลุ่ม และค าอธิบายเอกสารใน
ระดับแฟ้ม และมีดัชนีค าค้นอยู่ในตอนท้ายของคู่มือ 

ค าอธิบายในระดับกลุ่ม เป็นการอธิบายข้อมูลเอกสารกลุ่มเอกสารคริสตตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) ในภาพรวม หัวข้อในการจัดท าค าอธิบายเอกสารประกอบด้วย 23 หน่วยข้อมูล 
เรียงตามล าดับดังนี้  

1. รหัสอ้างอิง 
2. ชื่อเอกสาร 
3. วัน เดือน ปีของเอกสาร 
4. ขนาดและปริมาณของเอกสารผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
5. ผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
6. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร 
7. ประวัติของเอกสาร 
8. แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร 
9. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
10. การประเมินคุณค่า การท าลาย และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
11. การเพ่ิมข้ึนของเอกสาร 
12. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
11. การประเมินคุณค่า การท าลาย และก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
13. ระบบการจัดเรียง 
14. เงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
15. เงื่อนไขการท าส าเนา 
16. ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางด้านเทคนิค 
17. เครื่องมือช่วยค้น 
18. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ 
19. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
20. หมายเหตุ 
21. บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
22. กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
23. วัน เดือน ปีที่จัดท า 
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การน าเสนอข้อมูลในระดับกลุ่มนี้น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง ตามล าดับ
หน่วยข้อมูล 

ตัวอย่าง การน าเสนอค าอธิบายเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในระดับ
กลุ่ม 

 
รหัสอ้ำงอิง RG 013/79  

 
ชื่อเอกสำร คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 

 
วัน เดือน ปขีองเอกสำร ค.ศ.1933- 1979 

 
ขนำด และปริมำณของเอกสำร 7.0 ฟุต (15 กล่อง สมุด 6 เล่ม) 

 
ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 

 
ประวัติหน่วยงำน/ประวัตเิจ้ำของ
เอกสำร 

จากการจัดตั้ง “สภาคริสตจักรในประเทศสยาม” ใน ค.ศ.1934 ตามธรรมนูญการ
ปกครองคริสตจักรในประเทศสยาม ได้มีการแบ่งเขตการปกครองคริสตจักรเป็น 7 คริสตจักร
ภาค คริสตจักรภาคแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักรภาค คือ คริสตจักรภาคที่ 1 
ประกอบดว้ยคริสตจักรต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน จ านวน 21 คริสตจักร 
มีสมาชิก 3,289 คน ต าแหน่งผู้น าคริสตจักรภาคในเวลานั้นเรียกวา่ “นายกภาค” 

นายกภาคคนแรกของคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) คือ ศาสนาจารย์ศรี
โหม้ วิชยั ด ารงต าแหน่งช่วง ค.ศ.1934-1935 และมีอาจารย์ไหว ไชยวัณณ์ เป็นเลขานุการ
ภาค เมื่อเร่ิมแรกที่ท าการคริสตจักรภาคอยู่ที่วิทยาลัยพระคริสตธรรม ต่อมา ค.ศ.1957 ใช้
บ้านพักของอาจารย์ฮอร์ลาเดย ์เป็นที่ท าการ จนถึง ค.ศ.1968 จึงได้ย้ายมาอยูท่ี่ปัจจุบัน 
(บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ) ...... 

 
ประวัตขิองเอกสำร เอกสารถูกเก็บไว้ในลังในห้องเก็บของที่ส านักงานภาคก่อนที่จะถูกส่มอบให้หอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

แหล่งที่ไดร้ับมอบ/รับโอนเอกสำร ได้รับมา 2 ครั้งครั้งแรก ได้รับจากอาจารย์สมบูรณ์ แดงเรือน ประธานคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1979 
ครั้งที่ 2 ได้รับจากนายวินัย สุรภักดี เจา้หน้าที่ส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ.1980  
 

ขอบเขตและเนื้อหำของเอกสำร มีเน้ือหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน และกจิกรรมต่างๆภายในคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน) ในเอกสารกล่องที่ 1-7,11-15 และสมุดเล่มที่ 1-6 เนื้อหาเกีย่วกับสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ในเอกสารกล่องที่ 8-10 
 

กำรประเมินคุณค่ำ กำรท ำลำย และ
กำรก ำหนดอยุกำรเก็บเอกสำร 

ตามระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมวดที่ 2 การ
เก็บรักษา 
 

กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ที่ได้รับมาเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่น ามาจัดรวม
กับเอกสารกลุ่มนี ้แต่จะลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยก าหนดรหัสเอกสารเป็น RG 013/79 (Z) 
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ระบบกำรจดัเรยีงเอกสำร มีการจัดเรียง 2 ลักษณะ คือ 
1. จัดเรียงตามระยะเวลาของเอกสาร 
2. จัดเรียงตามลักษณะทางกายภาพของเอกสาร 
 

เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงเอกสำร ตามระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำเอกสำร ตามแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการถา่ยเอกสาร และแนวทางปฏิบัต ิเร่ืองการถ่ายและอัดขยาย
รูปภาพ ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ และควำม
ต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสารกลุ่มนี้หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดเก็บในกล่องเอกสารสีแดงหลายขนาด 
ส่วนใหญ่บรรจุแฟ้มเอกสาร บางกล่องบรรจุสมุด บางกล่องบรรจุเฉพาะแผ่นกระดาษโดยไม่ใส่
แฟ้ม นอกจากนี้ยังมีสมุดห่อปกด้วยกระดาษการ์ดแข็งสีชมพ ูแยกเก็บไว้ตา่งหากบนชั้นเก็บ
หนังสือ ในห้องเก็บเอกสาร 
 

เครื่องมือช่วยค้น มีหนังสือแนะน า และบัตรรายการ 
 

สถำนที่เก็บเอกสำรต้นฉบบั หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัพายัพ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
1. เอกสารอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น รหัส RG 001/78  
2. เอกสารส านักเลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ รหัส RG 004/78 (1)-(3)  
ที่จัดเก็บและให้บริการใน หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายพั 
 

หมำยเหต ุ มีการระบุข้อมูลเกีย่วกับหมายเหตุ 2 ครั้ง  
 

บันทึกของนักจดหมำยเหต ุ จัดท าค าอธบิายครั้งแรกโดย นางสาวจิรวรรณ อาสาสรรพกจิ ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย นางสาวสุ
ทิมพ์ สุริยะวงค์ 
 

กฎ ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบตัิ ค าอธิบายเอกสารลงรายการตามหลักเกณฑ์ที่ได้สร้างขึ้นเฉพาะ เพื่อการลงรายการเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัพายัพ โดยประยกุต์
จากมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบบัปรับปรุง ครั้งที่ 2  
 

วัน เดือน ปี ที่จัดท ำ จัดท าครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1980 และปรับปรุงเพิ่มเติม เมื่อวันที ่28 ธันวาคม 
ค.ศ. 2012 
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ค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้ม เป็นการอธิบายข้อมูลเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) เป็นรายกล่องจ านวน 3 กล่อง รายแฟ้มจ านวน 86 แฟ้ม และสมุดจ านวน 6 เล่ม 
หัวข้อในการจัดท าค าอธิบายเอกสารประกอบด้วย 8 หน่วยข้อมูล เรียงตามล าดับดังนี้  

1. รหัสอ้างอิง 
2. ชื่อเอกสาร 
3. วัน เดือน ปีของเอกสาร 
4. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
5. ภาษาหรือตัวอักษร 
6. ลักษณะทางกายภาพ และความต้องการทางด้านเทคนิค 
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8. หมายเหตุ 
การน าเสนอข้อมูลในระดับแฟ้มนี้น าเสนอข้อมูลระดับแฟ้ม/สมุดในรูปตาราง โดยน าส่วน

ของรหัสอ้างอิงและชื่อเอกสาร ขึ้นมาอยู่นอกตาราง เพื่อความสะดวกในการค้นหา ส่วนหน่วยข้อมูล
อ่ืนน าเสนอในตาราง ตามล าดับ หน่วยข้อมูลที่ไม่ปรากฏในแฟ้มหนึ่งๆ แสดงด้วยเครื่องหมาย – ใน
ช่องรายละเอียดค าอธิบายเอกสาร  

 

ตัวอย่าง การน าเสนอค าอธิบายเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ระดับแฟ้ม 
 

RG 013/79                                                                            กล่องที่ 6 แฟ้มที ่4 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – บันทึกพนกังานของภาค 
วัน เดือน ปี ของ
เอกสำร 

ค.ศ.1961 – 1964 

 ขนำดและปริมำณ  
ของเอกสำร 

92 แผ่น 

ขอบเขตและเนื้อ
ของเอกสำร 

บันทึกพนักงานของภาค จากการเยีย่มเยียนคริสตจักรต่างๆ ในภาคที่ 1  
ปี 1961 – 1964 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำง
กำยภำพและควำม
ต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างใหก้รอกข้อมูล 

หมำยเหต ุ – 

 
 

   ส
ำนกัหอ
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การน าเสนอดัชนี เป็นการดึงค าส าคัญตามท่ีปรากฏในค าอธิบายเอกสารจากหน่วยข้อมูล
ขอบเขตและเนื้อหา เช่น ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อสถานที่ ชื่อคริสตจักร ชื่อโรงเรียน ชื่อ
โรงพยาบาล เป็นต้น โดยน าเสนอตามล าดับอักษรจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุเลขที่
กล่อง และแฟ้มที่จะค้นเรื่องหรือค านั้นก ากับไว้ด้วย 

การน าเสนอชื่อบุคคลทั่วไป น าเสนอโดยไม่มีค าน าหน้า นาย นาง นางสาว เช่น  
สมชาติ ชอุ่มทอง เสงี่ยม ช. สิงหเนตร เป็นต้น 
ส่วนชื่อบุคคลที่มีต าแหน่งทางวิชาชีพ เช่น ดร. นายแพทย์ ศาสนาจารย์ ครูประกาศ ให้

คงค าน าหน้าชื่อนั้นไว้ เช่น ดร.โคยาม่า ศาสนาจารย์จรัล อุประค า เป็นต้น 
ส่วนชื่อสถานที่ ชื่อคริสตจักร ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงพยาบาลน าเสนอโดยระบุสถานที่ เช่น 

คริสตจักรบ่อหิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นต้น 
ผู้ใช้บริการสามารถน ารหัสอ้างอิงเอกสารที่พบในคู่มือฯ ไปขอใช้รายการเอกสารตาม

ความต้องการได้ที่ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้ห้องอ่าน หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติมได้จาก หนังสือแนะน า 
เอกสาร และบัตรรายการของเอกสารกลุ่มนี้ ซึ่งหอจดหมายเหตุ ได้จัดท าไว้ส าหรับผู้ใช้บริการที่ห้อง
อ่านเอกสารจดหมายเหตุด้วยเช่นกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หลักกำรจัดท ำคู่มือแนะน ำเอกสำร 

กลุ่มเอกสำรที่น ำมำจัดท ำคู่มือแนะน ำเอกสำร 

กลุ่มเอกสารที่น ามาจัดท าคู่มือแนะน าเอกสาร ได้แก่ เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ค.ศ. 1933-1979 จ านวน 15 กล่อง และ
สมุด 6 เล่ม 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรเอกสำรคริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่-ล ำพูน)(ฉบับสมบูรณ์) ในระดับ
กลุ่ม และระดับแฟ้ม 

ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
ส่วนที่ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร (Identity Statement Area) 

1.1รหัสอ้ำงอิง Reference 
code(s)) คือ สัญลักษณ์หรือ 
ตัวเลขที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร  
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในกาจดัท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ให้บันทึกรหัส
อ้างอิง เป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลข
เพื่อใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร 
อาจเป็นรหัสประเทศ รหัส
สถานที่จดัเก็บ รหัสอ้างอิงเฉพาะ
หรือเลขอ้างอิงเอกสาร ทั้งนี้
แล้วแต่ความเหมาะสม 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายกาตามที่
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
พายัพก าหนดไว้ในหนงัสือ
แนะน าเอกสารซึ่ง  ประกอบด้วย  
RG (Record Group) เป็นอักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 2 ตัว ตาม
ด้วยเลขอารบิก 3 ตัว หมายถึง 
ล าดับการรับเข้ามาของเอกสาร
คั่นด้วยเครื่องหมาย “ / ” ตาม
ด้วยเลขอารบิค  2  ตัว หมายถึง 
ปี ค.ศ. ที่รับมอบเอกสาร 
ตัวอย่ำง    
RG 013/79 ใช้เรียกกลุ่มเอกสาร
คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน) ที่ได้รับเข้ามาเปน็ล าดับที่ 
13 ของปี ค.ศ. 1979 
 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการ ดังนี ้
1. เอกสารเป็นแฟ้ม ลงรายการ
เพิ่มเติมจากรหัสอ้างอิงในระดับ
กลุ่ม เว้นวรรค ตามด้วยค าวา่ 
“กล่องที่” เว้นวรรคตามด้วย
ล าดับหมายเลขกล่อง เว้นวรรค 
ตามด้วยค าวา่ “แฟ้มที่” เว้น
วรรค ตามด้วยล าดบัหมายเลข
แฟ้ม 
ตัวอย่ำง      
RG 013/79 กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1  
 
2. เอกสารในกล่องไม่ใส่แฟ้ม ลง
รายการเพิ่มเติมจากรหัสอ้างอิง
ในระดับกลุ่ม เว้นวรรค ตามด้วย
ค าว่า “กล่องที่” 
ตัวอย่ำง  
RG 013/79 กล่องที่ 11 
 
3. สมุดเล่มแยกเก็บต่างหาก ลง
รายการเพิ่มเติมจากรหัสอ้างอิง
ในระดับกลุ่ม เว้นวรรค ตามด้วย 
ค าว่า “เล่มที่” 
ตัวอย่ำง 
RG 013/79 เล่มที่ 1 
 

   ส
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
1.2  ชื่อเอกสำร (Title) คือ ชื่อ
ที่ใช้เรียกแทนเอกสารในระดับ
กลุ่ม ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ก าหนดให้ใช้ชื่อของผู้ผลิต
เอกสาร ชื่อผู้แต่ง หรือวลีที่แสดง
ถึงหน้าที่ กิจกรรม หัวเร่ือง 
สถานที่ หรอืแก่นของเร่ืองนั้นๆ 
เป็นชื่อเรื่องได้   
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการว่า 
“คริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู)”  

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการชื่อ
เอกสารตามชื่อ หัวเรื่องแฟ้ม
เอกสารนั้นๆ 
ตัวอย่ำง  
กิจกรรมภายในภาค   
หากชื่อเอกสารที่ปรากฏบน
แฟ้ม/เล่มไม่ตรงกับเนื้อหาภายใน
แฟ้ม/เล่ม ให้ใส่ชื่อเอกสารที่
แก้ไขไว้ใน [  ] 
ตัวอย่ำง  
กิจกรรมภายในภาค 
     -เขต 1 [เขต 2] 
 

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสำร 
(Date) คือ ข้อมูลที่แสดงช่วง
ระยะเวลาของกลุ่มเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายเอกสารจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้ลงรายการวัน เดือนป ี
ที่เอกสารถูกสะสม จากการ
ด าเนินงาน หรือวัน เดือน ปทีี่
เอกสารถูกผลิตขึ้น รวมถึง วัน 
เดือน ปี ที่ท าส าเนา จัดพิมพ์ 
หรือแปล ส่วนรูปแบบ ของวัน 
เดือน ปีให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม  
   

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ
ตามที่หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพก าหนดไว้ใน
หนังสือแนะน าเอกสาร ที่ระบุป ี
ของกลุ่มเอกสารเป็นปี
คริสต์ศักราช โดยใช้ตวัเลขอาร
บิค 4 ตัว แต่จะเพิ่ม ตัวย่อ ค.ศ. 
หน้าตัวเลข 
ดังนั้น จะลงรายการในสว่นนี้ว่า 
“ค.ศ. 1933-1979” 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการ
เฉพาะปีทีป่รากฎในแฟ้มเอกสาร 
โดยระบุเปน็ปีคริสต์ศักราช โดย
ใช้เป็นเลขอารบิค 4 ตัว  
1. ปีของเอกสารในแฟ้ม/เล่ม มี
เพียงปีเดียว จะลงรายการโดยใช้
ตัวย่อ “ค.ศ.” ตามด้วยตัวเลขปี
ของเอกสาร  
ตัวอย่ำง  ค.ศ. 1979 
2. ปีของเอกสารมีหลายปี
ต่อเนื่องกัน ให้ใช้เคร่ืองหมาย
ยัติภังค์ คั่นระหว่างปีของเอกสาร 
ตัวอย่ำง ค.ศ. 1968-1970 
3. ปีของเอกสารมีหลายปี แตไ่ม่
ต่อเนื่องกัน ให้ใช้เคร่ืองหมาย
จุลภาคคั่นระหว่างปีของเอกสาร 
ตัวอย่ำง  ค.ศ. 1971, 1979 
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
1.4 ระดับของค ำอธิบำย
เอกสำร (Level of 
Description)  คือ ระดับของ
ค าอธิบายเอกสาร โดยจ าแนก
ตามล าดับขั้นของการจัดเรียง
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ได้จ าแนกระดับขั้นของการ
จัดท าค าอธบิายเอกสารไว้ 6 
ระดับ ดังนี ้
1. ระดับกลุ่ม  
2. ระดับกลุ่มย่อย  
3. ระดับชุด  
4. ระดับชุดย่อย  
5. ระดับแฟ้ม  
6. ระดับเร่ือง  
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนี้เป็น  “ระดับกลุ่ม” 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการใน
ส่วนนี้เป็น “ระดบัแฟ้ม” 
 

1.5 ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร (Extent and 
medium of the unit of 
description) คือข้อมูลตัวเลขที่
บอกถึงขนาดและปริมาณของ
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ได้ก าหนดให้ใช้ตัวเลขอาร
บิคในการบอกปริมาณเอกสาร 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ เปน็
จ านวนฟุตตามความยาวบนชัน้
เอกสาร โดยก าหนดให้เอกสาร
จ านวน 8 กล่อง   มีค่าเท่ากับ 
3.5 ฟุต และบอกจ านวนกล่องไว้
ในวงเล็บ (    ) ถ้าหากมีวัสดุ
จดหมายเหตุประเภทอื่นๆ เช่น
สมุด ให้บอกจ านวนเล่ม ดังนัน้
จะลงรายการในส่วนนี้วา่ “7.0 
ฟุต (15 กล่อง,สมุด 6 เล่ม)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการ 
1. เอกสารที่เป็นแผน่กระดาษ 
อยู่ในแฟ้ม/กล่อง จะลงรายการ
เป็นจ านวนแผ่น  
2. สมุดหรือแบบฟอร์มเล่มเล็กที่
อยู่ในแฟ้ม/กล่อง และสมุดที่อยู
ในกล่องขนาดพิเศษ จะลง
รายการเป็นจ านวนเล่ม 
3. สมุดที่แยกเก็บต่างหาก จะลง
รายการเป็นจ านวนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
ส่วนที่ 2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับบริบทของเอกสำร(Context Area) 

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร 
(Name of Creator) คือ  ชื่อ
หน่วยงานหรือบุคคลที่ท าให้
เอกสารเกิดขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การ
ลงรายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุระหว่างประเทศ
ก าหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ให้ใช้ชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่มี
หน้าที่รับผดิชอบในการผลิต 
สะสม และเก็บรักษาเอกสารเปน็
ชื่อผู้ผลิตเอกสาร 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการว่า 
“คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-
ล าพูน)”  
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี้  
 

2.2 ประวัติหน่วยงำน/เจ้ำของ
เอกสำร (Administrative/ 
Biographical history) คือ 
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติ ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนด
ว่า ส าหรับหนว่ยงานหรือองค์กร 
ให้บันทึกข้อมูลเก่ียวกับชื่อ
หน่วยงาน วัน เดือน ปีที่ก่อตั้ง 
หน้าที่ วัตถุประสงค์ 
ความก้าวหน้า พัฒนาการ และ
ล าดับขัน้ของการบริหารงานของ
หน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะการลงรายการ 
เป็นประวัติ และโครงสร้างการ
บริหารงานของคริสตจักรภาคที ่
1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในช่วงปี 
1934-1979 

ในระดับแฟ้ม จะไม่มีการลง
รายการในส่วนนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
2.3 ประวัติของเอกสำร 
(Archival history)  คือข้อมูล
เก่ียวกับประวัติความเปน็มาของ
เอกสาร  ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ก าหนดให้บันทึกข้อมูล
เก่ียวกับการรับโอน การเป็น
เจ้าของ ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การดูแลรักษา 
ประวัติการจัดเรียง การจัดท า
เครื่องมือช่วยค้น หรือการท าซ้ า
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และควร
บอกวันเดือนปีให้ชัดเจน  
หากไม่ทราบประวัติของเอกสาร
ให้บันทึกบอกไว้ด้วย 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติของ
เอกสาร (การเป็นเจ้าของ การ
ดูแลรักษา และการจัดเรียง การ
จัดท าเครื่องมือช่วยค้น) ก่อนที่
จะถูกส่งมอบให้หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
 

2.5 แหล่งที่ได้รบัมอบ/รับโอน 
รับโอน (Immediate source 
of acquisition or transfer )  
คือ ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่ได้รับ
เอกสารหรือรับโอนเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนด 
ให้บันทึกข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่
ได้รับมอบหรือรับโอนเอกสาร 
โดยให้บันทึกวนั เดือน ปี หรือวิธี
ที่ได้รับมอบ หากไม่ทราบข้อมูล
แหล่งที่มา ให้บันทึกบอกไว้ด้วย   
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่มอบ
เอกสารให้หอจดหมายเหตุ โดย
ระบุวัน เดือน ปี ที่มอบและระบุ
วิธีที่ได้รับมอบ  

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 

ส่วนที่ 3 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเนื้อหำและโครงสร้ำงของเอกสำร (Content and Structure Area) 

3.1 ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (Scope and 
Content) ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการมาตรฐานสากลทั่วไปใน
การจัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนด 
ให้บันทึกข้อมูลเก่ียวกับขอบเขต
ของเอกสาร ช่วงระยะเวลาของ
เอกสาร ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลเก่ียวกับเนื้อหาเอกสาร 
อย่างเช่น รูปแบบของเอกสาร 
เนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้อง และการ
ด าเนินการเก่ียวกับเอกสาร 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ  
ข้อมูลประเภทเอกสาร และสรุป
เนื้อหาของกลุ่มเอกสาร  
 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการ  
ข้อมูลประเภทเอกสาร และสรุป
เนื้อหาในแต่ละแฟ้ม/เล่ม 

3.2 กำรประเมินคุณค่ำ  
กำรท ำลำย หรือกำรก ำหนด
อำยุกำรเก็บเอกสำร 
 (Appraisal, destruction 
and scheduling 
information) ซึ่งหลักเกณฑ์ 
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้
บันทึกเก่ียวกับการประเมนิ
คุณค่า การท าลาย หรือการ
ก าหนดอายุการเก็บเอกสาร หรือ
ข้อมูลการวางแผนส าหรับการ
ประเมินคุณค่าการเก็บและการ
ท าลายเอกสารในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ตามระเบียบการเก็บ
รักษาและใช้เอกสารของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย หมวด
ที่ 2 การเก็บรักษาเอกสาร” 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
3.3 กำรเพิ่มขึ้นของ 
เอกสำร (Accruals) คือข้อมูล
เก่ียวกับการเพิ่มปริมาณของ
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ได้ก าหนดให้บันทึกข้อมูลให้
ผู้ใช้ได้ทราบถึงการเพิ่มข้ึนของ
เอกสารในอนาคต โดยการ
ประมาณจ านวนและความถี่ที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการว่า 
“เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) ทีไ่ด้รับ
เพิ่มเติมภายหลัง จะไมน่ ามาจัด
รวมกับเอกสารกลุ่มนี้” 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
 

3.4 ระบบกำรจัดเรียงเอกสำร 
(System of arrangement) 
คือ ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้าง
ภายในเอกสาร และระบบการ
จัดเรียงเอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุ
ข้อมูลเก่ียวกับระบบการจัดเรียง
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการตาม
ระบบการจัดเรียงของกลุ่ม
เอกสาร 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการตาม
ระบบการจัดเรียงเอกสารภายใน
แฟ้ม 
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
ส่วนที่ 4 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรเข้ำถึงและกำรใช้เอกสำร (Conditions of Access and 
Use Area) 
4.1 เงื่อนไขกำรเข้ำถึงเอกสำร 
(Conditions governing 
access) คือ ข้อมูลที่ระบุถึง
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ได้
ก าหนดให้ระบุกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
นโยบายที่จ ากัดในการเข้าถึง
เอกสาร โดยให้แสดงถึง
ระยะเวลาทีป่ิดให้ใช้ และบอกวัน 
เดือน ปี ที่ให้เปิดใช้ได ้
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ตามระเบียบการเก็บ
รักษาและใช้เอกสารของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย” 
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้

4.2 เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำ
เอกสำร (Condition 
governing reproduction) 
คือ ข้อมูลที่ระบุถึงเงื่อนไขในการ
ท าส าเนา /การท าซ้ า ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้ระบุเงื่อนไขในการท า
ส าเนา/การท าซ้ า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ตามแนวทางการ
ปฏิบัติ เร่ืองการถ่ายเอกสาร 
และแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการ
ถ่ายและอัดขยายรูปภาพ ของหอ
จดหมายเหต มหาวิทยาลัย
พายัพ” 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
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ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
4.3 ภำษำ/ตัวอักษร 
(Language/ scripts of 
materials) คือ ข้อมูลที่แสดง
ถึงภาษา, ตัวหนังสือ และระบบ
สัญลักษณ์ของวัสดุจดหมายเหตุ 
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ให้บันทกึ
ข้อมูลเก่ียวกับภาษา ตัวหนังสือ
ตัวเขียน ถ้ามีตัวอักษรพิเศษ 
ระบบสญัลักษณ์หรือตัวย่อ ให้
หมายเหตุไว้ด้วย 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีต้ามภาษา หรือตัวอักษรที่
ใช้บันทึกในกลุ่มเอกสาร 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการ 
ส่วนนีต้ามภาษา หรือตัวอักษรที่
ใช้บันทึกในแฟ้ม/เล่มนัน้ๆ 

4.4 ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 
(Physical characteristics 
and technical 
requirement) คือ ข้อมูลที่
เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ
ของเอกสาร และความต้องการ
ทางดา้นเทคนิคที่มผีลต่อการใช้
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ก าหนดให้ระบุข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ 
เช่น ความจ าเป็นในการสงวน
รักษาหรือความต้องการทางด้าน
เทคนิคซึ่งมีผลต่อการใช้เอกสาร 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการ
ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการ
จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บ
เอกสาร  

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการ
ข้อมูลเก่ียวกับ ประเภทของวัสดุ
ที่ใช้บันทึก ลักษณะการบันทึก
หรือจัดท า และลักษณะสภาพ
ของเอกสาร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.5 เครื่องมือช่วยค้น (Finding 
aids) คือข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงานหรือ
ผู้ผลิตเอกสารจัดท าขึ้น ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ให้ระบุ
ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือช่วยค้นที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเก็บรักษา
เอกสารหรือหน่วยงานผู้ผลิต
เอกสารจัดท าขึ้น เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับเนื้อหาและบริบทของ
เอกสาร รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับ
สถานทีท่ าส าเนาด้วย 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “มีหนังสือแนะน า
เอกสาร และบัตรรายการ” 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “มีรายชื่อแฟ้ม” 

ส่วนที่ 5 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied  Material Area)   

5.1 สถำนที่จัดเก็บเอกสำร
ต้นฉบับ (Existence and 
location of originals) คือ
ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่จัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับ ซึ่งหลักเกณฑ์
การลงรายการตามมาตรฐาน 
สากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ระบุ
ที่อยู่ สถานที่จดัเก็บเอกสาร
ต้นฉบับ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ” 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.3 สถำนที่จัดเก็บส ำเนำ 
เอกสำร (Existence and 
location of copies) คือ 
ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ทีส่ าเนา
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครัง้
ที่ 2 ได้ก าหนดให้ ระบุข้อมูล
เก่ียวกับสถานที่จัดเก็บส าเนา
เอกสาร ถ้าส าเนามีอยู่ในสถาบนั
อื่น ให้บอกสถานที่และแสดง
หมายเลขควบคุมเอกสารด้วย 
 

ในระดับกลุ่ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้

5.4 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
( Related units of 
description)  คือ ข้อมูล
เก่ียวกับเอกสารกลุ่มอื่นที่มีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเอกสารกลุ่ม
นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการ
ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนด 
ให้ ระบุข้อมูลเอกสารกลุ่มอื่นใน
สถานที่จดัเก็บเดียวกัน หรือที่ 
อื่น ๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันตามแหล่งที่มา หรือมี
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ดูเอกสารที่เก่ียวข้อง
ได้ที่  
1. เอกสารอเมริกันเพรสไบที
เรียนมิชชั่น รหัส RG 001/78  
2. เอกสารส านักเลขาธิการ
สภาคริสตจักรฯ รหัส RG 
004/78 (1)-(3) 
 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการโดย
ระบุถึงข้อมูลเก่ียวกับแฟ้ม/เล่มที่
มีเนื้อหาเก่ียวข้องกัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.4 บันทึกเกี่ยวกับกำรพิมพ์
(Publication note) คือข้อมูล
เก่ียวกับการจัดพิมพ์  ซึ่ง
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ได้
ก าหนดให้ระบุข้อมูลที่อ้างอิง 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ 
 

ในระดับกลุ่ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
 
 
 
 
 
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
 

ส่วนที่ 6 ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม (Note Area)  

6.1 หมำยเหตุ (Note) 
หลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการ
จัดท าค าอธบิายจดหมายเหตุ
ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 ก าหนด 
ให้ระบุข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญ แตไ่ม่
สามารถอธิบายได้ในส่วนอื่น   
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนี้เป็นหมายเหตุ หรือ
ค าอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการใน
ส่วนนี้เป็นหมายเหตุ หรือ
ค าอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ส่วนที่ 7 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำร (Description Control Area) 

7.1 บันทึกของนักจดหมำยเหตุ 
(Archivist’s Note) คือ 
ข้อความที่อธิบายวา่ค าอธิบาย
เอกสารถูกจัดเตรียมอย่างไร และ
โดยใคร  ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทั่วไป
ในการจัดท าค าอธิบายจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้ระบุข้อมูลการ
จัดเตรียมค าอธิบาย และผู้
จัดเตรียมท าค าอธิบายเอกสาร 
 
 
 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “จัดท าค าอธิบาย โดย
นางสาวจิรวรรณ อาสาสรรพกิจ 
ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย นางสาว 
สุทิมพ์ สุริยะวงค์” 
 

ในระดับแฟ้ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “จัดท าโดย นางสาว 
สุทิมพ์ สุริยะวงค ์
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

 

ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
7.2 กฎ ระเบียบ หรือแนวทำง
ปฏิบัติ (Rule or Convention) 
คือ ข้อมูลที่เก่ียวกับข้อตกลงที่ใช้
ในการจัดท าค าอธิบายเอกสาร  
ซึ่งหลักเกณฑ์การลงรายการตาม
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดให้
ระบุข้อมูลเก่ียวกับ กฎ หรือ
ระเบียบปฏบิัติที่ใช้ในการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร อาจจะเป็นกฎ
ข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติตามจาก
การประชุม ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ  
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “ค าอธิบายเอกสารลง
รายการตามหลักเกณฑ์ที่ได้
สร้างขึ้นเฉพาะ เพื่อการลง
รายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 
1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ของหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
พายัพ โดย ประยุกต์จาก
มาตรฐานการสากลในจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2  
 

ในระดับแฟ้ม จะไม่ม ี
การลงรายการในส่วนนี ้
 

ISAD (G) 2nd edition กำรลงรำยกำรระดับกลุ่ม กำรลงรำยกำรระดับแฟ้ม 
7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท ำ  
(Dates) คือ ข้อมูลเก่ียวกับ วัน 
เดือน ปี ที่จัดท าค าอธิบาย
เอกสาร ซึ่งหลักเกณฑ์การลง
รายการตามมาตรฐานสากลทั่วไป
ในการจัดท าค าอธิบายจดหมาย
เหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ก าหนดให้ระบุ วัน เดือน ป ีที่
จัดเตรียมหรือปรับปรุงแก้ไข
ค าอธิบายเอกสาร 
 
 

ในระดับกลุ่ม จะลงรายการใน
ส่วนนีว้่า “จัดท าคร้ังที ่1 เมื่อ 
วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1980
และปรับปรุงเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม ค.ศ. 2012” 

ในระดับแฟ้มจะลงรายการใน
ส่วนนี้ ตามวนั เดือน ปีที่จดัท า
ค าอธิบาย 
 

   ส
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สมุดกลาง
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รหัสอ้ำงอิง RG 013/79  
 

ชื่อเอกสำร คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
 

วัน เดือน ปีของเอกสำร ค.ศ.1933- 1979 
 

ขนำด และปริมำณของ
เอกสำร 

7.0 ฟุต (15 กล่อง สมุด 6 เล่ม) 

ชื่อผู้ผลิต/รวบรวม
เอกสำร 

คริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) 
 

ประวัติหน่วยงำน/
ประวัติเจ้ำของเอกสำร 

จากการจัดตั้ง “สภาคริสตจักรในประเทศสยาม” ใน ค.ศ.1934 ตาม
ธรรมนูญการปกครองคริสตจักรในประเทศสยาม ได้มีการแบ่งเขตการปกครอง
คริสตจักรเป็น 7 คริสตจักรภาค คริสตจักรภาคแรกที่ได้รับการสถาปนาเปน็
คริสตจักรภาค คือ คริสตจักรภาคที่ 1 ประกอบด้วยคริสตจักรต่างๆ ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน จ านวน 21 คริสตจักร มีสมาชิก 3,289 คน 
ต าแหน่งผูน้ าคริสตจักรภาคในเวลานัน้เรียกว่า “นายกภาค” 

นายกภาคคนแรกของคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพนู) คือ ศาสนา
จารย์ศรีโหม้ วิชัย ด ารงต าแหนง่ช่วง ค.ศ.1934-1935 และมีอาจารย์ไหว ไชย
วัณณ์ เป็นเลขานุการภาค เมื่อเริ่มแรกที่ท าการคริสตจักรภาคอยู่ที่วิทยาลัยพระ
คริสตธรรม ต่อมา ค.ศ.1957 ใช้บ้านพักของอาจารยฮ์อร์ลาเดย์ เป็นที่ท าการ 
จนถึง ค.ศ.1968 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจบุัน (บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ) 

งานดา้นการศาสนาภายในคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพนู) มีการ
ขยายตัว และเจริญเติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการตั้งคริสตจักรภาคที่ 1 ขึ้น
ใน ค.ศ.1934 จนถึงค.ศ. 1946 คริสตจักรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ล าพูนได้มีการขยายตัวเพิ่มจาก 21 คริสตจักรแห่ง เป็น 25 แห่ง 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานด้านการศาสนาต้องหยุดชะงักลง 
คริสตจักรหลายแห่งต้องปิดตัวลง สมาชิกคริสตจักรลดน้อยลง รฐับาลสั่งห้ามไม่
มีการนมัสการพระเจ้า  ผู้น าคริสเตียนบางคนถูกจับ โรงเรียนของมิชชั่น คือ
โรงเรียนดาราวทิยาลัย และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ถูกใช้เป็นค่ายพักของ
ทหาร ส่วนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลทหาร  มิชชันนารี
จ านวนหนึ่งต้องหนีออกนอกประเทศ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คริสตจักร
ภาคที่ 1 ได้มีการฟื้นฟูงานด้านศาสนา งานดา้นการศึกษา และงานทางดา้น
การแพทย์ ท าให้มีคริสตจักรต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจนต้องมีการแบ่งเขตการ
อภิบาลเพื่อความสะดวกในการดูแลตามเอกสารบนัทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานคริสตจักรภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1961 
ปรากฏว่ามีการแบง่เขตการอภิบาลออกเป็น 11 เขต และละเขตมีศาสนาจารย์
เป็นผู้ดูแล และใน ค.ศ. 1972 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการอภิบาลตา่งๆ   
และได้เพิ่มเปน็ 13 เขตอภิบาล 

   ส
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ประวัติหน่วยงำน/
ประวัติเจ้ำของเอกสำร 
(ต่อ) 

รายชื่อนายก/ประธานภาค ค.ศ. 1934-1980 
ค.ศ.1934-1980    ศรีโหม้  วิชัย 
ค.ศ.1936-1937    แก้ว  ปุกมณี 
ค.ศ.1937-1939    เมืองใจ  ชัยนิลพันธุ์ 
ค.ศ.1939-1940    ชมพู  วงศ์ธานี 
ค.ศ.1940-1942    เมืองใจ  ชัยนิลพันธุ์ 
ค.ศ.1942-1949    บุญมี  รุ่งเรืองวงศ์ 
ค.ศ.1949-1955    ทองค า  พันธุพงศ์ 
ค.ศ.1955-1971    ดวง  พันธุพงศ์ 
ค.ศ.1971-1975    จรัล  อุประค า 
ค.ศ.1975-1977    บุญรัตน์  บัวเย็น 
ค.ศ.1977-1978    ส าราญ  กวงแหวน 
ค.ศ.1978-1980    สมบูรณ์  แดงเรือน 
 รายชื่อเลขานุการภาค  ค.ศ.1934-1980 

ค.ศ.1934-1936    ไหว  ไชยวัณณ์ 
ค.ศ.1936-1938    น้อย  เอกะสุวรรณ 
ค.ศ.1939-1940    เบิก  บานนิกุล 
ค.ศ.1940-1949    ทองค า  พันธุพงศ์ 
ค.ศ.1949-1951    ประเสริฐ  อินทะพันธุ์ 
ค.ศ.1956-1963    บุญทา  เอกะสุวรรณ 
ค.ศ.1964-1967    จรัล  อุประค า 
ค.ศ.1967-1971    สมบูรณ์  แดงเรือน 
ค.ศ.1971-1975    ส าราญ  กวงแหวน 
ค.ศ.1975-1977    ประพันธ์  หอประยูร 
ค.ศ.1977-1978    สมบูรณ์   แดงเรือน 
ค.ศ.1978-1980    สมพร  ไชยมงคล 

 
ประวัติของเอกสำร เอกสารถูกเก็บไว้ในลังในห้องเก็บของที่ส านักงานภาคก่อนที่จะถูกส่มอบให้หอ

จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายพั 
 

แหล่งที่ได้รบัมอบ/รับ
โอนเอกสำร 

ได้รับมา 2 คร้ัง 
คร้ังแรก ได้รับจากอาจารย์สมบรูณ์ แดงเรือน ประธานคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1979 
คร้ังที่ 2 ได้รับจากนายวนิัย สุรภักดี เจ้าหน้าที่ส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ.1980 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

มีเนื้อหาเก่ียวกับการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆภายในคริสตจักรภาคที่ 1 
(เชียงใหม่-ล าพนู) ในเอกสารกลอ่งที่ 1-7,11-15 และสมุดเล่มที ่1-6 เนื้อหา
เก่ียวกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเอกสารกล่องที่ 8-10 
 

กำรประเมินคุณค่ำ กำร
ท ำลำย และกำร
ก ำหนดอยุกำรเก็บ
เอกสำร 

ตามระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
หมวดที่ 2 การเก็บรักษา 
 

กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร เอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ที่ได้รับมาเพิ่มเติมภายหลัง จะไม่
น ามาจัดรวมกับเอกสารกลุ่มนี้ แต่จะลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยก าหนดรหัส
เอกสารเป็น RG 013/79 (Z) 
 

ระบบกำรจดัเรียง
เอกสำร 

มีการจัดเรียง 2 ลักษณะ คือ 
1. จัดเรียงตามระยะเวลาของเอกสาร 
2. จัดเรียงตามลักษณะทางกายภาพของเอกสาร 
 

เงื่อนไขในกำรเข้ำถึง
เอกสำร 

ตามระเบียบการเก็บรักษาและใช้เอกสารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำ
เอกสำร 

ตามแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการถ่ายเอกสาร และแนวทางปฏบิัติ เร่ืองการถ่ายและ
อัดขยายรูปภาพ ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ 
และควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสารกลุ่มนี้หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลยัพายัพ ได้จัดเก็บในกล่องเอกสารสี
แดงหลายขนาด ส่วนใหญ่บรรจุแฟ้มเอกสาร บางกล่องบรรจุสมดุ บางกล่อง
บรรจุเฉพาะแผ่นกระดาษโดยไมใ่ส่แฟ้ม นอกจากนี้ยังมสีมุดห่อปกด้วยกระดาษ
การ์ดแข็งสีชมพู แยกเก็บไว้ตา่งหากบนชัน้เก็บหนังสือ ในห้องเก็บเอกสาร 
 

เครื่องมือช่วยคน้ มีหนังสือแนะน า และบัตรรายการ 
 

สถำนที่เก็บเอกสำร
ต้นฉบับ 

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดูเอกสารที่เก่ียวข้องได้ที่ 
1. เอกสารอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่น รหัส RG 001/78  
2. เอกสารส านักเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ รหัส RG 004/78 (1)-(3)  
ที่จัดเก็บและให้บริการใน หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมำยเหตุ มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุ 2 ครั้ง  
 

บันทึกของนักจดหมำย
เหต ุ

จัดท าค าอธบิายครั้งแรกโดย นางสาวจิรวรรณ อาสาสรรพกิจ ปรับปรุงเพิ่มเติม
โดย นางสาวสุทิมพ์ สุริยะวงค์ 
 

กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทำงปฏิบัต ิ

ค าอธิบายเอกสารลงรายการตามหลักเกณฑ์ที่ได้สร้างขึน้เฉพาะ เพื่อการลง
รายการเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 (เชียงใหม่-ล าพูน) ในหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัพายัพ โดยประยุกต์จากมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 
  

วัน เดือน ปี ที่จัดท ำ จัดท าคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1980 และปรับปรุงเพิม่เติม เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม ค.ศ. 2012 
    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยเอกสำร 
คริสตจักรภำคที่ 1 (เชียงใหม่ – ล ำพนู) 

ระดับแฟ้ม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1933, 1942, 1946 – 1948 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

69 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ ได้แก ่
-จดหมายติดต่อส่วนตัวของอาจารย์ทองค า พันธุพงศ์ นายกภาค 
-จดหมายติดต่อประสานงานภายในภาคระหว่างคริสตจักรประจ าต าบลกับ
คริสตจักรภาคเกี่ยวกับ 

-การขออนุญาตใช้ชื่อคริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ 
-การขอลาออกจากต าแหน่งศาสนาจารย์และศษิยาภบิาล ของ 

ครูค าจันทร์ กันทะมติร 
-สภาพการณ์ของคริสตจักรภาคในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
-การแต่งตั้งประธานธรรมกิจคริสตจักรฝาง  
-คริสตจักรเบ็ธเลเฮมขอมิชชันนารีมาช่วยงานคริสตจักร  
-การประชุมหัวหน้าอนุชนภาคที่ 1  

-จดหมายเชิญประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
-จดหมายขอบคุณความช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้คริสตจักรที่ 2 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษแผ่น บรรจุในแฟ้ม กระดาษชนิดตา่งๆ เชน่ กระดาษโรเนียวไม่มี
เส้นสีน้ าตาล กระดาษสมุดมีเสน้ กระดาษเขียนจดหมาย เป็นตน้ ขนาด
กระดาษมีหลายขนาดแตกตา่งกนัตามชนิดของกระดาษ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 1 

หมำยเหตุ _ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG013/79                                                                              กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปีของ เอกสำร ค.ศ. 1949 – 1950 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

91 แผ่น 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เป็นจดหมายติดต่อ และไปรษณียบัตร เนื้อหาเก่ียวกับ  
-การขออนุญาตตั้งคริสตจักรหนองอาบช้าง และขอให้ภาคจัดการเรื่อง
ผู้ดูแลคริสตจักร  
-การส่งเงินบ ารุงภาค  
-การคัดเลือกกรรมการอ านวยการคริสตจักรภาคชุดใหม่  
-การฟื้นฟูน าวิญญาณที่ 

-คริสตจักรเด่นด ารงธรรม  
-คริสตจักรเบ็ธเลเฮม  
-คริสตจักรพาน  
-คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย  

-การแสดงกลที่โรงเรียนพระคริสตธรรม เชียงใหม่  
-การขออนุญาตเร่ียไรเงินสร้างโบสถ์คริสตจักรเชียงราย  
-การขอเงินปรับปรุงโบสถ ์

-คริสตจักรพร้าว  
-คริสตจักรเชียงดาว  
-คริสตจักรทวีพร  

-การประชุมวางโครงการอนชุนในพระคริสตเจ้าที่ล าปาง  
-คริสตจักรเจริญธรรม คริสตจักรแผ่นไชยทอง ขอเงินสมทบทุนสร้างโบสถ์  
-จดหมายติดต่อส่วนตัว 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่น บรรจุแฟ้ม กระดาษมีหลายชนิด หลายขนาดแตกต่างกัน 
ส่วนมากเปน็กระดาษบาง ลักษณะการบันทึก มีทั้งทีบ่ันทึกด้วยลายมือ 
และพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เอกสารบางแผ่นได้รับการซ่อมโดยใช้กระดาษ
สาญี่ปุน่ประกบหน้า – หลัง  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 1 

หมำยเหตุ –  

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG013/79                                                                              กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949, 1951 – 1952 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

57 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
-การก่อสร้างและซ่อมแซมโบสถ์ที่ 

-คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่  
-คริสตจักรสืบนทีธรรม  
-คริสตจักรเบ็ธเอล  
-คริสตจักรสุริยศรังษี  
-คริสตจักรแผ่นไชยทอง  
-คริสตจักรศรีพนาลัย  
-คริสตจักรฝาง  
-คริสตจักรเจริญธรรม  
-คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ ์ 
-คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม  
-หมวดคริสเตียนบ้านบ่อหิน  

-เร่ืองที่ดินคริสตจักรเชียงดาว  
-การสอบความรู้วิชาครูประกาศนียบัตร ปี 1952  
-รายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรเวียงพร้าว  
นอกจากนี้ยังมีร่างแบบแปลนทีต่ิดมากับจดหมาย ได้แก ่
-ร่างแบบแปลนโบสถ์คริสตจักรเบ็ธเลเฮม  
-ร่างแบบแปลนโบสถ์คริสตจักรสุริยศรังษี  
-ร่างแผนผังอาณาเขตและตัวโบสถ์คริสตจักรสืบนทธีรรม 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุในแฟ้ม กระดาษที่ใชบ้ันทึกมีหลายชนดิ หลาย
ขนาดแตกต่างกนั ลักษณะการบันทึกด้วยลายมือ และเครื่องพิมพ์ดีด 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 3 

หมำยเหตุ _ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 4 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1953 – 1956 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

68 แผ่น 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เป็นจดหมายติดต่อขอเงินสมทบทุน มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
-การก่อสร้างโบสถ์ที ่

-หมวดคริสเตียนบ้านปา่ห้า  
-หน่วยเวฬุวันปา่เหมือด  
-คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์  
-คริสตจักรจีน เชียงใหม่  
-คริสตจักรหนองบัว  
-คริสตจักรฝาง  
-คริสตจักรทุ่งต้อม  
-คริสตจักรสันติสุข  
-คริสตจักรหนองไฮ  
-หมวดคริสเตียนบ้านปา่เหมือด  
-หมวดคริสเตียนบ้านใหม่ ท่าก๋าน  
-คริสตจักรข่วงเปา  
-คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม  

-จดหมายติดต่อขอเงินสมทบทนุสร้างศาลารวีวารศึกษาคริสตจกัรสุวรรณ-
ดวงฤทธิ์   
-ที่ดินคริสตจักรเชียงดาว  
-การช่วยเหลือพนักงานภาคเกี่ยวกับการเจ็บป่วย 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษแผ่น บรรจุแฟ้ม ลักษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด 
และเขียนด้วยลายมือ ส่วนมากพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด กระดาษที่ใช้
บันทึกเปน็กระดาษแผ่นเล็กมีหลายขนาด กระดาษฟุลสแก๊ป กระดาษสมุด
มีเส้น กระดาษพิมพช์นดิบางสนี้ าตาล   

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 3 

หมำยเหตุ – 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

 

RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1957 – 1960, 1963 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

47 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
-การขออนุญาตเร่ียไรเงินก่อสร้างโบสถ์ที ่

-คริสตจักรข่วงเปา  
-คริสตจักรสันติสุข  
-คริสตจักรสันต้นปิน  

-การขอกู้เงินภาคเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์คริสตจักรวงศ์ชัยพนัธ์  
-ขอเชิญประชุมอนุชนภาค  
-ขอแบบฟอร์ม คปท.11  
-การอบรมชีวิตคริสเตียน  
-การส่งเงินบ ารุงภาค  
-การประกาศฟื้นฟทูี่คริสตจักรศรีพนาลัย ปี 1960  
-การส่งสถิติภาค ปี 1959  
-รายงานกรรมการเผยแพร่ ปี 1959  
-รายงานประจ าปีของคริสตจักรเกาะกลาง เชียงใหม่ ปี 1960  
-การร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี คริสตจักรที่ 1 ส าเหร่  
-แบบฟอร์มขอทุนสมทบการสรา้งโบสถ์ 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 3 และเล่มที่ 4 

หมำยเหตุ – 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

117 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
-การขอเงินสมทบทนุการก่อสร้างโบสถ์ที ่

-คริสตจักรราษฎร์สุวรรณ  
-คริสตจักรเพ็ชรไพฑูรย์  
-คริสตจักรสืบนทีธรรม  
-คริสตจักรสุริยศรังษี  
-คริสตจักรช่างค า 

-การขอมิชชันนารี (อาจารย์แมสซินเจอร์) มาประจ าอยู่ที่คริสตจักรฝาง  
-การเชิญอาจารย์พ่วง อรรฆภิญญ์ เป็นผู้อบรมพระคัมภีร์ในการประชุม 
ธรรมกิจภาค สมัยสามัญ ป ี1960  
-งานฉลองศาลาและหอระฆังคริสตจักรศรีงาม  
-การลงมติให้อาจารย์ไมตรี ชาตบิุรุษ มาร่วมงานคริสตจักรภาคที่ 1  
-การสถาปนาศาตราจารย์เมี้ยน พงศ์น้อย เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร 
เกาะกลาง  
-การส่งงบประมาณภาค ปี 1962 – 1963  
-การอบรมแผนกธรรมศึกษาทั่วประเทศ  
-การฟื้นฟูในคริสตจักรเบ็ธเอล  
-การประชุมปรึกษาหารือเร่ืองโรงเรียนรังษีวิทยา (ฝาง)  
-การส่งนักศึกษาวทิยาลัยพระคริสตธรรมฝึกงาน  
-การปฏิบัติพิธีศีลสากล  
-พิธีสถาปนา ดร.โคยาม่า เปน็ศาสนาจารยป์ระจ าคริสตจักรภาคที่ 1  
-การประกอบพิธีศีลบพัติสมาของอาจารย์ชู แวล์  
-ข้อชี้แจงเรื่อง มร.คลิปเมอร์ขี่รถจักรยานยนตช์นขอทานเสียชวีติ  
-การอบรมแผนกโสตทัศนศึกษาที่เชียงใหม่  
-การแก้ไขกฎการปกครองคริสตจักรในประเทศไทย หมวด ๕ ข้อ ๑๗ ก. 
-หนังสือส าคัญที่แสดงวา่ ดร.โคยาม่า เปน็ศาสนาจารย์สงักัดสภา
คริสตจักร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 6 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 3 

หมำยเหตุ –  

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 7 

 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร มกราคม – มิถุนายน 1962 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

103 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-การก่อสร้าง/การซ่อมแซมโบสถ์ และการสร้างศาลารวีวารศึกษาของ 

-คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม  
-คริสตจักรสันติสุขคริสตจักรชา่งค า  
-หมวดคริสเตียนห้วยอีลิง  
-คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่  
-คริสตจักรป่าเหมือด  
-หมวดคริสเตียนจอมทอง  
-คริสตจักรเด่นด ารงธรรม  

-เร่ืองเงินช่วยเหลือโรงเรียนรังษีวิทยา (ฝาง)  
-การส่งนักศึกษาวทิยาลัยพระคริสตธรรมไปช่วยงานตามคริสตจักรต่างๆ  
-การส่งงบประมาณประจ า ปี 1963  
-การประชุมสภาคริสตจักรฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10  
-การส่งสถิติต่างๆ ของคริสตจักรและหมวดคริสเตียนที่สังกัดครสิตจักร
ภาคที่ 1  
-การประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาค สมัยสามัญ ประจ าปี 1961  
-การขอย้ายศาตราจารย์มานะ สมิตะพินทุ สมาชิกคริสตจักรภาคที่ 6 ไป
อยู่ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1  
-การขอตั้งคริสตจักรภาคส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน  
-เร่ืองเกี่ยวกับนายสุตรี รัตนรินทร์  
-การขออนุมัติเงินช่วยศาสนา  
-การขอลาออกจากต าแหน่งประธานธรรมกิจคริสตจักรสืบนทีธรรมของ 
อาจารย์บุญทา เอกะสุวรรณ 
-การสับเปลี่ยนตัวผู้รักษาเขตการปกครอง 6, เขต 7 
นอกจากนี้ยังม ี
-ร่างแบบแปลน Chiengmai Christian Center 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 7 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ –  

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร กรกฎาคม – ธันวาคม 1962 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

87 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-การส่งสถิติต่างๆ ของคริสตจักร และทุกหมวดที่สังกัดในภาค 1  
-การส่งนักเรียนศูนย์ศึกษาคริสเตียนบริการไปชว่ยงานคริสตจักรแผ่นไชย-
ทอง  
-การสมัครไปศึกษาโสตทัศนศึกษาต่างประเทศ  
-เร่ืองเกีย่วกับโรงเรียนรังษีวิทยา (ฝาง)  
-การอบรมธรรมศึกษา  
-การขอโอนโรงเรียนสืบนทีธรรมเข้าอยู่ในสังกัดกองการศึกษา  
-การลาออกจากต าแหน่งประธานธรรมกิจคริสตจักรเบ็ธเอล และคณะ
ธรรมกิจประจ าภาคของอาจารย์เมืองใจ อินทะพันธ์  
-การเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆของคณะ เอฟ โอ ซ ี 
-การขออนุมัติเงินซ่อมแซมโบสถ์ที่ 

-คริสตจักรป่าเหมือด 
-คริสตจักรเด่นด ารงธรรม 

-ขออนุญาตสร้างศาลารวีวารศึกษา  
-การติดต่อราชการ (งานรัฐพิธ ีวันปิยะมหาราช งานและพระราชพิธีเฉลิม-
พระชนม์พรรษา ประจ าปี 2505)  
-การขอบริจาคเงิน (ช่วยเหลือพีน่้องชาวอิหร่านที่ได้รบัภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหวช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในภาคใต้) 
-การขอบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโบสถ์คริสตจักรประชากิตติสุข จ.เชียงราย  
-การส่งเงินบ ารุงภาคที่คา้งจา่ยปี 1958 – 1962 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ –  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 9 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

54 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-การอบรมอนุชนภาค วนัที่ 22 – 24 มีนาคม 1963  
-การส่งงบประมาณภาค ปี 1962 – 1963  
-การก่อสร้าง/การซ่อมแซมโบสถ์ (คริสตจักรฝาง)  
-การติดต่อราชการเก่ียวกับก าหนดงานรัฐพิธี วนัปิยะมหาราช 2506  
-การจัดซื้อที่ดินคริสตจักรภาคที ่1  
-เอกสารเกี่ยวกับแผนกชูชีพชนบท เร่ืองการกู้ยืมเงินและการอบรมผู้น า
คริสตจักรชนบท  
-การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุกูลศึกษา คริสตจักรเบ็ธเอล  
-การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภาค 5 น่าน ครอบครัวศาสตราจารย์บุญทา  
เอกะสุวรรณ ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏบิัติงาน ผู้ประสบวาตภัยและ
อุทกภัยจากเขื่อน ประเทศอิตาลี ลากไฮติ และบางแห่งในทะเลคาเรเนียน  
-เร่ืองที่ดินคริสตจักรพระพรชัย (หนองอาบชา้ง) อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
-การประกาศเผยแพร่ในงานฤดหูนาวจังหวัดเชียงใหม่ ปี 1964  
นอกจากนี้ยังม ี
-รายงานการประชุมอนุกรรมการจัดหาและติดต่อซ้ือที่ดินส าหรับด าเนนิ
กิจกรรมตามโครงการของภาคที่ 1 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง –  
 

หมำยเหตุ –  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1964 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

141 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ รายงาน รายงานการประชุม มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-เร่ืองที่ดินคริสตจักรพระพรชัย (หนองอาบชา้ง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
-เร่ืองที่ดินโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง  
-การติดต่อขอดูงานที่สถานีทดลองกสิกรรม อ. ฝาง   
-การก่อสร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์ที ่

-คริสตจักรป่าเหมือด  
-คริสตจักรไทยผดุงธรรม ภาค 4  
-คริสจักรเพ็ชรไพฑูรย์  
-หมวดคริสเตียนจอมทอง  

-การก่อสร้างศาลารวีวารศึกษา คริสตจักรหนองบัว  
-การด าเนินงานในคริสตจักรแผน่ไชยทอง  
-การชุมนุมอนชุนทั่วประเทศ ป ี1964  
-การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุกูลศึกษา คริสตจักรเบ็ธเลเฮม  
-การช่วยเหลือครอบครัวศาตราจารย์บุญทา เอกะสุวรรณ  
-การสถาปนาหมวดจอมทองเปน็คริสตจักร  
-การตั้งกองประกาศที่คริสตจักรเบ็ธเลเฮม  
-การส่งเงินบ ารุงภาคของหมวดธรรมนิคม  
-การสถาปนา ดร.โคสุเก โคยามา่ เป็นศาสนาจารย์ สังกัดสภาคริสตจักรฯ  
-พีธีปลงศพศาสนาจารย์เมืองใจ อินทะพันธ์  
-การประชุมกรรมการด าเนนิงานภาค วันที่ 30 มิถุนายน 1964  
-การประชุมกรรมการกองการเผยแพร่ สภาคริสตจักรฯ  
วันที่ 11 กรกฎาคม 1964  
-การประชุมกรรมการท างบประมาณของภาค วันที่ 15 กรกฏาคม 1964  
-การประชุมกรรมการแผนกชชูพีฯ ของภาค วันที่ 20 สิงหาคม 1964  
-การประกาศเผยแพร่พระกิตตคิุณ ณ ค่ายอนุชน ดอยสุเทพ  
วันที่ 3 – 7 ธันวาคม 1964  
-การประกาศฟื้นฟูในโรงเรียนลนิกัลน์ และโรงเรียนรังษีเกษม น่าน  
-การอบรมครูรวีวารศึกษา วันที ่4 – 6 ธันวาคม 1964  
-การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการให้ทุนนักเรียนของสภาคริสตจักรฯ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 1 
 

 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1965 – 1966 

ขนำดและปริมำณของ 
เอกสำร 

80 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ รายงานการประชุม มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-งานฉลองครบรอบ 100 ปี คณะโอเวอร์ซีมิชชันนารี เฟลโลชิพ  
-การอบรมและฝึกงานการเกษตรที่ฟาร์มสัมพันธกิจ เชยีงราย  
-การประกาศพระกิตติคุณในงานฤดูหนาวจังหวัดเชยีงใหม่  
-การเยี่ยมเยียนอนุชนภาค นายกภาค และโรงเรียนของผู้อ านวนการแผนก
อนุชน (คิม ซูลอิล) 
-การประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 1965  
-การอบรมอนุชนประจ าภาคที่ 2 จ.เชียงราย วันที่ 22 – 29 มีนาคม 
1965  
-การอบรมอนุชน ภาคที่ 4 แพร ่– อุตรดิดถ์ วันที่ 5 – 10 เมษายน 1965  
-การประชุมธรรมกิจประจ าภาค สมัยสามัญ ประจ าปี 1965 วันที่ 3 –  
5 มีนาคม 1965  
-หมวดคริสเตียนจีน เชียงรายขอบริจาคเงินสมทบทนุซื้อที่ดินและสร้าง
โบสถ ์ 
-การจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ในทุกภาคและคริสตจักร   
-รายงานการประชุมสัมพนัธ์กรรมการเผยแพร่พระกิตติคุณ วันที ่12 – 13 
พฤศจิกายน 1965  
-การแสดงวิวัฒนาการทางศาสนาประจ าปี วันที่ 8 – 10 มกราคม 1966   
-คริสตจักรจีน นครปฐม (ภาค 11) ขอรับการบริจาคสร้างโบสถ์คริสตจักร
ปลายคลอง  
-การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ คร้ังที่ 11 วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 1966 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง –  
 

หมำยเหตุ –  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1967 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

66 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายงานการประชุม และรายชื่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-ระเบียบการจ่ายเงิน และงบประมาณของภาค ปี 1967  
-การเยี่ยมเยียนคริสตจักรของประธานสภาคริสตจักรฯ  
-การก่อสร้างโบสถ์คริสตจักรสุรยิะชัยพร  
-การประชุมผูบ้ริหารงานของภาค วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 1967  
-เชิญประชุมกรรมการด าเนนิงานภาค วันที่ 30 มิถุนายน 1967  
-การกู้เงินแผนกชชูีพชนบท   
-การอบรมวิชาโภชนาการ รุ่นที ่2  
-การอบรมคริสเตียนศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 1967  
-การอบรมเรื่องชูชีพชนบท  
-การสถาปนาคริสตจักรเพ็ชรไพฑูรย์  
-เอกสารเรื่องเครดิตยูเนี่ยน 
-การขอผ่อนผันค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกคริสตจักรต่างๆ  
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของภาคที่ 1 เชียงใหม่  
วันที่ 31 ตุลาคม 1967  
-รายชื่อกรรมการเผยแพร่ ภาคที่ 1  
-รายชื่อศาสนาจารย์คนไทยในสงักัดภาคที่ 1 เชียงใหม่ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ –  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 4 
 

 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1968 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

130 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-การขอกู้เงินแผนกชูชีพชนบท  
-การตั้งกลุ่มของคริสตจักรเพ็ชรไพฑูรย ์ 
-การส่งเงินบ ารุงภาค  
-การประชุมธรรมกิจภาค สมัยสามัญ วันที่ 6 – 8 มีนาคม 1968  
-การขอตั้งหมวดคริสเตียนร่องน้ า 
-การเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆ ในเขต 1 และเขต 3 ของคณะไทยส่งเสริม
การประกาศพระกิตติคุณฯ  
-การรับรองสมาชิกคริสตจักร  
-การประชุมสัมมนาเผยแพร่ ประจ าปี 1968 วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 
1968  
-งบประมาณภาค ปี 1968 – 1968  
-การสอบครูประกาศนียบัตร  
-การสอบเป็นอนุศาสนาจารย์ของอาจารย์อรุณ ทองดอนเหมือน  
-พิธีถวายข้าวใหม่ของคริสตจักรแพ่งพิมลธรม  
-การส ารวจรายชื่อสมาชิกและรายชื่อคริสตจักร  
-การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมศาสนศาสตร์ศึกษาของภาค  
-การตั้งกองอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูในคริสตจักร  
-การย้ายศาสนาจารย์ในเขต 5, เขต 6  
-การฟื้นฟูภายในคริสตจักรต่างๆ  
-การอบรมเจ้าหน้าที่คริสตจักรประจ าต าบลในภาคที่ 1 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1969 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

113 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ รายงาน และแบบฟอร์ม มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-การอบรมเจ้าหน้าที่คริสตจักรประจ าต าบล เขตที่ 1 (ฝาง)  
-การประชุมกรรมการเผยแพร่ภาค 17 มกราคม 1969, 6 ตุลาคม 1969  
-การอบรมเกี่ยวกับโภชนาการ วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ./
ค.ศ. ? 
-การประชุมธรรมกิจภาค สมัยสามัญ ประจ าปี 1968  
-รายงานการประกาศตามจุดประกาศของภาคที่ 1 ได้แก่  

-จุดประกาศบา้นใหม่ ทา่กา๋น  
-จุดบ้านประกาศท่าอ้อ  
-จุดประกาศบา้นป่าจี้  
-จุดประกาศบา้นมว่ง  
-จุดประกาศบา้นสบทา 

-การขออนุญาตใช้หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลยั  
-การสถาปนาอาจารย์อรุณ ทองดอนเหมือน เป็นศาสนาจารย์  
-การประชุมกรรมการเงินและงบประมาณภาค  
-แบบฟอร์มรายงาน ประจ าปี 1968 ของคริสตจักร  
-ขอโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ช่วยเหลือรักษาพยาบาล/ผ่อนผันคา่รักษา 
พยาบาล สมาชิกคริสตจักรตา่งๆ ในสังกัดภาคที่ 1  
-ขอรับรองการเป็นสมาชิกคริสตจักร  
-การก่อสร้าง/ซ่อมแซมโบสถ์ที ่

-คริสตจักรสุริยะชัยพร  
-หมวดปากทางเจริญ  

-การขออนุญาตใช้ค่ายอนชุน ดอยสุเทพ  
-การนมัสการวันระลึกอนุชน  
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคบัการปกครองคริสตจักรเวียงพร้าว  
-การลาออกจากต าแหน่งประธานและกรรมการการสามัญศึกษาระดับ
ภาค ของอาจารย์แก้ว เนตตโยธนิ  
-การประชุมกรรมการด าเนนิงานภาค วันที่ 2 กันยายน 1969  
-การเทศนาฟื้นฟูคริสตจักร  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 5 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-การประชุมกรรมการด าเนนิงานภาค วันที่ 31 ตุลาคม 1969,  
22 พฤศจิกายน 1969  
-การส่งเงินชว่ยศพของสมาชิกมรณกิจสงเคราะห์  
-การสั่งซื้อของใช้ส านักงาน 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของ
เอกสำร 

ค.ศ. 1970 – 1971, 1973 – 1974, 1976 – 1977, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

73 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อและแบบฟอร์ม มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-จดหมายติดต่อ แบบฟอร์ม  
-การสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยพระคริสตธรรม  
-การประกาศพระกิตติคุณใน 

-คริสตจักรสันติสุข  
-คริสตจักรเด่นด ารงธรรม 
-คริสตจักรสืบนทีธรรม  
-คริสตจักรศรีพนาลัย  

-การประชุมธรรมกิจภาค ประจ าปี 1970 เร่ืองที่ดินคริสตจักรล าพูน ที่ดนิ
สุสานคริสตจักรเด่นด ารงธรรม  
-การขอลดค่ารักษาพยาบาลสมาชิกคริสตจักร  
-เชิญประชุมกรรมการด าเนนิงานภาค วันที่ 30 เมษายน 1971, วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 1975  
-การขอใช้ค่ายอนุชน ดอยสุเทพ  
-การอบรมครูรวีวารศึกษา  
-การส่งเงินบ ารุงภาค ปี 1978 – 1979 
-การก่อสร้างโบสถ์คริสตจักรไตรสภาวคาม  
-แบบฟอร์มค าร้องขอกู้เงินแผนกชูชีพชนบท 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ
และควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – สันนบิาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1974, 1976 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

82 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายติดต่อ รายงานการประชุม แบบฟอร์ม มีเนื้อหาเก่ียวกับ  
-สันนบิาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  
-ระเบียบการสมัครสมาชิกสนันบิาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 
-การประชุมสมชัชา สมัยสามัญ ประจ าปี 2518   
-รายงานการประชุมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 1/1974 วันที่ 30 มกราคม 
1974  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มออมทรัพยพ์ัฒนา ครั้ง
ที่ 1/1974 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1974 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม มีแบบฟอร์มที่เว้นช่องวา่งให้กรอกข้อมูล 
ลักษณะการบนัทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ มีการจัดเรียงเอกสารผิดที่ เอกสารปี 1974 ไปอยู่หลังเอกสารปี 1976 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 2 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – มรณกิจสงเคราะห์ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1974 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

28 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายชื่อ 
-น าสง่เงินของสมาชิกมรณกิจสงเคราะห์ 
-รายชื่อสมาชิกมรณกิจสงเคราะห์ในภาคที่ 1 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ ปี ค.ศ. ของเอกสารไม่เรียงกัน ปี 1973 (แผ่นที่ 19 – 20) อยู่หลังเอกสาร
ปี 1974  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มท่ี 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1934 – 1950 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

121 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เป็นบนัทึกรายงานการประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักร ประจ าภาคที่ 1 
-วันที่ 30 ธันวาคม 1934 
-วันที่ 31 กรกฎาคม 1935 
-วันที ่17 – 20 มิถุนายน 1943 
-วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 1946 
-วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 1947 
-วันที่ 19 – 20 มีนาคม 1948 
-วันที่ 8 – 10 มีนาคม 1949 
-วันที่ 28 – 30 มีนาคม 1950 

-งบประมาณรายได้ และรายจา่ยของภาคที่ 1 เชียงใหม่ ประจ าปี 1950 
-ร่างจดหมายถึงประธานธรรมกิจภาค เรื่อง ผลการตรวจหลักฐานการเงิน 
-ร่างจดหมายจากคณะกรรมการตรวจรายงานธรรมกิจ ถึงคณะการ
ประชุมธรรมกิจประจ าภาค เรื่อง ตรวจรายงานธรรมกิจคริสตจกัรประจ า
ต าบลต่างๆ ในภาค 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็ง ขนาด กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 33.5 ซ.ม. ได้รับการซ่อมปก 
และเย็บเล่มใหม่ หุ้มปกหน้าและปกหลังด้วยผ้าฝา้ยสีเทา ห่อด้วยกระดาษ
โปสเตอร์สีชมพทูั้งเล่ม ที่หนา้ห่อปก มีการเขียนชื่อกลุ่มเอกสาร ชื่อเรื่อง 
และระยะเวลาของเอกสาร ด้วยดินสอด า ไว้ส่วนบนสุดของห่อ ถัดลงมา
ทางดา้นขวามือ มีการระบุ เล่มที่  และรหัสของกลุ่มเอกสารไว้ในกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผา้ ภายในเล่มเป็นบนัทึกด้วยลายมือ เขียนด้วย
ปากกาหมึกซึมสีด าและสนี้ าเงนิ และมีผู้บนัทึกหลายคน 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 1 

หมำยเหตุ แยกเก็บไว้ต่างหาก บนชัน้เก็บสมุด 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949, 1950, 1953 – 1955, 1957 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

16 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
-รายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 เชียงใหม่ สมัยสามัญ  
 วันที่ 8 – 10 มีนาคม 1949 
-ระเบียบวาระการประชุมธรรมกิจประจ าภาค ป ี1950  
วันที่ 28 – 30 มีนาคม 1950 
-ระเบียบวาระการประชุมธรรมกิจประจ าภาค ป ี1950  
วันที ่12 – 14 มีนาคม 1953 
-รายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ  
วันที่ 21 – 23 เมษายน 1954 
-รายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู  
วันที ่10 – 12 มีนาคม 1955 
-รายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ  
วันที่ 7 – 9 มีนาคม 1957 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 1 
 

หมำยเหตุ 
 

– 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1959 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

52 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม 
-รายงานการประชุมคณะธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ วันที่ 4 – 6 
มีนาคม 1959 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ มีเอกสารซ้ ามาก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

69 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม 
-รายงานการประชุมคณะธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ  
วันที่ 9 – 11 มีนาคม 1960  
-มีระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (พิมพ)์ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เอกสารรายงานการประชุมบันทึกด้วยลายมือ มีผูบ้ันทึกหลายคน 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 4 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 – 1962 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

50 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ ประจ าปี 1961  
วันที่ 1 – 5 มีนาคม 1961 
-รายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 สมัยสามัญ ประจ าปี 1962  
วันที่ 7 – 9 มีนาคม 1962 
 

ภำษำ/ตัวอักษร 
 

ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963 – 1965 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

57 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมธรรมกิจภาค สมัย
สามัญ ประจ าปี 1963 วันที่ 6 – 8 มีนาคม 1964 
-หมายก าหนดการ และรายงานการประชุมธรรมกิจประจ าภาค สมัย
สามัญ ประจ าปี 1964 วันที่ 3 – 5 มีนาคม 1965 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เอกสารรายงานการประชุมบันทึกด้วยลายมือ มีผูบ้ันทึกหลายคน 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1966 – 1967    
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

48 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัย
สามัญ ปี 1965 ณ โบสถ์คริสตจกัรภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 
มีนาคม 1966 
-ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาค
ที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัยสามัญ ปี 1966 ณ โบสถ์คริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่ วันที่ 20 – 24 มีนาคม 1967 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 7 
  

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1968 – 1970 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

70 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายชื่อ 
-ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมธรรมกิจภาค สมัยสามัญ 
ประจ าปี 1967 วันที่ 6 – 8 มีนาคม 1968 
-รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมธรรมกิจประจ าภาค สมยัสามญั ประจ าปี 
1968  
วันที่ 12 – 14 มีนาคม 1969 
-ระเบียบวาระการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาค สมัยสามัญ ประจ าปี 
1969  
วันที่ 4 – 6 มีนาคม 1970 
-รายงานกรรมการผลิตผูน้ าของภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู ปี 1969 
-รายงานกรรมการก่อสร้างโบสถ์ และทรัพย์สินของภาค ระหวา่งปี 1967 – 
1970 
-รายงานสตรีคริสเตียนภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1969 
-บันทึกการประชุมธรรมกิจภาค สมัยสามัญ ปี 1969 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 
1970 (ลายมือ) 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

50 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายงานการประชุม รายชื่อ 
-รายงานการประชุมธรรมกิจภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัยสามัญ 
ประจ าปี 1970 วันที่ 10 – 12 มีนาคม 1970 
-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมธรรมกิจภาค ปี 1978 
-ระเบียบวาระการประชุมธรรมกิจภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัย
วิสามัญ ปี 1979 วันที่ 27 – 28 เมษายน 1979 
-รายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัย
สามัญ ประจ าปี 1978 วันที ่10 – 13 มกราคม 1979 
-เอกสารประกอบการประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 ประจ าปี 1978 
-เชิญประชุม ธรรมกิจภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู สมัยวสิามัญ ปี 1979  
-รายงานการประชุมธรรมกิจภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน สมัยสามัญ 
ประจ าปี 1979 วันที่ 24 – 27 มกราคม 1980 
  

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ พบว่าเอกสารในแฟ้มมีเอกสารในปี 1980 ด้วย คือ เอกสารแผ่นที่ 45 – 
50  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มที่ 2 
 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คณะธรรมกิจ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1935 – 1948 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

77 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เป็นสมุดบัญชีรายชื่อผู้แทนคริสตจักรประจ าต าบลที่เข้าร่วมประชุมธรรมกิจ
ประจ าภาค ปี ค.ศ. 1935, 1937 – 1943, 1945 – 1948 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็ง ขนาดกว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 33.5 ซ.ม. ได้รับการซ่อมปก
และเย็บเล่มใหม่ ห่อด้วยกระดาษโปสเตอร์สีชมพูทั้งเล่ม ที่หนา้ห่อปก มีการ
เขียนชื่อกลุ่มเอกสาร ชื่อเรื่อง และระยะเวลาของเอกสาร ด้วยดนิสอด าไว้
ส่วนบนสุดของห่อ ถัดลงมาทางด้านขวามือ มีการระบุ เล่มที่ และรหัสของ
กลุ่มเอกสาร ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา้ ภายในเล่มเป็นบันทึกดว้ยลายมือ 
เขียนด้วยปากกาหมึกสีด า และสีน้ าเงนิ และมผีู้บนัทึก 3 คน 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ ที่ปกแฟ้มเอกสาร ระบุระยะเวลาของเอกสาร เป็นปี 1935 – 1943 
ข้อสังเกต –  

1. ไม่ได้มีการบนัทึก ทุกหน้า บางหน้ามีการเว้น  
2. เอกสารบางหนา้หายไป ฝ่ายอนุรักษ์อาจจะดึงออกตอนที่ซ่อม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 9 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กรรมการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960 – 1961, 1963, 1966 – 1968, 1975, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

73 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 5 พฤษภาคม 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 1 มิถุนายน 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 1 สิงหาคม 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 9 กันยายน 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 10 พฤษภาคม 1961 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 6 กันยายน 1961 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 22 สิงหาคม 1963 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 27 มกราคม 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 3 มีนาคม 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 30 พฤษภาคม 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 16 กรกฎาคม 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 27 กันยายน 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 1966 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 9 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 30 มิถุนายน 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 16 สิงหาคม 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 30 กันยายน 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 13 มิถุนายน 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 8 ตุลาคม 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 14 ธันวาคม 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 2 พฤษภาคม 1975 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 28 มิถุนายน 1975 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 20 ธันวาคม 1975 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 29 มกราคม 1979 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ
และควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคนิค 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มที่ 3 
 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กรรมการด าเนินงาน และ 

[กิจกรรมภายในภาค – กรรมการอ านวยการ] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1947 – 1961 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

289 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 1947 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 31 กรกฎาคม 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 10 พฤศจิกายน 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 1948 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 3 พฤษภาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 1949 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 18 พฤษภาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 1950 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มที่ 3 
 
ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 6 กรกฏาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่12 ตุลาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่1 พฤศจิกายน 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่20 พฤศจิกายน 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่26 ธันวาคม 1950 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่1 กุมภาพันธ์ 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่27 กุมภาพันธ์ 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่3 เมษายน 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่8 พฤษภาคม 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่25 พฤษภาคม 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่8 มิถุนายน 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่12 กรกฎาคม 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่9 สิงหาคม 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่17 สิงหาคม 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่6 กันยายน 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่27 กันยายน 1951 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่20 พฤศจิกายน 1951  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 (ไม่มีวนัที่) [1951] 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 (ไม่มีวนัที่) [1952] 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 17 พฤษภาคม 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาค วันที่ 29 กรกฎาคม 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาค วันที่ 26 สิงหาคม 1952 
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-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 1952 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่1 มกราคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่2 กุมภาพันธ์ 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่3 มีนาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่25 มีนาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่1 พฤษภาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่2 มิถุนายน 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่14 กรกฎาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่12 สิงหาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่9 กันยายน 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่2 ตุลาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่26 พฤศจิกายน 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่31 ธันวาคม 1953 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่12 มีนาคม 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่10 เมษายน 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่7 มิถุนายน 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่18 มิถุนายน 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่14 กรกฎาคม 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่21 สิงหาคม 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่22 ตุลาคม 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่11 พฤศจิกายน 1954 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที ่14 มกราคม 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที ่19 กุมภาพันธ์ 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่16 พฤษภาคม 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 1955 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

RG 013/79                                                                                           เล่มที่ 3 
 
ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่15 พฤศจิกายน 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 1955 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่24 กุมภาพันธ์ 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่30 พฤษภาคม 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่2 พฤศจิกายน 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 1956 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที ่27 กุมภาพันธ์ 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 1957  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที ่27 สิงหาคม 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที ่25 ตุลาคม 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที ่6 ธันวาคม 1957 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที ่23 มกราคม 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาค วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที่ 27 พฤษภาคม 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที่ 25 กรกฎาคม 1958 
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-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาค วันที่ 1 พฤศจิกายน 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 1958 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาค วนัที่ 20 มีนาคม 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาค วนัที่ 4 พฤษภาคม 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 8 มิถุนายน 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาค  
วันที่ 15 กรกฎาคม 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 10 สิงหาคม 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 31 ตุลาคม 1959 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1960 
-รายงานกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 1960 
-รายงานกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน 1960 
-รายงานกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 1960 
-รายงานกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 1960 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1  
วันที่ 17 มกราคม 1961 
-รายงานกรรมการด าเนินงานของภาคที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ ์1961 
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ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็ง ขนาดกว้าง 22 ซ.ม. ยาว 36 ซ.ม. ได้รับการซ่อมปก และ
เย็บเล่มใหม่ หุ้มปกหน้าและปกหลังด้วยผ้าฝ้ายสีเทา ห่อด้วยกระดาษ
โปสเตอร์สีชมพทูั้งเล่ม ที่หนา้ห่อปก มีการเขียนชื่อกลุ่มเอกสาร ชื่อเรื่อง 
และระยะเวลาของเอกสาร ด้วยดินสอด าไว้ส่วนบนสุดของห่อ ถัดลงมา
ทางดา้นขวามือ มีการระบุ เล่มที่ และรหัสของกลุ่มเอกสารไว้ใน 
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในเล่มเป็นบนัทึกด้วยลายมือ เขียนด้วย
ปากกาหมึกซึมสีด า และสนี้ าเงนิ และมีผูบ้ันทึกหลายคน 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 1 
แฟ้มที่ 6 

หมำยเหตุ ข้อสังเกต –  
1. มีแผ่นกระดาษแทรกอยู่ในหน้าแรกของสมุดบันทึก เป็นรายชื่อ

ผู้รับข่าวภาค 
2. มีจดหมายแทรกมา 3 ฉบับ อยู่ระหว่างหน้า 115 กับหน้า 116 
3. ชื่อเอกสารไม่ครอบคลุมเนื้อหาในเอกสารทั้งหมด  
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ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กรรมการด าเนินงาน และ 

[กิจกรรมภายในภาค – กรรมการอ านวยการ] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1935 – 1947 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

190 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 24 กรกฎาคม 1935 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2478 
(ไม่ระบุวนัที่ และสถานทีป่ระชมุ) 
-การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานภาคที่ 1  
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2479 
-การประชุมกรรมการด าเนนิการแห่งภาคที่ 1  
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 
-การประชุมกรรมการด าเนนิการแห่งภาคที่ 1  
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 23 กรกฎาคม 1936 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ  วันที่ 3 ตุลาคม 1936 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ  วันที่ 23 ตุลาคม 1936 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ  วันที่ 26 พฤศจิกายน 1936 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 7 มกราคม 1937 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 1937 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 1 มีนาคม 1937  
วันที่ 19 มีนาคม 1937 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 29 พฤษภาคม 1937 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 19 กรกฎาคม 1937  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการภาคที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 1937  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการภาคที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 1937  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค วนัที่ 22 มีนาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 12 พฤษภาคม 1938  
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-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 27 มิถุนายน 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 15 กรกฎาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค วนัที่ 9 สิงหาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 30 สิงหาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค วนัที่ 6 กันยายน 1938 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 1938 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค วนัที่ 6 ธันวาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของ วันที่ 20 ธันวาคม 1938  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาค วนัที่ 7 มีนาคม 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 15 มีนาคม 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการ วนัที่ 27 เมษายน 1939   
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 29 พฤษภาคม 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 31 พฤษภาคม 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง วนัที่ 9 ตุลาคม 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 1939  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 5 ธันวาคม 1939  
-รายงานการประชุมสามัญกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 4 มกราคม 1940  
-รายงานการประชุมสามัญกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1940  
-รายงานกรรมการด าเนินการภาคที่หนึ่ง เชียงใหม่  
วันที่ 21 มีนาคม 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินการของภาคที่ 1  
วันที่ 10 มิถุนายน 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 4 กรกฏาคม 1940  
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ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 12 สิงหาคม 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 15 สิงหาคม 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 3 กันยายน 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 19 ตุลาคม 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 1940  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 14 มีนาคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 1 เมษายน 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 15 พฤษภาคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 7 กรกฎาคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 22 สิงหาคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 17 ตุลาคม 1941  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 1942  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 18 มกราคม 1943  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 3 สิงหาคม 1943  
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ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 28 กันายายน 1943  
-ข้อตกลงของคณะกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 11 ธันวาคม 1943  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 12 ตุลาคม 1943  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 2 พฤศจกายน 1944  
-ข้อตกลงของกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 1944  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 1945  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 17 มีนาาคม 1945  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 20 เมษายน 1945 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 1945 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1  
วันที่ 18 กรกฏาคม 1945  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 1945  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 1945  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 1945   
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 1946  
-รายงานการประชุมกรรมการฯ วันที่ 25 เมษายน 1946  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 4 กรกฎาคม 1946  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 11 กันยายน 1946  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  
วันที่ 6 มีนาคม 1947  
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาคที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 1947  
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ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็ง ขนาด 22 ซ.ม. x 34 ซ.ม. ที่ได้รับการซ่อมแซมปก และม ี
การเย็บเล่มใหม่ มีการห่อหุ้มปกหน้าและปกหลังด้วยผา้ฝา้ยสีเทา ห่อด้วย
กระดาษโปสเตอร์สีชมพูทัง้เล่ม ที่หน้าห่อปก มีการเขียนชื่อกลุ่มเอกสาร  
ชื่อเรื่อง และระยะเวลาของเอกสารด้วยดนิสอด าไว้ส่วนบนสุดของห่อ  
ถัดลงมาทางดา้นขวามือ มีการระบุ เล่มที ่และรหัสของกลุ่มเอกสารไว้ใน 
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในเล่ม เป็นบนัทึกการประชุมด้วยปากกา มีทั้ง 
หมึกซึม และหมึกแห้ง  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กล่องที่ 1แฟ้มที่ 5 
 

หมำยเหตุ ชื่อเอกสารไม่ครอบคลุมเนื้อหาในเอกสารทั้งหมด 
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 3 แฟ้มที่ 10 
 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กรรมการเผยแพร่พระกิตติคุณ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1976 – 1979 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

38 แผ่น 
  

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย 
- ขอเชิญประชุมกรรมการเผยแพร่ ภาคที่ 1 
- ขอปรึกษา เร่ืองการหาทุนจากต่างประเทศเพื่อสนบัสนุนโครงการ

เผยแพร่ภาคที่ 1 
- ขอให้คริสตจักรกรอกแบบฟอร์มส ารวจจุดประกาศ 
- แจ้งให้ทราบเร่ือง พนักงานเผยแพร่ของภาคจะมาเยี่ยมคริสตจักร 
- การไปดูงานประเทศเกาหลีของคุณวีระ ขันอุระ 
- ค่ายอบรมอนุชนเขต 2 พร้าว วันที่ 23 – 29 เมษายน 1979 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
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ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กรรมการเผยแพร่พระกิตติคุณ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961, 1963, 1965 – 1966, 1968, 1975 – 1979 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

74 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม บนัทึกการประชุม รายชื่อ 
-บันทึกการประชุมกรรมการเผยแพร่ของภาค 1 วันที่ 2 มีนาคม 1961 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการเผยแพร่ของภาค  
วันที่ 25 มิถุนายน 1963 
-รายงานการประชุมพนักงานภาคร่วมกับกรรมการเผยแพร่  
วันที่ 30 มิถุนายน 1963 
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการเผยแพร่ คริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 1966  
-รายงานการประชุมคร้ังพิเศษของกรรมการประกาศเผยแพร่ของ
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ ครั้งที่ 1/1967  
วันที่ 4 พฤษภาคม 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
วันที่ 17 มีนาคม 1968 
-รายชื่อกรรมการด าเนินงานภาค ปี 1967 – 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
วันที่ 21 สิงหาคม 1970 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
วันที่ 11 ตุลาคม 1970 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 1975 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ภาคที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 1975 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่และทีมฟืน้ฟู  
วันที่ 9 มกราคม 1976 
-สรุปการประชุมกรรมการเผยแพร่ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 1976 
-บันทึกการประชุมกรรมการเผยแพร่และฟื้นฟูภาคที่ 1  
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1977 
-การประชุมกรรมการเผยแพร่ ครั้งที่ 1/1977 วันที่ 3 พฤษภาคม 1977 
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ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 
 

-รายงานการท างานของพนักงานเผยแพร่ของภาค ระหว่างเดือนมิถุนายน 
1977 
-บันทึกการประชุมกรรมการเผยแพร่ วันที่ 24 กรกฎาคม 1977 
-รายงานการท างานของพนักงานเผยแพร่ คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ 
ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน 1978  
-บันทึกการประชุมกรรมการเผยแพร่ วันที่ 24 กรกฎาคม 1977 
-รายงานการประชุมเผยแพร่ ภาค 2  มิถุนายน 1978 
-รายงานของพนักงานเผยแพร่ของภาคที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – 
เดือนมิถุนายน 1978 
-งานทีพ่นักงานเผยแพร่ มีนาคม – พฤษภาคม 1978 
-รายงานแผนกเผยแพร่พระกิตติคุณ คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – 
ล าพูน ปี 1978 
-การประชุมเผยแพร่คร้ังที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1979 
-รายงานการพบปะกรรมการเผยแพร่ภาค คร้ังที่ 1  
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 1979 
-รายงานเผยแพร่ภาค คร้ังที่ 1/1979 วันที่ 17 มีนาคม 1979 
-ค่ายอบรมอนุชน เขต 2 พร้าว 
-สังเขปรายงานกิจการเผยแพร่ กรกฎาคม 1965 – กรกฎาคม 1966 
-รายงานกรรมการเผยแพร่ของภาค ประจ าปี 1966 
-การสัมมนาวา่ด้วยการเผยแพร่ วันที่ 10 พฤษภาคม 1966 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม 1969 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -เอกสารแผ่นที่ 52 – 74 จัดเรียงผิดที ่
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – กองการเผยแพร่พระกิตติคุณ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1976 – 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

112 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร โครงการ แบบฟอร์ม 
-เอกสารการประกาศพระกิตติคุณ 
-แบบฟอร์มการส ารวจจุดประกาศ 
-โครงการการประกาศของแผนกเผยแพร่ ภาคที่ 1 ปี 1977 
-โครงการค้นคว้าการเติบโตของคริสตจักร ประจ าปี 1978 
-กราฟแสดงอัตราการเพิ่มสมาชกิของสภาฯ ปี 1976 – 1977 
-โครงการพัฒนาผูน้ าอนชุนคริสตจักรชนบท 
-การอบรมพัฒนาผู้น าอนุชนคริสตจักรชนบท รุ่นที่1  
วันที ่30 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 1978 
-เอกสารค่ายอนุชน เขต 2 พร้าว วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 1979 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – คริสเตียนศึกษา 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1966 – 1968, 1971 – 1973, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

39 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม รายงาน 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 1 มิถุนายน 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 29 พฤษภาคม 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 28 กันยายน 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 30 พฤศจิกายน 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 27 มิถุนายน 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 31 พฤษภาคม 1971 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 31 สิงหาคม 1971 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 30 กันยายน 1971 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 1972 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 29 กุมภาพันธ์ 1972 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 30 มิถุนายน 1972 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 31 ตุลาคม 1972 
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 3 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 31 มกราคม 1973 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 1973 
-รายงานการประชุมกรรมการคริสเตียนศึกษาของคริสตจักรภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน วนัที่ 4 มกราคม 1979 
-รายงานกรรมการคริสเตียนศึกษาของภาค ปี 1966 
-รายงานกรรมการคริสเตียนศึกษาของภาค ปี 1967 
-รายงานคณะกรรมการคริสเตียนศึกษาของภาคที่ 1 เชียงใหม่  
ปี 1971 – 1972 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบันทึก มีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -เรียงเอกสารผิดที่  แผ่นที่ 34 น่าจะอยู่กับเอกสาร ปี 1966  
แผ่นที่ 35 – 36 น่าจะอยู่เอกสาร ปี 1972 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 4 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – ชูชีพชนบท 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1962 – 1968 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

112 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายงานการประชุม รายงาน แบบฟอร์ม รายชื่อ 
-รายงานการประชุมกรรมการชูชีพชนบท ภาคที่ 1 ปี 1962 – 1963  
-รายงานการปฏิบตัิงานของกรรมการชูชีพภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
ประจ าปี 1964 – 1965 
-โครงการซื้อรถแทรกเตอร์ของเขต 1 
-รายงานการประชุมเขต 3 ปี 1966, 1967, 1968 
-รายงานการประชุมกรรมการโครงการหัตถกรรม ปี 1967 
-รายงานกรรมการชูชีพสาขาภาคที่ 1 ประจ าปี 1966  
-รายงานกิจการของคณะกรรมการชูชีพสาขาภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
(มีนาคม 1967 – กุมภาพันธ์ 1968 เสนอต่อที่ประชุมธรรมกิจภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1967)  
-รายชื่อผู้กู้เงินจากแผนกชชูีพชนบท (เดือนสิงหาคม, พฤศจิกายน 1967) 
-แบบฟอร์ม การส่งเงินคนืให้แผนกชูชีพชนบท 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม มีแบบฟอร์มที่เว้นช่องวา่งให้กรอกข้อมูล 
ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

– 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – อนุชน 
       

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1950 – 1951, 1953 – 1954, 1966, 1971 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

83 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสารการประชุม 
-การประชุมวางโครงการอนชุนในพระคริสตเจ้า วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 
1950 ณ โรงเรียนวิชชานารี จ.ล าปาง 

- เอกสารประกอบการประชุม 
- ระเบียบการประชุม 
- บันทึกรายงานการประชุม (ลายมือ) 

-(ร่าง)ก าหนดการอบรมค่ายอนชุน ที่คริสตจักรเบ็ธเลเฮม วันที่ 9 – 15 
พฤศจิกายน 1953 
-การอบรมค่ายอนุชน คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 
1953 
-การอบรมค่ายอนุชน คริสตจักรศรีงาม วันที่ 4 – 10 มกราคม 1954 
-บันทึกการอบรมค่ายอนชุน ภาคที่ 3 ล าปาง วนัที่ 22 – 29 สิงหาคม 
1954 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -เอกสารแผ่นที่ 56 – 70 เป็นเร่ืองเดียวกับ เอกสารแผ่นที่ 1 – 23 
เอกสารน่าจะอยู่ด้วยกัน จัดเรียงเอกสารปะปนกัน ไมจ่ัดเรียงตามปีของ
เอกสาร  
 

   ส
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 6 

 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – ทั่วไป 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961, 1963, 1965 – 1968, 1971 – 1972, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

76 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงาน รายงานการประชุม 
-รายงานของกรรมการอนุชนภาค [1961] 
-รายงานการประชุมหัวหน้าเขตต่างๆ ของภาคที่ 1  
วันที่ 16 พฤษภาคม 1961 
-รายงานการประชุมพิเศษ ภาค 1 วันที่ 21 มิถุนายน 1961 
-รายงานการประชุม และการด าเนินงานของคณะกรรมการอนชุนภาคที่ 
1 เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1961 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค ประจ าเดือน วันที่ 30 พฤศจิกายน 
1963 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค ประจ าเดือน วันที่ 31 ธันวาคม 1963 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 30 มิถุนายน 1967 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 31 กรกฎาคม 1967 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 30 กันยายน 1967 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 31 ตุลาคม 1967 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 1 มกราคม 1968 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 31 มกราคม 1968 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 31 สิงหาคม 1968 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 31 ตุลาคม 1968 
-รายงานการประชุมพนักงานภาค วันที่ 29 กันยายน 1970 
-รายงานการประชุมแผนกตา่งๆ วันที่ 17 ธันวาคม 1963 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการของภาคที่ 1  

-คร้ังที่ 3/1965 วันที่ 27 พฤษภาคม 1965  
-คร้ังที่ 4/1965 วันที่ 24 มิถุนายน 1965  
-คร้ังที่ 5/1965 วันที่ 23 กรกฎาคม 1965 

-รายงานการประชุมกรรมการ.......วันที่ 30 เมษายน 1966 
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 6 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานการประชุมกรรมการ “ทอมส์”  
-คร้ังที่ 4/1967 วันที่ 8 มีนาคม 1967  
-คร้ังที่ 5/1967 วันที่ 6 มิถุนายน 1967 
-คร้ังที่ 7/1967 วันที่ 15 กรกฎาคม 1967  
-คร้ังที่ 8/1967 วันที่ 28 กรกฎาคม 1967  
-คร้ังที่ 9/1967 วันที่ 25 สิงหาคม 1967  
-คร้ังที่ 10/1967 วันที่ .... 

-รายงานการประชุมกรรมการเงินและงบประมาณ คริสตจักรที่ 1 
เชียงใหม่ – ล าพูน  

-คร้ังที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 1967,  
-คร้ังที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 1967,  
-คร้ังที่ 5/1967 วันที่ 11 กันยายน 1967,  
-คร้ังที่ 6/1967 วันที่ 27 พฤศจิกายน 1967,  
-คร้ังที่ ...... วันที่ 22 มกราคม 1968 

-รายงานการประชุมผูบ้ริหารงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 14 – 
15 กรกฎาคม 1967 
-รายงานการประชุมอนุชน เขตสาม ณ คริสตจักรสุริยศรังษี วันที่ 28 – 
29 ตุลาคม 1967 
-รายงานการประชุมกรรมการติดต่อต้อนรับฯ วันที่ 23 สิงหาคม 1968 
-รายชื่อเขตต่างๆ ของคริสตจักรภาคที่ 1  
-รายงานการประชุมกรรมการดูแลค่ายอนุชน ดอยสุเทพ วนัที่ 21 
พฤษภาคม 1971 
-รายงานการประชุมสตรีภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน [1971] 
-รายงานการประชุมคนงานของพระเจ้าในคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – 
ล าพูน วันที่ 30 มกราคม 1978 
-รายงานการประชุมคนรับใช้พระเจ้าในภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน วันที่ 
31 มกราคม 1979 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – 
ล าพูน ประจ าปี 1979 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 6 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม สว่นมากเป็นลายงานการประชุม 
ลักษณะการบนัทึกด้วยลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -เอกสารแผ่นที่ 24 – 25  เป็นรายงานการประชุม ไม่ใช่ระเบียบวาระ 
การประชุม 
-เอกสารแผ่นที่ 28 น่าจะอยู่ต่อจากแผ่นที่ 23 เพราะเป็นเร่ืองเดียวกัน 
-เอกสารแผ่นที่ 29 น่าจะต่อจากเอกสารแผ่นที่ 25 เพราะเป็นเร่ือง
เดียวกัน 

- เอกสารมีหลายหัวเรื่องปะปนกัน ควรจะมีการจัดเรียงใหม่ตาม 
หัวเรื่อง หรืออาจแบ่งออกเป็นแฟ้มตามหัวเร่ือง อย่างเช่น 
รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการภาค รายงานการประชมุ
พนักงานภาค ประจ าเดือนรายงานการประชุมกรรมการ 
“ทอมส์” เป็นต้น 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
   

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949, 1959 – 1962, 1964 – 1969, 1971 – 1973, ม.ป.ป. 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

101 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานต่างๆ 
ปี 1949 
-รายงานเรื่องโรงเรียนของคริสตจักรภายใต้ความอุปการะของภาค และ
มิชชั่น ปีการศึกษา 2492 (1949) 
ปี 1959 
-รายงานกิจการของคณะสตรีคริสเตียน ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน   
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
-รายงานกรรมการครอบครัวคริสเตียน 
ปี 1960 
-การจัดตั้งศูนย์ฝึกงานบริการคริสเตียน 
ปี 1961 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
(เดือนมกราคม – ธันวาคม 1961) 
-รายงานของสตรีคริสเตียน ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน   
-รายงานกรรมการก่อสร้าง 
-รายงานผลงานของแต่ละเขตในเดือน มิถุนายน 1961 
ปี 1962 
-รายงานการปฏิบตัิงานในจังหวดัน่าน ของ อาจารย์ทองค า พนัธุพงศ์  
ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 1962 
-รายงานการเยี่ยมเยียนคริสเตียนหมวดสันโค้ง ของ สมัย แผน่ชยัภูมิ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 1962 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน  
(เดือนมกราคม – ธันวาคม 1962) 
ปี 1964 
-การประชุมพิเศษเรื่อง โรงเรียนรังษีวิทยา (ฝาง) 
-รายงานกิจการของภาค ปี 1964 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 7 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

ปี 1965 
-งบประมาณภาค ปี 1965 – 1966 
-รายงานประจ าเดือนของคริสตจักรแพ่งพิมลธรรม คริสตจักรเบ็ธเอล 
-รายงานกิจการของภาค ปี 1965 
ปี 1966 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 ปี 1966 
-รายงานของคณะกรรมการเด็กก าพร้า ประจ าปี 1966 
-รายงานกรรมการก่อสร้าง ประจ าปี 1966 
-รายงานของสตรีคริสเตียน ภาคที่ 1 ปี 1966 
ปี 1967 – 1968 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 (เดือนมิถุนายน 1966 – พฤษภาคม 1967) 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 (เดือนมีนาคม 1967 – กุมภาพันธ์ 1968) 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 (เดือนมิถุนายน 1967 – กรกฎาคม 1968) 
-รายงานการสัมมนา “ครอบครัวคริสเตียน” วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 
1967 
ปี 1969 
-รายงานการประกาศของคริสตจักรต่างๆ 
ปี 1971 – 1972 
-ตารางอบรมการสอนรวีวารศึกษาผู้ใหญ่ ภาคที่ 1 วันที่ 27 – 29 
สิงหาคม 1967 
-รายงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาและพิจารณาทนุ คปท.11 – 12 ปี 
1971 
-รายงานกิจการของกรรมการอนุชน ภาคที่ 1 ปี 1971 
-รายงานการส่งเงนิบ ารุงภาค ในระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 1971 –  
15 ตุลาคม 1972 
-รายงานคนงานภาคที ่1 ของ นายสุพจน ์ชูวัฒนาวิทยา ประจ าปี 1971 – 
1 มีนาคม 1972 
ปี 1973 
-รายงานการอบรมครูรวีวารศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 1973 
-รายงานหัวหน้าเขตต่างๆ ประจ าเดือนกรกฎาคม 1973 
-รายงานการเยี่ยมหมวดต่างๆ ของคริสตจักรห้วยแก้ว 
ม.ป.ป  
-รายงานการเยี่ยมหมวดต่างๆ ของคริสตจักรห้วยแก้ว (ลายมือ) 
-ข้อเสนอจากคริสตจักร ประจ าภาคที่ 1 เชียงใหม่เก่ียวกับการเลี้ยงตัวเอง 
-รายงานกรรมการสังเกตการณ์ ประชุมธรรมกิจประจ าภาคที่ 1 (ลายมือ) 
 

   ส
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 7 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายงานต่างๆ (ลายมือ) 
-รายงานการประกาศที่ปา่จี้ แมกุ่้งหลวง (ลายมือ) 
-รายชื่อคริสตจักรที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา.... (ลายมือ) 
-รายงานการปฏิบตัิการประกาศของกลุ่มที่ 2 ที่บ้านสบสา อ. แม่ริม 
(ลายมือ) 
-รายงานการปฏิบตัิการประกาศของกลุ่มที่ 4 ที่หมวดบ้านใหม่ ท่าก๋าน 
(ลายมือ) 
-รายงานการปฏิบตัิการประกาศของทีมที่ 5 ที่หมวดคริสเตียนบา้นม่วง 
(ลายมือ) 
-รายงานการปฏิบตัิการประกาศของหมู่ที่ 3 ประกาศที่ทุง่อ้อ (ลายมือ) 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -การจัดเรียงตามวันเดือนปี ของเอกสารภายในแฟ้ม ท าให้เอกสารเรื่อง
เดียวกันไม่ได้จดัเรียงไว้ด้วยกนั   
-เอกสารในแฟ้มมีหลายหัวเรื่องปะปนกัน  
ข้อเสนอแนะ –  

1. ควรจัดเรียง วัน เดือน ปี ของเอกสาร ในหัวเรื่องเดียวกัน 
2. มีเอกสารบางแผ่นจัดเรียงผดิที่ คือแผ่นที่ 89 – 91 ถ้าจัดเรียง

ตามวัน เดือน ปี ควรจะอยู่ต่อจากแผ่นที่ 72 
 

   ส
ำนกัหอ
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960, 1962, 1968  
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

19 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบฟอร์มค าร้องและ ญัตติข้อเสนอของคริสตจักรต่างๆ 
ปี 1960 
-คริสตจักรเกาะกลางเสนอญัตตขิอผ่อนผันเงินบ ารุงภาค 
-คริสตจักรแผ่นไชยทองเสนอญตัติขอลดเงินบ ารุงภาค 
-หมวดธรรมนิคมเสนอญัตติเรื่องการหารายได้พิเศษให้แก่คริสตจักรและ
หมวดต่างๆ 
-คริสตจักรบ่อหินถามเรื่องพนักงานภาค และขอลดเงินบ ารุงภาค 
-คริสตจักรเบ็ธเลเฮมเสนอญัตตเิร่ืองการประชุมภาค เรื่องคนงานของภาค
ออกไปเยี่ยมเยียนเดือนละ 2 ครั้ง ถามเกี่ยวกับนักเทศน์ที่ไปเทศนาตาม
คริสตจักร และถามเรื่องที่ดินคริสตจักรเบ็ธเลเฮม 
-คริสตจักรศรีงามเสนอญัตติขอตัดเงินบ ารุงภาค และเร่ืองผู้มาเยี่ยมเยียน
คริสตจักร 
-คริสตจักรหนองบัวเสนอญัตติขอให้ภาคส่งกรรมการก่อสร้างมาตรวจ
สถานทีส่ร้างศาลา 
-คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์เสนอญัตติขอลดเงินบ ารุงภาค 
ปี 1962 
-รายงานประจ าเดือนเมษายนของศาสตราจารย์จรัล อุประค า และ
ข้อเสนอญัตติ 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในการบรรจุนายสุตรี รัตนรนิทร์ และภรรยา  
เข้าประจ าการในเขต 2 และเขต 3 (วันที่ 1 มีนาคม 1962) 
-ข้อตกลงระหว่างคริสตจักรศรีงาม คริสตจักรสุริยศรังษี และคริสตจักร
เชียงดาว กับภาคที่ 1 เก่ียวกับนายสตุรี 
ปี 1968 
-ค าร้องของสุพรรณ ดวงเนตร 
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 8 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

– 

หมำยเหตุ -ถ้าจัดเรียงตาม ปี เอกสารแผน่ที่ 1 น่าจะอยู่ทา้ยสดุ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 9 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค [ประวัติคริสตจักร] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949 – 1950, 1953, ม.ป.ป. 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

24 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ประวัติคริสตจักรต่างๆ และประวัติบุคคล 
-คริสตจักรป่าเหมือด 
-คริสตจักรทวีพร 
-คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ ์
-คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ 
-คริสตจักรที่ 1 ฝาง 
-คริสตจักรหนองบัว 
-คริสตจักรเบ็ธเลเฮม 
-คริสตจักรสุริยะชัยพร 
-คริสตจักรเด่นด ารงธรรม 
-หมวดคริสเตียนบ้านห้วยไผ่ 
-หมวดคริสเตียนป่าห้า 
-คริสตจักรแผ่นไชยทอง 
-คริสตจักรศรีงาม 
-ศาสนาจารย์เบิก บานนิกุล 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -ถ้าจัดเรียงตามปี ค.ศ. ของเอกสาร ควรจัดเรียงตั้งแต่ปี 1949, 1950, 
1953 และ ม.ป.ป. เป็นล าดบัสดุท้าย 
-ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน 
 

 

   ส
ำนกัหอ
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 4 แฟ้มที่ 10 
 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1954, 1960 – 1962, 1964 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

36 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-บทความตา่งๆ บทเรียนพระคมัภีร์  
1.“พระเยซูมีความหมายอย่างไรแก่ข้าพเจ้า” โดย สวง สงวนวงศ์วิจิตร 
2. “What Jesus mean to me” โดย มานะ สมิตะพินทุ 
3. “What Jesus mean to me” โดย สมบูรณ์ แดงเรือน 
4. ค าพยานของข้าพเจ้า “พระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า” โดย 
เจริญ 
5. คริสตจักรคืออะไร 
6. การนมัสการที่ซาบซึ้ง 
7. อย่าลอยไปตามกระทง โดย น.ส. ศศิธร 
8. “ระวังของเท็จแปดประการ” โดย ทองค า พนัธุพงศ ์ 
-บทเรียนพระคัมภีร์ 
-รายชื่อหนังสือที่จะใช้ในการสอนพระคัมภีร์ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -เอกสารแผ่นที่ 19 – 26 จัดเรียงผิดที่ นา่จะอยู่ต่อจากแผ่นที่ 15 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1945, 1947 – 1948 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

25 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย 2 ฉบับ ได้แก ่
-จดหมายเร่ืองขอยืมเครื่องพิมพ์ดีดของภาค 
-จดหมายเร่ืองส่งเงินค่าหนังสือรวีวารศึกษา กับการจ าหน่ายพระคัมภีร์ 
นอกนั้นเป็นเอกสารเบ็ดเตลด็ต่างๆ ไม่มีหัวเร่ือง 
  

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เขียนด้วยลายมือทั้งแฟ้ม 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -ไม่มีระเบียบภายในแฟ้ม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1964, 1968, ม.ป.ป. 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

22 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร ปี 1964 
-การแบ่งเขตการปกครองของภาค รายชื่อหัวหน้าคริสตจักรตา่งๆ และ
จ านวนสมาชิกในคริสตจักร/หมวดคริสเตียน 
-รายการเอกสารของภาคที่จะน าไปในการประชุมกรรมการสภาฯ  
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 1964 
เอกสาร ปี 1968 
-รายงานกรรมการชูชีพชนบทสาขาภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 26 
พฤษภาคม 1968 
-S.C.M. โรงเรียนดาราวทิยาลัย วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 1968 
เอกสาร ม.ป.ป. 
-การจองค่ายอนุชน ดอยสุเทพ เดือนตุลาคม, กรกฎาคม 
-รายงานอนุกรรมการตรวจบัญชีเงินภาค 
-(ร่าง)ก าหนดการอบรมค่ายอนชุน วนัที่ 4 – 16 มีนาคม.... 
-โปรแกรมเทศนาวันคริสตมาส 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -เอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟม้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 – 1963, 1967 – 1968, 1978 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

24 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ระเบียบการนมสัการต่างๆ ระเบียบการ วารสาร 
-ระเบียบการนมสัการพิเศษเนื่องในพิธีฉลองโบสถ์คริสตจักรหนองไฮ  
วันที่ 9 เมษายน 1961 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในการบรรจุ นายสุตรี รัตนรนิทร์ และภรรยา 
เข้าประจ าการในเขต 2 และ 3 ในวันที่ 1 มีนาคม 1962 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธีฉลองโบสถ์ของหมวดห้วยอีลิง วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 1963 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธสีถาปนาหมวดบา้นปงเปน็คริสตจกัร วันที่ 
28 กรกฎาคม 1963 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธีถวายโบสถ์ใหม่คริสตจักรศรีชุม วันที่ 23 
กรกฎาคม 1963 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธีเปดิและมอบถวายศาลารวีวารศึกษา
คริสตจักรสุริยศรังษี วันที่ 31 มีนาคม 1968 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธบีรรจุศิษยาภิบาลคริสตจักรเบ็ธเลเฮม วันที่ 
14 กรกฎาคม 1968 
-ระเบียบนมสัการถวายผลหัวปี คริสตจักรหนองบัว วันที่  12 กุมภาพันธ์ 
1978 
-ระเบียบนมสัการคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
1978 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในพิธสีถาปนาศิษยาภิบาล – พิธีมอบสิทธิ์ให้เป็น
อนุศาสนาจารย์ พธิีสถาปนาและบรรจุผู้ปกครองและมัคนายก วันที่ 3 
กันยายน 1978 ณ คริสตจักรเกาะกลาง  
-ระเบียบการอบรมเจ้าหนา้ที่คริสตจักร วันที่ 30 กันยายน, 1 ตลุาคม 
1961 
-Schedule for Dr. and Mrs. Theodor Roaming December 16 – 
18, 1967 Chiangmai 
-วารสารเสียงระฆงั ปีที่ 21 ฉบับที่ 48 ประจ าวันอาทติย์ที่ 26 
พฤศจิกายน 1978 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 3 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -เอกสารแผ่นที ่12 – 13 น่าจะอยู่ต่อจาก แผ่นที่ 10  
 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 4 
 

 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1947, 1949, 1959, 1963, 1967, 1979 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

28 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ระเบียบนมสัการต่างๆ ประวัติคริสตจักร วารสาร 
-ระเบียบนมสัการวันขอบพระคณุ คริสตจักรเด่นด ารงธรรม วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 1959 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในวนัถวายผลหัวปี คริสตจักรศรีพนาลยั วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 1963 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในวนัถวายผลหัวปี คริสตจักรห้วยแก้ว วันที่ 3 
มีนาคม 1963 
-ระเบียบนมสัการเนื่องในวนัถวายผลหัวปี คริสตจักรเบ็ธเลเฮม วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 1963 
-ระเบียบนมสัการพิเศษ วันอิสเตอร์ คริสตจักรที่ 1 ฝาง วนัที ่14 เมษายน 
1963 
-ประวัติคริสตจักรเด่นด ารงธรรม เนื่องในวันระลึกครบรอบ 36 ปี ของ
การตั้งคริสตจักร วันที่ 14 พฤษภาคม 1967 
-ประวัติคริสตจักรเบ็ธเลเฮม [1973] 
-อุดมพันธ์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 13 วันที่ 1 เมษายน 1950 
-วารสารธรรมชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 1979 
เอกสารภาษาอังกฤษ ปี 1947, 1949 
- CHRISTIAN YOUTH TN THE ARMY OF JESUS from the report 
of the Second World Conference of Christian Youth, Oslo, 
Norway, July 22 to 31, 1947 
-ORDER OF SERVICE  International Church August 24, 1949 
-MEMORANDUM East Asian Christian Conference Bangkok,  
December 4 – 11, 1949 
-The Burma Christian Council Eastern Asia Meeting of Christian 
Council in Bangkok in December 1949 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 4 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกด้วยการพิมพ ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค  
[นักเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค – การสอบพระคัมภีร์] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1953 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

27 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 
 

ข้อสอบพระคัมภีร์ และคะแนนสอบของนักเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค  
ปี 2 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1951 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

30 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-หนังสือมอบอ านาจให้นางเสงี่ยม ช.สิงหเนตร เป็นตัวแทนและผู้รับมอบ
อ านาจในการรับโอนทรัพยส์ินของมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยใน 
เขตจังหวัดเชียงใหม่และล าพนู 
-ส าเนาจดหมาย ที่ 4703/2594 เร่ืองขออนุญาตจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง 
ตราสารมูลนิธิ “มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย” 
-หนังสือมอบอ านาจให้ยื่นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน และรอ้งขอค า
รับรองการท าประโยชน์ในที่ดนิ ตลอดจนน าเจ้าพนักงานรังวัด 
-บัญชีที่ดนิคริสตจักรต่างๆ ในภาคที่ 1  
-เร่ืองที่ดินของปากทางเจริญและแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949 – 1950, 1959 – 1965, 1967, 1972 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

110 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

การเงินของคริสตจักรภาค 
-รายงานของเหรัญญิก ภาคที่ 1 (มีนาคม 1949 – กุมภาพันธ์ 1950) 
-สถิติการเงินคริสตจักรภาคที่ ? ปี 1959 – 1962 
-รายงานการเงินคริสตจักรต่างๆ ส่งบ ารุงภาค ปี 1961 – 1962 
-รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายของภาคที่ 1 ปี มกราคม – ธันวาคม 
1961 
-รายงานแสดงรายรับ คริสตจักรภาคที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 1963 
-รายงานแสดงรายจ่าย คริสตจกัรภาคที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 1962 
-บัญชีรับ – จ่าย ของภาคที่ 1 ปี 1963 
-รายงานการรับ – จ่ายเงินของเหรัญญิกภาค ปี 1963 
-บัญชีรายชื่อผู้กู้เงินสภาฯ ปี 1962 – 1963 
-บัญชีการก่อสร้างโบสถ์จอมทอง 
-งบประมาณรายจา่ยและรายรบั ระยะ 12 เดือน เสนอมิชชั่นสงเคราะห์ 
โรคเร้ือน ถือจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 1963 – 31 มีนาคม 1964 
-งบประมาณ ปี 1964 – 1965 
-รายรับประจ าเดือนตุลาคม 1967  
-รายการรับ – จ่าย ประจ าเดือนธันวาคม 1967 
-ระเบียบการจ่ายเงิน คริสตจักรภาคที่ 1 ประกาศใช้ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 
1967 
-งบประมาณคริสตจักรภาคที่ 1 รายจ่ายเปรียบเทียบปี 1966 – 1968 
-ตารางรายรบั – รายจ่าย จองภาคที่ 1 ปี 1966 
-เงินบ ารุงภาค ปี 1966 – 1967 
-รายรับจากเงินบ ารุงกิจการของค่ายอนุชนดอยสุเทพ ปี 1968 
-บัญชีแสดงการงบประมาณ และการรับ – จ่าย คริสตจักรสืบนทีธรรม ปี 
1967 
-รายงานการรับ – จ่ายในการสร้างโบสถ์ หมวดคริสเตียนบา้นห้วยน้ าขาว 
-งบเปรียบเทียบรายรับ-จ่าย กบังบประมาณจริงของคริสตจักรภาคที่ 1  
(1 มีนาคม 1971 – 29 กุมภาพนัธ์ 1972) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 7 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร (ต่อ) 

-รายรับจากคริสตจักร และหมวดต่างๆ  
(1 เมษายน 1971 – 22 มีนาคม 1972) 
-รายรับ – รายจ่าย (1 เมษายน 1971 – 29 กุมภาพันธ์ 1972)  
-รายจ่ายตา่งๆ ส าหรับการสร้างโบสถ์ทวีพร 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มท่ี 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1955 – 1960 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

158 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

สมุดบัญชีเงินเดือนของพนักงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 
ค.ศ. 1955 – 1960 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็งสีน าเงิน ขนาด 21 ซ.ม. x 31.5 ซ.ม. ห่อปกด้วยกระดาษ
โปสเตอร์สีชมพทูั้งเล่ม ที่หนา้ห่อปก มีการเขียนชื่อกลุ่มเอกสาร ชื่อเรื่อง 
และระยะเวลาของเอกสารด้วยดินสอด าไว้ส่วนบนสุดของห่อ ถัดลงมา
ทางดา้นขวามือ มีการระบุ เล่มที่ และรหัสของกลุ่มเอกสารไว้ในกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผา้ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ ข้อสังเกต –  
1. ชื่อเรื่องในแฟ้มหนังสือแนะน าไม่ชดัเจน 
2. จากการเก็บข้อมูล ไม่มีเอกสารปี 1961 มีเอกสารถึงปี 1960

เท่านั้น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1939 – 1940 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

 2 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

1. สมุดบันทึกคะแนนสอบของนักเรียน ปี 1939 – 1940 
2. สมุดบนัทึกทั่วไป ไม่ปรากฏชือ่ผู้บันทึก และปีทีบ่ันทึก   
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นสมุด 2 เล่มบรรจุในแฟ้มเอกสาร สมุด เล่มหนึ่งมปีก อีกเล่มไม่มีปก 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 9 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1948 – 1950 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

16 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมายจากประธานภาคถึงคริสตจักรประจ าภาค และหมวดคริสเตียน
ทุกแห่งในภาคแจ้ง เก่ียวกับ  
-การส่งรายงานประจ าเดือนของคริสตจักรและโครงการด ารงคริสตจักร 
-การประกาศในคริสตจักรตามค าแนะน าของ ดร.วอเรน และ ดร.คอนเลย์ 
-เงินสมทบทุนสร้างตึกพยาบาลเพื่อระลึกถึงหมอคอร์ท 
-ทวงถามสถิติคริสตจักร 
-ติดตามค่าบ ารุงหนงัสือข่าวครสิตจักร และการอนุมัติให้อาจารย์จรัล  
อุประค า และครูบุญทา เอกะสวุรรณ ลาออกจากงานภาค 
การเงิน 
-บัญชี (รายรับ) คา่บทเรียนรวีวารศึกษา ปี 1948 – 1950 
-ส่งเงินค่าจ าหนา่ยพระคัมภีร์ 
-บัญชีรายชื่อพระคัมภีร์ที่ผู้จ าหน่ายเบิกไป 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -ที่ปกแฟ้มเอกสาร ระบุระยะเวลาของเอกสารเป็นปี ค.ศ. 1948 – 1949 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 10 

 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1952, 1955 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

60 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร 
-ข้อมูลเก่ียวกับสากลสภาคริสตจักร และคณะ ไอ.ซี.ซี.ซี. 
-ร่าง เตรียมค าเทศนา [ของ อาจารย์ทองค า พนัธุพงศ]์ 
-Program Anniversary Day and Open House at the Collin Memorial 
Branc hand Student Center of the Young Men’s Christian Association 
of Bangkok, Thailand on Saturday, August 16th [1952] 
-รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานสภาฯ ครั้งที่ 3/1955 วันที่ 27 เมษายน
1955 
-“ความเชื่อคริสเตียนตามทัศนะของอาจารย์เปาโล” เร่ือง คริสตจักร – สังคม-
ใหม่ ของสานุศิษย ์
-บทเรียนพระคัมภีร์ บทที่ ๘ ศกึษาเร่ืองพระเยซูพระคริสต์บุตรของพระเจ้า 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -แฟ้มนี้น่าจะเปน็เอกสารของอาจารย์ทองค า พนัธุพงศ ์
-เอกสารแผ่นแรกของแฟ้มนี้เป็นหมายเหตุของผู้จัดเอกสารกลุ่มนี้ ระบุวา่ได้มี 
การดึงเอกสารจากแฟ้มนี้จ านวน 10 แผ่น ซึ่งเปน็รายงานเร่ือง “The Social 
Influences of Buddhism and Christianity in the Life of the People of 
Siam” ของ อาจารย์ทองค า พนัธุพงศ์ เมื่อตอนเป็นนักศึกษาที่ Princeton 
Theological Seminary ไปเก็บไว้ที่ R-MSS (1/71 – 18) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 11 

 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1958, 1968 – 1973 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

74 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร แบบแปลน 
-การประกาศในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ปี 1958 
-รายงานกรรมการเผยแพร่ หมวดโรงเรียนพระคริสตธรรม 
-ระเบียบข้อบังคับวา่ด้วยการเก็บเงินสะสม คริสตจักรภาคที่ 1 ปี 1968 
-โครงการพัฒนาเขตอภิบาลชนบท ปี 1969 – 1973 
-ค าปราศรัยของศาสนาจารย์ซุน อิล คิม จากคริสตจักรเกาหลี เนื่องในวัน
ฉลองครบรอบ 100 ปี และเนื่องในโอกาสถวายพระวิหารใหม่คริสตจักร 
ที่ 1  
-รายชื่อกรรมการผู้น าและสนับสนุน ผู้ท างานในคริสตจักรในภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 1968 – 1970 
-ข้อตกลงระหว่างคริสตจักรศรีงาม คริสตจักรสุริยศรังษี (รวมหมวดบ้าน-
ปง) และคริสตจักรเชียงดาวกับภาคที่ 1 เร่ือง นายสุตรี รัตนรินทร์ 
-หน้าที่ทั่วไปของเจ้าหนา้ที่คริสตจักร (ผู้ปกครอง มัคนายก) 
-กฎของการถวายทรัพย์ 
-พระคัมภีร์ หัวข้อ “พระคุณในถิ่นทุรกันดาร” จาก พระธรรม อพยพ  
บทที่ 15 ข้อ 22 – 26 
-รายชื่อคริสตจักรในเขตต่างๆ ในคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน 
-เอกสารเกี่ยวกับทุน ปท.12 
-รายงานการประชุมกรรมการชูชีพภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 6 สงิหาคม 
1966 ณ ส านักงานคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ 
-การอบรมอนุชนคริสตจัดรภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 22 – 28 มีนาคม 
1963 
-แบบแปลนโบสถ์หมวดธรรมนคิม แม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 11 

 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -ปีของเอกสารไม่เรียงตามปี ดูเหมือนเอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟ้ม  
 

     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 12 
 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1962 – 1964, 1967 – 1968, 1972 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

59 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายชื่อ แบบฟอร์ม 
-รายชื่อของเขตต่างๆ ของคริสตจักรภาคที่ 1 
-รายชื่อคริสเตียน (หมวดปา่ห้าหนองแสะ หมวดคริสเตียนสามหลัง) 
-รายชื่อหัวหน้าและคณะธรรมกิจของคริสตจักรต่างๆ 
-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที ่9 
-แบบส ารวจคริสตจักร ปี 1967 
-จ านวนสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรต่างๆที่สงักัดในภาคที่ 1 ปี 1967 
-แบบฟอร์มอัตราเงินบ ารุงภาคของคริสตจักรต่างๆ ที่สังกัดภาคที่ 1 ปี 
1967 
-หมายก าหนดการฟื้นฟูภายในคริสตจักร เดือนพฤศจิกายน 1968 
-รายชื่อเจ้าหน้าที่ภาค ศิษยาภิบาล ครูใหญ่ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 1972 
-รายชื่อนักศึกษาศูนย์ศึกษาคริสเตียนบริการ ปี 1972 
-รายชื่อศาสนาจารย์คนไทย ภราดรผู้ร่วมงาน ผูป้ระกาศในภาคที่ 1 
-รายชื่อนักศึกษาของภาคที่ 1 แผนกศาสนศาสตร์ แผนกดนตรี แผนกศูนย์-
ศึกษา คริสเตียนบริการ และเตรียมศาสนศาสตร์ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม มีแบบฟอร์มที่เว้นช่องวา่งให้กรอกข้อมูล 
ลักษณะการบนัทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -เอกสารภายในแฟ้มมีหลายเร่ืองปะปนกัน ไม่มีระเบียบภายในแฟ้ม และ
บางเร่ืองไม่ทราบปี ค.ศ.  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 5 แฟ้มที่ 13 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1978 – 1979 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

62 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร แบบทดสอบ 
-ระเบียบนมสัการพิธีปดิการฉลอง 150 ปี แห่งนิกายโปรเตสแตนท์ใน
ประเทศไทย (ค.ศ. 1828 – 1978) วันที่ 5 ธันวาคม 1978 
-นโยบายของภาคที่ 1 สนองตอบตามธรรมนูญของสภาฯ ในหมวดว่าด้วย
ภาค 
-รายชื่อผู้ป่วยจากคริสตจักรต่างๆ ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 ที่เข้ารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 1979) 
-โครงสร้างคริสตจักรประจ าต าบล 
-หน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน 4 หมวด ได้แก่ ธรรมชวีิต 
มิตรภาพ ฉันทะภาระ และเผื่อแผ่ไพศาล 
-แบบทดสอบความรู้พระคัมภีร์ 
-ระเบียบการสมัครขอรับทุน คปท.11 
-โครงการ และโปรแกรม “ค่ายอนุชนคริสตจักรสามัคคีธรรม” ณ ค่าย- 
ดงพระพร อ.เวียงป่าเปา้ จ. เชียงราย วันที่ 5 – 9 เมษายน 1979 
-ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมธรรมกิจคริสตจักร 
-ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมสัปบุรุษ 
-ตัวอย่างงบประมาณของคริสตจักร 
-เอกสารความรู้เกี่ยวกับ คริสเตียนศึกษา รวีวารศึกษา ฉันทะภาระ  
การเยี่ยมเยียน 
-เพลงสอนเด็กรวีวารศึกษา 
-การด าเนินงานของสหประชาชาติ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

– 

หมำยเหตุ 
 

– 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – รายงานประจ าป ี
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1970 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

46 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบฟอร์ม รายงานประจ าปีของคริสตจักร/หมวดคริสเตียนที่สงักัดภาคที่ 
1 เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 1970 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  

-ชื่อคริสตจักร/หมวดคริสเตียน  
-วันสถาปนา  
-จ านวนสมาชิก  
-การเงิน  
-จ านวนคณะธรรมกิจ  
-จ านวนสตรีคริสเตียน  
-จ านวนคณะอนชุน  
-จ านวนครูรวีวารศึกษา  
-จ านวนนักเรียน  
-จ านวนห้องเรียน  
-ข้อมูลกิจกรรมตลอดปีของคริสตจักร  
-กิจกรรมที่จะท าในปีต่อไป 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นแบบฟอร์ม 2 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษโรเนียวสีน้ าตาล มีช่องว่างให้
กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ 
 

– 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – รายงานประจ าเดือน 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963 – 1965 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

71 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานประจ าเดือนของคริสตจกัร/หมวดคริสเตียนที่สังกัดภาคที่ 1  
เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 1963 – 1965 ให้ข้อมูลเก่ียวกับ  

-ชื่อคริสตจักร/หมวดคริสเตียน  
-ชื่อศิษยาภิบาล  
-จ านวนผูป้กครอง  
-จ านวนมัคนายก  
-จ านวนสมาชิก  
-จ านวนเงินตามบัญชี เงินถวาย  
-ชั้นเรียนรวีวารศึกษา  
-จ านวนครู  
-จ านวนนักเรียน  
-จ านวนคณะอนชุน  
-จ านวนคร้ังที่ประชุม  
-จ านวนคร้ังการนมัสการ  
-การถือศีล  
-การสมรส  
-การนมัสการวันอาทิตย์  
-การขึ้นบ้านใหม่  
-การให้ศีลบัพติสมา  
-จ านวนคร้ังการประชุมธรรมกิจ  
-การอบรมสมาชิก  
-การอบรมเจ้าหน้าที่  
-การออกไปประกาศ  
-การประชุมปรึกษา และเบ็ดเตล็ด 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 2 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – รายงานประจ าเดือน 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1965 – 1966 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

69 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานประจ าเดือนของคริสตจกัร/หมวดคริสเตียนที่สังกัดภาคที่ 1 
เชียงใหม่ – ล าพูน ปี 1965 – 1966 ให้ข้อมูลเก่ียวกับ  

-ชื่อคริสตจักร/หมวดคริสเตียน  
-ชื่อศิษยาภิบาล  
-จ านวนผูป้กครอง  
-จ านวนมัคนายก  
-จ านวนสมาชิก  
-จ านวนเงินตามบัญชี เงินถวาย  
-ชั้นเรียนรวีวารศึกษา  
-จ านวนครู  
-จ านวนนักเรียน  
-จ านวนคณะอนชุน  
-จ านวนคร้ังที่ประชุม  
-จ านวนคร้ังการนมัสการ  
-การถือศีล  
-การสมรส  
-การนมัสการวันอาทิตย ์
-การขึ้นบ้านใหม่  
-การให้ศีลบัพติสมา  
-จ านวนคร้ังการประชุมธรรมกิจ 
-การอบรมสมาชิก  
-การอบรมเจ้าหน้าที่  
-การออกไปประกาศ  
-การประชุมปรึกษา และเบ็ดเตล็ด 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 3 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 4 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – บันทึกพนักงานของภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 – 1964 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

92 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

บันทึกพนักงานของภาค จากการเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆ ในภาคที่ 1  
ปี 1961 – 1964  
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ 
 

– 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 5 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – บันทึกพนักงานของภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1964 – 1965, 1967 – 1968 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

105 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 
 

บันทึกการเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆ ในภาคที่ 1 ของพนักงานของภาค   
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ  
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                           เล่มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร ทะเบียนส ามะโนครัว 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1951 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

532 หน้า 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ข้อมูลทะเบียนส ามะโนครัวคริสตจักรต่างๆ ที่สงักัดคริสตจักรภาคที่ 1 
เชียงใหม่ – ล าพูน ปี ค.ศ. 1951 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นสมุดปกแข็งสีขาว ขนาดใหญ่ ขนาด 22 ซ.ม. x 34.5 ซ.ม. ห่อด้วย
กระดาษโปสเตอร์สีชมพูทัง้เล่ม ที่หน้าห่อปก มีการเขียนชื่อกลุ่มเอกสาร 
ชื่อเรื่อง และระยะเวลาของเอกสารด้วยดนิสอด า ไว้ส่วนบนสุดของห่อ ถัด
ลงมาทางดา้นขวามือ มีการระบ ุเล่มที่ และรหัสของกลุ่มเอกสาร ไว้ใน
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในเล่มเป็นตารางแบบฟอร์มส าหรับบันทึกข้อมูล
ของคริสตจักรต่างๆที่สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ ข้อสังเกต –  
1. ในแฟ้มหนังสือแนะน า บอกระยะเวลาเป็น [ม.ป.ป] แต่จาก 

การเก็บข้อมูลพบปี ค.ศ. ที่เก็บข้อมูล ในแบบฟอร์มเป็นปี ค.ศ. 
1951 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 6 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1959 – 1962 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

16 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติคริสตจักร ภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ตัง้แต่ป ี1959 – 
1962 
แบบส ารวจแต่ละชุด ประกอบดว้ยข้องมูล 4 ส่วน 

1. แบบ ส. ๑ ประกอบด้วยข้อมลูจ านวนคริสตจักร จ านวนหมวด- 
คริสเตียน จ านวนศาสนาจารยป์ระจ า จ านวนอนุศาสนาจารย์ จ านวน 
ผู้ประกาศทีไ่ม่ได้เป็นศาสนาจารย์ จ านวนสมาชิกสมบูรณ์ และจ านวน 
คริสเตียนทั้งหมด 

2. แบบ ส. ๒ ประกอบด้วยข้อมลูจ านวนโบสถ์ จ านวนบา้นพัก 
ศิษยาภิบาล จ านวนคริสตจักรทีม่ีศิษยาภิบาล จ านวนคริสตจักรที่ไม่ม ี
ศิษยาภิบาล จ านวนคริสตจักรเลี้ยงตัวเอง จ านวนศาสนาจารย์ที่เป็น 
ศิษยาภิบาลประจ า จ านวนศาสนาจารย์ที่ไม่เปน็ศิษยาภิบาลประจ า 

3. แบบ ส. ๓ ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนผปูกครอง จ านวน
มัคนายกจ านวนย้ายเข้า จ านวนกลับเข้ามาใหม่ จ านวนตาย จ านวน ย้าย
ออก จ านวนย้ายออกไม่มีใบรับรอง 

4. แบบ ส. ๔ ประกอบด้วยข้อมลูรวีวารศึกษา (จ านวนโรงเรียน 
จ านวนชัน้ จ านวนนักเรียน) จ านวนสตรีคริสเตียน เฉลี่ยจ านวนผู้มา
ประชุมอธิษฐานกลางสปัดาห์ จ านวนคริสตจักรใหม่เพิ่มข้ึน และจ านวน
ศาสนาจารย์ทีป่ลดชรา 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม เป็นแบบส ารวจเป็นชุด แต่ละชุดมี 
จ านวน 4 แผ่น มชี่องว่างให้กรอกข้อมูล 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 1 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

6 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 2 ปี 1971 
ได้แก ่

-คริสตจักรเจริญธรรม 2 เล่ม  
-คริสตจักรหนองไฮ 1 เล่ม  
-คริสตจักรเวียงพร้าว 1 เล่ม  
-คริสตจักรทวีพร 1 เล่ม  
-คริสตจักรราษฎร์สุวรรณ 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล แตล่ะเล่ม มีขนาด
กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า บรรจุในแฟ้ม จ านวน 
6 เล่มเล็ก 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ ชื่อเรื่อง ในหนังสือแนะน าเอกสาร รายชื่อแฟ้ม และที่ปกแฟ้มเป็น
กิจกรรมภายในภาค – เขต 1 แต่เนื้อหาภายในแฟ้มเป็น เขต 2  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 1 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1972 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

6 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 1 ได้แก่  
-คริสตจักรสันต้นปิน ป ี1971 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรแผ่นไชยทอง ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรธาราธรรม ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรเพ็ชรไพฑูรย์  ปี 1972 จ านวน 2 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 3 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 3 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ ชื่อเรื่องในหนังสือแนะน าเอกสาร รายชื่อแฟ้ม และทีป่กแฟ้มเป็น
กิจกรรมภายในภาค – เขต 2 แต่เนื้อหาภายในแฟ้มเป็น  เขต 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 6 แฟ้มที่ 9 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 3 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1972 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

9 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 3 ได้แก ่ 
-คริสตจักรสุริยศรังษี ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรหนองบัว ปี 1971 จ านวน 2 เล่ม 
-คริสตจักรพระพรชัย ปี 1971 จ านวน 2 เล่ม 
-คริสตจักรศรีงาม ปี 1972 จ านวน 2 เล่ม 
-คริสตจักรปงธรรม  ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรเชียงดาว  ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 6 เล่ม 
และ ขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 3 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 4, เขต 5 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1972 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

6 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 4 ได้แก ่ 
-คริสตจักร สิทธิธรรม ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 5 ได้แก ่
-คริสตจักรป่าเหมือด ปี 1971 จ านวน 2 เล่ม 
-คริสตจักรธรรมนิค ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรซีโลอัม ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม  
-คริสตจักรชัยชนะ ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 5 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 1 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 2 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 7, เขต 8 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

5 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 7 ได้แก ่ 
-หมวดแม่ซ้อ 1 เล่ม 
-หมวดสันโค้ง 1 เล่ม 
-หมวดสันต้นบง 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 8 ได้แก ่ 
-คริสตจักรทุ่งต้อม 1 เล่ม 
-คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 1 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 4 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 9 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

7 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 9 ได้แก ่ 
-คริสตจักรศรีชัยพร จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนห้วยน้ าขาว จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนเลธซายะดา จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนร่องน้ า จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนบ้านใหม่ ท่าก๋าน จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนป่าจี้ จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดคริสเตียนสามหลัง จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล แตล่ะเล่ม มีขนาด 
กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 7 เล่ม 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 4  

 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค – เขต 10, 11 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1970 – 1972 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

6 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 10 ได้แก ่ 
-คริสตจักรจอมทอง ปี 1970 จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดห้วยอี่ลิง ปี 1970 จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดเมืองกลาง ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดกองลอย ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 
-หมวดแม่สอย ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 11 ได้แก ่ 
-คริสตจักรห้วยแก้ว ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 5 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 1 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 5  
 

ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค [เขต 1, 2, 6, 7] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1967, 1971 – 1972 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

8 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 1 ได้แก ่ 
-คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์ ปี 1967 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรสันต้นปิน ปี 1971 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 2 ได้แก ่ 
-คริสตจักรทวีพร ปี 1967 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรเวียงพร้าว ปี 1967 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 6 ได้แก ่ 
-คริสตจักรศรีพนาลัย ปี 1971 จ านวน 3 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 7 ได้แก ่ 
-คริสตจักรสุริยะชัยพร ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 1 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 7 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ รายชื่อแฟ้มไม่ชดัเจน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 7 แฟ้มที่ 6 

 
ชื่อเอกสำร กิจกรรมภายในภาค [เขต 1, 6, 10, 11, 12] 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1972 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

7 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 1 ได้แก ่ 
-คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์ ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 6 ได้แก ่ 
-คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 
-คริสตจักรบ่อหิน ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 11 ได้แก ่ 
-คริสตจักรศิริวัฒนา ปี 1971 จ านวน  2 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 12 ได้แก ่ 
-คริสตจักรลี้พึ่งธรรม ปี 1972 จ านวน 1 เล่ม 

แบบส ารวจสถิติครอบครัวคริสเตียนของคริสตจักรในเขต 10 ได้แก ่
-คริสตจักรคะนาอัน ม.ป.ป. จ านวน 1 เล่ม 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

แบบส ารวจมีลักษณะเป็นเล่ม สมุดปกอ่อน สีน้ าตาล มี 2 ขนาด คือ 
ขนาดกว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. จ านวน 25 หน้า จ านวน 4 เล่ม 
และขนาดกวา้ง 18.5 ซ.ม. ยาว 24.5 ซ.ม. จ านวน 50 หน้า จ านวน 3 
เล่ม  
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ รายชื่อแฟ้มไม่ชดัเจน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 1 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [การประชุมสมชัชา สภาคริสตจักรฯ สมัย

สามัญ ครั้งที่ 8] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1954 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

133 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสารการประชุมสมชัชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 8 วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 1954 ประกอบด้วย 

-ระเบียบวาระการประชุม 
-มติย่อของการประชุมกรรมการอ านวยการ ปี 1951 – 1954 
-มติย่อของการประชุมกรรมการด าเนินงาน ปี 1951 – 1954 
-รายงานของสัมพันธอนุกรรมการคริสตศาสนศึกษา 
-รายงานของสัมพันธอนุกรรมการเผยแพร่ 
-รายงานสัมพนัธอนุกรรมการอนุชนแห่งสภาฯ 
-รายงานคณะสัมพนัธอนุกรรมการสภาฯ และมิชชั่น 
-รายงานของกรรมการ ภาค กอง แผนก และสถาบนัตา่งๆ ของ
สภาฯ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ เอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟ้ม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 2 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [การประชุมสมชัชา สภาคริสตจักรฯ สมัย

สามัญ ครั้งที่ 10] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1962 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

2 เล่ม  
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-เล่มที่ 1 รายงานการประชุมสมชัชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัย
สามัญ ครั้งที่ 10 วันที่ 2 – 7 ธันวาคม 1962 จ านวน 40 หน้า 
-เล่มที่ 2 โรงเรียนที่ขึ้นตรงต่อกองการศึกษา ปีการศึกษา 2509 ของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 49 หน้า 
-บทเรียนพระคัมภีร์ บทที่ 1 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

มีลักษณะเป็นเล่ม เล่มที่ 1 มี 40 หน้า, เล่มที่ 2 มี 49 หน้า 
ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 3 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [การประชุมสมชัชา สภาคริสตจักรฯ สมัย

สามัญ ครั้งที่ 11] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1966 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

130 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสารการประชุมสมชัชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ 
คร้ังที่ 11 วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 1966 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน-
วิทยาลัย ประกอบด้วย 

-ระเบียบวาระการประชุม 
-แถลงการณ์เก่ียวด้วยความมุ่งหมายของการจัดการประชุม 
-รายชื่อผู้แทน และผู้เข้าร่วมประชุม 
-ร่างแก้ไขธรรมนูญคริสตจักรตามที่กรรมการยกร่างเสนอมา 
-มติของกรรมการอ านวยการอ านวยการสภาฯ ระหว่าง 4 ปีที่ผา่น
มาโดยย่อ 

-ส าเนาจดหมายสนัถวไมตรี จาก มร.วิลเลียม พี. ทอมสัน และ ดร. 
ทีโอดอร์ โรมิค  
-รายงานกิจการของ (คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู แผนก
อนุชนสภาฯ) 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 4 
 

หมำยเหตุ เอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟ้ม   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 4 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [การประชุมสมชัชา สภาคริสตจักรฯ สมัย

สามัญ ครั้งที่ 11] 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1966 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

123 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสารการประชุมสมชัชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 11 วันที่ 11 – 16 ธันวาคม 1966 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน-
วิทยาลัย (ต่อจาก กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 เป็นเร่ืองเดียวกัน)  

-รายงานกิจการของคริสตจักรภาคต่างๆ  
-รายงานของกอง แผนก กรรมการ โรงเรียน และโรพยาบาลตา่งๆ 
ที่สังกัดสภาฯ 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
 

หมำยเหตุ ข้อสังเกต –  
1. คิดว่าเป็นเอกสาร เรื่องเดียวกับ กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 ผู้จัดเรียง

คงแบ่งออกเป็น 2 แฟ้ม  
ข้อเสนอแนะ –  

1. น่าจะจัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุม  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 5 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [กรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรฯ] 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1946, 1960 – 1964, 1967 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

112 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
-วันที่ 6 – 8 เมษายน 1946 
-วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 1960 
-วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 1961 
-วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 1962 
-วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 1963 
-วันที่ 14 กรกฎาคม 1963 (คร้ังพิเศษ)  
-วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 1964 
-วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 1967 

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ รายงานการประชุม แต่ละคร้ัง มีเอกสารแนบท้ายการประชุม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 6 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ [กรรมการด าเนินงาน สภาคริสตจักรฯ] 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960 – 1965, 1976 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

63 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุมกรรมการด าเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
-วันที่ 10 มิถุนายน 1960 
-วันที่ 3 พฤศจิกายน 1960 
-วันที่ 3 พฤศจิกายน 1960 
-วันที่ 26 กันยายน 1962 
-วันที่ 26 ธันวาคม 1962 
-วันที่ 13 พฤษภาคม 1963 
-วันที่ 15 ตุลาคม 1963 
-วันที่ 11 มกราคม 1964 
-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1964 
-วันที่ 26 มีนาคม 1964 
-วันที่ 13 มิถุนายน 1964 
-วันที ่15 กรกฎาคม 1964 
-วันที่ 28 พฤศจิกายน 1964 
-วันที่ 31 ธันวาคม 1964 
-วันที่ 24 พฤษภาคม 1965 
-วันที่ 18 กันยายน 1965 
-วันที่ 9 พฤศจิกายน 1965 
-วันที่ 1 ตุลาคม 1976 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 8 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 – 1965 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

30 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม รายงาน รายชื่อ ได้แก่ 
-รายงานการประชุมกรรมการบุคคล สภาคริสตจักรฯ  

-วันที่ 6 ธันวาคม 1962 
-วันที่ 3 มิถุนายน 1963 
-วันที่ 14 มกราคม 1964 
-วันที่ 12 มิถุนายน 1964 
-วันที่ 30 กรกฎาคม 1964 
-วันที่ 31 ธันวาคม 1964 
-วันที่ 5 มิถุนายน 1965 
-วันที่ 29 ตุลาคม 1965 
-วันที่ 11 กันยายน 1965 

-รายงานของคณะกรรมการทรัพย์สินแห่งสภาคริสตจักรฯ วันที่ 12 
มิถุนายน 1961 (การก่อสร้างอาคาร) 
-รายงานการประชุมอนุกรรมการหน่วยงานสังขละบุรี วันที่ 24 มิถุนายน 
1963 
-รายชื่อกรรมการต่างๆ ของสภาคริสตจักรฯ ปี 1963 เสนอโดยกรรมการ
อ านวยการสภาฯ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 1 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ 

    
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960, 1962, 1964, 1966 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

127 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร และรายงานต่างๆ 
-ค าเทศนาเกี่ยวกับการอธิษฐาน โดย ศาตราจารย์เดวิด พอลเก็น ผู้ประกาศ 
พระกิตติคุณ และศาสนทูตทั่วไปประจ าคริสตจักรในภาคตะวันออกแสดงแก่
เจ้าหน้าที่ของคณะเวิลด์วิชั่น ที่เมืองปาซาเด็นนา มลรัฐคาลิฟอร์เนีย เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 1960 
-ประวัติผู้ก่อตั้งและประธานองค์การเวิลด์วิชั่น 
-รายงานการประชุมกรรมการบ้านและครอบครัว 
-รายงานแผนกอนชุนโดยย่อ ปี 1966 
-รายงานกิจการของภาคที่ 1 ปี 1964 
-ระเบียบกรมศาสนาวา่ด้วยการจ่ายเงินอุดหนนนุองค์กรทางศาสนา พ.ศ. 
2507 
-กฎการปกครองคริสตจักรในประเทศไทย 
-คริสคจักรสะพานเหลืองร้องอุทธรณ์ค าพิพากษาของคณะธรรมกิจประจ า
ภาค 
-Board Action 57 – 141 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ -เอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟม้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 2 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆไป – สภาคริสตจักรฯ 

     
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1971 – 1976 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

51 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานกิจการของกรรมการทุน เดือนธันวาคม 1971 – พฤศจิกายน 
1974  
-รายงานของกอง แผนก และกรรมการต่างๆ 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 3 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1949 – 1950, 1958 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

25 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร รายชื่อ แผนที ่
-บัญชีรายชื่อและราคาหนังสือของกองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ 
-บางส่วนของเอกสารการประชมุอนุชนทั่วประเทศ วันที่ 13 – 21 
สิงหาคม 1949 
-บทเพลง การประชุมอบรมอนชุน ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
-ใบแถลงการณ์ของอาจารย์บุญมาก กิตติสาร 
-ระเบียบพิธีถวายโบสถ์ใหม่ คริสตจักรภาคที่ 3 ไทยเจริญธรรม บ้าน- 
หัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร ่วันที่ 20 พฤษภาคม 1950  
-แผนที่แสดงที่ตั้งสตรีภาคต่างๆ ทั้ง 11 ภาค 
-หนังสือข่าวสตรี ฉบบัที่ 1 ปี 1958 
-ข่าวสารสตรี ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกันยายน 1958 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เอกสารเหลืองกรอบ บางส่วนฉกีขาด กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม 
ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 

หมำยเหตุ – 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 4 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1958, 1961 – 1964, 1968 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

57 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการเงิน รายชื่อ 
-รายงานการเงินของสภาฯ ปี 1961 
-รายงานการเงินของสภาฯ รายรับ – รายจ่าย ปี 1963 
-ค าของบประมาณ ปี 1965 เพื่อรับปี 1964 
-รายชื่อเจ้าหน้าที่ และกรรมการต่างๆ ของสภาฯ ปี 1958, 1961, 1962 
-งบประมาณสภาคริสตจักรฯ ป ี1968 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่นบรรจุในแฟ้ม ลักษณะการบนัทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -เอกสารไม่มีระเบียบภายในแฟม้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 5 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – การประชุมสัมมนาการบริหารงานของสภาฯ 

 
วัน เดือน ปีของเอกสำร ค.ศ. 1971 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

81 แผ่น และ สมุด 1 เล่ม 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-เอกสารการประชุมสัมมนาการบริหารงานของสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 1971 ณ โรงแรมเอราวัณ  
-เป็นสมุดบันทึก ลายมือของอาจารย์ส าราญ กวงแหวน บนัทึกการประชุม 
-สัมมนาการบริหารงานของสภาคริสตจักรฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 21 
สิงหาคม 1971 ณ โรงแรมเอราวัณ  
-เอกสารบันทึกความเห็นที่สมควรจะได้มีการแก้ไขธรรมนูญการปกครอง
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ป ี1970 ของอาจารย์ส าราญ  
กวงแหวน 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ อาจจะเป็นเอกสารส่วนตัวของอาจารย์ส าราญ กวงแหวน สมัยเป็น
เลขานุการภาค ปี 1971 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 6 

 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – สภาคริสตจักรฯ – กองการเผยแพร่ 

 
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963 – 1966, 1968 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

106 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายงานการประชุม 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่สภาคริสตจักรฯ  

-คร้ังที่ 3/1963  วันที่ 2 ธันวาคม 1963 
วันที่ 20 มีนาคม 1964 

-รายงานการประชุมสัมพนัธกรรมการเผยแพร่พระกิตติคุณ TEF วันที่ 12 
– 13 พฤศจิกายน 1965 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ ของภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน 
วันที่ 20 สิงหาคม 1966 
-รายงานการประชุมกรรมการเผยแพร่ของสภาคริสตจักรฯ วันที่ 21 
กันยายน 1966 
-การประชุมสัมมนาว่าด้วยการเผยแพร่พระกิตติคุณ ณ ค่ายเยาวชน  
ดอยสุเทพ วันที ่3 – 7 ธันวาคม 1964 
-รายงานการประชุมของสัมพันธกรรมการเผยแพร่พระกิตติคุณ เพื่อวาง
แผนการเผยแพร่ร่วมกัน วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 1965 
-การสัมมนา เร่ือง “การเผยแพร่พระกิตติคุณ” คริสตจักรภาคที่ 1
เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1968 วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 1968 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 7 
 

ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – ชูชพีชนบท 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963, 1965 – 1968 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

104 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

รายงานการประชุม รายงาน โครงการ 
-รายงานกรรมการประชุมร่วมกับกรรมการชูชีพชนบทของสภาฯ วันที่ 22 
– 23 กุมภาพันธ์ 1963 
-รานงานการประชุมกรรมการประจ าแผนกชูชีพชนบทและสมาคมเกษตร
ฟาร์มสัมพันธกิจเชยีงราย วนัที่ 6 – 7 มกราคม 1965 
-รายงานการประชุมของกรรมการคณะผู้น าแผนกชูชพีชนบทแห่งสภาฯ  
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 1965 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้น าแผนกชชูีพชนบท  

-คร้ังที่ 5/1966 วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 1966 
-คร้ังที่ 2/1967 วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 1967 
-คร้ังที่ 1/1968 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1968  
-คร้ังที่ 2/1968 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 1968  

-รายงานการประชุมกรรมการสหชูชีพชนบทแห่งประเทศไทย  
-คร้ังที่ 1/1968 วันที่ 18 มีนาคม 1968 
-คร้ังที่ 2/1968 วันที ่25 มิถุนายน 1968 
-รายชื่อและที่อยู่สมาชิกสหชูชีพแห่งประเทศไทย 
-นโยบายสหชูชีพชนบทแห่งประเทศไทย 

-โครงการฉลองครบรอบ 13 ปี ของฟาร์มสัมพันธกิจเชียงราย 
-โครงการส าหรับคริสตจักรประจ าท้องถิ่น ปี 1965 ที่แผนกชูชพีเสนอต่อ 
ธรรมกิจทุกคริสตจักร 
-รายงานการเงินหมุนเวียนของแผนกชูชพีชนบทวนัที่ 15 มีนาคม 1963 – 
31 ธันวาคม 1966 
-บัญชีเงินสร้างทุนสะสมถาวร แผนกชชูีพชนบทแห่งสภาฯ วนัที่ 31 
ธันวาคม 1966 
-รายรับ – รายจ่าย บัญชีประเภท 6 แผนกชูชพีชนบท ปี 1964 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 7 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                             กล่องท่ี 9 แฟ้มที่ 8 
 

ชื่อเอกสำร 
 

ทั่วๆ ไป – ชูชพีชนบท 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1964, 1967 – 1968 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

102 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

จดหมาย รายงาน รายชื่อ แบบฟอร์ม โครงการ 
-การอบรมของศูนย์อบรม – ฝึกงานเกษตร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 
เมษายน 1964 
-รายงานชชูีพชนบทสาขา 4 (มกราคม – พฤษภาคม 1967) 
-รายชื่อกรรมการชูชีพชนบทสาขาภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพนู ประจ าปี 
1967 – 1968 
-โครงการชูชีพชนบทสาขาภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1967 – 
1968 
-โครงการอบรมเจ้าหน้าที่คริสตจักรชนบท 
-โครงการจัดสรรเพื่อการพัฒนาบ้านคริสเตียน 
-จุดประสงค์และหลักปฏบิัติเก่ียวกับการกู้เงินจากแผนกชูชชีนบท 
-แบบฟอร์มใบกู้ยืมเงิน 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 10 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป – อบรมสัมมนาครูประกาศทั่วประเทศ 
 

วัน เดือน ปี ของ
เอกสำร 

ค.ศ. 1969 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

56 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาและอบรมศาสนาจารย์ และครูประกาศ 
ทั่วประเทศ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 1969 
-หมายก าหนดการ 
-ระเบียบนมสัการเปิดสัมมนาและอบรม 
-เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
-บทเรียนพระคัมภีร์ “จดหมายของท่านยาโกโบ” 
-บทความ “ศาสนจารย์และผู้ประกาศในโลก” โดย ประกอบ ดตีันนา 
-สารบัญ หัวข้อ “ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล ครูประกาศ” โดย สมชาติ  
ชอุ่มทอง 
-บทเพลงนมัสการ 
-เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบนมัสการและพิธีตา่งๆ (พธิีสมรส พิธบีรรจุศพ พิธี
ศีลมหาสนิท พิธีศีลบพัติสมา) 
-ธรรมนูญการปกครองคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1968 ( ตัง้ต้น ค.ศ.
1934 แก้ไข ค.ศ. 1941, 1952 และยกร่าง 1967) 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพ
และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกมีทั้งพิมพ์และลายมือ 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 10 แฟ้มที่ 2 
 
ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป [โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด] [โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี] 

    
วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1963 – 1964, 1975 

 
ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

20 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานประจ าปีของโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด จ.ล าปาง ปี 1963 
-รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด  
จ.ล าปาง วันที่ 15 มกราคม 1964 
-รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี ที่เสนอกอง
การศึกษา เพื่อน าเสนอมูลนิธิสภาฯ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา 
วันที่ 16 ตุลาคม 1975 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์  

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 10 แฟ้มที่ 3 
 

ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1967, 1971, 1978 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

23 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-เอกสารการประชุมชมรมคริสเตียนผูบ้ าบัดโรคในประเทศไทย คร้ังที่ 4 
วันที ่14 – 16 พฤษภาคม 1971 ณ ค่ายอบรมคณะแบ๊พตสิ หาด- 
จอมเทียน พัทยา 
-จุลสาร พ.ฟ.ค. ฉบับอ าลา ประจ าเดือนธันวาคม 1978 
-เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยปี 1967 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -น่าจะเป็นเอกสารของอาจารยส์ าราญ กวงแหวน   
เพราะเซ็นชื่อ ส าราญ กวงแหวน ไว้ที่มุมบนซา้ยของเอกสาร 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 10 แฟ้มที่ 4 
 

ชื่อเอกสำร ทั่วๆ ไป 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961 – 1963, 1967, 1971 – 1973, 1976 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 

55 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานผลการฟื้นฟนู าวิญญาณในโรงเรียน โรงพยาบาลตา่งๆ ระหว่าง
เดือนกันยายน 1960 – กุมภาพนัธ์ 1961 
-เอกสารเดือนดนตรี กรกฎาคม 1961 
-Short Note on Baptism โดย S.M. Sewell 1961 
-ก าหนดการ และรายชื่อผู้เข้าร่วมรีทรีต ซี วี เอส เอ วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 
1967 
-ประกาศของกองการศึกษา เร่ือง การบริการถ่ายเอกสาร 1972 
-ค าปราศรัยของ ศาตราจารย์ประเสริฐ อินทะพันธุ์ ผู้ครบเกษียณอายุใน
สถาบนัพระคริสตธรรมแห่งสภาฯ เนื่องในวันพิธีมอบปริญญามหาบัณฑิต 
คริสตศาสนศาสตร์แก่ อาจารยแ์ม้น พงศ์อุดม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1973 
-ระเบียบการของวิทยาลัยพายพั ปีการศึกษา 2516 
-ข่าวสารการเผยแพร่ กองการเผยแพร่พระกิตติคุณสภา ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 
เดือนธันวาคม 1976 
-โครงสร้างการบริหารของกองการเผยแพร่ 
-รายงานการรีทรีตของพนักงานภาคคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน 
วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 1971 
-“เสียงจากเมืองยาว” (คริสตจกัรสัมพันธวงศ์ ล าปาง) โดย วิรยิะ  
พูลวิริยะ 
(ขอบริจาคถวายทรัพย์เพื่อสร้างโบสถ์คริสตจักรสัมพนัธวงศ์) 
-ข้อปรึกษา อี เอ ซี ซี เพื่อจะเสนอการประชุมสภาฯ เดือนธนัวาคม 1962 
-ใบสมัครการอบรมครูรวีวารศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรม เชียงใหม่ 
-ใบสั่งจองหนังสือของกองต าราศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรม 
-ก าหนดการศึกษาพระคัมภีร์ของ McCormik Hospital School of 
Nursing Midwifery and Public Health Morning Warship Services 
21 สิงหาคม - 11 พฤศจิกายน  
-เอกสารข้อเสนอแนะการเทียบเท่าวุฒทิางศาสนศาสตร์และพยาบาลของ
วิทยาลัยพระคริสตธรรม และโรงเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค 
-โครงสร้างองค์กรการบริหารการศึกษาโรงเรียนของสภาคริสตจกัรฯ 
-แปลนตึก Chiengmai Christian Orphanage เมษายน 1963 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 10 แฟ้มที่ 4 
 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

กระดาษเป็นแผ่น บรรจุแฟ้ม ลกัษณะการบันทึกด้วยการพิมพ์ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                       กล่องท่ี 11 
 

ชื่อเอกสำร รายงานการประชุมภาคที่ 1 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1934 – 1935, 1943, 1991 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 
 

1 เล่ม (11หน้า ) 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

-รายงานการประชุมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (วิสามัญ) วันที่ 30 ธันวาคม 1934 
-รายงานการประชุมภาคที่ 1 (วิสามัญ) วนัที่ 31 กรกฎาคม 1935 
-รายงานการประชุมธรรมกิจคริสตจักรประจ าภาคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 17 
– 20 มิถุนายน 1943 
-บันทึกปากค าของนายแสวง สมาชิกหมวดคริสเตียนปงสวสัดิ์ อ.จอมทอง  
วันที่ 5 เมษายน 1991 
 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 
 

เป็นสมุดเล่ม บรรจุในกล่องเอกสารสีแดงขนาดพิเศษ ขนาดกวา้ง 30 ซ.ม.  
ยาว 41.5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม. 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ -มีเอกสาร ปี 1991 แทรกมาในเล่ม ด้วย 1 เร่ือง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                       กล่องท่ี 12 
 

ชื่อเอกสำร บัญชีรับ – จ่าย คริสตจักรภาคที่ 1 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1953 – 1965 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 
 

1 เล่ม (339 หน้า) 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

สมุดบัญชีรับ – จ่ายของคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่  

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 
 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

-เป็นสมุดเล่ม ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อย ปกหน้า – หลังหุ้มด้วยผ้าฝา้ย 
สีเขียว บรรจุในกล่องกระดาษแข็งสีแดง ขนาดพิเศษ กว้าง 30.5 ซ.ม.  
ยาว 44.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม. มีฝาปิดดา้นบน   
-เป็นสมุดตีตารางส าเร็จรูปตลอดทั้งเล่ม 
-กระดาษสมุดเปน็รูพรุนจากการถูกแมลงเจาะตลอดทั้งเล่ม แต่ได้รับการ
อบฆ่าแมลง และซ่อมแซมปกเรียบร้อย 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 13 แฟ้มที่ 1 
 

ชื่อเอกสำร สถิติของคริสตจักรภาคที่ 1 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1961, 1970 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 
 

70 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ข้อมูลจากแบบฟอร์มสถิติของคริสตจักรประจ าต าบลต่างๆ ในสงักัด
คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ – ล าพูน ประจ าปี 1961 และป ี1970 ให้
ข้อมูลเก่ียวกับ 

-ชื่อคริสตจักร  
-ที่ตั้ง  
-ชื่อประธานธรรมกิจคริสตจักร  
-จ านวนสมาชิก  
-การเงิน  
-รายรับ – รายจ่าย  
-รายงานเกี่ยวกับสมาชิกในคริสตจักร  
-ทารกและเด็ก  
-ศิษยาภิบาล  
-การรวีวารศึกษา (จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน 
จ านวนเงินรับ – จ่าย)  

-เจ้าหน้าที่คริสตจักร (ผูป้กครอง มัคนายก)  
-จ านวน และชื่อผู้ที่รับเงนิเดือนจากคริสตจักร 

   
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เป็นแบบฟอร์มกระดาษ มีขนาดใหญ่กว่าแฟ้ม (กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 39.5 
ซ.ม.) เป็นแบบฟอร์มมี 2 หน้า มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล แฟ้มเอกสาร 1 
แฟ้มบรรจุในกล่องขนาดพิเศษ กว้าง 29 ซ.ม. ยาว 41.5 ซ.ม. สูง 3 ซ.ม. 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                            กล่องท่ี 14 แฟ้มที่ 1 
  

ชื่อเอกสำร สถิติคริสตจักรประจ าต าบล 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1960 – 1963 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร  
 

72 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

เอกสาร และแบบฟอร์ม 
-รายชื่อคริสตจักรและหมวดคริสเตียนที่สงักัดภาคที่ 1 (ลายมือ) 
-จดหมายน าส่งสถิติคริสตจักรจอมทอง คริสตจักรสืบนทีธรรม  
-จดหมายน าส่งเงินบ ารุงภาคของคริสตจักรศิริวัฒนา 
-จ านวนสมาชิกคริสตจักรแพ่งพมิลธรรม 
-รายชื่อสมาชิกหมวดคริสเตียนห้วยงู 
-บัญชีส ามะโนครัวคริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์ 
-ข้อมูลจากแบบฟอร์มสถิติคริสตจักรประจ าต าบล ที่สังกัด
คริสตจักร ภาคที่ 1  

 
ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

 
ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เอกสารกระดาษเป็นแผน่บรรจุในแฟ้มสีชมพู เอกสารที่เปน็แบบฟอร์มมี
ขนาดใหญ่กว่าแฟ้ม เอกสารทั้งแฟ้มบรรจุในกล่องกระดาษสีแดง ขนาด
พิเศษ ขนาดกว้าง 60 ซ.ม. กว้าง 33 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม. 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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RG 013/79                                                                                       กล่องท่ี 15 
 

ชื่อเอกสำร สถิติของภาค 
 

วัน เดือน ปี ของเอกสำร ค.ศ. 1955 – 1956 
 

ขนำดและปริมำณของ
เอกสำร 
 

112 แผ่น 
 

ขอบเขตและเนื้อหำของ
เอกสำร 

ข้อมูลแบบฟอร์มสถิติของคริสตจักรประจ าปี 1955 และปี 1956 ให้ข้อมูล
เก่ียวกับ 

-ชื่อคริสตจักร/หมวดคริสเตียน  
-ปีที่ตั้งโบสถ์  
-จ านวนศิษยาภบิาล  
-จ านวนศาสนาจารย์  
-จ านวนอนุศาสนาจารย์  
-จ านวนผูป้กครอง  
-จ านวนมัคนายก  
-จ านวนสมาชิก  
-จ านวนค่าเฉลี่ยผูท้ี่มานมัสการต่อ 1 สัปดาห์  
-จ านวนสมาชิกส ารอง  
-จ านวนทารก  
-รายรับ – รายจ่าย  
-การรวีวารศึกษา (จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน)  
-การอนุชน (จ านวนคณะ จ านวนสมาชิก)  
-การสตรีคริสเตียน 

ภำษำ/ตัวอักษร ภาษาไทย 

ลักษณะทำงกำยภำพและ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำน
เทคนิค 

เอกสารบรรจุในกล่องไม่ใส่แฟ้ม เอกสารมี 2 ขนาด คือ 
แบบฟอร์ม คปท. ๑ ขนาด กวา้ง 25 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
แบบฟอร์ม คปท. ๒ ขนาด กวา้ง 43.5 ยาว 56 ซ.ม. 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง – 
 

หมำยเหตุ – 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดัชนี 
 
ภำษำไทย 
 
ก 
กฎการปกครองคริสตจักร   กล่องที ่1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
กรรมการก่อสร้าง   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
กรรมการคริสเตียนศึกษา   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 3 
กรรมการเงินและงบประมาณ  กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
กรรมการชูชีพชนบท   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
กรรมการเด็กก าพร้า   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
กรรมการด าเนินงาน   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 9,เล่มที่ 3, เล่มที่ 4,  

กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, เล่มที่ 4 
กรรมการด าเนินงานภาค   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
กรรมการด าเนินงานสภาฯ  กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10 
กรรมการติดต่อต้อนรับฯ   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
กรรมการท างบประมาณ   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
กรรมการทุน     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 2 
กรรมการประกาศเผยแพร่  กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
กรรมการเผยแพร่   กล่องที ่2 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 6,  
กรรมการสหชูชีพชนบท   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 7 
กรรมการอนุชน    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
กรรมการอนุชนภาค   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
กรรมการอ านวยการ   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1, เล่มที่ 3,  
     เล่มที่ 4 
กรรมการอ านวยการภาคที่ 1  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 
กรรมการอ านวยการสภาฯ   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
การขอบริจาคเงิน    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
การข้ึนบ้านใหม่     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การเงินของสภาฯ   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 4 
การถือศลี     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การติดต่อราชการ   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การนมัสการวันอาทิตย์   กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2 
การประกาศฟื้นฟู   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
การประชุมธรรมกิจ    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
กรรมการกองการเผยแพร่   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
การประชุมเผยแพร่   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
การประชุมผู้บริหารงานของภาค  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3 
การประชุมภาคที่ 1   กล่องที่ 11 
การประชุมสมัชชา สมัยสามัญ  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 7 
การประชุมสภาคริสตจักรฯ   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12  
การชุมนุมอนุชน    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
การผลิตผู้น า    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7 
การฟ้ืนฟูผู้น าวิญญาณ    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
การเยี่ยมเยียนคริสตจักร    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 4 
การส่งงบประมาณภาค   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 
การส่งสถิติ    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
การสมรส     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การสร้างโบสถ์     กล่องที่ 1 แฟ้มที ่4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7 
การให้ศีลบัพติสมา    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การอธิษฐาน      กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
การอบรมเจ้าหน้าที่    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การอบรมสมาชิก    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
การอบรมอนุชน    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที ่9 
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3 
กลุ่มออมทรัพย์พัฒนา   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 7 
กองการศึกษา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 2 
กองคริสเตียน    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
แก้ว เนตตโยธิน    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
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ข 
ข่าวสารสตรี    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
เขตการปกครอง    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2 
เขตอภิบาลชนบท   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
 
ค 
คนรับใช้พระเจ้า    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
คณะกรรมการชูชีพ   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 4 
คณะกรรมการทรัพย์สิน   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 7 
คณะกรรมการอ านวยการ   เล่มที่ 4 
คณะธรรมกิจ    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1,กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8   
คณะแบ็พติส    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 3 
คณะเวิลด์วิชชั่น    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
คณะอนุชน    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
คณะ เอฟ โอ ซี    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
คณะ โอเวอร์ซีมิชชันนารี เฟลโลชิพ กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
คณะ ไอ ซี ซี ซี    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10 
คะแนนสอบ    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 8 
ค่ายดงพระพร    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
ค่ายเยาวชน ดอยสุเทพ   กล่องที ่9 แฟ้มที่ 6 
ค่ายอนุชน    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
ค่ายอนุชน ดอยสุเทพ   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7 
ค่ายอบรมอนุชน    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
ค าเทศนา     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
คิม ซูลอิล    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักร    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 15 
คริสตจักรเกาะกลาง เชียงใหม่  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
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คริสตจักรเกาะกลาง   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรข่วงเปา   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรคะนาอัน   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรจีน เชียงใหม่   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4 
คริสตจักรจีน นครปฐม (ภาค 11)  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรเจริญธรรม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที ่7 
คริสตจักรจอมทอง   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรชนบท    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 8 
คริสตจักรชัยชนะ    กล่องที่ 7 เล่มที่ 1 
คริสตจักรช่างค า    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
คริสตจักรเชียงราย    กล่องที ่1 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรเชียงดาว    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรซีโลอัม    กล่องที่ 7 เล่มที่ 1 
คริสตจักรเด่นด ารงธรรม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8,กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, 

กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4  
คริสตจักรไตรสภาวคาม   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรธรรมนิคม   กล่องที่ 7 , เล่มที่ 1 
คริสตจักรธาราธรรม   กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 8 
ครสิตจักรในเขต 1    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรในเขต 2    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรในเขต 3    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรในเขต 4    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรในเขต 5    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรในเขต 6    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรในเขต 7   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรในเขต 8    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรในเขต 9    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรในเขต 10    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรในเขต 11    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรในเขต 12    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
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คริสตจักรทวีพร     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรที่ 1 ฝาง   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 
คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรที่ 1 ส าเหร่   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรที่ 2     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรทุ่งต้อม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรไทยผดุงธรรม    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรเบ็ธเลเฮม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรเบ็ธเอล   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรบ่อหิน    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรปงธรรม   กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรประจ าต าบล    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, เล่มที่1,  
     เล่มที่ 2, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13, กล่องที่ 13, แฟ้มที่ 1, 
     กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5  
คริสตจักรประจ าภาค   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรประชากิตติสุข จ.เชียงราย กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
คริสตจักรปลายคลอง   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรป่าเหมือด   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 7 เล่มที่ 1 
คริสตจักรพาน     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรพระพรชัย (หนองอาบช้าง) กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรพร้าว     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรเพ็ชรไพฑูรย์   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 8 
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คริสตจักรแพ่งพิมลธรรม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรแผ่นไชยทอง    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, 
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 8 
คริสตจักรฝาง     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรภาค     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
คริสตจักรภาคตะวันออก   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรภาคที่ 1   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7, เล่มที่ 5,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13, เล่ม 6, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 9 แฟ้มที ่6,  
     กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 12, กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรภาคที่ 3   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรภาคที่ 6   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
คริสตจักรราษฎร์สุวรรณ   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 7 
คริสตจักรลี้พึ่งธรรม   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรล าพูน    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรวงศ์ชัยพันธ์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรเวียงพร้าว    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรศิริวัฒนา   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรศรีงาม    กล่องที่ 1 แฟ้มที ่6, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
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คริสตจักรศรีชุม    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรศรีพนาลัย    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรสันต้นปิน   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรสันติสุข   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรสัมพันธวงศ์   กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
คริสตจักรสิทธิธรรม   กล่องที่ 7 เล่มที่ 1 
คริสตจักรสืบนทีธรรม    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7, 
     กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
คริสตจักรสุริยศรังษี    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที ่6,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรสุริยะชัยพร   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์   กล่องที ่1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
คริสตจักรศรีงาม    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8 
คริสตจักรศรีชัยพร   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
คริสตจักรศรีนพาลัย   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4, 
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
คริสตจักรห้วยแก้ว   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4 
คริสตจักรหนองบัว   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9 
คริสตจักรหนองอาบช้าง    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
คริสตจักรหนองไฮ   กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
คริสเตียน    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
คริสเตียนศึกษา    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3 
คริสตศาสนศึกษา   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1 
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คลิปเมอร์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
วีระ ขันอุระ    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10 
ค าจันทร์ กันทะมิตร   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 
บุญทา เอกะสุวรรณ   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
ครูประกาศ    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1 
ครูประกาศนียบัตร   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4  
ครูรวีวารศึกษา    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
ครอบครัวคริสเตียน   กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3, 
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 6 
ครอบครัวคริสเตียนอ่ีลิง    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4 
โครงการด ารงคริสตจักร   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
โครงการเผยแพร่    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10 
โครงการหัตถกรรม   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 4 
โครงการอนุชนในพระคริสตเจ้า   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
 
ง 
งานฉลองครบรอบ 100 ปี   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
เงินบ ารุงภาค    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12 
 
จ 
จดหมายสันถวไมตรี   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
จรัล อุประค า    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
จอมทอง    กล่องที่ 11 
จุดบ้านท่าอ้อ    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
จุดบ้านป่าจี้    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
จุดบ้านม่วง    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
จุดบ้านสบทา    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
จุดบ้านใหม่ ท่าก๋าน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
จุดประกาศ    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2, 
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เจริญ      กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10 
เจ้าหน้าที่คริสตจักร   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11,  
     กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1 
เจ้าหน้าที่ภาค    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12 
 
ฉ 
ฉันทะภาระ    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
 
ช 
ชมรมคริสเตียน    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 3 
ชู แวล ์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
 
ด 
ดร.คอนเลย์    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
ดร.โคยาม่า     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
ดร.เดวิด พอลเก็น   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
ดร.ทีโอดอร์ โรมิค   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
ดร.วอเรน     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
ดร.โยสุเก โคยาม่า   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
 
ธ 
ธรรมกิจ     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3 
ธรรมกิจประจ าภาค   กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 2,  

กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 3,  
กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7, เล่มที่ 2 

ธรรมกิจคริสตจักร   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 8 
ธรรมกิจภาค    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, 
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 8,  
ธรรมชีวิต     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
ธรรมนูญการปกครอง   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 
ธรรมนูญของสภาฯ   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
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ธรรมนูญคริสตจักร   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
ธรรมศึกษา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
 
ท 
ทะเบียนส ามะโนครัว   เล่ม 6 
ทองค า พันธุพงศ์    กล่องที่ 1 แฟ้มที ่1, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10 
ทุ่งอ้อ      กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
  
น 
นักเรียนพยาบาลแมคคอร์มิค  กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 5 
นายกภาค    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
นิกายโปรเตสแตนท์   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
 
บ 
บรรณศาสตร์    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
บ้านคริสเตียน    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 8 
บันทึกพนักงานของภาค    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 4 
บุญทา เอกะสุวรรณ   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
บุญมาก กิตติสาร    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
แบบฟอร์ม คปท.11   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
แบบฟอร์มสถิติ    กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
โบสถ์จอมทอง    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7 
โบสถ์ทวีพร    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7 
 
ป 
ประกอบ ดีตันนา    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1 
ประชุมกรรมการด าเนินงานภาค  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3 
ประชุมกรรมการเผยแพร่   กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10 
ประชุมกรรมการสภาฯ   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2 
ประชุมกรรมการอ านวยการ  กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 5 
ประชุมธรรมกิจ    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักร  กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 4 
ประชุมอนุชน    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
ประธานธรรมกิจ    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
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ประธานธรรมกิจคริสตจักร  กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1 
ประชุมกรรมการด าเนินงาน  กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 6 
ประชุมกรรมการบ้านและครอบครัว กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
ประชุมกรรมการบุคคล   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 7 
ประชุมธรรมกิจคริสตจักร   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13, กล่องที่ 11 
ประชุมสมัชชาสภาคริสตจักร  กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
ประชุมสัปบุรุษ    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
ประชุมสัมมนาการบริหาร   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 
ประชุมอนุชน    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
ประชุมอนุชนภาค   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 5 
ประธานธรรมกิจภาค   เล่มที่ 1 
ประธานสภาคริสตจักรฯ   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3 
ประธานองค์การเวิลด์วิชชั่น  กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
ป่าจี้      กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
เปาโล     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10 
 
ผ 
แผนกชูชีพชนบท    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 7, 
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 8 
แผนกชูชีพฯ    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
แผนกธรรมศึกษา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
แผนกเผยแพร่    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2 
แผนกเผยแพร่พระกิตติคุณ  กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
แผนกโสตทัศนศึกษา   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
แผนกอนุชน    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
แผนกอนุชนสภาฯ   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
ผู้น าคริสตจักรชนบท   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 
ผู้น าอนุชน    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2 
ผู้บริหารงานคริสตจักร   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6 
ผู้ปกครอง    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 15 
ผู้ประกาศพระกิตติคุณ   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
ผู้รักษาเขตการปกครอง   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
ผู้อบรมพระคัมภีร์   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
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ผู้อ านวยการแผนกอนุชน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
 
พ 
พ่วง อรรฆภิญญ์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
พนักงานเผยแพร่    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 10, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1 
พนักงานภาค    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 5 
     กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
พระกิตติคุณ    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
พระคัมภีร์    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 2, 
     กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
พระเยซู     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10 
พิธีถวายข้าวใหม่    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4 
พิธีปลงศพ    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
พิธีศีลบัพตสิมา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, 
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1,  
พิธีศีลมหาสนิท    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1 
พิธีศีลสากล    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
พิธีสถาปนา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
เพลงนมัสการ    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1 
 
ฟ 
ฟาร์มสัมพันธกิจ เชียงราย   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 7 
 
ภ 
ภาค 5 น่าน    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9 
 
ม 
มัคนายก    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
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มานะ สมิตะพินทุ   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10 
มิชชันนารี     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
มิชชั่น     กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1 
มูลนิธิสภาฯ    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 2 
มูลนิธิสภาคริสตจักร   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 6 
แม้น พงศ์อุดม    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
แมสซินเจอร์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
เมืองใจ อินทะพันธ์   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
ไมตรี ชาติบุรุษ    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
 
ร 
รวีวารศึกษาผู้ใหญ่   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
รวีวารศึกษา    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
ร่างแบบแปลน     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
ร่างแผนผังอาณาเขต    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3 
รายงานประจ าปี     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1 
รายรับ – รายจ่าย   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 4, 
     กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 12, กล่องที่ 15 
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
โรงพยาบาลแวนแซนต์วูรด์  กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 2 
โรงแรมเอราวัณ    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 4,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี  กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 2 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2 
โรงเรียนพระคริสตธรรม เชียงใหม่   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 2 
โรงเรียนรังษีเกษม น่าน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
โรงเรียนรังษีวิทยา (ฝาง)    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
โรงเรียนลินกัลน์    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
โรงเรียนวิชชานารี   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5 
โรงเรียนสืบนทีธรรม   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 

 

 

โรงเรียนอนุกูลศึกษา   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
 
ว 
วันคริสตมาส    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2 
วันถวายผลหัวป ี   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 
วันระลึกอนุชน    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
วันอิสเตอร์    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 
วารสารธรรมชน    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 
วารสารเสียงระฆัง   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
วิริยะ พูลวิริยะ    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
วิทยาลัยพระคริสตธรรม   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
วิวัฒนาการทางศาสนา   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
วิลเลียม พี. ทอมสัน   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 3 
 
ศ 
ศศิธร     กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10 
ศาลารวีวารศึกษา   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
ศาสนาจารย์     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, 
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
ศาสนาจารย์จรัล อุประค า   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8 
ศาสนาจารย์ซุน อิล คิม   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
ศาสนาจารย์เบิก บานนิกุล  กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9 
ศาสนาจารย์บุญทา เอกะสุวรรณ  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
ศาสนาจารย์ประเสริฐ อินทะพันธุ์  กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
ศาสนาจารย์มานะ สมิตะพินทุ  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
ศาสนาจารย์เมี้ยน พงศ์น้อย  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6 
ศาสนาจารย์เมืองใจ อินทะพันธ์  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
ศาสนทูต    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 1 
ศาสนศาสตร์    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
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ศาสนศาสตร์ศึกษา   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4 
ศิษยาภิบาล     กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, 
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
ศูนย์ศึกษาคริสเตียนบริการ  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12 
 
ส 
สวง สงวนวงศ์วิจิตร   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10 
สมบูรณ์ แดงเรือน   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 10 
สถานีทดลองกสิกรรม อ.ฝาง  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
สถาบันพระคริสตธรรมแห่งสภาฯ  กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
สถิติครอบครัวคริสเตียน    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 9, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 5 
สตรีคริสเตียน    กล่องที่ 3 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
สตรีภาค     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
สตรีศึกษา    กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6 
สภาคริสตจักร    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1,  
     กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
สมาชิกของสภาฯ    กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 2 
สมาชิกคริสตจักร    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 13 แฟ้มที่ 1 
สมาชิก มกส.    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 8 
สมาชิกสมบูรณ์    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6 
สมุดบัญชี    เล่มที่ 5 
สมุดบันทึก    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 8 
สภาคริสตจักร    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 10, กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 6,  
     กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 
สหประชาชาติ    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 13 
สมชาติ ชอุ่มทอง    กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 1 
สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 7 
ส าราญ กวงแหวน   กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 5 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 

 

 

สุตรี รัตนรินทร์    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
สุพจน์ ชูวัฒนาวิทยา   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
สุพรรณ ดวงเนตร   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8 
เสงี่ยม ช.สิงหเนตร   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 6 
แสวง      กล่องที่ 11 
โสตทัศนศึกษา    กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 8 
 
ห 
หัวหน้าคริสตจักร    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2 
หัวหน้าอนุชนภาคท่ี 1   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 1 
หนังสือข่าวสตรี    กล่องที่ 9 แฟ้มที่ 3 
หนังสือรวีวารศึกษา   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 1 
หน่วยงานสังขละบุรี   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 7 
หน่วยบรรเทาทุกข์   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
หน่วยเวฬุวันป่าเหมือด   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4 
หมวดคริสเตียน    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 2, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 2,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, 
     กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 15 
หมวดคริสเตียนจีน เชียงราย  กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
หมวดคริสเตียนจอมทอง   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1 
หมวดคริสเตียนบ้านม่วง   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7 
หมวดคริสเตียนบ้านใหม่ ท่าก๋าน   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 7,  
     กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
หมวดคริสเตียนบ้านบ่อหิน   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 3 
หมวดคริสเตียนบ้านป่าห้า   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4 
หมวดคริสเตียนบ้านป่าเหมือด  กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 4 
หมวดคริสเตียนบ้านห้วยไผ่  กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9 
หมวดคริสเตียนบ้านห้วยน้ าขาว  กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7 
หมวดคริสเตียนปงสวัสดิ์   กล่องที่ 11 
หมวดคริสเตียนป่าจี้   กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3  
หมวดคริสเตียนป่าห้า   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 9 
หมวดคริสเตียนร่องน้ า   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
หมวดคริสเตียนเลธชายะดา  กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
หมวดคริสเตียนสามหลัง   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12, กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
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หมวดคริสเตียนห้วยครู   กล่องที่ 14 แฟ้มที่ 1 
หมวดคริสเตียนห้วยน้ าขาว  กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 3 
หมวดคริสเตียนห้วยอีลิง   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3 
หมวดกองลอย    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4 
หมวดธรรมนิคม    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 1, กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 8,  
     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
หมวดบ้านปง    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
หมวดป่าห้าหนองแสะ   กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 12 
หมวดปากทางเจริญ   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
หมวดแม่ซ้อ    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2 
หมวดแม่สอย    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4 
หมวดเมืองกลาง    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 4 
หมวดโรงเรียนพระคริสตธรรม  กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 11 
หมวดสันโค้ง    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2 
หมวดสันต้นบง    กล่องที่ 7 แฟ้มที่ 2 
หมอคอร์ท     กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 9 
เหรัญญิก    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 7 
 
อ 
อนุกรรมการเผยแพร่   กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1 
อนุกรรมการสภาฯ   กล่องที ่8 แฟ้มที่ 1 
อนุชนในพระคริสตเจ้า   กล่องที่ 4 แฟ้มที่ 5 
อนุชนภาค    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 2 
อนุชนแห่งสภาฯ    กล่องที่ 8 แฟ้มที่ 1 
อนุศาสนาจารย์    กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 3,  
     กล่องที่ 6 แฟ้มที่ 6, กล่องที่ 15 
อรุณ ทองดอนเหมือน   กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 4, กล่องที่ 2 แฟ้มที่ 5 
อุดมพันธ์สาร    กล่องที่ 5 แฟ้มที่ 4 
เอกสารเดือนดนตรี   กล่องที่ 10 แฟ้มที่ 4 
 
ภำษำอังกฤษ 
Chiengmai Christain Center   กล่องที่ 1 แฟ้มที่ 7 
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ระเบียบกำรเก็บรักษำและใช้เอกสำรของสภำคริสตจักรในประเทศไทย 
 

โดยที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยเล็งเห็นความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาเอกสารของสภา
คริสตจักรฯ ไว้เป็นหลักฐานแห่งพันธกิจ ที่สภาคริสตจักรฯมีต่อสังคม จึงมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการ
เก็บรักษา และใช้เอกสารของสภาคริสตจักรฯ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 
ข้อควำมทั่วไป 

 
ข้อ 1 ในระเบียบนี้ 
“สภาคริสตจักรฯ” หมายถึง สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
“เอกสาร” หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข 

ผังหรือแผนแบบบางอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพหรือวิธีอ่ืนอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น 
“เอกสารสภาคริสตจักรฯ” หมายถึง บรรดาเอกสารที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสภาคริสตจักรฯได้

ท าขึ้นและได้รับและเก็บรักษาไว้ในหน้าที่ 
“หน่วยงานสภาคริสตจักรฯ” หมายถึง ส านักงานสภาคริสตจักรฯ คริสตจักรภาค คริสตจักร

ประจ าต าบล กอง แผนก โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนสถาบันหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สังกัดสภาคริสตจักร
ฯ 

“จดหมายเหตุของสภาคริสตจักรฯ” หมายถึง เอกสารของหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ที่มีค่า
ควรแก่การเก็บรักษาไว้อย่างถาวร แม้ว่าในปัจจุบันเอกสารนั้นจะไม่มีการใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 

ข้อ 2 คณะกรรมการจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ คณะกรรมการนี้ได้รับแต่งตั้งจากสภา
คริสตจักรฯ และให้อยู่ในสังกัดส านักเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ 

ก. การแต่งตั้ง คณะกรรมการนี้ ประกอบด้วย 
1. เลขาธิการสภาคริสตจักรฯ   ประธานกรรมการการ 
2. ปลัดส านักเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ   เลขานุการ 
3. นักจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ  กรรมการ 
4. ผู้แทนวิทยาลัยพายัพ   กรรมการ 
5. ผู้ช านาญการ    กรรมการ 

ข. หน้าที่ คณะกรรมการนี้ มีหน้าที่ 
1. ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายที่เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุแก่สภาคริสตจักรฯ 
2. เอาใจใส่ดูแลให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานงานจดหมายเหตุแก่นักจดหมายเหตุสภา

คริสตจักร 
3. รายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานเสนอกรรมการอ านวยการสภา

คริสตจักรฯ 
4. ประสานงานระหว่างวิทยาลัยพายัพ และสภาคริสตจักรฯ เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ 
5. สนับสนุนส่งเสริมกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ทุกระดับ 
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ข้อที่ 3 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารของสภาคริสตจักรฯ แบ่งออกเป็น 
ก. ความรับผิดชอบของหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ได้แก่ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บ

เอกสารที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยและครบ
สมบูรณ์ รวมทั้งความรับผิดชอบในการคัดเลือกและส่งเอกสารที่พ้นระยะการใช้งานภายในหน่วยงานของตน
ไปเก็บรักษาที่หน่วยงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ณ วิทยาลัยพายัพ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบการนี้ 

ข. ความรับผิดชอบของหน่วยงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาและด าเนินงานเอกสารที่ได้รับมอบจากหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ
ปฏิบัติงานในสภาคริสตจักรฯ นักวิชาการและผู้สนใจ 

ค. ความรับผิดชอบของนักจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ นักจดหมายเหตุสภาคริสตจักร
ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล รวบรวม เก็บรักษาและด าเนินการให้บริการเอกสารสภาคริสตจักรฯ โดยมี
คณะกรรมการจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ เป็นที่ปรึกษา 
 
 

หมวดที่ 2 
กำรเก็บรักษำเอกสำร 

 
ข้อ 1 เอกสารของหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานจดหมายเหตุสภา

คริสตจักรฯ มีดังต่อไปนี้ 
  ก. เอกสารของส านักงานสภาคริสตจักรฯ ให้มีการเก็บรักษาเอกสารการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สภาคริสตจักรฯ แต่ละชุดไว้ที่ส านักงานเป็นระยะเวลา 2 สมัยวาระ แล้วจึงส่งไปเก็บรักษาที่
หน่วยงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ 
  ข. เอกสารของคริสตจักรภาค กอง แผนก สถาบัน โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานอื่น ๆ
ให้เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเป็นเวลา 5 ปี แล้วจึงส่งไปเก็บรักษาที่หน่วยงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ 
  ค. เอกสารของคณะกรรมการพิเศษหรือโครงการพิเศษ ให้ส่งไปเก็บรักษาที่หน่วยงาน
จดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ เมื่อยุบเลิกหรือยุติการด าเนินงาน 
  ง. คริสตจักรประจ าต าบล เช่น จดหมาย รายงานต่าง ๆ ระเบียบนมัสการ สิ่งพิมพ์ออก
เผยแพร่และบันทึกการประชุมสัปบุรุษ ธรรมกิจ มรรคนายก เป็นต้น ให้ส่งไปเก็บรักษาที่หน่วยงานจดหมาย
เหตุสภาคริสตจักรฯ เมื่อคริสตจักรนั้นเห็นสมควร 

ข้อ 2 การคัดเลือกเอกสารที่จะเก็บรักษาที่หน่วยงานจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ให้นักจดหมาย
เหตุสภาคริสตจักรฯ ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานสภาคริสตจักรฯ เพื่อการนี้ และหน่วยงานต่าง ๆพึงตระหนัก
ว่ามีเอกสารบางอย่างที่จ าเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานนั้นอย่างถาวร ในกรณีนี้ 
ให้นักจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเก็บรักษาเอกสารนั้นแก่หน่วยงานดังกล่าว 

ข้อ 3 เอกสารที่หน่วยงานจดหมายเหตุได้รับมอบจากหน่วยงานสภาคริสตจักรฯ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรงของนักจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ในการด าเนินการคัดเลือก เก็บรักษาและการ
ให้บริการ รวมทั้งการท าลายเอกสารที่ซ้ ากันหลายฉบับหรือเอกสารที่ไม่มีคุณค่า 
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หมวดที่   3 
กำรใช้เอกสำร 

 
 การใช้เอกสารของสภาคริสตจักรฯ ให้เป็นไปตามระเบียบดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เอกสารที่เปิดให้ใช้ คือ เอกสารที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หรือเอกสารที่พิมพ์ออกหรือเตรียมเพื่อ
การเผยแพร ่

ข้อ 2 เอกสารที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ คือ เอกสารที่อยู่ในแฟ้มซึ่งมีจดหมายหรือรายงานที่ไม่ได้พิมพ์
เผยแพร่ และมีอายุน้อยกว่า 25 ปี 

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิใช้เอกสาร 
ก. หน่วยงานเจ้าของเอกสารมีสิทธิที่จะใช้เอกสารในส่วนของหน่วยงานของตนทุกโอกาส 
ข. บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของแผนกจดหมายเหตุ 

วิทยาลัยพายัพ ในกรณีที่ต้องการใช้เอกสารที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้ตามข้อ 2 จะต้องมีการขอและรับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ และห้ามถ่ายรูปท าส าเนาเอกสารที่ได้รับอนุญาตนี้ 

ข้อที่ 4 เอกสารที่ส่งไปเก็บที่แผนกจดหมายเหตุ วิทยาลัยพายัพนั้น ห้ามน าออกจากแผนกฯ เว้น
จากจะได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ หรือนักจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการสภาคริสตจักรฯ 
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แนวทำงกำรปฏิบัต ิ
เรื่อง กำรถ่ำยและอัดขยำยรูปภำพ 

 
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ จะให้บริการถ่ายภาพและอัดขยายรูปภาพจากเอกสาร

จดหมายเหตุต้นฉบับ เช่น ฟิล์ม รูปภาพ สไลด์ ไมโครฟิล์ม และหนังสือ เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ 
ตามแนวทางการปฏิบัติต่อไปนี้ 

1. หอจดหมายเหตุ จะด าเนินการท าส าเนารูปภาพ โดยวิธีการแสกนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้ใช้บริการต้องน าแผ่นดิสก์มาเอง 

2. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 
ค่าบริการครั้งละ 100 บาท 
ค่าอัดรูปภาพตามขนาดดังต่อไปนี้ 
รูปภาพขนาดโปสการ์ด ราคารูปละ 3.00 บาท 
3. การท าส าเนารูปภาพ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากเพื่อการศึกษาวิจัย จะต้องท าความตกลงกับ

หอจดหมายเหตุเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ารูปภาพนั้นไปใช้ในเชิงพานิชย์ ผู้ท าส าเนา จะต้องท า
ข้อตกลงกับหอจดหมายเหตุเกี่ยวกับส่วนแบ่งผลก าไรอาจอาจเกิดจากการน ารูปภาพนั้นไปใช้ 

4. ผู้ต้องการท าส าเนารูปภาพต้องกรอกแบบฟอร์ม และท าสัญญาเร่ืองการใช้ส าเนารูปภาพ 
5. กรณีที่ผู้ขอท าส าเนารูปภาพน ากล้องถ่ายรูปมาเอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น

เช่นเดียวกัน 
6. การด าเนินการใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัตินี้ ให้ผู้อ านวยการ 

หอจดหมายเหตุเป็นผู้พิจารณาสั่งการ 
 
 

    นายชยันต์ หิรัญพันธุ์ 
        ผู้อ านวยการ 
   หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
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แนวทำงปฏิบัต ิ
เรื่อง กำรถ่ำยเอกสำร 

 
เนื่องจากการถ่ายเอกสารมีผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของเอกสารจดหมายเหตุ เพราะ

การถ่ายเอกสารแต่ละครั้ง เอกสารได้ถูกน าออกสามาจากที่เก็บรักษา ที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 
ฝุ่นละออง ความร้อน และรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตเอาไว้อย่างเข้มงวด มากระทบกับสภาพของอากาศที่ผันแปร 
และสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม อีกทั้งกระทบกับความร้อนและรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตจากเครื่องถ่าย
เอกสารโดยตรง ท าให้สภาพทางกายภาพของเอกสารจดหมายเหตุได้รับความบอบช้ า และมีอายุการใช้งาน
ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารเก่าที่มีอายุมาก 

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือผู้อ่าน และหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ในการที่จะได้มีเอกสาร
จดหมายเหตุที่อยู่ในสภาพที่ดีแข็งแรง เพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและอ้างอิงต่อไปในอนาคต และเพื่อ
ลดความบอบช้ า การช ารุดของเอกสาร เป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมเอกสารของหอ
จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารและผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้ 

1. หอจดหมายเหตุจะรับผิดชอบด าเนินการถ่ายเอกสารให้หน่วยงานเจ้าของเอกสาร และ
ผู้ใช้บริการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. หอจดหมายเหตุคิดค่าบริการถ่ายเอกสารจากผู้ใช้บริการในราคาดังต่อไปนี้ 
ขนาด A4 หรือเล็กกว่า A4     หน้าละ 2.00 บาท 
ขนาด F4     หน้าละ 3.00 บาท 
ขนาด B4     หน้าละ 5.00 บาท 

ส าหรับแผนที่ หรือแบบแปลนขนาดใหญ่ หอจดหมายเหตุจะด าเนินการถ่ายเอกสารจากร้ายถ่ายเอกสาร โดย
คิดราคาค่าถ่ายเอกสารตามจริง บวกกับค่าบริการครั้งละ 100 บาท 

3. หอจดหมายเหตุจะด าเนินการถ่ายเอกสารให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่ท าความตกลงกับ
ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่มีการถ่ายเอกสารจ านวนมาก ซึ่งอาจใช้เวลาในการถ่ายเอกสารมากขึ้น จะต้องท าความ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4. หอจดหมายเหตุ อาจงดการถ่ายเอกสารส าหรับเอกสารหรือหนังสือที่มีสภาพช ารุดมาก 
5. หอจดหมายเหตุไม่อนุญาตให้มีการด าเนินการถ่ายเอกสารหนังสือทั้งเล่ม แต่ถ้าต้องการใช้

จริงต้องท าหนังสือสัญญา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
6 .หอจดหมายเหตุจะประทับตราของหอจดหมายเหตุลงบนทุกหน้าของหนังสือที่ถ่ายส าเนาทั้ง

เล่ม ยกเว้นการท าส าเนาให้แก่หน่วยงานเจ้าของเอกสาร 
7. การด าเนินการใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแนวทางการปฏิบัตินี้ ให้ผู้อ านวยการหอ

จดหมายเหตุ เป็นผู้พิจารณาสั่งการ 
8. ผู้ต้องการท าส าเนาเอกสาร ต้องกรอกแบบฟอร์ม และท าสัญญาเรื่องการใช้ส าเนาเอกสาร

พร้อมทั้งช าระค่าถ่ายเอกสารล่วงหน้า 
 
 

นายชยันต์ หิรัญพันธ์ 
                           ผู้อ านวยการ 
                                                                             หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ระเบียบกำรใช้ห้องอ่ำน หอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยพำยัพ 
 

1. เวลาเปิดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์–วันศุกร์  เช้า เวลา 08.00-12.00 น.บ่าย เวลา 13.00-16.30 น. 
2. ผู้ที่ต้องการค้นคว้า ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้ห้องอ่าน ต้องกรอกแบบฟอร์ม  ขอใช้
เอกสาร และรับการสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุฯ 
3. ผู้ค้นคว้าจะต้องลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนผู้ใช้เอกสารทุกครั้งที่มาค้นคว้า 
4. หอจดหมายเหตุไม่อนุญาตให้ผู้อ่านยืมหรือน าเอกสาร หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ  ออกจากหอ
จดหมายเหตุ ให้ใช้แต่ในห้องอ่านเท่านั้น 
5. ผู้อ่านจะต้องใช้เอกสารทุกชนิดอย่างระมัดระวัง 

ข้อห้ามในการใช้เอกสาร 
- ไม่ขีดเขียน หรือท าเครื่องหมายใดๆ ลงบนเอกสาร 
- ไม่ใช้ปากกาหมึกซึมในการจดบันทึก 
- ไม่ใช้ของหนักๆ ทับลงบนกระดาษ 
- ไม่น าเอกสารออกจากแฟ้ม 
- ไม่น าเอกสารออกจากห้องอ่านโดยเด็ดขาด 

6. ผู้อ่านไม่สามารถน าอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องอ่านและไม่สูบบุหรี่ในห้องอ่านเพ่ือ
ความปลอดภัยของเอกสาร 
7. เอกสารบางจ าพวกมีเงื่อนไขในการใช้ ผู้ที่ต้องการค้นคว้าจ าพวกเอกสารที่มีเงื่อนไข ต้องขออนุมัติ
จากผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้ และพึงเข้าใจด้วยว่าอาจจะไม่ได้
รับอนุมัติให้ใช้เอกสารที่ขออนุญาต 
8. การถ่ายท าส าเนาเอกสาร 

8.1 ผู้ที่ต้องการท าส าเนาเอกสาร ต้องขอท าส าเนาล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่
จะใช้ 

8.2 ค่าบริการในการถ่ายส าเนาเอกสาร เป็นไปตามอัตราที่หอจดหมายเหตุฯ ก าหนด 
8.3 เอกสารที่มีเงื่อนไข จะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือท าส าเนาเอกสารอย่างเด็ดขาด 
8.4 หอจดหมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ถ่ายหนังสือทั้งเล่ม ยกเว้นแฟ้มเอกสาร ใบปลิวและ

เอกสารต้นฉบับตัวเขียน 
9. การน าข้อความจากเอกสารของหอจดหมายเหตุฯ ไปใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ หรือ ข้อเขียนใดๆ ให้
ผู้อ่านระบุจ าพวกเอกสาร รหัสจ าพวก และชื่อหอจดหมายเหตุฯ ไว้ 

ดังตัวอย่าง  
จ าพวกเอกสารคริสตจักรภาคที่ 1 RG 013/79 อยู่ที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
American Presbyterian Mission, Records of.  RG 001/78 at the Payap 

University Archives.   
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10. เมื่อท าการค้นคว้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตีพิมพ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ หรือบทความเรียบร้อย
แล้ว ต้องมอบส าเนางานเขียนนั้น หรือบทนิพนธ์นั้นแก่หอจดหมายเหตุ 1 ชุด 
           

หอจดหมายเหตุฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
  
        นายชยันต์  หิรัญพันธุ ์
               ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุ 
          มหาวิทยาลัยพายัพ 
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