
ชวง ๓-๔ เดือนที่ผานมาสภาพอากาศรอนและแหงแลงมาก หลายจังหวัดถูกประกาศใหเปนพื้นที่ประสบ
ภัยแลง นํ้าในเขื่อนใหญก็ลดลงจนถึงข้ันวิกฤต แมตอนนี้สถานการณตางๆ เริ่มดีขึ้นแลวเพราะฝนเริ่มตก
ลงมามากขึน้ แตพวกเรากอ็ยานิง่นอนใจนะคะ หนัมาใชนํา้อยางรูคณุคารวมไปถงึทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆ 
ก็เชนเดยีวกัน เพราะเรากไ็มรูวาสิง่เหลานีจ้ะหมดสิน้ลงเมือ่ใด มชีวีติอยูดวยความไมประมาทนะคะ สาํหรบั
จลุสารจดหมายเหตฉุบบันี ้ขอนาํเสนอเรือ่งราวและกิจกรรมตางๆ ทีท่างฝายหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด 
ไดดําเนินการมาในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผานมาใหทุกทานไดติดตามอานความเคลื่อนไหว
ของเราเชนเคยคะ

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๘ )
บรรณาธิการกล่าว

สวสัดคีะ จลุสารจดหมายเหตฉุบบันีเ้ปนฉบับ
ที่สองของป ๒๕๕๘ แลวนะคะ วันเวลาชางผานไป
อยางรวดเร็ว เผลอนิดเดียวก็เขาสูชวงกลางปแลว 
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เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ฝายหอจดหมายเหตุ 
สํานักหอสมุด บางเขน ไดจัดประชุมความรวมมืองานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๔ วิทยาเขตขึ้น โดยมีนักจดหมายเหตุ 
นกัเอกสารสนเทศ บรรณารกัษ และผูปฏบิตังิานดานจดหมายเหตอุืน่ๆ 
จาก ๔ วทิยาเขตของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรคอื บางเขน กาํแพงแสน 
ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เขารวม
การประชุม โดยการประชมุในครัง้นีเ้ปนการประชมุในโครงการปรบัปรงุ
ระบบฐานขอมลูจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพือ่ปรบัปรงุ
ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุใหรองรับกับการจัดเก็บเอกสาร
ในรปูแบบตางๆ ใหมากขึน้ รวมถงึอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบรกิาร
ในลักษณะหนวยงานเพิ่มขึ้น หลังจากที่ฐานขอมูลนี้ไดมีการเปดตัว
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และมีการปรับปรุงคูมือการกําหนด
เลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ใหเปนปจจุบัน พรอมกับมี

การประชุมและอบรมผู ดูแลระบบฐานข อมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบ 
ICA-AtoM ที่วิทยาเขตบางเขน และมีการนําผู เขารวมประชุม
ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช 
ทั้งนี้ไดรับการตอนรับและใหความรูเปนอยางดีจากเจาหนาที่ของ
พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจดังาน “วันราํลกึพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร ทรงหวาน
ขาว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” โดยมี
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนประธานในงานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ 
โดยมีกิจกรรมประกอบดวย พิธีกลาวราชสดุดีรําลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จ
พระราชดําเนินทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน การฉายวีดิ
ทัศน ๕ มิถุนารําลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามาหวานขาว 
วีดิทัศนขาวของพอ การแสดงชุดรําเกี่ยวขาว การแสดงดนตรีไทย 
และพิธีทําบุญถวายเปนพระราชกุศล เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 
๕๐ ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในงานนีส้าํนกัหอสมดุ
โดยฝายหอจดหมายเหตุ รวมจัดแสดงนิทรรศการ 
“วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานนัทมหดิล พระอัฐมรามาธบิดนิทร ทรงหวานขาว 
ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” 
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เปนการจัดตอเนื่องเปนปที่ ๑๓ 
นับตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา 
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ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 
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โครงการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุจากหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกิดขึ้นจากดําริของดร.อารีย 
ธญักจิจานกุจิ ผูอาํนวยการสาํนกัหอสมดุ ทีต่องการใหหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเหน็ความสาํคญัของเอกสาร
จดหมายเหตุใหมากข้ึน พรอมกับมีการบันทึกขอมูลเอกสาร
จดหมายเหตุลงในระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุตามมาตรฐาน
สากล (ISAD (G)) ซึ่งบุคลากรของแตละหนวยงานสามารถเขาใช
บริการนี้ไดดวยตนเอง จึงมีการคัดเลือกหนวยงานตนแบบหรือ
หนวยงานนํารองสําหรับโครงการนี้ซึ่งไดแก คณะวนศาสตร 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มาดาํเนนิการจดัทาํเอกสารจดหมายเหตขุองหนวยงานขึน้ โดยไดมี
การประชุมทําความเขาใจและช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนตางๆ 
ในการคดัเลอืกเอกสารจดหมายเหตขุองหนวยงานมาสงมอบใหกบั
ทางฝายหอจดหมายเหตุเพื่อจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
และบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรตอไป ท้ังน้ีไดมีการพาบุคลากรของทั้งสองหนวยงาน
ไปศึกษาดูงาน ณ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และพิพิธภัณฑ
ศริริาชพมิขุสถาน เมือ่วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพือ่ใหบคุลากร
มีความเขาใจในงานจดหมายเหตุ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน
ตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น 

และบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
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เชญิรวมสรางหอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความอนุเคราะห
จากทุกหนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกทาน บูรพาจารย 
ศิษยเกา หรือผู ท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย หากทานมีเอกสาร 
สิ่งพิมพ รูปถายและขอมูลทางประวัติศาสตรที่เห็นวาจะมีประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยและอนุชนรุนหลัง โปรดมอบใหหอจดหมายเหตุ
เปนตัวแทนในการอนุรักษ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไวเปนขอมูล
ในการศึกษา คนควา และเผยแพรตอไปในอนาคต

บรรณาธิการประจําฉบับ น.ส. ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย

กองบรรณาธิการ น.ส. พฎา พุทธสมัย 
นางรุงรัชณี ฮารเลย  น.ส. สินิทธ สิทธิเสรีชน 
และนายวิธวินท ฟูพงษ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร เขาชมนทิรรศการ
หองใตบารมี ธ ปกเกลาฯ และ
หองใตรมนนทรี ภายในหอประชุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ในโอกาสประชมุสภามหาวทิยาลยั 
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