
1

เอกสาร (Records)
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ประเภทเอกสาร 
เอกสารท่ีไดรั้บการจดัท าข้ึน หรือรับไวเ้พ่ือการบริหารงาน สามารถ
จดัแบ่งประเภทตามระยะการใชง้าน ไดด้งัน้ี 
๑. เอกสารอยู่ระหว่างกระแสปฏิบัตงิาน (Current Records) เป็นเอกสาร
อยู่ระหว่างด าเนินการเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงจาเป็นต้องเกบ็รักษาไว้ใน
ส านักงาน 

๒. เอกสารอยู่ระหว่างกระแสกึง่ปฏิบัตงิาน (Semicurrent Records) คือ 
เอกสารทีก่ารปฏิบัตงิานในเร่ืองน้ันๆ ได้เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว แต่ยงัมี
การเรียกใช้บ้างในบางคร้ัง เอกสารเหล่านีค้วรได้รับการเคล่ือนย้ายจาก
ส านักงานไปจดัเกบ็ไว้ทีศู่นย์เกบ็เอกสาร เพ่ือรอส่งมอบเอกสารที่มี
คุณค่าแก่หอจดหมายเหตุ และท าลายเอกสารทีไ่ม่มีคุณค่า 
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๓. เอกสารส้ินกระแสปฏิบัติงาน (Noncurrent Records) คือ เอกสารที่
ส้ินสุดการปฏิบัตงิานแล้วไม่มีการเรียกใช้อกีต่อไป เอกสารทีม่ีคุณค่าจะ
ได้รับการจดัเกบ็เป็นเอกสารจดหมายเหตุ และท าลายเอกสารทีไ่ม่ส าคญั 

๔. เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) เป็นเอกสารทีต้่องได้รับการจดัเก็บไว้
อย่างถาวรในหอจดหมายเหตุ เน่ืองจากมีคุณค่าสมควรได้รับการจดัเกบ็ไว้
เพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างองิการปฏิบตัิงาน แสดงประวตัิพฒันาการด าเนินงาน
ขององค์กร และเป็นข้อมูลช้ันต้น ประกอบการศึกษาค้นคว้าวจิยั 
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เอกสารใดควรเกบ็ เอกสารใดควรท าลาย ?

ตามหลกัวชิาการจดหมายเหตุ เอกสารท่ีหน่วยงานจดัทาข้ึนเพ่ือการ
ด าเนินงานจะมีคุณค่า ๒ ระดบั 
ระดับแรก คือ คุณค่าทีมี่ต่อหน่วยงานผู้จัดท าเอกสารน้ัน เป็นคุณค่าประจักษ์พยาน
ด้านการบริหาร การปฏิบัติงาน หรือเป็นหลกัฐานอ้างองิทางกฎหมายและ             
ทางการเงิน เอกสารทีมี่คุณค่าระดับแรกนีไ้ด้แก่ เอกสารทีอ่ยู่ในกระแสการปฏิบัติงาน 

ระดับทีส่อง คือ คุณค่าทีมี่ต่อหน่วยงานภายนอกและบุคคลทัว่ไป เป็นคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ คือ เอกสารบางชนิดทีห่น่วยงานเจ้าของเอกสารไม่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าแล้ว กย็งัคงมีคุณค่าสาหรับการอ้างองิและการศึกษาค้นคว้าวจิัย 
เอกสารเหล่านีจ้ะผ่านการประเมินคุณค่าเพ่ือส่งเกบ็ถาวรในหอจดหมายเหตุ
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คุณค่าเอกสาร 

ในการพิจารณาคุณค่าเอกสาร จะตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมินคุณค่า
เอกสาร แบ่งไดเ้ป็น ๔ เกณฑ ์ดงัน้ี 
๑. คุณค่าทางการบริหาร (Administrative value) หมายถงึ เอกสารท่ี
จ าเป็นต่อการบริหาร การตดัสินใจ และการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือ
ยงัจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก่ เอกสารเก่ียวกบันโยบาย 
แผนงาน การจดัองคก์ร การตดัสินใจ การวนิิจฉยัสัง่การ การก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ เอกสารการประชุม รายงาน เอกสารการ
ประชาสมัพนัธ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ประกาศ 
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๒. คุณค่าทางกฎหมาย (Legal value) หมายถึง เอกสารท่ีเป็น
พยานหลกัฐานทางกฎหมาย สามารถน ามาใชอ้า้งอิงในศาลหรือทาง
กฎหมายเพ่ือคุม้ครองสิทธิและประโยชน์ของบุคคลหรือหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิและประโยชน์ของบุคคลหรือหน่วยงาน เช่น 
สญัญาต่างๆ ขอ้ตกลง โฉนดท่ีดิน เป็นตน้ 

คุณค่าเอกสาร (ต่อ) 
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๓. คุณค่าทางการเงนิ (Fiscal value) หมายถงึ เอกสารท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการเก่ียวกบัสถานะทางการเงินและงบประมาณ เป็นหลกัฐานและ 
ใชอ้า้งอิงทางการเงินได ้ไดแ้ก่ เอกสารเก่ียวกบัรายงานสถานะทางการเงิน
และงบประมาณ เอกสารหลกัฐานทางการเงิน เช่น ใบเสร็จ ทะเบียนคุม
เอกสารแทนตวัเงิน ทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิกงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ เป็นตน้ 

คุณค่าเอกสาร (ต่อ)
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๔. คุณค่าทางประวตัศิาสตร์และค้นคว้าวจิยั (Historical and Research 
value) หมายถงึ เอกสารท่ีมีเน้ือหาหรือสาระท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบับุคคล 
สถานท่ี วสัดุส่ิงของ เร่ืองราว เหตุการณ์ ความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ อนั
น ามาใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้วิจยั 

คุณค่าเอกสาร  (ต่อ) 
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ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ 

เอกสารจดหมายเหตุ สามารถจ าแนกแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ไดแ้ก่

๑. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลกัษณ์ (Textual Archives) คือ 
เอกสารท่ีส่ือ ขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่วา่จะเป็นตวัเขียนหรือ
ตวัพิมพล์งบนวสัดุรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือโตต้อบ รายงานการประชุม 
เป็นตน้ 
๒. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือเอกสารท่ี
ส่ือโดย เสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่าย ฟิลม์เนกาตีฟ สไลด ์โปสเตอร์ ปฏิทิน 
บตัรอวยพร แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ ฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ (ต่อ) 

๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที ่แผนผงั (Cartographic Archives) 
เช่น แผนท่ี แผนผงั แบบแปลน พิมพเ์ขียว เป็นตน้ 

๔. เอกสารจดหมายเหตุประเภทส่ือคอมพวิเตอร์ (Machine – Readable 
Archives) เป็นเอกสารท่ีบนัทึกขอ้มูล และคน้คืนดว้ยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เช่น ซีดี วซีีดี เป็นตน้ 
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คุณค่าทางประวตัศิาสตร์ของเอกสาร 
จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั 

คุณค่าทางการบริหาร เป็นเอกสารส าคญัของหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารและ 
ผูป้ฏิบติังานไดจ้ดัทาข้ึนเพ่ือใชใ้นการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ตดัสินใจ การวนิิจฉยัสัง่การ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เอกสารเหล่าน้ีจึงเป็นหลกัฐานท่ีสะทอ้นถึงประวติั
พฒันาการของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยเอกสาร ๓ กลุ่มหลกั คือ 
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๑. เอกสารหน่วยงานบริหาร ส านักงานอธิการบดี ไดแ้ก่ เอกสารการด าเนินงานของ
กองต่างๆ ในสงักดัส านกังานอธิการบดี เป็นเอกสารท่ีเก่ียวกบันโยบาย แผนงาน   
การบริหาร งบประมาณ การแบ่งส่วนงาน และการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ประวติัของส่วนงานต่างๆ ตน้เร่ืองและตน้ฉบบัของค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั เอกสารการประชุมต่างๆ อาทิเช่น
การประชุมสภา การประชุมคณบดี การประชุม ก.บ.ม. การประชุม ก.บ.พ.
หลกัฐานโครงการส าคญัๆ แผนพฒันามหาวิทยาลยั  พิธีส าคญัๆ ของมหาวิทยาลยั 
เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบตัร  กฐินพระราชทาน เป็นตน้ 

เอกสารทีม่คุีณค่าทางการบริหาร 
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เอกสารทีม่คุีณค่าทางการบริหาร  (ต่อ)

๒.เอกสารของผู้บริหาร  หมายถึงแฟ้มเอกสารของผู้บริหารมหาวทิยาลยั 

โดยเฉพาะแฟ้มของผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี เป็นตน้ 
เอกสารกลุ่มน้ีจะมีทั้งเอกสารการบริหารตามภารกิจหนา้ท่ีภายในองคก์ร และภารกิจ
ท่ีสมัพนัธ์กบัองคก์รภายนอกในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจนใน
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารแต่ละสมยั
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เอกสารทีม่คุีณค่าทางการบริหาร  (ต่อ)

๓.เอกสารคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ได้แก่ เอกสารการบริหารงานของ
คณะ ศูนย ์สถาบนั สานกั ประกอบดว้ยเอกสารดา้นการบริหาร วิชาการ การเรียน
การสอน การพฒันาหลกัสูตร เอกสารวิชาการและตาราเรียน ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจยั และความร่วมมือทางวิชาการ เป็นตน้ 

เอกสารมหาวทิยาลยัทั้ง ๓ กลุ่มดงักล่าว เป็นเอกสารทีม่ีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร์ซ่ึงจะต้องเกบ็รักษาไว้ในหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยั 
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คุณค่าทางประวตัศิาสตร์ของเอกสาร 
จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั 

คุณค่าทางการศึกษาวจิยั เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัเป็นหลกัฐาน 
ทางความคิดและปัญญาอนัเกิดจากประสบการณ์ การดาเนินงาน เหตุการณ์
และกิจกรรมต่างๆ ในอดีต ขอ้มูลเหล่าน้ีจึงเป็นมรดกทางปัญญาท่ีมีคุณค่า
ต่อการศึกษาคน้ควา้วจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการศึกษาประวติัศาสตร์ของ
สถาบนั 
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เอกสารจดหมายเหตุ

นอกจากเอกสารหน่วยงานบริหาร ส านกังานอธิการบดี เอกสารของ
ผูบ้ริหาร และเอกสารคณะ ศูนย ์สถาบนั ส านกั แลว้ ยงัมีเอกสารท่ีมีคุณค่า
ยิ่ง อีกกลุ่มหน่ึง คือ เอกสารส่วนบุคคล ท่ีได้รับมอบจากผู ้บริหาร
มหาวิทยาลยั คณาจารย ์บุคลากร และนักศึกษา เอกสารเหล่าน้ีจะหาดูได้
ยากและเป็นขอ้มูลท่ีไม่ปรากฏในเอกสารการปฏิบติังานทางราชการ ไดแ้ก่ 
สมุดบนัทึกความทรงจ า ภาพถ่ายเก่าๆ เก่ียวกบั บุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ 
และกิจกรรมส าคญัๆ ของหน่วยงาน จดหมายโต้ตอบส่วนตวั ต้นฉบับ
ลายมือเขียน โปสเตอร์ หนงัสือรุ่น เป็นตน้ 
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