วราภรณ์ ยงบรรทม

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หรือเรียกสั้นๆว่า “หน่วยจดหมายเหตุ มสธ.” ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
บริหารจัดการงานเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษา จัดเก็บ เผยแพร่และให้บริการผู้ใช้
เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กระบวนงานที่หน่วยจดหมายเหตุ มสธ.ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
และปรั บ ปรุ งการจั ดการงานเอกสารจดหมายเหตุ แบ่งออกเป็น 2 กระบวนงานหลั ก ซึ่งมีวิธีการดาเนินงาน พอสรุป
สาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์/สงวนรักษาและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เป็นกระบวนงานหลักที่หน่วย
จดหมายเหตุ มสธ.ได้ดาเนินการแปลงเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน
เอกสารให้เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อเป็นการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับไม่ให้เกิดการชารุดเสียหายในระหว่าง
หยิบจับเอกสารต้นฉบับ โดยมีหลักการสาคัญในการสแกนเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) ก่อนทาการสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์ ต้องตั้งค่าการสแกนให้เป็นไฟล์ PDF/A เนื่องจากมีความละเอียด
คมชัด ซึ่งเหมาะกับการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับ ไม่ควรตั้งค่าเป็นไฟล์ JPG เนื่องจากเป็นไฟล์ที่เหมาะสาหรับการทาเว็บไซต์
มากกว่าการนามาใช้เพื่อการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ
2) กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารสี ต้องตั้งโหมดเป็น CMYK ความละเอียด 600 dpi
3) กรณีเป็นภาพที่มีขนาดต่ากว่า 5 นิ้ว จะต้องสแกนด้วยค่าอัตราส่วน 300 %
4) ตั้งค่าการบันทึกแบบ High Quality/Base-line Standard
5) กรณีใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพเอกสาร จะต้องตั้งค่าเป็น JPG High Quality หรือ Raw และบันทึกแบบ
High Quality/ Base-line Standard
6) กรณีนาภาพไปใช้ จะต้องนาภาพมาทาสาเนาและปรับค่าเป็น DPI/ JPG Options ตามความเหมาะ หรือ
Base-line Optimized
2. การเผยแพร่และให้บริการผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุ แบ่งออกเป็น 2 งานย่อย ดังต่อไปนี้
2.1 การเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นการเขียนบทความสารสนเทศ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือเรียก
สั้นๆว่า “เว็บห้องสมุด มสธ.” ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1.1 ไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ คลิกเลือกแถบเมนูด้านบน ในหน้าแรกของ
เว็บไซต์ชื่อเมนู “Special Collections”
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2.1.2 คลิกเลือกเมนูด้านซ้ายมือ ชื่อเมนู “University Archives”

2.1.3 หน้าโฮมเพ็จชื่อ “โครงการเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุบอกเล่ามหาวิทยาลัย สานัก
บรรณสารสนเทศ มสธ.” สามารถคลิกเลือกเพื่ออ่านเนื้อหาสารสนเทศในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หัวข้อ ตามเมนู
ด้านซ้ายมือ
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2.2 การให้บริการผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย แบ่งรูปแบบการให้บริการผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน
ซึง่ แต่ละส่วนมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ฐานข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทะเบียนเอกสาร
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทุกประเภท ผู้ใช้สามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ โดยไม่จาเป็นต้องไปขอใช้บริการที่
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย วิธีการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ คลิกเลือกแถบเมนูด้านขวามือ ลาดับที่ 3 ชื่อ
“สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ” จะเข้าไปสู่หน้าจอสืบค้นซึ่งสามารถสืบค้นได้ 2 วิธี คือ สืบค้นด้วยชื่อเอกสารและ
สืบค้นด้วยปีของเอกสาร
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2) ผู้ใช้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในฐานข้อมูลสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ทั น ที และสามารถสั่ งพิ ม พ์ เ อกสารฉบั บเต็ มได้ รวมถึ ง รู้ แ หล่ ง สารสนเทศอื่ น ๆที่ เกี่ ย วโยงสั ม พั น ธ์กั นกับ
สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้จากการสืบค้น
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2.2.2 สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน หรือ คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร

ศรีสอ้าน เป็นฐานข้อมูลทีร่ วบรวมประวัติและผลงานของศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้กอ่ ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ วิธีการสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ คลิกเลือกแถบเมนูด้านขวามือ ลาดับแรก
ชื่อ “คลังสารสนเทศดิจิทัล” หน้าจอจะปรากฎชื่อ “คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (STOU
Digital Repository)

2) คลิกเลือกแถบเมนู Collection ลาดับที่ 4 “คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน”
สามารถสืบค้นได้โดยใช้คาค้น 5 ชนิด ได้แก่ ปีของเอกสาร ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่องและชนิดของสารสนเทศที่ต้องการ
สืบค้น

3) ใส่คาค้นตามชนิดที่ต้องการสืบค้นในช่องสืบค้น แล้วคลิกที่ “Go”หรือคลิกเลือกชนิดของคาค้น
ผลการสืบค้นที่ได้คือ รายการทางบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ทันที
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2.2.3 ระเบียนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtual

ของสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ใช้สามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ทุกประเภทและทุก
กลุ่มเอกสาร วิธีการสืบค้นและเข้าถึงระเบียนจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลือกช่อง “Books & Serials” ใส่ชื่อเรื่องที่
ช่องคาค้น คลิกปุ่ม “Search”

2) ผลการสืบค้นที่ได้คือ รายการทางบรรณานุกรม ประวัติที่มาของเอกสารและเนื้อหาโดยสังเขป
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การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถือเป็นการพัฒนา
กระบวนงานบริหารจัดการงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ เป็นการ
สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับไม่ให้เกิดการชารุดเสียหายในระหว่างหยิบจับเอกสาร รวมทั้งเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยของชนรุ่นหลังต่อไป
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร.
7467-8
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* บรรณารั ก ษ์ ช านาญการ หน่ ว ยจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยบริ ก ารสนเทศ ส านั ก บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่มา : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2559). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรจดหมายเหตุ . บรรยายในการ
ประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจาปี 2559 สมาคมจดหมายเหตุไทย เรื่อง จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้
ประโยชน์แ ละพลังความร่ วมมือ ระหว่า งวัน ที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุ ม กรม
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ: สมาคมจดหมายเหตุไทย กรมประชาสัมพันธ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ.

