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บทคัดย่อ
จดหมำยเหตุดิจิทัลคือรูปแบบใหม่ของเอกสำรจดหมำยเหตุที่สร้ำงขึ้น รวบรวมไว้ บันทึก
และค้นหำข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
พกพำ แทปเลต กล้องถ่ำยภำพดิจิทัล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรสื่อสำร
กำรปฏิบัติงำนและกำรทำงำนร่วมกัน ข้อมูลที่จัดเก็บจะอยู่ในรูปไฟล์เอกสำรซึง่ มีหลำกหลำยชนิด
เช่น ตัวอักษร ภำพ เสียงและสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น โดยใช้ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมสำหรับ
จัดเก็บและบริหำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติตำม
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำรให้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรพัฒนำจำกเอกสำรในรูปกระดำษหรือแอนะล็อกไปสู่รูปแบบ
จดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลไปใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมกับ
ยุคสมัย ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงและแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงกันได้ในเวลำอันรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม
ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรควรคำนึงถึงข้อจำกัดทำงด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันปัญหำที่จะเป็นผลกระทบตำมมำในภำยหลัง

คาสาคัญ:
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Abstract
Digital archives are new forms of archival documents that are created,
archived, save and search using advanced digital tools, devices and technologies
such as computers, cell phones, tablets, digital cameras, computer programs and
online media used in communication performance and collaboration. The stored
data is in a variety of file formats, such as letters, images, sound and multimedia,
using the appropriate hardware or software for storing and managing digital archives.

To comply with the National Strategic Plan under the Digital Development for
Economic and Social Development Act, BE 2560 (1960), University archival services
were developed from paper or analog documents into electronic archives and digital
archives. To use the data appropriate to the era. Users can access and share
information in a fast time. However, both providers and recipients should take into
account the legal and regulatory limitations associated with digital archival services.
In order to prevent problems that will be affected later.
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บทนา
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่จัดหำ รวบรวม จัดระบบมำตรฐำนกำรเก็บรักษำ
อนุรักษ์ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น ให้บริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ข้อมูลจำกจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยเป็นข้อมูลเชิงประวัติศำสตร์ บ่งชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นข้อมูลหรือ
สำรสนเทศที่มีควำมสำคัญยิ่ง สมควรเก็บรักษำไว้ ปัจจุบันหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุในสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกระแสสังคมในยุคที่มีกำรนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์มำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นหน่วย
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยจึงได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน โดยเน้นกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้บริกำรและ
กำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งนีเ้ พื่อสนองตอบนโยบำยรัฐบำลยุคประเทศไทย 4.0 และให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ชำติตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดย
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมผนวกกับหลักวิชำกำรด้ำนจดหมำยเหตุ
รวมถึงกำรนำมำตรฐำนกำรจัดทำคำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (General International
Standard Archival Description – ISAD(G) มำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์และทำรำยกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำ
เอกสำรต้นฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสำรสำคัญเกิดกำรชำรุด สูญหำยหรือถูกทำลำยไป
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จึงได้มีกำรจัดทำโครงกำรจดหมำยเหตุอิเล็กทรอนิกส์และ
จดหมำยเหตุดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ โครงกำร
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ระบบลงทะเบียนและสืบค้น
สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน โดยเฉพำะรูปแบบสุดท้ำยคือ จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์
รำยเดือน เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลซึ่งเป็นกำรสร้ำงเอกสำรดิจิทัลตั้งแต่ต้นกำเนิด

(Born digital) เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อหลำกหลำย
ช่องทำง ซึง่ จะแสดงผลในรูป e-Magazine หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นกำรแชร์ข้อมูล
เพื่อส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น งำนบริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบให้ผลกำรสืบค้นที่แตกต่ำงกัน ผู้ใช้สำมำรถเลือกรูปแบบที่ให้ข้อมูลเหมำะสม
ต่อกำรนำไปใช้งำน ส่วนเทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้งสี่รูปแบบจะมี
ควำมแตกต่ำงและซับซ้อนกว่ำกำรจัดกำรจดหมำยเหตุแบบดั้งเดิมที่เป็นกระดำษหรือแอนะล็อก
ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่นำมำใช้และรูปแบบของเนื้อหำทีจ่ ะนำเสนอ จำกกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุจำกรูปแบบดัง้ เดิมให้เป็นบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรรับรู้สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุดิจิทัลในอนำคต สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
องค์กรและสังคมได้อย่ำงแท้จริง
อย่ำงไรก็ตำมกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยภำยใต้ข้อจำกัดใน
ด้ำนกฎหมำยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน อำจจะส่งผลต่อกำรเข้ำถึง
จดหมำยเหตุดิจิทัลที่เป็นข้อมูลลับ หำกนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำนหรือเผยแพร่อำจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของภำครัฐได้ ดังนั้นในกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลของหน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนจดหมำยเหตุประเภทอื่น ๆ ก็ตำม
ควรพิจำรณำถึงผลกระทบทำงด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลร่วมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกำรนำข้อมูลไปใช้งำนในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย
2. เพื่อพัฒนำคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลดิจิทัลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย ให้เป็นแหล่ง
บริกำรข้อมูลที่ทันสมัย เน้นกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูลร่วมกันได้
3. เพื่อพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรจัดเก็บ อนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย ป้องกันไม่ให้เอกสำรสำคัญขององค์กรเกิดกำรชำรุด สูญหำยหรือถูกทำลำย
ขั้นตอนและวิธิการดาเนินการ
หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศได้ปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบ
กำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน รวมถึง
กำรแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดทำ
จดหมำยเหตุดิจิทัล ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ 2) ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย 3) คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน และ 4) จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ออนไลน์ รำยเดือน

1. โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ
เป็นกำรจัดเก็บและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วว่ำมี
ควำมสำคัญและมีควำมต้องกำรใช้งำนค่อนข้ำงสูง อำทิ เอกสำรควำมเป็นมำในกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัย
เอกสำรกำรประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในสมัยแรก โครงกำรจัดตั้งหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย
และภำพถ่ำยในอดีต เป็นต้น โดยกำรสร้ำงระเบียนที่เป็นตัวแทนเอกสำร สำมำรถสืบค้นแบบออนไลน์
ผ่ำนโอแพ็ก (OPAC) ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Matrix ของสำนักบรรณสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์
และทำรำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตุในรูปแบบกำรลงรำยกำรที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ำนได้ (MARC
format) โดยนำมำตรฐำนกำรจัดทำคำอธิบำยจดหมำยเหตุระหว่ำงประเทศ (ISAD (G): General
International Standard Archival Description) โดยเลือกใช้มำตรฐำนบำงรำยกำรมำกำหนด
โครงสร้ำงของข้อมูลและใช้หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (AACR2R) เลือกกลุ่มเขตข้อมูลและเลือกประเภทของระเบียน (Type of record) เป็นวัสดุ
ผสมหลำยรูปแบบ (Mixed materials-(MX)) รวมทั้งเลือกกำรนำเสนอหรือเผยแพร่เนื้อหำในลักษณะ
ของกำรรวมกลุ่มเอกสำร (Collection) (มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สำนักบรรณสำรสนเทศ
และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561, หน้ำ 64) ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบห้องสมุดอัติโนมัติได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ พิมพ์คำค้นในช่อง “ค้นหำ
สื่อกำรศึกษำในห้องสมุด มสธ.” คลิกปุ่ม “Search” ด้ำนขวำมือ

ภำพที่ 1 เมนูสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัติโนมัติ”
1.2 ผลกำรสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้รำยละเอียดทำงบรรณำนุกรม
ได้แก่ เลขหมู่ ประเภทของทรัพยำกร ข้อมูลกำรพิมพ์ รำยละเอียดตัวเล่มและหัวเรื่อง สำมำรถเรียกดู

ข้อมูลในรูปแบบ MARC View และรูปแบบคำอธิบำยรำยกำรบรรณำนุกรม (ISBD view) ได้ รวมถึง
กำรเก็บผลกำรสืบค้นเพื่อเรียกดูข้อมูลในภำยหลังได้ นอกจำกนี้ผู้ใช้ยังสำมำรถแบ่งปันข้อมูลที่ได้จำก
กำรสืบค้นผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรขยำยกลุ่มผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุให้กว้ำงขึ้นและ
ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นใหม่

ภำพที่ 2 ผลกำรสืบค้นในรูปแบบ “MARC View”
2. ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เป็นฐำนข้อมูลสำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ซึ่งผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนทำงเว็บห้องสมุด มสธ.
http://library.stou.ac.th/ และสำมำรถอ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม (Full text) ได้ด้วยตนเอง ข้อมูล
ที่ได้จำกกำรสืบค้น อำทิ ชื่อเอกสำร ชื่อกลุ่มย่อยเอกสำร คำอธิบำยเอกสำร สภำพเอกสำร เงื่อนไข
กำรเข้ำถึง เลขทะเบียน ปีเกิดของเอกสำร เอกสำรฉบับเต็ม และแหล่งจัดเก็บอื่น เป็นต้น ในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลมีขั้นตอนที่สำคัญคือ กำรเตรียมเอกสำรต้นฉบับที่เป็นกระดำษ เพื่อแปลงให้เป็น
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์และเป็นจดหมำยเหตุดิจิทัลซึง่ ค่อนข้ำงซับซ้อน เริ่มตั้งแต่กำรแบ่งกลุ่มเอกสำร
คัดเลือกเอกสำร กำหนดรหัสเอกสำร แปลงเอกสำรให้เป็นไฟล์ดิจิทัล ตรวจสอบควำมถูกต้องของไฟล์
ดิจิทัล จัดเตรียมข้อมูลตำมเขตข้อมูลเพื่อบันทึกลงในระบบ อัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องอยู่เสมอ หำกพบปัญหำในกำรอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบไม่ได้ต้องหำสำเหตุ
และทำกำรแก้ไข เช่น กำรลดขนำดไฟล์ให้เล็กลง เพื่อให้อัพโหลดไฟล์ได้ และกำรแบ่งไฟล์เพื่อให้มี
ขนำดเล็กลงจนกว่ำจะสำมำรถอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบได้ เทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำมำใช้ในกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลนี้คือ โปรแกรม MySQL ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ และใช้ภำษำ PHP ในกำรกำกับ
กำรทำงำนของคำสั่งต่ำง ๆ (วีรญำ สุติรำช และวรำภรณ์ ยงบรรทม, 2559, หน้ำ 385)
ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในกำรบีบอัดไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม Free PDF compressor
และโปรแกรมที่ใช้ในกำรแบ่งไฟล์เพื่อให้ไฟล์มีขนำดเล็กลงคือ โปรแกรม PDFill FREE PDF Tools
ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรใช้ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยคือ ทำให้ผู้ใช้
เข้ำถึงเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์เอกสำรไปใช้งำนได้ โดยไม่
จำเป็นต้องมำใช้บริกำรที่แหล่งจัดเก็บเอกสำร ทำให้สะดวกและประหยัดเวลำในกำรเข้ำถึงข้อมูล

นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสงวนรักษำเอกสำรต้นฉบับที่มีคุณค่ำไม่ให้ถูกทำลำยในระหว่ำงกำรหยิบจับ
เอกสำร ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นและเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ทำงเว็บห้องสมุด มสธ.
http://library.stou.ac.th/ ตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูดำ้ นขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” คลิกเลือกหัวข้อ “ทะเบียนจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย”
2.2 หน้ำจอจะแสดงผลรูปแบบระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำไปสู่กำรสืบค้นซึ่งมีวิธีกำรสืบค้น 2 วิธีคือ สืบค้นด้วยชื่อเอกสำรและสืบค้น
ด้วยปีของเอกสำร

ภำพที่ 3 รูปแบบกำรสืบค้นด้วย “ระบบลงทะเบียนและสืบค้นเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย”
2.3 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรสืบค้นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของเอกสำร ชื่อเอกสำร
คำอธิบำยเอกสำรหรือสำระสังเขป ตำแหน่งที่จัดเก็บ ประวัติกำรรับมอบ เงื่อนไขกำรใช้และเอกสำร
ฉบับเต็ม

ภำพที่ 4 ผลกำรสืบค้นด้วย “ชื่อเอกสำร”

3. คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผลงำน วิชำกำรของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน ซึ่งเป็น
ผู้ก่อตั้งและอธิกำรบดีคนแรกของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ท่ำนเป็นนักกำรศึกษำและเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่มผี ลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทย ผลงำนที่เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศ
ดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน มีหลำยประเภท ได้แก่ ตำรำ บทควำม เอกสำรบรรยำย ปำฐกถำ บท
สัมภำษณ์และเอกสำรนำเสนอ ซึ่งล้วนมีคุณค่ำและให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ตอ่ กำรศึกษำ ค้นคว้ำและ
วิจัย รวมทั้งสะท้อนภำพกำรศึกษำของไทยได้เป็นอย่ำงดี (วรำภรณ์ ยงบรรทม, 2561, หน้ำ 353)
คลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน ดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรพัฒนำห้องสมุดดิจิทัลผลงำน
บุคคลสำคัญด้ำนอุดมศึกษำไทย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
รูปแบบและวิธีกำรจัดทำคลังสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำนคือ กำรแปลง
สำรสนเทศต้นฉบับให้เป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อนำมำวิเครำะห์และทำระเบียนเมตำดำตำเชิงพรรณนำ
(MODS) แล้วนำไฟล์ MODS มำทำเป็นระเบียนเมตำดำตำในรูป METS Document (ยวิญฐำกรณ์
ทองแขก, 2556, หน้ำ 164) และ upload สำรสนเทศดิจิทัลขึ้นระบบ DSpace เพื่อเข้ำสู่คลัง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้นำนำชำติ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU GLOBE) ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลโครงกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
กำรสืบค้นและเข้ำถึงสำรสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน สำมำรถสืบค้นผ่ำนทำงเว็บ
ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ มีวิธีกำรสืบค้นและแสดงผลกำรสืบค้นดังนี้
3.1 เข้ำไปที่เว็บห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ เลื่อนเมำส์ลงมำด้ำน
ล่ำงสุด ดูที่เมนูด้ำนขวำมือชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล” แล้วคลิกเลือกหัวข้อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล”
3.2 หน้ำจอแสดงผลชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
(STOU Digital Repository) เลือกกลุ่มข้อมูลในคลังทรัพยำกรชื่อ “คลังสำรสนเทศดิจิทัล
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน” พิมพ์คำค้นใส่ในช่องคำค้น แล้วกดปุ่มค้นหำ ทั้งนี้สำมำรถเรียกดูข้อมูลใน
คลังสำรสนเทศดิจิทัลได้หลำยแบบ อำทิ รูปแบบระเบียนเมตำดำตำทั้งแบบย่อและแบบเต็มรูป
สำมำรถเรียกดูไฟล์เอกสำร PDF ฉบับเต็มพร้อมทั้งดำวน์โหลดไฟล์และสั่งพิมพ์ได้

ภำพที่ 5 หน้ำจอสืบค้นคลังสำรสนเทศดิจิทัล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ภำพที่ 6 ผลระเบียนเมตำดำตำแบบเต็มรูป
4. จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยออนไลน์ รายเดือน
เป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยในรูปแบบใหม่
มีลักษณะเป็นวำรสำรขนำดเล็กในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่เป็นรำยเดือน
หลักกำรสำคัญในกำรจัดทำจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์คือ กำรสร้ำงจดหมำยเหตุดิจิทัลตั้งแต่
ต้นกำเนิด (Born digital) เพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะ
แสดงผลในรูป Mini e-Magazine เป็นกำรแชร์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น มีขั้นตอนในกำรจัดทำ โดยเริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกเรื่องที่จะนำเสนอ
ซึ่งเป็นเรื่องหรือกิจกรรมที่เด่น ๆ เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยและคนส่วนใหญ่ให้
ควำมสนใจ กำรออกแบบกำรนำเสนอให้น่ำสนใจ จัดทำเนื้อหำพร้อมสื่อประกอบ อัพโหลดไฟล์
PDF ที่จัดทำเนื้อหำเสร็จสมบูรณ์แล้วขึ้นเว็บไซต์ https://issuu.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับ
นำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทีผ่ ู้ใช้งำนสำมำรถสมัครสมำชิกฟรีและเข้ำชม e-Book
ผ่ำนทำงเว็บไซต์นี้ โดยมีวิธีกำรสืบค้นและเข้ำชมจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ รำยเดือน
ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 เข้ำไปที่เว็บไซต์ https://issuu.com/ พิมพ์คำค้นใส่ในช่องคำค้น กดปุ่ม Enter
จะปรำกฎหน้ำปกของจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ ซึ่งจะระบุชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้นำเสนอ ระยะเวลำที่นำเสนอและจำนวนหน้ำของหนังสือ

ภำพที่ 7 ผลกำรสืบค้น “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์”

4.2 ผู้เข้ำชมเว็บไซต์สำมำรถเปิดอ่ำนเอกสำรได้ทีละหน้ำทั้งแบบย่อและขยำยเต็ม
หน้ำจอ เพิ่มควำมสะดวกในกำรแชร์ข้อมูลให้คนอื่นและ Save ข้อมูลไว้ใช้งำนได้

ภำพที่ 8 วิธีกำรเข้ำชม “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์”
4.3 นอกจำกนี้ยังมีกำรนำเสนอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ห้องสมุด มสธ. http://library.stou.ac.th/ โดยคลิกที่รูปเมนู “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์”
ด้ำนขวำมือ ตำมภำพที่ 9

ภำพที่ 9 วิธีกำรเข้ำชม “จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยออนไลน์” ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด มสธ.

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลทั้ง 4 รูปแบบ เป็นกำรพัฒนำงำนบริกำรของหน่วยจดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
เข้ำถึงข้อมูลและกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย เป็นกำรส่งเสริม
กำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ได้ข้อมูลครอบคลุมเอกสำรจดหมำยเหตุ
ทุกกลุ่มซึ่งนำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร ดังนั้นกำรเข้ำถึงข้อมูลจดหมำยเหตุ
ดิจิทัลจึงเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรสำรสนเทศจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยได้ดียิ่งขึ้น
ทำให้ประหยัดเวลำในกำรสืบค้นและเลี่ยงกำรหยิบจับเอกสำรต้นฉบับ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
เอกสำรเกิดกำรชำรุดหรือเสื่อมสภำพ วัตถุประสงค์รองคือ เพื่อกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำร
จดหมำยเหตุต้นฉบับให้มีอำยุยืนยำว โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรแปลงเอกสำร
(Digitization) ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล หรือกำรย้ำยข้อมูลจำกวัสดุเดิมไปบันทึกในวัสดุรูปแบบใหม่
(Migration)
ข้อเสนอแนะ
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นรูปแบบใหม่ในกำรจัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
ที่ผู้ให้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบและพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำหรือข้อมูลก่อนที่จะนำมำ
เผยแพร่ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรบังคับใช้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรเอกสำรจดหมำยเหตุหลำยฉบับ อำทิ พระรำชบัญญัติจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. 2556
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2544และกฎหมำยลิขสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรเกิดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงำน และผู้รับบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล ซึง่ หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนัก
บรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำวอยู่เสมอ รวมถึง
กำรพิจำรณำถึงข้อดี/ ข้อเสียของกำรให้บริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัล เพื่อนำมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
กำรบริกำรจดหมำยเหตุดิจิทัลเป็นกำรปรับปรุงกระบวนงำนบริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะสมกับยุคสมัย
ถือเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรศึกษำ
ค้นคว้ำวิจัย ทำให้หน่วยจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัย
ธรรมำธิรำช มีระบบกำรให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยโดยใช้เทคโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้เอกสำรจดหมำยเหตุในยุคประเทศไทย 4.0 ซึง่ จะส่งผล
ให้กำรบริหำรงำนห้องสมุดมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่องำนบริกำรจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรมำธิรำชอีกทำงหนึ่ง
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