
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘)

พิธีเปดนิทรรศการงานวิจัย 

เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
โดยในงานไดมีการจัดแสดงผลงาน
ระบบฐานข  อมู ลจดหมาย เหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
ผลงานตางๆ ของสํานักหอสมุด เชน 
ระบบฐานขอมูลคลังความรู ดิจิทัล
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และ Eco 
Library ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

บรรณาธิการกลาว
สวัสดีคะ จุลสารจดหมายเหตุฉบับนี้เปนฉบับแรกของป ๒๕๕๘ พบกันเปนปที่ ๑๑ แลวนะคะ เมื่อวันที่ 

๒ กุมภาพันธที่ผานมา เปนปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฉลิมฉลองในโอการครบรอบ ๗๒ ปแหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายหอจดหมายเหตุ ไดนาํเสนอระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในนิทรรศการงานวิจัย ภายในงานเกษตรแฟร ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงจัด ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ นอกจากนี้
ฝายหอจดหมายเหตุยังไดมีพิธีเปดหองนิทรรศการเกษตรศาสตร ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และนิทรรศการหอพักนิสิต (หอ ๒) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และยังมีกิจกรรมตางๆ ที่ผาน
มาในรอบ ๓ เดือน มานําเสนออีกเชนเคย ขอบคุณที่ติดตามจุลสารจดหมายเหตุมาโดยตลอดคะ

เมือ่วนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๘ เนือ่งในวาระครบรอบ ๗๒ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายหอจดหมายเหตุ
ไดมกีารปรบัเปล่ียนนทิรรศการ ณ หองนทิรรศการหมนุเวยีน อาคารหอประชุม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรในเรือ่ง 



พิธีเปดหองนิทรรศการเกษตรศาสตร 
ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และนิทรรศการหอพักนิสิต (หอ ๒)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธที่ผานมา ฝายหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทํา

พิธีเปดหองนิทรรศการเกษตรศาสตร ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคาร
หอประวัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนิทรรศการหอพกันิสิต 
(หอ ๒) เนือ่งในวาระท่ีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ ๗๒ ป
แหงการสถาปนา โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในหองนิทรรศการ
เกษตรศาสตร ใหม และจัดแสดงฐานขอมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับเกียรติจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช 
เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการดังกลาว

“วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและงานเกษตรแหงชาติ” ซ่ึงจัดแสดงนิทรรศการระหวาง
เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๘



ตอนรับผูเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานหอประวัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร มก. 
นํา Professor Brian Paul Schmidt นักวิทยาศาสตร
ผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาฟสิกส มาเยี่ยมชมหอประวัติ 

หองนิทรรศการเกษตรศาสตร 
แบงนิทรรศการออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 
สวนที่ ๑ ผลงานและการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในชวงรองศาสตราจารย 
ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ อธกิารบดีคนที ่๑๓ 
และรองศาสตราจารยวุฒชัิย กปลกาญจน 
อธกิารบดคีนที ่๑๔ สวนที ่๒ Timeline 
แสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเริ่มกอตั้งจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๘ สวนที่ ๓ ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทัง้น้ีทานสามารถเขาชมเว็บไซตหอจดหมายเหต ุมก. ๗๒ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดที่ http://archives.lib.ku.ac.th/kupresent/

นิทรรศการหอพักนิสิต (หอ ๒) จัดแสดง ณ อาคารอนุรักษหอพักนิสิต (หอ ๒) ซึ่งตั้งอยูตามแนวถนน
ระพีสาคริก ฝงตรงขามสนามรักบ้ี มีการจัดแสดงนิทรรศการ แบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้ สวนที่ ๑ จัดแสดง
รูปแบบเหมือนจริง อาทิเชน มีโตะ ตู เตียงนอน เปนตน สวนที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแตเริม่กาวสูมหาวิทยาลัยจนกระท่ังสําเรจ็การศกึษาท้ังในอดีตและปจจุบัน 
สวนท่ี ๓ ระบบฐานขอมูลนิสิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนน้ีจะเปนการรวบรวมรายชือ่นิสติทีส่าํเร็จการศึกษา
ในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก ตัง้แตรุนแรกถงึรุนปจจบุนั รวมทัง้รางวลัและผลงานของศษิยเกาและนสิติปจจบุนั
ท่ีสรางช่ือเสียงใหกับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงสามารถเขาสบืคนขอมูลไดท่ี http://archives.lib.ku.ac.th/nisit



สถานที่ติดตอและใหคําแนะนํา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชั้น ๔ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด ๕๐ ถนนงามวงศวาน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖ ตอ ๔๒๖-๔๓๐ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๖๘๙ 
E-mail : archives@ku.ac.th. Website : http://archives.lib.ku.ac.th

เชญิรวมสรางหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความอนุเคราะห
จากทุกหนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกทาน บูรพาจารย 
ศิษยเกา หรือผูที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย หากทานมีเอกสาร 
ส่ิงพิมพ รูปถายและขอมูลทางประวัติศาสตรที่เห็นวาจะมีประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยและอนุชนรุนหลัง โปรดมอบใหหอจดหมายเหตุ
เปนตัวแทนในการอนุรักษ ดูแลรักษาเอกสารน้ันไวเปนขอมูล
ในการศึกษา คนควา และเผยแพรตอไปในอนาคต

บรรณาธิการประจําฉบับ นางรุงรัชณี ฮารเลย
กองบรรณาธิการ น.ส. พฎา พุทธสมัย 
 น.ส. ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
 น.ส. สินิทธ สิทธิเสรีชน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
คณะอาจารยและนักศึกษา 

จาก Mulawaman University 
ประเทศอินโดนิเซีย 

จํานวน ๒๐ คน 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
คณะอาจารยและนักศึกษา
จาก Nagoya University 
จํานวน ๒๕ คน 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัย

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
จํานวน ๒๕ คน 

วันที่ ๙ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รุนที่ ๕๑
และรุนที่ ๕๒ จํานวน ๒๑๔ คน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โครงการ 
“สัมมนาองคการนิสิต 

๔ วิทยาเขต” องคการบริหาร 
องคการนิสิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร จํานวน ๑๐๐ คน


