
ก็เขาสูปงบประมาณใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว หลายๆ หนวยงานคงจะมีแผนการดําเนินงานใหมตอนรับ
ปงบประมาณใหมกันแลวนะคะ ในสวนของหอจดหมายเหตุก็เชนเดียวกันคะ แตจะเปนโครงการอะไร
แบบไหน ทานผู อานจะตองคอยติดตามกันตอไปนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้จะนําเสนอกิจกรรม
และการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุใน ๓ เดือนที่ผานมาคือเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนใหทานผูอาน
ไดรับทราบคะ

ปที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๕๘ )
บรรณาธิการกล่าว

สวัสดีค ะ จุลสารจดหมายเหตุฉบับนี้
เปนฉบับที่สามของป ๒๕๕๘ แลวนะคะ เปนฉบับ
ปดทายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เผลอนิดเดียว

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ Welcome KU 75 Freshy

ฝายหอจดหมายเหตุร วมกับฝ ายเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักหอสมุด รวมกันจัดนิทรรศการตอนรับ
นิสิตใหม “Welcome KU 75 Freshy” บอกเลา
เรื่ องราวความเป นมาของประเพณีรับน องใหม 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
จัดแสดงระหวางวันที่ ๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โถงทางเขา-ออก ชัน้ ๑ อาคารเทพรตันวทิยาโชต ิสาํนกั
หอสมุด



ในชวงบายคณะศึกษาดูงานไดไปศึกษาดูงาน ณ หอภาพยนตร 
(องคการมหาชน) ซึ่งตั้งอยูที่ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ โดยเขาชมในสวนของ
หองสมุดและโสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี ซ่ึงเปนแหลงคนควาเฉพาะดาน
ภาพยนตร ซึ่งสามารถเรียกดูภาพยนตรขาว สารคดี และภาพยนตรไทย
เรื่องตางๆ ที่หอภาพยนตรไดรวบรวมไว นอกจากนี้ยังมีงานอนุรักษที่เรียก
วา “หนวยกูหนัง” ซึ่งเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วในการชวยเหลือและรับมอบ

ฟลมภาพยนตรที่เจาของตองการใหหอภาพยนตรดูแลตอหรือที่มีผูพบเห็น
ฟลมภาพยนตรถกูทิง้ไวตามทีต่างๆ ดวย จากนัน้เขาชมพิพิธภัณฑภาพยนตร
ไทยซึ่งจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวของกับภาพยนตรที่หอภาพยนตรไดเก็บ
รักษาและรวบรวมไวตั้งแตมีการกอตั้ง เปดใหชมทุกวันเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ วันละ ๕ รอบ ไดแก เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. ทุกรอบมีวิทยากรนําชมรอบละ

ประมาณ ๙๐ นาที ทั้งนี้ใหงดบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงขณะเขาชม ทานผูอานที่สนใจสามารถ
ติดตามรายละเอียดไดที่ http://www.fapot.org/th/home.php 

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¨´ËÁÒÂàËµØáÅÐ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±� ËÍÊÁØ´
áÅÐ¤ÅÑ§¤ÇÒÁÃÙŒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å ÈÒÅÒÂÒ

áÅÐËÍÀÒ¾Â¹µÃ� (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹)
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บุคลากรฝายหอจดหมายเหตุประกอบดวยนางสาวพฎา พุทธสมัย 

หัวหนาฝาย นางรุงรัชณี ฮารเลย นางสาวปทมา คงศักดิ์ไพบูลย นางสาวสินิทธ สิทธิเสรีชน และนายวิธวินท 
ฟูพงษ ไดเดนิทางไปศกึษาดงูานจดหมายเหตแุละพพิธิภณัฑในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม โดยเขาศกึษาดงูานทีแ่รก 
ณ ฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ชั้น ๓ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี
คุณโกมล คงมั่นกตเวที รักษาการหัวหนาฝายฯ ใหการตอนรับและใหขอมูลเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นนําชมในสวนของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ซ่ึงจัดแสดง
พระราชประวตัแิละสิง่ของสาํคญัเกีย่วกบัสมเดจ็พระบรมราชชนก และชมหอเกียรตยิศแหงมหาวทิยาลยัมหดิล 
จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งผลงานของบุคลากร
ที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคม ณ ศูนยการเรียนรูมหิดล 



µŒÍ¹ÃÑº¼ÙŒàÂÕèÂÁªÁËÍ»ÃÐÇÑµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 
ËÍ¾Ñ¡¹ÔÊÔµ (ËÍ ò) áÅÐËÍ»ÃÐªØÁ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

â¤Ã§¡ÒÃ¨´ËÁÒÂàËµØáÅÐ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�ÊÑÞ¨Ã 
à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ 
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ à¹×èÍ§ã¹ÇâÃ¡ÒÊà¨ÃÔÞ

¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ öð ¾ÃÃÉÒ
เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ฝายหอจดหมายเหตุ 

สํานักหอสมุด ไดสงบุคลากรคือ นายวิธวินท ฟูพงษ 
นกัจดหมายเหต ุและนางสาวสนิทิธ สทิธเิสรชีน เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เขารวมโครงการจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑสัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
เจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ หอจดหมายเหตุ

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช และหอ
อัครศิลปน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดโดยฝาย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและ
คลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมนิสิต เก  ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
ในพระบรมราชปูถมัภ เยีย่มชมหอประชมุ มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร หอประวัติ มก. และ หอพักนิสิต 
(หอ ๒)

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะนักวิชาการจาก 
Sri Lankan Higher Education Management 

ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม
ประชาธิปไตยศรีลังกา จํานวน 
๓๐ คน เขาเยี่ยมชมหอประวัติ 
มก.

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
นักศึกษาจํานวน ๖ คน 
จาก Harris Manchester 
College, University of 
Oxford (HMC) เขาเยี่ยมชมหอประวัติ มก.



๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ฯพณฯ นายอําพล 
เสนาณรงค มัคคุเทศกพิเศษนําคณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการดําเนินการฯ และสมาชิกชมรม มก. 
อาวุโส เข าเยี่ยมชมหอ
ประวตั ิมก. และหอพกันสิติ 
(หอ ๒)

๓ กันยายน ๒๕๕๘ คณะศึกษาดูงานจาก 
สํานักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอรท
กรุงเทพ จํานวน ๓ คน เขาศึกษาดูงาน ณ ฝาย
หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด และเขาเยี่ยมชม
หอประวัติ มก.

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นิสิตชั้นปที่ ๒ ชุมนุม
นิสิตภาควิชาสัตวบาลพรอมนิสิตผูดูแล จํานวน 
๔๕ คน เขาเยี่ยมชมหอประวัติ มก. 

สถานที่ติดตอและใหคําแนะนํา หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ชั้น ๔ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด ๕๐ ถ.งามวงศวาน กทม. 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

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

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการฝกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รุนที ่๕๓ จาํนวน ๘๗ คน เขาเยีย่มชมหอประวตั ิมก.

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการฝกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รุนที ่๕๔ จาํนวน ๑๑๒ คน เขาเยีย่มชมหอประวตั ิมก.

๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะศึกษาดูงาน
จากคณะมนุษยศาสตร  และ สั งคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน ๗ คน เขาศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ หอประวัติ มก.

๕-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการ Open 
House at KU Library and KU Hall of History 
(โครงการออมกอดนนทรี) ใหการตอนรับนิสิตใหม 
KU 75 จํานวน ๗,886 คน เขาเยี่ยมชมหอประวัติ 
มก.


