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ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 

 สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน พบกับจุลสารจดหมายเหตุฉบับแรกของป ๒๕๖๑ 

พบกันเปนปท่ี ๑๔ แลวนะคะ ชวงน้ีเปนชวงท่ีนองๆสอบกลางภาคกันแลว ขอให

ต้ังใจอานหนังสือและทําขอสอบไดทุกคน อีกท้ังอากาศชวงน้ีเปล่ียนแปลงบอย อยา

ลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ เร่ิมตนปมาทางฝายหอจดหมายเหตุไดมีกิจกรรม

ตางๆมากมาย สําหรับชวงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๖๑ มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น

บาง เชิญติดตามไดเลยคะ 



 

นิทรรศการศาสตราจารยระพี สาคริก ปูชนียบุคคลแหงเกษตรศาสตร 

 เนื่องดวย ศาสตราจารยระพี สาคริก ได

เสียชีวิตเมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ อายุ ๙๕ ป 

ฝายหอจดหมายเหตุ และฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

สํานักหอสมุด จึงจัดนิทรรศการรวมแสดงความอาลัย

ศาสตราจารยระพี สาคริก ปูชนียบุคคลเกษตรศาสตร 

เพ่ือรําลึกถึงศาสตราจารยระพี สาคริก บิดาแหง

ก ล ว ย ไ ม ไ ท ย  ซึ่ ง เ ป น บุ ค ค ล สํ า คั ญ ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารชวง

เกษตรศิลปการ โดยนิทรรศการครั้งนี้ ไดมีการจัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของทาน และจัด

แสดงผลงานหนังสือในรูปแบบออนไลน และ e-

book ผานฐานขอมูลผลงานศาสตราจารยระพี 

สาคริก 

นิทรรศการ ๙๙ ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

 วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัดงาน ๙๙ ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ณ อาคาร

จักรพันธ เ พ็ญศิ ริ  โดยฝายหอจดหมายเหตุ  และฝาย

เทคโนโลยีการศึกษา สํานักหอสมุด รวมกันจัดนิทรรศการ 

๙๙ ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งไดมีการจัด

แสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวประวัติ และผลงานดานการเขียน

หนังสือของศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เชน หนังสือ

ผลงานคนควาประวัติศาสตรไทย และเร่ืองของเกลือ (ไม) 

เค็ม หนังสือสารนิพนธประเสริฐ ณ นคร หนังสือโคลงนิราศ

หริภุญชัย ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร สอบกับ

ตนฉบับเชียงใหม หนังสือประวัติศาสตรเบ็ดเตล็ด และ

หนังสืออักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม เปนตน  

 



       

สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ณ ฝายหอจดหมายเหต ุ
 วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ บุคลากร

ผูปฏิบัติงานในกลุมงานจดหมายเหตุ สํานัก

หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง จํานวน ๖ คน ไดเขา

มาเย่ียมชมศึกษาดูงาน ณ ฝายหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเขามาศึกษาดู

งานเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บและ

เผยแพรขอมูลจดหมายเหตุ ตั้งแตกระบวนการ

รับมอบเอกสาร การจัดการ การบริการ และ

เผยแพร เ อกสารจดหมาย เหตุ  และ ง าน

นิทรรศการจดหมายเหต ุ 

ตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตอนรับ Ms. Carla 

Autusto จ า ก  Faculty of Arts and Humanities, 

University of Porto ประเทศโปรตุเกส ไดเขาเย่ียมชม

หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ นิสิตสาขาวิชา

ส่ือสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร คณะมนุษยศาสตร ไดเขาเย่ียมชมหอประวัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔๕ คน 

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดตอนรับอาจารย

และนิสิตจาก Keio University ประเทศญี่ปุน เขาเย่ียม

ชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๒๒ 

คน 
 วันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ คณาจารยคณะ

สังคมศาสตร ไดนํานิสิตแลกเปล่ียนจากประเทศญี่ปุน 

เขาเย่ียมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํานวน ๑๖ คน 



 

ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) 80 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ระห ว า ง เดื อน มกราคม  ถึ ง เดื อน มี น าคม  โค รงก าร

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร บ อ ก เ ล า  ( Oral History)  ๘ ๐  ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสัมภาษณคณาจารยเกี่ยวกับประวัติ

ความเปนมาของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สัมภาษณ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย 

ศักดิ์ภูอราม ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เท่ียงธรรม และ ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ 

รัตนวนิ ช โรจน  เกี่ ยวกับประวัติ ความ เป นมาของคณ ะสัตว

แพทยศาสตร ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร  

 วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ สัมภาษณศาสตราจารย (พิเศษ) 

อาบ นคะจัด เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หองฝายหอจดหมายเหตุ ชั้น ๔ 

อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด 

 วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สัมภาษณอาจารยเดชรัต สุขกําเนิด 

เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของภาควิชาเศรษฐศาสตรและทรัพยากร 

คณ ะเศรษฐศาสตร  ณ  ห องประชุม  ชั้ น  ๓  อาคาร ๒  คณ ะ

เศรษฐศาสตร 

 วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สัมภาษณศาสตราจารย ดร.

ประเสริฐ ณ นคร เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตร และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ณ บานพัก ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย  

อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ เกี่ยวกับประวัตคิวามเปนมาของสถานีวทิยุ 

มก. ณ สถานีวิทยุ มก. ชั้น ๓ หองผูอํานวยการ  
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	วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน ๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยฝ่ายหอจดหมายเหตุ และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด ร่วมกันจัดนิทรรศการ ๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งได้มีการจัดแสดงเรื่อ...

