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ปท่ี 13 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

  

 สวัสดีคะผูอานทุกๆทาน จุลสารฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 3 ของป 2560 แลวนะคะ 

นองๆนิสิตก็ไดเปดเทอมกันแลว จนเวลาลวงเลยมาถึงสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ขอให

ต้ังใจอานหนังสือ และทําขอสอบใหไดนะคะ ชวงน้ีฝนตกบอย ขอใหนองๆรักษา

สุขภาพกันดวยคะ สําหรับชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ฝายหอจดหมายเหตุไดมี

กิจกรรมตางๆมากมาย อาทิ กิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการตอนรับนิสิต

ใหม รวมท้ังการตอนรับผู เยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวน

รายละเอียดจะเปนอยางไรน้ัน เชิญติดตามอานดานในไดเลยคะ 



 

นิทรรศการ 60 พระชันษา เจาฟาอัครราชกุมารี 

 ฝายหอจดหมายเหตุและฝายเทคโนโลยี

การศึกษา รวมกันจัดนิทรรศการ 60 พระชันษา เจา

ฟาอัครราชกุมารี ณ บริเวณโถงทางเขา-ออก ชั้น 1 

อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ จัดแสดงระหวางวันท่ี 1-

24 กรกฎาคม 2560 โดยนิทรรศการคร้ังนี้  ได

นําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับพระประวัติ พระกรณียกจิท่ี

สําคัญของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี และจัดแสดงหนังสือตางๆท่ี

เกี่ยวของกับพระองคทาน อาทิ วิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอก สาขาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ความในใจของ

ขาพเจา เจาฟานักวิทยาศาสตร เฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนตน      

 

 

  ฝายหอจดหมายเหตุและฝายเทคโนโลยี

การศึกษา รวมกันจัดนิทรรศการ Welcome Freshy 

KU 77 ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร ชั้น 1 อาคารเทพ

รัตนวิทยาโชติ จัดแสดงระหวางวันท่ี 17 กรกฎาคม 

ถึง 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งนิทรรศการในคร้ังนี้ ไดจัด

แสดงภาพกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและ

ประเพณีการรับนองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในอดีต เชน พิธีรับนองรถไฟ ประเพณีชิงธง ประเพณี

ปลนหอ และพิ ธีถอดหมวก – ปลดโบว เปนตน 

รวมท้ังจัดแสดงภาพกิจกรรมการรับนองในปจจุบัน

ของแตละวิทยาเขต เชน กิจกรรมวัน Freshy Day & 

Freshy Night กิจกรรมโครงการสูออมกอดนนทรี 

เปนตน  

 

 

นิทรรศการ Welcome Freshy KU 77 



 

ตอนรับผูเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี 4 และ 31 กรกฎาคม และวันท่ี 15 สิงหาคม 

2560 ได ใหการตอนรับคณะผู เย่ียมชมจากโครงการ

ฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน

ท่ี 60 - 62 จํานวน 340 คน  

  วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 ไดใหการตอนรับนิสิต

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม 

คณะสังคมศาสตร เพ่ือใหนิสิตไดทราบถึงประวัติความ

เปนมาของมหาวิทยาเกษตรศาสตรตั้งแตเร่ิมสถาปนาจนถึง

ปจจุบัน 

 วันท่ี 31 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 

ฝายหอจดหมายเหตุจัดกิจกรรม Open House ขึ้น โดย

เชิ ญ ช ว น นิ สิ ต ชั้ น ป ท่ี  1  เข า เ ย่ี ย ม ช ม ห อ ป ระ วั ติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหนิสิตไดรับรูประวัติความ

เป น ม า  พั ฒ นาการ  และป ระ วัติ บุ ค คล สํ าคั ญ ขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 นิสิตโครงการปริญญาตรี

การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้ง

วิ ท ย า เข ต สุ พ รรณ บุ รี  ได เข า เ ย่ี ย ม ช ม ห อ ป ระ วั ติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 26 คน 

 วันท่ี 9 กันยายน 2560 ชุมนุมนิสิตภาควิชาสัตว

บาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ได

จัดโครงการ “ฟารมเอย ฟารมรู” และเขาเย่ียมชมหอ

ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 50 คน 



 

ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) 80 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน โครงการประวัติศาสตร

บอกเลา (Oral History) 80 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสัมภาษณ

คณ าจารย เก่ี ย ว กับป ระวัติ คว าม เป นมาของหน วยงานภ าย ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 สัมภาษณ ศ.วิจิตร อาวะกุล เก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาของคณะศึกษาศาสตร ณ หองฝายหอจดหมายเหตุ 

อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด  

 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 สัมภาษณ รศ.วินิจ วีรยางกูร และ รศ.

ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส เก่ียวกับประวัติความเปนมาของคณะ

บริหารธุรกิจ ณ ชัน้ 6 คณะบริหารธุรกิจ 

 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 สัมภาษณ ผศ.ดร.จงรัก ปรีชานนท 

รศ.ประคอง อินทรจันทร และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก เก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของคณะวนศาสตร ณ หอง 303 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร 60 

ป คณะวนศาสตร 

 วันท่ี 18 สิงหาคม 2560 สัมภาษณ ศ.(พิเศษ) อาบ นคะจัด และ 

ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา เก่ียวกับประวัติความเปนมาของคณะ

เศรษฐศาสตร ภาควิชาสหกรณ และหองสมุดพิทยาลงกรณ ณ หองฝาย

หอจดหมายเหตุ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด  

 วันท่ี 12 กันยายน2560 สัมภาษณ ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชว

นะ เก่ียวกับประวัติความเปนมาของภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวน

ศาสตร ณ หองประชุม 206 ชั้น 2 อาคารวนศาสตร 60 ป คณะวน

ศาสตร 

 วันท่ี 29 กันยายน 2560 สัมภาษณ ผศ.ดร.สุจินต ดีแท และ รศ.

ประจวบ หลําอุบล เก่ียวกับประวัติความเปนมาของภาควิชาวิทยาศาสตร

ทางทะเล คณะประมง ณ หอง 307 อาคารบญุอินทรัมพรรย คณะประมง  

เรียน 
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