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พระราชหฤทยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีจงัหวดันครราชสีมา

สมาคมนกัขา่วแหง่ประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.
2498 โดยนกัขา่วรุ่นบกุเบิกคือ โชติ มณีน้อย, เทห์่ จงคดีกิจ, ประจวบ อมัพะ

เสวต, วิเชียร โรจนวงศานนท์, ถาวร มุง่การด,ี สนิท เอกชยั, เชาว์รูปเทวินทร์,
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สวุรรณผาติ, นพพร ตงุคะรักษ์, วภิาสขุกิจ และเลศิ อศัเวน์ นดัหมายกนัท่ีศาลา

นเรศวร ในสวนลมุพินี จํานวน 15 ทา่น โดยมีชาญ สนิศขุ จากสยามนิกร เป็น

ประธานการประชมุ

โดยหนงัสอืพิมพ์แทบทกุฉบบั ตา่งก็ให้ความสาํคญักบัวนัสาํคญัของพวก

ตนเป็นอยา่งยิง่ โดยเป็นประเพณีท่ีทราบกนั ระหวา่งหนงัสอืพิมพ์กบัผู้อา่นวา่

วนัท่ี 6 มีนาคมของทกุปี จะไมม่ีหนงัสอืพิมพ์วางจําหนา่ย เน่ืองจากได้มีการตก

ลงกนัวา่เป็นวนัหยดุงานประจําปีของเหลา่บรรดานกัหนงัสอืพิมพ์ทัง้หลาย แต่

แล้วหนงัสอืพิมพ์ก็แอบออกวางจําหนา่ยในวนัท่ี 6 มีนาคม เน่ืองจากประชาชน

ในฐานะผู้อา่นเกิดความตื่นตวั และตา่งก็มีความต้องการท่ีจะบริโภคขา่วสารท่ี

มากขึน้ จึงทําให้หนงัสอืพิมพ์ฉบบัอ่ืนต้องเลกิประเพณีดงักลา่วไป

สมาคมนกัขา่วแหง่ประเทศไทย จึงได้มีมติกําหนดให้ วนัท่ี 4 มีนาคมของ

ทกุปี เป็นวนัท่ีจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปี เพ่ือให้วนัรุ่งขึน้เป็น

วนัหยดุเฉลมิฉลองกนัอยา่งเต็มท่ี ในงานเลีย้งสงัสรรค์ประจําปี แตเ่ดิมมา งาน

ทัง้สองจดัขึน้ ณ ท่ีทําการของสมาคมฯ อาคาร 8 ถนนราชดําเนิน ซึง่บริเวณริม

ฟตุบาทใกล้เคียง ก็เป็นสถานท่ีซึง่บรรดาเหยี่ยวขา่ว มกัจะนดัพบปะสงัสรรค์กนั

เป็นปกตอิยูแ่ล้ว แตใ่นชว่งหลงั มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึน้อยา่งมาก และถนนราช

ดําเนินยงัเป็นถนนสายหลกั มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมาก รวมถึงสถานท่ีคบั

แคบ สง่ผลให้สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้สญัจรไปมา จึงได้ย้ายสถานท่ี

จดัการประชมุไปยงัโรงแรมตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม

ตอ่มาสมาคมนกัขา่วแหง่ประเทศไทยเข้ารวมกบัสมาคมนกัหนงัสอืพิมพ์

แหง่ประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพิมพ์แหง่ประเทศไทย”

เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 แตย่งัคงกําหนดให้วนัท่ี 5 มีนาคม เป็นวนัคล้าย

วนัสถาปนาสมาคมฯ และวนันกัขา่ว จนถึงปัจจบุนั

แหลง่ข้อมลู : https://th.wikipedia.org/wiki/วนันกัขา่ว
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Business email compromise (BEC)

แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

Business email

compromise (BEC) เป็น

การโจมตีรูปแบบใหมท่ี่หวงั

ผลโดยตรง โดยกําหนด

กลุม่เปา้หมายท่ีชดัเจน

และใช้วิธีท่ีแยบยลมากขึน้

หนึง่ใน BEC คือ การปลอม
เป็นเจ้านายแล้วสง่อีเมลไป

หาพนกังานเพ่ือให้ดําเนิน

การบางอยา่ง เช่น ให้โอน

เงิน หรือสง่ข้อมลูท่ีสาํคญั

ไปให้ผู้ไมห่วงัดี เป็นต้น

phishing

เทคนิคการหลอกลวงของ

Hacker ท่ีเราจะเจอบอ่ยท่ีสดุคือ

phishing โดยปลอมแปลง e-mail
และแตง่เร่ืองชวนเช่ือ ให้เหยื่อกรอก

ข้อมลู เราจะต้องไมก่รอกข้อมลู และ

คลกิลงิค์ ใด ๆ ท่ีแนบมากบั mail
ให้ Report as attachment มาท่ี
security@ku.ac.th

https://info.ku.ac.th/
mailto:security@ku.ac.th
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แหลง่ข้อมลู : https://webmail.ku.ac.th/roundcube/

พบกับเว็บเมลโฉมใหม่!!!
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้พฒันาระบบ EMAIL NONTRI ใหม่ ภายใต้โดเมน

@ku.ac.th สาํหรับบคุลากร ดงันี ้

1. ขยายพืน้ท่ีให้บริการจาก 10GB เป็น 20GB และให้รองรับอปุกรณ์ท่ีหลากหลาย
2. การเช่ือมตอ่ระบบ KU ALL-LOGIN
3. การเพ่ิมกลอ่งสาํหรับตรวจสอบอีเมลท่ีนา่สงสยั

เร่ิมให้บริการตัง้แตว่นัศกุร์ท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ทัง้นีย้งัเปิดให้บริการแบบคูข่นานกบัระบบเมลเดิมอยู่ เป็น

ระยะเวลา 2 เดือน จากนัน้จะปรับไปใช้ระบบเว็บเมลใหมท่ดแทนระบบเดิม

ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจไมไ่ด้รับ EMAIL สามารถตรวจสอบได้ท่ี https://antispam2.ku.ac.th
ทกุทา่นสามารถเข้าอา่นรายละเอียดคูม่ือการใช้งานเว็บเมลใหมไ่ด้ท่ีเว็บไซต์
https://docs.google.com/document/d/1EjBQJBgoI6RlmjSmpvsVUbpH7xSQqAuQBuOwpZyvpe8/edit

https://webmail.ku.ac.th/roundcube/
https://antispam2.ku.ac.th/
https://docs.google.com/document/d/1EjBQJBgoI6RlmjSmpvsVUbpH7xSQqAuQBuOwpZyvpe8/edit
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง “มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า”

เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา่ท่ีมีแหลง่เร่ิมต้นจากเมืองอูฮ่ัน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการ

ติดเชือ้ และความรุนแรงถงึขัน้มีผู้ เสยีชีวิตหลายสบิคน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มีความหว่งใยในสถานการณ์ดงักลา่ว

เช่นกนั เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา่ และเพ่ือปฏิบตัิตามประกาศกระทรวงการอดุมศกึษา

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม จึงเห็นควรดําเนินการตามมาตรการ ดงันี ้

1. นิสติจีนท่ีเดินทางกลบับ้านท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงสองสปัดาห์ท่ีผา่นมานี ้ และนิสติยงัไมไ่ด้เดินทางกลบั

ประเทศไทย ขอให้นิสติจีนเหลา่นัน้พํานกัอยูใ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนตอ่ไปเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ และขอให้

สว่นงานตดิตอ่กบันิสติเหลา่นัน้เพ่ือแจ้งกําหนดการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตอ่ไป ทัง้นีส้ว่นงานควรจดัการสอนเสริม

ให้กบันิสติหลงัจากท่ีเดินทางกลบัมาแล้ว

2. สาํหรับนิสติจีนท่ีมีถ่ินพํานกัในประเทศไทย และไมไ่ด้เดนิทางกลบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงระยะเวลา 2

สปัดาห์ท่ีผา่นมานี ้ ขอให้สว่นงานประสานกบันิสติเหลา่นัน้ เพ่ือขอให้หลกีเลีย่งการพบปะกบัคนท่ีเพ่ิงเดินทางกลบัมาจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งท่ีจะติดเชือ้ดงักลา่ว

3. ในกรณีนิสติ หรือบคุลากรท่ีได้เดินทางกลบัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอให้นิสติ หรือบคุลากรเหลา่นัน้หยดุเรียน และหยดุทํางาน เป็นระยะเวลา 10 วนั นบัจากวนัท่ีเดนิทางกลบั และขอให้แจ้ง

ช่ือ เบอร์โทรศพัท์ และท่ีอยู่ ให้สว่นงานทราบ โดยให้สว่นงานสง่ข้อมลูนิสติและบคุลากรเหลา่นัน้มายงัท่ี ศนูย์สขุภาวะนิสติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โทรศพัท์ 02-561-4522 และโทรศพัท์มือถือ 087-934-4994 โดยให้เฝา้ติดตามนิสติ และ

บคุลากรท่ีเดินทางกลบัมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งใกล้ชิด

4. นิสติและบคุลากรท่ีมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ

ผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล ไมค่วรรักษาอาการป่วยด้วยตนเอง และควรดแูลอยา่งใกล้ชิดมิ

ให้มีการแพร่เชือ้ตอ่ไป

5. ในกรณีท่ีนิสติ หรือบคุลากร ต้องเดินทางไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงบัการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่

สามารถหลกีเลีย่งการเดินทางได้ ขอให้หลกีเลีย่งสถานท่ีแออดั ไมอ่ยูใ่กล้ชิดผู้ ป่วยไอจาม สวมใสห่น้ากากอนามยัเมื่ออยูใ่น

ท่ีชมุชน หลกีเลีย่งการเข้าไปตลาดค้าสตัว์ และหมัน่ล้างมือให้สะอาดอยูเ่สมอด้วยนํา้และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

6. ทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด และอาจมีความจําเป็นต้องขอความร่วมมือ

จากสว่นงาน และนิสติในโอกาสตอ่ไป เพ่ือปอ้งกนัการระบาดของโรค โดยขอให้สว่นงานรายงานข้อมลู หรือเหตกุารณ์

ผิดปกติมายงัมหาวิทยาลยัด้วย เพ่ือร่วมกนัควบคมุสถานการณ์นีร่้วมกนั โดยขอให้จดัสง่ข้อมลูได้ท่ี ศนูย์สขุภาวะนิสติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โทรศพัท์ 02-561-4522 และโทรศพัท์มือถือ 087-934-4994

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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มก. จัดประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 58 

เม่ือวนัพธุท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.พีระศกัดิ์ ศรีนิเวศน์ อปุนายกสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 หวัข้อ “นวตักรรมสร้างสรรค์

ไทยเพ่ือเปา้หมายในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development

Goals) โดยมี ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้เกียรตเิป็นผู้
กลา่วรายงาน

ทัง้นี ้ การประชมุดงักลา่วจดัโดย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั กระทรวงการอดุมศกึษา

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม และหนว่ยงานพนัธมิตร เพ่ือมุง่สง่เสริมให้นกัวิจยั นกัวิชาการ และ

คณาจารย์ นําเสนอผลงานวิจยัแลกเปล่ียนความคดิเห็นประสบการณ์ระหวา่งนกัวิชาการทัว่ประเทศ นําไปสู่

ความร่วมมือทางการวิจยั และเปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการออกสูส่าธารณชน ณ

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

KITS วนัจนัทร์ท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-
20.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลาปกติ ใน

วนัองัคารท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563

แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. รับจดัทาํสอบความรู้ความสามารถทั่วไป กพ. ด้วย

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Exam)
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการ “การจดัทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป ก.พ. ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

Exam)” จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ รับสมคัรสอบพร้อมกนั ทัง้แบบ

กระดาษ (Paper & Pencil) และแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Exam)
เร่ิมสมคัรได้ตัง้แตว่นัพฤหสับดีท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. พร้อมกนัทัว่ประเทศ สามารถสมคัรได้ท่ี

เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

สบค. ร่วมงานประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 58
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 นายมหาราช ทศศะ หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย สาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย ในงานประชมุวิชาการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 58 (The 58th Kasetsart University Annual Conference “Inno-creative
Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)”) “นวตักรรมสร้างสรรค์ไทย เพ่ือเปา้หมายในการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่ือง “การพฒันาประสทิธิภาพระบบยืนยนัตวัตนด้วย

กระบวนการยืนยนัตวัตนแบบครัง้เดียว (Single Sign-on) สาํหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั” ณ ห้องประชมุเรไร
ชัน้ 2 อาคารอมรภมูิรัตน สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยผลจากการศกึษา

พบวา่สามารถนําไปตอ่ยอดในการพฒันาระบบของมหาวิทยาลยัได้ โดยระบบยืนยนัตวัตนแบบครัง้เดียวสามารถช่วยลด

ความเสีย่งจากภยัคมุคาม ประเภทความพยายามรวบรวมข้อมลูการดกัจบับญัชีผู้ใช้และรหสัผา่นบนแอปพลเิคชนั ชว่ยลด

การใช้งานทรัพยากรของระบบ และอํานวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้มากขึน้

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดจิทิลั
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องค์การมหาชน) จดัโครงการ

ทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทลัสาํหรับนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 3-4 จํานวน 5 รอบ ตัง้แตว่นัท่ี

21-22 สงิหาคม และวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2562 ขณะนีส้าํนกังานคุ้มครองสทิธิและช่วยเหลอืทางกฎหมายแกป่ระชาชน

(สคช.) ได้จดัทําใบประกาศฯ และจดัสง่ใบประกาศฯ ของนิสติท่ีผา่นการทดสอบมายงัสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เรียบร้อย

แล้ว นิสติสามารถติดตอ่รับใบประกาศฯ ได้ตัง้แตว่นัจนัทร์-วนัศกุร์ เว้นวนัหยดุราชการ เวลา 09.00-15.00 น. ณ เคาน์เตอร์

ประชาสมัพนัธ์ ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี https://ocs.ku.ac.th/2019/certicdl/

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://job2.ocsc.go.th/?fbclid=IwAR0Zom9eBKE4aHw_07gG24cAgAQgVtUJsA7OSrYcBAqVOUna8iBv6u6v11E
https://ocs.ku.ac.th/2019/certicdl/?fbclid=IwAR13WjoCpTcKN4LiQB17sBm90eD9n7BHz4RlMsBhV58APjEsQgwdzX65auE
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

Train the Trainer IC3 Certification
ระหวา่งวนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้จดัอบรม Train the

Trainer IC3 Certification ให้ผู้แทนวิทยาเขต จํานวน 12 คน เพ่ือไปขยายผลเพ่ิมทกัษะด้านดิจิทลั (Up Digital Skill)
และจดัเป็นศนูย์สอบ Digital Literacy ให้แก่บคุลากร และนิสติของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในแตล่ะวิทยาเขต และ

ผศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมและพดูคยุกบั

ตวัแทนจากทกุวิทยาเขต พร้อมทัง้กลา่วถึงนโยบายของมหาวทิยาลยัในการสนบัสนนุด้านดิจิทลั

การใช้งานระบบ iThesis ของบัณฑติวทิยาลัย
เมื่อวนัพธุท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ให้

ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติระดบับณัฑิตศกึษา ในการอบรม "การใช้งานระบบ

iThesis สาํหรับนิสติและอาจารย์กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ของบณัฑิตวิทยาลยั
ประจําปี พ.ศ.2563" ณ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 401 ชัน้ 4 ตกึ 60 ปี (ชชูาติ กําภ)ู คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

Data Privacy and Security
เมื่อวนัองัคารท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัเสวนาวชิาการ Digital

Day 63-1 หวัข้อ “Data Security Awareness” โดย คณุอรพร ตัง้ศรีวงศ์ ท่ีปรึกษาอาวโุสด้านความปลอดภยัทาง
คอมพิวเตอร์ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จํากดั และหวัข้อ “Data Privacy Awareness” โดย คณุชวลติ ทินกรสตูิ

บตุร Head of Cyber Security Service บริษัท ซีเคียวอินโฟ จํากดั ณ ห้อง 801 ชัน้ 8 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

OCS Big Cleaning Day
เมื่อวนัศกุร์ท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.30 น. คณะอนกุรรมการสาํนกังานสเีขยีว สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ จดักิจกรรม 5ส “OCS Big Cleaning Day” ครัง้ท่ี 1 บริเวณโต๊ะทํางานและฝ่ายตา่ง ๆ โดยตัง้จดุรับบริจาค

ปฏิทินเก่า หนงัสอืเก่า กระดาษใช้แล้ว พร้อมกบัแจกอปุกรณ์ทําความสะอาด ณ บริเวณชัน้ 2 และชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ

ด้านสาํนักงานสีเขียว (Green Office)
เมื่อวนัพธุท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-13.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการการบริหารงาน

อยา่งมีสว่นร่วม เดือนกมุภาพนัธ์ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านสาํนกังานสเีขียว (Green Office)”
กลา่วนโยบายการบริหารงานสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ บรรยายหวัข้อ “เก็บมาเลา่ : การตรวจประเมิน Green Office” โดย ดร.อารีย์ ธญักิจจานกิุจ ผู้ชว่ยอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยายหวัข้อ “การคดัแยกขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก” โดย วิทยากรจากบริษัท

อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1192518

เชือ้ไวรัสโคโรนา เป็นเชือ้ไวรัสตวัใหม่ ท่ีตรวจพบในเมืองอูฮ่ัน่ของจีน และได้แพร่กระจายไปทัว่โลก หลงัจากติดเชือ้

ในประชาชนจีนหลายร้อยคน ซึง่ตอนนีม้ีเคร่ืองมอืท่ีสามารถให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมลูแบบเรียนไทม์ของการ

ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนามาให้ทกุคนดไูด้แล้ว

โดยทางศนูย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ ได้สร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงข้อมลูแบบเรียลไทม์ ในการระบาด

ของเชือ้ไวรัสโคโรนา ซึง่จะแสดงสถานะทัง้หมด เช่น ผู้ ต้องสงสยัท่ีจะเป็น ผู้ ป่วยท่ีกําลงัฟืน้ตวั และผู้ เสยีชีวติ โดยข้อมลู

ดงักลา่วนี ้ ได้นํามาจากองค์การอนามยัโลก (WHO) และศนูย์ควบคมุโรคในสหรัฐอเมริกา จีน และยโุรป เพ่ือสร้างเป็น

เคร่ืองมือนี ้ ท่ีบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าไปดไูด้

และในขณะนี ้ (27 มกราคม 2563) ข้อมลูลา่สดุแสดงให้เห็นวา่ ในขณะนีม้ีผู้ เสยีชีวิตไปแล้ว 56 ราย และมีผู้ ป่วย
52 รายท่ีกําลงัฟืน้ตวั ซึง่ทัง้หมดมีผู้ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา จํานวน 2,118 รายทัว่โลก

ทกุทา่นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ gisanddata.maps.arcgis.com

เคร่ืองมือช่วยตดิตามการแพร่ระบาด

เชือ้ไวรัสโคโรนาทั่วโลก

https://board.postjung.com/1192518
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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ข้าวโพดข้าวเหนียว Kwsx 5901
ในงานเกษตรแฟร์ 2563

ดร.ชฎามาศ จิตต์เลขา และทีมผู้วิจยั ดร.ธํารง

ศิลป์ โพธิสงู อาจารย์สดใส ช่างสลกั ดร.สปุราณี งามประ

สทิธ์ อาจารย์พิทยาภรณ์ สภุรพฒัน์ จากศนูย์วจิยั

ข้าวโพดและข้าวฟ่างแหง่ชาติ (ไร่สวุรรณ) คณะเกษตร

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ เปิดเผยวา่ ข้าวโพดข้าว

เหนียว ท่ีเพาะปลกูเพ่ือเป็นการค้าภายในประเทศสว่น

ใหญ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพนัธุ์ลกูผสม โดยอาจจะมี

พนัธุ์พืน้เมืองท่ีปลกูในบางฤดกูาลบ้างเลก็น้อย ข้าวโพด

ข้าวเหนียวลกูผสมท่ีให้ผลผลติและคณุภาพดี ยงัมีความ

จํากดัในด้านเมลด็พนัธุ์ และเมลด็พนัธุ์ราคาคอ่นข้างสงู

รวมทัง้การใช้สายพนัธุ์พอ่แมท่ี่ใช้ผลติเมลด็พนัธุ์ข้าวโพด

ข้าวเหนียวลกูผสมยงัมจํีากดั ดงันัน้ในการท่ีจะสง่เสริมให้
มีการเพาะปลกูข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นการค้าจําเป็นต้อง

มีการพฒันาพนัธุ์ท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี โดยเฉพาะท่ี

เป็นพนัธุ์ลกูผสมจากการท่ีโครงการปรับปรุงพนัธุ์ข้าวโพด

เทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว โดยได้รับการสนบัสนนุโดย

สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้ทําการปรับปรุงประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว สร้างพนัธ์ุ

ผสมเปิดท่ีมีฐานพนัธุกรรมกว้าง แล้วสกดัสายพนัธุ์อินเบ

รด (inbred line) สาํหรับผลติข้าวโพดข้าวเหนียวให้มี

ความหลากหลายนัน้ สามารถปรับปรุงพนัธ์ุข้าวโพดข้าว

เหนียวท่ีมีคณุภาพการรับประทานดี มีสารต้านอนมุลู

อิสระแอนโธไซยานินและโปรวิตามินเอ ซึง่ชว่ยลดโอกาส

การเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งชนิดเนือ้งอก ช่วยเสริมให้

ร่างกายตอ่ต้านเชือ้โรคและสมานแผล เสริมภมูิคุ้มกนัใน

ร่างกายให้ดีขึน้ คือ ข้าวโพดข้าวเหนียวลกูผสมเดี่ยว พนัธุ์

Kwsx5901 ซึง่ได้มาจากการผสมระหวา่งข้าวโพดข้าว
เหนียวสายพนัธุ์ 4014 และ 709 โดยใช้เวลาออกดอก 49

วนั เก็บเก่ียว 67 วนั ผลผลติฝักสด 1,600 กิโลกรัมตอ่ไร่

จํานวนฝัก 7,754 ฝัก/ไร่ ต้านทานโรคทางใบ รสชาติ

เหนียว นุม่ มีสารต้านอนมุลูอิสระแอนโธไซยานิน และ

วิตามินเอ

แหลง่ข้อมลู : kasetkaoklai.com

ดร.ชฎามาศ จติต์เลขา และทมีผู้วิจัย 

https://www.kasetkaoklai.com/home/2020/01/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C-63


แหล่งข้อมูล : เฟซบุ๊ค kasetsart university
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊กผู้จดัการสดุสปัดาห์

“ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสยี-

พระราชหฤทัยเกี่ยวกับเหตุการณท่ีจังหวัดนครราชสีมา”

“ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สกึเศร้าสลดใจอยา่งยิ่ง ท่ีได้เกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงขึน้ในประเทศของเรา ท่ีจงัหวดันครราชสมีา นบั

แตบ่า่ยวนัเสาร์ ท่ี 8 กมุภาพนัธ์ ตอ่เน่ืองถึงเช้าวนัอาทิตย์ ท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2563 อนัทําให้ประชาชนผู้บริสทุธ์ิจานวนมากได้รับ

อนัตราย ได้รับบาดเจ็บ และเสยีชีวิต

ความสญูเสยีในครัง้นี ้ ได้สร้างความสะเทือนใจอยา่งใหญ่หลวงให้แก่ข้าพเจ้าและพระราชินี ด้วยเป็นเหตกุารณ์ท่ีไมม่ีผู้ใด

คาดคิดวา่จะเกิดขึน้ ทัง้เป็นเหตรุุนแรงท่ีเกิดจากการกระทําอนัโหดร้ายเกินกวา่ ผู้ใดจะคาดคิด ตอ่ชาวไทยด้วยกนัอนัเป็นทัง้เพ่ือน

มนษุย์และเพ่ือนร่วมชาติ

ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสยีใจอยา่งยิง่กบัครอบครัวของผู้ ท่ีต้องประสบความสญูเสยี และเห็นใจ ช่ืนชมผู้ตก

อยูใ่นเหตกุารณ์ ท่ีตา่งมีความอดทนเข้มแข็ง ตลอดจนชว่ยเหลอืและเกือ้กลูกนั ในยามคบัขนั จนสามารถรอดพ้นอนัตรายได้ ทัง้

ขอยกยอ่งผู้มีสว่นคลีค่ลายสถานการณ์ครัง้นีท้กุคนทกุฝ่าย ไมว่า่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหาร คณะกรมการจงัหวดั และ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง แพทย์ พยาบาล อาสาสมคัร มลูนิธิ หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

และทหาร ซึง่นอกจากจะต้องมี ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสยีสละชีวิตอทิุศตนอยา่งสงูแล้ว ยงัได้แสดงถงึความสนัทดัช่ําชอง

ในการปฏิบตัิ หน้าท่ีและการให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งยวดตอ่ชีวิตความปลอดภยัของผู้ ท่ีตกอยูใ่นอนัตราย

ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึง่เดียวกนัของทกุคนทกุฝ่าย รวมทัง้ประชาชนทกุคนท่ีได้ให้ ความสนบัสนนุอยา่งเต็มท่ีตอ่

ทางการและเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืเทา่ท่ีจะกระทําได้ตอ่ผู้ ท่ีบาดเจ็บ และได้รับอนัตราย ได้แสดงให้เห็นเป็น

ประจกัษ์ถงึความรักความหว่งใยท่ีมีตอ่เพ่ือนมนษุย์ และเพ่ือนร่วมชาติ พร้อมทัง้พลงัความสามคัคี ซึง่เป็นคณุธรรมอนัสงูสง่

ข้าพเจ้าและพระราชินีเช่ือมัน่วา่ เราชาวไทยทกุคน สามารถผา่นพ้นเหตกุารณ์ท่ีร้ายแรงครัง้นีไ้ปได้ ด้วยความมีสติ มีปัญญา และ

สามคัคี ตลอดจนด้วยความ เสยีสละเพ่ือความผาสกุ สงบ เรียบร้อยของสว่นรวมและประเทศชาติ”
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