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Care & Share :                               3-4
- การใช้งานรหสัผ่าน

- การใช้งานสนิทรัพย์สารสนเทศ

- สาธิตวิธีทําผ้าปิดปาก Macrame โดยอาจารย์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก.

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. สอนการผลติเจลแอลกอฮอล์ แจกนิสติ บคุลากร

และประชาชน

- เทคโนโลยีดจิิทลัท่ีมาช่วยในการเรียน การสอบ

และการประชมุ

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. ปิดบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์ KITS

- สบค. แจ้งยกเลกิอีเมล Alumni สําหรับศษิย์เก่า มก.

- ประชมุคณะกรรมการแผนปฏิบตักิารดจิิทลั มก.

พ.ศ. 2564-2568

- สญัญาการเช่าซือ้ซอฟต์แวร์ Adobe หมดอายุ

- สบค. รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้

จํานวน 2 อตัรา

- สบค. ร่วมงานวนัสถาปนาคณะสงัคมศาสตร์ ครบ 46 ปี

- สบค. ร่วมงานวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 54 ปี

- สบค. เปิดให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe ได้แล้ว

- สบค. เปิดให้บริการคดักรองจดหมายด้วยตนเอง

- สบค. เพิ่มมาตรการปอ้งกนัภยัไวรัส COVID-19

KNOWLEDGE :                                9
- 20 ข้อ ควรระวงั สําหรับผู้ใช้ชีวิตในยคุนี!้

เกษตรนวัตกรรม : 10
- ผลแลบ็ มก. ชี ้สารสกดักญัชา ฆ่าเซลล์มะเร็ง

ปากมดลกูได้ผล

InfoGraphic :                               11
- 5 แนวปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัและเฝา้ระวงัโรค COVID-19

ในการให้บริการของ สบค.

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง-พระราชินี เสดจ็ฯ ทรงเปล่ียนเคร่ืองทรง

ฤดรู้อน พระแก้วมรกต

วนัจกัรี (Chakri Memorial Day) คือ วนัท่ีระลกึถงึมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์ เป็นวนัท่ีพระบาทสมเดจ็พระรามาธิบดีศรีสนิทรมหาจกัรีบรมนาถ พระ

พทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึน้ครองราชย์เป็นพระมหา-
กษัตริย์พระองค์แรกแหง่ราชวงศ์จกัรี อีกทัง้ยงัเร่ิมก่อสร้างพระนครแหง่ใหมใ่น

นาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสนิทร์ ท่ีนบัวา่เป็นเมืองหลวงแหง่ใหมถ่ดัจาก

กรุงธนบรีุ ซึง่เมื่อครัง้ท่ีกรุงธนบรีุเป็นราชธานีนัน้ มีอาณาบริเวณรวมทัง้สองฝ่ัง

ของแมนํ่า้เจ้าพระยา ทําให้เป็นเมืองหลวงท่ีมีแมนํ่า้ไหลผา่นกลางเมือง

ตอ่มา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงเปลีย่นนามใหม่

จาก ”กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสนิทร์” เป็น ”กรุงเทพมหานครอมร

รัตนโกสนิทร์” ซึง่ช่วงเวลาตัง้แตก่อ่ตัง้กรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มกั

เรียกกนัวา่ ”สมยัรัตนโกสนิทร์” เช่นเดียวกนักบัท่ีเคยเรียกยคุสมยัท่ีผา่นมาใน

สยาม โดยพระเจ้าแผน่ดินในสมยัรัตนโกสนิทร์นีไ้ด้สบืสนัตติวงศ์ตอ่เน่ืองกนัมา

ในราชวงศ์เดียวกนัจนถึงปัจจบุนั มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกวา่ 234 ปี

จากบนัทกึตามประวตัิศาสตร์ระบวุา่ ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หลอ่พระบรมรูปของบรูพมหา

กษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 4) ขึน้ประดิษฐานเอาไว้สาํหรับให้

พระมหากษัตริย์พระองค์ตอ่ ๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการ

และประชาชนทัว่ไปได้ถวายความเคารพสกัการะ เพ่ือเป็นการระลกึถึงพระมหา

กรุณาธิคณุเป็นธรรมเนียมปีละหนึง่ครัง้ และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อญัเชิญไป

ประดิษฐานยงัพระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท และมีการเปลีย่นสถานท่ีประดิษฐาน

หลายตอ่หลายครัง้

จนมาถึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์

ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลือ่นย้ายพระบรมรูปของบรูพมหากษัตริย์ 4 พระองค์

มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกบัพระบรม

รูปของรัชกาลท่ี 5 พระชนกนาถ ซึง่พระท่ีนัง่สาํหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์

นี ้ ทรงโปรดให้ซอ่มแซมจากพทุธปรางค์ปราสาทเพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะ และได้

พระราชทานพระนามวา่ “ปราสาทเทพบิดร” ได้มีการซอ่มแซม และประดิษฐาน

พระบรมรูปทัง้ 5 รัชกาล แล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนัน้

พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั จึงมพีระบรมราชโองการประกาศตัง้

พระราชพิธีถวายบงัคมพระบรมรูปขึน้ในวนัท่ี 6 เมษายนปีเดียวกนั อีกทัง้ยงั

โปรดให้เรียกวนัท่ี 6 เมษายนนีว้า่ ”วนัจกัรี”

แหลง่ข้อมลู : http://event.sanook.com/day/chakriday/

ท่ีปรึกษา  

รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชยั    ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 
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กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา 

นายณฐภทัร นกแก้ว นางสนิุสา สิงห์แก้ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน์ แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต์ 

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
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การใช้งานรหสัผ่าน

แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

ผู้ใช้งานมีหน้าท่ีต้องรักษา

รหสัผา่นเป็นความลบั ไมค่วรจดบนัทกึ

รหสัผา่นไว้ติดตวั ไมเ่ก็บไว้บนโต๊ะ

ทํางาน หรือบนโทรศพัท์มือถือ หากมี

เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ ควรรีบ

เปลีย่นรหสัผา่นใหม่

สนิทรัพย์สารสนเทศ

หมายถึง ข้อมลู ระบบข้อมลู และ

ทรัพย์สนิด้านเทคโนโลยีสาร สนเทศ
และการสือ่สารของหนว่ยงาน ได้แก่

ระบบเครือขา่ย ระบบคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ลขิสทิธ์ิ เป็นต้น มีวตัถุ

ประสงค์เพ่ือบริหารกิจกรรมของมหา-
วิทยาลยั ให้บรรลพุนัธกิจของมหา-
วิทยาลยั ไมค่วรนําไปใช้เพ่ือวตัถุ

ประสงค์ หรือนําไปใช้สว่นตวัเพราะ

อาจสง่ผลกระทบตอ่มหาวิทยาลยัใน

ภาพรวม และก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิดได้

การใช้งานสินทรัพย์สารสนเทศ

https://info.ku.ac.th/
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สาธิตวิธีทาํผ้าปิดปาก Macrame
โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มก.

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาธิตวธีิทําผ้าปิดปาก Macrame ตามขัน้ตอน

ตา่ง ๆ ดงันี ้

การทาํห่วงคล้องหู
1. ถกัลกูโซถ่กัเปียยาว 20 ซม. โดยเว้นปลายเชือกประมาณ 4 เซนติเมตร สาํหรับผกู

2. ผกูปมท่ีปลายของการถกัลกูโซ่ เป็นหว่งวงกลม
การทาํส่วนปิดปาก

1. เชือกฝา้ยหรือตดัเสือ้ยืดเก่า (กว้างแถบละ 1-1.5 เซนติเมตร) ยาว 55.5 เซนติเมตร จํานวน10 เส้น

2. นําเชือก 10 เส้น มดัคล้องกบัหว่งคล้องหู

3. การถกัตวัผ้าปิดปาก เร่ิมต้นจากแบง่เส้นเชือกออกเป็นชดุ ๆ ชดุละ 4 เส้น มดัปมดงันี ้

- เส้นท่ี 1 ข้ามเส้นท่ี 2,3 ลอดเส้นท่ี 4 จากนัน้นําเส้นท่ี 4 ลอดใต้ 3,2 สอดขึน้เข้าหว่งของเส้นท่ี 1
- และทํากลบัข้างโดยการใช้เส้นท่ี 4 ข้ามเส้นท่ี 3,2 ลอดเส้นท่ี 1 จากนัน้นําเส้นท่ี 1 ลอดใต้เส้นท่ี 2,3 สอดขึน้เข้า

หว่งของเส้นท่ี 4 จึงเสร็จเป็นปม 1 ชดุ มดัปมเส้นด้ายชดุถดัไปจนครบแถวท่ี 1

4. ขึน้แถวท่ี 2 โดยเว้น 2 เส้นแรกไว้ ผกูปมจนครบแถวท่ี 2 จะเหลอืเส้นด้าย 2 เส้นสดุท้าย

5. ผกูปมจนได้จํานวนแถวตามท่ีต้องการ

การมัดชิน้งานเข้ากบัห่วงคล้องหู

1. ทาบหว่งคล้องหบูนเส้นด้าย

2. ผกูแบบเดียวกบัการทําตวัชิน้งาน แต่ ให้เส้นด้ายเส้นท่ี1และ4อยูบ่นหว่งคล้องหู เส้นท่ี 2 และ 3 อยูด้่านลา่งหว่ง

คล้องหู มดัปมแตล่ะชดุเมื่อได้ปมแล้วให้ผกูเง่ือนตาย มดัปมจนครบทัง้แถวและตรึงกบัหว่งคล้องหใูห้เรียบร้อย

การใช้งาน

นําผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษเช็ดหน้า รองด้านใน สามารถเปลีย่นผ้ารองด้านใน สามารถซกัทําความสะอาดได้

ทกุทา่นสามารถเข้าดวูิดีโอสาธิตได้ท่ีเฟซบุ๊กมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/videos/506540969900950

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/videos/506540969900950/
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เทคโนโลยีที่มาช่วยในการเรียน การสอบ และการประชุม

แหลง่ข้อมลู : http://www.ku.ac.th

ตามท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ เร่ือง “มาตรการและแนวปฏิบตัใินการเฝา้ระวงัสขุอนามยัการ

ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในสว่นของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียน

การสอนให้กบันิสติตามความเหมาะสม เช่น จดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือการมอบหมายงาน โดยไม่

จําเป็นต้องมีการเข้าชัน้เรียน เพ่ือลดการชมุนมุรวมกลุม่ของนิสติแล้วนัน้

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้จดัเตรียมเทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ และการประชมุ โดย

หนว่ยงานและผู้ใช้งานสามารถเลอืกใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ได้ ตามวตัถปุระสงค์และความถนดั ดงันี ้

การประชุมและการสอบ

TelePresence : สาํหรับการประชมุและการสอบ ท่ีปลายทางมีระบบ VDO Conference มาตรฐาน สามารถใช้
บริการได้ท่ี สาํนกับริการบริการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 9 จํานวน 2 ห้อง ให้บริการเวลาราชการ โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย

KU Cisco Webex Meetings : สาํหรับการประชมุ การเรียนการสอน รองรับการประชมุได้สงูสดุถงึ 100 คน

โดยไมจํ่ากดัระยะเวลาการใช้งาน (เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ COVID-19 ทาง Cisco ได้เปิดให้รองรับผู้ เข้า
ได้มากขึน้ ปกติได้สงูสดุ 50 คน ภายในเวลา 40 นาที) มีระบบบนัทกึการประชมุ รองรับวดิีโอระดบั HD รองรับการใช้งานท่ี

หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มีฟังก์ชัน่ในการ Chat การแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอยา่งไม่

จํากดั ดาวน์โหลดคูม่ือการใช้งานได้ท่ี http://bit.ly/kuwebex
Microsoft Teams : สาํหรับการประชมุ การเรียนการสอน online แบบ 2 way communication ทัง้ภาพและ

เสยีง สงูสดุ 250 users รองรับการใช้งานท่ีหลากหลายบน Desktop, IOS และ Android สามารถใช้งานโดยผา่น

account ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ [account@live.ku.th]
Google Meet : รองรับการประชมุได้สงูสดุถึง 100 คน โดยไมจํ่ากดัระยะเวลาการใช้งาน รองรับการใช้งานท่ี

หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มีฟังก์ชัน่ในการ Chat การแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอยา่งไม่

จํากดั สามารถใช้งานโดยผา่น account ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ [account@ku.th] ดาวน์โหลดคูม่ือการใช้งาน
ได้ท่ี http://bit.ly/googlmeet

KU Workplace : เคร่ืองมือช่วยในการสือ่สารภายในองค์กร รองรับการถ่ายทอดสดการประชมุ สามารถใช้งาน

โดยผา่น account ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ [account@ku.th]
การเรียนการสอน

Google Classroom Platform for LMS : สาํหรับการเรียนการสอน สาํหรับ Google Apps for Education
การออกแบบสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้นิสติได้ศกึษาและทบทวนบทเรียนตามประมวลการสอน (Material,
Assignment, Quiz, Discussion, Project Based Learning) รองรับการใช้งานท่ีหลากหลายบน Desktop , IOS และ
Android

eduFarm : ระบบสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลน์ eduFarm ฟาร์ม (เรียน) รู้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

อาจารย์ นิสติ ใช้งานได้ท่ีเว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผา่น account ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
[account@ku.ac.th]

LOOM Video Recording : เป็นการสร้างสือ่การสอนในรูปแบบ Video Clip (สไลด์ และเสยีงบรรยาย)ดาวน์

โหลดใช้งานฟรี บนัทกึลง cloud ของ LOOM โดยอตัโนมตัิ งา่ยตอ่การแชร์ อาจารย์สามารถตรวจสอบได้วา่ มีนิสติคน
ไหนเข้าชมวีดีโอบ้าง

คณาจารย์ บคุลากร และหนว่ยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถติดตอ่ขอใช้บริการ หรือสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โทร. 02-562-0951-6 ตอ่ Helpdesk
สายใน 622541-3 หรือ คณุศรัณย์ญา อมรกลุาจารย์ สายใน 622523 สามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ี
เวบ็ไซต์ https://www.ku.ac.th/wlh

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20200310151010&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=1240&id1=0
http://bit.ly/kuwebex
http://bit.ly/googlmeet
https://edufarm.ku.ac.th/
https://www.ku.ac.th/wlh
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มก. สอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์

แจกนิสติ บุคลากร และประชาชน

เมื่อวนัพธุท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. อาจารย์ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดักิจกรรมโครงการจิตอาสาผลติเจลแอลกอฮอล์ล้างมอือยา่งงา่ย ครัง้ท่ี 1 ให้แก่นิสติ บคุลากร

และจิตอาสา จํานวน 250 คน โดย ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน

ในการเปิดโครงการฯ ณ ห้องบรรยายและจดักิจกรรม ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก ได้เจลแอลกอฮอล์ จํานวน 5,000 ขวด

และเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. ได้นําเจลแอลกอฮอล์ท่ีผลติได้ไปแจกจ่ายแก่นิสติ

บคุลากร และประชาชน บริเวณโรงอาหารกลางบาร์ใหม่ (สระนํา้) และโรงอาหารบาร์ใหมก่วา่ (เยือ้งอาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) และเวลา 16.00 น. แจกบริเวณประตพูหลโยธิน ประตงูามวงศ์วาน 1 ประตงูามวงศ์วาน 3

และประตวูิภาวดี

และโครงการจิตอาสาผลติเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยา่งงา่ย ครัง้ท่ี 2 ได้จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

รอบเช้า เวลา 9.00 น. และรอบบา่ย เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้องบรรยายและจดักิจกรรม ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก และนํา

เจลแอลกอฮอล์ไปแจกแก่นิสติ บคุลากร และประชาชน ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

KITS ระหวา่งวนัท่ี 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา
8.30-20.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลา

ปกติ ในวนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

สบค. แจ้งยกเลกิอีเมล Alumni สาํหรับศษิย์เก่า มก.

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งยกเลกิการให้บริการอีเมล Alumni สาํหรับศิษย์เก่า

ภายใต้โดเมน @alumni.ku.ac.th ในวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ทัง้นีศ้ษิย์เกา่สามารถสมคัรใช้บริการ E-mail for Life
ภายใต้โดเมน @ku.th (บริการของ Google) แทนบริการเดิม และสามารถโอนย้ายข้อมลูอีเมล Alumni เดิม ไปยงั E-mail
for Life ภายใต้โดเมน @ku.th ด้วยตนเองหากศิษย์เก่ามีบญัชีผู้ใช้ Google ของมหาวิทยาลยัแล้ว สามารถ login เข้าใช้
งาน E-mail for Life ได้ท่ี mail.ku.th หากยงัไมม่สีามารถสมคัรใช้บริการตามเว็บไซต์ดงัตอ่ไปนี ้

สมคัรใช้บริการ http://shorturl.at/mwLN6
คูม่ือการย้ายอีเมล http://shorturl.at/goE39

ประชุมคณะกรรมการแผนปฏบิัตกิารดจิทิลั มก.

พ.ศ. 2564-2568

เมื่อวนัพธุท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30-11.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประชมุคณะกรรมการแผนปฏิบตัิการดิจิทลัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564-2568 ณ ห้องประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 7

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สัญญาการเช่าซือ้ซอฟต์แวร์ Adobe หมดอายุ

ตามท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้มีการเช่าซือ้ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จํานวน 1000 ไลเซนส์ตอ่ปี

และได้มีการให้บริการบคุลากรดาวน์โหลดผา่นเว็บ download.ku.ac.th มาเป็นเวลา 3 ปีนัน้

เน่ืองจาก Adobe มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการใช้งาน จําเป็นต้องมีการระบตุวัตนของผู้ใช้งาน จงึต้องมีการ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ด้วยรหสับญัชีท่ีเป็นโดเมนของมหาวิทยาลยั @live.ku.th ทกุเคร่ืองท่ีมีการเข้าใช้งาน สาํหรับแพ็คเกจท่ี

มีให้ดาวน์โหลดนัน้หมดอายเุมื่อวนัเสาร์ท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563

และเร่ิมปรับเปลีย่นการให้บริการรูปแบบใหมน่บัตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้บคุลากรท่ีไมส่ามารถใช้

งานได้สร้างบญัชี Adobe ID ภายใต้โดเมนของรหสับญัชี xxx@live.ku.th โดยให้ผู้ใช้ตัง้รหสัผา่นชัว่คราวก่อน ขณะนีท้าง
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์กําลงัทําการเช่ือมตอ่กบัระบบยืนยนัตวับคุคลของ มก. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออภยัใน

ความไมส่ะดวกมา ณ ทีนี ้ด้วย

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://shorturl.at/mwLN6?fbclid=IwAR2T4fyvnMKI903Enp0IdCCevrUOeRSC0h_JnzxfTR8440B2FD570y00478
http://shorturl.at/goE39?fbclid=IwAR1E095FJOJgMJBE-GguE7GieLxykxlcLrFjxmbh52zsbl8RHZHxBoIAqv8
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบ 46 ปี

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมยั

ผิวเหลอืง คณบดีคณะสงัคมศาสตร์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะสงัคมศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 46 ณ ลานอาคาร

เอนกประสงค์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดแีก่ รศ.ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน คณบดคีณะ

วิทยาศาสตร์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 54 ณ ชัน้ 3 อาคารปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์

กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมงานวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ ครบ 54 ปี

สบค. เปิดให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe ได้แล้ว
เมื่อวนัพธุท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud Desktop ได้ท่ีเว็บไซต์ download.ku.ac.th
สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นสามารถดาวน์โหลดได้เป็น Free License Download เมื่อติดตัง้แล้ว Sign in เข้าใช้

ด้วยรหสับญัชี xxx@live.ku.th

สบค. เปิดให้บริการคัดกรองจดหมายด้วยตนเอง
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะเปิดให้บริการการคดักรองจดหมายด้วยตนเอง (Digest)

ทดแทนการสง่ผา่นกลอ่ง SPAM เดิม ในวนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2563 ระบบจะสง่รายการจดหมายท่ีถกูคดักรองวา่เป็น

SPAM ไปให้กบัผู้ใช้งานสปัดาห์ละ 1 ฉบบั ผู้ใช้สามารถตดัสนิใจเลอืกคดักรองจดหมายได้ด้วยตนเองอีกครัง้เพ่ือความ
แมน่ยํา

ศกึษาคูม่ือการใช้งาน ได้ท่ี https://docs.google.com/…/1DZeteJHsPBQNB4C7hsab…/mobilebasic2.

สบค. มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19
ในสถานการณ์ปัจจบุนั สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เพ่ิมมาตรการปอ้งกนัความปลอดภยัตามนโยบายของ

มหาวิทยาลยัและภาครัฐ. จดุคดักรองตรวจวดัอณุหภมูิผู้ใช้บริการทกุทา่นก่อนเข้าอาคาร โดยมสีญัลกัษณ์สติกเกอร์สี

เขียวสาํหรับผู้ผา่นการคดักรอง จดุบริการเจลแอลกอฮอล์ฆา่เชือ้สาํหรับล้างมอื เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาด

อปุกรณ์ภายในห้องอบรม และจดุท่ีมีการสมัผสัมาก การเก็บรวบรวมรายช่ือผู้ เข้าออกอาคาร และผู้ใช้บริการท่ีตรวจพบ

อณุหภมูิมากกวา่เกณฑ์มาตรฐาน การฉีดพน่ฆา่เชือ้บริเวณโถงชัน้ 1 (ได้รับความอนเุคราะห์จากกองยานพาหนะ มก.)

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://download.ku.ac.th/
mailto:xxx@live.ku.th
https://docs.google.com/document/d/1DZeteJHsPBQNB4C7hsab_zojsPEcEQhh2yc2RuGuQEc/mobilebasic?fbclid=IwAR2dY5DOKrgIb0fE6ZfdFUBpG8Ieye0XY_fXC85cBWsFJjJjpMd5cKMYQAo
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1180627

1. ข้ามถนนดูรถเสมอ : อยา่ไว้ใจสญัญาณไฟ หรือเช่ือมัน่ในทางม้าลายมากนกั หากข้ามถนนไมเ่กง่ควรใช้
สะพานลอย

2. ขึน้สะพานลอย : อยา่จบัราวบนัได หรือสว่นท่ีเป็นโลหะ โดยเฉพาะวนัท่ีฝนตก

3. ถ้าฝนตกให้อยู่ห่างจากเสาไฟ : อาจมีไฟร่ัวบริเวณนัน้ได้ตลอดเวลา

4. อย่าสัมผัสโลหะโดยไม่จาํเป็น : เช่น เสาไฟ ปา้ยรถเมล์ ปา้ยไฟโฆษณา หรือโลหะทกุชนิด

5. เม่ือเดนิบนทางเท้าต้องระวังรถ : ขณะเดินบนทางเท้า หรือเดินบนฟตุบาท อยา่มัว่แตก้่มหน้าก้มตาเลน่

โทรศพัท์มือถือ อาจเจอรถจกัรยานยนต์ขบัสวนมาได้

6. อย่าใส่ทองแล้วถ่ายรูปลงโซเชียล : อยา่ถ่ายรูปทอง หรือเงินปึกใหญ่ ๆ ลงโซเชียล ถ้าไมอ่ยากเพ่ิมความ

เสีย่งให้กบัตนเอง ยิ่งเศรษฐกิจในช่วงนีย้ิ่งต้องระวงัตวัเป็นพิเศษ

7. เข้ารถต้องล็อคทนัที : หากต้องขบัรถทางไกลไปตา่งจงัหวดั หรือแม้แตล่านจอดรถในห้างสรรพสนิค้า ช่วงท่ี

เปิดประตขูึน้รถ ต้องรีบขึน้รถ และลอ็คประตทูนัที โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีเดินทางคนเดียว

8. น่ังรถต้องคาดเข็มขดันิรภยัเสมอ : ไมว่า่จะนัง่ท่ีจดุไหนของรถ เพราะเราไมรู้่หรอกวา่จะเจอคนขบัประเภท

ไหนบนท้องถนนบ้าง

9. ต้องพร้อมปลดเข็มขัดนิรภยัและเตรียมวิ่ง : โดยเฉพาะเวลามีรถคอนเทนเนอร์วิ่งข้าง ๆ เพราะสว่นใหญ่รถ

พวกนีไ้มล่อ็คสลกันิรภยัตู้

10. ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกาํหนด : โดยเฉพาะในเขตชมุชน สถานศกึษา

11. ขับรถช้าอย่าขับแช่ช่องขวา : เพราะอาจเจอรถขบัจีท้้าย หรือโดนสอ่งไฟสงู หรือโดนแซงแล้วปาดหน้า

12. ขับรถต้องใจเยน็ : หนกันิดเบาหนอ่ย ยกมือไหว้เพ่ือขอโทษ เพราะเราไมรู้่วา่บนท้องถนนใครบ้างท่ีมีปืน

13. ติดกล้องหน้ารถ หลังรถ และในรถ : เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้บนถนน

14. ถ้าพบเจอเหตุทะเลาะกันบนถนน : ให้ลอ็ครถ เปิดไฟฉกุเฉิน และหมอบลงตํ่า

15. อย่ามองหน้า หรือสบตาใครโดยไม่จาํเป็น : เพราะบางครัง้ถือเป็นการท้าทาย เป็นข้ออ้างของวยัรุ่นใจร้อน

16. ทุกช่วงเทศกาลควรอาศัยในอาคารชัน้ล่าง : เพราะอาจมีกระสนุตกลงมาจากบนฟา้

17. ทุกครัง้ที่อยู่ใกล้ถนนให้ระวังเสมอ : อาจมีรถขบัเหยียบหลมุท่ีมีนํา้ขงั และกระเด็นใสต่วัเรา

18. ทุกครัง้ที่กนิอาหารร้านข้างทาง : ให้ระวงัรถพุง่ขึน้มาหา ให้มองต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือเสาไฟ ท่ีจะลดแรง

ปะทะได้ มองหาร้านค้าท่ีสามารถกระโดดหลบเข้าไปได้ หรือหลกีเลีย่งการรับประทานอาหารร้านข้างทาง

19. ทาํประกัน : ทกุสิง่สามารถเกิดขึน้ได้กบัเรา และหลายครัง้ท่ีหาคนรับผิดชอบไมไ่ด้ หรือบางครัง้หาได้ แต่

คูก่รณีไมม่ี ไมห่นี ไมจ่่าย

20. บอกให้คนในครอบครัวรู้ หากเราต้องจากไปอย่างกะทนัหนั : เช่น เอกสารการประกนัสขุภาพ การประกนั

ชีวิต สมดุบญัชีธนาคาร การแบง่ทรัพย์สนิให้แตล่ะคน เพ่ือปอ้งกนัการทะเลาะเบาะแว้งกนัภายในครอบครัว

20 ข้อ ควรระวัง สาํหรับผู้ใช้ชีวติในยุคนี ้

https://board.postjung.com/1180627
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ผลแล็บ มก. ชี ้สารสกัดกัญชา ฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ผล

หลงัจากประเทศไทยปลดลอ็กกญัชาในระดบัทางการแพทย์และงานวิจยั จึงทําให้เร่ิมมกีารทดลองนําสารสกดัจาก

กญัชา มาเป็นประโยชน์ทางการแพทย์อยา่งจริงจงั ลา่สดุถือเป็นขา่วดีจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีทีมนกัวิจยัสามารถ

วิเคราะห์และทดสอบสารสกดัจากกญัชา พบวา่ มีฤทธ์ิตอ่ต้านเซลล์มะเร็งปากมดลกู โดย รศ. ดร. วีรชยั พทุธวงศ์ (อาจารย์
อ๊อด) หวัหน้าห้องปฏิบตัิการวิจยักญัชาเพ่ือการแพทย์แหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระบวุา่ ในห้องปฏิบตัิการ ได้ผา่น

กระบวนการสกดัหาสารบริสทุธ์ิในกญัชา ด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จนได้สารสกดัหยาบจากกญัชา

จากนัน้ จึงนําไปทดสอบในเซลล์มะเร็งปากมดลกู ฮีลา่ ท่ีถกูเลีย้งโดยนกัวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 6 เดอืน
แล้วนําไปทดสอบ พบวา่ สารสกดัหยาบกญัชา มีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลกูได้ดมีาก ซึง่ถือเป็น

ครัง้ของประเทศไทย ท่ีมีการนํากญัชาของไทยมาสกดั และวิจยัในห้องปฏิบตัิการจนประสบความสาํเร็จในขัน้หลอดทดลอง
ซึง่ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งปากมดลกูฮีลา่ มีสารสกดัท่ีทําให้บริสทุธ์ิ ถึง 99.9 % หลายตวัท่ีออกฤทธ์ิ โดยเฉพาะ

สาร CBD แคนนาบิไดออล (cannabidiol) ซึง่ถือวา่มีคา่ความบริสทุธ์ิ และไมเ่ป็นสารเสพติด ตามข้อยกเว้นในประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบช่ืุอยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2562

ซึง่ขัน้ตอนตอ่จากนี ้ จะนําไปทดสอบในเซลล์ปกติ คาดรู้ผลใน 1 เดือน และจะนําไปทดสอบในกระบวนการคลนิิก

โดยเร่ิมจากสตัว์ทดลอง ซึง่มีทีมสตัว์แพทย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดแูล จากนัน้ จะนําไปทดสอบในคน ซึง่ได้มี
อาสาสมคัรประสานขอติดตอ่เข้ามาทดสอบและร่วมทําวิจยัแล้ว เบือ้งต้นคาดการณ์จะใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงจะรู้ผลทัง้

กระบวนการ

สาํหรับการวิจยัสารสกดักญัชาในห้องปฏิบตัิการ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะต้องรายงานผลให้ อย. ทราบ

เป็นระยะ เพ่ือนําข้อมลูการวิจยัตา่ง ๆ ท่ีได้ ไปเป็นองค์ความรู้ตอ่ยอดให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและหนว่ยงานท่ีสนใจ 
นําไปปรับใช้กญัชาทางการแพทย์ของไทยตอ่ไป

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์

แหลง่ข้อมลู : https://news.mthai.com/general-
news/786264.html?fbclid=IwAR3HfWtjVjwiTbDS1R8zJV29Ukglh7OZUW0HMbSQpSS6Z7sdlnW_qHd-LkU

https://news.mthai.com/general-news/786264.html?fbclid=IwAR3HfWtjVjwiTbDS1R8zJV29Ukglh7OZUW0HMbSQpSS6Z7sdlnW_qHd-LkU


แหล่งข้อมูล : เฟซบุ๊คสาํนักบริการคอมพวิเตอร์
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แหลง่ข้อมลู : https://www.springnews.co.th/palace/628294

“ในหลวง-พระราชินี 

เสด็จฯ ทรงเปล่ียนเครื่องทรงฤดูรอน พระแกวมรกต”

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.36 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัร

กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสริิพชัร มหา

วชัรราชธิดา และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารี

รัตนราชกญัญา ไปทรงเปลีย่นเคร่ืองทรงฤดหูนาวเป็นเคร่ือง

ทรงฤดรู้อนถวายพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอโุบสถ

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั

https://www.springnews.co.th/palace/628294
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