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Care & Share :                               3-5
- หาไม่เจอ
- Download App on Mobile
- Google Classroom เคร่ืองมือช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       6
- มก. เลื่อนเปิดภาคการศกึษา ภาคต้น ปีการศกึษา
2563

- แบบส ารวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสติ มก.
ส าหรับนิสติชัน้ปีท่ี 1 (KU80) ทกุวิทยาเขต

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. เปิดบริการ HELPDESK
- สบค. เปิดให้บริการห้องอบรม/สมัมนา ตามมาตรการ
ปอ้งกนัโรค COVID-19

- ใบรับรอง Root CA ของ AddTrust หมดอายุ
- สบค. แจ้งสมาชิกเครือข่ายนนทรี โปรดระมดัระวงั
สแปมเมล์

- สบค. จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “จินตนาการสูก่าร
สร้างสรรค์นวตักรรม”

- สบค. จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “ท าไมเราต้องเรียน
Coding”

- สบค. จดัสมัมาทฐิิ เร่ือง “ปรับการท างานหลงัวิกฤติ
โควิด-19 และการแนะน าระบบ Kasetsart University 
Digital Identity”

KNOWLEDGE :                                 9
- เผย 6 ข้อ การชาร์จโทรศพัท์มือถือ
เกษตรนวัตกรรม : 10
- เตาย่างกึ่งอบไร้ควนั  KU เวอร์ชัน่ลา่สดุ
เคร่ืองมือสร้างอาชีพท่ียัง่ยืน

InfoGraphic :                               11
- หุน่ยนต์โรยละอองฆ่าเชือ้
พระราชกรณียกิจ : 12
- น า้พระราชหฤทยัดัง่สายธารา ปกปอ้งปวงประชา
พ้นภยัโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาล
ที่ 10 แหง่ราชวงศ์จกัรี เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระ
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่
นัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ เมื่อวนัจนัทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา
17:45 น.

พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัพระราชพิธีสมโภชเดือน และขึน้พระอู่ ณ พระที่นัง่
อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ระหวา่งวนัท่ี 14-15 กนัยายน พ.ศ. 2495 โดย
สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นประธานเจริญพระ
พทุธมนต์วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2495

เมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 20 พรรษา และทรงบรรลนุิติภาวะ
แล้ว ในวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัง้การ
พระราชพิธีสถาปนาเฉลมิพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้
วชิราลงกรณ ให้ทรงด ารงพระราชอิสริยยศขึน้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟา้มหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2515
ณ พระที่นัง่อนนัตสมาคม พระราชวงัดสุติ

ตอ่มาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟา้มหาวชิราลงกรณ สยามมกฎุ-
ราชกมุารมีพระทยัศรัทธาจะอปุสมบทในพระพทุธศาสนา โดยได้ทรงพยายาม
หาโอกาสในวนัหยดุ เสด็จไปเฝา้สมเด็จพระสงัฆราช และทรงเยี่ยมพระเถระ
ชัน้ผู้ใหญ่ ทรงสนทนาศกึษาธรรมะค าสัง่สอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราชฯ จงึโปรดเกล้าฯ ให้ผนวชใน
วนัจนัทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 15.37 น. ณ พระอโุบสถวดัพระศรี
รัตนศาสดาราม

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสกบัพลเอกหญิง สทุิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุยา และมีพระราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้สถาปนาขึน้เป็นสมเด็จพระราชินี

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวงั เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรงเฉลมิพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระ
สพุรรณบฏัวา่ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลง
กรณ มหิศรภมูิพลราชวรางกรู กิติสริิสมบรูณอดลุยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั" และมีพระปฐมบรมราชโองการ
ความวา่ "เราจะสบืสาน รักษา และตอ่ยอด และครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สขุแหง่อาณาราษฎรตลอดไป”

แหลง่ข้อมลู :
https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

ท่ีปรึกษา  
รศ.ดร. สมชาย น าประเสริฐชยั    ผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ       รองผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์
ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษูณะ    รองผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง      รองผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 
กองบรรณาธิการ : 
นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา 
นายณฐภทัร นกแก้ว นางสนิุสา สิงห์แก้ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน์ แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต์ 
ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622989 
HELPDESK โทร 622541-3 ,622999
e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th

ContentEditor’s Talk

https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


3

แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

หาไม่เจอ

กลอ่ง Junk Mail จะรวบรวมอีเมลท่ีเข้าขา่ยวา่เป็นอีเมลต้องสงสยั โดยหากผู้ใช้งานไมไ่ด้รับอีเมลจากกลอ่ง INBOX

สามารถตรวจสอบจากกลอ่ง Junk Mail ได้ และควรลบอีเมลที่เป็น Junk ออกจากระบบสม ่าเสมอเพื่อลดปริมาณจดหมาย
ขยะในระบบ และเพื่อเพิ่มพืน้ท่ีการใช้งานของตนเอง

Download App on Mobile

การติดตัง้แอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ์พกพา ผู้ใช้ต้องอา่นเง่ือนไขในการใช้งานให้รอบคอบ เพราะแอพพลเิคชัน่สว่น
ใหญ่จะมกีารขอเข้าถึงข้อมลูจากอปุกรณ์แลกกบัการใช้งาน ผู้ใช้จงึต้องท าความเข้าใจในเง่ือนไขการใช้งาน และพิจารณา
ให้รอบคอบวา่การอนญุาตนัน้จะสง่ผลกระทบอยา่งไรบ้าง อาจเป็นเพียงแคค่วามร าคาญจากโฆษณาแฝง หรืออาจเป็น
อนัตรายจากการเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัผู้ใช้ก็ได้ ดงันัน้จงึควรติดตัง้แอพพลเิคชัน่เฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็นและมาจากแหลง่ที่
นา่เช่ือถือเทา่นัน้

https://info.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : https://ku.ac.th/wlh

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั Google จดัโครงการ Google Apps for Education เพื่อสนบัสนนุให้นิสติ
อาจารย์ และบคุลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถน าเคร่ืองมือไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียน
การสอน และการปฏิบตัิงานได้ โดยไมม่ีคา่ใช้จา่ย ภายใต้โดเมน ku.th สามารถตรวจสอบข้อมลูบญัชีผู้ใช้ได้ที่
https://accounts.ku.ac.th

Google Classroom เป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกด้านการศกึษา ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจดัการการ
เรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ได้อยา่งง่ายดาย ดงันี ้

1. เพิ่มผู้ เรียนเข้าห้องเรียนด้วยรหสั หรือการเชิญด้วยอีเมลได้ จ านวน 1,000 คน
2. มีผู้ ร่วมสอนได้ จ านวน 20 คน
3. วางสือ่การสอนได้หลากหลายรูปแบบ
4. ปรับแตง่งานท่ีมอบหมาย ใสว่นัท่ี และเวลาครบก าหนดสง่งาน (Due Date) และสร้างเกณฑ์การประเมนิชิน้งาน

ด้วย (Rubrics)

5. เตรียมการสอนลว่งหน้า ก าหนดเวลาให้โพสต์แสดงในชัน้เรียนในวนัเวลาอื่นโดยอตัโนมตัิ (Schedule)

6. เก็บทรัพยากรไว้ในท่ีเดียว
7. จดัระเบียบให้ผู้สอน ผู้ เรียน และชัน้เรียน เรียงล าดบัหวัข้อตามแผนการสอน
8. ให้คะแนนได้งา่ยและเร็ว ตรวจสอบการสง่งานของผู้ เรียน เพิ่มความคิดเห็นสว่นตวั (Private Comment) หรือ

ความคิดเห็นในชัน้เรียน (Class Comments)

9. สง่ออกคะแนนงานทัง้หมดเป็น Google Sheet หรือ CSV

ศกึษาการใช้งาน Google Classroom ได้ที่เว็บไซต์ https://ku.ac.th/wlh

Google Classroom
เคร่ืองมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน

https://ku.ac.th/wlh
https://accounts.ku.ac.th/
https://ku.ac.th/wlh
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มก. เล่ือนเปิดภาคการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

แหล่งข้อมูล : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1

แบบส ารวจความต้องการความช่วยเหลือของนิสิต มก.
ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1 (KU80) ทุกวิทยาเขต

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1
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สบค. แจ้งเปิดให้บริการ HELPDESK

ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเปิดท าการจดุบริการ HELPDESK ณ อาคารส านกั
บริการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 ตัง้แตว่นัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. ส าหรับการติดตอ่นอกเวลาราชการ และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ ติดตอ่ ONLINE HELPDESK

โดยสามารถติดตอ่เราได้ตามช่องทาง ดงันี ้
FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลได้ที่ helpdesk@ku.ac.th
ค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/
ติดตอ่ทางโทรศพัท์ 02-562-0951-6 ตอ่ 622541-43

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

สบค. เปิดให้บริการห้องอบรม/สัมมนา
ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดให้บริการห้องอบรม/
สมัมนา ตามมาตรการปอ้งกนัโรค COVID-19 โดยท าความสะอาดห้องก่อนและหลงัการใช้บริการด้วยน า้ยาฆา่เชือ้ที่มี
สว่นผสมแอลกอฮอลล์ 70% ท าความสะอาดจดุสมัผสัร่วมทกุ 2 ชัว่โมง จดัท าปา้ยประชาสมัพนัธ์ประจ าห้องอบรม เพื่อขอ
ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้า และจดัท าปา้ยแสดงความพร้อมของห้องอบรมที่รับรองวา่ผา่นการท า
ความสะอาดตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถติดตอ่จองใช้บริการห้องอบรม/สมัมนา
ได้ที่ งานกิจการพิเศษ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2562-0951-6 ตอ่
622509, 622525-26 หรือติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 0819360820 และ 0868411265 Inbox FB. ได้
ที่ m.me/OCSseminar.rooms e-Mail: roombooking-ocs@ku.ac.th

ใบรับรอง Root CA ของ AddTrust หมดอายุ

เนื่องจากใบรับรอง Root CA ของ AddTrust ถึงก าหนดหมดอายุ และได้ปรับเป็น sha2 ที่มีความปลอดภยัมากกวา่
sha1 สง่ผลให้ใบรับรองของมหาวิทยาลยัที่ cross-sign กบัทาง AddTrust เช่น ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo

ขึน้ข้อความไมป่ลอดภยั
ผลกระทบ : เว็บไซต์ที่ใช้ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo ที่มีระบบปฏิบตัิการเก่าจะแสดงข้อความ ไม่

ปลอดภยัและใช้งานบางบริการไมไ่ด้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ย ที่ใช้ browser เก่าอาจจะแสดงข้อความไม่ปลอดภยัใน
เว็บไซต์ที่ใช้งาน sha2

การแก้ไข ผู้ดแูลระบบท่ีใช้ใบรับรองจาก Sectigo และ Comodo ต้องปรับปรุงระบบปฏิบตัิการให้เป็นรุ่นใหม่ และ
เปลีย่น intermidaite เป็น sha2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูขา่ยที่ใช้ browser เก่า ต้องปรับปรุง browser ให้เป็นรุ่นใหม่

https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR0-WAsrTHkvdqvU62289T67HORhsfJG8eoyQsSXYOn7ntqyuqS4VjmZ8Lc&h=AT16H5htKarvO-zfmQam6FEV9uUQuQj_phzHFAfGSdawDXNwtUAj1rly9361vJFEuzOrpZyeI3H6gbRLeA5l46q93Ce0Vx-1p_-0Pa519bUVdPD78x5_pbhHZ-_r-7idTlau2lo1AFjadn2w8Nwdyqyc07zFYFnOdR1upV7j4Zn-pde8gbckVZinKKjCiLUtF3lt7H7S66rYMOaxClQ9yNSaGderTUh9rQZU5W3Wh9TbvyjXy2xOmNIdaH7A2OaHrZylNww1dPb5g6VYgjDpqS66DLBAUnYUH6UaDgULLx_ZJz2XYYtdSFaPGXiDbe-KnElHcRMEIyRZlGOHfmF2-W90T_hOWERWN2-OmumsoO_rrbXe1Ab56ZNPhaFWVHtr83FScwW3RVkBcFIF2ARkAxskZnVFhWzfYp7H7-m31GMRUoILsaIhB0jAsPWtjYQ-Bu6uHTA78GOvGrDXrA8v6IGT62WleoA5OavGt0Oxnr-iFD4ENiINVhg72lWrqDOoAB5_rb5jnUedVVqvLZyY7qEBAQXpLqcYF9c8Z71p7JYqjqDH77pwN04fYrcC91TE-LJHfXBJ3baxB7RQEJxfdGfKzc9ozHXqzDGFIxKg5bbmXcBKe35UhvQx2bgmdVtPQfKayW3tfNSE-KUbu1nc2g
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ocs.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0-7GSd85phnc5Ofa-r44vYM7_BmZUu6LsxhTq-jhOk9-WtbY7nIVLVlZM&h=AT2vn4XsdakIrx1M0xwZlN8aN01xTo5TEmZpAdUIs3bHP1IjDviiEgyZQbiYNQgS0aF0x1G_wRzhp48rm1I_OkYxuUZfZhPjL7eB6KHkoCzMiRgpLbaf2lDF1hu6zOIr593bMLbCUAW6R4MwRq3YeamK9CiZSQZDOhs-LGJsUfcJ3pCcclRudOE_i-Jot0Vp71-AmQ2X-J4WEgTVsTlPW6f80aS4VCT-OkWs5yXz_0ZW7JruppzdeMY7xGapJgJnWPPCeTE2tjTjPrpn3tt_qpDnKvKodt8yH-Qk7MN-pU8nXwcqHg3WKU5D4qpSU4Ie7UPUBzvhuO_DnZ0J-Osq6thHdx_wK1alpBZzgWX_UfWndtgw_bLpxcgmMUil2-wkoi-oKcIXKz-amhSPnSdV-R_a4qG62qeI0TgG82iNIe6OtlAtSD8f7hCXoeRS5ysu8qlCwEnu41VmMPvpFP0NUv1rIReoosJegOkX5odzuG5Tw1sxITMv1CSW3NfITqZafPkmeZNfsSUlmGKKVGg_X2hCi61jiUpX9EYSPV-cjXaJsAk1PEczp4HV5LAkwY35F1T0r8-B69MBG8gYLSTKLsvZN_DHRZn-7xRKFdhK1KgVOJOCtLjifVwPXAmYSXqKdEvi6qANWE5TyOAmEN-hww
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR38qhHvMg9Xxd615XOiehx64p20Ts5NMtOC0xKehuo-u9GIStPqPdej6oc
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://m.me/OCSseminar.rooms?fbclid=IwAR2R3ERR1wa3YkqRc47CJ8Q_raL8Skakka_7QZKB2r_9Im33Q7Vowujz9No
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. แจ้งสมาชกิเครือข่ายนนทรี
โปรดระมัดระวังสแปมเมล์

ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นทราบวา่ ขณะนี ้
ได้มีสแปมเมล์ Subject : เปลีย่นรหสัผา่นส าเร็จแล้ว โดยการแจ้งสมาชิกวา่รหสัผา่นของทา่นเพิ่งถกูเปลี่ยนหรือคนอื่นได้เข้า
สูร่ะบบ และให้ไปเปลีย่นรหสัผา่นพร้อมกบัแจ้ง Link Website ปลอม

ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการปิดกัน้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ใช้งาน "อยา่หลงเช่ือ
และท าตาม"

สบค. จดัสัมมนาออนไลน์
เร่ือง “จนิตนาการสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม”

เมื่อวนัพธุที่ 10 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “จินตนาการสูก่ารสร้างสรรค์
นวตักรรม” วิทยากรโดย รศ.ยนื ภูว่รวรรณ ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสงา่ Link การเข้าร่วมประชมุ
: https://bit.ly/2Y4pwYV

สบค. จดัสัมมนาออนไลน์
เร่ือง “ท าไมเราต้องเรียน Coding”

เมื่อวนัพธุที่ 17 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “ท าไมเราต้องเรียน Coding”
วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า Link การเข้าร่วมประชมุ
: bit.ly/openKUOnline

สบค. จดัสัมมาทฐิิ เร่ือง “ปรับการท างานหลังวกิฤติ
โควดิ-19 และการแนะน าระบบ Kasetsart

University Digital Identity”

เมื่อวนัศกุร์ที่ 19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดั
สมัมาทิฐิ เร่ือง “ปรับการท างานหลงัวิกฤติโควิด-19 และการแนะน าระบบ Kasetsart University Digital Identity”
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมชาย น าประเสริฐชยั ผู้อ านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์ และคณุมหาราช ทศศะ หวัหน้าฝ่าย
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารส านกับริการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://bit.ly/2Y4pwYV?fbclid=IwAR3ZL-GEIuVqDRNxiLwn1LUtLBA-9tuJdi8Q-vJ-F9jCXRAInrFIx3IJD0c
https://bit.ly/openKUOnline?fbclid=IwAR0Td39LQ8ovG9dPSBJztRwKrJBsbGc7la2dfx63I4uunCzVxiqB8Ce0690
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แหลง่ข้อมลู : https://board.postjung.com/1222205

โทรศพัท์มือถือในปัจจบุนัจดัได้วา่ เป็นอปุกรณ์ที่มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในชีวิตประจ าวนั พดูได้วา่ถ้าวนัไหน
ลมืโทรศพัท์มือถือ เราจะรู้สกึวา่ชีวิตของเราขาดอะไรไปซะอยา่ง ดงันัน้สิง่ที่เราควรให้ความใสใ่จด้วยก็คือแบตเตอร่ี เพื่อ
เป็นการยืดอายกุารใช้งาน และเวลาในการหมดของแบตเตอร่ี โดยเฉพาะ 6 ข้อห้ามตอ่ไปนี ้ ถ้าคณุอยากให้แบตเตอร่ีไม่
เสือ่มไวไปกวา่เวลาอนัควร ต้องห้ามท าอยา่งเด็ดขาด จะมีข้อห้ามอะไรบ้างนัน้เราไปดกูนัเลยดีกวา่

1. หากแบตเตอร่ีเหลอืประมาณ 50% ก็ควรท าการชาร์จแบตเตอร่ีได้แล้ว ไมค่วรปลอ่ยให้แบตเตอร่ีเหลอืจนกระทัง่
เป็น 0% เพราะจะยิ่งท าให้แบตเตอร่ีเสือ่มเร็วยิ่งขึน้

2. อยา่พยายามชาร์จแบตเตอร่ีจนเต็ม 100% เพราะจะยิง่ท าให้แบตเตอร่ียิ่งเสือ่มเร็วยิ่งขึน้ ควรชาร์จให้ได้
ประมาณ 94% ก็เพียงพอแล้ว

3. ไมค่วรชาร์จแบตเตอร่ีทิง้ไว้ข้ามคืน การกระท าแบบนีถ้้าแบตเตอร่ีเหลอืน้อยมาก ๆ จะสง่ผลให้ตวัเคร่ืองของ
โทรศพัท์มือถือร้อน ถ้าต้องการชาร์จแบตเตอร่ีให้เต็ม 100% ขอแนะน าวา่ควรท าเดือนละครัง้ก็พอ

4. เมื่อชาร์จแบตเตอร่ีจนเต็มแล้ว ควรดงึสายชาร์จออก เพราะการปลอ่ยสายชาร์จทิง้ไว้อาจเกิดแรงดนัสงูได้
5. สายชาร์จแบตเตอร่ีก็มีสว่นส าคญั ไมค่วรใช้สายชาร์จแบตเตอร่ีปะปนกนั ถ้าโทรศพัท์มือถือเป็นคนละรุ่น คนละ

ยี่ห้อ เพราะโทรศพัท์มือถือแตล่ะคา่ยจะตัง้คา่ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมกบัแตล่ะรุ่นอยูแ่ล้ว
6. อยา่ปลอ่ยให้โทรศพัท์มือถือร้อน ถ้าหากโทรศพัท์มือถือร้อนขณะชาร์จแบตเตอร่ี ควรปลดสายชาร์จแบตเตอร่ี

ก่อน จนกวา่โทรศพัท์มือถือจะเย็นลง แล้วคอ่ยน าไปชาร์จแบตเตอร่ีใหม่
และวิธีการส าหรับโทรศพัท์มือถือรุ่นเก่า ที่เมื่อเราซือ้มาใหมก็่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องชาร์จแบตเตอร่ีทิง้ไว้ หรือที่

เรียกวา่การกระตุ้นแบตเตอร่ี แตโ่ทรศพัท์มือถือรุ่นใหมใ่นปัจจบุนัจะมาพร้อมกบัแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน จึงไมจ่ าเป็นท่ี
จะต้องชาร์จแบตเตอร่ีทิง้ไว้นานหลายชัว่โมง เพราะคณุสมบตัิเดน่ของแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนคอื ชาร์จแบตเตอร่ีได้เร็ว
ตัง้แต่ 0-80% เพื่อให้เราสามารถน าโทรศพัท์มือถือไปใช้งานได้อยา่งทนัทว่งทใีนชัว่โมงเร่งดว่น และการชาร์จแบตเตอร่ี
หลงัจาก 80% จะเป็นการชาร์จแบตเตอร่ีแบบช้า เพื่อยืดอายแุบตเตอร่ี และเมื่อชาร์จแบตเตอร่ีเต็ม 100% โทรศพัท์มือถือ
รุ่นใหม่ ๆ ก็จะตดัไฟอตัโนมตัิ เราจึงไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องชาร์จแบตเตอร่ีทิง้ไว้ทัง้คืนเหมือนท่ีเคยท ามาในสมยักอ่นอีกตอ่ไป

เผย 6 ข้อ การชาร์จโทรศัพท์มือถือ

https://board.postjung.com/1222205


10

แหลง่ข้อมลู :
https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/photos/a.465733816812292/3315443078508004/?type=3&theater

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/photos/a.465733816812292/3315443078508004/?type=3&theater


แหล่งข้อมูล : https://web.facebook.com/KasetsartUniversity/?epa=SEARCH_BOX
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แหลง่ข้อมลู : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868295686987288&id=536077073542486

“น ้ำพระรำชหฤทัย ดั่งสำยธำรำ
ปกป้องปวงประชำพ้นภัยโควิด-19”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้” ซึง่เป็น 1 ใน
“โครงการเคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองมือแพทย์พระราชทาน” ทีไ่ด้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ให้เอสซีจีด าเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ยงั
ความปลืม้ปีติแก่บรรดาบคุลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทกุหมูเ่หลา่
ตา่งรู้สกึส านกึในพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้นพ้น

ทัง้นี ้ โรงพยาบาล 20 แหง่ทัว่ประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวตักรรม
“ห้องตรวจหาเชือ้” พฒันาโดย “เอสซีจี” ตามภาค ตา่ง ๆ ดงันี ้ ภาคเหนือ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลนครพิงค์
จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ จ.อตุรดิตถ์ โรงพยาบาลพทุธชินราช
พิษณโุลก จ.พิษณโุลก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลอดุรธานี จ.อดุรธานี ภาคกลาง โรงพยาบาล
นครปฐม จ.นครปฐม สถาบนัโรคทรวงอก จ.นนทบรีุ สถาบนับ าราศนราดรู
จ.นนทบรีุ โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ ภาคตะวนัออก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบรีุ โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ กรมแพทย์
ทหารเรือ จ.ชลบรีุ ภาคตะวนัตก โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จ.กาญจนบรีุ
โรงพยาบาลราชบรีุ จ.ราชบรีุ และภาคใต้ โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์
ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868295686987288&id=536077073542486

