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"สตัวแพทย์" คือ แพทย์ท่ีรักษาสตัว์ หรือกลา่วแบบภาษาชาวบ้านวา่

"หมอรักษาสตัว์" โดยคําวา่ Veterinarian นิยมใช้ในอเมริกาเหนือ ถกูใช้เป็น

ครัง้แรกโดยโทมสั บราวน์ (Thomas Browne) หรือ Veterinary Surgeon
นิยมใช้ในยโุรป ซึง่มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน คือ Veterinae โดยมี
ความหมายวา่ draught animals บางครัง้อาจจะใช้คําสัน้ ๆ วา่ “Vet"

ในประเทศไทยคาดวา่ คาํวา่ สตัวแพทย์ พล.ต.ม.จ.ทองฑฆีายุ ทองใหญ่
ผู้ซึง่เป็นพระบิดาของวิชาสตัวแพทย์สมยัใหม่ เป็นผู้ใช้คาํนี ้ โดยทรงก่อตัง้

โรงเรียนอศัวแพทย์ทหารบก ซึง่ได้พฒันาตอ่มาเป็นโรงเรียนนายสบิสตัวแพทย์

และโรงเรียนนายดาบสตัวแพทย์ทหารบก ตามลาํดบั ซึง่ถือวา่เป็นการศกึษา

วิชาสตัวแพทยศาสตร์ครัง้แรกของประเทศไทย โดยต้องการผลติกําลงัพลปอ้น

กองทพั และได้พฒันาเป็นแผนกอิสระสตัวแพทยศาสตร์ ตัง้อยู่ ณ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั โดยมี ศาสตราจารย์ พนัโท หลวงชยัอศัวรักษ์ เป็นปฐมคณบดี

ซึง่ถือวา่เป็นการศกึษาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ ในสถานศกึษาพลเรือนเป็นครัง้

แรก เพ่ือผลติสตัวแพทย์ในระดบัปริญญา ตอ่มาได้มีการพฒันาเป็นคณะสตัว

แพทยศาสตร์ สงักดัมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ และเพ่ือให้สอดคล้องกบั

นโยบายพฒันาประเทศในสมยันัน้ รัฐบาลได้โอนคณะสตัวแพทยศาสตร์ มา

สงักดัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2497 โดยมีการเรียนท่ีมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ บางเขน จํานวน 2 ปี และไปเรียนท่ีถนนองัรีดนูงัต์ อีก 4 ปี

ตอ่มาได้มีการย้ายกิจการคณะไปสงักดัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

จดัตัง้เป็นคณะสตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2510 แตก็่ยงั

มีอาจารย์ และนิสติสว่นหนึง่อยูพ่ฒันาคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ตอ่ไป โดยได้เชิญอธิบดีกรมปศสุตัว์ในสมยันัน้ คือ ศาสตราจารย์

นายสตัวแพทย์ ดร.จกัร พิชยัรณรงค์สงคราม เป็นคณบดี และถือวา่ทา่นคือ

บิดาของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

อยา่งไรก็ตาม กรมปศสุตัว์ก็เปิดสอนวชิาสตัวแพทยศาสตร์ ในระดบั

ประกาศนียบตัร ณ โรงเรียนสตัวแพทย์ (Paraveterinary School) เพ่ือผลติ

บคุลากรให้กบักรมปศสุตัว์ เพ่ือบรรเทาความขาดแคลนสตัวแพทย์ของประเทศ

โดยมีเพลงนกน้อยในไร่ส้ม เป็นเพลงท่ีถกูแตง่ขึน้ เพ่ือช่ืนชมการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของสตัวแพทย์ในชนบท และยงัได้ถกูนําไปใช้ในวิชาชีพสือ่สารมวลชนตอ่มา
และเพ่ือเป็นการตระหนกัถงึความสาํคญัของสตัวแพทย์ ประเทศไทยจึงมีการ

กําหนดให้วนัท่ี 4 สงิหาคม ของทกุปี เป็น “วนัสตัวแพทย์ไทย” โดยมสีตัวแพทย

สมาคมฯ เป็นองค์กรหลกัของสตัวแพทย์ในประเทศไทย ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพ่ือ

เผยแพร่บทบาทของสตัวแพทย์ตอ่สาธารณชนในด้านตา่ง ๆ
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Bat หมด

พอร์ต USB (mini USB และ micro USB) ไมไ่ด้เป็นเพียงช่องทางในการชาร์จไฟเข้าสูแ่บตเตอร่ีเทา่นัน้ แต่

ยงัสามารถถ่ายโอนข้อมลูตา่ง ๆ ได้ด้วย ดงันัน้แฮกเกอร์สามารถใช้พอร์ตสาํหรับเช่ือมตอ่ USB โดยติดตัง้มลัแวร์ลงไป เพ่ือ

โอนข้อมลูจากเคร่ืองท่ีเช่ือมตอ่ วิธีการนีเ้รียกวา่ “Juice jacking” ดงันัน้ จึงไมค่วรนําสมาร์ทโฟนไปชาร์จกบั USB
สาธารณะท่ีให้บริการ เพราะมีโอกาสจะถกูขโมยข้อมลูโดยไมรู้่ตวั

Fake News
ในยคุท่ีการสือ่สารข้อมลูมีความสะดวก และมีความรวดเร็ว ทกุคนสามารถเขียน และโพสต์ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว

โดยบางครัง้ข้อมลูขา่วสารท่ีเขียน หรือโพสต์อาจจะไมใ่ช่เร่ืองจริงทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ใช้งานต้องหมัน่หาความรู้เพ่ิมเติม ด้วย

การรับข้อมลูจากหลาย ๆ แหลง่ เพ่ือท่ีจะได้ไมต้่องตกเป็นเหยื่อของขา่วปลอมได้เ

https://info.ku.ac.th/
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สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เช่ือมตอ่บญัชีผู้ใช้งาน KU-Google
(accounts@ku.th) เข้ากบัระบบการประชมุออนไลน์ WebEx เรียบร้อยแล้ว
การเข้าใช้งาน เข้าใช้งานได้ 3 ทาง คือ

1. ผา่นเว็บเบราว์เซอร์ ไปท่ีเว็บไซต์ https://ku-edu.webex.com แล้วลงช่ือเข้าใช้ด้วยบญัชีผู้ใช้ KU-Google
(accounts@ku.th)

2. ผา่นโปรแกรม WebEx โดย ค้นหาคําวา่ Cisco Webex Download จากนัน้ Download และตดิตัง้ใช้งานบน

PC โดยต้องกดยอมรับในขัน้ตอนการติดตัง้ แล้วลงช่ือเข้าใช้ด้วยบญัชีผู้ใช้ KU-Google
3. ผา่น Mobile Application รองรับทัง้ระบบ IOS และ ANDRIOD โดยค้นหาคําวา่ “WebEx Meeting” ใน

App Store หรือ Google Play
ทกุทา่นสามารถอา่นรายละเอียดเพ่ิมเติม https://bit.ly/3hQyEJL ติดตอ่สอบถาม โทร. 02-5620951-6 ตอ่

622541-3 Inbox Facebook สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ e-Mail : helpdesk@ku.ac.th

การให้บริการระบบประชุมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พบโฉมใหม่เว็บไซต์ KU 
เปิดตัว 02:07:63

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ในรูปแบบใหม่ โดยเปิดตวัเว็บไซต์ใหมเ่มื่อวนัพฤหสับดีท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีสโลแกนของมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ปรากฏอยูด้่านบนขวาด้วยคําวา่ “สร้างสรรค์ศาสตร์แหง่แผน่ดิน สูส่ากลเพ่ือพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน”

ก่อนท่ีทกุทา่นจะคลกิเพ่ือเข้าสูเ่วบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่ในสว่นนีก็้จะมีหวัข้อหลกัให้ทกุทา่นได้เลอืกเข้า

ชมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ การวจิยัและนวตักรรม รางวลัและความภาคภมูิใจ บริการสงัคม

ทนุการศกึษา ขา่วสารและกิจกรรม การติดตอ่ รวมไปถึงเมนยูอ่ยตา่ง ๆ อาทิ การเข้าศกึษา หลกัสตูร หนว่ยงาน การเข้าสู่

ระบบ/การสมคัรสมาชิก ผู้สนใจเข้าศกึษา นิสติปัจจบุนั อาจารย์ บคุลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ฯลฯ

นอกจากนี ้ บริเวณด้านลา่งหน้าแรกของเว็บไซต์โฉมใหมข่องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้มกีารจดัทําหวัข้อ

ใหญ่เป็นเมนใูหม่ โดยแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อใหญ่ดงันีค้ือ 1) อปัเดทขา่วสารรอบรัว้นนทรี (Community Zone) เป็น

หวัข้อสาํหรับนิสติ บคุลากร ศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจทัว่ไปท่ีต้องการติดตามข้อมลูขา่วสาร และกิจกรรมความเคลือ่นไหว

ตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2) เลอืกเรียนคณะไหนดี (Newcomer Zone) เป็นหวัข้อสาํหรับนกัเรียนและ

ผู้ปกครองท่ีสนใจ หรือต้องการเรียนตอ่ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยทกุทา่นสามารถค้นหาข้อมลูของคณะ หรือ

หลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีทกุทา่นสนใจได้ท่ีหวัข้อนี ้ และในสว่นของหวัข้อสดุท้าย 3) ชมผลงานและวิจยัเดน่ ๆ (Partner Zone)
เป็นหวัข้อสาํหรับผู้สนใจในงานวิจยัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ทกุทา่นท่ีสนใจสามารถค้นหาข้อมลูขา่วสารของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยเลอืกคลกิได้ตามหวัข้อตา่ง ๆ

ตามท่ีทกุทา่นต้องการได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว มีข้อมลูท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน พร้อมภาพประกอบท่ีสวยงามได้ท่ีเว็บไซต์โฉม

ใหมข่องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ https://ku.ac.th/th

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://l.facebook.com/l.php?u=https://ku-edu.webex.com/?fbclid%3DIwAR1FCs_-BE0PZVfVfqQqkKfaNg_cCChFZe-0BXU26Avni-oDLjVap6ElrD0&h=AT2yObUskfWGE5UmE6za_pTq1EZRW2dx7x90kd1fn5oUudcAfSLac-tzWg0B-q1xO3_wGGp8MMe2gCm4jkTB1fGrkRtl3WcDYil5zu0CBxmuahgNJP5L2N468iCvQ2Dat29tSAwU52lwot6Fa6yA5DKMB2QkGEKz8EL8KVXhdHQdVoZ_HNfWydK6tL8ORZQE8XqsfQNCeHYqVvbCakjIu2Ny3V0j1yC1YQgvBcCcB9lotCN5wvgVucOGgh3VfpfDllohruIpGlJunQLSqP-jxcSzEyaJy2EgNw-do0hMRglrAvRqJnRjv3gqMeNHT8rXO_eLgIR_B82hJJuVlGa74oWvyyjSY_j_cpjjb3OPPKNZNo6UXJHxdRqvh-zsa-VTiRHDgpGE4-svzmTkdlwwbebQgIGjAK7JSNg2zF2uAsDDdq1F_H-pTLACKTbRnStRqeXtkQyglfjUX3IjAS66Aa6P2uYw1Ly8dc8DPTJTu6BqA_9bebZXgJWpjdXrrzA1TEWfEFIALbjkt_ue3_kKGTy1OpO304Pt9hgIE5pIyhF-NhWxDpvqyRUlgvQdSscTI2coqYMOmS93EXVp7O3jAuLdQsIndKqmIECv40wwy7rqQ1x_MyGbbU8__-ATfI9srIGktTvaludDCFyNAQ5Ezw
mailto:accounts@ku.th
https://bit.ly/3hQyEJL?fbclid=IwAR2BxDUbPSlPr3u64du3zCii4vY4ZGpu8yhYyuMt_oHF63Dd1M6sYqIE_84
https://ku.ac.th/th
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มก. จัดทาํเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์

สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี

แหล่งข้อมูล : https://ku.ac.th/th

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ได้จดัทําเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เน่ืองในวนั

คล้ายวนัประสตูิ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บคุลากร นิสติ

และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถวาย

พระพรออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/July04/
โดยเลอืกรูปแบบการ์ดถวายพระพรออนไลน์ได้ จํานวน 8 การ์ด คลกิ

เลอืกข้อความถวายพระพร พร้อมกบัพิมพ์ช่ือ-นามสกลุ และช่ือ

หนว่ยงาน และตรวจสอบความถกูต้องโดยคลกิเลอืกปุ่ มบนัทกึ

มก. จัดทาํเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์

พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

เมื่อวนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดัทําเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เน่ือง

ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บคุลากร นิสติ และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ ถวายพระพรออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/July28/

https://ku.ac.th/th
https://kuform.ku.ac.th/July04/
https://kuform.ku.ac.th/July28/
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สบค. ปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเปิดทําการจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ระหวา่งวนัท่ี 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลาปกติ 

ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เวลาทําการปกติของจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS)

ตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. สาํหรับการติดตอ่นอกเวลาราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ติดตอ่ ONLINE
HELPDESK

โดยสามารถตดิตอ่เราได้ตามช่องทาง ดงันี ้

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลได้ท่ี helpdesk@ku.ac.th

ค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ท่ี https://itsupport.ku.ac.th/

ติดตอ่ทางโทรศพัท์ 02-562-0951-6 ตอ่ 622541-43

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

สบค. จดัสัมมนาออนไลน์

เร่ือง “การพฒันาทกัษะความคดิเชงิระบบด้วย Coding”

เมื่อวนัพธุท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “การพฒันาทกัษะความคิดเชิง

ระบบด้วย Coding” วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า ผู้ เข้าร่วมสมัมนาออนไลน์

เข้าได้ท่ีลงิค์ : https://bit.ly/openKUOnline

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาเทคโนโลยี
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ และ

การจดัทําสือ่อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการเรียนการสอนออนไลน์” วทิยากรโดย ผศ.ดร.วตัสาตรี ดถีิยนต์ และทีมงานนิสติ

ปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วเปิดการสมัมนาออนไลน์โดย

รศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยทกุทา่นสามารถเข้าร่วมสมัมนาออนไลน์ เข้าได้

ท่ีลงิค์ : bit.ly/dd-july2020

สบค. จดัสัมมนาออนไลน์

เร่ือง “การออกแบบห้องเรียนออนไลน์และการจดัทาํ

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์สาํหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ”

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
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR38qhHvMg9Xxd615XOiehx64p20Ts5NMtOC0xKehuo-u9GIStPqPdej6oc
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://bit.ly/openKUOnline
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/dd-july2020?fbclid%3DIwAR0uwti7w3D8jmrN4JqoGS1JbIGTTB0r7pZkZ5abLDZvercRIpRj4qHbu5k&h=AT1XpXsWn-3O8aJ4twaokLWGTQNYmGpQ6UlroqbZikVJaI4CkjQSP60Tph4B7bzoDTR2sKnzbO-u8GMnsOQolXX9pydz8xDVFLM5s0YK7dTSgG-n4fuMXboflN3Xwob5ExVZQkz-ACuFwO8M9U6l&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT34KG6Lo7ZY3uz_yghpWsa1_5z6LOS0WXS8y_R1jp3HMpboQ1SmIzggwHm6kbRlv_6Bf8_A3PeFAcYS3CxMzXUEhwEJctMTzogo25AndTDAI-FvuTH5pxfm3wObqPoaqItEbZKEZyg0zEN5rRqydJgBx0n18-_PJ-W8piWKGl8kCEc4VC83fVh_cEHPkgk
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูต ิสมเดจ็เจ้าฟ้า 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี
เมื่อวนัศกุร์ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองใน

โอกาสวนัคล้ายวนัประสตูิ สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน

วรขตัติยราชนารี ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัฝ่ายระบบสารสนเทศ จดัทําระบบถวายพระ
พรออนไลน์ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญร่วมลง

นามถวายพระพรได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/July28 และเน่ืองวนัโอกาสวนัคล้ายวนัประสตูิ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี วนัท่ี 4

กรกฎาคม 2563 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/July04

สบค. ขอเชญิร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

และเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูต ิสมเดจ็เจ้าฟ้า 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคล และพิธี

ถวายสตัย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภมูิพลราชวรางกรู กิตสิริิสมบรูณอดลุยเดช สยามินทราธิเบศรราช

วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 68 พรรษา

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://kuform.ku.ac.th/July28
https://kuform.ku.ac.th/July04
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/campus/1401095/

อยา่งท่ีเห็นกนัวา่ฝนตกทกุวนัแบบนี ้ ถ้าไมเ่ตรียมตวัให้ดีก็คงหนีไมพ้่นตวัเปียกกนัแน่ ๆ ยิง่ถ้าเป็นตอนเช้ากอ่นจะ

ไปถึงท่ีทํางานด้วย สภาพคงดไูมจื่ด เพราะฉะนัน้ เราควรมาเตรียมตวัและเตรียมกระเป๋าให้พร้อมรับทกุสถานการณ์เมื่อ

ต้องเจอฝนกระหน่ํากนัดีกวา่

1. ร่ม สิง่ท่ีขาดไมไ่ด้เลยซกัฤดู ใครจะวา่เกะกะ และหนกักระเป๋าเปลา่ ๆ แตร่่มจําเป็นทัง้หน้าร้อน และหน้า

ฝน เพราะหน้าร้อนของไทยแผดเผาไปถึง 40 องศา เวลาเดินไปไหนก็พกร่มไว้กนัแดด แถมเวลาฝนตกก็ยงักนัฝนได้

ด้วย ถ้าเลอืกแบบกนัยวูีได้ด้วยจะตอบโจทย์มาก

2. ครีมกันแดดพกพา บางคนอาจจะบอกวา่ไมจํ่าเป็นเพราะวา่ไมห่ว่งขาว แตแ่ดดท่ีไมป่กติของประเทศไทยอาจ

ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพตามมาด้วย ถึงแม้จะเป็นหน้าฝนแตแ่ดดก็ยงัแรงอยูด่ี เพราะฉะนัน้พกครีมกนัแดดอนั

เลก็ๆ หรือครีมกนัแดดแบบฉีดสะดวก ๆ ไว้ใช้ระหวา่งวนัก็เป็นไอเดียท่ีดีนะ

3. กระดาษซับมัน จะปลอ่ยให้หน้าเยิม้ในอากาศแบบนีไ้มไ่ด้ ถึงหน้าฝนอากาศเร่ิมเยน็กวา่หน้าร้อน แตก็่ยงัมี

แดดและอากาศอบอ้าวเป็นปกติ พกกระดาษซบัมนัไว้โลง่ใจกวา่

4. กระเป๋ากันนํา้ เดี๋ยวนีม้ีให้เห็นกนัเยอะแยะกบักระเป๋าผ้าร่มกนันํา้ กระเป๋าพลาสตกิ หรือ Ocean Bag ท่ี
อาจจะไมไ่ด้กนัได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แตว่า่ก็ช่วยได้มากเวลาฝนตกไมห่นกัมาก ทําให้ฝ่าฝนแบบของสาํคญัในกระเป๋าเราไม่

พงัไปด้วย

5. ถุงพลาสตกิ ถุงซปิล็อก สิง่ท่ีเหมือนจะไมจํ่าเป็น แตเ่วลาตากฝน หรือโดนฝนสาดน่ีเรียกหาถงุพลาสติก

แทบไมท่นั เพราะเราสามารถเอาไว้ใสข่องจําเป็นท่ีไมอ่ยากให้โดนฝน (เช่นพวกสมดุ หนงัสอื) ถือถ้าต้องลยุนํา้ ก็เอา

ถงุพลาสติกมาใสถ่งุเท้าท่ีชุ่มนํา้ก็ได้ หรือถ้าจําเป็นจริงเอาถงุพลาสติกคลมุหวัแทนร่มก็ยงัได้ สว่นถงุซิปลอ็กนัน้สารพดั

ประโยชน์อยูแ่ล้ว จะใสข่องกินก็ได้ และยิ่งเข้าหน้าฝนยิ่งมีประโยชน์ ด้วยการใสข่องเลก็ ๆ น้อย ๆ กนัเปียกได้อีก

6. เสือ้กันฝน อาจจะไมต่อบโจทย์หลาย ๆ คน แตถ้่าฝนตกแรง ๆ จนร่มเอาไมอ่ยูจ่ริง ๆ เสือ้กนัฝนก็ช่วยกนัฝน

ให้เราได้มากกวา่ร่มจริง ๆ เพราะสามารถกนักระเป๋าทัง้ใบไมใ่ห้เปียกได้ แล้วก็พกพาสะดวกไมเ่กะกะกระเป๋าแถมนํา้หนกั

เบาอีกด้วย

7. ทิชชู่ ทิชชู่ เปียก สิง่ของท่ีจําเป็นในทกุฤดู ยิ่งเป็นฤดฝูนแบบนี ้หากตากฝนเปียกหรือโดนฝนสาดจะได้ใช้ทิชชู่

ซบัหน้าซบัตวั เช็ดของสาํคญัได้ทนัเวลา หาซือ้งา่ยแถมยงัพกง่ายไมเ่ปลอืงเนือ้ท่ีกระเป๋าอีกด้วย

8. รองเท้ายาง พอเข้าฤดฝูนปุ๊ บ ถ้ามีรองเท้ายางไว้ซกัคูเ่พ่ือใสเ่ป็น Everyday Look จึงเป็นไอเดียท่ีไมเ่ลวเลย
ทําให้ตดัปัญหาเร่ืองการใสล่ยุนํา้ลยุฝนไปได้

จัดกระเป๋ารับฤดูฝน อะไรบ้าง? ที่ขาดไม่ได้

https://www.sanook.com/campus/1401095/
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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://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ข้อมลู : https://www.thaipost.net/main/detail/70664

“ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยคนหาโควิดเชิงรกุ”

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายอนทิุน ชาญวีรกลู

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ นํานายแพทย์สขุมุ กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสขุ พร้อม

คณะเฝา้ทลูละอองธุลพีระบาทรับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชือ้ชีวนิรภยั จํานวน 13 คนั เพ่ือกระทรวงสาธารณสขุนําไปใช้

ประโยชน์ ณ สาํนกังานเขตสขุภาพท่ี 1-12 ทัว่ประเทศ และเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีกระทรวงสาธารณสขุดแูลรับผิดชอบ
เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบตัิการเคลือ่นท่ีในการเก็บตวัอยา่งโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน

บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุในการปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในระบบการเฝา้ระวงั และ

ค้นหาผู้ติดเชือ้โรคโควิด 19 เชิงรุก ในโรงเรียน วดั ชมุชนแออดั และกลุม่อาชีพเสีย่งทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสามารถ
เข้าถึงประชาชนในทกุพืน้ท่ีได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว

https://www.thaipost.net/main/detail/70664
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