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Care & Share :                               3-4
- ประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ (Video Conference)

- Online Learning

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. จดัทําเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เน่ืองในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

- มก. แถลงข่าวเปิดใช้งาน “MOOC” หลกัสตูรโควิด-19

และระบาดวิทยา

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. ปิดให้บริการ HELPDESK และห้อง KITS

- สบค. จดัโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดจิิทลัให้แก่

นิสติ มก. ชัน้ปีท่ี 4 และบคุลากร มก. สายสนบัสนนุ

และช่วยวิชาการ

- สบค. ร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

- สบค. เปิดรับสมคัรนิสติช่วยงาน สอบภาค ก.

สํานกังาน กพ. แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eXam)

- สบค. จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “บรูณาการวิทยาการ

คํานวณกบัโควิด-19

KNOWLEDGE :                                 9
- ทําอย่างไรดี ? เม่ือสัง่ซือ้ของออนไลน์แล้วไม่ได้ของ

เกษตรนวัตกรรม : 10
- ตู้ตรวจความดนับวก ฝีมืออาจารย์วิศวฯ มก. สําหรับ

แพทย์ปอ้งกนัการแพร่กระจายเชือ้จากผู้ ป่วย รพ.ศริิราช

นําไปใช้จริง

InfoGraphic :                               11
- เคร่ืองล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อตัโนมตั ิพร้อม

กล้องจบัอณุหภมูิ และการสวมหน้ากาก

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง-พระราชินี เสดจ็ทรงบําเพ็ญพระราชกศุล

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระพนัปีหลวง

วนัสารทจีนในปีนี ้ ตรงกบัวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2563 ตามปฏิทินจีน

โบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสาํคญัท่ีลกูหลานจะแสดงความกตญั�ตูอ่บรรพ

บรุุษ และยงัเป็นเวลาท่ีประตนูรกเปิดให้บรรดาภตูผีออกเร่ร่อนตามสถานท่ี

ตา่ง ๆ ดงันัน้เพ่ือเป็นการแก้อาถรรพ์ ชาวจีนจึงมีการเซน่ไหว้ด้วยของไหว้สารท

จีน หลากความหมายท่ีปฏิบตัิสบืกนัมาเน่ินนานในเทศกาลวนัสารท

ทัง้นี ้ ในรอบหนึง่ปี คนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครัง้ เรียกวา่ไหว้ 8 เทศกาล

โป๊ยโจ่ย การไหว้เจ้าสารทจีน ถือเป็นการไหว้ครัง้ท่ี 5 ตรงกบัวนัท่ี 15 เดือน 7

ซึง่ถือกนัวา่เป็นเดือนผี เป็นเดือนท่ีประตนูรกปิด-เปิด ให้ผีทัง้หลายมารับกศุล

ผลบญุได้

การไหว้ในเทศกาลสารทจีน ตา่งจากการไหว้ในเทศกาลอ่ืน ๆ ตรงท่ีแบง่

การไหว้สารทจีน ออกเป็น 3 ชดุ ดงันี ้

ของไหว้สารทจีนชดุแรก สาํหรับไหว้เจ้าท่ี จะต้องไหว้ในตอนชว่งเช้าโดย

จะมีอาหารคาวหวาน ขนมไหว้ สารทจีน ก็ใช้ ถ้วยฟู กยุช่าย ซึง่ต้องมีสแีดง

แต้มเป็นจดุเอาไว้ สว่นขนมไหว้พิเศษท่ีต้องมีซึง่เป็นประเพณีของสารทจีนคือ

ขนมเขง่ ขนมเทียน นอกจากนัน้ก็มีผลไม้ นํา้ชา หรือเหล้าจีน และกระดาษเงิน

กระดาษทอง

ของไหว้สารทจีนชดุท่ีสอง สาํหรับไหว้บรรพบรุุษ จะคล้ายของไหว้เจ้าท่ี

พร้อมด้วยกบัข้าวท่ีบรรพบรุุษชอบ ตามธรรมเนียมสารทจีน ต้องมีนํา้แกง หรือ

ขนมนํา้ใส ๆ วางข้างชามข้าวสวย และนํา้ชา จดัชดุตามจํานวนของบรรพ

บรุุษ และท่ีขาดไมไ่ด้ในเทศกาล สารทจีน ก็คือ ขนมเขง่ ขนมเทียน ผลไม้ และ

กระดาษเงิน กระดาษทอง

ของไหว้สารทจีนชดุท่ีสาม สาํหรับไหว้วิญญาณพเนจร ซึง่ไมม่ีลกูหลาน

กราบไหว้ เรียก วา่ ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ จะต้องไหว้นอกบ้าน ของไหว้สารทจีน มีทัง้ของ

คาวหวานกบัผลไม้ตามต้องการ และท่ีพิเศษคอื มีข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอ

ป่ึง เผือกนึง่ผา่ซีกเป็นเสีย้วใสถ่าด เส้นหมี่หอ่ใหญ่ เหล้า นํา้ชา และกระดาษ

เงิน-กระดาษทอง จดัทกุอยา่งวางอยูด้่วยกนัสาํหรับเซน่ไหว้ ในวนัสารทจีน

สิง่ท่ีสาํคญัของการไหว้ในวนัสารทจีน เป็นสิง่ท่ีชว่ยสะท้อนให้คนเรา

เห็นวา่ เมื่อมีชีวิตอยูค่วรกระทําตวัให้เป็นบรรพบรุุษท่ีดี ให้ลกูหลานเคารพ และ

กราบไหว้บชูาแม้ยามจากไป ยงัดีกวา่จะรอให้คนทัว่ไปมาเซน่ไหว้ตามข้างทาง

ขึน้อยูท่ี่วา่คณุ จะเลอืกเป็นบรรพบรุุษแบบไหน

และในปีนีข้อให้คนจีนไหว้เจ้าในวนัสารทจีนทกุคน ช่วยกนัรณรงค์ไหว้

เป็นผลไม้ไทย และซือ้สนิค้าไทยไหว้เจ้ากนัทัว่ทัง้ประเทศ

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/14824
ท่ีปรึกษา  

รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชยั    ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 
รศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ       รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษูณะ    รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง      รองผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 

กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา 

นายณฐภทัร นกแก้ว นางสนิุสา สิงห์แก้ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน์ แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต์ 

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

ประชุมอเิล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คือ ระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ ซึง่ผู้ ร่วมประชมุอยูห่า่งสถานท่ีกนัก็สามารถประชมุ

ร่วมกนัได้ผา่นระบบเครือขา่ย โดยสถานท่ี ๆ จะประชมุกนั ต้องมจีดุรับสง่สญัญาณเช่นกนั สาํนกับริการคอมพิวเตอร์มีห้อง

ถ่ายทอดสญัญาณต้นทางจากวทิยาเขตบางเขนอยูท่ี่อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ และมีจดุรับสง่สญัญาณ 4 จดุ ได้แก่

อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ติดตอ่งาน

กิจการพิเศษ โทรศพัท์ 02-562-0951-6 ภายใน 622509, 622526 อีเมล : ROOMBOOKING-OCS@KU.AC.TH

Online Learning
Online Learning หมายถึง รูปแบบการศกึษาผา่นระบบเครือขา่ย โดยผู้ เรียนสามารถเข้าถึงแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ

ทกุท่ี ทกุเวลา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการเรียนรู้แบบสองทิศทาง สามารถโต้ตอบ

ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน หรือกลุม่ผู้ เรียนด้วยกนัเอง ในภาวะท่ีมีการระบาดของไวรัส ทําให้หลายหนว่ยงานมีการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีมาสนบัสนนุ Online Learning เพ่ือลดการพบปะกนั เช่น Google Classroom, Google Meet,
Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom และ Loom เป็นต้น

https://info.ku.ac.th/
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การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

กรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงาน

ที่เป็น https ไม่ได้

แหล่งข้อมูล : https://ku.ac.th/th/news1/view/

ตามท่ีบราวเซอร์ Chrome ได้ปรับปรุงความปลอดภยั โดยเว็บไซต์ท่ีอยูภ่ายใต้โดเมนหลกัท่ีมีการเข้ารหสั (เว็บไซต์

ท่ีเป็น https) เนือ้หาท่ีมีการอ้างถึงเว็บไซต์ตา่ง ๆ จะต้องเข้าถงึด้วยวธีิการเข้ารหสัด้วยเทา่นัน้ จึงจะเปิดผา่นบราวเซอร์

Chrome ได้ เช่น โดเมนหลกัเป็น https://xxx.ku.ac.th โดเมนยอ่ย เช่น http://xxx.{ช่ือหนว่ยงาน}.ku.ac.th
หรือ http://xxx.aaa.co.th จะต้องเข้ารหสัด้วย (เว็บไซต์ต้องเป็น https เทา่นัน้) มฉิะนัน้จะเข้าใช้งานไมไ่ด้ นอกจากนี ้

บราวเซอร์คา่ยอ่ืน ๆ เช่น Firefox หรือ Edge ในอนาคตก็มีแนวโน้มท่ีจะปรับปรุงความปลอดภยัเหมือนบราวเซอร์
Chrome

การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นสาํหรับผู้ใช้งาน ใช้ Browser อ่ืน แทนชัว่คราว เช่น Firefox
การแก้ไขปัญหาสาํหรับผู้ดแูลระบบ

1. ผู้ดแูลระบบท่ียงัไมไ่ด้เข้ารหสัเว็บไซต์ (http) ต้องทําการเข้ารหสัเว็บไซต์ (https) โดยต้องจดัหาใบรับรองความ
ปลอดภยั และปรับปรุงรุ่นของระบบปฏิบตัิการให้เป็นรุ่นลา่สดุ หรือ รองรับการเข้ารหสัแบบ TLS 1.2

1.1 สาํหรับเว็บไซต์ท่ีอยูภ่ายใต้ xxx.ku.ac.th (ไมร่องรับ www.xxx.ku.ac.th) และเป็นระบบท่ีสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์พฒันา

- สาํนกับริการคอมพิวเตอร์จะเปิดบริการเข้ารหสัเว็บไซต์ (HTTPS) และจดัหาใบรับรองความปลอดภยัให้ 

หากเป็นระบบปฏิบตัิการรุ่นเก่าจะต้อง Upgrade เป็น TLS สง่ผลให้ระบบจะใช้งานไมไ่ด้ระหวา่งการ Upgrade
1.2 สาํหรับระบบปฏิบตัิการรุ่นท่ีไมส่ามารถ Upgrade TLS ได้ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จะทําบนัทกึแจ้ง

หนว่ยงานเพ่ือให้ติดตัง้หรือพฒันาระบบใหม่

1.3 สาํหรับเว็บไซต์ตา่ง ๆ ภายใต้ sub domain ของหนว่ยงาน เช่น xxx.{ช่ือหนว่ยงาน}.ku.ac.th ให้

- หนว่ยงานเป็นผู้ดําเนินการจดัหาใบรับรองความปลอดภยั

- การติดตัง้หากเซิร์ฟเวอร์อยูภ่ายใต้ความดแูลของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ (ใช้หมายเลขไอพีของสาํนกั-

บริการคอมพิวเตอร์) สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จะดําเนินการติดตัง้ให้

2. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้พฒันาระบบบริหารจดัการเว็บไซต์แบบใหม่ (CPW) ซึง่มีคณุสมบตัิ คือ สนบัสนนุ

ใบรับรองความปลอดภยั Let encrypt โดยผู้ดแูละระบบสามารถบริหารจดัการเว็บไซต์และตอ่อายใุบรับรองความ

ปลอดภยัทกุ 90 วนัได้เอง โดยไมต้่องมีคา่ใช้จ่าย รองรับ https ทกุ sub domain โดยมีเง่ือนไขการใช้งาน ดงันี ้

2.1 รองรับเฉพาะ PHP รุ่น 5.3 หรือ PHP รุ่น 7.2 เทา่นัน้

- สาํหรับเว็บไซต์หนว่ยงานท่ีใช้ PHP รุ่นท่ีกําหนดหรือสงูกวา่ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ โดย

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์จะย้ายระบบเดิมมายงัระบบใหมใ่ห้ โดยระหวา่งการย้ายมี Downtime ขึน้อยูก่บัขนาดของ
ข้อมลู

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ีน่ี

ต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ท่ี Helpdesk ชัน้ 2 สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ 02-562-0951-6 ตอ่ 
622541-3 อีเมล helpdesk@ku.ac.th

https://ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-https-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/cwp.pdf
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มก. จัดทาํเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชินีพนัปีหลวง

แหล่งข้อมูล : https://ku.ac.th/th

เมื่อวนัพธุท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัทําเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ เน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพนัปีหลวง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บคุลากร นิสติ และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ถวายพระพรออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/Aug12/ โดยเลอืกรูปแบบการ์ดถวายพระ

พรออนไลน์ได้ จํานวน 5 การ์ด คลกิเลอืกข้อความถวายพระพร พร้อมกบัพิมพ์ช่ือ-นามสกลุ และช่ือหนว่ยงาน และ

ตรวจสอบความถกูต้องโดยคลกิเลอืกปุ่ มบนัทกึ

https://ku.ac.th/th
https://kuform.ku.ac.th/Aug12/
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แหลง่ข้อมลู : https://ku.ac.th/th/community-home

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น. กองทนุส่ือสร้างสรรค์

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย สํานกับริการคอมพวิเตอร์ จดัแถลงข่าวและเปิดการใช้

งานบทเรียนออนไลน์ ภายใต้ “โครงการพฒันาส่ือบทเรียนออนไลน์ และดําเนินการสําหรับ

นกัเรียนและประชาชน หลกัสตูรโควิด-19 และระบาดวิทยา” ภายในงานเสวนามีคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ และส่ือมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชมุพนัธุม

ดิษยมณฑล ชัน้ 2 เคยโูฮม (KU HOME) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

กล่าวต้อนรับโดย นาวาเอกพรหมเมศ อติแพทย์ คณะทํางานขบัเคล่ือนแผนงานเพ่ือ

สนบัสนนุการดําเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจดัการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กล่าวเปิดงานโดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลดักระทรวงวฒันธรรม ในฐานะประธาน
อนกุรรมการบริหารกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

เวทีเสวนาดําเนินรายการโดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต คณะทํางานขบัเคล่ือน

แผนงานเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจดัการสถารการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เสวนาหวัข้อบทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลกัสตูรโควดิ-19 และระบาดวิทยา โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หวัหน้าศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

เสวนาหวัข้อเปา้หมายการเรียนรู้ “MOOC” บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงง่าย แนะนํา

บทเรียนออนไลน์ และสาธิตการเรียน 3 ง่าย “เข้าถึง เข้าใจ ทําได้” โดย รองศาสตราจารย์ยืน

ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มก. แถลงข่าวการใช้งาน “MOOC”
หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา

https://ku.ac.th/th/community-home
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สบค. ปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเปิดทําการจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) วนัท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและเวลาปกติ ในวนัท่ี 

13 สงิหาคม 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. ขอเชญิร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ร่วมกบัฝ่ายระบบสารสนเทศ จดัทําระบบถวายพระ
พรออนไลน์ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพนัปี

หลวงวนัท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรได้ท่ีเว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/Aug12/

สบค. จดัโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดจิทิลั

สาํหรับนิสติ มก. ชัน้ปีที่ 4 และบุคลากร มก.

สายสนับสนุนและช่วยวชิาการ

ระหวา่งวนัท่ี 3-7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทลั (Digital Literacy Certification: IC3

Certificate) ให้แก่นิสติชัน้ปีท่ี 4 เพ่ือรับรองทกัษะด้านดจิิทลั สร้างโอกาส และความได้เปรียบในการแขง่ขนัสูอ่าชีพในยคุ

4.0 และบคุลากรสายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ โดยมเีปา้หมายการพฒันาตนเองให้มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Digital Skill) เพ่ือความก้าวหน้าทางสายงานตนเอง ณ ห้อง 507 และห้อง 508 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

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://kuform.ku.ac.th/Aug12/
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

เมื่อวนัองัคารท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. เปิดรับสมัครนิสติช่วยงาน สอบภาค ก.

สาํนักงาน กพ. แบบอเิลก็ทรอนิกส์ (eXam)
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมคัรนิสติช่วยงาน สอบภาค ก. สาํนกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eXam) ระหวา่งวนัท่ี 18-22 กนัยายน พ.ศ. 2563 ช่วงเวลา

ปฏิบตัิงาน 11.00-17.30 น. ได้รับชัว่โมงกิจกรรมด้านการคิดและเรียนรู้ จํานวน 5 ชัว่โมงตอ่วนั คา่ตอบแทนตามระเบียบ

(150 บาทตอ่วนั) มีอาหารกลางวนัและนํา้ดื่ม ปฏิบตัิงานอยา่งน้อย 2 วนั

เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันี ้ถงึวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2563 และฟังประชมุชีแ้จงในวนัท่ี 17 ก.ย. 63 สมคัรออนไลน์ได้ท่ี :
https://forms.gle/PBtJveCgPW6Mrg4RA สอบถามเพ่ิมเติมหมายเลขโทรศพัท์ 0-2562-0951-6 ตอ่ 622524 (ในวนั

และเวลาราชการ) และในชว่งเวลาปิดทําการ สามารถสง่ข้อความมาท่ี INBOX เฟสบุ๊คสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัสัมมนาออนไลน์

เร่ือง “บูรณาการวทิยาการคาํนวณกับโควดิ-19”

เมื่อวนัพธุท่ี 19 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาออนไลน์ เร่ือง “บรูณาการวิทยาการคํานวณกบั

โควิด-19” วิทยากรโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ

Link การเข้าร่วมสมัมนาออนไลน์ https://bit.ly/openKUOnline

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://forms.gle/PBtJveCgPW6Mrg4RA
https://bit.ly/openKUOnline?fbclid=IwAR1H8G0cTIDMqWK8UlDlChSJDS-s616mSdT_ZBRTCf5gWQFFM8ALMmiQeCc
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แหลง่ข้อมลู : http://variety.teenee.com/foodforbrain/79166.html

ยคุนีใ้คร ๆ ก็สามารถจบัจ่ายใช้สอย ซือ้ของได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิว้กด และโอนเงินอยา่งรวดเร็วผา่นโมบายแบงค์

กิง้ ทําให้ดเูสมือนวา่ทกุอยา่งราบร่ืน มีความสะดวกสบาย และมนัคงจะดงีาม ถ้าสนิค้าท่ีเราสัง่ไป เราได้รับสนิค้ามาตามท่ี

เราสัง่ แตใ่นขณะเดียวกนับางครัง้เร่ืองก็ไมเ่ป็นอยา่งท่ีเราคิด อาจมีบางอยา่งเกิดความผิดพลาดขึน้ได้ หรือยิ่งกวา่นัน้คือ

ถกูโกง ถกูหลอกลวง ถกูฉ้อฉล จากเหลา่มิจฉาชีพท่ีเราได้เห็นขา่วผา่นสือ่มาโดยตลอด เราจงึต้องมาดกูนัวา่ หากผู้ขาย

สนิค้าออนไลน์ไมส่ง่สนิค้าให้เรา เราจะเอาความผิดจากผู้ขายสนิค้าออนไลน์ได้อยา่งไร

หากเราสัง่ซือ้ของออนไลน์แล้วไมไ่ด้ของ สามารถร้องเรียนได้ท่ี สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

องค์การมหาชน โทร. 1213 ตลอด 24 ชัว่โมง อีเมล์ 1212@mdes.go.th เว็บไซต์ www.1212occ.com Mobile
App 1212OCC

โดยเตรียมหลกัฐานให้พร้อม เช่น
1. ใบสัง่ซือ้สนิค้า หรือคําสัง่ซือ้สนิค้า

2. ข้อความสนทนา การซือ้สนิค้าระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย

3. ข้อมลูร้านค้า

4. หลกัฐานการชําระเงิน

และอีกหนึง่ช่องทางคอื ผู้ เสยีหายสามารถเข้าแจ้งความร้องทกุข์กบัเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ พร้อมหลกัฐานท่ีมีอยู่ เช่น

หลกัฐานทางธุรกรรมและภาพหน้าจอ หรือเก็บประวตัิการสนทนาเก่ียวกบัธุรกรรมผา่นทาง Line, Instagram และ

Facebook
การแจ้งความกบัหนว่ยงาน กองปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยี ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ (TCSD)

กรุงเทพฯ โดยนําหลกัฐานทัง้หมดมาใช้ เน่ืองจาก TCSD สามารถค้นหาข้อมลูของสแกมเมอร์ และสามารถหาสแกมเมอร์

ออนไลน์ได้

การหาข้อมลูจากหลกัฐานท่ีมือ ภายใต้การอนญุาตของตํารวจ เราสามารถค้นหาข้อมลูจากบตัรประจําตวั

ประชาชนท่ีมีการหลอกลวง โดยข้อมลูดงักลา่วจะถกูพบผา่นทางทะเบียนตํารวจ และสาํนกังานทะเบียน โปรดอยา่ลมืนํา

รายงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการตอ่ข้อมลูดงักลา่ว เช่น หมายเลขท่ีอยูบ้่าน และหมายเลข

ติดตอ่ของผู้สแกมเมอร์ ท้ายท่ีสดุคณุจะได้รับเงินคืนอยา่งแนน่อน

ทาํอย่างไรดี ? เม่ือส่ังซือ้ของออนไลน์แล้วไม่ได้ของ

http://variety.teenee.com/foodforbrain/79166.html
mailto:1212@mdes.go.th
http://www.1212occ.com/
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/posts/3271245742927738

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/posts/3271245742927738


แหล่งข้อมูล :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV/posts/2827170667331473

11

https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV/posts/2827170667331473
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แหลง่ข้อมลู https://www.sanook.com/news/8229470/

“ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปหลวง”

เมื่อวนัพธุท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร

มหาวชัรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้ทีปังกรรัศมีโชติ

มหาวชิโรตตมางกรู สริิวบิลูยราชกมุาร โดยรถยนต์พระท่ีนัง่จากพระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ไปยงัพระอโุบสถวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม และพระท่ีนัง่อมรินทรวินิฉยั ในพระบรมมหาราชวงั เพ่ือทรงบําเพ็ญพระราชกศุล เน่ืองในวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

ในการนี ้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เฝา้ฯ รับเสด็จ ณ พระท่ีนัง่อม

รินทรวินิจฉยั

https://www.sanook.com/news/8229470/
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