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ในปี พ.ศ. 2454 ไดม้ีชาวตา่งประเทศนาํเครือ่งบิน แบบอองรฟีารม์งัมา

แสดงการบินในประเทศไทย หลงัจากการแสดงการบินของชาวตา่งประเทศใน

ปีเดียวกนั จอมพล สมเด็จเจา้ฟา้จกัรพงษ์ ภวูนารถ กรมหลวงพิษณโุลกประชา

นารถ (เสนาธิการทหารบก) ไดน้าํความขึน้กราบบงัคมทลูตอ่ พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ถึงความจาํเป็นและประโยชนข์องเครือ่งบิน ท่ีตอ้งมี

ไวเ้พ่ือปอ้งกนัประเทศ หลงันาํความขึน้กราบบงัคมทลู กระทรวงกลาโหมไดม้ี

คาํสั่งใหน้ายทหารนกับิน จาํนวน 3 นาย ไดแ้ก่ นายพนัโท หลวงศกัดิศ์ลัยาวธุ

นายพนัตรี หลวงอาวธุสธิกร และนายรอ้ยเอกหลวงทยาน พิมาฎ ใหเ้ดินทางไป

ศกึษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยในระหวา่งท่ีนายทหารนกับินศกึษา

วิชาการบินอยูน่ัน้ กระทรวงกลาโหมไดม้ีคาํสั่งซือ้เครือ่งบินจาํนวน 8 ลาํ หลงั

นายทหาร นกับินทัง้ 3 นาย สาํเรจ็การศกึษาไดเ้ดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้ม

เครือ่งบินจาํนวน 8 ลาํ ท่ีกระทรวงกลาโหมสั่งซือ้

เมื่อเครือ่งบินถงึประเทศไทย นายทหารนกับินทัง้ 3 นาย ได้ ทดลอง

เครือ่งบินครัง้แรกในวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2456 หลงัจากนัน้ในวนัท่ี 13

มกราคม พ.ศ. 2456 (ขณะนัน้ประเทศไทยนบั วนัท่ี 1 เมษายน เป็นวนัขึน้ปี

ใหมจ่นถงึปี พ.ศ. 2483) พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สด็จพระ

ราชดาํเนินทอดพระเนตร การแสดงการบินครัง้แรกของประเทศ โดยนายทหาร

นกับินไทยจาํนวน 3 นาย ท่ีสาํเรจ็การศกึษาวิชาการบินจากประเทศฝรั่งเศส

และใชเ้ครือ่งบินท่ีเป็นสมบตัิของชาติไทยบิน ถวายหนา้พระท่ีนั่ง ซึง่ขณะนัน้

ประเทศไทย ไดเ้ริม่จดัตัง้แผนกการบิน โดยมสีนามบิน และโรงเก็บเครือ่งบินท่ี

สนามมา้สระปทมุ นบัเป็นการรเิริม่กิจการบินของประเทศไทย

จากเหตกุารณด์งักลา่ว มลูนิธิอนรุกัษ์และพฒันาอากาศยานไทยในพระ

บรมราชปูถมัภไ์ดน้อ้มราํลกึพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรงมีตอ่กิจการบินของชาติ จงึนาํเรือ่งเสนอตอ่คณะรฐัมนตรี

เพ่ืออนมุตัิคณะรฐัมนตรไีดเ้ห็น ความสาํคญัของเหตกุารณด์งักลา่วและไดม้ีมติ

เมื่อ วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2537 กาํหนดใหว้นัท่ี 13 มกราคมของทกุปีเป็น

วนัการบินแหง่ชาติ โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา

ดา้นการจดันิทรรศการ ไดเ้ปิดพิพิธภณัฑข์องกองทพัอากาศ แสดง

อากาศยาน อปุกรณ์ ภาพแสดงวิวฒันาการ และประวตัิศาสตรก์ารบินจดัตัง้

คหูาในโรงเก็บอากาศยาน ไดต้ัง้แสดงเผยแพรค่วามรูด้า้นวิทยาศาสตรก์ารบิน

เทคโนโลยี และผลงานดา้นอตุสาหกรรมการบิน มีหนว่ยงานจากภาครฐัและ

เอกชน รว่มแสดง 46 ราย มีการตัง้แสดงอากาศยานจาก 20 หนว่ย จาํนวน 55

เครือ่ง แสดงการบิน 7 หนว่ยงาน จาํนวนเครือ่งบิน 21 เครือ่ง

แหลง่ขอ้มลู https://guru.sanook.com/6402/

ท่ีปรกึษา  

รศ.ดร.สมชาย นาํประเสริฐชยั     ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร ์
รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ       รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิ์ภษูณะ    รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อคัรพงศ ์พชัรรุง่เรือง     รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 

กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแกว้ อามาตยเ์สนา 

นายณฐภทัร นกแกว้ นางสนิุสา สิงหแ์กว้ นายอติรตัน ์วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน ์แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต ์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขท่ี 50 ถนนงามวงศว์าน 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://guru.sanook.com/6402/


3

แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

โปรแกรมเถือ่น

การใชซ้อฟตแ์วรเ์ถ่ือนเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย ทาํใหอ้งคก์รเสีย่งตอ่การถกูดาํเนินคดีตามกฎหมาย และซอฟตแ์วร์

เถ่ือน หรอืซอฟตแ์วรล์ะเมิดลขิสทิธ์ิ มกัจะฝังโปรแกรมท่ีไมพ่งึประสงค์ เช่น ไวรสั มลัแวร์ และแอบขโมยขอ้มลู ทาํใหเ้สีย่งตอ่

การแพรก่ระจายของไวรสั มลัแวรภ์ายในองคก์ร ทาํใหอ้งคก์รเสือ่มเสยีช่ือเสยีง และทรพัยส์นิได้ ดงันัน้องคก์รตอ้งสนบัสนนุ

การใชซ้อฟตแ์วรท่ี์มีลขิสทิธ์ิ เพ่ือหลกีเลีย่งปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจจะตามมา อีกทัง้การใชซ้อฟตแ์วรล์ขิสทิธ์ิจะมีบรษัิทผูพ้ฒันา

ช่วยสนบัสนนุการแกปั้ญหาและสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หท้นัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปิดช่องโหวต่า่ง ๆ ท่ีพบ

ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล มาตรา 27 หา้มมิใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคล โดยไมไ่ดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันัน้ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (ในฐานะผูจ้ดังาน) จึงตอ้ง

แจง้และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (ผูเ้ขา้อบรมสมัมนา) เพ่ือปอ้งกนัการกระทาํอนัจะเป็นการละเมิด

สทิธิตามกฏหมายได้

เผยแพร่ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

https://info.ku.ac.th/
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Kaset Check In : สาํหรับสร้างและเกบ็ข้อมูล

การเข้าร่วมกจิกรรม

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/

Kaset Check In เป็นระบบสาํหรบัสรา้งและเก็บขอ้มลูการ

เขา้รว่มกิจกรรม โดยระบบจะสรา้ง QR Code ใหป้ริน้ทแ์สดง ณ

จดุลงทะเบียน

- บคุลากรใชแ้อป KULife (v1.3) สแกนเพ่ือเช็คอินเขา้รว่ม

กิจกรรม

- นิสติใชแ้อป NisitKU (v2.4) สแกนเพ่ือเช็คอินเขา้รว่ม

กิจกรรม

การใชร้ะบบ

- อาจารยแ์ละบคุลากรทกุทา่น ทกุวิทยาเขต ใชง้านระบบ

ดว้ย Account Nontri ไดท้นัที

ทกุทา่นเขา้ใชง้านระบบไดท่ี้เว็บไซต์

https://kuappstore.ku.ac.th/checkin

และอยา่ลมือพัเดตแอปเวอรช์นัใหมด่ว้ยนะครบั

KU Work & Learn From Home
ตามท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดม้ีประกาศเรือ่ง “มาตรการและแนวปฏิบตัใินการเฝา้ระวงัสขุอนามยัการระบาด

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ึงไดจ้ดัทาํเว็บไซต์ Ku Work & Learn From

Home เป็นแหลง่ความรูเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสาํหรบัการเรยีนการสอน การประชมุออนไลน์ โดยมกีารจดัทาํสือ่ออนไลน์ เช่น

KU Workplace สาํหรบัการสือ่สารในองคก์ร, Webx Cisco Meeting สาํหรบัใชใ้นการประชมุและการเรยีนการสอน,

Google Meet สาํหรบัใชใ้นการประชมุ, Zoom Meeting, Loom Meeting, Google Classroom สาํหรบัใชใ้นการเรยีน

การสอน และการสอบ, Edufarm KU เป็นระบบสนบัสนนุการเรยีนการสอนออนไลนข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์

Microsoft Team สาํหรบัใชใ้นการประชมุและการเรยีนการสอน และ Nontri Accounts สาํหรบัสมาชิกเครอืขา่ยนนทรี

นอกจากนีย้งัมีการจดัรายการ Tech & Learn By ครูกิก๊, การจดัรายการคยุไอทีกบัพ่ีเป็ดพ่ีตอ๋ย, การใหบ้รกิารดา้น

ไอที รวมทัง้การศกึษาการใชง้าน Google Classroom ในรูปแบบวิดีโอคลปิ การสอนออนไลน์ พรอ้มคูม่ือการใชง้าน

Calendar ใน Outlook คูม่ือการใชง้าน OneDrive ทัง้นีเ้พ่ือลดการชมุนมุรวมกลุม่ของนิสติและบคุลากร

และสาํนกับรกิารคอมพิวเตอรไ์ดจ้ดัเตรยีม Digital KU มีการแนะนาํเทคโนโลยีดิจิทลั KU-WLH, Activity & Tool

Base for KU-WLH, แอปพลเิคชนัตา่ง ๆ ของ KU-WLH รวมทัง้วิดีโอการอบรมเชิงปฏิบตัิการแนะนาํการใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือช่วยในการเรยีน การสอน การสอบ การประชมุ และกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่นิสติและบคุลากรของมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตรส์ามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมือตา่ง ๆ ไดต้ามวตัถปุระสงคแ์ละความถนดัของแตล่ะทา่นได้

ทกุทา่นสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/wlh/ หรอืสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์0-2562-0951-6 ตอ่ HELPDESK อีเมล webmaster-cpc@ku.ac.th

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/photos/a.10150365499612451/10158907427202451/
https://kuappstore.ku.ac.th/checkin/
https://www.ku.ac.th/wlh/
mailto:webmaster-cpc@ku.ac.th
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

มก. เปิดตัวโครงการ “KU Hero ทาํความดมีสีกอร”์

เมื่อวนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีอาคารจกัรพนัธเ์พ็ญศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดร.จงรกั วชัรนิทร์

รตัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานแถลงขา่วเปิดตวั โครงการ “KU Hero ทาํความดีมสีกอร”์

ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ระหวา่ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน ไดแ้ก่

บรษัิทแซมพลงิค์ จาํกดั และบรษัิท แพมบา จาํกดั โดย นายสรุยิพงศ์ ทบัทิมแท้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิทแซม

พลงิค์ จาํกดั และบรษัิท แพมบา จาํกดั และ บรษัิทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ โดย นายสรุพล โอภาสเสถียร ผูจ้ดัการใหญ่

บรษัิทขอ้มลูเครดิตแหง่ชาติ

นบัเป็นความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือนาํดิจิทลัเทคโนโลยีเขา้มาศกึษาและประยกุตใ์ชใ้นชีวิต

ประจาํวนั การพฒันานิสติ และในระบบการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในเรือ่งของการสง่เสรมินิสติทาํ

ความดีผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ตอ่สว่นรวม ตนเอง และครอบครวั ซึง่เป็นคณุธรรมความดีขัน้พืน้ฐานท่ีควรจะตอ้งช่วยกนั

สง่เสรมิและปลกูฝังจิตสาํนกึท่ีดตีอ่สงัคมใหแ้ก่นิสตินกัศกึษาและเยาวชนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยโครงการ“KU Hero ทาํ

ความดีมีสกอร”์ ไดม้ีการนาํดิจิทลัเทคโนโลยีเขา้มาใชข้บัเคลือ่นการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถบนัทกึการทาํ

ความดีทกุกิจกรรมในระบบฐานขอ้มลูไดต้ลอดเวลา (Real Time) เป็นโครงการแรก

ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่ววา่“ มหาวิทยาลยัตระหนกัถึงคณุธรรมขัน้

พืน้ฐาน คือการทาํความดี ทัง้ตอ่สว่นรวม ตนเอง และครอบครวั โครงการ KU HERO เป็นโครงการท่ีสง่เสรมิใหนิ้สติทาํ

ความดี ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ภายใตแ้นวคิด 3H ไดแ้ก่ Hand ทาํความดีดว้ยการยื่นมือไปช่วยดว้ยจิตสาธารณะ Head ทาํ

ความดีโดยตัง้ใจใฝ่รู ้ เขา้รว่มกิจกรรม การเรยีน การอบรม ความรู้ ทกัษะท่ีจาํเป็น เพ่ือพฒันาตนเอง และ Health เขา้รว่ม

กิจกรรมดีท่ีสง่เสรมิสขุภาพพลานามยัใหแ้ข็งแรงนิสติสามารถเขา้รว่มกิจกรรมทาํความดีทัง้ 3 รูปแบบนีโ้ดยสมคัรใจ จาก

กิจกรรมท่ีจดัขึน้ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรห์รอืองคก์รภายนอกมหาวิทยาลยัก็ไดเ้ช่นกนั ”

ขัน้ตอนการใชง้านแอพพลเิคชั่น นิสติลงทะเบียนเป็นสมาชิก KU HERO ผา่น QR code กรอกรายละเอียดท่ี

จาํเป็นคือช่ือ-นามสกลุ และรหสันิสติ ภายในแอพพลเิคชั่นจะมีปฏิทินกิจกรรม ใหนิ้สติเขา้เลอืกสมคัรกิจกรรมท่ีชอบผา่น

การกดปุ่ มสมคัรเพียงครัง้เดียว เมื่อนิสติเขา้รว่มกิจกรรม ผูจ้ดักิจกรรมสามารถใชแ้อพพลเิคชั่นอา่น QR code ประจาํตวั

สมาชิก KU HERO หรอืใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสแกน QR code เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มงานไดต้ามความเหมาะสมของ

กิจกรรม จากนัน้ การเขา้รว่มกิจกรรมของนิสติจะถกูบนัทกึแบบ Real Time

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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ประกาศ มก. เร่ือง “มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบัที ่22

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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สบค. ปิดใหบ้ริการ HELPDESK

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจง้ปิดทาํการจดุบรกิาร HELPDESK และหอ้งปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ระหวา่งวนัท่ี 28-30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดใหบ้รกิารตามวนัและเวลา

ปกติ ในวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : เวลาทาํการปกติของจดุบรกิาร HELPDESK และหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS)

ตัง้แตว่นัจนัทรถ์งึศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. สาํหรบัการติดตอ่นอกเวลาราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ติดตอ่ ONLINE
HELPDESK

โดยสามารถตดิตอ่เราไดต้ามช่องทาง ดงันี ้

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

คน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/

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

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

สบค. ร่วมงานแถลงข่าว ค่ายเดก็ตดิเกม

“ไซเบอร ์อเวนเจอรแ์คมป์”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการ

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขา้รว่มงานแถลงขา่ว คา่ยเด็กตดิเกม "ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์"

(Cyber Avengers Camp) ณ ศนูยป์ระชมุ ชัน้ 8 อาคารวฒันธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวฒันธรรม

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ รว่มกบั สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกลุม่

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม คิวบิกครเีอทีฟ จดัคา่ยเด็กติดเกม "ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์" (Cyber Avengers Camp)

ผูส้นใจสามารถอา่นรายละเอียด และกรอกใบสมคัร ไดท่ี้ www.ku.ac.th/cyberavengers สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติม ไดท่ี้ 02-562-0951 ถึง 6 ตอ่ 622558, 622597 หรอือีเมล cyberavengers@ku.ac.th

สบค. ร่วมประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก.

คร้ังที ่14 ประจาํปี 2563
เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 7 ธนัวาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30-13.30 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เขา้รว่มประกวดโครงการรางวลัคณุภาพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

โดยสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ นาํเสนอผลงาน จาํนวน 2 ผลงาน คือ

1. ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ประเภทท่ี 2 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนงาน – KU Message : Push &

Alert Notification “เกษตรศาสตร์ ไมพ่ลาดทกุการติดตอ่”

2. ภาคโปสเตอร์ - ระบบบรกิารขอใชร้ถยนตอ์อนไลน์

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
http://www.ku.ac.th/cyberavengers
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

เมื่อวนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดั

โครงการเสวนา เรือ่ง “งานไดผ้ล คนเป็นสขุ (Happy Work Happy Life)” กลา่วเปิดงานโดย รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั

ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย อาจารยอ์าํนาจ ทศันียกลุ อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

อาจารยอ์กุฤษฎ์ มนจูนัทรถั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิทยาเขตศรรีาชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.พรอ้มพิไล

บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ หอ้ง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัโครงการเสวนา

เร่ือง “งานไดผ้ล คนเป็นสุข 

(Happy Work Happy Life)”

โครงการ KU01 : การทดสอบและสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการเขยีนโปรแกรม

เมื่อวนัพธุท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ รว่มกบัภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการ KU01 : การทดสอบและสอบวดั

ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการเขียนโปรแกรม สาํหรบัผูผ้า่นเขา้รอบไดม้าทาํการเขา้สอบสนามจรงิ ณ หอ้ง 402,

403, 404 และหอ้ง 407 ชัน้ 4 และเวลา 13.00-14.00 น. รบัประกาศนียบตัร ณ หอ้ง 306 ชัน้ 3 อาคารสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ระหวา่งวนัท่ี 17-18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 6.30 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดั

โครงการสมัมนาบคุลากร ประจาํปี 2563 ณ Eco Cozy Beachfront Resort Chaam จงัหวดัเพชรบรุี นาํทีมโดย รศ.ดร.

พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พีรวฒัน์ วฒันพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ออกเดินทางไปศกึษาดงูานกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหิดล จงัหวดันครปฐม การสรุปกิจกรรม Design Thinking วิทยากรโดย รศ.ดร.พรอ้ม

พิไล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ “รว่มมือ สรา้งสรรค์ ปันสขุ” โดยการจบัคู่

บั๊ดดี ้ และการมอบของท่ีระลกึแกคู่บ่ั๊ดดี ้ กิจกรรมการรบันอ้งใหมข่องสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการอวยพรวนัคลา้ย

วนัเกิดบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอรท่ี์เกิดในเดือนธนัวาคม กิจกรรมโยคะยามเชา้ บรรยายเรือ่ง “ความรูเ้ก่ียวกบัการใช้

พลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรบั Green Office” วทิยากรโดย คณุสราวธุ ช่วงวานิช นายช่างไฟฟา้ของ Eco

Cozy Beachfront Resort Chaam บรรยายพิเศษเรือ่ง “ความรูเ้ก่ียวกบัแผงโซลารเ์ซลลส์าํหรบัการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์

วิทยากรโดย ผศ.ดร.พีรวฒัน์ วฒันพงศ์ และถ่ายภาพรว่มกนัเป็นท่ีระลกึ

สบค. จดัสัมมนาบุคลากร ประจาํปี 2563

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ขอ้มลู : รศ.ดร.สรุชยั ชาครรีตัน ์ผูท้รงคณุวฒิุสาขาสรรีะวทิยาการสืบพนัธุข์องสตัว ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน

รศ.ดร.สรุชยั ชาครีรตัน์ ซึ่งทา่นดาํรงตาํแหนง่ผูท้รงคณุวฒุิ สาขาสรีระวิทยาการสืบพนัธุข์องสตัว์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไดเ้ขียนบทความเร่ือง “การสรา้งสขุในวยัชรา” ซึ่งเป็น

บทคดัยอ่จากรายละเอียดของหนงัสือเร่ือง “พิชิตความชรา เดนิหนา้สูค่วามสขุ” โดยผูเ้ขียนไดร้บัการ

ปรารภจากผูอ้า่นขอใหเ้ขียนบทความนี้ และอายขุองผูเ้ขียนยา่งเขา้สูอ่ายุ 79 ปีบรบิรูณใ์นวนัท่ี 21 พ.ค.

2564 นี ้

ในขณะนีส้ขุภาพกายทั่วไปยงัดีอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ สายตายาวตอ้งใชน้ ํา้ตาเทียมหยอดทกุวนั ความ

ดนัโลหิตปกติ 120/70 เบาหวานปกติ ตอ่ลกูหมากโต ควบคมุไดด้ว้ยยา คา่โลหิตวิทยาปกติ สขุทั่วจิตทั่วไป

ปกติ นอนหลบัดี ความจาํปกติ มีความเครียดบา้งในบางเวลา ทกุวนัต่ืนแตเ่ชา้ยงัเห็นดอกไมบ้านสวยงาม

เพลงท่ีเปิดยงัฟังไพเราะอยู่ พบเพ่ือนฝงูญาตมิิตรทัง้หลายบงัเกิดความสขุตามปกติ

เน่ืองจากขา้พเจา้สาํเรจ็การศกึษามาใน สาขาสรีระวิทยาการสืบพนัธุข์องสตัว์ ปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นผูน้าํ

วิชาการ และผูท้รงคณุวฒุิในสาขานีม้ายาวนานกวา่ 40 ปี และยงัคงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานี ้

อยา่ตอ่เน่ืองจวบจนปัจจบุนั งานวิจยัท่ีสรา้งไวใ้นปี พ.ศ. 2544 ไดร้บัการตีพิมพซ์ ํา้แลว้ซํา้อีกมายาวนานคือ

การคน้พบฮอรโ์มนสาํคญั IFG-1 ในเขากวางออ่นท่ีหนงัสือตาํราทัง้หลายก่อนปี ค.ศ. 1978 ไมเ่คยพดูถึงใน

ทกุตาํราทางสรีระวิทยาและทางการแพทยใ์ด ๆ ท่ีใหค้าํอธิบายวา่ ฮอรโ์มนนีต้บัของมนษุยแ์ละสตัวเ์ลีย้งลกู

ดว้ยนมทัง้หลายจะสรา้งฮอรโ์มนตวันีข้ึน้ เม่ือไดร้บัการกระตุน้จากฮอรโ์มนแหง่การเจรญิเติบโต (Growth

Hormone) ท่ีตอ่มสมองสว่นหนา้ผลิตออกมายามท่ีมนษุย์ และสตัวน์อนหลบัสนิทมากท่ีสดุ ผลของ

ฮอรโ์มน IFG-1 ท่ีตบัผลิตนี ้ จะถกูปลดปลอ่ยออกสูก่ระแสเลือดไปยงัเซลลท์กุเซลล์ และทกุระบบของ

รา่งกาย กระตุน้ใหเ้ซลลเ์หลา่นีแ้บง่ตวัเจรญิเตบิโตทดแทนเซลลท่ี์แก่และตายลงทกุวนั

เหตผุลท่ีคนชราภาพนอนไมห่ลบั หรือหลบัไดคื้นละ 3-4 ชั่วโมงเทา่นัน้ เพราะฮอรโ์มนแหง่การ

เจรญิเติบโตถกูผลิตออกมานอ้ยมาก และเม่ือผลิตไดแ้ลว้ สง่ผลมาท่ีตบัใหผ้ลิตฮอรโ์มน IFG-1 ก็ยงัมี

ประสิทธิภาพตํ่า เพราะตบัคนชราสว่นใหญ่ถกูทาํลายลงดว้ยไวรสัตบัอกัเสบ สารเคมีจากอาหารท่ีเรา

รบัประทาน ไขมนัพอกตบั และพิษจากสรุาสาํหรบัคนด่ืมสรุา ดว้ยเหตนีุม้นษุยจ์งึแก่ชราลงเร่ือย ๆ หาก

ทา่นไมอ่ยากแก่ชราตอ้งชดเชยดว้ยการสเปรยฮ์อรโ์มน IFG-1 ลงท่ีโคนลิน้วนัละหลายครัง้ หรือรบัประทาน

ฮอรโ์มน IFG-1 จากเขากวางออ่นท่ีผลิตไดด้ว้ยกรรมวิธี และมีการควบคมุคณุภาพ โดยฮอรโ์มนนีจ้ะไมถ่กู

ทาํลายดว้ยความรอ้นเกิน 60 องศาเซลเซียสเขา้ไปแทนฮอรโ์มนท่ีคนชราผลิตไมไ่ด้ (อา่นรายละเอียด

เพิ่มเตมิไดโ้ดยพิมพค์น้หาใน google โดยใชค้าํวา่ : IGF-1 รศ.ดร.สุรชัย ชาครีรัตน์)

การสร้างสุขในวัยชรา
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู https://tnews.teenee.com/etc/165025.html

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีดูอารขอพร

รวมกับชาวไทยมุสลิม จ.ปตตานี

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดาํเนิน ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวลัการทดสอบการอญัเชิญพระมหาคมัภีรอ์ลักรุอานระดบั

ภาคใต้ และเสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานโลเ่กียรติคณุและเงินรางวลั แก่คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั และอิหมา่มท่ีมีผล

การปฏิบตัิงานดีเดน่ ประจาํปี 2561 และพระราชทานรางวลัแกผู่แ้ทนโรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครูและนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจาํปี 2561 ณ ท่ีทาํการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปัตตานี อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

ครัน้เสด็จถงึมสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี เสด็จเขา้สูห่อ้งโถงภายในมสัยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นาย

มฮูมัมดั หะยีมซูอ ผูช้นะเลศิการทดสอบการอญัเชิญพระมหาคมัภีรอ์ลักรุอานระดบัประเทศ ประจาํปี 2561 อญัเชิญพระมหา

คมัภีรอ์ลักรุอาน นายสมาน กอ้พิทกัษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายราชิต สดุพุม่

ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี กราบบงัคมทลูเบิกผูช้นะเลศิ รองชนะเลศิ รางวลัชมเชย คณะกรรมการตดัสนิ และผูใ้หก้ารสนบัสนนุ

การจดังานฯ เขา้รบัพระราชทานถว้ยรางวลั และโลท่ี่ระลกึ จาํนวน 36 ราย ตามลาํดบั

https://tnews.teenee.com/etc/165025.html
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