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Care & Share :                               3-4
- เกษตรแบ่งปัน

- สม้...หยดุ

- แนวปฏิบตัมิาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดใหม่

โรค COVID-19 ของ มก.

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- ขอแสดงความยินดีกบั 7 หน่วยงานของ มก. 

ในโครงการสาํนกังานสีเขียวของกรมสง่เสรมิ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ปี 2563

- มก. เล่ือนจดังานเกษตรแฟร์ ปี 2564

- อธิการบดี มก. รณรงคใ์หท้กุคนด่ืมนมเพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกร

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. แจง้เวลาใหบ้รกิาร ตัง้แต ่4 ม.ค. 64

- สบค. รว่มพิธีมอบโลเ่ชิดชเูกียรต ิและประกาศเกียรตคิณุ

แก่บคุลากร มก. ปี 2563

- สบค. จดัโครงการ Digital Literacy ปี 2564

- สบค. เชิญชวนตอบแบบสอบถามการปรบัปรุงและ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเครือข่าย

- สบค. เปิดบรกิารใหนิ้สติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบพกพา สนบัสนนุการเรียนและสอบออนไลน์

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2563

- คา่ยเดก็ตดิเกม “ไซเบอร ์อเวนเจอร ์แคมป์” 

ระหว่างวนัท่ี 3-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

KNOWLEDGE :                                 9
- ยาเคนมผงคืออะไร? ทาํไมถึงมีฤทธ์ิรุนแรงอนัตราย

ถึงชีวิต

เกษตรนวัตกรรม : 10
- VGREEN หน่วยตรวจสอบความใชไ้ดแ้ละทวนสอบ

ก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานแรกของประเทศไทย

InfoGraphic :                               11
- เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอรโ์มมิเตอร์

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชน

ชาวไทย

วนัทหารผา่นศกึ (The Thai Veterans Day) ตรงกบัวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์

ของทกุปี เน่ืองจากหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรอืหลงัสงครามมหาเอเซีย

บรูพาสิน้สดุลง และไดม้ีทหารไทยจาํนวนมากท่ีถกูปลดประจาํการ จึงไดม้ีเสยีง

เรยีกรอ้งขอใหท้างการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลอืแก่ทหารเหลา่นัน้

ในปี พ.ศ.2490 กระทรวงกลาโหมอนัเป็นหนว่ยงานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบใน

ดา้นนีโ้ดยตรง จึงไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานขึน้ เพ่ือใหค้วามช่วยเหลอืแก่ทหารท่ีกลบั

จากปฏิบตัิการรบ และช่วยเหลอืครอบครวัทหารท่ีเสยีชีวิตในการรบ ตอ่มา

กระทรวงกลาโหมไดเ้สนอพระราชบญัญตัิจดัตัง้ องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่น

ศกึขึน้ โดยไดผ้า่นการเห็นชอบจากรฐับาล และไดม้ีการประกาศไวใ้นราชกิจจา

นเุบกษา เมื่อวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2491 จงึไดย้ดึเอาวนัท่ี 3 กมุภาพนัธข์อง

ทกุปี เป็นวนัทหารผา่นศกึ

ภารกิจหลกัขององคก์ารทหารผา่นศกึไดแ้ก่การใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ทหาร

ท่ีผา่นการปฎิบตัิการรบและครอบครวัของทหารท่ีปฏิบตัิการรบ ซึง่แบง่ออกเป็น

6 ประเภท คือ

1. การสงเคราะหท์างดา้นสวสัดิการ เป็นการใหก้ารสงเคราะหเ์ก่ียวกบั

เรือ่งทั่ว ๆ ไป ท่ีอยูอ่าศยั การศกึษา ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอวยัวะ

เทียม

2. การสงเคราะหท์างดา้นอาชีพ โดยการจดัฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ

ใหค้วามช่วยเหลอืในทางดา้นการทาํงาน รวมทัง้จดัหางานใหท้ัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

3. การสงเคราะหท์างดา้นนิคมเกษตรกรรม โดยจดัสรรท่ีทาํกินในดา้น

เกษตรกรรมใหแ้ละใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเครือ่งมือและวิชาการ และการ

สงเคราะหด์า้นกองทนุ โดยการจดัหาเงินทนุใหส้มาชิกขององคก์ารทหารผา่น

ศกึไดกู้ย้ืมไปประกอบอาชีพ

4. การสงเคราะหด์า้นการรกัษาพยาบาลใหแ้กส่มาชิก โดยไมค่ิดมลูคา่

ไดจ้ดัใหม้ีการสง่เสรมิสทิธิของทหารผา่นศกึ โดยการขอสทิธิพิเศษในดา้นตา่ง ๆ

ใหแ้ก่ทหารผา่นศกึ เช่น การขอลดคา่โดยสาร เป็นตน้

แหลง่ขอ้มลู : http://guru.sanook.com/2386/

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

http://guru.sanook.com/2386/


3

แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

เกษตรแบง่ปัน

Inside KU เป็น Mobile Application ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันาโดยสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ สาํหรบั

นิสติ บคุลากร และประชาชนทั่วไปใหท้ราบถึงขอ้มลูเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ ขอ้มลูรบัปรญิญา ขอ้มลู

ขา่วสาร ขอ้มลูการเดินทาง ขอ้มลูคณุภาพอากาศ และเมนนูอ้งใหมเ่กษตรแบง่ปัน โดยพฒันาขอ้มลูใหม่ ๆ เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ

มีใหบ้รกิารทัง้ระบบ IOS และ ANDROID

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 คือ กฎหมายท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือให้

ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งตามวตัถปุระสงค์ ตอ้งมีการขอความยินยอมก่อนใชง้านขอ้มลู รวมถึงระบสุทิธิของเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันัน้หนว่ยงานท่ีมีการเก็บรวบรวมใชข้อ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งขอความยินยอมก่อนใชง้านขอ้มลู และมี

หนา้ท่ีเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้ีความมั่นคง ปลอดภยั มิฉะนัน้หากขอ้มลูมีการรั่วไหล หรอืใชผิ้ดวตัถปุระสงค์ จะเขา้

ขา่ยมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562

ส้ม...หยุด

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


4

แนวปฏบิตัมิาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดใหม่โรค COVID-19 ของ มก.

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

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/photos/a.10150365499612451/10158907427202451/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

ขอแสดงความยนิดกัีบ 7 หน่วยงานของ มก.
ในโครงการสาํนักงานสีเขยีวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2563

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มลดโลกรอ้น ขอแสดงความยินดกีบั 7 หนว่ยงาน ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ท่ีเขา้รว่มโครงการสาํนกังานสเีขยีว หรอืสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Office) ของกรมสง่เสรมิคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม และผา่นการตรวจประเมินในปี 2563 ดงันี ้

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ระดบัทอง (ดีเยี่ยม) 2) สาํนกัสง่เสรมิและฝึกอบรม กาํแพงแสน - ระดบัเงิน

(ดีมาก) 3) สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ - ระดบัเงิน (ดีมาก) 4) กองยานพาหนะ อาคาร และสถานท่ี - ระดบัเงิน (ดีมาก)

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ระดบัทองแดง (ด)ี 6) สาํนกังานเลขานกุาร คณะเกษตร – ระดบัทองแดง (ด)ี และ

7) สาํนกังานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร - ระดบัทองแดง (ดี)

สาํนกังานสเีขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Office) เริม่ดาํเนินมาตัง้แตปี่ 2557 โดย กรมสง่เสรมิคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม ไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัการสิง่แวดลอ้มท่ีดี โดยเฉพาะในกลุม่สาํนกังาน เนน้การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

และการมีสว่นรว่มของบคุลากรในสาํนกังาน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร ลดการเกิดของเสยี และดาํเนิน

กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น ลดปรมิาณขยะโดยการลดการใช้ การใชซ้ ํา้ การนาํกลบัมาใชใ้หม่ การลดและเลกิ

ใชส้ารเคมีอนัตราย มีการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) ในหนว่ยงาน

ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการศกึษา และเอกชน ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

(Green House Gases: GHG) ออกสูบ่รรยากาศในทกุภาคสว่น

ทัง้นี ้ เกณฑก์ารประเมนิมีจาํนวนทัง้หมด 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตวัชีว้ดั สาํนกังานสเีขียวระดบัทอง(ดีเยี่ยม)

จะตอ้งมีคะแนนรอ้ยละ 90 ขึน้ไป ระดบัเงิน (ดีมาก) รอ้ยละ 80-89 และ ระดบัทองแดง (ดี) รอ้ยละ 70-79

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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มก. เลื่อนจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564

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

ตามท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํหนดการจดังานเกษตรแฟร์ ประจาํปี 2564 ในระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม - 6

กมุภาพนัธ์ 2564 นัน้ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดระลอกใหมม่ีผูต้ิดเชือ้กระจายไปหลายพืน้ท่ีในจงัหวดัตา่ง ๆ

ของประเทศไทย จงึขอเลือ่นการจดังานเกษตรแฟร์ ประจาํปี 2564 ไปก่อนจนกวา่สถานการณจ์ะคลีค่ลายหรอืกลบัสู่

ภาวะปกติ

อธิการบด ีมก. รณรงคใ์หทุ้กคนดืม่นมเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหส้มัภาษณส์ือ่มวลชน

ในประเด็นการช่วยเหลอืเกษตรกรโคนม และการบรโิภคนมของนกัเรยีนและประชาชนในชว่งสถานการณโ์ควิด-19 ซึง่เกิด

ภาวะนมลน้ตลาด โดยใหส้มัภาษณว์า่ “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพ์ยายามช่วยเหลอืเกษตรกรในทกุทาง ขายกุง้ ขาย

ผลไม้ ไมว่า่จะเป็น ทเุรยีน เงาะ มงัคดุ ในอดีตมหาวิทยาลยัก็เป็นตลาดกลางเป็น marketplace อยูแ่ลว้ ครัง้นีก็้
เช่นเดียวกนัปัญหาท่ีสาํคญัก็คือ นมโรงเรยีน บางสว่นผลติเป็นนมกลอ่ง บางสว่นผลติเป็นนมถงุซึง่จะเก็บรกัษาไดไ้มก่ี่วนั

เมื่อโรงเรยีนปิดการเรยีนการสอน ก็มีปัญหาผูผ้ลติไมส่ามารถสง่นมไปโรงเรยีนได้ แลว้โรงเรยีนก็ไมส่ามารถรบันมได้ ทาํ

ใหม้ีผลตอ่เกษตรกร ทาํใหน้มลน้ตลาด ซึง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรก็์มีปัญหาเช่นเดียวกบัผูผ้ลติรายอ่ืน เน่ืองจากเรามี

ศนูยผ์ลติภณัฑน์ม มก. หรอืโรงนม ซึง่เป็นศนูยส์าธิตการผลตินมท่ีมีคณุภาพ วนัละสี-่หา้หมื่นถงุ เรามีทิศทางในการ

ดาํเนินงานตา่ง ๆ สนบัสนนุ และเป็นโมเดลตน้แบบใหผู้ผ้ลติรายอ่ืนไดเ้ห็นวา่เราสามารถจะแกปั้ญหาเรือ่งนีไ้ดต้อ่ไป”

“การบรโิภคนม ผูบ้รโิภคหลกัของประเทศก็คือนกัเรยีน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดท้าํกิจกรรมรณรงคเ์ชิญชวน

ใหค้นดื่มนมทกุวนั ในรูปแบบการลดแจกแถมตา่ง ๆ มีการเชิญชวนใหซ้ือ้นมและรว่มสง่ตอ่นมใหก้บัโรงพยาบาล หรอื

บคุลากรทางการแพทยท่ี์ดแูลผูป่้วย มีการจดัสง่ใหต้ามหอพกันิสติ นกัศกึษาบา้งเพ่ือเป็นการระบายนม ในสว่นของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผ์ลตินมในปรมิาณไมม่ากนกั วนัละประมาณ สีห่มื่นกวา่ถงุ แตใ่นภาพรวมของประเทศ

ปรมิาณเป็นลา้นๆ ถงุ อยากจะขอรณรงคใ์หจ้งัหวดัทาํโครงการกิจกรรมพิเศษเหลา่นีเ้พ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรโคนม เพราะ

นกัเรยีนเมื่อหยดุอยูบ่า้นก็ตอ้งดืม่นม ฝากถงึผูบ้รหิารของประเทศวา่จะทาํอยา่งไรถึงจะใหน้มเหลา่นีไ้ปถึงมือนกัเรยีน ถงึ

มือของประชาชนทั่วไป

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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สบค. แจง้เวลาการใหบ้ริการตัง้แต ่4 ม.ค. 64

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจง้เวลาการใหบ้รกิาร ตัง้แตว่นัจนัทรท่ี์ 4 มกราคม พ.ศ.

2564 เป็นตน้ไป จนกวา่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ะประกาศใหเ้ขา้สูส่ถานการณป์กติดงันี ้

1. ปิดให้บริการ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) และหอ้งศกึษากลุม่ยอ่ย

2. HELPDESK เปิดใหบ้รกิาร ระหวา่งเวลา 9.00-16.00 น. (ปิดพกัเที่ยง)

3. หากนิสติไมม่ีเครือ่งคอมพิวเตอรใ์ชใ้นการเรยีน สาํนกับรกิารคอมพิวเตอรม์ีเครือ่งโนต้บุ๊กใหนิ้สติยืมใช้ 2 สปัดาห/์

ครัง้ (ยืมตอ่ไดห้ากไมม่ีคิว)

หมายเหตุ : ช่องทางการติดตอ่

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. ร่วมพธีิมอบโล่เชดิชูเกยีรติ

และประกาศเกยีรตคุิณแก่บุคลากร มก. ปี 2563

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิธีมอบโลเ่ชิดชเูกียรติ และ

ประกาศเกียรติคณุ ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารกีลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รางวลับคุลากรดีเดน่สายสนบัสนนุช่วยวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 2563

1. คณุพิชญ์ วิมกุตะลพ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ชาํนาญการพิเศษ กลุม่งานวิชาชีพ

2. คณุอาํไพ แจง้บญุ เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป ชาํนาญการพิเศษ กลุม่งานอาํนวยการและงานเฉพาะ

3. คณุวนัเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ ผูป้ฏิบตัิงานบรหิาร กลุม่งานบรกิาร

รางวลัดีเยี่ยม ประเภทท่ี 2 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนงาน เรือ่ง KU Message : Push & Alert
Notification “เกษตรศาสตร์ ไมพ่ลาด ทกุการติดตอ่” โครงการรางวลัคณุภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 14
ประจาํปี 2563 ผลงานโดย คณุพจนีย์ องักรูดีพานิชย์ และคณุวิโรจน์ ตัง้นิติพงศ์

สบค. จดัโครงการ Digital Literacy ปี 2564

เมื่อวนัพธุท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดัโครงการ Digital Literacy

ปี 2564 ใหแ้ก่นิสติคณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หลกัสตูร “พืน้ฐานการตดัตอ่คลปิวิดีโอดว้ย Adobe Premiere

Plus” ณ หอ้ง 912 วิทยากรโดย คณุสภุาพร สอนวงษ์ งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และหลกัสตูร “การทาํภาพกราฟฟิกดว้ย Photoshop เบือ้งตน้” ณ หอ้ง 914

วิทยากรโดย คณุอติรตัน์ วิชิตสงคราม งานสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชัน้ 9 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

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

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม สาํหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

เครอืขา่ยไดท่ี้เว็บไซต์ https://forms.gle/shintrrg5yL37xG28
โดยใช้ email@ku.th สาํหรบัการรบัรางวลั โดยระบบจะบนัทกึขอ้มลูอีเมลเพ่ือรบัรางวลัเทา่นัน้ ผูโ้ชคดีท่ีตอบ

แบบสอบถามครบทกุขอ้ ลุน้รบัของท่ีระลกึจาก บรษัิท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จาํกดั จาํนวน 20 รางวลั ไดแ้ก่ ปากกา USB , หมอน

รองคอ และอ่ืน ๆ

ประกาศผลทาง Facebook สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ และจะแจง้ผลทาง e-mail ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564

สบค. เชญิชวนตอบแบบสอบถาม

การปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเครือขา่ย

สบค. เปิดบริการใหนิ้สติยมืเคร่ืองคอมพวิเตอร์

แบบพกพา สนับสนุนการเรียนและสอบออนไลน์

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2563

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ เปิดบรกิารใหนิ้สติยืมเครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบพกพา สนบัสนนุการเรยีนและการสอบ

ออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศกึษา 2563

สาํหรบันิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหย้ืมกลบับา้น สามารถยืมไดค้รัง้ละ 14 วนั (ถา้นาํมาคืนไมม่ีผูจ้องใชง้าน

สามารถยืมตอ่ไดอี้ก 14 วนั)

กรุณาเตรยีมสาํเนาบตัรนิสติเพ่ือเป็นหลกัฐานในการยืมเครือ่ง ติดตอ่ไดท่ี้สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 หอ้ง

Helpdesk ตัง้แตว่นัจนัทรถ์ึงวนัศกุร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ปิดพกัเท่ียง) ยกเวน้วนัหยดุราชการ

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ เปิดคา่ยเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) ระหวา่ง

วนัท่ี 3-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เปิดรบัสมคัรตัง้แตว่นันีถ้งึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 สาํหรบันกัเรยีนอายตุัง้แต่ 9-14 ปี หรอืกาํลงัศกึษาอยูใ่น

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6 ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1-2 (สมคัรฟรไีมม่ีคา่ใชจ้่าย)

ทกุทา่นสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้ https://www.ku.ac.th/cyberavengers

ค่ายเดก็ตดิเกม “ไซเบอร ์อเวนเจอร ์แคมป์”

ระหว่างวันที ่3-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://forms.gle/shintrrg5yL37xG28
https://www.ku.ac.th/cyberavengers
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.sanook.com/health/26993

สืบเน่ืองจากกรณีมีวยัรุน่เสียชีวิตจากการเสพยาเคนมผง นายแพทยม์านสั โพธาภรณ์ รองอธิบดี

กรมการแพทย์ กลา่ววา่ เคตามีน (ketamine) เป็นยาเสพตดิท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งรุนแรง ทาํให้

เกิดอาการมึนเมา เพลิดเพลิน มีความสขุ เกิดภาพเหมือนฝัน รูส้กึเหมือนตวัเองกาํลงัลอ่งลอยอยูใ่นอากาศ

หรือหลดุลอยออกจากรา่ง

ฤทธ์ิของยาเคในระยะสัน้ จะทาํใหผู้เ้สพยาเคเกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน จดจาํอะไรไมไ่ด้

รา่งกายเคล่ือนไหวไมไ่ดเ้หมือนเป็นอมัพาตชั่วขณะ หากใชต้ดิตอ่กนัเป็นเวลานานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาทาง

สมองเก่ียวกบัความทรงจาํและสมาธิ มีปัญหาเก่ียวกบัการรบัรูแ้ละปัญหาทางจิต กลายเป็นคนวิกลจรติได้

สาํหรบัยาเคนมผง เป็นสารเสพตดิชนิดใหมจ่ะทาํใหมี้อาการตัง้แตห่ายใจลาํบาก ใจสั่นมาก ชกั และหมด

สตไิด้

สาํหรบัผูท่ี้เสพยาชนิดนี ้ ควรทราบถึงอนัตรายท่ีเกิดขึน้ และควรเลิกเสพ หากมีอาการผิดปกตติา่ง ๆ
เหลา่นี ้ ควรรีบนาํสง่โรงพยาบาลโดยเรว็ หรือเรียกรถพยาบาลฉกุเฉินมารบั ไมค่วรรอหรือรกัษากนัเอง

เพราะอาจเสียชีวิตได้ และไมส่ามารถแกไ้ขไดท้นัทว่งที หากประชาชนและบคุลากรทางการแพทยมี์ขอ้

สงสยั สามารถรบัคาํปรกึษาไดท่ี้ ศนูยพ์ิษวิทยาศิรริาช โทร. 02-419-7007 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งทาง

ศนูยฯ์ มีประสบการณใ์นการดแูลคนไขก้ลุม่นี ้ และมีหอ้งปฏิบตักิารท่ีสามารถตรวจพิสจูนไ์ดว้า่ สิ่งท่ีคนไข้

ไดร้บัเขา้รา่งกายคือสารอะไร

นอกจากนี้ ผูป้กครองควรหมั่นสงัเกตพฤตกิรรมของบตุรหลานหรือคนในครอบครวั หากพบวา่เริ่มจะ
มีพฤตกิรรมเส่ียงท่ีจะเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพตดิ ใหร้ีบพดูคยุดว้ยเหตผุล ไมใ่ชค้วามรุนแรง บอกกลา่วถึง

อนัตรายท่ีอาจจะตามมา ทัง้นีห้ากพบวา่บตุรหลายหรือคนใกลช้ิดมีการเสพยา ควรรีบพาไปพบแพทยเ์พ่ือ

เขา้สูก่ระบวนการบาํบดัรกัษา และสามารถขอรบัคาํปรกึษาเก่ียวกบัยาและสารเสพตดิไดท่ี้ สายดว่นยา

เสพตดิ โทรศพัท์ 1165 หรือเขา้รบัการบาํบดัรกัษาท่ีสถาบนับาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแหง่ชาติ

บรมราชชนนี กรมการแพทย์ จงัหวดัปทมุธานี และโรงพยาบาลธญัญารกัษใ์นสว่นภมูิภาคทัง้ 6 แหง่ ไดแ้ก่

โรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหม่ แมฮ่อ่งสอน ขอนแก่น อดุรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามขอ้มลู

เพิ่มเตมิไดท่ี้ www.pmindat.go.th

ยาเคนมผงคอือะไร?
ทาํไมถงึมฤีทธิรุ์นแรงอันตรายถงึชวีติ

https://www.sanook.com/health/26993
http://www.pmindat.go.th/
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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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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู https://board.postjung.com/1262403

ในหลวง พระราชทานพรปใหม 2564

แกประชาชนชาวไทย

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรสั พระราชทาน

พรปีใหม่ 2564 แก่ปวงชนชาวไทย ณ พระท่ีนั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ผา่นทางโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย

ความวา่ “เน่ืองในวาระขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2564 ขา้พเจา้ขอสง่ความปรารถนาดีมาอวยพรแกท่กุ ๆ ทา่นใหป้ระสบแตค่วามสขุ

ความเจรญิ และความเป็นมงคลโดยทั่วกนัคนไทยเรามีวฒันธรรมอนัแสดงถงึความดี ความงาม และความเจรญิ เป็นพืน้ฐานของ

ชีวิตจิตใจอยู่ วฒันธรรมทัง้นัน้เป็นท่ีประจกัษ์ชดัอยูใ่นขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะวิทยาการตา่ง ๆ และนิสยั

จิตใจ ทาํใหค้นไทยไมว่า่จะเป็นใคร อยู่ ณ ท่ีใด ก็เช่ือมโยงผกูพนักนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ดในปีใหมนี่ ้ จงึขอใหค้นไทยทกุคนไดพิ้จารณา

ใหเ้ขา้ใจถงึคณุคา่ของความดี ความงาม และความเจรญิทัง้ปวง ความมั่นคง หนกัแนน่ในความถกูตอ้ง ดว้ยเหตผุลและความจรงิ

และช่วยกนัสบืสาน รกัษา ใหด้าํรงอยู่ ไมข่าดสาย และสรา้งเสรมิตอ่ยอดใหรุ้ง่เรอืงไพบลูยย์ิ่ง ๆ ขึน้ พรอ้มทัง้ตัง้ตวั ตัง้ใจใหม้ั่นคง

แนว่แนท่ี่จะประพฤติตน ปฏิบตัิงาน ใหด้ีใหถ้กูตอ้ง ดว้ยความมีสติรูต้วั และดว้ยปัญญารูเ้หตรูุผ้ล แมป้ระเทศจะตกอยูใ่นสภาวะท่ี

ตอ้งเผชิญกบัโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน ก็สามารถท่ีจะนาํพาใหผ้า่นพน้วิกฤตนัน้ไปได้ ความรู ้ ความเขา้ใจ และความรว่มมือรว่มใจ

โดยพรอ้มพรยีงกนั จะนาํพาชาติบา้นเมืองใหบ้งัเกิดความผาสกุ มั่นคง และเจรญิกา้วหนา้สบืตอ่ไปขออาํนาจแหง่คณุพระศรี

รตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีทา่นเคารพนบัถือ พรอ้มดว้ยพระบารมีแหง่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร จงคุม้ครองรกัษาทกุทา่นใหม้ีกาํลงักายแข็งแรง กาํลงัใจเขม้แขง็ กาํลงัปัญญาเฉียบคม สามารถนาํพาตน

นาํพาสว่นรวม และประเทศชาติ ใหบ้รรลถุึงความสขุ ความเจรญิไดโ้ดยทั่วกนั”

https://board.postjung.com/1262403

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

