


April 2021
ฉบบัเดอืนเมษายน 2564

Care & Share :                               3-4
- Mobile App

- Alert Notification

- สบค. พฒันาแอปพลเิคชนั NisitKU เวอรช์ั่น M Vote

ลงคะแนนเสียงออนไลน์

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. ทุม่งบกว่า 300 ลา้นบาท ช่วยเหลือนิสติ

และทกุสว่นงานสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลน์

- อดีตรองอธิการบดี มก. ไดร้บัรางวลั Asia HPC 

Leadership Award

- สภา มก. แตง่ตัง้รองอธิการบดีและเปล่ียนช่ือ

ตาํแหน่งรองอธิการบดี

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. รว่มงานวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

มก. ครบรอบปีท่ี 55

- สบค. จดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 59 ระบบออนไลน์

ผ่าน Cisco Webex

- สบค. ขอเชิญบคุลากร มก. ประกวดผลงานดา้น

นวตักรรมไอที KUD-D

- สบค. จดั Audition คา่ยเดก็ตดิเกม รุน่ท่ี 1

- สบค. แจง้ข่าวปลอมการแพรก่ระจายของไวรสัใน มก.

- สบค. จดัโครงการ TrendTalk ครัง้ท่ี 1/64 เรื่อง

“เทคโนโลยีความจรงิเสรมิและความจรงิเสมือน

(AR, VR)”

- สบค. รว่มกบั บ.เลอโนโวฯ จดัอบรมเรื่อง “จิตวิทยาครู

สูก่ารส่ือสารเชิงบวก”

KNOWLEDGE :                                 9
- เปิด 6 ขัน้ตอนฉีดวคัซีนโควิด-19 ตอ้งทาํอย่างไร?

เกษตรนวัตกรรม : 10
- “พิรุณปัญญา” กา้วใหม่ของ มก. สูม่หาวิทยาลยัดจิิทลั

แบบอจัฉรยิะ

InfoGraphic :                               11
- ชดุหมวกครอบศีรษะความดนัแบบความดนับวก

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง-พระราชินี ทรงบาํเพ็ญพระราชกศุลมาฆบชูา

พรอ้มดว้ยเจา้คณุพระฯ

ในวนัท่ี 1 เมษายน ของทกุปี เป็น "วนัออมสนิ" เพ่ือเป็นการระลกึถึง

การก่อกาํเนิดขึน้ของธนาคารออมสนิ ในทกุ ๆ ปี ธนาคารออมสนิไดม้ีการจดั
กิจกรรมเป็นประจาํทกุปี เพ่ือเป็นการรกันิสยัการออมเงินสาํหรบัเด็ก เยาวชน

และประชาชนโดยทั่วไป โดยธนาคารออมสนิทั่วประเทศไดจ้ดัใหม้ีการรบัฝาก

เงิน โดยผูท่ี้ฝากเงินตัง้แต่ 50 บาทขึน้ไป จะไดร้บัการแจกของขวญัเป็นประจาํ

ทกุปี

ธนาคารออมสนิ กาํเนิดขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงคข์อง
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 6 ท่ีทรงเห็นคณุประโยชน์

ของการออมทรพัย์ เพ่ือใหป้ระชาชนรูจ้กัการประหยดั การเก็บออมมสีถานท่ี

เก็บรกัษาทรพัยส์นิเงินทองของประชาชนใหป้ลอดภยัจากโจรผูร้า้ย จึงไดท้รง

รเิริม่จดัตัง้คลงัออมสนิทดลองขึน้ โดยทรงพระราชทานนามแบงกว์า่ "ลฟีอ

เทีย" พ.ศ. 2450 เพ่ือทรงใชศ้กึษาและสาํรวจนิสยัคนไทยในการออมเบือ้งตน้

พระองคท์รงเขา้ใจในราษฎรของพระองคแ์ละทรงทราบดวีา่ควรใชก้ศุโลบายใด

อนัจะจงูใจคนไทยใหม้องเห็นความสาํคญัของการออม

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2456 ทรงจดัตัง้ "คลงัออมสนิ“ ขึน้ ในสงักดักรมพระ-

คลงัมหาสมบตัิ กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ และพระราชทานพระบรมราชา-

นญุาตประกาศใช้ "พระราชบญัญตัิคลงัออมสนิ พ.ศ. 2456" ประกาศใชใ้น

วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 และในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 7 มีพระราชดาํรจิะขยายกิจการคลงัออมสนิใหก้วา้งขวาง

ขึน้ จึงโอนกิจการคลงัออมสนิ จากกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิไปสงักดั

กรมไปรษณียโ์ทรเลข (ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของบรษัิท กสท.โทรคมนาคม

จาํกดั (มหาชน), บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และ กสทช.) กระทรวงพาณิชย์

และคมนาคม (ปัจจบุนัคือกระทรวงพาณิชย)์ มีสถานะเป็นแผนกคลงัออมสนิ

ในกองบญัชี เป็นผลใหกิ้จการไดเ้ริม่แพรห่ลาย และเป็นท่ีนิยมของประชาชน

อยา่งกวา้งขวาง ซึง่นบัไดว้า่กิจการคลงัออมสนิในช่วงระยะนีเ้ติบโตขึน้มาก จงึ

เรยีกไดว้า่เป็น "ยคุแหง่ความกา้วหนา้ของการคลงัออมสนิแหง่ประเทศไทย"

จนกระทั่งเมื่อสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิลง รฐับาลของหลวงประดษิฐ์มนู

ธรรม (ปรดีี พนมยงค)์ ไดเ้ลง็เห็นถึงคณุประโยชนข์องการออมทรพัย์ และ

ความสาํคญัของคลงัออมสนิท่ีมตีอ่การพฒันาประเทศ จึงไดย้กฐานะของคลงั

ออมสนิขึน้เป็นองคก์ารของรฐั และไดม้ีฐานะเป็นนิติบคุคล โดยดาํเนินธุรกิจ

ภายใต้ "พระราชบญัญตัิธนาคารออมสนิ พ.ศ. 2489" มีการบรหิารงานโดย

อิสระภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากรฐัมนตรวีา่-

การกระทรวงการคลงั เริม่ดาํเนินธุรกิจในรูปธนาคารออมสนิ ตัง้แตว่นัท่ี 1

เมษายน พ.ศ. 2490 และคาํวา่ "คลงัออมสนิ" ก็ไดเ้ปลีย่น เป็นคาํวา่ "ธนาคาร

ออมสนิ" นบัแตบ่ดันัน้เป็นตน้มา

แหลง่ขอ้มลู : https://hilight.kapook.com/view/84475

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
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

Mobile App

Alert Notification
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. พฒันาแอปพลเิคชัน Nisit KU 
เวอรช่ั์น M Vote ลงคะแนนเสียงออนไลน์

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันาแอปพลเิคชนั NisitKU เวอรช์ั่น M Vote
ลงคะแนนเสยีงออนไลน์ เพ่ือสนบัสนนุการเลอืกตัง้องคก์ารบรหิาร องคก์ารนิสติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

(อบ.ก.) การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนนิสติ แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และการเลอืกตัง้

นายกสโมสรนิสติ ประจาํปีการศกึษา 2564

ทกุทา่นสามารถอพัเดตแอปพลเิคชนั NisitKU เป็นเวอรช์นัใหม่ (v2.5.0) เพ่ือลงคะแนนเสยีงออนไลนไ์ดแ้ลว้
วนันีท่ี้ App Store และ Play Store

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

มก. ทุม่งบกว่า 300 ล้านบาท ช่วยเหลือนิสิต

และทุกส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดเผยวา่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความ

หว่งใยและคาํนงึถึงความปลอดภยัของนิสติ และบคุลากรในสถานการณท่ี์ยงัมกีารแพรร่ะบาดระลอกใหมข่องโควิด-19

แมว้า่ขณะนีใ้นภาพรวมของประเทศไดม้ีนโยบายผอ่นคลายมาตรการ และแนวทางการปฏิบตัิตา่ง ๆ แลว้ก็ตาม

มหาวิทยาลยัตระหนกัถึงปัญหาความเดือดรอ้นของนิสติ อาจารย์ บคุลากร และผูป้กครองในชว่งสถานการณโ์ควิด-19

โดยกาํหนดมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืนิสติ และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่ว ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563

จนถึงปัจจบุนั ซึง่ประกอบดว้ย 2 มาตรการหลกั ดงันี ้

มาตรการทีห่น่ึง การลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษา และใหท้นุการศกึษา ในภาคฤดรูอ้น ภาคตน้ และภาค

ปลาย ปีการศกึษา 2563 รวมเป็นเงินจาํนวน 237,331,307.30 บาท ไดแ้ก่

1. การลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษารอ้ยละ 10 หรอืมากกวา่ ระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑิตศกึษา ภาค

ฤดรูอ้น และ ภาคตน้ ปีการศกึษา 2563 เป็นเงิน 147,012,540 บาท

2. ทนุช่วยเหลอืนิสติชว่งโควิด-19 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2563 จาํนวน 939 ทนุ ทนุละ 10,000 บาท เป็นเงิน

9,390,000 บาท

3. ทนุการศกึษาทัง้ภาคตน้และภาคปลาย ปีการศกึษา 2563 ทนุการศกึษาผา่นกองกิจการนิสติ ทนุการศกึษา

โครงการเรยีนลว่งหนา้ ทนุการศกึษาจากสมาคมนิสติเกา่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นเงิน

80,928767.30 บาท

มาตรการที่สอง การจดัระบบใหบ้รกิารสนบัสนนุการเรยีนการสอน และการสอบออนไลน์ และปรบัลดคา่-

ธรรมเนียมตา่ง ๆ ในภาคตน้และภาคปลาย ปีการศกึษา 2563 แกนิ่สติ และอาจารย์ รวมเป็นเงินจาํนวน 23,079,638.40

บาท ไดแ้ก่

1. สนบัสนนุและจดัหาซิมการด์อินเทอรเ์น็ต แก่นิสติระดบัปรญิญาตรี จาํนวน 2,000 คน เป็นเงิน 550,000 บาท

2. จดัหา iPad ราคา education จาํนวน 170 เครือ่ง
3. สนบัสนนุและพฒันาระบบการเรยีนการสอนและการสอบออนไลน์ เชน่ ระบบ KU Learn, KU- LAM ปรบั ปรุง

หอ้งเพ่ือการสอบ Walk-in Exam เป็นเงิน 22,039,638.40 บาท

4. ออกเอกสารรบัรองทางการศกึษาในรูปแบบดิจิทลั และพฒันาระบบรบัคาํรอ้งออนไลน์ เป็นเงิน 490,000 บาท

5. ยกเวน้คา่ปรบัและคา่ธรรมเนียมท่ีมีเหตผุลจาํเป็น เชน่ การลงทะเบียนลา่ชา้ การขยายเวลาผอ่นผนัชาํระเงิน

คา่ธรรมเนียมการศกึษา จาํนวน 1,446 คน

นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัยงัไดอ้อกมาตรการยกเวน้และลดหยอ่นคา่หอพกัแก่นิสติ ทกุวทิยาเขต สาํหรบับางเขน

ในช่วงเดือน เมษายน - ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 1,690 คน เป็นเงิน 12,857,200 บาท และเรง่ดาํเนินการช่วยเหลอืนิสติ

บณัฑิต ผูป้กครอง และบคุคลทั่วไปท่ีไดร้บัผลกระทบจาก โควิด -19 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นทางดา้นเศรษฐกิจ โดย

การจา้งงานใหท้าํงานในสว่นงานตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 2 ในช่วงเดือน มิถนุายน -

กนัยายน 2563 จาํนวน 592 อตัรา เป็นเงิน 16,299,000 บาท และระยะท่ี 3 โครงการมหาวิทยาลยัสูต่าํบล สรา้งรากแกว้

ใหป้ระเทศ ในชว่งเดอืนพฤศจิกายน 2563 - ธนัวาคม 2564 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดร้บังบประมาณเพ่ือจา้งงาน

สงูสดุ 140 ตาํบล 66 อาํเภอ 27 จงัหวดั 2800 อตัรา วงเงิน 487,620,000 บาท

ดร.จงรกั กลา่วทิง้ทา้ยวา่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มคีวามหว่งใยและพรอ้มใหก้ารช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอ้นแก่นิสติและผูป้กครองอยา่งตอ่เน่ือง และกาํชบัทกุหนว่ยงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัระบบใหบ้รกิาร

และอาํนวยความสะดวกในเรือ่งการเรยีนการสอน และการสอบออนไลนอ์ยา่งเต็มท่ี ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต

https://www.ku.ac.th/th/news1
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อดตีรองอธิการบด ีมก. ได้รับรางวัล

Asia HPC Leadership Award

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

ผศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภาส อดีตรองอธิการบดีฝ่าย

เทคโนโลยีดิจิทลั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ไดร้บั

รางวลั Asia HPC Leadership award จากงาน

SupercomputingAsia 2021 ในโอกาสท่ีเป็น pioneer
ในการผลกัดนั HPC ของ ASIA ใหพ้ฒันาและกา้วหนา้ โดย
รางวลันีแ้จกปีละหนึง่ครัง้ โดย International award
commitee จากทั่วโลก และผศ.ดร.ภชุงค์ อทุโยภาศ เป็น

คนแรกในไทยท่ีไดร้างวลันีซ้ึง่แสดงใหเ้ห็นวา่งานวจิยั HPC
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรเป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ และ

ทาํการรบัรางวลัแบบ virtual

สภา มก. แต่งตัง้รองอธิการบดี

และเปลี่ยนชื่อตาํแหน่งรองอธิการบดี

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

สบค. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

คณะวทิยาศาสตร ์มก. ครบรอบปีที ่55

เมื่อวนัองัคารท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ และ

บคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ นาํกระเชา้ผลไมร้ว่มแสดงความยินดแีก่ รศ.ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน คณบดคีณะ

วิทยาศาสตร์ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 55 ณ อาคารศนูยว์ิจยัวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณ์

60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่59

ระบบออนไลน ์ผ่าน Cisco Webex

ระหวา่งวนัท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดัประชมุทาง

วิชาการ ครัง้ท่ี 59 ในระบบออนไลน์ ผา่นโปรแกรม Cisco Webex ภายใตห้วัขอ้ “เกษตรศาสตรว์ถีิใหม่ เพ่ือเปา้หมายการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน (New Normal KASETSART for Sustainable Development Goals (SDGs)” ณ หอ้ง 901, 902

และหอ้ง 904 ชัน้ 9 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th/

สบค. ขอเชญิบุคลากร มก.

ประกวดผลงานดา้นนวัตกรรมไอท ีKUD-D
สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ขา้รว่มประกวด

ผลงานดา้นนวตักรรมไอที KUD-D (KU Data-Driven Competition) เพ่ือสง่เสรมิศกัยภาพและความพรอ้มในการ

ขบัเคลือ่นงานดา้นการวิเคราะหข์อ้มลู การนาํเสนอขอ้มลู และการยกระดบัการใชข้อ้มลูในการวิเคราะหป์ระกอบการ

ตดัสนิใจ เพ่ือสนบัสนนุการทาํนโยบายและการบรหิารจดัการองคก์ร

โดยคณุสมบตัิของผูส้มคัรเป็นผูแ้ทนของหนว่ยงานสง่ผลงานเขา้รว่มประกวด และมีโครงรา่งของผลงาน เช่น ขอ้มลู

ท่ีนาํมาใชว้ิเคราะห์ และการนาํเสนอโจทยท่ี์ตอ้งการนาํขอ้มลูมาวิเคราะหเ์พ่ือหาคาํตอบ การประกวดผลงาน Data

Visualization มีทัง้ประเภทบคุคลและประเภททีม มีเงินรางวลัมลูคา่ 30,000 บาท

บคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์สนใจสามารถดรูายละเอียด ลงทะเบียนออนไลน์ และสง่ผลงานเพ่ือเขา้รว่ม

ประกวดไดท่ี้เว็บไซต์ https://training.ku.ac.th เปิดรบัสมคัรถึงวนัศกุรท่ี์ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 และปิดรบัผลงานวนั

ศกุรท่ี์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://annualconference.ku.ac.th/
https://training.ku.ac.th/
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เมื่อวนัเสารท่ี์ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ รว่มกบั สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีมงานจากสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวยัรุน่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล และกลุม่วิสาหกิจเพ่ือสงัคม คิวบิกครเีอทีฟ จดัรอบคดัเลอืก Audition รุน่ท่ี 1 คา่ยเด็กติดเกม "ไซเบอร์ อเวนเจอร์

แคมป์" (Cyber Avengers Camp) ณ อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดั Audition ค่ายเดก็ตดิเกม รุ่นที ่1

สบค. แจง้ข่าวปลอมการแพร่กระจายของไวรัสใน มก.

ดว้ยในขณะนีม้ีผูไ้มห่วงัดี ไดส้รา้งขา่วปลอม เก่ียวกบัการแพรก่ระจายของไวรสัในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาํนกั

บรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอยืนยนัวา่ “ไมไ่ดม้ีเหตกุารณด์งักลา่วจรงิ” หากทา่นไดร้บัขอ้ความ

ดงักลา่ว ขอใหต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิกบัสาํนกับรกิารคอมพิวเตอรก์่อน การนาํขอ้มลูท่ีเป็นเท็จเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอร์

นอกจากจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด ยงัมีความผิดตามพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี

2) พ.ศ. 2560

เมื่อวนัองัคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

จดัโครงการ TrendTalk ครัง้ท่ี 1/2564 เรือ่ง “เทคโนโลยีความจรงิเสรมิและความจรงิเสมือน (AR, VR)” รวมทัง้การนาํ

เทคโนโลยี AR, VR ไปใชก้บัการศกึษา การแสดงวิธีใชง้านในการสรา้งเนือ้หา AR, VR จาก Content 3D การแสดง
วิธีการใชง้าน EON Reality Platform การนาํภาพ หรอืคลปิวิดีโอแบบ 360 องศา มาจดัทาํเป็นแบบ AR, VR วทิยากรจาก

บรษัิท เอเชียเนคเทค จาํกดั ณ หอ้ง 502 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

สบค. จดัโครงการ TrendTalk คร้ังที ่1/64
เร่ือง “เทคโนโลยคีวามจริงเสริมและ

ความจริงเสมอืน (AR, VR)”

สบค. ร่วมกับ บ.เลอโนโวฯ จดัอบรม

เร่ือง “จติวทิยาครูสู่การสือ่สารเชงิบวก”

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

รว่มกบั บรษัิท เลอโนโว (ประเทศไทย) จาํกดั จดัอบรมในโครงการ Digital Day ครัง้ท่ี 1/2564 หวัขอ้ “จิตวิทยาครูสูก่าร

สือ่สารเชิงบวก” วิทยากรโดย ดร.จอมขวญั เลือ่งลอื จากสมาคมจิตวิทยาแหง่ประเทศไทย ณ หอ้ง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกั

บรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ขอ้มลู : https://covid-19.kapook.com/view238238.html

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจรญิ เลขาธิการแพทยสภา ไดเ้ผยรายละเอียด 6 ขัน้ตอนการฉีดวคัซีนโควิด-19 ดงันี ้

- เริม่ตน้จากตูอ้ตัโนมตัิเอาบตัรประชาชนไปเสยีบ แลว้กรอกขอ้มลูวา่เป็นตวัเรา พิมพใ์บรบัรองออกมา

- หลงัจากนัน้จะไปยงัสถานีท่ี 1 ลงทะเบียนทาํบตัร ยืนยนัความถกูตอ้ง

- สถานีท่ี 2 ชั่งนํา้หนกัวดัความดนัโลหิต ถา้ผิดปกติจะถกูกนัออก ใหไ้ปรกัษาก่อนครบั ถา้ผา่นจะไดไ้ปตอ่

- สถานีท่ี 3 คดักรองและซกัประวตัิใหช้วัรว์า่ไมแ่พอ้ะไร และใหค้วามรูใ้หเ้ราเขา้ใจ เบือ้งตน้เก่ียวกบัวคัซีน อนันีใ้ช้

เวลาพอสมควร

- สถานีท่ี 4 เพ่ือสง่ขอ้มลูไปทาํการแมทช่ิงกบัวคัซีน เตรยีมฉีดวคัซีน โดยนั่งรอตอ่ควิกนั แบบ distancing เข็มท่ีมา
ฉีดจะติดช่ือเรา และลงทะเบียนคูก่บัไวอลัยา

- หลงัจากฉีดแลว้ ไปยงัสถานีท่ี 5 ยืนยนัการฉีดเขา้ระบบคอมพิวเตอร ์ และมีเจา้หนา้ท่ีแนะนาํใหโ้หลด Applica-
tion หมอพรอ้ม ซึง่ง่ายมาก และมีเจา้หนา้ท่ีชว่ยดแูลให ้โดยศนูยเ์ทคโนโลยี สธ.

- หลงัจากนัน้ จะมีสติก๊เกอรต์ิดตวัใหน้ั่งรอ 30 นาที แลว้จึงไปยงัสถานีสดุทา้ยท่ี 6 คือจดุตรวจสอบสดุทา้ยก่อน
กลบั เพ่ือตรวจสอบวนัเวลานดัหมาย และรบัเอกสารวา่ถา้เกิดปัญหารายงานไดท่ี้ไหน ไดค้าํแนะนาํมาอีก 1 ใบ

เปิด 6 ขั้นตอนฉีดวัคซนีโควดิ-19 ต้องทาํอย่างไร?

https://covid-19.kapook.com/view238238.html
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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ขอ้มลู https://www.prachachat.net/royal-house/news-621215

ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

พรอมดวยเจาคุณพระฯ

เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 17.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดาํเนินไปในการพระราชพิธีทรงบาํเพ็ญพระราชกศุลมาฆบชูา พทุธศกัราช 2564 ณ พระอโุบสถ วดัพระศรรีตัน

ศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั โอกาสนีส้มเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวรี นารรีตันราชกญัญาโดยเสดจ็ในการนี ้ และ

เจา้คณุพระสนีินาฏ พิลาสกลัยาณี ตามเสด็จในการนีด้ว้ย

https://www.prachachat.net/royal-house/news-621215
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