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พระองค ์จดัหาอปุกรณก์ารแพทยแ์ก่ 3 โรงพยาบาล

วนัอฏัฐมีบชูา คือ วนัคลา้ยวนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ

ของพระพทุธเจา้ หลงัจากเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานได้ 8 วนั โดยมีการ

ทาํพิธี ณ มกฏุพนัธนเจดีย์ เมืองกสุินารา แควน้มลัละ ประเทศอินเดีย
หลงัจากพระพทุธเจา้เสดจ็ปรนิิพพานใตต้น้สาละ ในคืนราตรี 15 คํ่า

เดือน 6 เหลา่เจา้มลัละกษัตรยิก็์จดัพิธีบชูาดว้ยของหอม ดอกไม้ และ

เครื่องดนตรีทกุชนิด ท่ีมีอยูใ่นเมืองกสุินารา ตลอด 7 วนั และใหเ้จา้

มลัละระดบัหวัหนา้ 8 คน สรงเกลา้ นุง่ห่มผา้ใหม่ อญัเชิญพระสรีระ

ไปทางทิศตะวนัออกของพระนคร เพ่ือถวายพระเพลิง

จากนัน้ก็ใหพ้วกเจา้มลัละระดบัหวัหนา้ 4 คน พยายามจดุไฟท่ี

เชิงตะกอน แตก็่ไมอ่าจทาํใหไ้ฟตดิได้ ทัง้ ๆ ท่ีไดท้าํตามคาํของพระ

อานนทเ์ถระ โดยใหห้่อพระสรีระพระพทุธเจา้ดว้ยผา้ใหมแ่ลว้ซบัดว้ย

สาํลี แลว้ใชผ้า้ใหมห่อ่ทบัอีก ทาํเชน่นีจ้นหมดผา้ 500 คู่ แลว้เชญิลง

ในรางเหล็กท่ีเตมิดว้ยนํา้มนั แลว้ทาํจิตกาธานดว้ยดอกไมจ้นัทน์ และ

ของหอมทกุชนิด

ในการนี ้ พระอนรุุทธะ จงึแจง้วา่ "เพราะเทวดามีความประสงค์

ใหร้อพระมหากสัสปะ และภิกษุหมู่ใหญ่ 500 รูป ผูก้าํลงัเดนิทางมา

เพ่ือถวายบงัคมพระบาทเสียก่อน ไฟก็จะลกุไหม"้ ทัง้นี ้ เน่ืองจาก

เทวดาเหลา่นัน้ เคยเป็นโยมอปัุฏฐากของพระเถระ และพระสาวก

ผูใ้หญ่มาก่อน จงึไมยิ่นดีท่ีไมเ่ห็นพระมหากสัสปะอยู่ในพิธี และเม่ือ

ภิกษุหมู่ 500 รูป โดยมีพระมหากสัสปะเป็นประธานเดนิทางมาพรอ้ม

กนั ณ ท่ีถวายพระเพลิง แลว้ ไฟจงึลกุโชนขึน้เองโดยไม่ตอ้งมีใครจดุ

เม่ือพระเพลิงเผาไหมพ้ระพทุธสรีระพระบรมศาสดาดบัมอดลง

แลว้ บรรดากษัตรยิม์ลัละทัง้หลายจงึไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีรกิธาตุ

ทัง้หมด ใส่ลงในหีบทองแลว้นาํไปรกัษาไวภ้ายในนครกสุินารา สว่น

เครื่องบรขิารตา่ง ๆ ของพระพทุธเจา้ไดมี้การอญัเชิญไปประดิษฐาน

ตามท่ีตา่ง ๆ อาทิ ผา้ไตรจีวร อญัเชิญไปประดิษฐานท่ีแควน้คนัธาระ

บาตร อญัเชิญไปประดษิฐานท่ีเมืองปาฏลีบตุร เป็นตน้

ปัจจบุนัการประกอบพิธีวนัอฏัฐมีบชูาในประเทศไทยนัน้ มีวดั

มหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร มีการบาํเพ็ญกศุลในวนั

อฏัฐมีบชูา จะปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบัการประกอบพิธีในวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนาวนัอ่ืน ๆ โดยทางวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ์ราช

วรมหาวิหาร ไดจ้ดัใหมี้การใหท้าน รกัษาศีล เจรญิภาวนา และเวียน

เทียนในตอนคํ่า
แหลง่ขอ้มลู : https://hilight.kapook.com/view/45858

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
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

ความรู้คอืภมูคุ้ิมกันทีด่ทีีสุ่ด

ดาวนโ์หลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

https://info.ku.ac.th/
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku

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

มก. จัดทาํเว็บไซตป์ระกาศและมาตรการ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัประกาศ มาตรการ (โควิดระลอกใหม)่ การประชมุของ

คณะกรรมการเฝา้ระวงัสขุอนามยัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ความรู ้ และกิจกรรมตา่ง ๆ

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมทัง้ราชกิจจานเุบกษา ประกาศจากกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ขอเชิญทกุทา่นเขา้ชมและดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต์ http://bit.ly/covidKU

มก. เปิดใหบ้ริการโถงโรงอาหารกลาง 1 และ 2

ตามท่ี ศบค. ประกาศผอ่นปรนการใหบ้รกิารรา้นอาหารพืน้ท่ีสแีดง(พืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเขม้งวด) จาํนวน 4

จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรุี ปทมุธานี และสมทุรปราการ สามารถนั่งประทานอาหารท่ีรา้นคา้ได้ แตห่า้มเกิน

25% ของรา้นคา้ และเปิดใหบ้รกิารไมเ่กิน 21.00 น. สามารถสั่งกลบับา้นไดไ้มเ่กิน 23.00 น. ทัง้นีโ้ถงโรงอาหารกลาง 1

และ 2 จะเปิดใหบ้รกิารโดยกาํหนดโต๊ะรบัประทานอาหารเพียงโรงอาหาร 100 โต๊ะ เทา่นัน้ นอกจากนี ้ กาํหนดใหท้กุพืน้ท่ี

ทกุจงัหวดัทั่วประเทศตอ้งใสห่นา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้เมื่อออกนอกเคหสถาน

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
http://bit.ly/covidKU
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ความในใจจากการฉีดวัคซนีโควิด-19 จากชาว มก.

ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร นายกสภา มก.

และ ศาสตราจารย ์ดร. อุทยัรัตน ์ณ นคร

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

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

สบค. ร่วมถวายพระพรเน่ืองในวันฉัตรมงคล

เมื่อวนัองัคารท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มถวายพระพร
เน่ืองในวนัฉตัรมงคล บนเฟสบุ๊คของสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอพระองคท์รงพระเจรญิ ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ

ขา้พระพทุธเจา้ คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แจง้ปิดจดุบรกิาร HELPDESK ในวนัองัคารท่ี 4

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จดุใหบ้รกิาร HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิาร วนัพธุท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และวนัจนัทรท่ี์ 10

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จดุใหบ้รกิาร HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิาร วนัองัคารท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-
16.00 น. (ปิดพกัเท่ียง)

หมายเหตุ : ช่องทางการติดตอ่ในวนัปิดทาํการ

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลหาเราไดท่ี้ helpdesk@ku.ac.th
คน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/

สบค. แจง้ปิดจุดบริการ HELPDESK

เมื่อวนัพธุท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มถวายพระพร
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัประสตูิ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคณุ บนเฟสบุ๊คของสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอ

พระองคท์รงพระเจรญิ ควรมิควรแลว้แตจ่ะโปรด เกลา้กระหมอ่ม คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมถวายพระพรเน่ืองในวันคล้ายวันประสูต ิ

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อทติยาทรกติคุิณ

สบค. แจง้ปรับปรุงระบบ Firewall

เน่ืองจากสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะดาํเนินการบาํรุงรกัษา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพระบบ

ไฟรว์อลลข์องมหาวิทยาลยั ใหม้ีเสถียรภาพเพ่ิมมากขึน้ ในวนัอาทิตยท่ี์ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30-18.30 น. ซึง่

สง่ผลใหร้ะบบเครอืขา่ยทัง้แบบมสีายและไรส้าย ระบบอินเทอรเ์น็ต ของมหาวิทยาลยั จะใชง้านไมไ่ดใ้นช่วงเวลาดงักลา่ว ขอ

อภยัในความไมส่ะดวกมา ณ ท่ีนี ้ โดยหากแลว้เสรจ็ก่อนเวลา จะเปิดใหบ้รกิารตามปรกติ

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR116iqF_uuiztIbUluivSGTfac0l0EYw2VE7lIpRc9RODunmu1BPCOY0jE
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

ตามท่ีบรษัิท Google ไดม้ีการเปลีย่นช่ือบรกิารจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for
Education และไดป้รบัเปลีย่นนโยบายการใหบ้รกิารพืน้ท่ีจากแบบไมจ่าํกดัพืน้ท่ีการใชง้าน (Unlimited) เป็นแบบ
Pooled Storage สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผูใ้ชง้านท่ีใชบ้รกิาร KU Google ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือใหก้าร

ปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารของ KU Google เป็นไปตามนโยบายการใหบ้รกิารของบรษัิท Google และเป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ย จึงขอใหผู้ใ้ชง้าน KU Google ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรภ์ายใตบ้ญัชี account@ku.th ทกุทา่น ใหท้าํ

การโอนยา้ยขอ้มลูออกจากระบบ KU Google โดยตอ้งปรบัลดขนาดการใชง้าน Google Drive และบรกิารอ่ืน ๆ ภายใต้

การใหบ้รกิารจากบรษัิท Google ของทา่นใหเ้หลอืพืน้ท่ีทา่นละไมเ่กิน 15GB โดยนโยบายการใหบ้รกิารของบรษัิท

Google ดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สบค. แจง้เตอืนการปรับเปลีย่นนโยบาย

การใหบ้ริการพืน้ทีข่องบริษัท Google

สบค. จดัโครงการดจิทิลัเคย ูเร่ือง “Deep Learning :
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ออนไลน์

เพือ่การเรียนรู้ทีล่กึซึง้ของผู้เรียนในระดบัอุดมศกึษา

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประชมุสมัมนาอาจารย์

ประจาํปี 2564 เร่ือง "Kasetsart University : ปรบัเปล่ียนเพ่ือเทา่ทนัการเปล่ียนแปลง" ถ่ายทอดผา่น Nontri

Live และ โปรแกรม Cisco Webex Events กลา่วเปิดโดย ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษเรือ่ง “2 ปี ของ อว. : รว่มแรงรว่มใจยามชาติมีวกิฤต”ิ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหลา่ธรรมทศัน์
รมว.กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม บรรยายพิเศษเรือ่ง “Kasetsart University : ปรบัเปลีย่น

เพ่ือเทา่กนัการเปลีย่นแปลง” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยายเรือ่ง “PDPA กบั
กิจการมหาวิทยาลยั” โดย รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ เรือ่ง “ผลสมัฤทธ์ิการเรยีนการสอนออนไลน์ จดุทา้ทายใหม้หาวิทยาลยัไดท้บทวน” โดย คณาจารยข์องมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมงานประชุมสัมมนาอาจารย ์มก.

ประจาํปี 2564

เมื่อวนัองัคารท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.30 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการดิจิทลัเคยู ในรูปแบบเทรนดท์อลค์ ครัง้ท่ี 2 ปี 2564 เรือ่ง “Deep Learning : การ

ออกแบบการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์ เพ่ือการเรยีนรูท่ี้ลกึซึง้ของผูเ้รยีนในระดบัอดุมศกึษา” โดยถ่ายทอดสดผา่นระบบเคยู

เว็บเอ๊กซ์ และนนทรไีลฟ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์เว็บไซต์ live.ku.ac.th ณ หอ้ง 915 ชัน้ 9 อาคารสาํนกับรกิาร
คอมพิวเตอร์ กลา่วเปิดงานโดย รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย รศ.ดร.

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ รศ.ดร.อรพรรณ บตุรกตญั�ู จากคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และทีมงานจาก

ฝ่ายฝึกอบรมและสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และฝ่ายบรกิารสารสนเทศ สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ โดยมีผูเ้ขา้อบรมออนไลน์ จาํนวน

178 คน

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://www.sanook.com/health/28465/

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เผยผลสาํรวจอนามยัโพลตอ่ประเดน็ความกงัวลและความรูส้กึ

ตอ่การฉีดวคัซีนโควิด-19 พบสถานการณก์ารติดเชือ้และเสียชีวิตท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะวนั สง่ผลใหป้ระชาชนมี

ความกงัวลใจและรูส้ึกตอ้งการฉีดวคัซีนโควิด-19 เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 56.5 นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันาย่ิง

เจรญิชยั อธิบดีกรมอนามยั แนะนาํสาํหรบัการเตรียมตวัไปฉีดวคัซีนนัน้ กระทรวงสาธารณสขุไดมี้ 7

ขอ้แนะนาํดงันี ้

1. สองวนัก่อนและหลงัการฉีดวคัซีนใหง้ดออกกาํลงักายหนกั หรือยกนํา้หนกั และนอนหลบัพกัผอ่น

ใหเ้พียงพอ

2. วนัท่ีฉีดควรกินนํา้อยา่งนอ้ย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของท่ีมีคาเฟอีน รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ี

มีแอลกอฮอล์

3. ฉีดแขนขา้งท่ีไมค่อ่ยถนดั และหลงัฉีดสองวนัอยา่ใชแ้ขนนัน้ อยา่เกรง็ยกของหนกั

4. หลงัฉีดแลว้เจา้หนา้ท่ีจะใหร้อดอูาการในบรเิวณท่ีฉีด 30 นาที

5. ถา้มีไข ้หรือปวดเม่ือยมากทนไมไ่หว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรมั ครัง้ละ

หนึ่งเม็ดซํา้ไดถ้า้จาํเป็นแตใ่หห้า่ง 6 ชั่วโมง หา้มกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เดด็ขาด

6. การฉีดวคัซีนโควิดควรหา่งกบัวคัซีนปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ่อยา่งนอ้ย 1 เดือน

7. ถา้กินยาละลายลิ่มเลือดอยู ่ก็ใหกิ้นยาตามปกต ิแตเ่ม่ือฉีดยาแลว้ใหก้ดน่ิงตรงตาํแหนง่ท่ีฉีดตอ่

อีก 1 นาที 

ขณะนี้ แมว้า่ประชาชนจะมีความตอ้งการฉีดวคัซีนเพิ่มมากขึน้แตส่ิ่งสาํคญั คือ การปอ้งกนัตวัเอง

ตามมาตรการ DMHTTA ซึ่งจากขอ้มลูอนามยัโพลลา่สดุ พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่มีการสวมหนา้กาก
ตลอดเวลาเม่ือไปในท่ีสาธารณะถึงรอ้ยละ 97.8 รองลงมาคือการตรวจวดัไขก่้อนเขา้ออกในสถานท่ีตา่ง ๆ

รอ้ยละ 95.2 และลา้งมือดว้ยสบูแ่ละนํา้หรือเจลแอลกอฮอล์ รอ้ยละ 91 สาํหรบัพฤตกิรรมสขุภาพท่ี

ประชาชนทั่วไปยงัไมค่อ่ยไดป้ฏิบตัติามมาตรการคือการทาํความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัรว่ม โดยมีพฤตกิรรม

ดงักลา่วเพียง รอ้ยละ 69.3 และมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” รอ้ยละ 70.2 จงึตอ้งเนน้ยํา้

ใหถื้อปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั

7 ข้อปฏบัิต ิก่อนฉีดวัคซนีโควดิ-19

https://www.sanook.com/health/28465/
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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค

จัดหาอปุกรณการแพทยแก 3 โรงพยาบาล

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี ทรงหว่งใยพสกนิกรท่ีติดเชือ้จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีกลบัมาแพรร่ะบาดอยูใ่นขณะนี ้ ในการ

นี ้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทย์

ทหารเรอื โรงพยาบาลบางนา และโรงพยาบาลตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/
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