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- สบค. แจง้กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 
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วนัคลา้ยวนัประสติู “เจา้ฟ้าทีปังกร”

วนัพยาบาลสากล ไดถ้กูกาํหนดขึน้เพ่ือสดดีุคณุงามความดี

ของ ”มิสฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล” เธอเป็นชาวองักฤษ เกิดเม่ือวนัท่ี 12

พฤษภาคม ค.ศ. 1820 ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ครอบครวั

ของเธอจดัวา่มีฐานะ จงึทาํใหเ้ธอไดร้บัการศกึษาอยา่งดี เธอมีความ

ตัง้ใจท่ีจะเป็นพยาบาล ดงันัน้เม่ือเธออายไุด้ 20 ปี ไดข้อบดิามารดา

เพ่ือจะเรยีนพยาบาล แตไ่มไ่ดร้บัการอนญุาต เน่ืองจากในสมยันัน้

งานพยาบาลไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุเทา่ท่ีควร แตเ่ธอก็ยงัมุง่มั่นท่ีจะ

ทาํงานเสียสละเพ่ือดแูลผูเ้จ็บป่วย จนหาโอกาสไดไ้ปเย่ียม และดงูาน

ตามโรงพยาบาลตา่ง ๆ ในทวีปยโุรป จนสดุทา้ยมิสฟลอเรนซ์ ไนตงิ

เกล ก็ไดเ้ขา้ศกึษาอบรมวิชาพยาบาลท่ีประเทศเยอรมนีไดด้งัใจฝัน

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1857 ไดเ้กิดสงครามไครเมียขึน้ เธอจงึได้

อาสาสมคัรไปช่วยดแูลทหารท่ีไดร้บับาดเจ็บจากทาํสงคราม และเธอ

เสียสละทรพัยส์นิ ขอเรีย่ไรจดัหาเครือ่งเวชภณัฑต์า่ง ๆ เพ่ือชว่ยเหลือ

ทหาร อีกทัง้ยงัไดอ้อกตระเวนตรวจเย่ียม เพ่ือรกัษาและใหก้าํลงัใจ

ทหารแมใ้นเวลาคํ่าคืน จนไดร้บัสมญานามวา่ "สภุาพสตรแีห่งดวง

ประทีป" (The lady of the lamp)

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้
เขา้เป็นองคก์รสมาชิกของสภาพยาบาลระหวา่งประเทศ เม่ือ พ.ศ.

2504 (ค.ศ. 1961) และไดจ้ดักิจกรรมวนัพยาบาลสากลเป็นครัง้แรก

เม่ือ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) โดย รศ.ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายก

สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย ไดร้ว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ

และองคก์ารยนิูเซฟ ไดมี้การจดักิจกรรมวนัพยาบาลสากล เน่ืองใน
วนัพยาบาลสากลมาโดยตลอด โดยมีจดุประสงคส์าํคญั เพ่ือสดดีุมิส

ฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล บรูพาจารยแ์หง่การพยาบาล ราํลกึถงึพระคณุ

ของทา่น และประกาศเกียรตคิณุเพ่ือใหป้ระชาชนไดท้ราบ อีกทัง้ยงั

เป็นการเผยแพรบ่ทบาทของพยาบาลตอ่สขุภาพของประชาชนให้

ทราบเป็นประจาํทกุปี

แหลง่ขอ้มลู : https://hilight.kapook.com/view/36768
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

บญัชีผู้ใช้สาํหรับนิสิต มก.

เครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA

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

สบค. พฒันาระบบ KU Message
แจ้งคะแนนเวอรชั์นใหม่ เพิม่อัปโหลดไฟลค์ะแนน

สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดพ้ฒันาระบบ KU Message ฟีเจอร์ แจง้

คะแนนเพิ่มเตมิ เป็นระบบสาํหรบัอาจารยส์ง่ขอ้ความถงึนิสติ โดยเพิ่มใหอ้าจารยส์ามารถอปัโหลดไฟล์

คะแนนท่ีเป็นไฟล์ Excel เขา้สูร่ะบบ แบบไมต่อ้งกรอกคะแนนแบบรายคนได้ ในระบบจะมีตวัอยา่ง
ไฟลค์ะแนนในรูปแบบท่ีถกูตอ้งพรอ้มรหสัประจาํนิสติในรายวิชา ใหอ้าจารยส์ามารถดาวนโ์หลดเพ่ือดู

ตวัอยา่ง หรอืนาํมาใชก้รอกคะแนนสาํหรบัอปัโหลดเขา้สูร่ะบบได้ ทกุขอ้ความจะ Alert แจง้เตือนนิสติท่ี

แอป NisitKU แบบอตัโนมตัิ
การเขา้ใชง้านระบบ KU Message

1. ลงช่ือเขา้ใชง้านดว้ย Account Nontri

2. เขา้ใชง้านระบบไดท่ี้ https://kuappstore.ku.ac.th/message/

นิสติจะดคูะแนนได้ ตอ้งอพัเดตแอป NisitKU เป็นเวอรช์นั v2.6.0 สาํหรบัดคูะแนนสอบ

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://kuappstore.ku.ac.th/message/?fbclid=IwAR1KZHod4A40fg7FbnCg_Pjv-xKjLGaH5VVsXdPNvyfwKzeHgXwUzJFNTB0
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

ประกาศคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 (บางเขน)
ระหว่างวันที ่7-28 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 รายงานจาํนวนนิสติและบคุลากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผูติ้ดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ระหวา่งวนัท่ี 7-28 เมษายน 2564 รกัษาหายแลว้ ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564

- นิสติ จาํนวน 44 ราย

- บคุลากร จาํนวน 3 ราย

ตามประกาศแจง้ Timeline และแจง้เตือนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาด ของคณะอนกุรรมการเฝา้ระวงั 
สขุอนามยัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด19 (บางเขน) 

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

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

สบค. ร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ

เม่ือวนัศกุรท่ี์ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ เขา้รว่มพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระราช

สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารีกลุ

ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. แจง้ปิดการใหบ้ริการ

ระบบสารสนเทศ

เม่ือวนัเสารท่ี์ 3 เมษายน 2564 เวลา 18.00-19.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาฮารด์แวรข์องระบบ จงึขอประกาศปิดใหบ้รกิารระบบสารสารเทศตา่ง ๆ เป็นการเรง่ด่วน

โดยมีระบบท่ีไดร้บัผลกระทบดงันี ้

ระบบ Mobile Application : NisitKU, InsideKU, KUlife
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่

ระบบท่ีเช่ือมตอ่กบัฐานขอ้มลูโอราเคิล

ระบบเกรดสาํหรบันิสิต https://grade-std.ku.ac.th
ระบบบญัชีสามมิติ https://acc3d.ku.ac.th
ระบบสารสนเทศบคุลากร https://hr.ku.ac.th
ระบบสารสนเทศนิสติ (บางเขน) https://regis.ku.ac.th
ระบบสารสนเทศบณัฑิตวิทยาลยั https://regis.ku.ac.th/cpcmns, https://sp-regis.ku.ac.th
ระบบประเมินการเรียนการสอน https://eassess.ku.ac.th
ระบบเงินเดือน ระบบสารสนเทศนามานกุรม https://directory.ku.ac.th
ระบบประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ https://emeeting.ku.ac.th http://ex-meeting.ku.ac.th
ระบบสาํนกังานอตัโนมติั https://eoffice.ku.ac.th.

ระบบงานแผน https://bg.ku.ac.th https://rvn.ku.ac.th, https://bgdm.ku.ac.th,
ระบบสง่เสรมิการมีงานทาํ https://jobsa.ku.ac.th
และระบบ https://mis-services.ku.ac.th/
หากการดาํเนินการแลว้เสรจ็ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนดจะเปิดใหบ้รกิารตามปรกติ และขออภยัในความไม่สะดวกมา

ณ ท่ีนี ้

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://grade-std.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1qNSU2n-u305ZmFym7zyG2MQVi2v6INiXtRpi1NHB5_BGyo6XIybymvyM
https://acc3d.ku.ac.th/?fbclid=IwAR05Q2SKoH_RiC0WSUdmYrCTk3uuWnX7tLEQNQP0UfZmy31DGFz1hzeLfME
https://hr.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1R5uiKBnh62DX5bLcheI0xL8soS2sGS5q1Fonjz9an9nXMzrYYGskvLh8
https://regis.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1Ig--AB_p-asxFgPfMiFRSzbPYpNZWq_fVXNHBUUF5T4NWcYDvuNH9NqQ
https://regis.ku.ac.th/cpcmns?fbclid=IwAR1U9M6agwblfnLR63lacOVQC4kYrZ_xuXsNrq3YPXmd9y3eRxeUTHLnZzA
https://sp-regis.ku.ac.th/?fbclid=IwAR3PDiA-if3-fxfuHwvK-8dtq36cjEdC80GP9l-vd1FVJuJR1A_F0REmD_U
https://eassess.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1KZHod4A40fg7FbnCg_Pjv-xKjLGaH5VVsXdPNvyfwKzeHgXwUzJFNTB0
https://directory.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0fa68pKfzk8v9KnXhkoBsGlSMuz-x1JpSVuTtScbn7kTR1b1amPI5nBtQ
https://emeeting.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1R5uiKBnh62DX5bLcheI0xL8soS2sGS5q1Fonjz9an9nXMzrYYGskvLh8
https://ex-meeting.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0S45KCzE4zf0JtZD_h0BxKDZsxGUywxitL9xhkloSq1geMIWQ_GMK5mmI
https://eoffice.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0h6R1vzsui4Inr6NQNdW73BoHDuemqKcv4ePiilmfCNDZxdiGyYhYxmO4
https://bg.ku.ac.th/?fbclid=IwAR102v2_tQ4zzaWctRQbpvlKAWXykDbYi07sv5nZDTzMqYy81YLobfq0-us
https://rvn.ku.ac.th/?fbclid=IwAR2YYP359uRUr7m6YPQ3ZOaASeTC_jRkZ6ob_tj1od-XcxaMYTl1n4MIQn0
https://bgdm.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0L88t293yAwCJ_v6LiCjofaOK7NTSwAs7cgYEr88L6lXMW59xTHA4MbbI
https://jobsa.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1U9M6agwblfnLR63lacOVQC4kYrZ_xuXsNrq3YPXmd9y3eRxeUTHLnZzA
https://mis-services.ku.ac.th/?fbclid=IwAR0-QRTpBjKYP89A94vOxmZEvzXRBxdh3h8RINby_Uq0KqwEoMPxOyTjvwA
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 เกิดพายฝุนฟ้าคะนอง สง่ผลใหก้ระแสไฟฟา้ขดัขอ้งบางพืน้ท่ี สง่ผลใหไ้ม่

สามารถใชง้านเครอืข่ายได้ อาคารท่ีไดร้บัผลกระทบ : หอพกัในนิสติชาย/หญิง อาคารศนูยเ์รยีนรวม 1-4 คณะสงัคมศาสตร์

คณะศกึษาศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร อาคารระพีสาครกิ และบณัฑิตวิทยาลยั

สบค. แจง้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- ปิดใหบ้รกิารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (KITS) และหอ้งศกึษากลุม่ยอ่ย และเปิดใหบ้รกิาร HELPDESK ศนูยใ์ห้
คาํปรกึษา รบัแจง้และแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค วนัท่ี 9 และ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.30 น. และจดุใหบ้รกิาร

KITS และ HELPDESK จะเปิดใหบ้รกิารตามปกติ วนัจนัทรท่ี์ 19 เม.ย. 2564 เวลา 8.30-16.30 น.

- ปิดใหบ้รกิารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (KITS) และปิดใหบ้รกิาร HELPDESK ระหวา่งวนัท่ี 10-15 เมษายน พ.ศ.

2564 เปิดใหบ้รกิาร HELPDESK ในวนัศกุรท่ี์ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 และเปิดใหบ้รกิารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (KITS)
ในวนัจนัทรท่ี์ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

- ปิดใหบ้รกิารพืน้ท่ีอาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ระหวา่งวนัท่ี 11-15 เมษายน พ.ศ. 2564

ช่องทางการติดตอ่
FB Inbox: m.me/ocs.ku
อีเมล helpdesk@ku.ac.th
คน้หาขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/
โทรศพัท์ 025620951-6 ตอ่ 622541-3

สบค. แจง้เวลาการใหบ้ริการเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564

สบค. ใหก้ารตอ้นรับวศิวกร

บริษัท แอมเทค อเีอม็ (ประเทศไทย)

เม่ือวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ใหก้ารตอ้นรบัวิศวกร บรษัิท แอมเทค

อีเอม็ (ประเทศไทย) มาศกึษาดงูานเก่ียวกบัระบบประกอบอาคาร ณ หอ้งประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 7 อาคารสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์

ผูส้นใจศกึษาดงูานสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ติดตอ่ไดท่ี้ งานส่ือสารองคก์ร ฝ่ายบรหิารและธุรการ อีเมล.

procs@ku.ac.th โทร. 0-2562-0951-6 ตอ่ 622524

สบค. จดัทาํเวบ็ไซตอ์วยพรปีใหม่ไทย สงกรานตอ์อนไลน์

ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และฝ่ายระบบสารสนเทศ สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

จดัทาํเวบ็ไซตอ์วยพรปีใหมไ่ทย สงกรานตอ์อนไลน์ “สงกรานต์ KU หา่งกาย ไมห่า่งใจ ปี 2564 พลงั KU สูโ้ควิด-19” โดย
ทกุทา่นลงนามอวยพรออนไลน์ และสาดนํา้ออนไลนไ์ดท่ี้เวบ็ไซต์ https://kuform.ku.ac.th/13apr2564/

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR2L9ihdgpTxAjOUFpmZn8sOVd9o8dMwpLaKzlvd2yn1Nm0zDQORyhL8bDk
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/
https://kuform.ku.ac.th/13apr2564/?fbclid=IwAR0zCXCRsdrdAZYFEtySgJ0hcd0Uny-akZruHlquQK55q-YJM2yTDg_BXzI
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.sanook.com/home/29501
แหลง่รูปภาพ : https://www.wegointer.com/2020/02/chinese-people-putting-masks-on-their-pets

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอก 3 นีน้บัไดว้า่มีความรุนแรง และเกิดการแพรร่ะบาด

อยา่งรวดเรว็ จนจาํนวนผูติ้ดเชือ้รายวนัทะลไุปท่ีหลกัพนัตอ่เน่ืองมาหลายวนัแลว้ เบือ้งตน้เรา

อาจคิดถงึเพียงแคเ่รือ่งของผูต้ิดเชือ้วา่จะทาํอยา่งไร แตส่าํหรบัผูติ้ดเชือ้ท่ีมีสตัวเ์ลีย้ง ใน

ระหวา่งท่ีผูต้ดิเชือ้ตอ้งไปรกัษาตวั แลว้สตัวเ์ลีย้งของเราละ่ จะทาํอยา่งไรกบัพวกเขา วนันีเ้รามี

คาํแนะนาํ

สตัวเ์ลีย้งติดไวรสัโควิด-19 ไดห้รอืไม?่
1. เลี่ยงการสมัผสัสตัวเ์ลีย้งของคณุ ทัง้กอด จบู หอม ฯลฯ

2. หา้มไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งออกไปนอกบา้น เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หมี้การปฏิสมัพนัธก์บัสตัว์ หรอื
คนอ่ืน ๆ

3. ตดิตอ่สถานพยาบาลท่ีสามารถรบัฝาก หรอืดแูลสตัวเ์ลีย้งในระหวา่งคณุพกัรกัษาตวั

ท่ีโรงพยาบาล

4. อาจใหเ้พ่ือน หรอืญาติท่ีไม่ติดเชือ้โควิด-19 มานาํสตัวเ์ลีย้งไปยงัสถานพยาบาลท่ีรบั

ดแูลแทน ซึง่ผูท่ี้มารบัตอ้งสวมเครือ่งปอ้งกนัทัง้ถงุมือ หนา้กากอนามยั

5. ถา้มีคนในครอบครวัท่ีไมต่ิดเชือ้โควิด-19 สามารถใหเ้ขาดแูลแทนได้ แตก็่ควรเลี่ยงท่ี

จะใกลชิ้ดกบัสตัวเ์ลีย้ง จนกวา่จะพน้ระยะเวลากกัตวั 14 วนั

6. ถา้ระหวา่งนีส้ตัวเ์ลีย้งมีอาการป่วย เบือ้งตน้ใหส้งัเกตอาการ และสามารถโทรศพัท์

ขอคาํปรกึษาสตัวแพทย์ แตถ่า้มีอาการรุนแรงขึน้ควรพาสตัวเ์ลีย้งไปหาสตัวแพทย์

7. แตถ่า้ผูป่้วยอยู่คนเดียว ควรติดตอ่สถานท่ีรบัดแูลสตัวเ์ลีย้ง หรอืโรงแรมท่ีรบัดแูลสตัว์

มารบัสตัวเ์ลีย้งไปดแูล อยา่ทิง้สตัวเ์ลีย้งไวเ้พียงลาํพงั หรอืนาํไปปลอ่ย

แมใ้นปัจจบุนัยงัไม่มีขอ้มลูทางวิทยาศาสตรท่ี์ระบวุา่สตัวเ์ลีย้งสามารถแพรโ่รคโควิด-19

สูค่นได้ เจา้ของสตัวเ์ลีย้งก็ควรทาํตามคาํแนะนาํ และไมค่วรทิง้สตัวเ์ลีย้งของตวัเอง

เมือ่เราตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งทาํอย่างไรกับสัตวเ์ลีย้ง?

https://www.sanook.com/home/29501
https://www.wegointer.com/2020/02/chinese-people-putting-masks-on-their-pets
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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://www.matichon.co.th/court-news/news_2695686

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ ƠŬơ ŪźŔű źƒźƘŗ ŪƘŬ
ƉƠ̆Ŕō ƏŔƉť ƘŬƉŔǝő źƘƒƊ ʃ

ž ƔŬő ż əƘŹž ƔŬŮźƒƉƳŤ Ơ “ǝŕ əƘŲəƘŪơŮƔŔŌź”

เม่ือเวลา 10.00 น. วนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหห้น่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑท์างการแพทย์

พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะหต์า่ง ๆ จาํนวน 5 แหง่ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัประสติู สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้า

ทีปังกรรศัมีโชติ มหาวชิโรตตมางกรู สริวิิบลูยราชกมุาร วนัท่ี 29 เมษายน 2564

https://www.matichon.co.th/court-news/news_2695686
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