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Care & Share :                               3-4
- รบัปรญิญา 2 และ Ransomware

- มก. ลดคา่เทอมนิสติ 50% ตามนโยบายกระทรวง อว.

และรฐับาล

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. ขอเชิญถวายพระพรออนไลน ์เน่ืองในวโรกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้

เจา้อยู่หวั

- ประกาศเรื่องการเล่ือนการชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษา

ประจาํภาคตน้ ปีการศกึษา 2564

- เบือ้งหลงัความสาํเรจ็ของนกักีฬาเทควนัโดทีมไทย

ในโอลมิปิคเกมส ์TOKYO 2020

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. จดัทาํเวบ็ไซตล์งนามถวายพระพรชยัมงคล 

ออนไลน ์เน่ืองในวโรกาสวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนม-

พรรษา พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั

- สบค. จดัทาํ Banner ถวายพระพร เน่ืองในวโรกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั

- ช่วง WLH ทาํงานท่ีบา้นใหเ้หมือนท่ีทาํงาน ดว้ยการลง

VPN KU

- บรกิารสารสนเทศสาํหรบัอาจารย์

KNOWLEDGE :                                 9
- คูมื่อการแยกกกัตวัท่ีบา้น หรือ Home Isolation

เกษตรนวัตกรรม : 10
- “Avan Prope Bee” ผลติภณัฑส์ง่เสรมิการนอนหลบั

เพ่ือสขุภาพของ มก. กพส.

InfoGraphic :                               11
- มาตรการดา้นสขุอนามยัในสถานการณโ์ควดิ-19

โรงอาหารกลาง 1, 2 และรา้นอาหารดา้นการปอ้งกนั

สว่นพนกังานและลกูคา้

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง โปรดเกลา้ฯ ประธานองคมนตรีเป็นผูแ้ทน

พระองคบ์าํเพ็ญพระราชกศุลเน่ืองในวนัเฉลมิพระชนม-

พรรษา 12 สงิหา

ในชว่ง 20-30 ปีท่ีผา่นมาไดมี้การนาํสารเคมีซีเอฟซี หรือคลอ

โรฟลอูอโรคารบ์อน (CFC : Chlorofluorocarbon) จาํนวน
มากมาใชใ้นอตุสาหกรรมเคร่ืองทาํความเย็น (เช่น ตูเ้ย็น

เคร่ืองปรบัอากาศ) และอตุสาหกรรมการผลิตโฟม ทาํใหมี้ซีเอฟซี

ระเหยขึน้สู่บรรยากาศ และไปทาํปฏิกิรยิากบัก๊าซโอโซน ทาํใหก๊้าซ

โอโซนถกูทาํลาย จนมีปรมิาณลดลงอยา่งรวดเรว็

นอกจากนีซี้เอฟซียงัสลายตวัไดย้าก จงึตกคา้งในบรรยากาศได้

ยาวนาน ทาํใหก๊้าซโอโซนถกูทาํลายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองอีกดว้ย เม่ือก๊าซ

โอโซนลดนอ้ยลงก็จะทาํใหร้งัสีอลัตราไวโอเลตเขา้สูพื่น้โลกไดม้าก จงึ

เป็นอนัตรายตอ่มนษุยอ์ยา่งมาก โดยเฉพาะการเกิดโรคมะเรง็ท่ี

ผิวหนงั ดงันัน้ การกาํหนดใหมี้วนัโอโซนโลกขึน้ ก็เพ่ือเป็นการพิทกัษ์

บรรยากาศชัน้โอโซน

และในหลายประเทศไดร้ว่มกนัจดัทาํอนสุญัญาการปอ้งกนัชัน้

บรรยากาศโอโซนขึน้ในปี พ.ศ. 2528 เรียกวา่ "อนสุญัญาเวียนนา

และพิธีสารวา่ดว้ยการเลิกใชส้ารทาํลายชัน้โอโซน" และจดัใหล้งนาม

ใน "พิธีสารมอนทรีออล" ขึน้ในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2530 เป็นสว่น

หนึ่งของอนสุญัญาเวียนนา ดงันัน้องคก์ารสหประชาชาติ จงึได้

ประกาศใหว้นัท่ี 16 กนัยายน ของทกุปี เป็น "วนัโอโซนโลก" ตัง้แตปี่

พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา

ผลของพิธีสารในขัน้ตน้ สารเคมีท่ีถกูควบคมุ คือ สาร CFC

(Chlorofluorocarbon) รวม 5 ชนิด และสารฮาลอน (Halon) 3

ชนิด รวมสารควบคมุทัง้สิน้ จาํนวน 8 ชนิด ซึ่งสารเหลา่นีถ้กูใชใ้น
อตุสาหกรรมหลายประเภท เชน่ เป็นสารท่ีใชท้าํความเย็นในตูเ้ย็น

เคร่ืองปรบัอากาศ ใชเ้ป็นก๊าซสาํหรบัเป่าโฟม และเป็นฉนวนในโฟม

รวมทัง้ใชเ้ป็นตวัทาํละลายในการทาํความสะอาด และการลา้งคราบ

ไขมนัสิ่งสกปรกในชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมแ้ตส่ารท่ีใชอ้ยูใ่น

กระป๋องสเปรย์ แตใ่นสว่นสารฮาลอนใชเ้ป็นสารดบัเพลิงในอปุกรณ์

ปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั ซึ่งการใชส้าร CFC ก็มีมากในอตุสาหกรรม
นั่นคืออตุสาหกรรมย่ิงพฒันา ก็จะมีการทาํลายโอโซนกนัมากเทา่นัน้

สาํหรบัประเทศไทย ไดร้ว่มลงนามในพิธีสารนี ้ เม่ือวนัท่ี 15

กนัยายน พ.ศ. 2531 และใหส้ตัยาบนั เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.

2532 มีผลบงัคบัใชต้อ่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2532

แหลง่ภาพและขอ้มลูวนัโอโซนโลก

https://hilight.kapook.com/view/28734
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

รับปริญญา 2

Ransomware

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

มก. ลดค่าเทอมนิสิต 50% 
ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล

ท่ีประชมุ ก.บ.ม. วาระพิเศษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลดคา่เทอม 50 % พรอ้มแนวปฏิบตัิ

เก่ียวกบัการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรฐับาล ในการชว่ยเหลือ

นิสิตในสถานการณ์ COVID-19

เม่ือวนัองัคารท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 2/64 ผา่นระบบออนไลน์ โดยมีวาระพิจารณาลด

คา่ธรรมเนียมการศกึษาประจาํภาคตน้ ปีการศกึษา 2564 ซึ่งท่ีประชมุมีมตอินมุตัิใหค้วามชว่ยเหลือนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) โดยลด

คา่ธรรมเนียมการศกึษา ประจาํภาคตน้ ปีการศกึษา 2564 ทกุระดบัปรญิญา ตามมตขิองคณะรฐัมนตรี

วนัท่ี 27 กรกฎาคม กลา่วคือ สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จะไดร้บัสว่นลดเป็นลกัษณะรว่มจา่ยระหวา่งรฐั

และสถาบนัอดุมศกึษาในอตัรา 6:4 โดยคา่เลา่เรียน/คา่ธรรมเนียมการศกึษาสว่นท่ีไม่เกิน 50,000 บาท

ลดรอ้ยละ 50 / 50,001 - 100,000 บาท ลดเพิ่มรอ้ยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดเพิ่มรอ้ยละ 10

โดยสว่นลดสงูสดุรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 50

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

มก. ขอเชิญถวายพระพรออนไลน ์เน่ืองในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรข์อเชิญรว่มลงนามถวายพระพรชยัมงคลออนไลน์ เน่ืองในโอกาสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้

เจา้อยูห่วั ในวนัพธุท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไดท่ี้เว็บไซต์ https://kuform.ku.ac.th/28jul2564/main.php

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://kuform.ku.ac.th/28jul2564/main.php?fbclid=IwAR0pGnCe3Z1T_Rr6B7jTfqQPaexD3zCLDV1DIs4OJsBlWMhHJjnSLdkJjEs
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีอยูเ่บือ้งหลงัความสาํเรจ็ของนกักีฬาเทควนัโด

ทีมไทย ในโอลิมเกมส์ TOKYO 2020 ไดแ้ก่ ดร.ชเว ยอง ซอก (โคชเช) ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากลุ

นกัจิตวิทยา คณุมนตรี แกว้ฉลาด และคณุมานะพล โยเหลา เจา้หนา้ท่ีวิทยาศาสตรก์ารกีฬา (ศษิยเ์ก่า

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน) คณุชนาธิป ซอ้นขาํ นิสิต

ปัจจบุนั สาขาการจดัการกีฬา คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน

เบือ้งหลังความสาํเร็จของนักกฬีาเทควันโดทมีไทย

ในโอลิมปิคเกมส ์TOKYO 2020

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

ทกุทา่นสามารถเช่ือมตอ่เครือขา่ยเสมือน (VPN – Virtual Private Network) ผา่นเคร่ือง

คอมพิวเตอรห์นึ่งไปยงัอีกเคร่ืองคอมพิวเตอรห์นึ่งไมจ่าํกดัเวลาและสถานท่ี ผา่นโปรแกรม VPN ท่ีทาํการ
ตดิตัง้ลงเคร่ืองเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งจะทาํใหก้ารเช่ือมตอ่ดงักลา่วสามารถใชง้านระบบสารสนเทศ รวมถึง

ทรพัยากรของมหาวิทยาลยั (อาทิ การดาวนโ์หลดเอกสารวิชาการของระบบหอ้งสมดุ) ไดเ้สมือนใชง้านอยู่

ภายในมหาวิทยาลยัฯ การใชง้าน VPN จะทาํใหมี้ความปลอดภยัการใชง้านสงู เน่ืองมีการเขา้รหสัขอ้มลู

ตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง ไมเ่ส่ียงตอ่การโดนดกัขอ้มลู
สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมได้ ท่ีเว็บ http://vpn.ku.ac.th

ขัน้ตอนการตดิตัง้ : https://vpn.ku.ac.th/index.php?content=howtowindows

วีดีโอวิธีการตดิตัง้ VPN https://www.youtube.com/watch?v=rgNSVwlSu0g

ช่วง WLH ทาํงานทีบ่า้นใหเ้หมอืนทีท่าํงาน

ดว้ยการลง VPN KU

เม่ือวนัพธุท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายระบบ

สารสนเทศ สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดจ้ดัทาํเว็บไซตถ์วายพระพรชยัมงคล
ออนไลน์ เน่ืองในวโรกาสวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ คณะ

ผูบ้รหิาร และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยทกุทา่นเขา้ถวายพระพร

ชยัมงคลออนไลนไ์ดท่ี้ https://kuform.ku.ac.th/28jul2564/main.php

สบค. จดัทาํเวบ็ไซตล์งนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั

สบค. จดัทาํ Banner ถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสวัน
คล้ายวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั

เม่ือวนัพธุท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดัทาํ Banner ถวายพระพร เน่ือง
ในวโรกาสวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่ม ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ คณะผูบ้รหิาร และบคุลากร

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://vpn.ku.ac.th/
https://vpn.ku.ac.th/index.php?content=howtowindows
https://www.youtube.com/watch?v=rgNSVwlSu0g&fbclid=IwAR253bznxmjP1Q3KP6RQC9702kOZru5he8_ZvRtLqrxiC-R3A6YpZ8XBtKE
https://kuform.ku.ac.th/28jul2564/main.php
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/photos/a.234553113677169/1234869436978860

กระทรวงสาธารณสขุ รว่มกบั สสส. เปิดตวั “คูมื่อการแยกกกัตวัท่ีบา้น” หรือ Home Isolation
เพ่ือเป็นทางเลือกในการดแูลรกัษาผูป่้วยโควิดท่ีอยูใ่นกลุ่มสีเขียว และแพทยป์ระเมินแลว้วา่สามารถรกัษาตวั

อยูท่ี่บา้นได้ ตวัอยา่งคูมื่อ มีคาํแนะนาํตัง้แตข่อ้ปฏิบตัขิองผูป่้วย การประสานขอ้มลูกบัแพทย์ การดแูลเดก็ท่ี

ตดิเชือ้ การจดัการกบัขยะตดิเชือ้ เป็นตน้

ผูส้นใจสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิโดยดาวนโ์หลดไดท่ี้เว็บไซต์ http://ssss.network/rnzwu

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/photos/a.234553113677169/1234869436978860
http://ssss.network/rnzwu?fbclid=IwAR2HEd29AnDDU5Fq7CsszNnCWL7goxoYyqF5trxJsqqSlr9BJNceEHpo_X8
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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.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/

ในหลวง โปรดเกลาฯ ประธานองคมนตรีเปนผูแทนบําเพ็ญ

พระราชกศุลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 สิงหาคม 2564 เวลา 07.55 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ให้ พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผูแ้ทนพระองค์ ไปในการบาํเพ็ญพระราชกศุลปลอ่ย

โค นก และปลา เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง วนัท่ี 12 สิงหาคม 2564 ณ ทา่วาสกุรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร

จากนัน้ เวลา 09.00 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ พลเอก สรุยทุธ์ จลุา

นนท์ ประธานองคมนตรี ไปเป็นประธานในการบาํเพ็ญพระราชกศุลถวายภตัตาหารเพล ถวายผา้ไตร และถวาย

เคร่ืองสงัฆทาน แด่ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก และพระสงฆ์ เน่ือง

ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง วนัท่ี

12 สิงหาคม 2564 ณ พระอโุบสถวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

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