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ถวายผา้พระกฐิน ณ วดัโสมนสัวหิาร และวดั

สทุศันเทพวราราม

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชาน-ุ

ภาพ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ใหเ้ป็นบคุคล

สาํคญัของโลก เม่ือปี พ.ศ. 2505 ซึง่นบัเป็นบคุคลไทย

พระองคแ์รก และทรงไดร้บัการถวายพระนามเป็น "พระบิดา

แห่งประวตัิศาสตรไ์ทย" โดยกาํหนดใหว้นัท่ี 1 ธนัวาคม ของ

ทกุปีเป็น “วนัดาํรงราชานภุาพ”
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ดิศวรกมุาร กรม

พระยาดาํรงราชานภุาพ ประสตูิเม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน พ.ศ.

2405 เป็นพระราชโอรสพระองคท่ี์ 57 ในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยู่หวั ประสตูิแต่เจา้จอมมารดาชุ่ม โดยมีพระ

อิสรยิยศคือ พระเจา้ลกูยาเธอ พระองคเ์จา้ดิศวรกมุาร กระทั่ง

ในปี พ.ศ. 2472 ทรงไดร้บัพระราชทานพระอิสรยิยศพระบรม

วงศต์่างกรมเป็น "สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา

ดาํรงราชานภุาพ" ซึง่นบัว่าเป็นตาํแหน่งสงูท่ีสดุสาํหรบัพระ

บรมวงศานวุงศ์

ภายหลงัเม่ือเกิดเหตกุารณเ์ปล่ียนแปลงการปกครองขึน้

ในปี พ.ศ. 2475 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรง

ราชานภุาพ เสด็จไปประทบัท่ีเกาะปีนงั เพ่ือหลีกเล่ียงความ

วุ่นวายทางการเมือง ต่อมาเสด็จกลบัประเทศไทยมาประทบัท่ี

วงัวรดิศ พระองคป์ระชวรดว้ยพระโรคพระหทยัพิการ และ

สิน้พระชนมเ์ม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2486 รวมพระชนมายุ

ได้ 81 พรรษา

ทกุปีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย จะมี

พธีิวางพวงมาลาถวายสกัการะพระอนสุาวรยีส์มเด็จพระเจา้-

บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ และการประกอบ

พธีิสงฆเ์พ่ือทาํบญุอทิุศส่วนกศุล การมอบรางวลัและประกาศ

เกียรติคณุแก่ขา้ราชการกระทรวงมหาดไทยท่ีทาํความดี เพ่ือ

ประเทศชาติ พรอ้มกบัการจดัพธีิถวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็น

ขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผ่นดิน
แหลง่ขอ้มลูวนัดาํรงราชานภุาพ

https://hilight.kapook.com/view/145600

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

https://hilight.kapook.com/view/145600
mailto:pongsakorn.s@ku.ac.th
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิด MAC Address แบบสุ่ม

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

แนวปฏบิตักิารผ่อนคลาย เปิดสถานทีท่าํการ

และการปฏบิตังิานของบุคลากร เร่ิม 1 พ.ย. 64

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. เตรียมเส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า

ชานเมอืงสายสีแดง ฝ่ังตดิถนนวิภาวดรัีงสติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มอบหมายใหก้องยานพาหนะอาคารและสถานท่ี ดาํเนินการปรบัปรุงและเตรยีม

เสน้ทางเขา้-ออก เช่ือมตอ่สถานีรถไฟฟา้ชานเมืองสายสแีดง บางซื่อ-รงัสติ (สถานีบางเขน) บรเิวณพืน้ท่ีฝ่ังติดถนน

วิภาวดีรงัสติ โดยไดด้าํเนินการจดัทาํประตเูช่ือมทาง เขา้-ออก จาํนวน 2 ประตู ดงันี ้

1. ประตเูขา้-ออก สวนวรุณาวนั-สาํนกัพิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรมการเกษตร เช่ือมตอ่ทางออกท่ี 7 (สถานีบางเขน)

2. ประตเูขา้-ออก ถนนระพีสาครกิ-ภาควิชาพืชสวน เช่ือมตอ่ทางออกท่ี 8 (สถานีบางเขน)

ทางเขา้-ออกดงักลา่วจะอาํนวยความสะดวกใหก้บันิสติ บคุลากร ประชาชนทั่วไปและผูท่ี้เดินทางโดยรถไฟฟา้

ชานเมืองสายสแีดง ผูท่ี้ใชเ้สน้ทางผา่นถนนวิภาวดีรงัสติ ซึง่สามารถใชเ้ช่ือมตอ่กบัระบบขนสง่สาธารณะอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย

ประตเูขา้-ออก เช่ือมตอ่สถานีรถไฟฟา้ชานเมืองสายสแีดง (สถานีบางเขน) เปิดใหบ้รกิารทกุวนั ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 20.00

น.

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. จัดประชุมทางวิชาการ คร้ังที ่60

“เกษตรศาสตรว์ิถถีัดไป พลิกวิกฤตสู่ิความยั่งยนื”

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

สบค. ขอเชญิบุคลากร มก.

เปลีย่นรหสัผ่านทกุวทิยาเขต

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอใหบ้คุลากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทกุทา่น ทกุวิทยาเขต เปลีย่นรหสัผา่นบญัชี

ผูใ้ชง้าน (account@ku.ac.th) เพ่ือความปลอดภยัยิ่งขึน้ และเพ่ือสรา้งมั่นใจดา้นความมั่นคงปลอดภยัไอทีเพ่ิมขึน้

หลงัจากเปลีย่นรหสัผา่นแลว้จะตอ้ง Sign In ระบบสารสนเทศใหมท่ัง้หมด เช่น KUWIN, KU Office365, KU
Google หากไมด่าํเนินการตามท่ีกาํหนด บญัชีผูใ้ชง้านจะไมส่ามารถใชบ้รกิารสารสนเทศได้

ทกุทา่นสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ คูม่ือการเปลีย่นรหสัผา่น คูม่ือการกูค้ืนรหสัผา่น

ภาษาไทย https://ocs.ku.ac.th/2019/change-passwordnontri/
English https://ocs.ku.ac.th/2019/en/change-passwordnontri/

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://ocs.ku.ac.th/2019/change-passwordnontri/
https://ocs.ku.ac.th/2019/en/change-passwordnontri/?fbclid=IwAR2rBm7HRu_Ott5dHR9yyI1BOJMq3RodUdRq6G-SWpeHlN3Pay6rxHJEiVo
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2564

ณ วัดพระนารายณม์หาราชวรวหิาร จ.นครราชสมีา

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 7.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นาํ

โดย รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ และบคุลากร รว่มถวายผา้พระกฐิน

พระราชทาน พ.ศ. 2564 ณ วดัพระนารายณม์หาราชวรวิหาร จงัหวดันครราชสมีา

สบค. จดัพธีิมอบรางวลัในโครงการ

Digital KU Awards คร้ังที ่2 แบบออนไลน์

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-12.00 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดัโครงการ

ดิจิทลัเคยู ในการนาํเสนอผลงานจากทีมท่ีไดร้บัรางวลั Digital KU Awards ครัง้ท่ี 2 เรือ่ง “ตวัอยา่งการนาํขอ้มลูไปใช้

ขบัเคลือ่นองคก์ร” กลา่วรายงานโดย รศ.ดร.ประดนเดช นีละคปุต์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดจิิทลั ดร.จงรกั วชัรนิทร์

รตัน์ อธิการบดี มก. กลา่วถึงนโยบาย Digital KU รศ.ดร.อานนท์ รุง่สวา่ง ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยดีิจิทลั และ

รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ กลา่วสรุปโครงการ รบัชมคลปิวิดีโอและประกาศ

ผลรางวลั การนาํเสนอผลงานแบบออนไลนข์องทีมท่ีไดร้บัรางวลั โดยรางวลัชนะเลศิ คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา รางวลั

รองชนะเลศิอนัดบั 1 คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 คณะบรหิารธุรกิจ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั

3 สาํนกัสง่เสรมิและฝึกอบรม ดาํเนินรายการโดยคณุผกามาศ ธนพฒันพงศ์

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://it.teenee.com/it/799.html

เมื่อปลายเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ CEO ของ Facebook ไดป้ระกาศวา่ บรษัิทไดเ้ปลีย่นช่ือ

เป็น Meta พรอ้มโลโกใ้หม่ ลกัษณะคลา้ยอินฟินิตี ้ สะทอ้นแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทในอนาคต ท่ีเนน้สรา้ง

Metaverse หรอืโลกเสมือนจรงิ (Virtual Reality – VR) โดย มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ คาดวา่ จะมีคนใชง้าน

Metaverse 1,000 ลา้นคน ภายใน 10 ปีขา้งหนา้

Metaverse คืออะไร คอนเซ็ปต์ Metaverse ของ Meta เป็นเหมือนกบัโลกเสมือนจรงิ ท่ีทกุคนสามารถเขา้ไป

ทาํกิจกรรมในโลกนัน้ได้ โดยการเขา้สูโ่ลกของ Metaverse ก็จะตอ้งใชง้านผา่นอปุกรณต์า่ง ๆ สว่นกิจกรรมท่ีสามารถทาํ
ไดก็้เช่น การดหูนงั ทาํงาน ประชมุ ไปคอนเสริต์ การเดินทางไปท่ีตา่ง ๆ หรอืแมก้ระทั่งการลองเสือ้ผา้ โดยท่ีเราไมต่อ้งไปยงั

สถานท่ีนัน้ จะไปเจอใครก็ทาํไดห้มด ไมจ่าํกดัสถานท่ี แมต้วัเราจรงิ ๆ จะนั่งอยูท่ี่บา้นก็ตาม

หลงัจากนีต้อ่ไป Facebook จะเป็นเพียงบรษัิทลกูของ Meta เทา่นัน้ เช่นเดียวกบั Instagram, Whatsapp
พรอ้มกนันี ้ ทาง Meta เตรยีมท่ีจะเปิดขายหุน้ในช่ือ MVRS ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 นี ้

Metaverse คอือะไร ?

https://www.sanook.com/women/181657/
https://it.teenee.com/it/799.html
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


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

11

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

ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

ถวายผาพระกฐิน ณ วัดโสมนัสฯ และวัดสุทัศนฯ

เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดาํเนินไปในการทรงบาํเพ็ญพระราชกศุลถวายผา้พระกฐิน ณ วดัโสมนสัวิหาร และวดัสทุศันเทพวราราม 

กรุงเทพมหานคร โอกาสนี ้สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราช

ธิดา และเจา้คณุพระสนีินาฏ พิลาสกลัยาณี โดยเสด็จดว้ย

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