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Care & Share :                               3-4
- ขอ้มลูสว่นบคุคลกบัการประกาศคะแนนสอบ

- การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคล

- บนัทกึจากอธิการบดี : KU fruit vinegar berry juice

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. รว่มนอ้มราํลกึ เน่ืองในวนัคลา้ยวนับรมราชสมภพ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศ มหาภมูิพลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร

- ทรงพระเจรญิ เน่ืองในโอกาสคลา้ยวนัประสตูิ

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิตยิาภา 

นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร 

มหาวชัรราชธิดา

- มก. จดัโครงการรางวลัคณุภาพ มก. ครัง้ท่ี 15

ประจาํปี 2564

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. เปิดใหบ้รกิาร Co-Learning Space

สาํหรบันิสติ มก.

- สบค. เปิดการทดสอบดา้นสมรรถนะดา้นดจิิทลั

สาํหรบันิสติ มก. ระดบัปรญิญาตรี ทกุวิทยาเขต

- สบค. นอ้มสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุ เน่ืองในวนั

คลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเดจ็ พระบรม

ชนกาธิเบศ มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

- ทรงพระเจรญิ เน่ืองในโอกาสคลา้ยวนัประสตู ิ

สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิตยิาภา 

นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร

มหาวชัรราชธิดา

KNOWLEDGE :                                 9
- 7 พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงคท่ี์ตดิมาจากการใช้

โซเชียลมีเดีย (ตอน 1)

เกษตรนวัตกรรม : 10
- นวตักรรมรางระนาดทุม้ถอดประกอบ+ขาตัง้

InfoGraphic :                               11
- หนาวนีด้แูลผิวอย่างไร ?

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง-พระราชินี ทรงวางศลิาฤกษ์แทน่ฐาน

พระบรมราชานสุาวรีย์ รชักาลท่ี 9

ถวายผา้พระกฐิน ณ วดัโสมนสัวหิาร และวดั

สทุศันเทพวราราม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือดว่นมาก ท่ี กษ

0709/382 ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2533 เรียนเลขาธิการ

คณะรฐัมนตรี ขออนมุตัใิหว้นัท่ี 14 มกราคม ของทกุปีให้ เป็น "วนั

อนรุกัษท์รพัยากรป่าไมข้องชาต"ิ โดยพิจารณาวา่ เม่ือวนัท่ี 14

มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ

พลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระ

ราชกาํหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ร.บ.ป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2484 และ

พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504

พระราชกาํหนดดงักลา่วไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะรฐัมนตรี มีอาํนาจสั่งการให้

สมัปทานป่าไมส้ิน้สดุลงทัง้แปลงได้ อนัเน่ืองมาจากอทุกภยัภาคใต้

ท่ีเกิดขึน้เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะท่ีตาํบลกะทนู

อาํเภอพิปนู จงัหวดันครศรีธรรมราช นอกจากจะทาํใหป้ระชาชน

ไดร้บัความสญูเสียชีวิตและทรพัยส์ินแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดความสญูเสีย

ทัง้ดา้นจิตใจและเศรษฐกิจอยา่งใหญ่หลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงึไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ภยั

ธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้สว่นหนึ่งมาจากสาเหตกุารลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า

ซึ่งถือเป็นปัญหาพืน้ฐานท่ีสาํคญั จงึจาํเป็นตอ้งทาํการรณรงคอ์ยา่ง

ตอ่เน่ืองและระยะยาวใหป้ระชาชนตระหนกั และใหค้วามสาํคญัตอ่

อนัตราย และผลกระทบของการตดัไมท้าํลายป่า โดยรฐัตอ้งสรา้ง

ความสาํนกึใหก้บัประชาชนเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

ตดัไมท้าํลายป่า จงึขออนมุตักิาํหนดใหว้นัท่ี 14 มกราคม ของทกุปี

เป็นวนัอนรุกัษท์รพัยากรป่าไมข้องชาติ และคณะรฐัมนตรีไดล้งมติ

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2533 กาํหนดใหว้นัท่ี 14 มกราคม เป็นวนั

อนรุกัษท์รพัยากรป่าไมข้องชาติ

ทัง้นี ้ เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้ะลกึถึงผลเสียตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ตดัไมท้าํลายป่า ซึ่งทาํใหป้ระชาชนภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ ตอ้ง

เสียชีวิตและทรพัยส์ิน และนอกจากนีย้งัจะไดร้ะลกึถึงมาตรการอนั

เดด็ขาดของรฐับาลท่ีสั่งใหปิ้ดป่า ระงบัการทาํไมใ้นป่าสมัปทาน โดย

ไมห่วั่นไหวตอ่อปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ถือเป็นกา้วสาํคญัในประวตัิ

การอนรุกัษท์รพัยากรป่าไมข้องประเทศ

แหลง่ขอ้มลู
https://hilight.kapook.com/view/45432

ท่ีปรกึษา  

รศ.ดร.สมชาย นาํประเสริฐชยั     ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร ์
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

ข้ออมูลส่วนบุคคลกับการประกาศคะแนนสอบ

ปิด MAC Address แบบสุ่ม

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

บนัทกึจากอธิการบดี :
KU fruit vinegar berry juice

ปีใหม่ 2565 ผมไดม้อบหมายให้ กองกลางจดัเตรยีม ผลติภณัฑม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือแสดงศกัยภาพ

ดา้นการเกษตร อาหาร และผลติภณัฑชี์วภาพ เพ่ือขอบคณุผูส้นบัสนนุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผมคิดวา่ “สนิคา้ ในปัจจบุนันา่จะมีเกือบ 100 รายการ ในสว่นงานตา่ง ๆ ทัง้

วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกาํแพงแสน และวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร และวนันี ้ ผมไดท้ดลองดื่ม

fruit vinegar berry juice ท่ีมีรสชาติ และมีคณุสมบตัิ ท่ีสามารถเรยีกไดว้า่ เป็นนํา้ดื่มสขุภาพ มีรสละมนุ กลม

กลอ่ม มีความเปรีย้วจาก vinegar และความหวานจากนํา้เช่ือมฟรุก๊โตส และนํา้ผึง้เลก็นอ้ย ผมคิดวา่เป็นรสชาติท่ี

เหมาะสาํหรบัคนไทย และท่ีสาํคญัใชว้ตัถดุิบจากนวตักรรมของไทย จงึอยากจะเชิญชวนทกุทา่นหนัมาดื่มนํา้จาก

นวตักรรมของเคยู ฟูด้ จากสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร ท่ีมีรายการผลติภณัฑอ์าหารจาํนวนมาก และจะ

เป็นตน้แบบในการใชน้วตักรรมนาํไทยดา้นอาหาร และเมือ่รวมของสว่นงานตา่ง ๆ มีรายการผลติผล และผลติภณัฑ์

จาํนวนมาก ท่ีวนัหลงัผมจะนาํ list รายการมาแสดง และเป็นนวตักรรมครัง้สาํคญัท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะ

เปลีย่น platform การเรยีนรู ้ โดยใชน้วตักรรมเป็นฐานในการเรยีนรู ้ ใชผ้ลติภณัฑเ์ป็น outcome และยอ้นกลบัมาสู่

การจดัการเรยีนรู ้ การสรา้งคนรุน่ใหม่ คนวยัทาํงาน ใหเ้ป็นนวตักรและ ผูป้ระกอบการ BCG”

ขอเชิญนะครบัช่วงปีใหม่ เชิญมาเลอืกซือ้ ของขวญัปีใหมท่ี่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จากผลติภณัฑข์อง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรก์นันะครบั และหลงัปีใหม่ new and next normal รอพบกบั platform ใหมข่อง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการใชน้วตักรรมนาํไทย นาํมหาวิทยาลยันะครบั ดร. จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (8 ธ.ค. 2564)

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

มก. ร่วมน้อมราํลึก วันบรมราชสมภพ ในหลวง “รัชกาลที่ 9”

เมื่อวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-

17.00 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มนอ้มราํลกึ

ถึงพระมหากรุณาธิคณุ เน่ืองในวนับรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภมูิ

พลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม

ทัง้ผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร และนิสติ พิธีวาง

พานพุม่ การทาํกิจกรรมดแูลตน้นนทรี ทรงปลกู และ

ทาํกิจกรรมนิสติจิตอาสารว่มกนัในทกุวิทยาเขต โดย

พฒันาพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั เก็บกวาดขยะ ทาํ

ความสะอาด และมอบสิง่ของท่ีจาํเป็นแก่ประชาชน

บา้นพกัฉกุเฉิน และสมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรี

การแสดงดนตรเีทิดพระเกียรติรว่มกบักระทรวงการ

อดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

ทรงพระเจริญ เน่ืองในโอกาสวันคล้าย

วันประสูต ิสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภาฯ

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

มก. จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. 

คร้ังที ่15 ประจาํปี 2564

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการรางวลัคณุภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 15 ประจาํปี

พ.ศ.2564 และโครงการสมัมนา เรือ่ง วนัแหง่การเรยีนรู ้ ครัง้ท่ี 8 (KU-KM Day) จดัโดยสาํนกังานพฒันาคณุภาพและ

บรหิารความเสีย่ง และกองการเจา้หนา้ท่ี เพ่ือเป็นกลไกสาํคญัในการผลกัดนัระบบคณุภาพทางการศกึษา ใหเ้กิดการ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ี้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีของทกุสว่นงานในมหาวิทยาลยั ณ หอ้งสธุรรม

อารกีลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ไดร้บัรางวลั "ดีเยี่ยม“ประเภทท่ี 2 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนงาน

ประเภทท่ี 2.1 - นวตักรรมการบรกิาร เรือ่ง ระบบแจง้คะแนนสอบออนไลน์ : Alert แจง้ทนัทีท่ีแอป NisitKU
แบบรายบคุคล

ประเภทท่ี 2.2 - การพฒันาบรกิาร เรือ่ง ระบบ Kaset Check In : เช็คอินง่าย ๆ สไตลเ์กษตรเช็คอิน

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

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

สบค. น้อมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เน่ืองในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ 

ในหลวง “รัชกาลที ่9”

ทรงพระเจริญ เน่ืองในโอกาสวันคล้าย

วันประสูต ิสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภาฯ

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


9

แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.sanook.com/campus/1406999

ทกุวนันี ้ โซเชียลมีเดยีมบีทบาทสาํคญัตอ่ชีวิตของคนเราเป็นอยา่งมาก ดว้ยความท่ีมนัทาํใหท้ัง้โลกสามารถ

เช่ือมตอ่ถึงกนัไดอ้ยา่งไรข้อบเขต มีประโยชนด์า้นการติดตอ่สือ่สารท่ีคอ่นขา้งหลากหลาย จนแทบพดูไดว้า่เกือบทกุคน

นา่จะมีบญัชีโซเชียลมีเดียเป็นของตนเองอยา่งนอ้ย 1 บญัชี ไมว่า่จะเป็นแพลตฟอรม์ใดก็ตาม

ดงันัน้ พอตอ้งมาเขา้สงัคมในโลกแหง่ความเป็นจรงิ หลายคนก็อาจจะเผลอติดเอาพฤติกรรมเหลา่นัน้มาใช้ ทัง้ท่ีมนั

ไมค่อ่ยเหมาะสม เช่น ในการติดตอ่สือ่สารท่ีตอ้งการความเป็นทางการ หลายคนติดใชภ้าษาพดูแบบท่ีใชโ้พสตใ์นโซเชียล

มีเดียเป็นประจาํ ในกรณีนีอ้าจถงึขัน้ก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่หนา้ท่ีการงานได้ เช่น ถกูตาํหนิเพราะการสือ่สารไมเ่หมาะ

กบักาลเทศะ สรา้งความเขา้ใจผิด เน่ืองจากมนักาํกวม หรอือาจถึงขัน้ท่ีการสือ่สารไมส่มัฤทธิผล ตรงท่ีสรา้งความไมพ่อใจ

ใหก้บัคูส่นทนาท่ีเขาอาจจะถือเรือ่งมารยาทมาก ๆ กบัคนท่ีเขาสนใจจะติดตอ่งานดว้ยก็ได้

เราลองมาดกูนัสกันิดวา่เราทา่นอาจทาํพฤติกรรมไมพ่งึประสงคอ์ะไรบา้ง ท่ีติดมาจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย ซึง่อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสยีหายได้ ในกรณีท่ีตอ้งกลบัมาอยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจรงิ จนก่อใหเ้กิดปัญหาได้

1. ใช้สติกเกอรเ์กนิความจาํเป็น หลายคนอาจรูส้กึวา่การใชส้ติกเกอรแ์ทนคาํพดูนัน้ ชว่ยใหก้ารสนทนาดเูป็นมิตร

เขา้ถึงง่าย ดเูป็นกนัเอง มีความนา่รกัมากกวา่ตวัหนงัสอืเพียงอยา่งเดียว ท่ีอาจจะดหูว้น ๆ แข็ง ๆ จรงิจงัจนเครยีด จงึ

มกัจะใชส้ติกเกอรแ์สดงความรูส้กึแทนคาํพดูในการสนทนา หรอืใชจ้บบทสนทนาของฝ่ังตวัเอง แตใ่นการสนทนาท่ีคอ่นขา้ง

เป็นทางการ เช่น ในรูปของกิจธุระหรอืธุรกิจควรหลกีเลีย่งการใชส้ติกเกอร์ เพราะมนัจะทาํใหบ้ทสนทนานัน้ดเูบาลงจนอาจ

ดไูมน่า่เช่ือถือ ดไูมเ่ป็นมืออาชีพ เหมือนเห็นเรือ่งทกุเรือ่งเป็นเรือ่งเลก็ ในเมื่อเราไมรู่ว้า่คูส่นทนามีทศันคติอยา่งไรหรอืจะ

คิดอะไร ก็ระวงัไวก้่อนจะดีกวา่

2. ใช้ภาษาผิด ๆ ถกู ๆ การใชภ้าษาผิด ไมไ่ดห้มายถงึแคก่ารสะกดคาํผิด แตร่วมถงึการใชค้าํผิดความหมาย ใช้

คาํผิดระดบั ใชล้กัษณนามไมถ่กูตอ้ง หากพดูคยุเรือ่งท่ีเป็นงานเป็นการ ควรหลกีเลีย่งการเขียนสะกดคาํงา่ย ๆ แบบท่ีไมถ่กู

หลกัไวยากรณ์ แมว้า่จะอา่นแลว้เขา้ใจวา่หมายถงึอะไร ทวา่มนัไมเ่หมาะกบักาลเทศะ ทาํใหผู้ส้ง่สารดไูมน่า่เช่ือถือ ทัง้ยงั

อาจทาํใหก้ารสือ่สารกาํกวม ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได้ ฉะนัน้ เมื่อใดท่ีตอ้งติดตอ่กบัคนอ่ืนในเรือ่งท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ

ควรเช็กการใชภ้าษาใหถ้กูตอ้ง สะกดคาํใหถ้กู และพยายามใชภ้าษามาตรฐานเทา่นัน้ เพ่ือใหท้กุคนเขา้ใจตรงกนั

3. แชรข์่าวปลอมกันอยา่งงา่ยดาย ในการติดตอ่สือ่สารภายในทีม หรอืระหวา่งหนว่ยงาน ระหวา่งองคก์รท่ี

ติดตอ่ธุระกนั มกัจะมีกลุม่แชตในแอปฯ สาํหรบัพดูคยุติดตอ่สือ่สารเรือ่งงาน บอ่ยครัง้ท่ีเราจะเห็นคนในกลุม่สง่ขอ้มลู

บางอยา่งมาดว้ยความหวงัดี อยากแชรใ์หค้นอ่ืนไดรู้ด้ว้ย แตก่ลบัไมไ่ดต้รวจสอบก่อนท่ีจะแชรว์า่นั่นขา่วจรงิหรอืขา่วปลอม

พอไมไ่ดเ้ช็ก คนอ่ืนในกลุม่ก็จะไดร้บัขอ้มลูนัน้ตอ่ ทาํใหข้า่วปลอมหรอืขา่วบิดเบือนถกูสง่ตอ่อยา่งกวา้งขวางในเวลา

อนัรวดเรว็ มีผลใหก้ารเสพขา่วสารกลายเป็นเรือ่งท่ีซบัซอ้นกวา่ท่ีควร ดงันัน้ หลกีเลีย่งการแชรข์อ้มลูตอ่ในกลุม่คยุงาน หรอื

ตอ้งสงัเกตและตรวจสอบใหม้ากขึน้

7 พฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ีต่ดิมาจากการใช้โซเชยีลมีเดยี (ตอนที่ 1)

https://www.sanook.com/women/181657/
https://www.sanook.com/campus/1406999/
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


แหล่งข้อมูล : https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1748
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https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1748
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แหลง่ขอ้มลู https://news.thaipbs.or.th/content/310387

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ ƠŬơ ŪźŔž ƘŔƁƠż ƘŻŌƆ ʃȘŪɗŬű źƒş ƘŬ
ű źƒŭ źŸ źƘŗ ƘŬƲƉƘž ź ơŹ ʃź .9

เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แทน่ฐานพระบรมราชานสุาวรยี์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อทุยานเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดสุติ โอกาสนี ้ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิ

สริพิชัร มหาวชัรราชธิดา, สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวรี นารรีตันราชกญัญา และเจา้คณุพระสนีินาฏ พิลาสกลัยาณี

โดยเสด็จในการนีด้ว้ย โดยมีราษฎรสวมเสือ้สเีหลอืง เฝา้ทลูละอองธุลพีระบาทรบัเสด็จเป็นจาํนวนมาก ตา่งโบกธงชาติ ธงพระ

ปรมาภิไธย "ว.ป.ร." และธงพระนามาภิไธย "ส.ท." พรอ้มเปลง่เสยีง "ทรงพระเจรญิ"

https://news.thaipbs.or.th/content/310387
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