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- ขอ้มลูสว่นบคุคลกบักลอ้งวงจรปิด

- KU Message

- บนัทกึจากอธิการบดี : KUniverse new platform for 
next normal and disruptive era

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- ประกาศ มก. ฉบบัท่ี 34 เรื่อง “การจดัการเรียน

การสอนของ มก. หลงัเทศกาลวนัหยดุปีใหม”่

- มก. เดนิหนา้จดังาน เกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่

หลงัมหนัตภยัโควิด”

- สมเดจ็เจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิ-

ราชนารี ทรงพระราชทานบตัรอวยพรปีใหม่ ประจาํปี

2565 แก่ผูบ้รหิาร บคุลากร และนิสติ มก.

- “เกษตรศาสตร”์ ควา้ท่ี 1 มหาวิทยาลยัสีเขียว

ของประเทศไทย

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- TIMELIME การมีสว่นรว่มของผูป้ฏิบตังิานในการ

สรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

- สบค. จดัโครงการทดสอบสมรรถนะดา้นดจิิทลั

สาํหรบันิสติ มก. รอบท่ี 1 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564

- KNOWLEDGE :                                9
- 7 พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงคท่ี์ตดิมาจากการใช้

โซเชียลมีเดีย (ตอนจบ)

เกษตรนวัตกรรม : 10
- คนไทยคนแรกในอาเซียน ผศ.ดร.ภชุงค ์อทุโยภาศ

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดจิิทลั มก.

InfoGraphic :                               11
- 10 คาํถาม หมแูพง?

พระราชกรณียกิจ : 12
- พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงมีพระราชดาํรสั

พระราชทานพรปีใหม่ 2565

ปัจจบุนันี ้ ประชาคมโลกไดใ้หค้วามสาํคญักบัโรคมะเรง็มากขึน้

และถือเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีควรทาํความรูจ้กั เน่ืองจากในแตล่ะปีมะเรง็

ไดค้รา่ชีวิตผูค้นทั่วโลกในอตัราท่ีสงูมากขึน้ ดงันัน้ เพ่ือใหค้นทั่วโลก

ตระหนกัถึงภยัรา้ยจากโรคมะเรง็ รวมถึงรณรงคใ์หท้กุคนหนัมาใสใ่จ

สขุภาพของตนเอง ตอ่มาจงึไดมี้การกาํหนด “วนัมะเรง็โลก” ในวนัท่ี
4 กมุภาพนัธ์

โดยในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธข์องทกุปี เป็นวนัท่ีองคก์ารอนามยัโลก

และสมาคมตอ่ตา้นมะเรง็สากลกาํหนดใหเ้ป็นวนัมะเรง็โลก (World

Cancer Day) โดยจดัตัง้ขึน้เพ่ือบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

จากโรคมะเรง็ หลงัจากพบว่ามะเรง็คือแชมป์อนัดบั 1 ท่ีครา่ชีวิตคน

ทั่วโลกไปถึงปีละ 8,200,000 คน ซึ่งในจาํนวนนีมี้คนอายรุะหวา่ง 30-

69 ปี ถึง 4 ลา้นคนท่ีเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร สะทอ้นถึงแนวโนม้การ

เกิดโรคมากขึน้ในกลุ่มคนวยัทาํงาน อนัสืบเน่ืองมาจากวิถีการดาํเนิน

ชีวิตยคุใหมท่ี่เปล่ียนแปลงไปจากอดีต

สาํหรบัในประเทศไทย โรคมะเรง็เป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1

ตดิตอ่กนัหลายสิบปี โดยจากขอ้มลูลา่สดุพบคนไทยเสียชีวิตจากโรค

นีถึ้งปีละกวา่ 67,000 คน หรือเฉล่ียชั่วโมงละ 8 คน และพบผูป่้วย

รายใหมเ่ฉล่ียราว 120,000 คนตอ่ปี ทัง้นี ้ โรคมะเรง็ท่ีพบมากท่ีสดุใน

เพศชายคือ มะเรง็ตบัและทอ่นํา้ดี มะเรง็ปอด มะเรง็ลาํไสใ้หญ่ มะเรง็

ตอ่มลกูหมาก และมะเรง็ตอ่มนํา้เหลือง สว่นมะเรง็ยอดฮิตในกลุม่

หญิงไทย ไดแ้ก่ มะเรง็เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็ตบัและทอ่นํา้ดี

มะเรง็ปอด และมะเรง็ลาํไสใ้หญ่

อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนัเราไดพ้บผูป่้วยโรคมะเรง็ลาํไสใ้หญ่ทัง้

เพศชายและหญิงเพิ่มมากขึน้ จากพฤตกิรรมการบรโิภคของคนไทยท่ี

เปล่ียนไปตามกระแสทางตะวนัตก จากการกินไขมนัสงู ไมกิ่นผกัและ

ผลไม้ และขาดการออกกาํลงักาย

กิจกรรมในวนัมะเรง็โลกโดยในทกุปีนัน้ ก็จะมีหนว่ยงานดา้น

สาธารณสขุจะไดร้ว่มกนัรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถึงอนัตรายของ

โรคมะเรง็ โดยแนะนาํใหต้รวจคดักรองเพ่ือท่ีวา่หากพบจะไดร้กัษาแต่

เน่ิน ๆ ลดอตัราการเสียชีวิตลงได้ พรอ้มกบัรณรงคใ์หค้นปรบัเปล่ียน

พฤตกิรรมท่ีเส่ียงตอ่การเกิดมะเรง็ หากทา่นเป็นคนหนึ่งท่ีมีพฤตกิรรม

เส่ียงหลายขอ้ ขอใหท้กุทา่นปรบัเปล่ียนเสียตัง้แตว่นันี ้ เพ่ือหา่งไกล

โรคมะเรง็ โรครา้ยท่ีครา่ชีวิตคนมากมายทั่วโลก

แหลง่ขอ้มลู
https://health.kapook.com/view55942.html
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

ข้อมูลส่วนบุคคลกับกล้องวงจรปิด

KU Message

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

บนัทกึจากอธิการบดี : Kuniverse new platform 
for next normal and disruptive era

สวสัดีปีใหมใ่นการกลบัมาทาํงานในปี 2565 ทกุทา่นครบั ช่วงปลายปี 2564 ผม ไดเ้สนอโครงการใหญ่ เพ่ือ

รองรบั การเปลีย่นแปลงของ มก. คือโครงการ KUniverse ซึง่เป็นโครงการพลกิโฉม มก. เพ่ือยกระดบัความรู ้
นวตักรรมของประเทศผา่นสนิคา้และบรกิารคณุภาพคูก่บัการพฒันาคน และการสรา้งนวตักรรมใหไ้ปสูร่ะดบันานาชาติ

โดยจะขบัเคลือ่นอยา่งเต็มกาํลงัในปี 2565 นี ้ โดยเช่ือมโยงสนิคา้ และบรกิารคณุภาพ การพฒันานิสติและคนวยัทาํงาน

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การสรา้งผูป้ระกอบการ แหลง่เรยีนรู ้ แหลง่สรา้ง start up แหลง่ความรูเ้ชิงทอ่งเท่ียว

market place ในระดบัชาตแิละนานาชาติ จดุ check in ของประเทศ การรบัรองคณุภาพสนิคา้และบรกิารของ

ประเทศ Ku holding company and start up company ทัง้หมดบรูณาการใน function ตา่ง ๆ เพ่ือวสิยัทศัน์
สรา้งคนและนวตักรรมระดบัโลก เพ่ือการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน ของเกษตรศาสตร์

KUniverse คือจกัรวาลแหง่การเรยีนรูสู้โ่ลกธุรกิจในยคุอนาคตของชาวเกษตรศาสตร์ และพนัธมิตรทาง

ปัญญา ทัง้ภาคเกษตร อาหาร BCG นวตักรรม ผูป้ระกอบการ SMEs Startup และภาคเอกชน ดว้ยการขบัเคลือ่น
ผา่น enterprenuerial university และ Innovative university และยงัเป็นการยกระดบัความรว่มมือของภาค

มหาวิทยาลยักบัภาครฐัและเอกชนในระดบัชาตแิละนานาชาติเพ่ือการแขง่ขนัได้ และสรา้งความโดดเดน่ในเวที

ระดบัชาติ และนานาชาติพรอ้มกบัตอ่ยอดสรา้ง reputation ระดบัโลก

องคป์ระกอบหลกัของ KUniverse ไดแ้ก่ The Premium@KU : เป็นแพลตฟอรม์แหง่การบรหิารจดัการ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารคณุภาพสงูดา้นเกษตรและอาหารแบบครบวงจร 360 องศา ระบบการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ

ขัน้สงู KU quarantine/KU-best ดว้ยการรบัรองคณุภาพผลติภณัฑแ์ละการผลติจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

มหาวิทยาลยั ระบบพฒันา KUality ดว้ยการสรา้ง Branded KU โดยใชอ้งคค์วามรูด้า้นการตลาด การสรา้ง

นวตักรรม และเทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการผลติ และสรา้งตราสนิคา้ รา้นคา้ KU-mart เพ่ือจาํหนา่ยสนิคา้คณุภาพท่ีคดั
สรรและผา่นการรบัรองคณุภาพ รา้นอาหารคณุภาพ Kin-dee & U-dee เพ่ือบรกิารเมนู Chef Table : “แลว้แต่

KU“ การพฒันาการเรยีนรูผ้า่นวิทยาลยับรูณาการ และสว่นงานตา่ง ๆ เพ่ือพฒันานิสติและคนวยัทาํงาน ผา่นสนิคา้
และบรกิาร เป็น experience base learning และ reality based learning การวิจยั และการสรา้งนวตักรรม

เพ่ือสนบัสนนุ การพฒันา smart Enterpreuers SME และ smart farmers ผา่น academic faculty และ

School of Integrated Science และสว่นงานตา่ง ๆ ระบบ online market และ hybrid learning เพ่ือ

เช่ือมโยงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์หอ้ยูใ่นโลก digital ทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ ยงัมีอีกหลายองคป์ระกอบเพ่ือ

การขบัเคลือ่น KUniverse อยา่งเต็มรูปแบบ ติดตามการเปลีย่นแปลง และรว่มเปลีย่นแปลงไปดว้ยกนันะครบั

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

ประกาศ มก. ฉบบัที ่34 เร่ือง “การจัดการเรียนการสอน

ของ มก. หลังเทศกาลวันหยุดปีใหม่”

มก.เดนิหน้าจัดงาน เกษตรแฟร์ 2565

“เกษตรวิถใีหม่ หลังมหนัตภยัโควิด”

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

สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี

ทรงพระราชทานบตัรอวยพรปีใหม่ ประจาํปี 2565

แก่ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มก.

“เกษตรศาสตร”์ คว้าที ่1

มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย

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. จัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดจิทิลั

สาํหรับนิสิต มก. รอบที ่1 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการทดสอบสมรรถนะดา้นดิจิทลั สาํหรบันิสติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รอบท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 20 – 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผา่นระบบออนไลน์ มีนิสติใหค้วาม
สนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว จาํนวน 429 คน มีนิสติเขา้รบัการทดสอบ จาํนวน 317 คน ผา่นการทดสอบ และ

ไดร้บั KU Digital Literacy Certification จาํนวน 215 คน ขอแสดงความยินดกีบันอ้ง ๆ ท่ีสอบผา่น สาํหรบั

นอ้ง ๆ ท่ีพลาดการสอบในรอบท่ี 1 สามารถสมคัรเขา้รว่มการทดสอบรอบท่ี 2 ไดเ้รว็ ๆ นี ้

ดรูายงานสรุปไดท่ี้เว็บไซต์ https://datastudio.google.com/s/vgValA8fVfg

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://datastudio.google.com/s/vgValA8fVfg
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : 
https://www.sanook.com/campus/1406999

4. เข้าใจว่าโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลกัของการสือ่สาร ช่องทางโซเชียลมีเดีย ไมค่วรจะเป็นช่องทางหลกั

สาํหรบัการตดิตอ่สือ่สารเรือ่งท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ ดว้ยความท่ีสว่นมากมนัจะเป็นช่องทางสว่นตวั ท่ีสามารถเขา้ถึงผูต้ิดตอ่

คนนัน้ไดโ้ดยตรง ๆ ฉะนัน้ การสง่หรอืคยุงานในแชตสว่นตวั ควรมีเฉพาะเรือ่งท่ีไมจ่าํเป็น ไมส่าํคญัมาก และไมเ่รง่ดว่น

สว่นเรือ่งสาํคญั เก็บไปไวส้ือ่สารดว้ยวิธีท่ีเป็นทางการกวา่นี ้ เช่น สง่ไฟลง์าน หรอืการพดูคยุท่ีตอ้งการหลกัฐานอา้งอิงใหใ้ช้

เป็นอีเมลในการคยุงาน ถา้มีเรือ่งดว่นใหโ้ทร อยา่ทิง้ขอ้ความไวใ้นแชต เพราะผูค้นไมไ่ดอ้อนไลนด์แูอปฯ แชตตลอดเวลา ก็

อาจจะไมเ่ห็นขอ้ความหรอืยงัไมม่ีเวลาดู

5. โพสตทุ์กอยา่งที่คดิในหัว แต่ปราศจากการคิดไตร่ตรอง จงจาํไวว้า่ “อดีตไมเ่คยหายไปจากโลกดิจิทลั” เมือ่

ทกุอยา่งเขา้สูร่ะบบออนไลนแ์ลว้ ถึงจะแคไ่มก่ี่วินาทีแลว้ลบทิง้ ก็มีพวก “แคปทนั” อยูเ่กลือ่นเมือง สว่น Digital
Footprint ก็ตรวจหารอ่งรอยไมย่าก หากวนัถกูขดุพบเขา้ ชีวติอาจจบเหไ่ด้ หลายคนมีบทเรยีนตกมา้ตายจากการคิด

นอ้ย หรอืไมก็่คิดไตรต่รองใหด้ีกอ่นท่ีจะโพสตอ์ะไรลงโซเชียลมีเดยี อยา่โพสตโ์ดยไมค่าํนงึวา่มนัอาจสรา้งความเสยีหายให้

ตวัเองไดใ้นภายหลงั เช่น เรือ่งดรามา่เรยีกทวัรล์ง ดา่คนนัน้ดา่คนนี ้ คาํหยาบคายสารพดั พอมีปัญหาก็หงายการด์

รูเ้ทา่ไมถ่ึงการณ์ ขอใหส้งัคมใหอ้ภยั มีกรณีตวัอยา่งใหเ้ห็นอยูม่ากมาย

6. สร้างความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อน การติดตอ่สือ่สารผา่นการแชตในโซเชียลมีเดยี มกัจะเป็นการสือ่สารกนัผา่น

ตวัอกัษร พิมพข์อ้ความหากนั การรบัสารจากการอา่น บอ่ยครัง้ท่ีอาจทาํใหเ้ราเขา้ใจคูส่นทนาคลาดเคลือ่น เพราะเราไมม่ี

ทางรูอ้ารมณ์ นํา้เสยีง สหีนา้ อากปักิรยิา และเจตนาท่ีแทจ้รงิของคูส่นทนาไดเ้ลย ดว้ยความท่ีไมเ่ห็นหนา้คูส่นทนา เมื่อทัง้

สองฝ่ายไมส่ามารถรบัรูอ้ารมณท่ี์แทจ้รงิของกนัและกนัได้ อาจนาํไปสูค่วามเขา้ใจผิดระหวา่งกนัไดง้่ายมาก แคเ่ราตอ้งเดา

นํา้เสยีง และอารมณข์องผูส้ง่สารไมอ่อก กวา่จะสือ่สารตรงกนั ระหวา่งทางอาจเขา้ใจกนัไปคนละทิศคนละทางแลว้

7. ภาวะเสพติดโซเชยีลมีเดีย การท่ีเราตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นโลกออนไลนน์านมากจนเกินไป โดยเราปลอ่ยให้

โซเชียลมีเดียเขา้มาครอบงาํชีวิตของเราแทบทกุชว่งเวลา อาจทาํใหเ้กิดภาวะเสพติดโซเชียลมีเดยีได้ นาํไปสูส่ขุภาพจิตท่ี

แยล่ง ความเครยีด และอีกหลาย ๆ เช่น ลกัษณะอาการ (FOMO (Fear Of Missing Out) หรอื “กลวัตกกระแส” โรค

ขาดมือถือไมไ่ด้ หรอื “โรคโนโมโฟเบีย” (No Mobile Phone Phobia) การอยากอวดชีวิตของตวัเอง จนมีอาการป่วย

เพราะโซเชียลมีเดียเป็นพิษ รวมถึงอาการคลั่งการกดไลค์ การคอมเมนต์ หรอืการแชรข์อ้ความตา่ง ๆ ในโลกโซเชียล ดว้ย

เขา้ใจวา่เป็นสิง่ท่ีสาํคญัทางจิตใจ และคนในสงัคมใหค้ณุคา่

7 พฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ีต่ดิมาจากการใช้โซเชยีลมีเดยี (ตอนจบ)

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://board.postjung.com/1371838
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https://board.postjung.com/1371838
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แหลง่ขอ้มลู https://www.dailynews.co.th/news/624404

ű źƒŭ ƘŪƉŸ ǝţ ɖŕ ű źƒǝŕ əƘƏŹƳɗƊƔž  ŪźŔŸ ơű źƒźƘŗ ţ ʋƘź ƔƉ
ű źƒźƘŗ ŪƘŬű źŮơȚƊŸ ɗ 2565

เมื่อเวลา 20.00 น. วนัท่ี 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรสั และพระราชทานบตัรอวยพรปีใหมแ่ก่

ประชาชนชาวไทย เน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2565 ความวา่ “บดันีถ้ึงวาระจะขึน้ปีใหม่ พ.ศ.2565 เป็นโอกาสอนัดีท่ี

เราควรระลกึถึงกนัและอาํนวยพรแก่กนัดว้ยความหวงัดี ใหม้ีความสขุความเจรญิและความสาํเรจ็ในสิง่ท่ีพงึประสงค์ คนเราทกุ

คนยอ่มปรารถนาความสขุ ความเจรญิ ความสขุความเจรญิของแตล่ะบคุคล กบัความสขุความเจรญิของชาติบา้นเมืองนัน้เป็น

สิง่ท่ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ หากเกิดปัญญา อปุสรรค หรอืโรคภยัไขเ้จ็บใด ๆ เขา้มาแผว้พาน เราทกุคนยอ่มจะตอ้ง

รว่มมือกนัดว้ยความรกั สามคัคี ความอดทน และความเขา้ใจปัญหา จะพาใหเ้ราผา่นพน้อปุสรรคทัง้หลาย ทัง้นีค้วามสาํเรจ็จาก

การท่ีเรา มิไดเ้พียงแตค่าํนงึถึงความสขุ ความเจรญิของแตล่ะบคุคล แตย่งัคาํนงึถงึความสขุ ความเจรญิของบา้นเมือง เราจึง

สามารถรว่มมือกนัผา่นพน้อปุสรรคและโรคภยัไขเ้จ็บตา่ง ๆ นานาไดอ้ยา่งสาํเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี ขออาํนาจแหง่คณุพระศรี

รตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีทา่นเคารพนบัถือ พรอ้มดว้ยพระบารมีแหง่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุม้ครองรกัษาทา่นใหม้ีสขุภาพแข็งแรง ปลอดพน้จากโรคภยัไขเ้จ็บและภยนัตรายทัง้หลายทัง้

ปวง พรอ้มทัง้มีกาํลงัใจ มีความเขม้แข็ง สมบรูณด์ว้ยสติปัญญาท่ีจะดาํรงตนในทางท่ีดีท่ีเจรญิ ซึง่จะนาํความสขุมาใหต้นเอง

และสว่นรวมตลอดไป”

https://www.dailynews.co.th/news/624404/
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