Editor’s Talk

Content

ปั จจุบนั นี ้ ประชาคมโลกได้ให้ความสําคัญกับโรคมะเร็งมากขึน้
และถือเป็ นเรื่องใกล้ตวั ที่ควรทําความรูจ้ กั เนื่องจากในแต่ละปี มะเร็ง
ได้คร่าชีวิตผูค้ นทั่วโลกในอัตราที่สงู มากขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้คนทั่วโลก
ตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้ทกุ คนหันมาใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง ต่อมาจึงได้มีการกําหนด “วันมะเร็งโลก” ในวันที่
4 กุมภาพันธ์
โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นวันที่องค์การอนามัยโลก
และสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกําหนดให้เป็ นวันมะเร็งโลก (World
Cancer Day) โดยจัดตัง้ ขึน้ เพื่อบรรเทาปั ญหาการเจ็บป่ วยและเสียชีวิต
จากโรคมะเร็ง หลังจากพบว่ามะเร็งคือแชมป์ อันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคน
ทั่วโลกไปถึงปี ละ 8,200,000 คน ซึ่งในจํานวนนีม้ ีคนอายุระหว่าง 3069 ปี ถึง 4 ล้านคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สะท้อนถึงแนวโน้มการ
เกิดโรคมากขึน้ ในกลุ่มคนวัยทํางาน อันสืบเนื่องมาจากวิถีการดําเนิน
ชีวิตยุคใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
สําหรับในประเทศไทย โรคมะเร็งเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1
ติดต่อกันหลายสิบปี โดยจากข้อมูลล่าสุดพบคนไทยเสียชีวิตจากโรค
นีถ้ ึงปี ละกว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และพบผูป้ ่ วย
รายใหม่เฉลี่ยราว 120,000 คนต่อปี ทัง้ นี ้ โรคมะเร็งที่พบมากที่สดุ ใน
เพศชายคือ มะเร็งตับและท่อนํา้ ดี มะเร็งปอด มะเร็งลําไส้ใหญ่ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมนํา้ เหลือง ส่วนมะเร็งยอดฮิตในกลุม่
หญิงไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อนํา้ ดี
มะเร็งปอด และมะเร็งลําไส้ใหญ่
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั เราได้พบผูป้ ่ วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ทงั้
เพศชายและหญิงเพิ่มมากขึน้ จากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่
เปลี่ยนไปตามกระแสทางตะวันตก จากการกินไขมันสูง ไม่กินผักและ
ผลไม้ และขาดการออกกําลังกาย
กิจกรรมในวันมะเร็งโลกโดยในทุกปี นนั้ ก็จะมีหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขจะได้รว่ มกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของ
โรคมะเร็ง โดยแนะนําให้ตรวจคัดกรองเพื่อที่วา่ หากพบจะได้รกั ษาแต่
เนิ่น ๆ ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ พร้อมกับรณรงค์ให้คนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง หากท่านเป็ นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงหลายข้อ ขอให้ทกุ ท่านปรับเปลี่ยนเสียตัง้ แต่วนั นี ้ เพื่อห่างไกล
โรคมะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมากมายทั่วโลก
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ฉบับเดือนกุมภาพันธ ์ 2565
Care & Share :

- ข้อมูลส่วนบุคคลกับกล้องวงจรปิ ด
- KU Message
- บันทึกจากอธิการบดี : KUniverse new platform for
next normal and disruptive era
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ข่าวและกิจกรรมของ มก. :
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ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :
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- ประกาศ มก. ฉบับที่ 34 เรื่อง “การจัดการเรียน
การสอนของ มก. หลังเทศกาลวันหยุดปี ใหม่”
- มก. เดินหน้าจัดงาน เกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่
หลังมหันตภัยโควิด”
- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานบัตรอวยพรปี ใหม่ ประจําปี
2565 แก่ผบู้ ริหาร บุคลากร และนิสติ มก.
- “เกษตรศาสตร์” คว้าที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว
ของประเทศไทย
- TIMELIME การมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ านในการ
สรรหาผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
- สบค. จัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทลั
สําหรับนิสติ มก. รอบที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
- KNOWLEDGE :
- 7 พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ท่ตี ดิ มาจากการใช้
โซเชียลมีเดีย (ตอนจบ)
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เกษตรนวัตกรรม :
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InfoGraphic :
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พระราชกรณียกิจ :
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- คนไทยคนแรกในอาเซียน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดจิ ิทลั มก.
- 10 คําถาม หมูแพง?

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัส
พระราชทานพรปี ใหม่ 2565

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุง่ เรือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร
กองบรรณาธิการ :
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม้ และนายธนพล สุขจิตต์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989
HELPDESK โทร 622541-3 ,622999
e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th
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ข้อมูลส่วนบุคคลกับกล้องวงจรปิ ด

KU Message

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/
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บันทึกจากอธิการบดี : Kuniverse new platform
for next normal and disruptive era

สวัสดีปีใหม่ในการกลับมาทํางานในปี 2565 ทุกท่านครับ ช่วงปลายปี 2564 ผม ได้เสนอโครงการใหญ่ เพื่อ
รองรับ การเปลีย่ นแปลงของ มก. คือโครงการ KUniverse ซึง่ เป็ นโครงการพลิกโฉม มก. เพื่อยกระดับความรู ้
นวัตกรรมของประเทศผ่านสินค้าและบริการคุณภาพคูก่ บั การพัฒนาคน และการสร้างนวัตกรรมให้ไปสูร่ ะดับนานาชาติ
โดยจะขับเคลือ่ นอย่างเต็มกําลังในปี 2565 นี ้ โดยเชื่อมโยงสินค้า และบริการคุณภาพ การพัฒนานิสติ และคนวัยทํางาน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การสร้างผูป้ ระกอบการ แหล่งเรียนรู ้ แหล่งสร้าง start up แหล่งความรูเ้ ชิงท่องเที่ยว
market place ในระดับชาติและนานาชาติ จุด check in ของประเทศ การรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของ
ประเทศ Ku holding company and start up company ทัง้ หมดบูรณาการใน function ต่าง ๆ เพือ่ วิสยั ทัศน์
สร้างคนและนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของเกษตรศาสตร์
KUniverse คือจักรวาลแห่งการเรียนรูส้ โู่ ลกธุรกิจในยุคอนาคตของชาวเกษตรศาสตร์ และพันธมิตรทาง
ปั ญญา ทัง้ ภาคเกษตร อาหาร BCG นวัตกรรม ผูป้ ระกอบการ SMEs Startup และภาคเอกชน ด้วยการขับเคลือ่ น
ผ่าน enterprenuerial university และ Innovative university และยังเป็ นการยกระดับความร่วมมือของภาค
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการแข่งขันได้
และสร้างความโดดเด่นในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติพร้อมกับต่อยอดสร้าง reputation ระดับโลก
องค์ประกอบหลักของ KUniverse ได้แก่ The Premium@KU : เป็ นแพลตฟอร์มแห่งการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร 360 องศา ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ขัน้ สูง KU quarantine/KU-best ด้วยการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัย ระบบพัฒนา KUality ด้วยการสร้าง Branded KU โดยใช้องค์ความรูด้ า้ นการตลาด การสร้าง
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต และสร้างตราสินค้า ร้านค้า KU-mart เพื่อจําหน่ายสินค้าคุณภาพที่คดั
สรรและผ่านการรับรองคุณภาพ ร้านอาหารคุณภาพ Kin-dee & U-dee เพื่อบริการเมนู Chef Table : “แล้วแต่
KU“ การพัฒนาการเรียนรู ผ้ า่ นวิทยาลัยบูรณาการ และส่วนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนานิสติ และคนวัยทํางาน ผ่านสินค้า
และบริการ เป็ น experience base learning และ reality based learning การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุน การพัฒนา smart Enterpreuers SME และ smart farmers ผ่าน academic faculty และ
School of Integrated Science และส่วนงานต่าง ๆ ระบบ online market และ hybrid learning เพื่อ
เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้อยูใ่ นโลก digital ทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ยังมีอีกหลายองค์ประกอบเพื่อ
การขับเคลือ่ น KUniverse อย่างเต็มรูปแบบ ติดตามการเปลีย่ นแปลง และร่วมเปลีย่ นแปลงไปด้วยกันนะครับ

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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ประกาศ มก. ฉบับที่ 34 เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ของ มก. หลังเทศกาลวันหยุดปี ใหม่”

มก.เดินหน้าจัดงาน เกษตรแฟร์ 2565
“เกษตรวิถใี หม่ หลังมหันตภัยโควิด”

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

6
สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระราชทานบัตรอวยพรปี ใหม่ ประจําปี 2565
แก่ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มก.

“เกษตรศาสตร์” คว้าที่ 1
มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย

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

7

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku
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สบค. จัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจทิ ลั
สําหรับนิสิต มก. รอบที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทลั สําหรับนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มีนิสติ ให้ความ
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 429 คน มีนิสติ เข้ารับการทดสอบ จํานวน 317 คน ผ่านการทดสอบ และ
ได้รบั KU Digital Literacy Certification จํานวน 215 คน ขอแสดงความยินดีกบั น้อง ๆ ที่สอบผ่าน สําหรับ
น้อง ๆ ที่พลาดการสอบในรอบที่ 1 สามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบรอบที่ 2 ได้เร็ว ๆ นี ้
ดูรายงานสรุปได้ที่เว็บไซต์ https://datastudio.google.com/s/vgValA8fVfg

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku
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7 พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทตี่ ดิ มาจากการใช้โซเชียลมีเดีย (ตอนจบ)
4. เข้าใจว่าโซเชียลมีเดียเป็ นช่องทางหลักของการสือ่ สาร ช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ควรจะเป็ นช่องทางหลัก
สําหรับการติดต่อสือ่ สารเรือ่ งที่เป็ นกิจจะลักษณะ ด้วยความที่สว่ นมากมันจะเป็ นช่องทางส่วนตัว ที่สามารถเข้าถึงผูต้ ิดต่อ
คนนัน้ ได้โดยตรง ๆ ฉะนัน้ การส่งหรือคุยงานในแชตส่วนตัว ควรมีเฉพาะเรือ่ งที่ไม่จาํ เป็ น ไม่สาํ คัญมาก และไม่เร่งด่วน
ส่วนเรือ่ งสําคัญ เก็บไปไว้สอื่ สารด้วยวิธีที่เป็ นทางการกว่านี ้ เช่น ส่งไฟล์งาน หรือการพูดคุยที่ตอ้ งการหลักฐานอ้างอิงให้ใช้
เป็ นอีเมลในการคุยงาน ถ้ามีเรือ่ งด่วนให้โทร อย่าทิง้ ข้อความไว้ในแชต เพราะผูค้ นไม่ได้ออนไลน์ดแู อปฯ แชตตลอดเวลา ก็
อาจจะไม่เห็นข้อความหรือยังไม่มีเวลาดู
5. โพสต์ทุกอย่างที่คดิ ในหัว แต่ปราศจากการคิดไตร่ตรอง จงจําไว้วา่ “อดีตไม่เคยหายไปจากโลกดิจิทลั ” เมือ่
ทุกอย่างเข้าสูร่ ะบบออนไลน์แล้ว ถึงจะแค่ไม่กี่วินาทีแล้วลบทิง้ ก็มีพวก “แคปทัน” อยูเ่ กลือ่ นเมือง ส่วน Digital
Footprint ก็ตรวจหาร่องรอยไม่ยาก หากวันถูกขุดพบเข้า ชีวติ อาจจบเห่ได้ หลายคนมีบทเรียนตกม้าตายจากการคิด
น้อย หรือไม่ก็คิดไตร่ตรองให้ดีกอ่ นที่จะโพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดีย อย่าโพสต์โดยไม่คาํ นึงว่ามันอาจสร้างความเสียหายให้
ตัวเองได้ในภายหลัง เช่น เรือ่ งดราม่าเรียกทัวร์ลง ด่าคนนัน้ ด่าคนนี ้ คําหยาบคายสารพัด พอมีปัญหาก็หงายการ์ด
รูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้สงั คมให้อภัย มีกรณีตวั อย่างให้เห็นอยูม่ ากมาย
6. สร้างความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน การติดต่อสือ่ สารผ่านการแชตในโซเชียลมีเดีย มักจะเป็ นการสือ่ สารกันผ่าน
ตัวอักษร พิมพ์ขอ้ ความหากัน การรับสารจากการอ่าน บ่อยครัง้ ที่อาจทําให้เราเข้าใจคูส่ นทนาคลาดเคลือ่ น เพราะเราไม่มี
ทางรูอ้ ารมณ์ นํา้ เสียง สีหน้า อากัปกิรยิ า และเจตนาที่แท้จริงของคูส่ นทนาได้เลย ด้วยความที่ไม่เห็นหน้าคูส่ นทนา เมื่อทัง้
สองฝ่ ายไม่สามารถรับรูอ้ ารมณ์ที่แท้จริงของกันและกันได้ อาจนําไปสูค่ วามเข้าใจผิดระหว่างกันได้ง่ายมาก แค่เราต้องเดา
นํา้ เสียง และอารมณ์ของผูส้ ง่ สารไม่ออก กว่าจะสือ่ สารตรงกัน ระหว่างทางอาจเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางแล้ว
7. ภาวะเสพติดโซเชียลมีเดีย การที่เราต้องใช้เวลาอยูใ่ นโลกออนไลน์นานมากจนเกินไป โดยเราปล่อยให้
โซเชียลมีเดียเข้ามาครอบงําชีวิตของเราแทบทุกช่วงเวลา อาจทําให้เกิดภาวะเสพติดโซเชียลมีเดียได้ นําไปสูส่ ขุ ภาพจิตที่
แย่ลง ความเครียด และอีกหลาย ๆ เช่น ลักษณะอาการ (FOMO (Fear Of Missing Out) หรือ “กลัวตกกระแส” โรค
ขาดมือถือไม่ได้ หรือ “โรคโนโมโฟเบีย” (No Mobile Phone Phobia) การอยากอวดชีวิตของตัวเอง จนมีอาการป่ วย
เพราะโซเชียลมีเดียเป็ นพิษ รวมถึงอาการคลั่งการกดไลค์ การคอมเมนต์ หรือการแชร์ขอ้ ความต่าง ๆ ในโลกโซเชียล ด้วย
เข้าใจว่าเป็ นสิง่ ที่สาํ คัญทางจิตใจ และคนในสังคมให้คณ
ุ ค่า

แหล่งภาพและข้อมูล :

https://www.sanook.com/campus/1406999
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหล่งข้อมูล : https://board.postjung.com/1371838
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เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัส และพระราชทานบัตรอวยพรปี ใหม่แก่
ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึน้ ปี ใหม่ พุทธศักราช 2565 ความว่า “บัดนีถ้ ึงวาระจะขึน้ ปี ใหม่ พ.ศ.2565 เป็ นโอกาสอันดีที่
เราควรระลึกถึงกันและอํานวยพรแก่กนั ด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญและความสําเร็จในสิง่ ที่พงึ ประสงค์ คนเราทุก
คนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความสุขความเจริญของชาติบา้ นเมืองนัน้ เป็ น
สิง่ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปั ญญา อุปสรรค หรือโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้อง
ร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปั ญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทัง้ หลาย ทัง้ นีค้ วามสําเร็จจาก
การที่เรา มิได้เพียงแต่คาํ นึงถึงความสุข ความเจริญของแต่ละบุคคล แต่ยงั คํานึงถึงความสุข ความเจริญของบ้านเมือง เราจึง
สามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นานาได้อย่างสําเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ขออํานาจแห่งคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ทา่ นเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุม้ ครองรักษาท่านให้มีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทัง้ หลายทัง้
ปวง พร้อมทัง้ มีกาํ ลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ดว้ ยสติปัญญาที่จะดํารงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึง่ จะนําความสุขมาให้ตนเอง
และส่วนรวมตลอดไป”
แหล่งข้อมูล https://www.dailynews.co.th/news/624404

