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ช้างเป็ นสัตว์ทีมีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวติ ของคนไทยมา
เป็ นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิงในสมัยโบราณ ช้างเป็ นพระราช
พาหนะเคียงคูพ่ ระบารมีพระมหากษัตริยไ์ ทยทุกยุคทุกสมัยเลย
ทีเดียว แต่สมัยปั จจุบนั คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสําคัญของ
ช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนําไปเร่รอ่ นหาผลประโยชน์โดย
ควาญช้าง และล้มตายเป็ นจํานวนมากขึนทุกที
วันช้างไทยนันได้ถกู ริเริมขึนจากคณะอนุกรรมการประสานงาน
การอนุรกั ษ์ชา้ งไทย ซึงเป็ นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐ
และเอกชนทีทํางานเกียวกับการอนุรกั ษ์ชา้ งไทย โดยคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนืองจากเล็งเห็น
ว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึน จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหัน
มาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการให้
ความช่วยเหลืออนุรกั ษ์ชา้ งมากขึน
คณะอนุกรรมการจึงได้พิจารณาหาวันทีเหมาะสม ซึงครังแรกได้
พิจารณาเอาวันทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทํายุทธหัตถีมีชยั ชนะ
เหนือพระมหาอุปราชา แต่วนั ดังกล่าวถูกใช้เป็ นวันกองทัพไทยไปแล้ว
จึงได้พิจารณาวันอืนแทน และเห็นว่าวันที 13 มีนาคม ซึงเป็ นวันที
คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจําชาติ จึงได้ลงมติให้ชา้ งเผือกเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศไทยนันมีความเหมาะสม จึงได้นาํ เสนอมติ
ตามลําดับขันเข้าสูค่ ณะรัฐมนตรี ซึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้วนั ที 13 มีนาคมของทุกปี เป็ น
"วันช้างไทย" และได้ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เมือ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ผลจากการทีประเทศไทยมีวนั ช้างไทยเกิดขึน นับเป็ นการยกย่อง
ให้เกียรติวา่ เป็ นสัตว์ทีมีความสําคัญอีกครัง นอกเหนือจากเกียรติที
ช้างเคยได้รบั ในอดีต ไม่วา่ จะเป็ นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คพู่ ระบารมีของพระมหากษัตริย ์
หลายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการในจังหวัดต่าง ๆ
มักจะจัดกิจกรรมในวันช้างไทย เพือให้คนตระหนักถึงความสําคัญ
โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู ้ งานสัมมนา กิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้
ประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี ขณะทีตามปางช้าง
ต่าง ๆ จะจัดแสดงโชว์ชา้ ง เพือให้เห็นความน่ารักและความสามารถ
หลากหลายของช้าง นอกจากนีบางจังหวัดยังมีการจัดเลียงโต๊ะจีนให้
ช้างได้ลอ้ มวงกินผลไม้อย่างเอร็ดอร่อย
แหล่งข้อมูล
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- ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาออนไลน์เสมือนจริง เนืองใน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบปี ที 79
- แนวปฏิบตั ิดา้ นสาธารณสุข เพือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับ
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- สบค. แจ้งผูใ้ ช้งาน Google Meet ของ มก.
- สบค. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย KUWiN
- สบค. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ครบรอบปี ที 37
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- แนะ 8 วิธี เตรียมบ้านและคอนโดฯ หากมีคนต้องกักตัว

เกษตรนวัต กรรม :
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- นักวิจยั มก., มข., และ ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ค้นพบโคพีพอดนําจืดชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด
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- ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับผูเ้ ข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ 2565
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- ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีสงั เวยพระป้าย
เนืองในเทศกาลตรุษจีน 2565

ทีปรึกษา
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 พูนเพิมสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิม และนายธนพล สุขจิตต์
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที 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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Kaset Check In

การเข้ารหัส และถอดรหัส

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/

4
บันทึกจากอธิการบดี : KU KASET fair : To kill two
birds with one stone
งานเกษตรแฟร์ เริมขึน เมือศุกร์ที 28 มกราคม จนถึงวันเสาร์ที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็ นงานทีมหาวิทยาลัย
จัดขึนให้เกิดการบูรณาการภารกิจในทุกมิติ ทังการเรียนการสอน การวิจยั นวัตกรรม การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การ
ฝึ กการเป็ นผูป้ ระกอบการ เป็ นจิตอาสา ความเป็ นวิชาการ ความเป็ นนานาชาติ การช่วยเกษตรกร และผูป้ ระกอบการ
การนําเรืองราวใหม่ ๆ มาอบรม โชว์ แสดง และจําหน่าย เช่น การพัฒนาคนทักษะใหม่ ผูป้ ระกอบการ BCG ที
มก. ได้รว่ มกับกระทรวง อว. แสดงสินค้า U2T และ นิลมังกร ทีถือว่าเป็ น SME ทีผ่านการคัดสรรจากทัวประเทศ และ
platform online ทีจะยกระดับ งาน Kaset fair ให้เป็ น Kaset fair online ทีมีทงสิ
ั นค้าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพ
เมือผมเปิ ดงานเสร็จ ผมและผูบ้ ริหารได้เยียมชมงาน ผมเห็นรอยยิมและความกระตือรือร้น ของนิสติ ในการขาย
สินค้า การแสดง การบริการ และจิตอาสา รอยยิมของพ่อค้าแม่คา้ กว่า 5,000 คน และมีคาํ ขอบคุณมหาวิทยาลัยทีได้
จัดให้มีเกษตรแฟร์ รอยยิมและความคาดหวังของผูเ้ ข้าประกวดพืช ปลากัด อาหาร และนวัตกรรม รอยยิมของประชาชน
และคาดว่าจะมีกว่า 500,000 คน จากสถิติเดิมในปี 2563 กว่า 750,000 คน รอยยิมของผูเ้ จ้ารับบริการฉีดวัคซีน ทีบาง
ท่านยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มที 1 รอยยิมของผูบ้ ริหาร บุคลากร ผูจ้ ดั งานฝ่ ายต่าง และผูป้ ฎิบตั ิงาน ทังอาจารย์ บุคลากร
และเครือข่ายหลายพันคน ทีตังใจจัดงาน ขอบคุณมากครับ
ยังมีงานในโลก online ทังการประชุมนานาชาติ การเสวนาวิชาการ การประชุมวิชาการ เป็ นกิจกรรมทีผมถือว่า
ยิงปื นนัดเดียวได้นกหลายตัวคือจัดงานเกษตรแฟร์ แต่ได้ประโยชน์หลายอย่าง ผมจึงอยากให้ทกุ ท่านร่วมภูมิใจทีมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีเป็ นแหล่งเรียนรู ต้ ลอดชีวิตของคนทุกวัย เป็ นสังคมอุดมปั ญญา เป็ น market place
สําหรับคนทุกคน เป็ นของคนไทย เป็ นศาสตร์แห่งแผ่นดิน และเป็ นของประเทศไทย เป็ นมหาวิทยาลัยทีจะร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืน ครับ

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

6

แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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สบค. แจ้งผู้ใ ช้งาน Google Meet ของ มก.
เนืองจากบริษัท Google ได้ดาํ เนินการยกเลิกบริการบันทึกวิดีโอ (Record) ใน Google Meet โดยผูใ้ ช้งานที
ต้องการบันทึกวิดีโอ สามารถสร้างห้องประชุมโดยใช้ Webex ทดแทนในการประชุม และการเรียนการสอนทีต้องการ
บันทึกแทน โดยสามารถเลือกการบันทึกทีเครืองคอมพิวเตอร์ หรือบน Cloud สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จึงขอแจ้งให้
ผูใ้ ช้งาน Google Meet ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทีเว็บไซต์ตา่ ง ๆ ดังนี
คูม่ ือการเข้าใช้งาน
https://www.ku.ac.th/document/Manual_Meeting_KU_Webex.pdf
การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที 1
https://youtu.be/qxmlk89pnOE
การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที 2
https://youtu.be/zyG7pFPGQnl

สบค. ปรับ ปรุ งประสิท ธิภ าพเครือ ข่ายไร้ส าย KUWiN
เนืองด้วยใบรับรองความปลอดภัยในการเชือมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN จะหมดอายุการใช้งาน สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการติดตังใบรับรองใหม่ ซึงผูใ้ ช้บริการจะต้องติดตังใบรับรองใหม่ดว้ ย
เพือรองรับการเชือมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN อีกครัง โดยการกดยอมรับใบรับรอง หรือเชือมต่อเครือข่ายใหม่
สมาชิกเครือข่ายนนทรีทกุ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเว็บไซต์ https://bit.ly/3KsscHd

สบค. จัด งานวัน คล้ายวัน สถาปนาครบรอบปี ที 37
เมือวันอังคารที 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.39 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ และบุคลากร ทําพิธีไหว้เจ้าที ณ บริเวณชัน 1 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์
เวลา 10.00 น. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “ร่วมคิด สานฝัน สบค. ในอนาคต” ณ ห้อง 510 ชัน 5 อาคาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิ ดกิจกรรมฯ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
กล่าวถึงความต้องการของฝ่ ายต่าง ๆ ในสํานักบริการคอมพิวเตอร์ สําหรับในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า โดยคุณกัลยกร ทัดนําธง
หัวหน้าฝ่ ายระบบสารสนเทศ คุณศศิธร พูนเพิมสิริ หัวหน้าฝ่ ายฝึ กอบรมและสืออิเล็กทรอนิกส์ คุณสมใจ บรรเทากุล
หัวหน้าฝ่ ายบริการสารสนเทศ คุณมหาราช ทศศะ หัวหน้าฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณมัณทนา ใจมัน และ
คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ ฝ่ ายบริหารและธุรการ โดยแต่ละฝ่ ายได้นาํ เสนอตามลําดับ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

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

9
แนะ 8 วิธ ี สําหรับ บ้านและคอนโดฯ หากมีค นต้อ งกัก ตัว
เมือวันอังคารที 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมบ้านและคอนโด สําหรับแยกกักเป็ น Home Isolation ว่า กรณีจาํ เป็ นต้องแยกกักตัวทีบ้าน หรือที
คอนโดมิเนียม มีคาํ แนะนําสําหรับครอบครัวเพือเตรียมความพร้อมดังนี
1. แยกส่วน หรือ พืนที เว้น ระยะอย่างน้อ ย 1.5-2 เมตร
2. หากมีพ นที
ื จํากัด ให้ท าํ ฉากกันระหว่างผู้ต อ้ งถูก แยกกัก ตัว และคนอืน ๆ ในครอบครัว
3. จัด ห้อ งพัก ให้โ ปร่ง อากาศถ่ายเทได้ด ี มีแ สงแดดเข้าถึง
4. แยกของใช้ส ่วนตัว เช่น ผ้าเช็ด ตัว แก้วนํา จานชาม
5. การทําความสะอาดเสือผ้า ใช้ผ งซัก ฟอกปกติ หากมีเ ครืองซัก ผ้า ให้ซ ัก ด้วยผงซัก ฟอก หรือ นํายาซัก
ผ้า ในนําอุณหภูม ิ 60-90 องศาเซลเซียส อย่างน้อ ย 25 นาที และผึงแดดให้แ ห้ง
6. การใช้ห ้อ งนํา หรือ ห้อ งส้วม ในกรณีท ไม่
ี ส ามารถแยกห้อ งได้ ให้ผู้อ นใช้
ื ห ้อ งนําก่อ น ส่วนผู้แ ยกกัก ตัว
ให้ใ ช้เ ป็ นคนสุด ท้าย พร้อ มทําความสะอาดให้เ รีย บร้อ ย ด้วยผ้าชุบ นํายาฟอกขาว ความเข้ม ข้น 0.1 เปอร์เ ซ็น ต์
หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เ ซ็น ต์ หรือ ไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ 0.5 เปอร์เ ซ็น ต์
7. เตรียมถังขยะส่วนตัวทีมีฝ าปิ ดมิด ชิด และของใช้ส ่วนตัวโดยเฉพาะ ทังในบริเ วณทีนอน และห้อ งนํา
8. ถ้ามีห ้อ งนอนห้อ งเดียว แต่ต ้อ งนอนร่วมกับ คนในบ้าน ต้อ งเปิ ดประตูห น้าต่างให้โ ล่งโปร่งทีสุด หรือ ใช้
ฉากผ้าม่านกันระหว่างกัน พยายามอยู่ห ่างจากคนในครอบครัว ให้ม ากทีสุด และวัด ไข้ท ุก วัน หากมีอ าการไข้ส ูง
มากกว่า 39 องศาเซลเซีย ส หายใจหอบเหนือย วัด ค่าออกซิเ จนปลายนิวได้น ้อ ยกว่า 94 เปอร์เ ซ็น ต์ ซึงค่าปกติ
อยู่ท ี 96-100 เปอร์เ ซ็น ต์ ให้ร ีบ โทรติด ต่อ โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใกล้บ ้านทัน ที

แหล่งภาพและข้อมูล :
https://www.sanook.com/campus/1406999
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหล่งข้อ มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธส
ี งั เวยพระป้ าย
เนื่ องในเทศกาลตรุษจีน 2565

เมือวันเสาร์ที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระทีนังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงประกอบพิธีสงั เวยพระป้าย เนืองในเทศกาลตรุษจีน
พุทธศักราช 2565 ในโอกาสนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ทีโต๊ะเครืองสังเวย ทรงจุดธูปหางแล้ว
ทรงปั กทีเครืองสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปั กทีเครืองสังเวย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปั กทีเครืองสังเวย จากนัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจุดธูปเทียนเครืองทองน้อยถวายสักการะสิงศักดิสิทธิ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครืองทองน้อยถวายสักการะสิงศักดิสิทธิ ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครืองทองน้อยถวายสักการะสิงศักดิสิทธิ ทรงกราบเสร็จ
แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จขึนพระทีนัง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ
แหล่งข้อมูล https://www.sanook.com/news/8511958

