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การไหว้พระจนัทร์ จะเร่ิมต้นตอนหวัค่ําซึง่ดวงจนัทร์เร่ิม

ปรากฏบนท้องฟ้า และถึงแม้ปีไหนหรือสถานท่ีแห่งใดมองไม่

เห็นพระจนัทร์ แต่การไหว้พระจนัทร์ของชาวจีน ก็จะยงัต้องมี

การไหว้พระจนัทร์ในค่ําคืนนัน้เหมือนเดิม พธีิดําเนินไปจนถึง

ประมาณ 4-5 ทุ่ม หลงัเสร็จพธีิจากการไหว้พระจนัทร์ ทกุคน

ในครอบครัวจะตัง้วงแบง่กนักินขนมไหว้พระจนัทร์ โดยขนม

ต้องนํามาหัน่แบ่งให้เท่ากบัจํานวนคนในครอบครัว ห้ามเกิน

หรือขาด และขนมแต่ละชิน้ก็จะต้องมีขนาดท่ีเท่ากนั ขนมไหว้

พระจนัทร์จงึเป็นสญัลกัษณ์ของความสามคัคี และความกลม

เกลียวของคนภายในครอบครัว ดงันัน้รูปลกัษณ์ของขนมไหว้

พระจนัทร์ จะต้องทําเป็นก้อนวงกลมเท่านัน้ และในการไหว้

พระจนัทร์จะต้องทําพธีิดงันี ้

1. ไหว้เจ้าในช่วงเช้า จดัของไหว้เจ้าเหมือนปกติ แต่เพิ่ม

ขนมไหว้พิเศษ คือ ขนมไหว้พระจนัทร์, ขนมโก๋, ขนมเป๊ียะ

ต่าง ๆ

2. ไหว้บรรพบรุุษ จดัของไหว้บรรพบรุุษเหมือนปกติ แต่

เพิ่มขนมไหว้พเิศษ คือ ขนมไหว้พระจนัทร์, ขนมโก๋, ขนม

เป๊ียะต่าง ๆ

3. ไหว้เจ้าแม่ในตอนค่ํา จะเร่ิมไหว้เจ้าแม่เม่ือดวงจนัทร์

เร่ิมปรากฏบนท้องฟา้

สําหรับสถานท่ี ๆ จะไหว้พระจนัทร์ในตอนค่ํา ควรเลือก

ท่ีกลางแจ้ง อาจเป็นลานบ้าน หน้าบ้าน หรือดาดฟา้ก็ได้ ตัง้

โต๊ะทําซุ้มต้นอ้อย ให้เสร็จเรียบร้อยในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน

หรือตอนหวัค่ํา ก่อนพระจนัทร์จะลอยสงูเกินขอบฟา้ หนัหน้า

ไปทางทิศตะวนัออก แล้วทกุคนจดุธูปเทียนอธิษฐานขอพร

จากพระจนัทร์ และควรเก็บโต๊ะก่อนท่ีพระจนัทร์จะเลยศีรษะ

ไป

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/42102
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บริการรหสัยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง
KU All-login สาํหรับ NETCO (OCS)KU

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ จดัโครงการอบรม KU All-login สําหรับ NETCO (OCS-KU) ณ ห้อง 511 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วเปิดโดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย คณุมหาราช ทศศะ หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ได้

กลา่ววา่ “ระบบยืนยนัตวับคุคลสว่นกลาง KU ALL-LOGIN คือ การยืนยนัตวับคุคล (Authentication) ในรูปแบบ

Single Sign-On ท่ีรองรับการให้ผู้ใช้งานระบบ (Login) ครัง้เดียว สามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไมต้่องลง
ช่ือเข้าใช้งานซํา้ เพ่ิมความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ลดระยะเวลา และความยุง่ยากในการใช้งาน”

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

จดังาน “เปิดบ้านสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ Showcase นวตักรรมดิจิทลั ฝ่ายระบบสารสนเทศ” ณ ห้อง 408 ชัน้ 4 อาคาร
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วเปิดงานโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานตุตมวงศ์ รองผู้ อํานวยการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย คณุพิชญ์ วิมกุตะลพ รองหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ได้กลา่วเก่ียวกบัระบบเว็บระบบแจ้งซอ่ม ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ระบบการเยี่ยมชมสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ระบบ

สอบถามด้วยเสยีง และระบบตา่ง ๆ ในฝ่ายระบบสารสนเทศ ได้แก่ เว็บรายงานคณุภาพอากาศ ระบบบญัชีคมุหมวดคดี

ความ ระบบแบบสาํรวจข้อมลูผู้สาํเร็จการศกึษา ระบบ e-Slip, Fire IOT, Ku Life, Web Service API Machine
Learning, Job OCS เป็นต้น

เปิดบ้านสาํนักบริการคอมพวิเตอร์

Showcase นวัตกรรมดจิทิลั ฝ่ายระบบสารสนเทศ
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เมื่อวนัศกุร์ท่ี 23 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดังาน Digital KU เร่ือง

“OCS-Huawei Tech Trend ครัง้ท่ี 1” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

กลา่วเปิดงานโดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

หวัข้อ “การปรับเปลีย่นสูม่หาวิทยาลยัดิจิทลั (Digital University Transformation)” วิทยากรโดย คณุ
ประยทุธ ตัง้สงบ Network Chief Technology Officer (CTO) Huawei Technologies Co., Ltd. (Thailand)

หวัข้อ “เช่ือมโลกด้วย 5G & WI-FI 6 (Connect the world with 5G & WI-FI 6)” วิทยากรโดย คณุจกัรี
ทิพย์สภุา Network Products Manager Huawei Technologies Co.,Ltd. (Thailand)

หวัข้อ “ทิศทางและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั เพ่ือรองรับองค์กรในยคุดิจิทลั” วิทยากรโดย ผศ.ปรีดา
เลศิพงษ์วิภษูณะ รองผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

“OCS-Huawei Tech Trend ครัง้ที่ 1”
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แหลง่ข้อมลู : https://www.ku.ac.th

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปี พ.ศ. 2562

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20190709151152&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&ip=10&load=tab5&lang=thai&id=1122&id1=0
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มก. จัดนิทรรศการ “หน่ึงกังวานสืบสานพงไพร ประจาํปี 2562”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หนึง่กงัวานสบืสานพงไพร ประจําปี 2562 “ ซึง่เป็นกิจกรรมใน

โครงการสบืสาน วนัสบื นาคะเสถียร ปี 2562 ท่ีจดัขึน้เป็นประจําทกุปีเพ่ือระลกึถึง สบื นาคะเสถียร หวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์

สตัว์ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง นิสติเก่าคณะวนศาสตร์ ณ อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

บางเขน

มก. จัดพธีิไหว้ครู ประจาํปีการศึกษา 2562

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศกึษา 2562 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน
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สบค. ปิดทาํการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์
KITS - Kasetsart IT Square ระหวา่งวนัท่ี 10-12

สงิหาคม พ.ศ. 2562

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

สบค. เข้าร่วมพธีิเปิดอาคารวศิวกรรมอุตสาหการฯ

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 1 สงิหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแสดง

ความยินดใีนพิธีเปิดอาคารวิศวกรรมอตุสาหการ-วิศวกรรมเคร่ืองกล ณ อาคารสงู 10 ชัน้ และ 19 ชัน้ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. แสดงความยนิดเีน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 81

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 1 สงิหาคม 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์เน่ืองในวนัคล้ายวนั

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบปีท่ี 81 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชชูาติ กําภู คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 2 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มอบแจกนัดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.พิลาณี ไวถนอมสตัย์ รอง

ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร สถาบนัผลติผลเกษตรฯ เน่ืองในวนั “วนัคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัผลติผลเกษตรฯ : KAPI Forever
Young” ครบรอบ 28 ปี ณ อาคารปฏิบตัรการวิจยักลาง ชัน้ 9 สถาบนัผลติผลเกษตรฯ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

สบค. ร่วมแสดงความยนิดเีน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันผลติผลเกษตรฯ มก.

สบค. เตรียมความพร้อมสู่ Digital University
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ิมโควต้าการใช้งานเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ดงันี ้

- นิสติ เพ่ิมจาก 10G เป็น 20G
- บคุลากร เพ่ิมจาก 10G เป็น 40G
หมายเหตุ : หากสญัลกัษณ์ปริมาณการใช้งาน (ถงัเขียว) ไมล่ดลง แสดงวา่ปริมาณการใช้งานยงัน้อยกวา่ปริมาณการ

ใช้งานท่ีเติมให้ตามอตัราโควต้าท่ีกําหนด

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

สบค. ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงาน มก. 2562

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 5 สงิหาคม 2562 เวลา 10.15 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ให้ความรู้และแนะนําการให้บริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับบคุลากร ในโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนกังาน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 รุ่นท่ี 68 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคารวิทยบริการ สาํนกัสง่เสริมและฝึกอบรม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัโครงการทดสอบสมรรถภาพ

ความสามารถด้านดจิทิลัสาํหรับนิสติ มก.

ขอเชิญชวนนิสติชัน้ปีท่ี 3-4 ร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทลั (Digital Literacy Project)
จดัโดยสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบับริษัท และสถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องค์การมหาชน)

ในวนัท่ี 21-22 สงิหาคม พ.ศ. 2562 (ไมม่ีคา่ใช้จ่าย) ผู้ ท่ีผา่นการประเมินทดสอบจะได้รับประกาศนียบตัรแสดงสมรรถนะ

ด้านการใช้งานดจิิทลัท่ีได้รับการรับรองจากสาํนกังาน กพ. และสถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องค์การมหาชน) นิสติท่ีสนใจลงช่ือ

ผา่นคณะ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี http://training.ku.ac.th/2015/?page_id=1348

สบค. จดังาน “OCS-Huawei Tech Trend”
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ จดังาน Digital Day OCS-Huawei Tech Trend #1 วนัศกุร์ท่ี 23 ส.ค.62 เวลา 13.00 -

16.00 น. ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. เปิดให้บริการ KU All-Login
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการระบบใหม่ KU All-Login ในช่วงแรกผู้ใช้งานสามารถเลอืก Login แบบเดมิ

หรือแบบใหมไ่ด้โดย กดท่ี TAB All-Login
สมาชิกเครือขา่ยนนทรีดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449

สบค. บริการบัญชี Google, Microsoft
Office 365 แบบไม่จาํกัดพืน้ที่ (Unlimited)

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มีบริการบญัชี KU-Google และ KU-Microsoft Office 365 แบบไมจํ่ากดัพืน้ท่ี

(Unlimited) สาํหรับนิสติ อาจารย์ และบคุลากรทกุวิทยาเขต จะได้รับบญัชี KU-Google (@ku.th) และ KU-
Microsoft Office 365 (@live.ku.th) อตัโนมตัิ

สมาชิกเครือขา่ยนนทรีดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449

https://www.facebook.com/ocs.ku
http://training.ku.ac.th/2015/?page_id=1348
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449&fbclid=IwAR1DD56WBdjLz2-tXE-9gkjX-XsO6RYHbXpukPXarcaw01VrNteB-1ipKb4
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6449&fbclid=IwAR1DD56WBdjLz2-tXE-9gkjX-XsO6RYHbXpukPXarcaw01VrNteB-1ipKb4
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แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/125192

วตัถตุ้องสงสยั คือ สิ่งของหรือวสัดสุกัชิน้ ซึง่อาจมาในรูปแบบหีบหอ่ กลอ่งพสัดุ กลอ่งกระดาษ

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ รวมถึงบรรจภุณัฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่จะบรรจวุตัถรุะเบดิมาได้ โดยจดุ

สงัเกตท่ีจะทําให้ทราบได้วา่ วตัถตุ้องสงสยันัน้เป็นระเบดิหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ดงัตอ่ไปนี ้

เป็นสิ่งของหรือวสัดท่ีุไมมี่เจ้าของ ไมเ่คยเห็นวา่อยูต่รงนีม้าก่อน วางผิดท่ีผิดทาง ไมใ่ชข่องท่ีควรจะ

อยูใ่นจดุจดุนัน้ ลกัษณะเหมือนเป็นของท่ีมีนํา้หนกัมากเกินขนาด ซองจดหมายมีลกัษณะแข็งพบังอไมไ่ด้

หอ่พสัดหุรือจดหมายพองบวมผิดปกติ วตัถชุนิดนัน้ ๆ มีสายไฟเส้นเล็กย่ืนออกมาลกัษณะของหีบหอ่มี

ความหนาแนน่เกินความจําเป็น มีคราบนํา้มนั หรือลกัษณะกระดาษของหีบหอ่มีสีซีดจาง หากเป็นพสัดุ

หรือจดหมายจะไมร่ะบช่ืุอผู้ส่ง หรืออาจเป็นวสัดท่ีุสง่มาจากผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้ว มีการเขียนข้อความหรือตดิ

ภาพท่ีเรียกร้องความสนใจ พสัดตุดิแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะการสง่ไปรษณีย์ภายในประเทศ)

มีการทําเคร่ืองหมายพิเศษตา่ง ๆ บนซอง ในกรณีท่ีเป็นจดหมาย ลายมือท่ีเขียนจา่หน้าซองมกัจะไมเ่ป็น

ระเบียบหรืออาจสะกดคําผิด ๆ ถกู ๆ หรือบางทีก็ระบตํุาแหนง่และยศของผู้ รับไมถ่กูต้อง หากตวัเรามีกรณี

ขดัแย้งกบัใครควรสงสยัและระมดัระวงัวตัถตุ้องสงสยัมากเป็นพิเศษ

ข้อควรทําเม่ือพบวตัถตุ้องสงสยั

1. เม่ือพบวตัถตุ้องสงสยั ให้ตัง้สติ และรีบออกจากพืน้ท่ีเส่ียงทนัที ห้ามแตะต้องหรือเคล่ือนย้ายวตัถุ

ต้องสงสยัโดยเดด็ขาด

2. โทรศพัท์แจ้งตํารวจท่ีหมายเลข 191 หรือโทรศพัท์แจ้งกลุม่งานเก็บกู้และตรวจพิสจูน์วตัถรุะเบดิ ท่ี

หมายเลข 02-2961946

3. พยายามอยูห่า่งวตัถรุะเบดิอยา่งน้อย 300 เมตรขึน้ไป ในทิศทางเหนือลม โดยยดึหลกัย่ิงไกลย่ิง

ปลอดภยั

4. หากวตัถนุัน้เกิดประกายไฟ หรือระเบดิ ให้หลบหลงัท่ีกําบงัท่ีแข็งแรง

5. หากอยูภ่ายในบ้าน หรือภายในอาคาร ให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศ และสวมเสือ้ผ้ามิดชิด เพ่ือปอ้งกนั

อนัตราย

6. หากตดิอยูภ่ายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชบุนํา้อดุชอ่งประตเูพ่ือปอ้งกนัแก๊สพิษ

7. หากได้มีการเคล่ือนย้ายวตัถตุ้องสงสยัแล้ว หรือเป็นวตัถท่ีุเคล่ือนย้ายได้ ให้นําไปวางในท่ีโลง่ เชน่

สนามหญ้าหรือในท่ีร่ม และอยา่ให้วตัถหุรือกลอ่งสมัผสักบัแสงแดดและความร้อนจดัโดยตรง จากนัน้ให้ใช้

ยางรถยนต์ครอบไว้หรือปิดล้อมด้วยกระสอบทราย

จะทาํอย่างไร เม่ือพบวัตถุต้องสงสัย?

https://hilight.kapook.com/view/125192
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ลูกชิน้หมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด

ในปัจจบุนัพบวา่ มีการนําข้าวโพดมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อาหารตา่ง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผลติภณัฑ์

เคร่ืองดื่มนํา้นมข้าวโพด ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก ซึง่จากกระบวนการแปรรูปเคร่ืองดื่มนํา้นมข้าวโพด ดงักลา่ว จะทํา

ให้มีกากของข้าวโพดเหลอืทิง้เป็นจํานวนมาก นางสาวสวุีณา จนัทพิรักษ์ และทีมนกัวิจยัจากสถาบนัค้นคว้าและพฒันา

ผลติภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสภุคัชนม์ คลองดี นางสาวบงกชมาศ โสภา และนาย

นิพฒัน์ ลิม้สงวน

จึงทําการศกึษาการสกดัใยอาหารจากกากข้าวโพด ท่ีเป็นของเหลอืทิง้ในอตุสาหกรรมแปรรูปนํา้นมข้าวโพด เพ่ือนําไป

ประยกุต์ใช้ในผลติภณัฑ์ลกูชิน้ เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ทางโภชนาการให้กบัผลติภณัฑ์ ศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้เพ่ือทดแทน

ไขมนัในผลติภณัฑ์ เพ่ือเป็นทางเลอืกและเพ่ิมมลูคา่ให้กบัวตัถดุิบเหลอืใช้จากกระบวนการผลตินํา้นมข้าวโพด และพฒันา

คณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของผลติภณัฑ์ลกูชิน้เสริมใยอาหาร ให้มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคมากขึน้ เพ่ือ

พฒันาเป็นอาหารเพ่ือสขุภาพ

ผลจากการสกดัผงใยอาหารชนิดละลายนํา้ จากวตัถดุิบกากข้าวโพดท่ีเป็นของเหลอื จากกระบวนการผลตินํา้นม

ข้าวโพด พบวา่ ปริมาณผลผลติใยอาหารละลายนํา้ท่ีสกดัได้ เทา่กบัร้อยละ 5.51 ปริมาณใยอาหารละลายนํา้ 18.21 กรัมตอ่

100 กรัมนํา้หนกัแห้ง มีความชืน้เทา่กบัร้อยละ 6.08 มีความสามารถในการอุ้มนํา้เทา่กบั 0.59 กรัมตอ่กรัมนํา้หนกัแห้ง มี

ความสามารถในการอุ้มไขมนัเทา่กบั 1.31 กรัมตอ่กรัมนํา้หนกัแห้ง จากนัน้จงึได้ทดลองเติมผงใยอาหารชนิดละลายนํา้ใน

ผลติภณัฑ์ลกูชิน้หมท่ีูระดบัร้อยละ 0 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 5 ศกึษาผลตอ่คณุภาพด้านเนือ้สมัผสั วดัคา่ hardness,
gumminess และ chewiness และผลด้านคณุสมบตัิทางรีโอโลยี วดัคา่สขีองผลติภณัฑ์ ซึง่พบวา่การเติมผงใยอาหารชนิด
ละลายนํา้เพ่ิมมากขึน้จะมคีา่ความสวา่งลดลง ทําการทดสอบทางประสาทสมัผสัตอ่คณุลกัษณะด้านลกัษณะปรากฏ สี

กลิน่ เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวม พบวา่ คา่คะแนนความชอบเฉลีย่ในทกุแตล่ะลกัษณะมคีา่ไมแ่ตกตา่งกนั แสดงให้

เห็นวา่การทดแทนไขมนัด้วยผงใยอาหารชนิดละลายนํา้ท่ีสกดัได้จากกากข้าวโพดนัน้ จะไมส่ง่ผลตอ่คณุลกัษณะด้านตา่ง ๆ

ทางประสาทสมัผสั

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=48443

นางสาวสุวีณา จันทพรัิกษ์ และทีมนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=48443


ผลการดาํเนินงานและปัญหาอุปสรรค เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สํานักบริการคอมพวิเตอร์ มก.

สาํนักงานเลขานุการ

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส์

รายการ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน

2. เงินรายได้สาํนักฯ             

3. เงินส่วนกลาง มก.            

4. การควบคุมพัสดุ

5. การเช่าพืน้ที่

ผลการดาํเนินงาน

- ครบกาํหนดสัญญา

- ยกเลิกรายการซํา้ซ้อน

- ล่าช้ากว่าแผนดาํเนินการ

- พัสดุเสื่อมสภาพ 408 รายการ

- ครบสัญญาเช่า มีผู้สนใจน้อย

ปัญหาอุปสรรค

- แจ้งบริษัท

- ปรับรายการเร่งด่วน

- ติดตามและรายงาน

- ขายทอดตลาด

- ปรับแผนขยายเวลา

ผลการดาํเนินงาน

1. จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดใหม่

2. เพ่ิม Zone Firewall
3. ศึกษาเทคโนโลยี IPS/IDS
4. เปลี่ยนแบตเตอร่ี UPS
5. สาํรวจสายไฟเบอร์ฝังดิน

6. งานเดินสายไฟ

ปัญหาอุปสรรค

- ปรับปรุง Hyperconvergence
- (ข้อที่ 2-6 อยู่ระหว่างดาํเนินการ)

ผลการดาํเนินงาน

1. แอปพลิเคชัน InsideKU
2. การเช่ือมโยงข้อมูลนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา

3. การลงทะเบยีนเรียนภาคฤดูร้อน 2562

4. ระบบบรูณาการข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค

- (ข้อที่ 1-4 ดาํเนินการเรียบร้อยแล้ว)

ผลการดาํเนินงาน

- เป็นวิทยากรรับเชิญอบรมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 หน่วยงาน

- จัดอบรม จาํนวน 3 หลักสูตร

- จัดโครงการ Digital Day จาํนวน 1 ครัง้

- จัดโครงการ Trend Talk จาํนวน 1 ครัง้

- ปรับปรุงเว็บ KU และเว็บอ่ืน ๆ

- ถ่ายภาพ บนัทกึวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ

- จัดทาํ Ku eMagazine
- จัดทาํสื่อ OCS Channel
- ประสานงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มก.

- อบรมทดสอบการใช้งานระบบบรูณาการ มก. 

- ประชุมคณะทาํงาน TOR ประจาํปี 2561-62

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ผลการดาํเนินงาน

- งาน HELPDESK ตอบปัญหาผ่านเฟซบุ๊ก จาํนวน 131 คน และทางโทรศัพท์ จาํนวน 136 คน ผู้ใช้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย จาํนวน 

13,653 คน

- สถิติโปรแกรมป้องกันไวรัส จาํนวน 8,823 เคร่ือง

- สถิติการยืมเคร่ืองโน้ตบุ๊ค จาํนวน 74 เคร่ือง

- สถิติการบริการถ่ายรูปติดบตัร จาํนวน 1,999 คน

แหล่งข้อมูล : สํานักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดทาํโดย : งานส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออเิล็กทรอนิกส์ สํานักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/191683

“ไปรษณียบัตรรุนแรกในรชักาลท่ี 10”

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยได้เผยแพร่ขา่วการจดัทําไปรษณียบตัรรุ่นแรก

ในรัชกาลท่ี 10 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วั โดยไปรษณียบตัรรุ่นแรกนี ้ เป็นชนิดราคา 2 บาท มีด้วยกนั 2 แบบ แบบแรกพิมพ์ภาพตราไปรษณี

ยากรพระบรมฉายาลกัษณ์รัชกาลท่ี 10 สว่นแบบท่ีสอง เป็นภาพตราไปรษณียากรศาลาไทย ซึง่จะจดัพิมพ์ 2

ล้าน และ 8 ล้านแผน่ ตามลําดบั พิมพ์ด้วยระบบลิโธกราฟ่ี สีส้มแดง ภาพแสตมป์ทัง้สองมาจากแสตมป์ทัว่ไปท่ี

เคยจดัสร้างมาแล้ว

https://hilight.kapook.com/view/191683
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