
วันออกพรรษา

เป็นวันสิน้สุดการจาํพรรษา 3 เดือน

ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว

เพ่ือรําลกึถงึวันที่พระพุทธองค์

เสดจ็กลับจากการเทศน์โปรดพระพุทธมารดา

October 2019 issue ฉบับเดอืนตุลาคม



October 2019
ฉบบัเดอืนตุลาคม 2562

Care & Share :                               3-4
- สบค. ให้บริการ AI SERVER

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :          5-6
- มก. จดังาน “Preparing For The New 
5G World“

- วนัซ้อมใหญ่และวนัรับจริง พิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร มก. ประจําปี พ.ศ. 2562

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7
- สบค. แจ้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แมข่่าย

และระบบเครือข่าย

- สบค. ร่วมงานแบรนด์ซมัเมอร์แคมป์ ครัง้ท่ี 31

- คณาจารย์และนกัศกึษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการ

บางบวัทอง เย่ียมชมดงูาน

- วนัท่ี 9 เดือน 9 มก. ก้าวสู ่AI
- โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดจิิทลั

- สบค. ร่วมโครงการสมัมนาบคุลากรสายสนบัสนนุและ

ช่วยวิชาการ มก.

- สบค. ร่วมงานวนัพฒันาและปลกูต้นไม้ มก.
- สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

- สบค. มอบรางวลัโครงการเสริมสร้างสขุภาพบคุลากรฯ

- สบค. จดังานแสดงมทุิตาจิตบคุลากรฯ

KNOWLEDGE :                                 8
- วิธีดแูลรถยนต์หลงันํา้ทว่ม

เกษตรนวัตกรรม : 9
- การศกึษาเชือ้ราในการควบคมุหนอนด้วงแรดมะพร้าว

InfoGraphic :                               10
- สบค.เปิดให้บริการ KU ALL-LOgin

พระราชกรณียกิจ : 11
- ในหลวงพระราชทานช่ือสนุขัในพระบรมราชานเุคราะห์

วนัออกพรรษา ซึง่ถือเป็นการสิน้สดุระยะการจําพรรษา หรือออกจากการ

อยูป่ระจําท่ีวดัในช่วงฤดฝูนตลอด 3 เดอืนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวนัออกพรรษา

ตรงกบัวนัขึน้ 15 คํ่า เดือน 11 ของทกุปี ซึง่เรียกอีกอยา่งวา่ “วนั

มหาปวรณา” คําวา่ “ปวารณา” นัน้แปลวา่ อนญุาตหรือยอมให้ โดยในปีนี ้ วนั

ออกพรรษา 2562 ตรงกบัวนัอาทิตย์ท่ี 13 ตลุาคม

พระสงฆ์จะประกอบพิธีทําสงัฆกรรมใหญ่ท่ีเรียกวา่ “มหาปวารณา” ใน

วนัออกพรรษา ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้วา่กลา่วตกัเตือนซึง่กนัและ

กนัได้ เน่ืองจากในระหวา่งท่ีเข้าพรรษาอยูด้่วยกนั พระสงฆ์บางรูปอาจจะมี

ข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข และการให้ผู้ อ่ืนวา่กลา่วตกัเตือนก็จะทําให้รู้ข้อบกพร่อง

ของตน รวมทัง้ยงัเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ถามข้อสงสยัซึง่กนัและกนัได้ด้วย พระ

ผู้ใหญ่ก็กลา่วตกัเตอืนพระผู้ น้อยได้ และพระผู้มีอาวโุสน้อยก็จะสามารถชีแ้นะ

ถึงข้อไมด่ีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกนั และถึงแม้วา่พระผู้ใหญ่จะมีอาวโุสมากกวา่

แตท่า่นก็มิได้สาํคญัตนผิดคิดวา่ทา่นทําอะไรแล้วถกูไปหมดทกุอยา่ง เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือชีใ้ห้เห็นวิธีการคอยสงัวร คือ ตามระวงั ไมป่ระมาท ไมย่อมให้ความ

เลวร้ายนัน้เกิดขึน้ได้ เหมือนล้อมรัว้ไว้ก่อนท่ีววัจะหาย ไมว่า่จะอยูใ่นเทศกาล

เข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระทา่นจะประพฤติดี ปฏิบตัิชอบ ตามระบอบของ

พระธรรมวินยัอยูต่ลอดเวลา

การกลา่วปวารณามีคํากลา่วเป็นภาษาบาลี ดงันี ้”สงัฆมัภนัเต ปะวาเรมิ

ทิฏเฐนะวา สเุตนะวา ปริสงักายะวา วะทนัตมุงั อายสัมนัโต อะนกุมัปัง อปุาทา

ยะ ปัสสนัโต ปะฏิกกะริสสาม”ิ มีความหมายวา่ ข้าแตพ่ระสงฆ์ผู้ เจริญ กระผม

ขอปวารณาตอ่พระสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอให้ทา่นทัง้หลายโปรด

อนเุคราะห์ วา่กลา่วตกัเตอืนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จกัประพฤติ

ตวัเสยีใหมใ่ห้ดี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ทําพิธีวนัออกพรรษาแล้ว สามารถจาริกไปในสถานท่ี

ตา่ง ๆ หรือค้างคืนท่ีอ่ืนได้โดยไมผิ่ดพระพทุธบญัญตัิ และยงัได้รับอานิสงส์ก็

คือ

- ไปไหนไมต้่องบอกลา

- ไมต้่องถือผ้าไตรครบชดุ

- มีสทิธ์ิรับลาภท่ีเกิดขึน้ได้

- มีโอกาสได้อนโุมทนากฐิน ท่ีจะสามารถขยายเวลาของอานิสงส์ออกไป

อีก 4 เดือน
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สบค. ให้บริการ AI SERVER
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ AI Servers รองรับงานด้าน 

HPC, Deep Learning , ML (Machine Learning) เพ่ือให้สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว

ใช้งานได้ง่ายขึน้ โดยระบบมีความสามารถดงันี ้

1. HPC Server 2 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32 Cores Memory
256GB NVME 3.2TB

2. Deep Learning Sever 2 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32 Cores
Memory 256GB NVME 3.2TB

3. Machine Learning Sever 4 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32
Cores Memory 256GB NVME 3.2TB Share Storage SATA 48 TB

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตัง้ OKD 3.11 ซึง่เป็นระบบ Container Service Infrastructure
ท่ีมีความสามารถรองรับการประมวลผลทางด้าน Artificial Intelligence & Machine Learning
(AI/ML) ซึง่ OKD ใช้ Kubernetes เป็น Container Service Infrastructure ท่ีมาพร้อมกบั Device
Plugin Features ท่ีสนบัสนนุการประมวลผลด้วย GPU ในลกัษณะของ Container ท่ีประกอบด้วย
เคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีมีความสามารถในการรัน NGC AI Container เช่น TensorFlow, PyTorch, MXNET,
NVIDIA TensorRT ได้

การทํางานในระบบ AI/ML เร่ิมต้นจากการนําข้อมลูเข้าผา่นทัง้ทาง Command line หรือทาง

Jupyter โดยมี API คอยรับ-สง่ข้อมลูเข้ามายงั OKD ท่ีมี Kubernetes Master เป็นตวัประสานงาน

ข้อมลู และใช้ NVIDIA Docker ในการสร้าง Container ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือในการรัน AI/ML เพ่ือใช้

ในการประมวลผลและสร้าง Model เมื่อได้ผลลพัธ์ เช่น กราฟหรือตวัเลข ออกมาแล้ว ก็สามารถนําผลลพัธ์
นัน้ออกไปแสดง หรือนําข้อมลูท่ีได้ไปประมวลผลตอ่ผา่นทาง Jupyter

รูปแสดงแผนผังการออกแบบ Container Service Infrastructure
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แผนการเปิดให้บริการ AI เดือนกนัยายน 2562 ให้บริการแบบจํากดักลุม่ในการทดสอบการใช้งาน

ระบบ และเดือนตลุาคม 2562 ให้บริการกลุม่ อาจารย์ นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ติดต่อขอใช้บริการ สาํหรับอาจารย์ นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต้องการใช้บริการ กรุณากรอก

แบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9
ติดต่อแจ้งปัญหา https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk เลอืกหวัข้อบริการ AI
รูปแบบการบริการ บริการ AI Server คือ บริการสาํหรับอาจารย์ นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สามารถใช้บริการ Container ในการประมวลผลข้อมลู ด้าน Deep Learning และ ML (Machine
Learning) หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ใช้งานได้งา่ยขึน้ ตอบสนอง
นโยบาย Digital University

ข้อตกลงการใช้บริการ AI Server ซึง่ในข้อตกลงการให้บริการนี ้
“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง อาจารย์ นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

“บริการ” หมายความถึง บริการ AI Server

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี ้

ผู้ใช้บริการจะต้องสมคัรใช้บริการหรือลงทะเบียนผา่นช่องทางตา่ง ๆ ท่ีผู้ให้บริการกําหนด ผู้ใช้บริการ

สามารถใช้บริการได้หลงัจากได้รับบญัชีผู้ใช้และรหสัผา่นจากผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมลู หรือรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้บริการตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์แก่

การใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจพบวา่ข้อมลูสว่นตวั หรือรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ใช้บริการ ไมช่ดัเจน ไม่

ถกูต้อง หรือเป็นข้อมลูเท็จ ไมว่า่ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมลูนัน้ด้วยความสมคัรใจหรือความประมาทเลนิเลอ่ก็ตาม

ผู้ให้บริการมีสทิธิท่ีจะยกเลกิบญัชีของผู้ใช้บริการโดยมต้ิองบอกกลา่วลว่งหน้า ผู้ใช้บริการจะต้องรักษา

ช่ือบญัชีผู้ใช้งานและรหสัผา่นไว้เป็นความลบั หากปรากฏวา่มีผู้ อ่ืนสามารถใช้งานผา่นบญัชีของผู้ใช้บริการได้

ผู้ให้บริการจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขภายใต้

ข้อตกลงการให้บริการโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบตัิตามนโยบาย ประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัของผู้

ให้บริการ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการ ทัง้ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั และท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อาทิ

พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบญัญตัวิา่ด้วยธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เป็น

ต้น

ผู้ใช้บริการในงานวจิยั หรือ โครงการจะต้องมข้ีอความท่ีแสดงให้เห็นวา่ได้รับการสนบัสนนุจากจาก

บริการ AI server ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ หากไมม่ีการใช้งานเกิน 1 ปี ผู้ให้บริการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะ

ระงบัการใช้งานโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ผู้ใช้บริการจะได้รับขา่วสารผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ท่ีได้แจ้งไว้

แก่ผู้ให้บริการ การแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือปรับปรุงเง่ือนไขภายใต้ข้อตกลงการให้บริการนี ้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบ ผา่นทางชอ่งทางตา่ง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร การสมคัรใช้บริการเป็นการยอมรับข้อตกลงการ

ให้บริการ

แหลง่ข้อมลู : https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589

https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9
https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589
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มก. จัดงาน “Preparing For The New 5G World“

ผศ.ดร. ภชุงค์ อทุโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นายวรีะวฒัน์ เกียรติพงษ์ถาวร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจ

สมัพนัธ์ นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หวัหน้าหนว่ยงานขบัเคลือ่นนวตักรรม เอไอเอส และคณาจารย์ นกัวิจยั จาก

มหาวิทยาลยัชัน้นําทัว่ประเทศ เข้าร่วมสมัมนาเพ่ือแลกเปลีย่นองค์ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี 5G ในงาน “Preparing For
The New 5G World“ ท่ีจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 30-31 สงิหาคม ถึง 1 กนัยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง 

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มก.

ประจาํปี พ.ศ. 2562
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK ในวนัพฤหสับดีท่ี 19 กนัยายน
พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-15.00 น. โดยจะเปิดให้บริการ

ในวนัเดียวกนัตัง้แตเ่วลา 15.00 น. เป็นต้นไป

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

สบค. แจ้งปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย

และระบบเครือข่าย

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีแผนการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แมข่า่ยและระบบ

เครือขา่ย ทัง้นีเ้พ่ือรองรับการเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการ ในวนัเสาร์ท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

มีผลทําให้ไมส่ามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ แตย่งัสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หากแล้วเสร็จก่อนเวลาจะให้บริการ

ตามปกติ สามารถติดตามประกาศลา่สดุได้ท่ี เฟซบุ๊คสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ร่วมงาน โครงการแบรนด์ซมัเมอร์แคมป์

ครัง้ท่ี 31 การประชมุสมัมนาวชิาการครูและอาจารย์แนะแนวทัว่ประเทศ เร่ือง “ครูแนะแนวกบัทิศทางการอดุมศกึษายคุ

ใหม”่ โดยสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ username และ password การใช้ wifi ภายในงานสาํหรับครูและ

อาจารย์ การแจกของท่ีระลกึ และการถ่ายทอดสดผา่นเว็บไซต์ https://youtu.be/h6_0hv9TqiQ ณ ห้องประชมุสธุรรม

อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. ร่วมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครัง้ที่ 31

คณาจารย์และนักศกึษาวทิยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการ

บางบัวทอง เยี่ยมชมดงูาน

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และ
นกัศกึษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยาการบางบวัทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศกึษาดงูานทางด้าน

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดจิทิลั
ขอเชิญชวนนิสติชัน้ปีท่ี 3-4 ร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทลั (Digital Literacy Project) จดั

โดยสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกบับริษัท ICDL และสถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครัง้ท่ี 2
รอบท่ี 5 วนัพธุท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 302 ชัน้ 3 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ไมม่ี

คา่ใช้จ่าย นิสติท่ีสนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี https://bit.ly/2Uklxp4 นิสติท่ีผา่นการประเมินทดสอบจะได้รับ

ประกาศนียบตัรแสดงสมรรถนะด้านการใช้งานดจิิทลัท่ีได้รับการรับรองจากสาํนกังาน กพ. และสถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ

(องค์การมหาชน)

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://youtu.be/h6_0hv9TqiQ
https://bit.ly/2Uklxp4?fbclid=IwAR2Y2t5VaOm64ys1gyrUfo1cGCB37SHrFKwZc7x8jCXr-36N6hqvt3RFYAU
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

วันที่ 9 เดอืน 9 มก. ก้าวสู่ AI
ก้าวสู่ Digital University สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ AI Servers รองรับ

งานด้าน HPC, Deep Learning, ML (Machine Learning) เพ่ือให้สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ใช้งาน

ได้ง่ายขึน้

ติดตอ่ขอใช้บริการสาํหรับอาจารย์ นกัวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต้องการใช้บริการ กรุณากรอกแบบฟอร์ม

ออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9
ติดตอ่แจ้งปัญหาได้ท่ีเว็บไซต์ https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk เลอืกหวัข้อบริการ AI

ทกุทา่นสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589

สบค. ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร

สายสนับสนุนและช่วยวชิาการ มก.

เมื่อวนัพธุท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับบคุลากร ในโครงการสมัมนาบคุลากร

สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ เร่ือง "สร้างความภาคภมูใิจ ร่วมเปลีย่นแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอยา่งยัง่ยืน" ณ ห้องประชมุ

สธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สบค. ร่วมงานวันพฒันาและปลูกต้นไม้ มก.

เมื่อวนัเสาร์ท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ
คอมพิวเตอร์ นําบคุลากรสาํนกัฯ ปลกูต้นไม้ การพฒันาพืน้ท่ีในจดุตา่ง ๆ ของสาํนกัฯ และให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการนําผลไม้ เช่น เงาะ และลองกอง มาแจกจา่ยแก่ผู้ ร่วมงานวนัพฒันาและปลกูต้นไม้

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. จดังานแสดงมุทติาจติบุคลากร
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 805 ชัน้ 8 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ โดย

รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ กลา่วเปิดงาน การแสดงโขนชดุท่ี 1 ฉยุฉายทศกณัฑ์

ลงสวน และชดุท่ี 2 ฉยุฉายหนมุานแปลง การฉายวีดิทศัน์ การแสดงจากบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ รศ.ยืน ภูว่รว

รรณ รศ.ดร.บปุผชาติ ทฬัหิกรณ์ กลา่วอวยพรและมอบของท่ีระลกึ การถ่ายทอดเร่ืองราวความผกูพนัตอ่สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์โดยคณุเครือวลัย์ ทองสง่ศรี และคณุอรุณ นฤทมุ การเลน่เกมแฟนพนัธ์ุแท้ การขบัร้องเพลงของบคุลากรสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์

สบค. มอบรางวัลโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรฯ
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.มณฑล ฐานตุตมวงศ์ รองผู้ อํานวยการสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ มอบรางวลัแก่ผู้ ได้คะแนนสงูสดุในการออกกําลงักาย โครงการเสริมสร้างสขุภาพบคุลากรสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ประจําเดือนกรกฎาคมและสงิหาคม 2562 ณ บริเวณชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9?fbclid=IwAR1oRaIxXG3crwNlDik0aOqbdaUxztWdHY6LqK0tQ7BaRLB3qNLCWFzjge0
https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk
https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589&fbclid=IwAR3Uw_jZ5Os_V66FK87FXtqqX1nOg0koLVA8VunX_A8GqmLWo8xFQb8Otrw
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/auto/2976/

1. ตรวจความเสยีหาย ข้อแรกท่ีสาํคญัและต้องทําหลงันํา้ลดลงไปจนกลบัสูส่ภาวะปกตินัน้คือการตรวจสอบความ

เสยีหายของรถยนต์ ต้องตรวจดใูห้หมดทัง้ภายในภายนอก เปิดฝากระโปรงเช็กเคร่ืองให้ครบครัน และถ้ารถยนต์คณุมี

ประกนัภยัชัน้ 1 ก็อยา่ลมืแจ้งประกนัด้วย จะได้ผอ่นหนกัเป็นเบาในเร่ืองคา่ใช้จ่ายในการซอ่ม

2. อยา่สตาร์ทเคร่ืองยนต์ เรามกัจะยํา้เป็นประจําในข้อนีเ้ก่ียวกบัการดแูลรถยนต์หลงันํา้ทว่ม เน่ืองจากการสตาร์ท

เคร่ืองยนต์แบบสุม่สีสุ่ม่ห้านัน้ อาจทําให้เคร่ืองยนต์ได้รับความเสยีหาย โดยรู้เทา่ไมถ่งึการ โดยเฉพาะเศษผงตา่ง ๆ ท่ีมา

กบันํา้สามารถสร้างความเสยีหายตอ่ระบบเคร่ืองยนต์ได้ อีกประการคือรถยนต์ท่ีแช่นํา้นาน ๆ จะมีความชืน้จะสามารถ

สร้างความเสยีหาย ทําให้ไฟฟา้ลดัวงจรได้เช่นกนั

3. สง่สูม่อืช่าง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาท่ีเราต้องสง่สูม่ือช่างผู้ ชํานาญการให้ดําเนินการ โดยในการสง่

รถยนต์ท่ีรักไปซอ่มแซมความเสยีหายนัน้ ควรรายงานระดบันํา้ท่ีรถคณุไปวา่ยนํา้มา เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การตรวจสอบ

ทางด้านตา่ง ๆ ของช่าง ทําให้สามารถทํางานได้รวดเร็วขึน้

4. ด้านเคร่ืองยนต์ ตามปกติแล้วความเสยีหายของเคร่ืองยนต์นัน้ จะเกิดขึน้ในระบบ Intake หรือระบบดดูอากาศ
ซึง่สิง่แรกท่ีจะต้องเปลีย่นคือ "กรองอากาศ" เพราะขีผ้งจากนํา้นัน้จะเข้าไปติดอยูใ่นสว่นนีเ้สยีมาก ช่างจะต้องถอดหม้อ

กรองออกมาล้างทําความสะอาดอยา่งแนน่อน ล้างลิน้ปีกผีเสือ้ แตถ้่าแจ็คพอทก็เจอ นํา้เข้าเคร่ือง ก็ต้องมีการถอด

ประกอบเคร่ืองยนต์ เพ่ือความสะอาด ซึง่ อาจจะรวมถงึชดุ "หวัเทียน" ท่ีจะเสือ่มสภาพจากสภาวะความชืน้อยา่งตอ่เน่ือง

สว่นพวกเซนเซอร์นัน้ก็ต้องเช็กตามปกติ

5. ช่วงลา่ง นํา้ทว่มนัน้สามารถสร้างความเสยีหายกบัระบบช่วงลา่งได้เช่นกนั โดยเฉพาะพวกลกูยางตา่ง ๆ ท่ีฝืด
จากการโดนความชืน้ในการแช่นํา้เป็นระยะเวลานาน ๆ ตามปกติแล้ว รถยนต์ท่ีโดนนํา้ทว่มเป็นเวลานาน ๆ นัน้

จําเป็นต้องอดัจาระบีใหม่ เน่ืองจากนํา้ทําให้จาระบีเก่าเสือ่มสภาพ โดยเฉพาะการอดัจาระบีเพลาขบั และลกูปืนล้อทัง้ 4

ล้อ ซึง่ตรงนีค้อ่นข้างท่ีจะเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะถ้าไมม่ีจารบีหลอ่ยูอ่าจจะทําให้ลกูปืนแตก หรือ เพลาขบัมีเสยีดงั ทําให้

เกิดความร้อนสะสม จนนําไปสูเ่พลาขบัรูด หรือลกูปืนเพลาขบัแตก อนัตรายมาก โดยเฉพาะรถยนต์ขบัเคลือ่นล้อหน้า

6. ระบบไฟฟา้และคอมพิวเตอร์ สว่นใหญ่แล้วความเสยีหายจากรถยนต์ท่ีถกูนํา้ทว่มนัน้มกัจะเกิดขึน้ท่ีระบบไฟฟา้

เสยีมากกวา่ ซึง่ประเด็นสาํคญัก็ไมพ้่นการไลค่วามชืน้ในระบบ ท่ีจําเป็นต้องให้เป็นหน้าท่ีของชา่ง แตถ้่าคณุโชคร้าย ก็

อาจจะพบวา่ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ECU ลากลบับ้านเก่า น่ียงัไมน่บักลอ่งเกียร์ท่ีมกัติดตัง้อยูใ่นตําแหนง่ท่ีตํ่าเช่นกนั
7. ทําความสะอาดภายในได้เวลาลยุ เมื่อรถยนต์คณุพ้นจากมือช่างเคร่ืองยนต์มาได้ขบัได้เป็นตดิสขุแล้ว ก็ให้มา

จดัการในเร่ืองภายในห้องโดยสารก่อน อยา่งท่ีได้บอกไปแล้วแตเ่ร่ิมต้นวา่นํา้ท่ีทว่มนัน้ เป็นนํา้ท่ีไมค่อ่ยสะอาด และยิง่คณุ

ทิง้ไว้นานก็ยิง่จะทําให้มีกลิน่อบั ดงันัน้ขัน้แรก คณุต้องอาศยัคาร์แคร์ตา่ง ๆ ในการถอดพรม-ซกัเบาะ และทกุอยา่งให้

เอ่ียมออ่ง

8. สนิม ภยัร้ายท่ีรอวนัยา่งกราย เราอาจจะเสร็จเร่ืองเคร่ืองและภายในห้องโดยสารกนัไปเรียบร้อย แตก็่ต้องไมล่มื

เร่ืองของตวัถงัด้วย โดยเฉพาะรถยนต์ใครท่ีมบีาดแผลจากการชนก่อนนํา้ทว่ม อนันีพ้งึระวงัให้ดี เพราะสนิมนัน้จะถามหา

อยา่งไมต้่องสงสยั หลงันํา้ทว่มทางท่ีดี แวะไปทําสใีนจดุท่ีเกิดการชนก็ดีใช่น้อย เพราะจดุนัน้อาจจะเป็นสนิม ซึง่สามารถ

ทําให้เกิดการผแุละเสยีหายได้ในท้ายท่ีสดุ

วธีิดูแลรถยนต์หลังนํา้ท่วม

https://www.sanook.com/auto/2976/
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การศึกษาเชือ้ราในการควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว

เมื่อย้อนไปในปี 2554 ครัง้ท่ีนํา้ทว่มใหญ่ในประเทศไทย ในจงัหวดัปทมุธานีก็ได้รับความเสยีหายจากนํา้ทว่มขงัอยา่ง

หนกั ปัญหาหนึง่ท่ีตามมาหลงัจากนํา้ลดลงแล้วก็คือ มีราเจริญขึน้มากมายตามอาคารบ้านเรือนและสิง่ของ กลุม่นกัวจิยัของ

รศ.ดร.เลอลกัษณ์ จิตรดอน ท่ีปรึกษาโครงการวิจยันี ้ และ ดร.ชรุภา ธีรภทัรสกลุ หวัหน้าโครงการวจิยั ได้ทําการเก็บตวัอยา่ง

ราท่ีเจริญหลงันํา้ทว่ม จากอาคารและสิง่ของตา่งๆ ในจงัหวดัปทมุธานี เพ่ือนํามาคดัแยกและจดัจําแนกชนิดของรา รวมทัง้

การศกึษาถึงความหลากหลายของราท่ีเจริญหลงันํา้ทว่ม ทําให้กลุม่นกัวิจยัสามารถคดัแยกราได้เป็นจํานวนมาก จดัจําแนก

ได้หลายยีนสั ทําให้มีความหลากหลายมากถึงระดบัสปีชีส์ จากการจดัจําแนกพบยีนสัของราท่ีสร้างเอนไซม์ยอ่ยสลาย

สารประกอบอินทรีย์โครงสร้างซบัซ้อนได้ และมีหลายยีนสัท่ีสามารถฆา่หนอนแมลงได้ อีกทัง้มีรายงานวา่รายีนสัเหลา่นีส้ร้าง

สารพิษประเภทโปรตีนด้วย ดงันัน้ท่ีกลา่วมานี ้ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยันีท่ี้มุง่เน้นใช้ประโยชน์จากราท่ีคดัแยกได้หลงันํา้ทว่ม

ในด้านการเกษตร

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา มีแมลงศตัรูมะพร้าวระบาดในประเทศไทยหลายพืน้ท่ี ทําให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตายมากมาย

โดยเฉพาะท่ีบริเวณเกาะสมยุ ซึง่แนน่อน มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นสญัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของเกาะสมยุ แมลงศตัรู

มะพร้าวเหลา่นัน้ได้แก่ ด้วงงวง ด้วงแรด แมลงดํา หนามมะพร้าว และหนอนหวัดาํมะพร้าว ทางด้านกลุม่วิจยัมีความร่วมมือ

กบักลุม่วิจยักีฏและสตัว์วิทยา สาํนกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําโดย

ดร.อมัพร วิโนทยั ท่ีทํางานเก่ียวกบัการปอ้งกนัแมลงศตัรูพืช โดยเฉพาะกบัต้นมะพร้าวซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทาง

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว กลุม่วิจยัได้ใช้แมลงควบคมุแมลง โดยใช้แตนเบียด 2 ชนิด คือ Tetrastichus
brontispae และ Goniozus nephantidis ให้ควบคมุแมลงดาํหนาวมะพร้าวและหนอนหวัดํามะพร้าว สามารถเผยแพร่

ความรู้และสง่เสริมการกําจดัแมลงศตัรูมะพร้าวแก่ประชาชนอยา่งได้ผล แตก็่ยงัมีแมลงศตัรูมะพร้าวท่ีกําจดัยากอีก 2 ชนิด

คือ ด้วงงวงและด้วงแรด ซึง่เป็นแมลงปีกแขง็ท่ีต้องใช้วิธีกําจดัในขณะท่ีเป็นหนอนเทา่นัน้ พบการวางไขแ่ละเกิดเป็นหนอนใน

ดิน กองปุ๋ ยคอก มลูสตัว์และกองขยะทัว่ไป ขณะนีท้างกรมวิชาการเกษตรใช้ราเมตาไรเซียมในการกําจดัหนอนด้วงแรด แตม่ี

ข้อจํากดัคือ ราเมตาไรเซียมต้องเจริญในท่ีท่ีมีความช่ืนสมัพทัธ์สงูถึง 90% ทําให้ใช้ได้ผลดีเฉพาะในช่วงฤดฝูนเทา่นัน้ กลุม่รา

ท่ีคดัแยกได้จากจงัหวดัปทมุธานีหลงันํา้ทว่ม มีความหลากหลายและบางสายพนัธุ์มีรายงานวา่สามารถทําให้หนอนด้วงตาย

ได้ อีกทัง้สว่นใหญ่เจริญท่ีความสมัพทัธ์ 58-60% จึงนา่จะใช้กําจดัหนอนแมลงในฤดท่ีูมีนํา้น้อยได้

สว่นวตัถปุระสงค์ในการทํางานวิจยันีก็้เพ่ือคดัเลอืกราท่ีเก็บได้หลงันํา้ทว่ม ท่ีมีความควบคมุหนอนด้วงแรด ซึง่เป็น

แมลงศตัรูมะพร้าว หรือเป็นราสายพนัธุ์ท่ีสร้างเอนไซม์ยอ่ยผนงัลาํตวัแมลง เพ่ือใช้ร่วมกบัราเมตาไรเซียมควบคมุหนอนด้วง

แรดมะพร้าว และอีกอยา่งเพ่ือศสกึษาชนิดของเอนไซม์ยอ่ยผนงัลาํตวัแมลงและสารพิษท่ีทําลายหนอนด้วงแรด จากวิธีการ

คดัเลอืกเบือ้งต้นเพ่ือให้ได้ราสายพนัธุ์ท่ีสร้างเอนไซม์ยอ่ยผนงัลาํตวัแมลงท่ีใช้ในงานวิจยัชิน้นี ้ สามารถใช้ในการคดัเลอืกรา

สายพนัธุ์ท่ีสามารถสร้างกลุม่ของเอนไซม์ยอ่ยผนงัลาํตวัแมลงท่ีมปีระสทิธิภาพได้ และได้ทําการคดัเลอืกได้อยา่งรวดเร็ว มี

ความจําเพาะกบัผนงัลาํตวัหนอนอีกด้วย นอกจากนีย้งัเป็นแนวทางในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมของเอนไซม์

ยอ่ยผนงัลาํตวัแมลงของรา และประสทิธิภาพในการควบคมุแมลงศตัรูตา่ง ๆ ตอ่ไปได้ดีอีกทางหนึง่ โดยการหาจลุนิทรีย์ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู ซึง่พิจารณาจากการผลติเอนไซม์ สารพิษ และความสามารถในการทําลายแมลง

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัแรกท่ีรายงานถงึประสทิธิภาพในการทดลอง เป็นการสง่เสริมการผลติเอนไซม์ยอ่ยผนงัลาํตวั

แมลง และเพ่ิมความรุนแรงในการทําลายหนอนด้วงแรด เป็นการปรับปรุงการกําจดัแมลงศตัรูพืชด้วยชีววิธีให้ดียิ่งขึน้ และ

ช่วยลดการใช้สารเคมีกําจดัแมลงได้อยา่งดียิ่งอีกทางหนึง่นัน้เอง

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

รศ.ดร.เลอลักษณ์ จติรดอน และดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล

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


สาํนักบริการคอมพวิเตอร์ เปิดให้บริการระบบใหม่

“การยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง KU ALL-Login”

แบบใหม่

1. Login 1 ครัง้ ใช้งานได้ 30 นาที

และต้อง login ใหม่

แหล่งข้อมูล : สํานักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดทาํโดย : งานส่ืออเิล็กทรอนิกส์ ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออเิล็กทรอนิกส์ สํานักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
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แบบเดมิ

1. Login ครัง้เดียว ใช้งานได้ 8 ช่ัวโมง

2. ต้องยืนยันตัวตนและรหัสผ่าน
ทุกครัง้ท่ีเข้าใช้งานในแต่ละระบบ

หรือบริการ

2. สะดวกในการใช้งานมากขึน้ ยืนยัน
ตัวตนและรหัสผ่านเพียงครัง้เดียว

เช่ือมต่อทุกระบบหรือบริการ

3. ระบบบริหารจัดการในแต่ละบริการ 3. ระบบบริหารจัดการจากส่วนกลาง

ข้อแนะนํา

- กรณีท่ีใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีเป็น

เคร่ืองส่วนรวม เพ่ือความปลอดภัย เม่ือ

เลิกใช้งาน ต้อง Logout และปิด Browser
ทุกครัง้ มิฉะนัน้ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบการใช้

งานเคร่ืองนัน้ตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วย

การกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร์

ข้อแนะนํา

- กรณีท่ีใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์โดยไม่

ปิด Browser ใช้งานได้ต่อเน่ืองใน
ระบบหรือบริการท่ีเข้าร่วมกับระบบ KU 

ALL-Login ได้แก่ “Login”, “KU Smart P”, 

VPN การเปิดระบบใหม่นีไ้ม่มีผลกระทบ
ต่อระบบเดมิและการลงช่ือเข้าใช้งาน

Internet ของมหาวทิยาลัย
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แหลง่ข้อมลู : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1

“ในหลวงพระราชทาน

ชื่อสุนัขในพระบรมราชานุเคราะห”

ผศ.น.สพ.ดร.คงศกัดิ์ เท่ียงธรรม คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดเผยวา่ ตามท่ี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงรับสนุขัพนัธ์เกรทเดนจํานวน 13 สนุขัอยูใ่นพระบรมราชานเุคราะห์ และโปรดให้มารับ

การรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามท่ีได้มีการประชาสมัพนัธ์ไปแล้วนัน้ เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 29

สงิหาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทานช่ือสนุขัพนัธ์ุเกรทเดนใหม่ โดยช่ือ

พระราชทานเป็นกลุม่ช่ือดอกไม้ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุหาท่ีสดุมิได้ ท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วั ทรงมีพระเมตตาตอ่สรรพสตัว์ และเมื่อวนัองัคารท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา พระองค์ได้พระราชทานเงิน

ให้กบัโรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เพ่ือจดัซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ในการเพ่ิมศกัยภาพในการรักษา

ทางการแพทย์ ทางคณะสตัวแพทยศาสตร์ จึงได้นําเงินพระราชทานไปจดัซือ้เคร่ืองมือแพทย์ตามพระราชประสงค์ จํานวน 4

รายการ ได้แก่ ชดุเคร่ือช่วยผา่ตดัทางศลัยกรรมกระดกูสนัหลงั และศลัยกรรมสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําวิถี เคร่ืองบนัทกึ

และวิเคราะห์คลืน่ไฟฟา้สมอง ชดุเคร่ืองมือผา่ตดัข้อและกระดกูผา่นกล้อง และเคร่ืองเลเซอร์คลาส 4 แบบมีหวัฝังเข็ม

https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1
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