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พ.ศ. 2436 เหตกุารณ์สิน้สดุด้วยการท่ีไทยต้องถกูปรับ และสญูเสยีดินแดน

บางสว่นไปเป็นบทเรียนอนัมีคา่สาํหรับประเทศท่ีจะต้องรีบเร่งปรับปรุงทัง้องค์

วตัถแุละบคุลากร พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรง

สง่พระโอรสหลายพระองค์ไปศกึษาวิชาด้านการปกครอง การทหารบกและการ

ทหารเรือ ณ ประเทศในทวีปยโุรป เพ่ือนําวิชามาปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองให้

เจริญรุ่งเรืองทดัเทียมอารยประเทศ ในโอกาสนีไ้ด้ทรงสง่สมเดจ็พระเจ้าลกูยา

เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ไปศกึษาวชิาการทหารเรือ ณ ประเทศ

องักฤษเป็นพระองค์แรก และได้ทรงสาํเร็จการศกึษาจากประเทศองักฤษ เสด็จ

ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 2443 แล้วทรงพระมหากรุณาธิคณุ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นนายเรือโท นบัวา่เป็นพระราชโอรสพระองค์

แรกท่ีเป็นนายทหารเรือท่ีทรงสาํเร็จการศกึษาจากประเทศองักฤษ

ตอ่มาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรง

ได้รับพระราชทานเลือ่นพระอิสริยยศขึน้จนถึง นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ ด้วยพระเกียรติคณุของพระองค์ทา่นท่ีได้รับ
ทรงบากบัน่ก่อสร้างกองทพัเรือไทยให้แขง็แกร่งขึน้นี ้ จงึเป็นการสมควรอยา่งยิง่

ท่ีพระองค์ทา่นได้รับการขนานนามจากกองทพัเรือในรัชกาลปัจจบุนั เมื่อวนัท่ี

11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 วา่ “พระบิดาของกองทพัเรือไทย”

เมื่อปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) ได้มกีารจดัตัง้โรงเรียนนายเรือขึน้เป็นครัง้

แรก ในสมยัตอ่มาเรียกวา่ “โรงเรียนทหารเรือ” โดยมีความมุง่หมายวา่ผู้สาํเร็จ

การศกึษาจากโรงเรียนนีแ้ล้ว ยอ่มจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารเรือชัน้

สญัญาบตัร

เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125) พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โดยใช้ช่ือ

วา่ “โรงเรียนนายเรือ ร.ศ. 125” และวนัท่ี 20 พฤศจิกายนของทกุปี จึงเป็นวนัท่ี

รากฐานการทหารเรือได้หยัง่ลงแล้ว ทางการทหารเรือจึงถือวา่เป็น “วนั

กองทพัเรือ” สบืมาจนถึงทกุวนันี ้
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https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_13094
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ประสิทธิภาพของเครือข่ายขึน้อยู่กับอะไรบ้าง?
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้บริการติดตัง้สายสญัญาณและระบบ

เครือขา่ยไปยงัจดุกระจายสญัญาณหลกัของอาคาร หรือ คณะ/หนว่ยงาน โดยเส้นทางการเช่ือมตอ่

เครือขา่ยเปรียบเสมือนทอ่นํา้ โดยทอ่ท่ีสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเช่ือมตอ่ไปยงัโซนตา่ง ๆ

(Tier 1) ปัจจบุนัมีขนาด 10Gbps ถ้าหากทอ่และอปุกรณ์ท่ีจดุกระจายสญัญาณหลกัของอาคาร หรือ

คณะ/หนว่ยงาน ไมร่องรับทอ่ขนาด 10Gbps หรือ มีขนาดเลก็กวา่ก็จะทําให้เกิดปัญหาคอขวด ทําให้

ประสทิธิภาพของเครือขา่ยลดลง

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีอยูใ่น Tier 2 เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางการ
เพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปีท่ีผา่นมามีหนว่ยงานท่ีเข้าร่วม ได้แก่

คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร บณัฑิตวิทยาลยั และมี

แผนความร่วมมือในการขยายไปยงัคณะ/หนว่ยงานอ่ืน ๆ ตอ่ไป

หมายเหตุ : ประสทิธิภาพของเครือขา่ย สว่นหนึง่ขึน้กบัประสทิธิภาพของอปุกรณ์ปลายทาง และ

ความคบัคัง่ของการใช้งานด้วย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิการใช้งานเครือขา่ยของมหาวทิยาลยั ดงันี ้

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทํานโยบายปอ้งกนัสทิธิสว่น

บคุคล ความปลอดภยัข้อมลู และการปกปอ้งข้อมลูสว่นบคุคล

- ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัใินการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัด้านสารสนเทศ

- ระเบียบการใช้งานเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- ข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- ข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัการใช้ไอพีแอดเดรสและช่ือโดเมนของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

- ข้อตกลงการใช้เครือขา่ย ข้อตกลงการเช่ือมตอ่เครือขา่ย ข้อตกลงวา่ด้วยการบริหารเครือขา่ยใน

หนว่ยงาน ข้อตกลงการขออนญุาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์

- สรุปบทลงโทษ

สมาชิกเครือขา่ยนนทรีทกุทา่นสามารถอา่นรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้งานเครือขา่ยนนทรีได้ท่ี

เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6434

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

https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6434
https://www.facebook.com/ocs.ku
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InsideKU version1.3 โมบายแอปพลเิคชนัสาํหรับผู้ใช้งานทกุทา่น อพัเดตเวอร์ชนัใหม่ เพ่ิม

ฟีเจอร์ “รับปริญญา” เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยอํานวยความสะดวกให้ทกุทา่น ในพิธีพระราชทานปริญญา

บตัร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 สามารถเข้าดเูมนตูา่ง ๆ ได้ดงันี ้

- กําหนดการ : สามารถดขู้อมลูกําหนดการซ้อมยอ่ย ซ้อมใหญ่ และวนัพิธีการ ตามกลุม่/ตาม

คณะ/รายบคุคล

- จดุให้บริการ : แหลง่รวมจดุให้บริการสาํคญั เช่น อาคารจกัรพนัธุ์เพ็ญศิริ จดุปฐมพยาบาล จดุ

ชมถ่ายทอดสด พืน้ท่ีรับรองผู้ปกครอง โรงอาหาร อาคารจอดรถ ห้องนํา้ ฯลฯ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้ผู้มาร่วมงาน สามารถค้นหาจดุให้บริการตา่ง ๆ ได้งา่ย ในรูปแบบแผนท่ี อํานวยความสะดวกในการ

หาเส้นทางเพ่ือไปยงัจดุให้บริการ เพียงคลกิเลอืกจดุท่ีต้องการ และแชร์ตอ่ตําแหนง่ของจดุให้บริการ

ผา่นแอปพลเิคชนัได้

- การถ่ายทอดสด : สาํหรับการรับชมภาพ

การถ่ายทอดสดช่วงพิธีการ

- การตรวจสอบรายช่ือ : ใช้สาํหรับตรวจสอบ

สอบลาํดบัท่ีและกําหนดการรายบคุคล

- ข้อปฏิบตัิ : เป็นคําแนะนําสาํคญัในรูปแบบ

คลปิวิดีโอ

- การประชาสมัพนัธ์ : ขา่วสารสาํคญั

- แผนผงั : แผนผงั/แผนการจราจร/เส้นทาง

- เบอร์ติดตอ่สอบถาม

- “กรอบรูป” : สามารถเลอืกกรอบรูปสวย ๆ เพ่ือใสภ่าพตามท่ีตนเองต้องการได้

สาํหรับ Android : ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku&fbclid=iwAR1UB

9sfiPWhUCDg4rfEyQ3WQXzAQF2jErkdVTYxlc9KQxY55voVPeQ_Keo
สาํหรับ iOS : ดาวน์โหลดได้ท่ีเวบ็ไซต์
https://apps.apple.com/th/app/insideku/id1097690261

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

InsideKU version 1.3 
โมบายแอปพลเิคชัน อัพเดตเวอร์ชันใหม่

เพิ่มฟีเจอร์ “รับปริญญา”

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku&fbclid=
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku&fbclid=
https://apps.apple.com/th/app/insideku/id1097690261
https://www.facebook.com/ocs.ku
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สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี

พระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสาํเร็จการศกึษาจากคณะวิทยาศาสตร์และอกัษร

ศาสตร์ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคม)ี เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ จากพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 หลงัจากนัน้พระองค์

ทรงปฏิบตัิพระกรณียกิจอนัสร้างคณุปูการตอ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มากมาย นบัตัง้แตก่ารโดยเสดจ็สมเด็จพระบรม

ชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมต้นนนทรีและทรงดนตรี รวมถึงพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ณ

หอประชมุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หลายตอ่หลายครัง้ แตเ่หนือสิง่อ่ืนใด

สิง่ท่ีเป็นความภาคภมูใิจของพวกเราชาวเกษตรศาสตร์ คอื การท่ีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี เสด็จทรงเป็นทลูกระหมอ่มอาจารย์ของคณาจารย์และ

นิสติเกษตรฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะมนษุยศาสตร์อีกทัง้พระองค์ยงัทรงมีพระ

ปณิธานสบืสานวนันนทรีทรงปลกู ดนตรีทรงโปรด ด้วยการเสดจ็ทรงเคร่ืองดนตรีจีน (กู่เจิง) ในวนัท่ีระลกึ วนันนทรีทรง

ปลกู ดนตรีทรงโปรด สบืสานวนัทรงดนตรี ประจําปี 2552, 2553 และ 2555 เช่นเดียวกบัการเสด็จแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วั ในการพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544-2562 รวมระยะเวลา 19 ปี นบัเป็นพระมหา

กรุณาธิคณุแก่ชาวเกษตรศาสตร์ อยา่งหาท่ีสดุมิได้

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สภาฯ มก. มีมตใิห้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ดาํรงตาํแหน่งอธิการบดี มก. คนที่ 15

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้ให้ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ทัง้ 10 คน ท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัได้แสดงวิสยัทศัน์ นําเสนอแนวทางในการบริหารจดัการ

มหาวิทยาลยั ตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัท่ีสภามหาวิทยาลยัเกษตร

ศาสตร์กําหนด เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 และได้สมัภาษณ์ทัง้ 10 คน เมื่อวนัท่ี 22

กนัยายน พ.ศ. 2562 ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นําช่ือผู้ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจํานวน

3 คน เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรได้แก่ ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รศ.ดร.บญัชา ขวญัยืน ศ.ดร.สภุา

หารหนองบวั ให้ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยัฯ รับทราบเมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนัน้

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่ววา่ ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัเกษตร

ศาสตร์ วาระพิเศษ (ลบั) ครัง้ท่ี 2/2562 ในวนันี ้ (วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี) ให้ผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีผา่นการ

กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้ 3 คน นําเสนอแนวทางบริหารจดัการมหาวิทยาลยัตอ่ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั

คนละ 15 นาที และตอบข้อซกัถามอีก 15 นาที

จากนัน้ท่ีประชมุสภา ฯ ได้พิจารณาคดัเลอืกผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยวิธีการลงคะแนนลบัให้เหลอื 1 คน ซึง่ท่ีประชมุมี

มติให้ ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ เป็นผู้ดํารงตําแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คนท่ี 15 เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีทราบ

ปัญหาท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เผชิญอยูใ่นปัจจบุนั ได้แสดงวิธีการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้บรรลผุลสาํเร็จทา่ม

กลางความเปลีย่นแปลง ได้นําเสนอแนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลยัเจริญก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคต ได้อยา่ง

เหมาะสม และแสดงความเป็นผู้ นําได้อยา่งชดัเจน

ตอ่จากนี ้ สภามหาวิทยาลยัจะได้ดําเนินการ เพ่ือนําช่ือเสนอตอ่กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม เพ่ือพิจารณาโปรดเกล้า ฯ แตง่ตัง้ตอ่ไป

ทกุทา่นสามารถเข้าดแูนวทางการบริหารจดัการตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย ดร.

จงรัก วชัรินทร์รัตน์ ได้ท่ีเฟซบุ๊ค

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/photos/pcb.10157683846192451/10157683995212451/?type=3&theater

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/photos/pcb.10157683846192451/10157683995212451/?type=3&theater
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ (KITS) วนัท่ี 10-14 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-

20.30 น. และ HELPDESAK ศนูย์ให้คําปรึกษา รับแจ้งและแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิค ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วนัท่ี 10-11 ต.ค.

62 ระหวา่งเวลา 16.30-20.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและ

เวลาปกติ ในวนัองัคารท่ี 15 ต.ค. 2562 เวลา 8.30-20.30 น.

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

สบค. ขอแสดงความยนิดกีับบัณฑติใหม่ มก.

ปีการศกึษา 2561
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ ผู้สาํเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2561 ด้วยการใช้รูป

Profile ท่ีใสก่รอบแสดงความยินดี ใน Social Media จํานวน 8 กรอบ ได้แก่ OCS_Congrat62-01 ถึง

OCS_Congrat62-08 โดยเลอืกรูป profile ตวัเองใน fb แล้วเลอืก Add frame ด้วยการ search ใช้คีย์เวิร์ด

"OCS_Congrat62" เลอืกกรอบตามท่ีชอบได้

สบค. แสดงความยนิดเีน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันวจิยัและพฒันาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 41
เมื่อวนัพธุท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจน

กลุ ผู้ อํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาสถาบนัวิจยัและ

พฒันาแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 41 ณ ห้องโถงบษุราคมั ชัน้ 1 อาคารสวุรรณวาจกกสกิิจ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. จดัค่ายโค้ดดิง้เพื่องานสร้างสรรค์และนวตักรรม
ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน – 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัคา่ยโค้ดดิง้เพ่ืองานสร้างสรรค์และนวตักรรม สาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 – ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 อํานวยการคา่ยโดย รศ.ยืน ภูว่รวรรณ และทีมวิทยากรผู้ช่วยในภาคปฏิบตัิจากกลุม่คิวบิกครีเอทีฟ ณ ชัน้

8 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

บริษัท เอชพ ีองิค์ และบริษัท สหธุรกจิ จาํกัด

จาํหน่ายปริน้เตอร์ราคาพเิศษ
ระหวา่งวนัท่ี 3-4 ตลุาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. บริษัท เอชพี อิงค์ และบริษัท สหธุรกิจ จํากดั จดัโปรแกรม

จําหนา่ยสนิค้าปริน้ท์เตอร์ราคาพิเศษ สาํหรับบคุลากรและนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณโถงชัน้ 1 อาคารสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัการเลน่เกมส์มีของแจกมากมาย

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

สายใยแก้วนําแสงชาํรุด

ขณะนีส้ายใยแก้วนําแสงชํารุด สง่ผลให้ไมส่ามารถใช้งานเครือขา่ย คณะเกษตรได้ คาดวา่จะดําเนินการซอ่มแซมแล้ว

เสร็จ ภายในวนัพธุท่ี 9 ตลุาคม 2562

IT Tips
สาํหรับบคุลากรท่ีใช้ e-mail นนทรีภายใต้โดเมน @ku.ac.th ทกุคนจะได้รับช่ือยอ่ (alias) e-mail โดยมรูีปแบบดงันี ้

ช่ือภาษาองักฤษตามด้วยจดุ และตวัอกัษรภาษาองักฤษของนามสกลุตวัแรก หากพบวา่มผีู้ใช้งานแล้ว จะเติมตวัอกัษร

ภาษาองักฤษตวัถดัไป

ข้อดี สามารถรับจดหมายด้วยช่ือ e-mail alias ถึงแม้ผู้ใช้งานย้ายสงักดัภายในมหาวิทยาลยัฯ ช่ือ e-mail alias ยงั

เหมือนเดิม

นอกจากนีท้า่นสามารถใช้ช่ือยอ่ (alias) ในการยืนยนัตวัตน (authentication) เข้าสูร่ะบบ KU ALL- Login ผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบข้อมลู e-mail alias ท่ี https://accounts.ku.ac.th

กรณีย้ายสงักดัแจ้งสาํนกับริการคอมพิวเตอร์เพ่ือปรับเปลีย่นข้อมลูได้ท่ี helpdesk@ku.ac.th
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม Facebook : สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โทร.025620951-6 ตอ่

622541-3 โทรภายใน 622541-3

KU01 : การสอบวัดความสามารถ
การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จดัการทดสอบความสามารถการเขียนโปรแกรม

KU01 (การแก้ปัญหาด้วยการเขยีนโปรแกรม การแก้โจทย์แนวอลักอริทมึ) สาํหรับนกัเรียนทัว่ประเทศท่ีช่ืนชอบ และมทีกัษะ

ในการเขียนโปรแกรม แตย่งัไมม่ีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษนีท่ี้ไหน โดยผู้ ท่ีสอบผา่นจะได้รับประกาศนียบตัรจาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สอบรอบออนไลน์

รอบท่ี 1 - 25 ตลุาคม 2562 (20:30 - 22:30)

รอบท่ี 2 - 26 ตลุาคม 2562 (20:30 - 22:30)

สอบสนามจริงท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัเสาร์ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สบค. แสดงความยนิดบีัณฑติวทิยาลัยครบรอบ 53 ปี

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.สมหวงั ขนัตยานวุงศ์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เน่ืองในโอกาส

วนัคล้ายวนัสถาปนาครบรอบปีท่ี 53 ณ ประชมุยงยทุธเจียมไชยศรี ชัน้ 8 อาคารสารสนเทศ บณัฑิตวิทยาลยั

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://l.facebook.com/l.php?u=https://accounts.ku.ac.th/?fbclid%3DIwAR2CdcvbQBwEcKg8xNIUJPivR2a0bo5gshztslB2F9zVVMwV0oydSMMY9ao&h=AT3h5V3j2xHwWXGLUJREXmVBZOShX69Mcxs-c7xGlCuO_f9QQhy_5cceDqD30Hfka0uHCTFEGvFPbrIEPngcQkbe5_Gs81wNLpOQ9P894Xb-FlC7S51kfwEsPyB9SGLRB3eMPi7XBMEsc4Gzsnatn5EL1RtzqdJ9cMZDqTDcbbEzUV4FjQ7JEhOGgjOND1JtvxE8r6awxGzkwv0DJ7_Khbj_fcuWUx3V-rr6SxT4DQ52gRJlnRWqu8K7l_aaAHapYA2sB1OyGY_jY_HiWG3nlVaKd8TS6V2Sdd2nLzHmXSuVvizxPaCEfHUntXkpN1WCnRwQF61t98BN3BiZM1jfweC1pmsI4pCnOKNoLLjgjfN71TJSX2QiDVuSVJJsw6xAFyhfbuNpJRLdyRzdvf95CjipywZ9jayq1eO-zMpZVS7xElVMX525VZ7xrEUTfkKnGUbuyxmSNRoVmJU8lCPKksU1UxxmIKfE_G-938LvherexCDXgQ1S_cqiy7QO-teSmMGyxOmz_OqK1PxurlSHQYL4NGziZ4p0gnBdrh0Sy5eVW5mzrjfvuSopaniAMV8cnosIQx_8b05gOgjsadEMHYezvgBk4tJ4Qnc8axX4VnHhur2F5xEB73OhfLlIHn_cBS_oe-R0q4C4AUG4t1CnU5DoGAGV4xnh76p-Li89dlN0zemLZy4WuTrqNyQkUw
mailto:helpdesk@ku.ac.th


9

แหลง่ข้อมลู : 
https://www.facebook.com/ChivaArokhaya/posts/3050444791696334?__tn__=K-R

“ฟรุกโทสทําให้คนอ่ิมไมเ่ป็น อยา่งเวลาหิว นํา้ตาลในกระแสเลอืดจะลด สมองจะบอกวา่ขาดอาหารแล้วนะ และ

เมื่อกินจนอ่ิม นํา้ตาลในกระแสเลอืดจะเร่ิมขึน้เป็นปกติ จงึสง่สญัญาณไปท่ีสมองวา่อ่ิมแล้ว ฮอร์โมนกระตุ้นหิวจะหยดุ

หลัง่ เราจะกินน้อยลง แตฟ่รุกโทสไมเ่กิดกลไกนีเ้พราะยอ่ยไมไ่ด้ในลาํไส้ปกติ ร่างกายจึงนําไปเก็บไว้ท่ีตบั นํา้ตาลใน

กระแสเลอืดจึงขึน้ช้ามาก เราก็กินอาหารเข้าไปได้มากขึน้เร่ือย ๆ ฟรุกโทสจึงทําให้เราอร่อยแตไ่มอ่ิ่ม”

หากประเมินมลูคา่ทางการตลาดของเคร่ืองดื่มท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์มีมลูคา่สงูถึง 2 แสนล้านบาท ซึง่ในจํานวนนี ้

เคร่ืองดื่มท่ีมีสว่นผสมนํา้ตาลมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 1.8 แสนล้านบาท เคร่ืองดื่มประเภทนีกํ้าลงักดักร่อนสขุภาพของคนไทย

เพราะความหวานจากนํา้ตาลท่ีเป็นสว่นผสมสาํคญัของเคร่ืองดื่มเหลา่นีย้กตวัอยา่ง เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม ในหนึง่ขวดมี

นํา้ตาลอยูถ่งึ 12 ช้อนชา ขณะท่ีองค์การอนามยัโลกให้คา่บริโภคนํา้ตาลของร่างกายท่ีเหมาะสมคือ 6 ช้อนชา หรือ 24

กรัมตอ่วนัเทา่นัน้

อตุสาหกรรมนีจ้ึงหนัมาใช้ฟรุกโทสไซรัป (Fructose Syrup) หรืออีกช่ือวา่ “นํา้เช่ือมข้าวโพด” เพราะให้ความหวาน

มากกวา่นํา้ตาลทรายถงึ 6 เทา่ อีกทัง้ยงัอยูใ่นรูปของเหลวไมต้่องนํามาทําละลายก่อนเข้าสูก่ระบวนการผสมลงในอาหาร

ตา่ง ๆ รวมทัง้ราคาท่ีถกูกวา่ ลดคา่ขนสง่ประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บสนิค้า ทําให้ลดต้นทนุการผลติได้หลายเทา่เมื่อเทียบ

กบันํา้ตาลประเภทอ่ืน ๆ ทกุวนันีฟ้รุกโทสไซรัปจึงถกูนํามาใช้แทนนํา้ตาลในอตุสาหกรรมอาหาร และหากผู้บริโภคใสใ่จ

อา่นฉลากวตัถดุิบหรือสว่นผสมในอาหารสาํเร็จรูปท่ีจําหนา่ยในท้องตลาด จะพบวา่ ฟรุกโทสไซรัปเป็นสว่นประกอบใน

อาหารแทบทกุชนิดนบัตัง้แตเ่คร่ืองดื่ม ขนมขบเคีย้ว ไอศกรีม ไปจนถึงอาหารเสริมสาํหรับทารก

ดร.เนตรนภิส วฒันสชุาติ นกัโภชนาการ สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ในฐานะนกัวิชาการทํางานในเครือขา่ยเด็กไทยไมกิ่นหวาน อธิบายถึงผลร้ายตอ่สขุภาพของฟรุกโทสวา่นํา้ตาลซูโครสเมื่อ

เข้าสูร่่างกายจะเปลีย่นเป็นกลูโคสออกมาในร่างกายไหลเวียนอยูใ่นเส้นเลอืด เป็นพลงังานใช้เลีย้งสมอง หากนํา้ตาลตํา่

หรือกลูโคสตํ่าจะเกิดอาการวงิเวยีนตา่งกนัฟรุกโทส เมื่อเข้าสูไ่ปยงักระแสเลอืดสว่นหนึง่จะพุง่ตรงเข้าสูต่บั และนําไปสู่

ภาวะไขมนัพอกตบั โดยไมต้่องอาศยักลไกอินซูลนิในการสง่ผา่นสูเ่ซลล์ตบั ในหนึง่วนัถ้าผู้บริโภคกินนํา้ตาลฟรุกโทสเกิน 6

ช้อนชา อยูเ่ป็นประจํา ตวัฟรุกโทสจะเปลีย่นเป็นไตรกลเีซอไรต์ คือไขมนัท่ีสะสมอยูใ่นเลอืด เป็นสาเหตใุห้มีการสะสม

ไขมนัในตบัและบริเวณพงุ ก่อให้เกิดโรคอ้วนลงพงุในท่ีสดุ

อีกหนึง่ปัญหาคือฟรุกโทสมีผลตอ่การดือ้อินซูลนิ ทําให้ตวัเซลล์ท่ีจะดงึนํา้ตาลกลูโคสเข้าไปใช้ไมส่ามารถทํางานได้

เพราะฉะนัน้นํา้ตาลก็จะอยูใ่นเส้นเลอืดเกิน จนเกิดภาวะเป็นเบาหวาน และในปัจจบุนันํา้ตาลฟรุกโทสนอกจากจะผสมใน

เคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวานแล้ว ก็ยงัมีขายอยูใ่นซุปเปอร์มาร์เกตชัน้นําในรูปแบบของนํา้เช่ือม ซึง่ผลติมาจากวตัถดุิบหลกัคือ

ข้าวโพดและมนัสาํปะหลงั เช่นเดียวกนัร้านกาแฟท่ีกระจายอยูท่ัว่กรุงเทพและตามปัม้นํา้มนัทัง้หลายท่ีใช้นํา้เช่ือมในการ

ชงกาแฟเหลา่นีม้าจากฟรุกโทสทัง้สิน้ ซึง่จะเห็นวา่ความหวานจากฟรุกโทสหมนุรอบตวัเรา

“ขนมหวานแบบไทยในระบบอตุสาหกรรมเร่ิมใช้นํา้เช่ือมฟรุกโทสแล้ว เช่นขนมหวานใช้กะทิก็ผสมนํา้เช่ือม เพราะ

ข้อดีเมื่อนําไปแช่แข็งแล้วไมเ่ป็นเกลด็ เวลารับประทานก็นําไปใสไ่มโครเวฟละลายนํา้แข็ง แตร่สชาติของฟรุกโทสจะให้

ความหวานแบบเจ่ือน ๆ” ในวงการผลตินํา้ตาลทรายได้โจมตีความหวานจากฟรุกโทสวา่เป็นนํา้ตาลท่ีผา่นขบวนการทาง

เคมี เพราะการเปลีย่นเอ็นไซม์ของนํา้ตาลต้องใช้สารเคมีเข้าไปยอ่ยและมีขบวนการฟอกสี ไมใ่ช่มาจากธรรมชาติ

“ฟรุกโทส” หวานทันสมัย สารพัดภัยในเคร่ืองดื่ม

https://www.facebook.com/ChivaArokhaya/posts/3050444791696334?__tn__=K-R
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การผลิตไฟฟ้าจากนํา้เสียปิโตรเลียมในเซลไฟฟ้าชีวภาพ

กระบวนการบําบดันํา้เสยีไมว่า่จะเป็นกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีวภาพ ล้วนแล้วแตใ่ช้พลงังานและ

ทรัพยากรทัง้สิน้ ทําให้การบําบดันํา้เสยีนัน้มีต้นทนุท่ีสงู แตจ่ดัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งมาก

โดยเฉพาะนํา้เสยีท่ีมลีกัษณะยอ่ยสลายยาก ในขณะเดยีวกนัโลกกําลงัเผชิญกบัวกิฤติพลงังาน ในการหาแหลง่พลงังาน

ทดแทน จงึกลายเป็นประเด็นท่ีสาํคญัมากในปัจจบุนั เซลไฟฟา้ชีวภาพ (microbialfuel cell – MFC) เป็นเซลไฟฟา้ท่ีผลติ

ไฟฟา้โดยใช้อิเลกตรอนจากการยอ่ยสลายสารอบินทรีย์โดยแบคทีเรีย ซึง่ในธรรมชาตมิีแบคทีเรียหลากหลายประเภทท่ีใช้

สารอินทรีย์เป็นแหลง่อาหาร และแหลง่พลงังานได้ เซลไฟฟา้ชีวภาพจดัเป็นแหลง่พลงังานทดแทนท่ีนา่สนใจ สารอินทรีย์

หลากหลายประเภทสามารถใช้เป็นแหลง่อาหารของแบคทีเรียได้ รวมทัง้สารอินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในนํา้เสยี ฉะนัน้นํา้เสยีจึงมี

ศกัยภาพท่ีจะนําไปใช้ใน microbialfuel cell – MFC โดยทําการบําบดันํา้เสยีไปพร้อม ๆ กนั โดยการใช้เทคโนโลยี MFC
จึงจดัเป็นรูปแบบหนึง่ของการผลติพลงังานสะอาด

รศ.ดร.ภชัราภรณ์ สวุรรณวิทยา อาจารย์ภาควิจยัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ได้ศกึษางานวิจยัชิน้นี ้ โดยใช้นํา้เสยีอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมเป็นแหลง่ของอิเลกตรอนให้ MFC โดยมุง่เน้นท่ี
จะประเมินคณุภาพของนํา้เสยีปิโตรเลยีม พฒันาให้ระบบสามารถผลติกระแสฟา้ได้สงูขึน้ โดยทําการเปรียบเทียบกําลงัการ

ผลติไฟฟา้ในสภาวะท่ีมีแบคทีเรียกลุม่ท่ีอยูเ่ดิม กบัสภาวะท่ีมีการเติมมลูววัซึง่เป็นแหลง่ท่ีมีแบคทีเรียกลุม่ไร้อากาศอยู่ การ

เพ่ิมศกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟา้โดยแบคทีเรียจากมลูววั โดยศกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟา้นัน้ นอกจากจะขึน้กบั

อินทรีย์ซึง่เป็นแหลง่ของอิเลกตรอนแล้ว ประชากรจลุชีพท่ีเป็นผู้ยอ่ยสลายสารอินทรีย์ยงัเป็นตวัแปรสาํคญัด้วย เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมศกัยภาพของการผลติกระแสไฟฟา้จากนํา้เสยีปิโตรเลยีมท่ีใช้แบคทีเรียท่ีอาศยันํา้เสยี โดยผู้วจิยัเลอืกท่ีจะเติมประชากร

แบคทีเรียจากภายนอกเข้าไปในระบบ โดยเลอืกใช้มลูววัเป็นแหลง่ของประชากร จากการทดลองจะเห็นได้วา่มลูววัมีผลชว่ย

ให้สารอินทรีย์ยอ่ยสลายได้ดีขึน้ และสารอินทรีย์ในนํา้มลูววั มีการยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ดกีวา่ สารอินทรีย์ในนํา้เสยี
ปิโตรเลยีม จากผลงานวิจยัดงักลา่ว ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพฒันากระบวนการบําบดันํา้เสยี พร้อมกบัการผลติพลงังาน

ทางเลอืก ซึง่เป็นสิง่จําเป็นมากในปัจจบุนั

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49271

รศ.ดร. ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา

ภาพท่ี 1 รูปแบบพืน้ฐานของเซลล์เชือ้เพลงิชีวภาพ ภาพท่ี 2 เซลล์ไฟฟา้ชีวภาพแบบห้องคูท่ี่ใช้ในการทดลอง

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49271


สํานักบริการคอมพวิเตอร์

บริการบัญชี Ku-Google 
และ Ku-Microsoft Office 365

แบบไม่จํากดัพืน้ที ่(unlimited)

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th
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สาํหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ทุกวิทยาเขต 
จะได้รับบญัชี KU-Google (@ku.th)

และ KU-Microsoft Office 365 (live.ku.ac.th) อัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบช่ือบญัชีอีเมลของตนเองได้ที่เว็บไซต์

https://accounts.ku.ac.th
เมนู “ข้อมูลบญัชีผู้ใช้และอีเมล์สาํรอง”

(เมนูอยู่ด้านขวามือของจอภาพ)

โดยรหสัผ่านใช้ชุดเดียวกันกับบญัชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://info.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/news/7930131/

“ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายผาพระกฐิน

ณ วัดราชบพิธฯ และวัดพระเชตุพนฯ

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 21 ตลุาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระท่ีนัง่ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกู

เธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร

มหาวชัรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารีรัต

นราชกญัญา จากพระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ไปในการพระ

ราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน ณ วดัราชบพิธสถิต

มหาสมีาราม โอกาสนี ้ ทรงบําเพ็ญพระราชกศุลสดบัปกรณ์พระอฐิั

สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอปัุธยาจารย์

ในพระองค์ด้วย

จากนัน้ในเวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนต์

พระท่ีนัง่ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิตยิาภา นเรนทิ

ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร มหาวชัรราชธิดา และสมเดจ็

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา จากวดัราชบพิธ

สถิตมหาสมีาราม ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกศุลถวาย

ผ้าพระกฐิน ณ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม

https://www.sanook.com/news/7930131/
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