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วนัท่ี 10 ธนัวาคมเป็นวนัรัฐธรรมนญูแหง่ประเทศไทยซึง่เป็นวนัท่ีระลกึถึง

การนํารัฐธรรมนญูถาวรฉบบัแรกของประเทศมาใช้ในปี ค.ศ. 1932 ชาวไทยได้
เรียกดินแดนของตนวา่ “เมืองไทย” (ดินแดนแหง่อิสระภาพ) ถงึแม้วา่ครัง้หนึง่

ชาวตา่งชาติจะคุ้นเคยกบัการเรียกเมืองไทยวา่ “สยาม” และระบอบกษัตริย์ก็

เป็นประเพณีท่ีสบืทอดกนัมาหลายร้อยปีแล้ว ราชอาณาจกัรไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ี

ได้รับการบนัทกึไว้คือราชอาณาจกัรสโุขทยั ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1238 และ

ราชอาณาจกัรตอ่มาเรียกวา่ “อยธุยา” ซึง่มีอายตุัง้แต่ ค.ศ.1300 จนกระทัง่ถกู

ทําลายโดยพมา่ในปี ค.ศ. 1767

อยา่งไรก็ตามอาณาจกัรสมยัใหมไ่ด้เร่ิมขึน้เมื่อราชวงศ์จกัรีปกครองในปี

ค.ศ. 1782 เมืองหลวงของอาณาจกัรคือกรุงเทพมหานครและพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 1 ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกท่ีปกครองโดยระบอบ

สมบรูณาญาสทิธิราชย์ และรัฐธรรมนญูของปี ค.ศ.1932 ซึง่ได้กลายมาเป็น

รัฐธรรมนญูในภายหลงั ได้จํากดัอํานาจของสถาบนัพระมหากษัตริย์ และให้

อํานาจมากขึน้แก่ตวัแทนของประชาชนในรัฐบาล

และเมือ่ปี ค.ศ.1920 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความวุน่วายทาง

เศรษฐกิจและการเมือง เมื่อปี ค.ศ. 1932 กองกําลงั ตํารวจ และปัญญาชนเข้า

หาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 7 และเรียกร้องให้พระองค์

ทรงจํากดัพระราชอํานาจ ไมเ่พียงแคจิ่ตวญิญาณแหง่ประชาธิปไตยเทา่นัน้ แต่

รวมถึงความทรงพระเยาว์ของพระองค์ ท่ีนําไปสูก่ารสญูเสยีความมัน่คงในการ

เป็นผู้ นําของประเทศ ตอนแรกพระองค์ทรงปฏิเสธ แตส่ดุท้ายแล้วเมื่อวนัท่ี 10

ธนัวาคม ค.ศ. 1932 พระองค์ทรงยอมรับ พระองค์ทรงถกูปลดออกจากพระราช

อํานาจอยา่งสิน้เชิง แตต่าํแหนง่ของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ยงัคงได้รับความ

คุ้มครอง

ตัง้แตว่นันัน้มีรัฐธรรมนญูเกิดขึน้กวา่อีกกวา่ 20 ฉบบั แตร่ะบอบกษัตริย์

ยงัคงอยูส่บืตอ่มา จนถึงปัจจบุนันีพ้ระมหากษัตริย์ของไทยทรงได้รับการยกยอ่ง

วา่เป็นประมขุแหง่รัฐ ผู้บญัชาการ และจอมทพัไทย และ ”ผู้สนบัสนนุทกุ

ศาสนา”

แหลง่ข้อมลู :
https://publicholidays.asia/thailand/th/constitution-day/
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ข้อแนะนําในการป้องกันปัญหาการละเมดิลิขสิทธ์ิ

จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

1. ไมใ่ช้เครือขา่ยของหนว่ยงานในการเข้าถึง หรือ แชร์ลงิก์ เก่ียวกบัซีรีส์ ภาพยนตร์ หรือ การดาวน์

โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย บน social media
2. ไมส่นบัสนนุการดซูีรีส์ ภาพยนตร์ หรือฟังเพลง ผา่นเว็บไซต์ท่ีมีการละเมิดลขิสทิธ์ิ
3. ไมด่าวน์โหลดหรือติดตัง้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย เช่น ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากบิททอร์เรนท์ (Bit

Torrent) หรือ ใช้โปรแกรม crack เพ่ือละเมิดลขิสทิธ์ิในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ดงักลา่ว
บทลงโทษ

- การละเมิดลขิสทิธ์ิโดยอ้อม : มีโทษปรับตัง้แต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และหากกระทําโดย

หวงัผลกําไร -เป็นการค้า จะต้องโทษจําคกุตัง้แต่ 3 เดือน ถงึ 2 ปี หรือปรับตัง้แต่ 50,000 บาท ถึง 400,000

บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

- การละเมิดลขิสทิธ์ิโดยตรง : มีโทษปรับตัง้แต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และหากเป็นการกระทํา

เพ่ือหวงัผลกําไร - เป็นการค้า จะต้องโทษจําคกุตัง้แต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตัง้แต่ 100,000 บาท ถงึ

800,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถกูลขิสทิธ์ิท่ี

เวบ็ไซต์ https://download.ku.ac.th

แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

https://download.ku.ac.th/?fbclid=IwAR3XHliCBDLgbipbD1kvgZz_CbazhzORBBQ516d-vJlQUn8SD0SmRJQr3lM
https://info.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

การโจมตีแบบ DDoS
การโจมตีแบบ DDoS (Distributed Denial of Service) เป็นการโจมตีเว็บไซต์ หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เปา้หมาย เพ่ือให้ไมส่ามารถใช้งานได้ โดยอาศยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองเข้า

โจมตีเว็บไซต์พร้อม ๆ กนั ซึง่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้โจมตีอาจเกิดจากโปรแกรมท่ีแฝงไปกบัอีเมล์ เวบ็ไซต์

รวมถึงโซเชียลมีเดียตา่ง ๆ ก็ได้ โดยเจ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจไมรู้่ตวั และถกูควบคมุจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในระยะไกล ในการโจมตีเว็บไซต์ หรือเคร่ืองผู้ให้บริการ จนหยดุให้บริการ

วิธีปอ้งกนัและหลกีเลีย่ง

1. หลกีเลีย่งการคลกิ link แปลก ๆ ท่ีผนวกมากบัอีเมล์ เวบ็ไซต์ รวมถึงโซเชียลมีเดียตา่ง ๆ

2. หลกีเลีย่งการดาวน์โหลดไฟล์ท่ีแนบในอีเมล์จากคนท่ีไมรู้่จกั หรือไมไ่ด้ตกลงไว้ก่อนหน้า

3. ทําการอพัเดทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอพพลเิคชัน่ตา่ง ๆ รวมถงึโปรแกรม Anti-virus บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้เป็นเวอร์ชัน่ลา่สดุ

4. เปิด firewall เพ่ือปอ้งกนัการโจมตีและเข้าถงึเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ดรูายละเอียดการปิด-เปิด

firewall ใน windows ได้ท่ีคอลมัน์ Infographic หน้า 11)

https://info.ku.ac.th/
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มก. จัดระเบยีบการจราจรใหม่

เร่ิม 2 ธันวาคม 2562 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัระเบียบการจราจรใหม่ เร่ิมวนัจนัทร์ท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้พืน้ท่ีภายใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีสภาพเหมาะสมแกก่ารเป็นสถานศกึษา ไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรง มีความปลอดภยั และลด

มลภาวะทางอากาศ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า ตามประกาศเร่ือง มาตรการในการจดัระเบียบวินยั

จราจรภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

- ประตงูามวงศ์วาน 1 รถยนต์ผา่นเข้า-ออกได้ตลอด 24 ชัว่โมง ภายใต้การดแูลของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 

กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

- ประตวูิภาวดีรังสติ ประตงูามวงศ์วาน 2 และประตงูามวงศ์วาน 3 ให้ผา่นเข้า-ออก ได้เฉพาะรถยนต์ท่ีมีบตัรอนญุาต

ผา่นเข้า-ออกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เทา่นัน้ และเปิดประตเูข้า-ออกตัง้แตเ่วลา 05.00 - 22.00 น.

- เขตการเรียนการสอน เข้าได้เฉพาะรถยนต์ท่ีมีบตัรอนญุาตเข้า-ออกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เทา่นัน้ ทกุทา่น

อา่นรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ดงันี ้

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊ค Kasetsart University

KU Say ‘NO’ & Go for ‘Green’
สาํนกังานทรัพย์สนิ สภาผู้แทนนิสติ องค์การนิสติ องค์การบริหาร องค์การนิสติ สมาคมนิสติเกา่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ขอเชิญชวนทกุทา่นชว่ยกนัลดขยะพลาสติก โดยงดแจกถงุพลาสติก ณ
สถานท่ีตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันี ้

1. โรงอาหารกลาง 1 และ 2

2. อาคาร KU Green และอาคาร KU AVENUE
3. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2

- ทกุวนัองัคาร ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

- ทกุวนัองัคาร พธุ ตลอดเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ทกุวนัองัคาร พธุ พฤหสับดี ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

และตัง้แตว่นัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป งดแจกถงุพลาสติก
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

และห้อง KITS
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

KITS ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤศจิกายน – 9 ธนัวาคม พ.ศ.
2562 เวลา 8.30-20.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามวนั

และเวลาปกติ ในวนัพธุท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

เจ้าหน้าที่กระทรวงศกึษาธิการ

ประเทศบงัคลาเทศ เยี่ยมชมดงูาน 

เมื่อวนัท่ี 6, 14 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ประเทศบงัคลาเทศ เยี่ยมชมดงูานเก่ียวกบัการ

จดัการดแูลศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา และการบริการตา่ง ๆ ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์

เมื่อวนัพธุท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30-19.00 น. วิทยาลยับรูณาการศาสตร์ ร่วมกบัสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ จดัโครงการ KU Digital Citizens หวัข้อ "KU เกลานิสยัอนัตราย เปิดกลอ่งดําโซเชียลเน็ตเวิร์ก“ ณ ห้อง 306

ชัน้ 3 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

โครงการ KU Digital Citizens

เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ รับรางวลั KU-KM Mart

awards โครงการวนัแหง่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ ครัง้ท่ี 6
ประเภทนวตักรรมสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน

- คะแนนอนัดบั 2 ผลงาน “การประยกุต์ใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมศกัยภาพองค์กร โดยสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
ประเภทองค์ความรู้ท่ีเกิดการพฒันาตอ่ยอด

- คะแนนอนัดบั 2 ผลงาน “การถ่ายทอดความรู้ก่อนเกษียณอายรุาชการของตําแหนง่นกัวชิาการคอมพิวเตอร์” โดย
สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผลงานท่ีผา่นเข้าเกณฑ์การประกวดประเภทนวตักรรมสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน

- การจดัการความรู้เพ่ือพฒันานวตักรรมบริการ “KULife” โดย สาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. รับรางวัล KU-KM Mart Awards ครัง้ที่ 6

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

พธีิลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.

ร่วมกับบริษัท อนิโดรามาเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน)

และมูลนิธิไอวีแอล

เมื่อวนัพธุท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือ "การสร้างความตระหนกัรู้ เร่ืองการ

คดัแยกขยะ และการจดัการขยะรีไซเคิล" ระหวา่ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบั บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จํากดั

(มหาชน) และมลูนิธิไอวีแอล ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

สบค. ปัจฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกงาน ประจาํปี 2562

เมื่อวนัพธุท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. คณุศศิธร พนูเพ่ิมสริิ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ เป็นตวัแทนมอบประกาศนียบตัรและของท่ีระลกึแก่นกัศกึษาฝึกงานในการนําเสนอผลงานพร้อมปัจฉิมนิเทศ

นกัศกึษาฝึกงาน ประจําปี 2562 ณ ห้องประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 7 อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

การใช้งานระบบ iThesis ของบัณฑติวทิยาลัย พ.ศ. 2562

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ ให้ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติระดบับณัฑิตศกึษา ในการอบรม

"การใช้งานระบบ iThesis สาํหรับนิสติและอาจารย์กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ของ

บณัฑิตวิทยาลยั ประจําปี พ.ศ.2562 " ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 7 บณัฑิตวิทยาลยั

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. การอบรมด้านการจดัการสิง่แวดล้อม หวัข้อ "การวิเคราะห์

ปัญหาสิง่แวดล้อม" สาํหรับหนว่ยงานนําร่อง 5 หนว่ยงาน ได้แก่ สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ สาํนกัหอสมดุ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาํนกัสง่เสริมและฝึกอบรมกําแพงแสน สาํนกังานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติจงัหวดัสกลนคร ตาม

นโยบายการพฒันาสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ณ ห้อง 510 ชัน้ 5

อาคารสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

การอบรมด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม

เร่ือง “การวเิคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ข้อมลู : https://money.kapook.com/view176757.html

แชร์ลกูโซ่ จะเน้นการระดมุทนุจากสมาชิก จงูใจด้วยผลตอบแทนสงู และมกัอ้างวา่นําไปลงทนุในธุรกิจท่ีมีกําไรดี

แตจ่ริง ๆ แล้วต้องการท่ีจะหาสมาชิกใหมใ่ห้ได้มาก ๆ เพ่ือนําเงินจากรายใหมม่าจ่ายให้รายเกา่ ซึง่จะทําแบบนีเ้ป็นทอด ๆ

กนัเป็นลกูโซ่ ท้ายท่ีสดุจนเมื่อถึงจดุท่ีธุรกิจหมนุเงินไมท่นั ก็จะเร่ิมเลือ่นการจ่ายผลตอบแทน และหนีไปในท่ีสดุ ทิง้สมาชิก

จํานวนมากไว้เบือ้งหลงั

สงัเกตได้อยา่งไรวา่เป็นแชร์ลกูโซ่ มกัจะเปิดระดมทนุไมอ่ัน้ การันตีผลตอบแทนสงูมาก ตรวจสอบข้อมลูการเงิน

ไมไ่ด้ เชียร์ให้รีบตดัสนิใจลงทนุ จดัอบรมสมัมนาใหญ่โต และอ้างวา่มีบคุคลผู้มีช่ือเสยีงมาร่วมลงทนุด้วย

แชร์ลกูโซม่ีหลายแบบ เชน่ ชวนลงทนุในสนิค้าเกษตร การขายตรง ระดมทนุตัง้บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ จําหนา่ย

ผลติภณัฑ์อวดอ้างสรรพคณุรักษาได้ทกุโรค ชกัชวนลงทนุเก็งกําไรอตัราแลกเปลีย่นตา่งประเทศ ทองคาํ และนํา้มนั

ชกัชวนคนดงัร่วมลงทนุธุรกิจ แชร์ลกูโซอ่อนไลน์ ฌาปนกิจสงเคราะห์ปลอม ขายทริปต์เท่ียวในฝัน

แชร์ถกูโซถื่อวา่เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เพราะเข้าขา่ยการฉ้อโกงและหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเช่ือ ซึง่

เก่ียวข้องกบัประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฉ้อโกง และพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน

พ.ศ. 2527 โดยมีโทษจําคกุกระทงละ 3-5 ปี และโทษปรับวนัละ 1 หมื่นบาท รวมทัง้อาจยงัเข้าขา่ย ความผิดฐานฟอกเงิน

ตาม พ.ร.บ.ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีโทษจําคกุตัง้แต่ 1-10 ปี หรือปรับตัง้แต่ 20,000-200,000

บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

เมื่อตกเป็นเหยื่อแชร์ลกูโซแ่ล้วทําอะไรได้บ้าง ?
1. เก็บรวบรวมหลกัฐานทกุอยา่งท่ีเก่ียวข้องไว้ ไมว่า่จะเป็น หนงัสอืสญัญา หลกัฐานการโอนเงิน เบอร์โทรศพัท์

ท่ีอยูส่าํนกังาน หรือรูปถ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
2. รีบเข้าแจ้งความร้องทกุข์ เพ่ือดําเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย โดยสามารถเข้าแจ้งความร้องทกุข์ หรือแจ้งเบาะแส

ท่ีนา่สงสยัได้ท่ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือโทร. 1202

นอกจากนีส้ามารถใช้แอปพลเิคชนับนมือถือของดีเอสไอท่ีช่ือวา่ "DSI (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)" ทัง้ระบบ Android
และ iOS เพ่ือใช้ในการร้องเรียน ร้องทกุข์ แจ้งเบาะแส ได้อีกทาง

คดีแชร์ลกูโซช่ื่อดงัได้แก่ แชร์แมช่ม้อย ความเสยีหาย 4,500 ล้านบาท ทําให้นางชม้อยถกูตดัสนิจําคกุ 154,005 ปี

แชร์ลกูโซย่ฟัูน คดีนีม้ีผู้ เสยีหายทัง้หมด 2,451 คน มลูคา่ความเสยีหายกวา่ 356 ล้านบาท คดีซนิแสโชกนุ หรือ นางสาว

พสษิฐ์ อริญชย์ลาภิศ ได้ทําการหลอกลวงโดยการชกัชวนให้ผู้ เสยีหายเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทผลติภณัฑ์อาหารเสริม

และอ้างวา่จะมีสทิธ์ิได้เดินทางไปทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เกาหลี โดยหลอกให้สมาชิกเช่ือใจ จากการพา

ไปเท่ียวตา่งประเทศจริงใน 3-4 ครัง้แรก เพ่ือให้กลุม่สมาชิกท่ีได้ไปเท่ียวชกัชวนคนอ่ืน ๆ เข้ามาสมคัรเพ่ิมเติม จนสดุท้าย

กลบัมีการลอยแพสมาชิกท่ีจะเดนิทางไปประเทศญ่ีปุ่ น ให้ตกค้างท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ โดยคดีดงักลา่วมีมลูคา่ความ

เสยีหายกวา่ 51 ล้านบาท และคดีลา่สดุ แชร์แมม่ณี มีความเสยีหายกวา่ 400 ล้านบาท สาํหรับ แชร์แมม่ณี ของ นางสาว

วนัทนีย์ ทิพย์ประเวช ท่ีชกัชวนให้คนมาออมเงินโดยจะให้ผลตอบแทนสงูถงึ 93 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้วิธีเบสกิ คือ ทําให้เหยื่อ

ตายใจ ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่แมบ้่านและแมล่กูออ่น ด้วยการโอนเงินคา่ตอบแทนให้ตามท่ีตกลงในช่วงแรก ๆ ก่อนจะเงียบ

หายไป ติดตอ่ไมไ่ด้ และไมไ่ด้โอนผลตอบแทนให้อีก

รู้ทัน! แชร์ลูกโซ่ สังเกตอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ

https://money.kapook.com/view176757.html
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ไบโอบวั (Bio Bua)

อ.เจนณชั สดไสย์ กลา่ววา่ “ผลงาน “ไบโอบวั (Bio Bua) เป็นผลงานวิจยัทางด้านพลาสติกฐานชีวภาพ ซึง่ได้

ออกแบบและคิดค้น โดยใช้แปง้มนัสาํปะหลงัจากเกษตรกรรมในประเทศไทยมาขึน้รูป เป็นภาชนะหรือผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ

สามารถผลติได้จริงในอตุสาหกรรม โดยวสัดสุามารถยอ่ยสลายได้ใน 180 วนั”

“ไบโอบวั” ออกแบบเป็นภาชนะใสอ่าหาร รูปทรงดอกบวั เพ่ือให้มีความออ่นช้อยงดงาม และมีความเป็นเอกลกัษณ์

ไทยอยา่งชดัเจน อีกทัง้ดทูนัสมยั เรียบง่าย ถือง่าย จบัถนดัมือ มีความปลอดภยัตอ่การสมัผสัอาหาร

นอกจากนีห้ลงัการใช้งานยงัสามารถนําผลงานดงักลา่วไปตอ่ยอดเป็นสนิค้าตา่ง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้ใช้งาน อาทิ โคมไฟ นาฬิกา ฯลฯ โดยมี ผศ.ดร.อําพร เสนห์่ หวัหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวสัดุ คณะ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ควบคมุการออกแบบ

อ.เจนณชั สดไสย์ ได้กลา่วเพ่ิมเติมวา่ “สาํหรับผู้ได้รับรางวลั Demark จะได้รับสทิธิประโยชน์จากกรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ อาทิ

- สามารถใช้โลโก้ในการสง่เสริมการขายสนิค้าได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย

- ได้รับสว่นลดคา่ใช้จา่ยสมทบโครงการ 50% ในการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในตา่งประเทศ ท่ีกรมสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศเข้าร่วม

- ได้รับการประชาสมัพนัธ์สง่เสริมการขายสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ ผา่นการโฆษณาในสือ่ตา่ง ๆ รวมทัง้นําสนิค้า

ไปจดัแสดงนิทรรศการทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น งานแสดงสนิค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week
นอกจากนี ้ ผลติภณัฑ์ท่ีได้รับรางวลั DEmark จะได้เข้าร่วมในการประกวดรางวลั Good Design Award (G-mark)

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊กประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อ.เจนณัช สดไสย์



แหล่งข้อมูล : http://itnews4u.com/how-to-on-off-firewall-windows.html
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การปิด-เปิด firewall ใน windows

1. กดปุ่ม windows + R 2. พมิพ์คาํว่า firewall (ในกรอบสีแดง)

3. คลิกที่ windows firewall 4. กดเมนู Turn windows firewall  
on or off

5. จะปรากฏการตัง้ค่าปิด-เปิด firewall จาํนวน 2 แบบคือ

5.1 Turn on windows firewall คือ เลือกเปิด firewall
5.2 Turn off windows firewall คือ เลือกปิด firewall
เม่ือได้เลือกเปิด หรือปิด firewall แล้ว ให้กดปุ่ม ok

http://itnews4u.com/how-to-on-off-firewall-windows.html
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แหลง่ข้อมลู : https://www.springnews.co.th/palace/573854

ในหลวง-พระราชินี

เสด็จฯ ทรงเปล่ียนเครื่องทรงฤดูหนาว พระแกวมรกต

เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร

มหาวชัรราชธิดา จากพระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ไปยงัพระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวงั ใน

การทรงเปลีย่นเคร่ืองทรงฤดฝูนพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากรเพ่ือทรงเคร่ืองสาํหรับฤดหูนาว และพิธีเททองหลอ่เหรียญพระพทุธ
บษุยรัตนจกัรพรรดิพิมลมณีมยั

https://www.springnews.co.th/palace/573854
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