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“วนัครู” ได้จดัให้มีขึน้ครัง้แรก เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สบื
เน่ืองมาจากการประกาศพระราชบญัญตัิครูในราชกิจจานเุบกษา เมื่อปี พ.ศ.

2488 ซึง่ระบใุห้มีสภาในกระทรวงศกึษาธิการเรียกวา่ ครุุสภา เป็นนิติบคุคลให้

ครูทกุคนเป็นสมาชิกครุุสภา โดยมีหน้าท่ีในเร่ืองของสถาบนัวชิาชีพครู ใน

ขณะเดียวกนั ก็ทําหน้าท่ีให้ความเห็นเร่ืองนโยบายการศกึษา และวิชาการ

ศกึษาทัว่ไปแก่กระทรวงศกึษาธิการ ควบคมุจรรยาและวินยัของครู รักษา

ผลประโยชน์ สง่เสริมฐานะของครู จดัสวสัดิการให้ครู และครอบครัวได้รับ

ความช่วยเหลอืตามสมควร สง่เสริมความรู้ และความสามคัคีของครู

พ.ศ. 2499 ในท่ีประชมุสามญัครุุสภาประจําปี จอมพล ป. พิบลูสงคราม

นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอํานวยการครุุสภากิตติศกัดิ์ในขณะนัน้

ได้กลา่วคําปราศรัยตอ่ท่ีประชมุครูทัว่ประเทศวา่ "ท่ีอยากเสนอในตอนนีก็้คือวา่

เน่ืองจากผู้ เป็นครูมีบญุคณุเป็นผู้ให้แสงสวา่งในชีวิตของเราทัง้หลาย ข้าพเจ้า

คิดวา่ ”วนัครู” ควรมีสกัวนัหนึง่สาํหรับให้บรรดาลกูศิษย์ทัง้หลายได้แสดงความ

เคารพสกัการะตอ่วนัสงกรานต์ เราก็นําเอาอฐิัของผู้มีพระคณุบงัเกิดเกล้ามา

ทําบญุ ทําทาน คนท่ีสองรองลงไปก็คือครูผู้ เสยีสละทัง้หลาย ข้าพเจ้าคิดวา่ใน

โอกาสนีจ้ะขอฝากท่ีประชมุไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกนัในหลกัการ ทกุคนคง

จะไมข่ดัข้อง"

จากแนวความคิดนี ้กอปรกบัความเห็นของครูท่ีแสดงออกทางสือ่มวลชน

และอ่ืน ๆ ท่ีล้วนเรียกร้องให้มวีนัครูเพ่ือให้เป็นวนัแหง่การรําลกึถึงความสาํคญั

ของครูในฐานะท่ีเป็นผู้ เสยีสละ ประกอบคณุงามความดีเพ่ือประโยชน์ของชาติ

และประชาชนเป็นอนัมาก ในปีเดียวกนัท่ีให้มวีนัครูเพ่ีอเสนอคณะกรรมการ

อํานวยการตอ่ไป โดยได้เสนอหลกัการวา่ เพ่ือจะได้ประกอบพิธีระลกึถึงคณุ

บรูพาจารย์ สง่เสริมความสามคัคีธรรมระหวา่งครูและเพ่ือสง่เสริมความเข้าใจ

อนัดีระหวา่งครูกบัประชาชน

คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วนัท่ี 16 มกราคม

ของทกุปี เป็น ”วนัครู” โดยถือเอาวนัท่ีประกาศพระราชบญัญตัคิรูในราชกิจจา

นเุบกษา เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็น ”วนัครู” และให้

กระทรวงศกึษาธิการสัง่การให้นกัเรียนและครูหยดุในวนัดงักลา่ว

แหลง่ข้อมลู : https://hilight.kapook.com/view/19311
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รู้จักกับ Social Engineering
เป็นเทคนิคการหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูสําคญัโดยใช้หลกัจิตวิทยา

การศกึษาพฤตกิรรมของผู้ใช้งาน แล้วนําข้อมลูเหลา่นัน้มาใช้ประโยชน์ในการโจมตี ตวัอยา่งเชน่

ปลอมตวัเป็นบคุคลนา่เช่ือถือ แล้วโทรศพัท์ หรืออีเมลเข้ามาเพ่ือสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล แล้ว

นําข้อมลูเหลา่นัน้มาเดาสุม่รหสัผา่น ศกึษาพฤตกิรรมและหาข้อมลูท่ีผู้ ใช้เปิดเผยบน social

network เชน่ Facebook Twitter เป็นต้น

วิธีการปอ้งกนั

- ไมบ่อกข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูสําคญัทางการเงิน ให้กบับคุคลท่ีไมมี่ความนา่เช่ือถือ

และไมต่อบอีเมล์ท่ีหลอกถามข้อมลูสว่นบคุคล

- สงัเกตและตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ท่ีประสงค์ร้ายให้แนใ่จก่อน ซึง่ผู้ โจมตีมกัทําให้
คล้ายกบัเว็บไซต์จริง เพ่ือหลอกให้กรอกข้อมลู

แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

https://info.ku.ac.th/
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แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

5 วิธีป้องกันและรับมือ

ภยัคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

1. ตรวจสอบรายช่ืออีเมล์ท่ีได้รับอาจมาในรูปแบบของผู้ไมห่วงัดีโดยตัง้ช่ืออีเมล์ใกล้เคียงกบัอีเมล์บคุคลท่ีเรา

รู้จกั เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไมห่วงัดีอาจเปลีย่นเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตวัอกัษรตวัแอล

2. อยา่หลงเช่ืออีเมล์หลอกลวงท่ีหลอกให้กรอกข้อมลู หรือให้อพัเดตข้อมลูสว่นตวั รวมถึงหลอกให้เปลีย่น
รหสัผา่น หากไมแ่นใ่จควรตรวจสอบแหลง่ข้อมลูนัน้ก่อน

3. หลกีเลีย่งการคลกิ link หรือเปิดไฟล์แนบจากอีเมล์ท่ีไมน่า่ไว้ใจ

4. ควรทําการ Log out ออกจากระบบเสมอ และหลกีเลีย่งการตัง้คา่ให้ Web Browser จําหรัสผา่น

5. ควรตัง้รหสัผา่นท่ีคาดเดาได้ยาก และเปลีย่นรหสัผา่นอยูเ่สมอ

https://info.ku.ac.th/
mailto:smile@ku.ac.th
mailto:smi1e@ku.ac.th
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ข้อแนะนําเร่ืองฝุ่น PM 2.5
โดย ผศ.ดร.สุรัตน์ บวัเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มก. 

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาอากาศเย็นตอนเช้าและ PM2.5 ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ สง่ผลให้คา่ความเข้มข้นในพืน้ท่ีสงูขึน้ โดย

พิจารณาข้อมลูของสถานี KU Tower ท่ีถกูจดัเป็น #Uban_background site. พบวา่

- ช่วงนีล้กัษณะการเปลีย่นแปลงตามเวลาของ PM2.5 สงูขึน้ช่วงเช้ามืด (04.00-10.00น.).
#ข้อพงึระวงั สาํหรับผู้ ท่ีออกกําลงักายภายนอกอาคารตอนเช้า

#ลกัษณะเช่นนี ้ เคยเกิดในช่วงต้นปี 2562 เช่นกนั เน่ืองจาก ความชืน้ในบรรยากาศ (ในช่วงเวลาท่ีมีอณุหภมูิตํา่)

ความชืน้และฝุ่ นขนาดเลก็ท่ีมีในพืน้ท่ี

ในปีนีว้นัท่ี10 ธนัวาคม อตัราการเพ่ิมขึน้ของ PM2.5 สงูมาก บางชัว่โมง มากกวา่ 10 ug m-3. พบวา่ ความชืน้มี
ความสมัพนัธ์อยา่งชดัเจน ลกัษณะเช่นนีเ้หมือนกบัในประเทศจีน ท่ีปักก่ิง

- PM2.5 #ความเข้มข้นตํ่าลง ในชว่งเวลาหลงั 10.00น เน่ืองจากชัน้บรรยากาศยกตวัขึน้เน่ืองจากได้รับแสงอาทิตย์

อณุหภมูิบรรยากาศสงูขึน้ สง่ผลให้ปริมาตรอากาศมากขึน้ PM2.5 ใกล้เคียงเดิม. จงึทําให้ความเข้มข้นลดลง (หากไมม่ี
แหลง่กําเนิดใหมเ่พ่ิม)

ทกุทา่นสามารถเข้าดรูะบบรายงานสภาพฝุ่ นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แบบออนไลน์ได้ท่ี
เว็บไซต์ https://airq.ku.ac.th

หรือดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั insideKU เพ่ือดคูณุภาพอากาศ การค้นหาข้อมลูของหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แผนท่ีตัง้อาคาร ร้านสะดวกซือ้ ตู้ เอทีเอ็ม

สาํหรับ Android ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku
สาํหรับ iOS ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์
https://apps.apple.com/th/app/insideku/id1097690261
สาํหรับทา่นใดท่ีเคยติดตัง้แอปพลเิคชนั insideKU ไว้แล้ว ขอให้ปรับปรุงแอปพลเิคชนั insideKU เป็นเวอร์ชนัใหม่

จะปรากฏไอคอน “คณุภาพอากาศ” ให้เปิดใช้งานได้

หมายเหตุ ข้อมลู “คณุภาพอากาศ” จะถกูปรับปรุงเป็นรายชัว่โมง ทกุช่วงต้นของชัว่โมงระบบจะทําการ refresh
อตัโนมตัิทกุ 5 นาที

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/hashtag/uban_background?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1i2lCMl6tmyeyBLPR1ZjimvNPRk2t7dkE3FA7khbgA4clTvjljexFoWG5l7r-aXuOZ51bgIRqloUymYINfqnhZuqjPe6i9Ay0YkqdAR54vb40RYnywskAwAOpAkzHcpE_nCNBekAf3TumJEI59LgsIVNXmX4raAIWl66hVb4RCYSiBkOrVPkBcSzTDBFLbSMZw57wJobYrWF6Ux8ymAbFBkA3Af4GUSXF5wMbuK6UkNlcW1fCc_pCEzYTxB6zmDdv3lv2FncIfGKVYMEdBvZujS4XBdSKoz-DUA4GfP6TKQsAVRGB-jP6mtC9Bk8LzBuMEc3yj88FuU4qfnDclku8us3iekbHUiVCBaSs_3v7cFE&__tn__=*NK-R
https://airq.ku.ac.th/
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ku.ocs.insideku
https://apps.apple.com/th/app/insideku/id1097690261
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แหลง่ข้อมลู : http://www.ku.ac.th

มก. จัดงาน KU RUN วิ่งล่ันทุ่ง สนามที่ 1
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัการแขง่ขนัเดิน-วิง่ เพ่ือสขุภาพ KU RUN วิ่งลัน่ทุง่ ระยะทาง 10/5/2.5 กิโลเมตร

สนามท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน ในสว่นของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ได้

จดัทําเว็บไซต์เพ่ือให้ช่างสามารถโหลดรูปจากงานด้านระบบและให้ภาพของตวัเองได้โดยการค้นหาจาก BIB และค้นหา

ภาพของตวัเองท่ีเวบ็ไซต์ https://kurun.ku.ac.th ชมภาพเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.pr.ku.ac.th

https://kurun.ku.ac.th/
http://www.pr.ku.ac.th/
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สบค. แจ้งปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทําการจดุ

บริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

KITS ระหวา่งวนัท่ี 5, 10, 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 8.30-20.30 น.

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

สบค. ได้รับรางวัลเลศิรัฐ ประจาํปี พ.ศ. 2562

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปิดรับสมคัรผลงานของหนว่ยงานของรัฐเพ่ือขอรับ

รางวลัเลศิรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2562 ใน 3 สาขารางวลั ได้แก่ สาขาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ

สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม

สาํนกังาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาผลงานตามเกณฑ์การประเมินแล้ว และขอมอบเกียรติบตัรไว้เพ่ือแสดงวา่ สาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีผลงาน “การพฒันา Mobile Application เพ่ือขบัเคลือ่น Smart KU” ได้รับ

รางวลับริการภาครัฐ ระดบัชมเชย ประจําปี พ.ศ. 2562

มก. ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายเป็น 34 Gbps

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ขยายช่องสญัญาณเครือขา่ยเป็น 34 Gbps ในการเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต โดยผา่น

เครือขา่ยของสาํนกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา (UniNet) ขนาด 20 Gbps และเช่ือมตอ่

โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศกึษา (Thaisarn) ด้วยช่องสญัญาณ ขนาด 1 Gbps และผา่นเครือขา่ยเช่าจากผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตเอกชน จํานวน 2 เส้นทาง ขนาด 10 Gbps และ 3 Gbps รวมเป็น 34 Gbps ตัง้แตว่นัอาทิตย์ท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.

2562 เป็นต้นไป

เมื่อวนัท่ี 6 และวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.อคัรพงศ์ พชัรรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกั

บริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ประเทศบงัคลาเทศ มาศกึษาดงูานเก่ียวกบัการจดัการ

ดแูลศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา และการบริการตา่ง ๆ ของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่กระทรวงศกึษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ

เยี่ยมชมดงูาน

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

สบค. แสดงความยนิดคีณะบริหารธุรกจิ ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวนัพธุท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.รัชด ชมภนิูช รักษาการ

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบ 27 ปี ณ โถงอาคารชัน้ 1 อาคารการ

เรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

สบค. แสดงความยนิดคีณะบริหารธุรกจิ ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดแีก่ ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิต

ตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ ครบรอบ 26 ปี ณ

อาคารการเรียนและปฏิบตัิการทางเทคนิคการสตัวแพทย์และการพยาบาลสตัว์ คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ บางเขน

การใช้งานระบบ iThesis
ของบัณฑติวทิยาลัย พ.ศ. 2562

เมื่อวนัองัคารท่ี 17 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ ให้

ความรู้และแนะนําการบริการของสาํนกับริการคอมพิวเตอร์สาํหรับนิสติระดบับณัฑิตศกึษา ในการอบรม "การใช้งานระบบ

iThesis สาํหรับนิสติและอาจารย์กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ ของบณัฑิตวิทยาลยั
ประจําปี พ.ศ.2562 " ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 7 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

วันสานสัมพนัธ์ครอบครัว OCS
เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. สาํนกับริการคอมพิวเตอร์จดัโครงการบริหารงานอยา่งมี

สว่นร่วมเดือนธนัวาคม 2562 เร่ือง “วนัสานสมัพนัธ์ครอบครัว OCS” ณ ห้อง 306 และโถงชัน้ 3 อาคารสาํนกับริการ

คอมพิวเตอร์

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 10.45 น. กลา่วเปิดงาน โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชยั ผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

เวลา 11.00 น. กิจกรรมอวยพรปีใหมจ่ากใจผู้บริหาร

เวลา 11.30 น. จบัสลากรางวลัพิเศษและของขวญั

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั

เวลา 13.30 น. กิจกรรมสนัทนาการ โดย คณุพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ (การแสดงของแตล่ะฝ่าย)

หรรษาคาราโอเกะ

หมายเหตุ ธีมงาน : colorful (งานวดั)

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/health/13989/

จริง ๆ แล้วคา่ฝุ่ นละอองในประเทศไทยก็เกิดขึน้เร่ือย ๆ อยูแ่ล้วโดยเฉพาะภาคเหนือซึง่มีทัง้ฝุ่ นและควนั แต่
สาํหรับสภาพอากาศท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพและปริมณฑลนี ้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาป่า การเผาขยะ การเผาให้ท่ี

โลง่ การเพ่ิมพืน้ท่ีของโรงงานอตุสาหกรรม การเพ่ิมขึน้ของจํานวนรถยนต์ แม้แตก่ารประกอบอาหารท่ีใช้เตาถา่นก็ทําให้

ฝุ่ นละอองเหลา่นีเ้พ่ิมขึน้ ประกอบกบัสภาพอากาศในปีนีค้อ่นข้างน่ิง จงึทําให้ฝุ่ นอยูใ่นท่ีแคบ ๆ ไมม่ีการไหลเวยีนระบาย

ไปท่ีอ่ืน จึงทําให้คา่ฝุ่ นละอองท่ีเกินมาตรฐานในปีนีเ้กิดขึน้เร็วและอยูก่บัเรานานกวา่ปีก่อน ๆ

ดงันัน้ เมื่อไรก็ตามท่ีมีพบเห็นฝุ่ นละอองท่ีมีลกัษณะคล้ายหมอกควนั หรือมีการแจ้งเตือนจากกรมอตุนิุยมวิทยา 

ควรปฏิบตัติวัดงัตอ่ไปนี ้

1. ลด/หลกีเลีย่งเวลาท่ีอยูก่ลางแจ้งในบริเวณท่ีมลพิษคา่อากาศอยูร่ะดบัไมป่ลอดภยั โดยเฉพาะริมถนนใหญ่ ท่ีมี

การก่อสร้างมาก

2. หากหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ใสห่น้ากากประเภทท่ีสามารถกรองฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ “0.3 ไมครอน” ได้ เช่น N95, P100
3. หลกีเลีย่งหรือลดจํานวนชัว่โมงการออกกําลงักายกลางแจ้งในบริเวณมลพิษอากาศไมป่ลอดภยั

4. เมื่ออยูใ่นอาคาร ควรปิดประตหูน้าตา่งให้เรียบร้อย และหมัน่ทําความสะอาดบ้านทกุวนั

5. เมื่ออยูใ่นอาคาร หลกีเลีย่งการจดุเทียน ตะเกียงในอาคาร เพ่ือลดการเผาไหม้ในอาคาร

6. หลกีเลีย่งการออกกําลงักาย หรือทํางานนานกวา่ 12 ชัว่โมง ในท่ีโลง่แจ้ง

7. หากมีความต้องการท่ีจะออกกําลงักายจริง ๆ  แนะนําเปลีย่นประเภทการออกกําลงักายกลางแจ้งเป็นประเภทท่ี

ใช้พลงังานน้อยลง เช่น จากวิ่งจอกกิง้เป็นเดินช้า ๆ  แทน โดยกลุม่คนท่ีต้องระวงัเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจําตวั เช่น 

โรคปอด โรคหวัใจ รวมถึงกลุม่ผู้สงูอาย ุและเด็ก

8. ลดการใช้รถยนต์ และการเผาขยะ

9. ถ้าหากเกิดมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขดั แนน่หน้าอก วิงเวียนศรีษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปตรวจรักษาท่ี

สถานพยาบาลโดยเร็ว

9 เทคนิคอยู่กับอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5

https://www.sanook.com/health/13989/
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นิสิต มก. ชนะเลิศการออกแบบบรรจุภณัฑ์ “เหนียวนิ”

น.ส.สหสัฤดี ฤทธิสมาน และ น.ส.วรัชยา ขดัจวง ทีมนิสติชัน้ปีท่ี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจแุละวสัดุ คณะ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวลัชนะเลศิ ผล งาน “เหนียวนิ” ได้รับเงินรวม 120,000 บาท

ได้แก่รางวลั The Best of Challenge และรางวลั The Best of Design ประเภทบรรจภุณัฑ์ Ready to eat จากการ

ประกวด The Challenge 2019 Packaging Design ในหวัข้อ Move towards a Circular ways ทัง้นีย้งัมีนิสติใน
ภาควิชาท่ีได้เข้ารอบสดุท้ายในการนําเสนอผลงานจํานวน 4 ทีม จากทัง้หมดท่ีเข้าประกวดจํานวน 24 ทีม สาํหรับนิสติท่ีสง่

เข้าประกวดเรียนอยูใ่นรายวิชา Graphic Design for Packages และมีอาจารย์เจนณชั สดไสย์ เป็นผู้จดัการรายวิชา โดย

ทางบริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED จดัขึน้ เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ณ สาํนกังานบริษัทฯ
บางซื่อ

จดุเดน่ของผลงาน “เหนียวนิ” เป็นบรรจภุณัฑ์ประเภท ready to eat packaging สามารถหกัแบง่แยกเป็นสว่นข้าว

เหนียวกบั ส่ว่นหมทูอด สามารถถือเป็นภาชนะเดินถือรับประทานได้ง่าย สะดวก ทานได้ทกุท่ี บรรจภุณัฑ์เหนียวนิ ชว่ยลด

การใช้พลาสติก จากเดิมท่ีต้องใช้พลาสติกบรรจแุยกทัง้สว่นถงุข้าวเหนียว สว่นถงุหมทูอดและถงุหอ่รวมชัน้นอก บรรจภุณัฑ์

สามารถขึน้รูปได้ง่ายในอตุสาหกรรม พบัแบนเพ่ือการขนสง่ได้งา่ย และสะดวกในการบรรจอุาหาร สามารถนําไปรีไซเคิลได้

ง่าย อีกทัง้ลวดลายยงัประยกุต์จากลายไม้ไผบ่นกระติบ เพ่ือแสดงให้เห็นถงึวฒันธรรมไทยดัง้เดมิ ท่ีใช้กระติบในการบรรจุ

ข้าวเหนียว

แหลง่ข้อมลู : เฟซบุ๊กประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

น.ส. สหสัฤดี ฤทธิสมาน และ น.ส.วรัชยา ขดัจวง



แหล่งข้อมูล : เฟซบุ๊ก kasetsart university
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รวมเบอร์โทร. EMERGENCY ใน มก.
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แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/news/7980670/

“ในหลวง-พระราชินี

ประทับสพุรรณหงส เสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้ท่ีปังกรรัสมี

โชติ มหาวชิโรตตมางกรู สริิวิบลูยราชกมุาร ไปประทบัเรือพระท่ีนัง่สพุรรณ

หงส์ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสริิพชัร มหาวชัรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สริิ

วณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา เสด็จลงเรือพระท่ีนัง่อเนกชาติภชุงค์ จากทา่

วาสกุรี ไปยงัทา่ราชวรดิฐ ยาตราริว้ขบวนราบออกจากทา่ราชวรดิฐ เลีย้วช้าย

ไปตามถนนมหาราช ถนนหน้าพระลาน เลีย้วขวาเข้าพระบรมมหาราชวงั ทาง

ประตวูิเศษไชยศรี ประตพิูมานไชยศรี เลีย้วขวาถนนอมรวิถี เลีย้วซ้ายเทียบ

พระราชยานพดุตานทองท่ีเกยพระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสา ได้เวลาสมควร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ

พระราชดําเนินพร้อมด้วย สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิ

ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสริิพชัร มหาวชัราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ

เจ้าฟา้สริิวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา และสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้ท่ี

ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกรู สริิวิบลูยราชกมุาร ไปประทบัรถยนต์พระท่ี

นัง่ ข้างประตกํูาแพงแก้ว พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท พร้อมด้วยรถยนต์พระ

ประเทียบ อญัเชิญพระพทุธปฏิมาชยัวฒัน์ รัชกาลท่ี 9 นํารถยนต์พระท่ีนัง่

จากพระบรมมหาราชวงั เสด็จพระราชดําเนินกลบั พระท่ีนัง่อมัพรสถาน

พระราชวงัดสุติ

https://www.sanook.com/news/7980670/
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