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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำาปี 2555

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี 2556 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำานักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็น

ผู้แทนลูกเสือ-เนตรนารีของประเทศไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ

ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น

เด็กชายธัชพล ขยันกิจ ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 11 ของระดับจังหวัด

และสอบได้ลำาดับที่ 51 ของระดับภาค

ผลงานทางวิชาการที่ภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนพวิชญ์ แสนละเอียด ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 13 ของระดับจังหวัด

และสอบได้ลำาดับที่ 57 ของระดับภาค

เด็กชายนพวิชญ์ แสนละเอียด ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 37 ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน        

เด็กหญิงสุประวีณ์ พนสิทธิวนา ชั้น ม. 2/1   

สอบได้ลำาดับที่ 57 ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน        

เด็กหญิงปภาวรินท์  สมรักษ์ ชั้น ม. 2/1

สอบได้ลำาดับที่ 97 ของระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงเนเน่-เอริก้า ทาซูมิ ชั้น ม.3/2 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://satit.pbru.ac.th   http://facebook.com/satitpbru.net  Tel. 032 493300 ต่อ 1920

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตามความประสงค์  

1. น.ส.จุไรวรรณ มัคคภาวี
คณะสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. นายดนุภัทร ทองคำา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. นายพชรพงษ์ บุษเกษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
4. นายนันทพงศ์ พงศ์สุพพัต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. นายณัฐวัตน์ แดนเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. นายชญศักดิ์ หวานแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. น.ส.อารีรัตน์ จันทรจิตร
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8. น.ส.ขวัญนิมิต ใจอยู่
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9. น.ส.ภวิตา จำาปาถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. น.ส.ธิดารัตน์ มีศีล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. น.ส.วรภร เอกอธิโชติ
คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลกรุงเทพ
(ทุนเซ็นทรัล  รีเทส  คอร์ปอเรชั่น  จำากัด)
12. นายอริสมันต์ ศิริลาภ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13. นายรัชชานนท์ รัตนคาม
สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส.พราว เพชรรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
15. น.ส.ปรารถนา นาคีสิน
สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16. นายธนสร ภิญญธนบัตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จินตนา วิบูลย์ศิริกุล1, ณัฐวุฒิ จุยกระจาย2 และ กาญจนา มะลิวัลย์3
1,2,3สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1wiboonsirikul@yahoo.com

การวัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของนำ้ามันภายใต้สภาวะเร่งโดยวิธีวัดค่าการนำาไฟฟ้า

Measurement of oil oxidative stability under
accelerating conditions 

using conductivity method

  3. ผลการทดลองและการอภิปราย
 3.1 การประกอบชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวต่อปฏิกิริยา
ออกซิเดชันโดยวิธีวัดการนำาไฟฟ้า
 ชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันมีส่วน
ประกอบดังภาพที่ 2 

 การทำางานของชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำา้มันต่อปฏิกิริยา
ออกซิเดชันคือ หลังจากอุณหภูมิของนำา้มันเพ่ิมข้ึนจนถึงอุณหภูมิท่ีต้อง
การ โดยก่อนที่นำ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ค่าการนำาไฟฟ้าของ
นำ้าไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเพียงเล็กน้อยดังภาพที่ 1 แต่เมื่อนำ้ามันเริ่มเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จนผลิตกรดอินทรีย์ที่แตกตัวเป็นอิออนได้เพิ่มขึ้น 
ค่าการนำาไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างทันที
 หลังจากประกอบชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวต่อของนำ้ามันต่อ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันดังภาพที่ 2 และทดสอบการทำางานโดยทดสอบ
กับขวดทำาปฏิกิริยาท่ีปราศจากตัวอย่าง และวัดค่าการนำาไฟฟ้าเม่ือเวลา
ผ่านไประยะเวลาหนึ่ง มิเตอร์วัดการนำาไฟฟ้าอ่านค่าได้ 0 mS/cm
ตลอดระยะเวลาการทดสอบ

ภาพท่ี 2 : การเช่ือมต่อส่วนประกอบต่างๆ ของชุดอุปกรณ์วัดความ

คงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยวิธีวัดการนำาไฟฟ้า

...ต่อจากฉบับที่แล้ว

เตาอบ

ขวดสําหรับ
ทําปฏิกิริยา

อาหารตัวอย่าง

มิเตอร์วัดการนําไฟฟ้า

วาล์วควบคุม

อัตราเร็วลม
ปั�มลม

เตาอบ

ขวดสําหรับ
ทําปฏิกิริยา

อาหารตัวอย่าง

มิเตอร์วัดการนําไฟฟ้า

วาล์วควบคุม

อัตราเร็วลม
ปั�มลม

 3.2 การศึกษาปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อช่วงการเหนี่ยวนำาไฟฟ้า
 เครื่องมือในการวัดความคงตัวของนำ้ามันที่จำาหน่ายทางการค้า 
สามารถวัดความคงตัวของนำ้ามันได้ โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ของแต่ละตัวอย่างมีค่าตำ่า การทดสอบชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของ
นำ้ามันที่ประกอบขึ้น  เพื่อยืนยันว่าชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามัน
สามารถวัดความคงตัวได้โดยมีสัมประสิทธิ์ความแปรผันระหว่างตัว
อย่างตำ่าเพียงพอ เพื่อให้ค่าที่วัดได้น่าเชื่อถือและสามารถทำาซำ้าได้ ใน
การทดสอบทำาโดยการแปรผันอุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่ใช้ในการ
ทดสอบ โดยให้ปัจจัยอื่นคงที่ 
 เนื่องจากอุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาและปริมาณนำ้ามันท่ีใช้
เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการกำาหนดช่วงการนำาไฟฟ้า เมื่อกำาหนดให้อัตรา
เร็วของอากาศที่ผ่านเข้าขวดทำาปฏิกิริยาคงที่ 

ภาพท่ี 3 : ผลของอุณหภูมิและปริมาณนำา้มันท่ีใช้ในการทำาปฏิกิริยา
ออกซิเดชันต่อความคงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดย
วัดด้วยวิธีการนำาไฟฟ้า
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ภาพท่ี 4 : ผลของขม้ินชันท่ีเติมในนำา้มันต่อความคงตัวของนำา้มัน
ต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยวัดด้วยวิธีการนำาไฟฟ้า

 ภาพที่ 3 พบว่าอุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่ใช้ทำาปฏิกิริยาไม่มี
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ เมื่อใช้ปริมาณ
นำ้ามันในการทำาปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ช่วงการนำาไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ การใช้อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาที่ตำ่า คือ
ที่ 100 องศาเซลเซียส ทำาให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้น อาจเนื่อง
จากที่อุณหภูมิตำ่าอากาศและนำ้ามันถูกกระจายตัวซึ่งกันและกันได้ไม่ดี
เท่ากับท่ีอุณหภูมิสูง ในขณะท่ีการใช้อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาท่ีสูงข้ึน
ทำาให้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง นอกจากนี้การใช้อุณหภูมิในการทำา
ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ทำาให้ช่วงการเหนี่ยวนำาลดลง หรือช่วงเวลาที่เกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเกิดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ลดลง 
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าช่วงการเหนี่ยวนำาที่ได้จากการ
ใช้อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส และปริมาณนำ้ามัน 3 กรัม ในการทำา
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ทำาให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมีค่าตำ่าสุดคือ
0.055% ดังนั้นจึงใช้อุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันนี้ในการศึกษาอิทธิพล
ของสารต้านออกซิเดชันที่เติมในนำ้ามันต่อช่วงการเหนี่ยวนำา

 3.3 การศึกษาอิทธิพลของสารต้านออกซิเดชันต่อช่วงการ
เหนี่ยวนำา
 ประโยชน์อีกอย่างหน่ึงของชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวนี้คือ
สามารถวัดประสิทธิภาพของสารต้านออกซิเดชันที่เติมในนำ้ามันได้ 
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 ชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันที่
ประกอบขึ้นสามารถใช้วัดความคงตัวของนำ้ามันได้ โดยสามารถทำาซำ้า
และให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของช่วงการเหนี่ยวนำาระหว่าง
ตัวอย่างไม่เกิน ±5% ซึ่งตำ่าเพียงพอในการทำาให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ 
การทดสอบโดยใช้นำ้ามันถั่วเหลืองในการวัดความคงตัว พบว่าอุณหภูมิ
และปริมาณนำ้ามันที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันตำ่า
สุดคือ 110 องศาเซลเซียส และ 3 กรัม ตามลำาดับ โดยที่อุณหภูมิและ
ปริมาณนำ้ามันไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน การทดสอบความคงตัวของนำ้า
มันกับขมิ้นชัน พบว่าเมื่อปริมาณขมิ้นชันเพิ่มขึ้น นำ้ามันมีความคงตัว
ต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันเพิ่มขึ้น โดยมีช่วงการเหนี่ยวนำาเพิ่มขึ้น
 นอกจากสารต้านออกซิเดชันท่ีละลายในนำา้มัน การนำาชุดอุปกรณ์
น้ีวัดความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารที่ละลายได้ในนำ้า 
เป็นงานที่ต้องมีการศึกษาต่อไป รวมทั้งการวัดความคงตัวของตัวอย่าง
อาหารอื่นที่เกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำ้ามัน
อย่างไรก็ตามชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยา
ออกซิเดชันที่ประกอบขึ้น ยังมีการบันทึกค่าโดยใช้คน ทำาให้ไม่สะดวก 
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ชุดอุปกรณ์นี้สามารถบันทึกค่า
อัตโนมัติผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้คนในการบันทึกค่า

  5. กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  6. เอกสารอ้างอิง
[1] St. Angelo A.J., “Lipid Oxidation”, Critical Reviews in 

Food Science and Nutrition, 36(3), 1996, pp.175-224.

[2] Barrera-Arellano D. and  Esteves W., “Oxidative Stability of 

Potato Chips Determined by Rancimat”, Journal of American Oil 

Chemical Societies, 69(4), 1992, pp. 335-337.

[3] Mateos R., Uceda M., Aguilera M.P., Escuderos, M.E. and 

Maza, G.B., “Relationship of Rancimat Method Values at Varying 

Temperatures for Virgin Olive Oils”, European Food Research 

and Technology, 223, 2006, pp.246-252. 

[4] Farhoosh R., “The Effect of Operational Parameters of the 

Rancimat Method on the Determination of the Oxidative Stabil-

ity Measures and Shelf-Life Prediction of Soybean Oil”, Journal 

of American Oil and Chemical Societies, 84, 2007, pp.205-209.

[5] Hill S. E. and Perkin E.G., “Determination of Oxidation Stabil-

ity of Soybean Oil with the Oxidative Stability Instrument: Oper-

ation Parameter Effects”, Journal of American Oil and Chemical 

Societies, 72, 1995, pp.741-743

[6] Pulla Reddy A. C. H. and Lokesh B. R., “Studies on spice 

principles as antioxidants in the inhibition of lipid peroxidation 

of rat liver microsomes”, Molecular and Cellular Biochemistry, 

111, 1992, pp. 117-124.

[7] AOCS, In Firestone D (Ed.), “Official Methods and Recom-

mended Practices of the American Oil Chemists Society”, Cham-

paign: AOCS Press, 1999.

 เมื่อเติมขมิ้นชัน ซึ่งมีสารต้านออกซิเดชันที่ละลายในนำ้ามันใน
กลุ่ม curcumanoids เป็นปริมาณมาก ในอัตราส่วนขมิ้นชัน ต่อนำ้ามัน
ต่างๆ พบว่า เมื่อปริมาณขมิ้นชันเพิ่มขึ้น ช่วงการเหนี่ยวนำาไฟฟ้ายาว
นานขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
แปรผันตำ่าอยู่ระหว่าง 2.5-3.3%

  4. บทสรุป
 การวัดความคงตัวของอาหารต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำา้มัน
มีความสำาคัญในการกำาหนดคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของอาหาร
อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดความคงตัวของนำ้ามันหรืออาหารโดยทั่วไปมี
ราคาแพง และไม่สามารถจัดหามาใช้ในห้องปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่ได้ 
ดังนั้นการประกอบชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามันโดยอาศัยหลัก
การนำาไฟฟ้า จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้



7

 การวางแผนออมทรัพย์พร้อมรับวัยเกษียณ เน่ืองจากปัจจุบัน

อายุขัยของคนไทยสูงขึ้น ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการวางแผนเงินออม

จากอายุขัยเฉล่ียของคนไทยแล้ว ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับประวัติทางกรรมพันธ์ุ

ว่าอายุยืนมากน้อยแค่ไหน ถ้าประวัติทางกรรมพันธุ์มีอายุถึง 100 ปี  

อาจมีสิทธิใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก 40 ปี ในแต่ละปีต้องใช้เงินเท่าไร การ

สร้างหลักประกันรายได้ และการมีความรู้ในระบบการออมในช่วงวัย

ทำางานท่ีเพียงพอเพ่ือสำาหรับการดำาเนินชีวิตในวัยสูงอายุ อย่างมีความสุข

 สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ เกษียณแล้วไม่มีเงินใช้ ได้แก่

 1. วางแผนช้าเกินควร ถ้าคิดว่าเริ่มอายุ 55 ปี ถือว่าช้าไป การ

วางแผนเริ่มเร็วเท่าไรยิ่งดี จะได้มีระยะเวลาเก็บเงินนาน

 2. มีการสำารวจพบว่า ร้อยละ 71 มั่นใจเกินเหตุว่าเงินที่เก็บไว้

พอ แต่ลืมนึกไปว่ามีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำาให้ค่าเงินเปลี่ยน

ไป

 3. ร้อยละ 84 มีหนี้มากเกิน ไม่มีเงินเหลือเก็บ ถ้ามีหนี้มากกว่า

ร้อยละ 35 ของรายได้ จะทำาให้ชาดสภาพคล่องทางการเงินได้

 แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ (ขึ้นอยู่กับอาชีพ)

 1. กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

 2. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 4. เงินฝากประจำา

 5. กองทุนอื่นๆ ที่ตั้งไว้ในยามเกษียณ

 6. เงินได้จากกรมธรรม์สะสมทรัพย์

 7. สินทรัพย์ส่วนตัวอื่น ๆ

ระหว่างวันที่  27-29  มกราคม 2556  โดยสำานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  

สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ์

อ.บุญตา  กลิ่นมาลี

สรุปการอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ ปี 2556

 จำานวนเงินออมที่ต้องออมเพิ่ม

 ต้องมีเงินเท่าไร ปัจจุบันที่มี ออมเพิ่มเท่าไร ต้องมีเงินเท่าไรถึง

จะพอ

 ตัวอย่าง

 จะใช้ที่มีอยู่ อีกนานแค่ไหน  นานถึง 10 ปี หรือไม่

 สมมุติมีเงินอยู่ 1 ล้านบาท

 ใช้เดือนละ  30,000 บาท       อยู่ได้  2 ปี

 ใช้เดือนละ  20,000 บาท       อยู่ได้  4 ปี

 ใช้เดือนละ  10,000 บาท       อยู่ได้  8 ปี

 ท่านต้องเริ่มวางแผนเงินออมแล้วตั้งแต่วันนี้

...ต่อจากฉบับที่แล้ว
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 การจัดปรับสภาพแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 การจัดปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

มีแนวคิดในการออกแบบ  3  ด้าน

 1. การป้องกัน โดยเฉพาะการหกล้มของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูง

อายุส่วนใหญ่ที่หกล้มมีถึง ร้อยละ 70 อยู่ในช่วง Young Old และพบ

การหกล้มในบ้าน มีปัญหากระดูกสะโพก หัก-ร้าว กลายเป็นผู้พิการ 

ไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเองได้

 2. การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น จัดให้มีสวน มีพื้นที่นั่งเล่น

 3. การบำาบัดฟื้นฟู การปรับปรุงห้องครัว ห้องอาหาร /การปรับ

บ้านให้ปลอดภัยเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ต้องสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้สูงอายุและไม่ลืมความสำาคัญของผู้อื่นด้วย

 ตัวอย่าง ห้องนอนผู้สูงอายุต้องการความสงบ ไม่ควรมีโทรทัศน์

ในห้องนอน ควรเลือกเตียงนอนสูงเสมอข้อพับเข่าท่ีนอนไม่นุ่มหรือแข็ง

จนเกินไปเป็นต้น

 กฎหมายน่ารู้สำาหรับผู้สูงอายุ

 มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ด้าน คือ

 1. ด้านทรัพย์สิน

 2. ด้านร่างกาย

 ด้านทรัพย์สิน ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อจะได้

ไม่ต้องห่วงและไม่เกิดปัญหากับลูกหลานในอนาคต เช่น การจัดการ

โอนมรดกให้ลูกหลาน หรือการเขียนพินัยกรรมไว้ เป็นต้น

 ด้านร่างกาย มีความสำาคัญมาก ในปัจจุบันโดยเฉพาะ มีผู้

กล่าวว่า “ทุกวันนี้คนเราตายแพง” ต้องมีการวางแผน ดูแลสุขภาพ

ให้ดีและอาจมีการเขียนคำาสั่งล่วงหน้า เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอตาย

ตามธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 รองรับดังนี้

 “มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำาหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์

จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

 การดำาเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำาหนดในกฎกระทรวง

 เม่ือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนา

ของบุคคลตามวรรคหน่ึงแล้วมิให้ถือว่าการกระทำาน้ันเป็นความผิด

และให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง ”

 การเตรียมความพร้อม ที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดี สังคมดี 

และเศรษฐกิจดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่เป็นภาระแก่

บุตรหลาน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ในอนาคตจะต้องมีการ

วางแผนที่ดี ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การออมเงินในอนาคต  การ

จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและด้านกฏหมาย โดยไม่ต้องคอยว่าจะเริ่ม

เมื่อไรดี  แต่ควรมีการวางแผนแล้วตั้งแต่วันนี้ เพราะถ้าเราวางแผนเร็ว

เท่าไร  ระยะในการเตรียมความพร้อมก็มากขึ้น โอกาสที่จะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีก็มากขึ้น
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีม PBRU AERIAL 
MISSION TEAM เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บินชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจำาปี 2556 ภายใต้ชื่อ “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” 
(Thai Aerial Mission Engineering) หรือ TAMECH จัดโดย สมาคม
วิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ กองทัพอากาศ และบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จำากัด
 การแข่งขันครั้งนี้  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ครั้งด้วยกัน  โดยการ
แข่งขันแต่ละทีมจะต้องแข่งทั้งแบบ Manual และแบบ Auto ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ  ดอนเมือง 
จ.กรุงเทพฯ เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 22 ทีม
จากระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเหลือ 
16 ทีม ผลปรากฏว่า ทีม PBRU AERIAL MISSION TEAM ติด 1 ใน 
16 ทีม เข้าร่วมแข่งขันครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 
เมษายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้  ในรอบชิงชนะเลิศมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 16 ทีมจากระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดย ทีม PBRU AERI-
AL MISSION TEAM จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (แชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2556) ได้เงินรางวัล 100,000 
บาท (หนึ่งแสนบาท) พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และมีรางวัลพิเศษได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานฝูงบินของกอง
ทัพอากาศ(ยังไม่ได้ระบุสถานที่) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (รวม 
1 วัน) เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ (เที่ยวแบบ EXCLU-
SIVE) อีกด้วย
 สำาหรับสมาชิกทีม PBRU AERIAL MISSION TEAM  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ซันประสิทธิ์
อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชั้นปีที่ 1 มีสมาชิกทีมจำานวน 3 คน  ดังนี้ นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์   
นายกิตติพงษ์ เทศสาลี และนายจตุรงค์ บุญกอง และนอกจากนี้ยังมี
คณะทำางานร่วม ประกอบด้วย อาจารย์บัวพรรณ คำาเฉลา จ.ส.อ. หญิง
จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ และอาจารย์ชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเพชรจ้าวเวหา 1
และเพชรจ้าวเวหา 2 เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีก
หมุนชนิด 2 ใบพัด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่ง
ประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีก
หมุนชนิด 2 ใบพัด ประจำาปี 2556 “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” จัด
โดย  สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬา
เครื่องบินจำาลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
 การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันสนามที่ 1 รอบคัดเลือก (ภาค
กลาง)  จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  จังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อหาตัวแทนแต่ละภาค/
สนาม ๆ ละ 16 ทีม เข้าแข่งขันรอบชิงถ้วยพระราชทานต่อไป ทั้งนี้ทีม
เพชรจ้าวเวหา 1 และทีมเพชรจ้าวเวหา 2  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้ผ่านรอบคัดเลือก 1 ใน 16 ทีม ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย โดย
ทีมเพชรจ้าวเวหา 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้เงินรางวัล 
3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และได้รับรางวัลออกแบบสร้างสรรค์ ชื่อ
ผลงานวัวลานจ้าวเวหา ได้เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 สำาหรับสมาชิกทีมเพชรจ้าวเวหา 1  ประกอบด้วย  ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์วันชัย ซันประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา มีสมาชิกทีมเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1  คือ
นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ และนายกิตติพงษ์ เทศสาลี ส่วนทีมเพชร
จ้าวเวหา 2 ประกอบด้วย นายมงคลรัตน์ เที่ยงอุทัย และนายวุฒินันท์  
ตรุยานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
ชั้นปีที่ 1  นอกจากนี้ยังมีคณะทำางานร่วม ประกอบด้วย  นายสรวิชญ์  
อินพันคำา  นายพลวัฒน์  เอี้ยงมี  และนายฐาปกิจ  ชาญใช้จักร 

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์บิน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำาปี 2556

“ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
จากการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ

แบบปีกหมุนชนิด 2 ใบพัด

PR มาแล้วจ้า 
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมัจจุราชในกระทะทอด

เมื่อ 24 เมษายน 2556  ที่ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี) อาคาร 2 ชั้น 2 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นความร่วมมือระหว่าง 2

หน่วยงาน คือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมือง

เพชรบุรี วิทยากรโดยคุณวิษณุ เกตุรักษา และ ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปล่ียนขำา

ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาหารท่ีใช้นำ้ามันในการปรุงและประกอบ

อาหารจำาหน่ายแก่ผู้บริโภค จำานวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนำาร่อง

ที่จะไม่ใช้นำ้ามันทอดซำ้าที่เสื่อมสภาพแก่ผู้บริโภค การอบรมครั้งนี้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างดีย่ิง ขอขอบคุณสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ที่อนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่ในการอบรมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุก

ท่านที่อำานวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดการอบรม และคุณโสภาพันธ์ 

บุญเลิศ หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อมจากเทศบาลเมือง

เพชรบุรี  ช่วยประสานงานผู้เข้าอบรม 

 ภายหลังการอบรมนี้จะมีการร่วมมือประสานงานระหว่าง

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นโครงการ

ต่อเน่ืองระดับพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มพ่อค้าและแม่ค้าท่ีเข้ารับการ

อบรมต้องการให้จังหวัดเพชรบุรี มีการผลิตนำา้มันไบโอดีเซลโดยการรับ

ซื้อนำ้ามันที่เสื่อมสภาพแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้นำ้ามันที่เสื่อมสภาพมีคนมารับ

ซื้อและไปใช้สารเคมีทำาให้เป็นนำ้ามันใส ต่อจากนั้นนำากลับมาขายใหม่

ในราคาถูก เช่น ตามตลาดนัด จะเป็นสารก่อมะเร็งนับเป็นอันตราย

ใกล้ตัวผู้บริโภคทุกท่าน หรือนำ้ามันเสื่อมสภาพนำาไปเป็นอาหารเลี้ยง

สัตว์ เช่น เลี้ยงหมู  เมื่อไปซื้อเนื้อหมูประเภทนี้มารับประทานจะนำาไป

สู่ภัยวงจรของมะเร็งอีกเช่นกัน ถ้านำาไปทำาเป็นนำา้มันดีเซลจะตัดวงจรน้ี

และเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริงจัง เกิดเป็นคำาถามว่าทำาอย่างไร

จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริโภคทั้งจังหวัดปลอดภัยจากนำ้ามันทอดซำ้าที่เสื่อม

สภาพของพ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนผู้บริโภคที่ปรุงประกอบอาหาร ต้อง

มีความรู้ด้วยและมีการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลเป็นรูปธรรม

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้นำาองค์กรกิจกรรม

องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ได้เข้าร่วมถอดบทเรียนและจัด

นิทรรศการ และการนำาเสนอผลงานการดำาเนินโครงการ ค่ายสิงห์-ราชภัฏ

อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่ง นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ ประธาน

โครงการ ได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานและสิ่งที่ได้รับจากการออกค่าย

ให้แก่นักศึกษาอีก 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้และภาคกลาง ที่มา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ เซ็นทรัลเวิร์ล และในช่วงภาคคำ่า เป็น

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณและพิธีมอบใบประกาศ ที่ทางสิงห์ -

คอเปอเรชั่น  มอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และพร้อมกันนี้ยังมอบของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย โดยมี  นาง

นับวรรณ  เอมนุกูลกิจ  ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นตัวแทน

ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ  และถือได้ว่าโครงการนี้ประสบผล

สำาเร็จเป็นอย่างสูง  จากการดำาเนินโครงการค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสา

พัฒนาชุมชน  เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง  มีจิตอาสา  

สร้างทักษะกระบวนการทำางานได้อย่างเป็นระบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ขอขอบพระคุณ บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น มา ณ  โอกาสนี้

ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนให้แก่นักศึกษาได้ทำาประโยชน์ต่อ

สังคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง มัจจุราชในกระทะทอด

ราชภัฏเพชรบุรี .. พลังสิงห์

ตัวจริงของสังคม

PR มาแล้วจ้า 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี และ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รับเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสืออ่าน

ประกอบชุดในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จากรองศาสตราจารย์  

ดร.จิรายุ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา   ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์   เมื่อวันที่ 17 เมษายน  เวลา 15.00 น. ณ  สำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ร่วมประชุมการรายงานความก้าวหน้าของโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี  ในโครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 

2556  เวลา 09.00 น.  ณ  มณฑลทหารบกที่ 15  ค่ายรามราชนิเวศน์ 

(วังบ้านปืน)  อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี  พลตรี ชาติชาย  

อ่อนน่วม  หัวหน้าคณะทำางานด้านกำาลังพลกองทัพบก เป็นประธาน

ในการประชุม  พันเอก สมพงษ์  ไทรงาม  รองผู้บัญชาการมณฑล

ทหารบก ที่ 15  กล่าวรายงานความคืบหน้า   นอกจากนี้ทีมงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมประชุมด้วย  นำาโดย  ผศ.ดร.นิวัต  

กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผศ.รพีพรรณ เทียม

เดช  ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผศ.สาโรช  

เผือกบัวขาว  ผู้ช่วยอธิการบดี    ผศ.ดร.วีระชัย  คอนจอหอ   คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผศ.ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  รองผู้อำานวย

การสำานักส่งเสริมวิชาการฯ  ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองผู้อำานวย

การสำานักส่งเสริมวิชาการฯ และนางจีรนุช  ปิ่มเปี่ยม  ผู้ประสานงาน

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สนับสนุนการจัดพิมพ์

หนังสืออ่านประกอบ

ชุดในหลวงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก

PR มาแล้วจ้า 
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ASEAN KNOWLEDGE

 สวัสดีพลเมืองอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุก

คนค่ะ ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามมาค่ะ เมื่อไป

เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามที่เป็นชาติที่มีความอดทน 

กว่าจะสร้างชาติขึ้นมาได้ พวกเขาต้องต่อสู้มายาวนาน ทำาให้ต้องกลับ

ไปทบทวนประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกไม่เคยลืมในสงครามเวียดนามค่ะ

 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 19

ชาวเวียดนามได้พยายามดิ้นรนที่จะเป็นเอกราชจากการปกครองของ

ชาวผิวขาวมาโดยตลอด จวบจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การ

ดิ้นรนเพื่อความเป็นเอกราชก็ยกระดับเข้าสู่สงครามเต็มตัว

 กองทัพฝรั่งเศสพยายามรักษาที่มั่นของตนในอินโดจีนอย่าง

สุดกำาลัง และเวียดนามก็คือปัญหาใหญ่ต่อความม่ันคงของอำานาจฝร่ังเศส

ในอินโดจีน ทั้งนี้นับแต่กองกำาลังกู้ชาติของเวียดนามประกาศสงคราม

กับฝรั่งเศส ในวันที่ 19 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1946 สถานการณ์สู้รบระหว่าง

สองฝ่ายก็ดำาเนินมาอย่างรุนแรง ทว่าฝรั่งเศสได้ตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพลำ้า

มาโดยตลอดจนสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ทางเหนือของเวียดนามให้กับ

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฝ่ายกู้ชาติ ความพยายามสุดท้ายของฝรั่งเศสที่จะเอาชนะกองกำาลังกู้

ชาติของเวียดนามเกิดขึ้นที่ เมืองเดียนเบียนฟู ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของเวียดนาม ซึ่งหากฝรั่งเศสเอาชนะในการบครั้งนี้ได้ ก็จะ

สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ นายพล นาวาร์ 

แม่ทัพฝรั่งเศสได้รวบรวมกำาลังพลถึง 22 กองพล พร้อมอาวุธหนักและ

เฮลิคอปเตอร์ติดปืนกล เข้าประจำาฐานที่มั่นในเดียนเบียนฟู โดยอาวุธ

จำานวนมากได้รับการสนับสนุนมาจากรัฐบาลอเมริกันพันธมิตรของตน

ในเวลานั้นกองทัพกู้ชาติเวียดนามซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธ

และเสบียงจากจีนคอมมิวนิสต์ ได้เคล่ือนกำาลังเข้าโจมตีท่ีม่ันของฝร่ังเศส

โดยกองกำาลังผสมของเวียดนามและจีนได้ส่งทหารหน่วยปืนใหญ่ขึ้นไป

บนเขา จากนั้นในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1954 การรบก็เริ่มขึ้น และ

ดำาเนินต่อเนื่องอย่างดุเดือดถึง 55 วัน จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 

1954  เดียนเบียนฟูก็แตก

 ความพ่ายแพ้ท่ีเดียนเบียนฟู ทำาให้ฝร่ังเศสสูญเสียอำานาจทาง

ทหารในเวียดนามไปจนหมด ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงยอมเปิดการเจรจา

กับโฮจิมินห์ที่กรุงเจนีวา ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1954 ในการ

ประชุมที่เจนีวา มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจาก 9 ประเทศด้วยกัน คือ 

ฝ่ายเวียดนามเหนือ ลาว กัมพูชาจีน โซเวียต ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา 

และ ตัวแทนจากจักรพรรดิเบาได๋ของเวียดนามใต้ ทว่าในการประชุม

ครั้งแรกนั้น ไม่ประสบความสำาเร็จเนื่องจาก นาย อัลแลน ดัลเลส 

ตัวแทนจากสหรัฐ ได้คัดค้านการที่จะให้เวียตนามได้รับเอกราชอย่าง

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทำาให้การประชุมเกิดความยากลำาบากขึ้น

 ต่อมาในวันที่ 8 มิถุนายน ฝ่ายของโฮจิมินห์ได้ยื่นข้อเสนอที่

ผ่อนปรนต่อที่ประชุม โดยทางเวียดนามเหนือจะยอมให้เวียดนามแยก

เป็นเหนือและใต้ในระยะชั่วคราว ทั้งๆ ที่ในเวลานั้น ฝ่ายเวียดนามเหนือ

สามารถครอบครองดินแดนได้ถึง 3 ใน 4 ของทั้งประเทศ ทั้งนี้เงื่อนไข

ผ่อนปรนดังกล่าวมีอยู่ว่า เวียดนามจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยใช้เส้นขนาน

ที่ 17 เป็นเส้นแบ่ง แต่ไม่ถือว่าการแบ่งครั้งนี้ เป็นการแยกประเทศ

อย่างถาวร จากนั้นภายในสองปีจะมีการกำาหนดให้เลือกตั้งทั่วประเทศ

เพ่ือความเป็นเอกภาพของเวียดนาม และภายในระยะเวลาก่อนการเลือก

ตั้งนั้น ทั้งเวียดนามเหนือและใต้จะต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ

ระหว่างประเทศใด ๆ  หรือยอมรับความช่วยเหลือทางการทหารจาก

ต่างประเทศ  ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เข้าร่วม

ประชุม ยกเว้นฝ่ายของจักรพรรดิเบาได๋ และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี 

ทางสหรัฐได้ประกาศรับรองว่า จะไม่ทำาการใด ๆ  ในอันที่จะทำาลายข้อ

ตกลงนี้

 ทว่าเมื่อถึงวันที่ 20 กรกฏาคม ค.ศ. 1955 ซึ่งตามข้อตกลง

เจนีวาน้ัน จะมีการเจรจากันเพ่ือกำาหนดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไป และรวม

สงครามเวียดนาม
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เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เข้าเป็นประเทศเดียวกัน ทว่า โงดินเดียมห์

นายกรัฐมนตรีของเวียดนามใต้ ได้ปฎิเสธการเจรจาโดยมีอเมริกาให้การ

หนุนหลังอย่างออกหน้า จากน้ันในเดือนตุลาคม ปีเดียวกันน้ัน โงดินเดียมห์

ก็ขับไล่จักรพรรดิเบาได๋ออกนอกประเทศและต้ังตนเป็นประธานาธิบดี

ของเวียดนามใต้ พร้อมกันนั้นก็เร่งสร้างกองทัพและสะสมอาวุธ โดยได้

รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกา  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทำาให้ชาวเวียดนามจำานวนมากในเวียดนามใต้ไม่พอใจและทำาการคัดค้าน

ทว่า โงดินเดียมห์ ได้ปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างรุนแรง มีประชาชนถูก

สังหารไปนับหม่ืน ซ่ึงทางเวียดนามเหนือก็ได้ประท้วงการกระทำาของฝ่าย

เวียดนามใต้อย่างแข็งขัน แต่ก็ไม่เป็นผล ดังนั้นประชาชนเวียดนามใต้

จึงตั้งแนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติเวียดนามขึ้นและจัดตั้งกองทหาร

เพื่อป้องกันตัวเองจากอำานาจรัฐและดำาเนินการต่อสู้กับรัฐบาลของโง

ดินเดียมห์ ในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งฝ่ายตะวันตกเรียกแนว

ร่วมเหล่านี้ว่า “เวียดกง” จากนั้น สงครามเวียดนาม ก็ระเบิดขึ้น โดย

ฝ่ายเวียดนามเหนือตัดสินใจใช้กำาลังทหารทำาสงครามเพื่อรวมประเทศ

เข้าด้วยกัน ในปี ค.ศ. 1961 เนื่องจากทราบว่า เวียดนามเหนือซึ่งโน้ม

เอียงไปทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับความช่วยเหลือจากจีนและโซเวียต 

สหรัฐอเมริกาจึงได้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้กับเวียดนามใต้อีก

หลายเท่า ทำาให้การสู้รบในเวียดนามดุเดือดรุนแรงยิ่งขึ้น

 ภายใต้การปกครองของโงดินเดียมห์ การฉ้อราษฎรบังหลวง

ได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ท้ังยังมีตำารวจลับของรัฐบาลท่ีคอยคุกคามความ

ปลอดภัยของประชาชน ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทุกข์

ยากจนไม่อาจทนได้ กาประท้วงอย่างรุนแรงขยายวงไปทั่ว มีผู้ประท้วง

โดยการเผาตัวตายหลายต่อหลายคน ขณะเดียวกันทางสหรัฐเองก็เริ่ม

ไม่พอใจในการปกครองของ โงดินเดียมห์ ที่นับวันจะไร้ประสิทธิภาพ 

และไม่ส่งผลดีต่อการทำาสงครามต่อต้านฝ่ายคอมมิวนิสต์ ดังนั้นในปี

ค.ศ. 1963 ประธานาธิบดี จอห์น เอฟเคนเนดี้ ของสหรัฐจึงให้ฝ่าย

ทหารของเวียดนามใต้ทำาการรัฐประหาร โค่นรัฐบาลโงดินเดียมห์ลง จาก

นั้นฝ่ายก่อการก็สังหารโงดินเดียมห์เสียในปีเดียวกัน

 นับแต่นั้นมา อำานาจการปกครองเวียดนามใต้ก็อยู่ในมือของ

คณะนายทหารภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐ พร้อมๆ กับสงครามทวี

ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยสหรัฐได้เพิ่มการช่วยเหลือทางทหารให้แก่

เวียตนามใต้และส่งกองบินทิ้งระเบิดไปโจมตีเวียดนามเหนือและเขตยึด

ครองของฝ่ายเวียดกงในเวียดนามใต้ นอกจากนี้ สภาคองเกรสยังมีมติ

ให้ส่งหน่วยนาวิกโยธินขึ้นบกที่เวียดนามใต้และเข้าร่วมรบโดยตรง

จนในท่ีสุดก็มีกองทหารสหรัฐทำาการรบในเวียตนามมากถึง 540,000 คน

ระหว่างที่สงครามดำาเนินไปนั้น กองกำาลังของเวียดนามเหนือ และ

เวียดกงบางส่วนได้เข้าไปตั้งมั่นระหว่างพรมแดนเวียดนามกับกัมพูชา

และลาว ทำาให้สงครามขยายเขตเข้าไปในสองประเทศนี้ด้วย ซึ่งในช่วง

ปลายของสงครามเวียดนาม กองบินทิ้งระเบิดสหรัฐได้ระดมทิ้งระเบิด

ในเขตภาคเหนือของลาวและบริเวณพรมแดนเวียดนามกับกัมพูชา

อย่างหนัก เพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำาเลียงของฝ่ายคอมมิวนิสต์ แต่ก็ได้ผล

สำาเร็จไม่มากนัก

 ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1968 กองทัพเวียดนามเหนือและ

กองกำาลังเวียดกงได้ทำาการรุกใหญ่ โดยเข้าโจมตีเมืองต่างๆ ท่ัวเวียดนามใต้

รวมทั้งกรุงไซง่อนไปพร้อมๆ กัน ทว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ กองทัพฝ่าย

คอมมิวนิสต์ก็ถูกผลักดันให้ถอยกลับพร้อมกับสูญเสียกำาลังพลไปเป็น

จำานวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม แม้ฝ่ายเวียดนามเหนือจะพ่ายแพ้ใน

ครั้งนี้ ทว่าการรุกใหญ่ในปี ค.ศ. 1968 ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของ

สงครามเนื่องจากฝ่ายสหรัฐเริ่มผลักภาระการทำาสงครามให้กับกองทัพ

เวียดนามใต้

     ใน ปี.ค.ศ. 1969 ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ผู้นำาฝ่ายเวียดนาม

เหนือได้ถึงแก่อสัญกรรมและเมื่อถึง ปี ค.ศ.1973 กองทหารสหรัฐกลุ่ม

สุดท้ายก็ถอนกำาลังออกจากเวียดนามใต้ ทว่าสงครามเวียดนามยังดำาเนิน

ต่อมาอีกสองปี จนกระทั่งกองทัพเวียดนามเหนือและกองกำาลังเวียดกง

ยกพลเข้ายึดกรุงไซง่อน เมืองหลวงของเวียดนามใต้ ได้ในเดือนเมษายน

ปี ค.ศ. 1975 สงครามเวียดนาม ก็สิ้นสุดลง

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า กับสาระน่ารู้เกี ่ยวกับประชาคม

อาเซียนค่ะ
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 สวัสดีผู้ติดตามดอนขังใหญ่ทุกท่าน ฉบับนี้ขอนำาภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา
วิชา  ประจำาปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่  23-26 และ 29 เมษายน 2556 ซึ่งมีสาขาวิชาที่รับการตรวจประเมินในปีการศึกษา  2555 
จำานวน  57 สาขาวิชา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ตรวจประเมินฯ ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือจนทำาให้การ
ประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

 และในระดับคณะ /สำานัก/สถาบัน/ศูนย์ฯ  จะมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำาปีการศึกษา 2555 ใน
ระหว่างวันที่  29-31 พฤษภาคม 2556 

บรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

ประจำาปีการศึกษา 2555

โดย  นํ้าฝน แสงอรุณ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ประชาสัมพันธ์
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

กับอาเซียน ASEAN
 งานประกันคุณภาพการศึกษา  สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะจัดประชุม

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

คุณภาพการศึกษากับสถาบันเครือข่าย 13 สถาบัน  และฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว

ในวันที่  20  พฤษภาคม 2556  เวลา  13.30 น.

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ  ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ท่านใดสนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่  คุณนำ้าฝน แสงอรุณ  โทร 1185

 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานว่า ตามคำาส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ี 019/2556

ลงวันที่ 6  มกราคม  2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  

2556 เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 2/2556 ผลการพิจารณานักศึกษาที่สมควรได้รับทุน  มีดังนี้

1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ประเภทเรียนดี) 
 นักศึกษาได้รับทุน จำานวน  14 คน และสำารองของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำานวน 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1.คณะครุศาสตร์

  1. นางสาวนิภาพร สืบสิงห์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  2. นางสาวปทุมทิพย์ สะอาดอุบล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา สาขาวิชาภาษาไทย

  2. นางสาวสมฤทัย ทนทาน สาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาทุน ปี 2556
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  3. นางสาวนิสาชล พ่วงอินทร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

  4. นางสาวพรศิตา ไพบูลย์อัตถกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  5. นายพรพรหม ธรรมวิเศษศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน

  6. นางสาวอินทุกานต์ ภักดีเตล็บ สาขาวิชาสังคมศึกษา

  7. นางสาววันนา ปานนิล สาขาวิชาสังคมศึกษา

  8. นางสาวณิชารีย์ หนูแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  9. นางสาวจิราวดี กุนทอง สาขาวิชาภาษาจีน

  10. นางสาวจิราพร เถาเครือมาศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. นายชัยทิศ ขันเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

  สำารอง

  1. นางสาวกุสุมา เปิงใจหาญ สาขาวิชาชีววิทยา 

  2. นางสาวกมลพรณ ดีวงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. นางสาวมาลิณี เพชรปานขัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  4. นายกิตติศักดิ์ กระหลับนาค สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

 4. คณะวิทยาการจัดการ

  1. นางสาวกนกพร บุญธรรม สาขาวิชาการบัญชี

 

2. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ประเภทภัยพิบัติและมีจิตสาธารณะ) มีนักศึกษา ได้รับทุน 
จำานวน  2 คน มีรายชื่อดังนี้
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. นางสาวประกายกานต์ สอนัน สาขาวิชาสังคมศึกษา

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. นางสาวนุสรา ในทอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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3. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดีและมีจิตสำานึก
ต่อมหาวิทยาลัย) มีนักศึกษาได้รับทุน จำานวน  22 คนและสำารองของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำานวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้
 1. คณะครุศาสตร์

  1. นายมารุต สีแดง สาขาวิชาพลศึกษา

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  1. นางสาวพัชราพร คืดนอก สาขาวิชาภาษาจีน

  2. นางสาววันเพ็ญ คำาพูล สาขาวิชาภาษาไทย

  3. นางสาวจันทริกา ถิรโสภากุล สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  4. นางสาวชลิตา เปลี่ยนทับ สาขาวิชาสังคมศึกษา

  5. นางสาวอัชนีญา มันคลาบ สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)

  6. นางสาวจรรยพร เพ็ญสวัสดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

  7. นางสาวสุดาภรณ์ จันทร์อ่อน สาขาวิชาภาษาไทย

  8. นางสาววารินทรา แก่นจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  9. นางสาวจุฑามาศ ไทยเดิม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  10. นางสาวประภารัตน์ วิเศษเนตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  11. นางสาวนิพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1. นายพีระพงษ์ แดงสะอาด สาขาวิชาเคมี

  สำารอง

  1. นางสาวชลิดา ลันบุตร สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์

  2. นางสาวจิราภรณ์ อ่อนก้อม สาขาวิชาชีววิทยา

  3. นางสาวบุปผา ทรัพย์มา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

 4. คณะวิทยาการจัดการ

  1. นางสาวปาริชาติ แก้วนวม สาขาวิชาการบัญชี

 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. นายสมชาติ ใหญ่กว่าวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  1. นางสาวพัชรพร ตำานานวาลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  2. นายจักรินทร์ เนื้อจีน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  1. นางสาวกาญจนา สดใส สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  2. นางสาวปราณี ชายา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  3. นายภูทัด ชมภูวิเศษ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  4. นายจอนิเล คงอยู่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  5. นางสาวมึซะ จอเลอะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 ในการนี้สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ และสำานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำาหนดจะสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาครั้งที่ 3  ในวันที่ 11 พฤษภาคม  

2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดและผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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	 สวัสดีชาวเจ๊าะแจ๊ะ	 ห่างหายกันไปหลายฉบับ	 ใครคิดถึงยกมือ
ขึ้น	 หยุดยาวหลายสัปดาห์	 เพราะว่าต้องไปหาข่าวเด็ดเผ็ดร้อน	 มานำ	
เสนอแฟนคลับของเจ๊าะแจ๊ะ	 เริ่มกันที่ข่าวแรก	 ต้องขอแสดงความชื่นชม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ที่ ได้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 ของสำ	นักงานปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ	 ซึ่งนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกจาก	 100	กว่าทีม	 เข้าร่วมโครงการ	
ได้แก่	 นายพนมรุ้ง	 วงคำ	หาญ	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 นายอนันต์สิทธิ์		
สุขบางนบ	 สาขาวิชาภาษาไทย	 นายพงศ์พิทักษ์	 จิตตะบุตร	 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	นายทินภัทร	บุษดี	 สาขาวิชานาฏดุริยางค์
ศาสตร์	นายธนพัฒน์	ภู่ระหงษ์	สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	และ
นายวรากร	พลสุรนิทร์	สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระหว่างวันที่
23	-	26	เมษายน	2556	ที่ผ ่านมา	ณ	บลุ๊คไซค์	วิลเล่ย์	รีสอร์ท	จังหวัด
ระยอง	เพื่อเป็นแกนนำ	เครือข่ายกลุ่มเยาวชนสร้างสำ	นึกในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น......	
	 และที่ผ ่านพ้นไปไม่นาน	เป็นควันหลง	ของการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ	เรือ่งศิลปะการให้บรกิารทีเ่ป็นเลิศ	ระหว่างวันที	่1	–	4	เมษายน	2556
งานน้ีมีนักแสดงรุน่ประวัติศาสตร์ต้องจารกึ	ทีตี่บทแตกกับบทบาทสมมุติ
ในการแสดงละคร	การให้บรกิาร	ขอปรบมือให้	เลขาหน้าห้องท่านอธิการบดี
และพี่อาณา	 แห่งกองนโยบายและแผน	 ที่แสดงได้ยอดเยี่ยมเหนือความ
คาดหมาย		คงต้องให้รางวัล		นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี		ส่วนน้องอ้อ
แห่งงานการเงิน		ก็ไม่แพ้		คงต้องมอบรางวัล		นักแสดงหญิงสมทบยอด
เยี่ยมด้วยเช่นกัน		แต่ที่สำ	คัญสอบกันไปแล้ว		คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้าง		
ผ่านกันทุกคนนะ	ได้ข่าวมาว่า	พี่ประไพ	แห่งงานทะเบียน		ได้คะแนนนำ	
แซงทางโค้ง	สงสัยต้องส่งไปเป็นทูตการบริการติดต่อกับประเทศแห่ง
อาเซียนแล้วหล่ะ	(อิอิ)...

เจ๊าะแจ๊ะ
โดย  คน...เบื้องหลัง

	 และวันที่		11	–	13		พฤษภาคม		2556		ท่าน	ผอ.นับวรรณ		
เอมนุกูลกิจ	 ได้นำ	ผู้นำ	นักศึกษาองค์กรกิจกรรม	 เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ต้อนรับ
การปฐมนิเทศ	อบรม	ณ	สวนเพชรรีสอร์ท	ผู้นำ	ได้ความรู้	มีทักษะ	ใฝ่รู้
ทำ	งานเป็น	และนำ	ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำ	งานได้	และ
ทีมงานผู้นำ		ฝากขอบพระคุณผู้บริหารที่เห็นความสำ	คัญ	ให้โอกาสสนับ
สนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่ ใฝ่ดี	 กล้าคิด	 กล้าทำ		 กล้าแสดงออก	 เสียสละเพื่อ
มหาวิทยาลัย...
	 อีก	 1	 ข่าวสำ	หรับโครงการดีดี	 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
ร่วมกับสำ	นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 จัดโครงการค่ายเรียนรู้
และเผยแพรโ่ครงการพระราชดำ	ริ		ในระหว่างวันที่		14	-	21		พฤษภาคม		
2556	 ณ	 ศูนย์การศึกษาห้วยทราย	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
วิทยาเขตเพชรบุรี	 	 ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้โครงการพระราชดำ	ริ	 	 สำ	นึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ	 	 เกิดความจงรักภักดี	 	 และนำ	แนวคิดไปใช้ในชีวิต
ประจำ	วันได้เป็นอย่างดี	...	ฉบับน้ีมาเร็ว		ไปเร็ว		บ๊าย	บายจร้า		
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ผู้ช่วยเหลือคนไข้ :
การบริการสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์

 จากการประชุมวิชาการ เรื่องผู้ช่วยเหลือคนไข้ : การบริการสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม

อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

 การประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) ได้จัดการ

ประชุมขึ้น เนื่องจากมีความเห็นว่า ประเทศไทยใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาพยาบาล

มากถึงสองแสนล้านบาทต่อปี ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลต้องการการดูแลรักษา

จากบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพนอกจากแพทย์

และพยาบาลแล้ว บุคคลหนึ่งที่มีความสำาคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย คือพนักงานผู้

ช่วยเหลือคนไข้ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

 ดังนั้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  

จึงได้จัดโครงการ “อบรมเจ้าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้” เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจาก  41 จังหวัด  62 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย  

จำานวน 285 คน คิดเป็น 114% บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  250  คน

 การประชุมคร้ังน้ี เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ

คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงกำาลังจะเปิดการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตข้ึน และเพ่ือ

ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักสถาบัน ความสวยงามของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหาร (อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม) ที่มีต่อสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพจะเป็นที่กล่าว

ถึงจากปากต่อปากของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากน้ียังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเพชรบุรีอีกทางหน่ึงโดยไม่ต้องลงทุน และผลการปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุม 285 คน

มีความเห็นว่าการประชุมครั้งนี้  ทำาให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมาก  (ก่อนการประชุมค่า

Mean = 1.79  หลังการประชุมค่า Mean = 3.14  จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-test 

Pair)

ทีมวิทยากร
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