


เร ื่องเล่าเจ้าพระยา - วริยิาลัย

2เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



“ชนะภัยโควดิ ใช้ชีวติอย่างเป็นสุข”

3เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



“พิชิตภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)”

4เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



บทกลอน

5เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



แมกู่้เงินคุณนายสามาหมื่นสอง 

แล้วจะเอาสร้อยทองจ าน าให้ 

อย่าร้องไห้สงสารแม่,ขี้แยไย? 

รักแม่เจ้าก็จงตั้งใจเรยีน

6เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



ถ้าลูกตั้งใจเรยีนเพียรให้จบ

ครอบครัวลูกย่อมพบกับความสุข

แตถ่้าลูกเหลวไหลใฝ่หาทุกข์

ครอบครัวลูกก็ถึงยุคหายนะ!

7เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



เร ื่องเล่าเจ้าพระยา

8เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



งานต้อนรับ
คณะนักศึกษาจากวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

9เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



งานต้อนรับ
คณะนักศึกษาจากวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

10เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



งานเทศกาลตรุษจีนปากน ้าโพ 106 ปี 
"ปากน ้าโพ ย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน ้าโพ"

11เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



งานเทศกาลตรุษจีนปากน ้าโพ 106 ปี 
"ปากน ้าโพ ย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน ้าโพ"

12เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



งานเทศกาลตรุษจีนปากน ้าโพ 106 ปี 
"ปากน ้าโพ ย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน ้าโพ"

13เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นักศึกษาฝึกงานดีเด่นขวัญใจพนักงานชาว CCH 2021

Trainee Popular Awards 2021
นายฤทธิ์ธหิรรษา  ยาษา
นักศึกษาสาขาวชิาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
นักศึกษาCWIE ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอ าบีช รสีอร์ท หัวหิน 14เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



บอกข่าว เล่าเร ื่องวริยิาลัย

15เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



รางวัลและความภาคภูมิใจ

16เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวอรสุดา สิรเิมธากุล
ได้รับรางวัล

ครูผู้ให้ในดวงใจของลูกศิษย์
เนื่องในวันครูเเห่งชาติ ประจ าปี 2565

จากสมาพันธอ์งค์กรผูท้รงคุณค่าของเเผ่นดิน

17เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายวรชิต สิหิงษ์
ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน

“ความเปน็เลิศด้านอาชีวศึกษา”
คร้ังท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2564
จากสมาคมวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

18เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายวรชิต สิหิงษ์
ได้รับรางวัล

ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564

19เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายวุฒิชัย เรอืงทอง
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

20เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายธนพงศ์ ดวงตาทิพย์
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

21เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวณัฐพร พิลาวัน
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
ระดับชัน้ ปวช.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

22เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวดารนิ เพ็ชรโต
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
ระดับชัน้ ปวช.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

23เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวพัชรพร เรอืงรอด
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 
ระดับชัน้ ปวช.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

24เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายณัฐวุฒิ อินทร์มี
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์

และติดตั้งซอฟต์แวร์
ระดับชัน้ ปวส

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

25เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายณัฐพล มูลเพีย
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ระดับชัน้ ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

26เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวธาศิณี พันธุ์พึ่ง
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ระดับชั้น ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

27เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาววกิันยา เชื้อนุ่น
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะโปรแกรมกราฟกิ

ระดับชัน้ ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

28เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวณธาทิพย์ งามผิว
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับชัน้ ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

29เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวกมลชนก ฉุนฉ ่า
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
ระดับชั้น ปวช.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

30เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวอาทิตยา จันทร์กระจ่าง
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะโปรแกรมกราฟกิ  ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2564

31เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวผกาแกว้ ทองสด
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวชิาชีการบัญชี ระดับชั้น ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

32เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวผกากรอง ทองสด
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวชิาชีการบัญชี ระดับช้ัน ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

33เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวเจนจิรา พลิศร
นายสรวศิ อ้นกระโทก
นางสาวกานต์มณี อินตา
นางสาวสายฝน คูณเพิ่ม
นางสาววรัชยา สดุดี
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ
การเขียนแผนธุรกิจ ระดับช้ัน ปวส.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

34เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายวรชิต สิหิงษ์
นางสาวกชพร ต่วนชะเอม
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

น ้ามันนวดมะม่วงหาวมะนาวโห่ ระดับช้ัน ปวส.
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

35เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวปรุมิปรัชญ์ ตั้งแก้ว
นางสาวอรฤทัย หนองร้ัง
นางสาวเขมรัตน์ เตยหอม
นายวราวุฒิ แท่งทอง
นายธีรภัทร โจมพลอย
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
ระดับชั้น ปวส.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564 36เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวตรรัีตน์ สุขกล ่า
นางสาวกมลวรรณ หมัน่เขตรกิจ
รางวัลเหรยีญทองแดง ระดับชาติ
น ้ามันนวดสมุนไพร 3 in 1 ระดับชั้น ปวช.

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

37เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวขนิษฐา เดชขม
นางสาวรัตนาพร พันธ์มาก
นางสาวทิวาพร เสือเจรญิ 
นายยอดรัก สิงห์บ ารุง
รางวัลเหรยีญทองแดง ระดับชาติ
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 

ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564
38เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายศรราม แสงล ้า
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015 

ระดับชัน้ ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

39เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายนัทนนท์ อินทร์ฉ ่า
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะ
การใช้โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว 

ระดับชั้น ปวส.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

40เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวน ้าเมย วัฒนะศิร ิ
ได้รับรางวัลพัชรสตร ี สาขา เยาวชนผู้ส่งเสรมิ

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสวันสตรสีากล ภายใต้โครงการ 

“ส่งเสรมิสตรไีทย” ประจ าปี 2565
จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

41เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวน ้าเมย วัฒนะศิร ิ
รางวัลเหรยีญทองอันดับ 3 

ระดับชาติ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับชัน้ ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

42เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายนัฐวุฒิ มหูะเสียม
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม)

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับชั้น ปวช. 

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

43เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายณัฐวัตร คดเข็ม
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะการสร้างเว็บไซต์ ระดับชัน้ ปวช.

การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

44เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นายนิกร ยิ้มนิรัญ
รางวัลเหรยีญทอง (100 คะแนนเต็ม) 

ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

45เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวดรุณรัตน์ แก้วโภคา
นางสาวมนทรัตม์ เสี้ยวสกุล
นายสิทธิเดช นิลบรรหาร

รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะเทคนิคการน าเสนอขาย

ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

46เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวมนทกานต์ สามัญตระกูล
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวชิาชีการบัญชี ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

47เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาววสุกาญจน์ แสงเอี่ยม
รางวัลเหรยีญทอง ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวชิาชีการบัญชี ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

48เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



นางสาวกนกวรรณ แจ้งนิล
รางวัลเหรยีญเงิน ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวชิาชีการบัญชี ระดับชั้น ปวช.
การแข่งขันทักษะวชิาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ  ปกีารศึกษา 2564

49เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



“ชนะภัยโควดิ ใช้ชีวติอย่างเป็นสุข”

วทิยากร: แพทย์หญิงปราณี ศิรวิริยิะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง
มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา

50เอกสารประกอบการสอนรายวชิาแก้วสารพดันึก มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา



RNA VIRUS

51เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



ระยะฟกัตวัโดยเฉลีย่ของเชือ้โควดิ-19

(ระยะเวลาทีต่ดิเชือ้และเริ่มแสดงอาการ)

• สายพันธุ์ดั้งเดิม 5-6 วัน

• สายพันธุเ์ดลต้า 4 วัน

• สายพันธุ์โอมิครอน 3 วัน

• ช่วงท่ีกระจายเช้ือได้มากท่ีสุดคือ 1-2 วันก่อนท่ี
จะมีอาการและช่วง 2 -3 วันหลังเริ่มมีอาการ

52เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



เป็นการค านวณความสามารถใน
การแพร่ระบาดโดยเฉลี่ยของโรค 
เช่นไวรัสหัดติดต่อกันได้ง่ายท่ีสุด
ในโลก มีค่า R-naught ประมาณ 
15-18 ไวรัสไข้หวัดใหญ่สเปน 
1918 มีค่า 
R-naught ประมาณ 2-3

ค่า R-naught (R0) 

53เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



ส าหรับไวรัสโคโรนา 2019
ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเลย ไม่เคยติดเช้ือ และไม่
เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาเลย
สายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่น มีค่า R-naught 
ประมาณ 2.5
เดลตา มีค่า R-naught ประมาณ 6.5-8
โอมิครอนมีค่า R-naught ประมาณ 8-
15 หมายถึงผู้ติดเช้ือโอมิครอน 1 คน 
สามารถแพร่ติดต่อไปยังผู้อื่นอีก 8-15
คน

54เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



ประเทศไทย เน่ืองจากประชากรกว่า 
70% ฉีดวัคซีนไปแล้ว และส่วนหน่ึง
มีการติดเช้ือตามธรรมชาติ 
ค่า R-naught โอมิครอนในไทยอาจ
เทียบเท่าเดลตา 6-8 คน

55เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



วัคซีนปอ้งกนัการตดิเชือ้โอ
ไมครอนได้ประมาณ 

60-70%
แต่ป้องกันอาการหนักหรือ
เสียชีวิตได้เกือบ100%

56เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



อาการผู้ติดเชื้อโอไมครอน
• 54% ไอ

• 37% เจ็บคอ

• 29% ไข้

• 15%ปวดกลา้มเนือ้

• 12%มนี า้มกู

• 10%ปวดศรีษะ

• 5%หายใจล าบาก

• 2%ได้กลิน่ลดลง

57เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



การตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR 

หรือ  Real Time PCR

• ตรวจหาสารพันธกุรรมของไวรัสโควดิ-19

• ตรวจพบเชือ้ไดแ้มต้ดิเชือ้มาเพียง 3 วัน  
เพราะใชว้ิธทีีส่ามารถหาเชือ้ทีป่ริมาณนอ้ยได้

• ต้องตรวจที ่รพ. และราคาแพง

• ระยะเวลาในการรอผล  ประมาณ 24-72
ชั่วโมง

• มีความแมน่ย าสงู ใช้ยืนยันผลได้ทนัท ี  ไม่
จ าเป็นตอ้งตรวจซ า้

• เป็นวธิทีีอ่งคก์ารอนามยัโลกแนะน า
58เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



ATK (Antigen Test Kit)
• ใช้ตรวจส่วน Nucleocapsid ของไวรัส

• การแบ่งแยกสายพันธุ์  แบ่งโดยดูความแตกต่าง
ของส่วนหนาม (Spike) เป็นสายพันธุ์อัลฟา่
เดลต้า โอไมครอน  แต่ส่วนNucleocapsid จะไม่
มีการเปลี่ยนแปลง

• ดังน้ัน ATK ที่ใช้ตรวจจึงใช้ตรวจไดท้กุสายพันธุ์

59เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



Antigen Test Kit

• สามารถซือ้ชดุตรวจมาตรวจไดเ้องทีบ่า้น

• ใช้เวลา15-30 นาที ผู้ตรวจสามารถอ่านผลได้
เอง

• เพ่ิงไดร้บัเชือ้ >> จะตรวจไม่พบ  (ATK - )

• หลังรับเชือ้ 3-5 วัน >>  ผล ATK +/- ต้อง
ท าการตรวจซ า้

• ได้รบัเชือ้มาแล้ว 5-14 วันผล ATK + ถึงจะมี
ความแมน่ย า

60เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



แหย่  ยก  แยง

61เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา



การแยงจมูก
• https://www.facebook.com/mthaidotcom/videos/3

09994337680846/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

62เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแก้วสารพัดนึก มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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1.ผู้มีความเสีย่งสงู

2.ผู้ตดิเชื้อโควดิ
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ผู้สัมผัสความเสีย่งสงู 
• คือผู้ท่ีเจอกับผู้ติดเชื้อ มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 
เช่น ผู้เรียน/ผู้อาศัย/ท างาน ในห้องเดียวกัน มีการ
พูดคุยกันในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที มีแนวโน้มถูก
ไอจามจากผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน รวมถึงอยู่ใน
พ้ืนท่ีปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทร่วมกับผู้ป่วย เช่น น่ังรถ
ด้วยกัน น่ังในห้องแอร์ กินอาหารร่วมกัน สมาชิกใน
บ้าน

• ให้กักตัว 10 วัน  
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ผู้มีความเส่ียงสูง
• กักตัว 10 วัน 

• ตรวจ ATK  ในวันที่  3-5 ถ้าผลลบ ให้กักตัวต่อ

• ท าATK ซ ้าใน วันที่  7

• ท า ATK เมื่อเร่ิมมีอาการ

• (ให้กินยาฟา้ทะลายโจรตัง้แตเ่ริม่กกัตวั 

สารสกดัทีม่ ี20 มก.ของแอนไฮโดรกราโฟไลดต์่อเมด็กนิ 3เม็ด
3เวลา

ถ้าเป็นฟา้ทะลายโจรทัว่ไปกนิ 6เมด็3เวลา)
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เมื่อผล ATK เป็นบวก
• ประชาชนเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
หรือจากโรงพยาบาลเอกชน มีผลเป็นบวก รายงานตัวเข้าระบบ
การรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation (HI)

• เพ่ือเจ้าหน้าที่ประเมินอาการและความพร้อมในการดูแลตัวเองที่
บ้าน ลดการรอเตียงของผู้ป่วยที่อาจไม่แสดงอาการ

• ท่านจะได้รับการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ภายใต้มาตรฐานการ
ดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
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เมื่อผล ATK เป็นบวก
• ข้ันตอนการรายงานตัวเข้าระบบ_Home_Isolation

• ผลตรวจ ATK เป็นบวก

• ถ่ายรูปตนเองโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย พร้อมบัตรประชาชน
ข้อมูลชัดเจน และผล ATK โดยให้อยู่ในรูปเดียวกัน

• ส่งมาทีไ่ลน์ ID : 0649903394

• ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ COVID &  Home Isolation 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขตอ าเภอเมืองฯ) ☎ 056-
219808 ทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น
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ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 
• หรือผู้ติดเชื้อท่ีไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย

• เม่ือเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือ Hospitel จะ
ได้รับยาเพ่ือรักษาอาการเบื้องต้น ได้แก่  ฟา้ทะลายโจร

• ได้รับปรอทวัดไข้ เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว (Pulse 
oximeter)
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HI (Home  Isolation)
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14 วิธี การกักตวัและ HIให้ปลอดภัยต่อทกุคน

• เว้นระยะห่างอยา่งนอ้ย 2 เมตร  ควรแยกนอน
ห้องนอนเดี่ยว

• สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเมื่อมผีู้อืน่
• หากไอหรือจามใชท้ิชชหูรอืกระดาษช าระ รวมทั้ง
หน้ากากอนามัย ให้แยกใส่ถุงมดัปากถุงใหแ้น่น

• ปวดหัว/มไีข้ ทานยาพาราเซตามอล ทุก 4 – 6
ชั่วโมง

• หมั่นล้างมือหรอืใชเ้จลลา้งมอืทกุครั้งเมื่อสัมผัส
สิ่งของต่าง ๆ

• ดื่มน ้า 1.5 – 2 ลิตรต่อวัน
• ไม่ออกไปพบปะผู้คนในชว่งกกัตัว
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14 วิธี การกักตวัและHIให้ปลอดภยัตอ่ทุกคน

• ไม่ทานอาหารรว่มกบัผูอ้ืน่

• ควรใชห้อ้งน า้หลังคนอืน่ ปิดฝาชกัโครกกอ่นกดน า้   และเชด็ท า
ความสะอาดทกุครัง้ดว้ยแอลกอฮอล์

• เปิดหนา้ตา่งเพ่ือใหอ้ากาศถา่ยเท

• รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์  พักผอ่นใหเ้พียงพอ

• แยกท าความสะอาดเสือ้ผา้เครือ่งนอนของตนเอง

• หากิจกรรมท างานในบา้น เพ่ือความคลายความกงัวล
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ผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้กักตัวหรือรักษาแบบ 
HI

• ทุกคนในบา้นใสห่น้ากากอนามัย

• แยกห้องนอน แยกห้องน ้า

• แยกการรับประทานอาหาร

• แยกของใช้ร่วมกัน

• ล้างมือทกุครัง้หลงัใชพ้ื้นทีร่ว่มกัน  ก่อนและหลงั
รับประทานอาหารหรอืใชห้อ้งน ้า

• กักตัว 10 วันหากใกลช้ดิผู้ป่วย และหมัน่สงัเกตอาการ
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เกณฑ์การส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
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เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
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ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง 
• คือกลุม่ที่เริม่มคีวามเสีย่งของโรครนุแรง จะได้รับยาฟา
วิพิราเวียร์ (Favipiravir) *

• *ไม่ได้จ่ายยาฟาวพิิราเวยีร์ส าหรบัผูป้่วยโควดิ-19 ทุกคน 
จะจ่ายใหส้ าหรบัผูป้่วยที่มอีาการ ซึ่งขึ้นอยูก่บัดลุยพินจิ
ของแพทย ์เป็นยาที่ต้องกนิภายใตก้ารควบคมุของแพทย์
เท่านั้น** เช่น

• ผู้ป่วยกลุม่สเีหลอืง ที่เริ่มมีอาการของโรค เช่น ไข้สูง

• ผู้ป่วยทีม่ีอาการโรครว่ม  หรอื กลุ่ม 7 โรคเรือ้รงั เช่น 
ความดัน เบาหวาน โรคอว้น โรคไต โรคหวัใจ-ผูท้ี่มี
ภูมิคุ้มกนับกพรอ่ง หรือตามดลุยพินจิของแพทย์

• ผู้ที่เริม่มีภาวะปอดอกัเสบ

• ไม่แนะน าใหใ้ชก้บัผูท้ีย่งัไม่มอีาการ หรือใช้เพ่ือป้องกนัโรค
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ภาวะแทรกซ้อนของการตดิเชือ้โควดิ-
19

• ภาวะลิ่มเลือดอดุตนั
• มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด

• ไตวายเฉียบพลัน
• ตับอักเสบเฉยีบพลนั
• ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท
• ภาวะติดเชือ้ในกระแสเลอืด
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Long COVID 
• อาการหลงเหลือหลงัติดเชือ้โควิด-19 ในระยะยาว เนื่องจากในขณะที่ป่วยโควิด-19
ร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีบางอย่างข้ึนมา และไปจับกับโปรตีนเซลล์ของอวัยวะ
บางส่วนในร่างกาย และไปท าลายอวัยวะส่วนต่าง ๆ

• มีอาการในระบบหายใจ, ระบบประสาท,ระบบทางเดนิอาหาร,หัวใจและหลอดเลือด มี
อาการต่อเนื่องเกินกว่า 2เดือนท าให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ได้อย่างเดิม 

• มีโอกาสเกิดข้ึนได้ 30-50% จากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว
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10 อาการ ที่พบมากทีส่ดุใน Long COVID 

• 1) เหนื่อยล้า

• 2) หายใจไมอ่ิม่

• 3) ปวดกลา้มเนือ้

• 4) ไอ

• 5) ปวดหวั

• 6) เจ็บข้อตอ่

• 7) เจ็บหน้าอก

• 8) การรับรู้กลิ่นเปลี่ยนไป

• 9) อาการท้องร่วง 

• 10) การรับรสเปลีย่นไป
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Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children (MIS-C) 

• ก่อให้เกิดการอักเสบในอวัยวะท่ัวท้ัง
ร่างกายมักพบในเด็กท่ีมีประวัติการติด
เชื้อโรคโควิด-19 น ามาก่อนถึง 2-4 
สัปดาห์ โดยเกิดจากการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 
แล้วก่อให้เกิดอาการของโรค MIS-C
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Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children (MIS-C) 

• มีใข้สูง

• ผื่น ตาแดง ปากหรือล้ินแดง มือเท้าบวมแดง และอาการต่อม
น ้าเหลืองที่คอโตคล้ายคลึงกับโรคคาวาซากิ

• ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน

• หากมีอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

• มีอาการระบบหายใจ หัวใจ หลอดเลือด ประสาท ภูมิคุ้มกัน ฯลฯ
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เมื่อมีไข้ ไอ เจ็บคอ
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วทิยากร: อาจารย์จักรพันธ์  จันทร์เขียว
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา

“พิชิตภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security Awareness)”
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พชิิตภยัไซเบอร ์ (CYBER SECURITY AWARENESS)
โดยอาจารยจ์กัรพนัธ์ จนัทร์เขียว

ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ม.เจา้พระยา



ความรูพ้ื้นฐานของ CYBER SECURITY 



CYBER SECURITY คอื??

Cyber Security หรือ ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร ์คือ  การน า
เครื่องมือทางดา้นเทคโนโลยี (Technology) และกระบวนการ (Process) ท่ี
รวมถึงวิธีปฏิบตัิที่ถกูออกแบบไวเ้พื่อปอ้งกนั (Protect) และรบัมือที่อาจจะถกู
โจมตีเขา้มายงัอปุกรณเ์ครอืข่าย (Network Devices) , โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางสารสนเทศ (IT Infrastructure) , ระบบหรอืโปรแกรมท่ีอาจจะเกิดความ
เสียหายจากการท่ีถกูเขา้ถึงจากบคุคลท่ีสามโดยไม่ไดร้บัอนญุาต (Deny)



กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกับความปลอดภยัทางไซเบอร์

พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ.2562 (หน่วยงาน CII)

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2560

พ.ร.บ.  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (บังคับใช้  1 ม.ิย.2565)

 มาตรฐานด้านความปลอดภยั ISO 27001 (ระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภยัของข้อมูล)



พืน้ฐานของหลักการปฏบิัตเิพือ่ความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร์

CIA TRIAD



CIA TRIAD(1)

Confidentiality หรือ การรักษาความลับของข้อมูล  คอื  การทีร่ะบุสิทธิ
ในเข้าถงึข้อมูลกับผู้ทีส่ามารถเข้าถงึได้ในแต่ละชุดข้อมูลตามล าดับช้ันของ
ความลับทีก่ าหนดไว้  ตัวอย่างเช่น
 ข้อมูลส่วนเงนิเดอืนของพนักงานในบริษัท จัดเป็น ความลับสูงสุด ผู้ที่
สามารถเข้าถงึได้ คอื ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลเทา่น้ัน

 เบอรโ์ทรของพนักงานในบริษัท จัดเป็น ข้อมูลภายในเทา่น้ัน ผู้ทีส่ามารถ
เข้าถงึได้ คอื พนักงานบริษัททุกคน



CIA TRIAD(2)

Integrity หรือ การรักษาความถูกตอ้งของข้อมูล  คอื  การทีร่ะบุสิทธิของ
การแก้ไขข้อมูล และการรักษาความถูกตอ้งของข้อมูลใหม้ี  ความถูกตอ้งอย่าง
ตอ่เน่ือง เช่นข้อมูลทีอ่ยู่บนระบบคอมพวิเตอร์

 ข้อมูลของธนาคารดา้นการเงนิ คอื ข้อมูลบญัชีธนาคาร

 ข้อมูลทีอ่ยู่บนระบบคอมพวิเตอร์



CIA TRIAD(3)

Availability หรือ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล คอื การทีข้่อมูลพร้อมให้
เข้าถงึใช้งานไดต้ลอดเวลา รักษาความตอ่เน่ืองในการ  ใหบ้ริการข้อมูล 
ตัวอย่างเช่น

 ข้อมูลของธนาคารดา้นการเงนิ คอื ข้อมูลบญัชีธนาคาร

 ข้อมูลทีอ่ยู่บนระบบคอมพวิเตอร์



รูปแบบภยัคกุคามของ CYBER SECURITY  







THANK YOU











ลา่สดุจะปรบัเป็น 16 ตวัอกัษร











การพชิิตภยั CYBER 



วันเรียน



วันเรียน

/ Time to learn.













































ปลอดภยั แล้วหรือไม่ ทีเ่ราจะแชรสู่์โลกโซเชียล??



ตรวจสอบ E-MAIL ว่าถูก HACK หรือไม่???



แนะน า NCSA THAILAND



หลัก 5 ประการ “พชิิตภยัไซเบอร”์ 

จากท่านอธกิารบดี ดร.ดารตัน์ ศิรวิริยิะกลุ วภิาตะกลศั

อย่าโลภ!
อย่าเผือก!
อย่าตอบ!
อย่าต่อ!
อย่าเผลอ!



แหล่งทีม่าข้อมูล

 https://www.zenithtechnologies.com/zen-blog/the-cia-triad-
and-life-science-manufacturing/

 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooki
ng&view=event&id=148&catid=1

 https://www.facebook.com/NCSA.Thailand

 https://www.it24hrs.com/2013/check-web-find-if-password-
has-been-stolen/

https://www.zenithtechnologies.com/zen-blog/the-cia-triad-and-life-science-manufacturing/
https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=148&catid=1
https://www.facebook.com/NCSA.Thailand
https://www.it24hrs.com/2013/check-web-find-if-password-has-been-stolen/



