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สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริณายก
สถิตอยูส่ รวงสวรรค์นริ นั ดร์กาล
ที่สวรรค์ชั้นฟ้ามหาปราสาท
มีธรรมาสน์อาสนะพระเทศน์สอน
อริยสงฆ์องค์หนึ่งนาม “ญาณสังวร”
เทศน์สะท้อนย้อนดังทั่วทั้งเมือง
เกือ้ กูล ไทยน้อย
16 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรน. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครัง้ ที่ 3
ชิงถ้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 3 ชิงถ้วย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ Dynasty อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธเี ปิด (อ่านต่อหน้า 3)

ประชาสัมพันธ์ - เฟือ่ งฟ้า
ปรัชญากองกลาง : แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ครบวงจร

ลำนำเฟื่องฟ้า

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่
ต้อนรับสัปดาห์ใหม่กบั การเริม่ ต้นทำงาน อีกไม่กว่ี นั ก็จะถึงวันสิน้ ปี และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 กันแล้ว วันเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว เผลอแผล็บเดียวจะสิน้ ปีกนั อีกแล้ว แบบนีม้ อี ะไรต้องรีบลงมือทำนะคะ
ในส่วนของการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ของมหาวิทยาลัยเรานั้น แว่ว ๆ มาว่าจะจัดพร้อมกันในวันครู เดือนมกราคมปีหน้า
ซึ่งยังไงนั้นคงต้องรอติดตามข่าวสารกันอีกทีค่ะ แต่ระหว่างนี้คงต้องเป็นช่วงเวลาของการดำเนินงานปัจจุบันไปเรื่อย ๆ พร้อมกับ
สะสางงานเก่าทีค่ า้ งคา เพือ่ จะได้ไปพักผ่อนช่วงวันหยุดกันอย่างสบายใจ และหลาย ๆ คนก็อาจจะมีแพลนกิจกรรมทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีพ่ กั
ในช่วงวันหยุดเทศกาลที่จะมาถึงนี้กันบ้างแล้วล่ะค่ะ
NPRU.

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และสังคมไทยและเป็นแหล่งความรูข้ องปวงชนมุง่ จัดการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาคนให้สมบูรณ์มคี ณ
ุ ค่าด้านการจัดการภูมปิ ญ
ั ญาและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและมุง่ สร้างองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนา
ท้องถิ่นและปวงชน
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì
: มุง่ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของชุมชน
à¿×Íè §¿éÒ
: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
à¨éÒ¢Í§
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูอ้ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
:
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : นางสาวพรประภา รัตนแดง, นางมาลัยพร จันทคาตร, นางสาวศิรวิ รรณ ริว้ สุขสันต์
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
1. เพือ่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและความสัมพันธ์อนั ดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. เพือ่ เป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการและสะท้อนนานาทัศนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ËÁÒÂàËµØ : ข้อเขียน ความคิดเห็น นานาทัศนะทีป่ รากฏใน “เฟือ่ งฟ้า” เป็นข้อเขียน ทัศนะความคิดเห็น เฉพาะส่วนบุคคลเท่านัน้
คณะผูจ้ ดั ทำ “เฟือ่ งฟ้า”
»ÃÑ ª -Ò
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรน. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครัง้ ที่ 3
ชิงถ้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ต่อจากหน้า 1) นางละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ
กล่าวถึงการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ ว่าได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องกันมาครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
แต่ยากจน และนำรายได้ส่วนหนึ่งพัฒนาพันธกิจอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมในการส่งเสริม
กิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการพบปะ
กระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันร ะหว่างศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร คณาจารย์
และผู้มีเกียรติในแวดวงกีฬากอล์ฟ
ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
และเผยแพร่ชอ่ื เสียงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมให้เป็นที่ปรากฎอย่างกว้างขวาง
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครัง้ ที่ 3 มีนกั กอล์ฟมืออาชีพและสมัครเล่น ชาย- หญิง
สมัครเข้าแข่งขันหลายทีม และมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัล Overall Low Gross ได้แก่
ทีมสยามฟิต (คุณณัฐวนันต์ ธนภัทรปภาวิชญ์) รางวัล Flight A HC(0-12) ชนะเลิศ ได้แก่
นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
บ.มาสเตอร์เวช จก. (คุณศักดา สอนศิร)ิ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมดาวบางเลน (พ.ต.ท.ทูน
เดชคุณมาก) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม บ.มาสเตอร์เวช จก. (คุณทวีศกั ดิ์ ยาวิชยั ) รางวัล Flight B HC(13-24) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสืบเผือก
(คุณวุฒวิ ตั ร พาวันทา) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม รพ.นครปฐม 1 (รศ.ดร.ธงชัย มาลา) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม รพ.นครปฐม 1
(คุณยศพนธ์ นิตย์แสวง) รางวัล Flight C HC(25-36) ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโชคถาวรพลาสติก (คุณสุรกิจ เฉลิมศักดิ)์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทีม พ.อ.ยอดธง สำราญ (พ.ท.สมนึก สุวรรณวิจติ ร) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมฟ้าใสการเกษตร (พ.ต.อ.ธีรพงศ์ สุขสมบูรณ์เทพ)
และสำหรับรางวัล BooBy หรือรางวัลรองสุดท้าย ได้แก่ ทีมนายกฟลุค๊ (คุณวิรญ
ั พล เล้ารดิสริ หิรญ
ั )
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มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558
และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2558 พร้อมกับเป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชัน้ 3 อาคารเฉลิม- พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โดยการลงนามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการฯ ในครัง้ นี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร คณะ/ศูนย์/สำนัก/
สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมกันลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยสาระสำคัญของคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
เพื่อให้คำรับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครัง้ ที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง
เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครัง้ ที่ 3/2558 โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับสมาชิกเครือข่าย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ สมาชิกในเครือข่ายได้ร่วมกันพูดคุยหารือในส่วนของการนำเสนอระบบหรือกลไกด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมกับแจ้งรายชือ่ สถาบันทีเ่ ข้าร่วมเครือข่าย C-IQA เพิม่ เติม 4 สถาบัน ได้แก่
สถาบันกันตนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะความเข้มแข็งของผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน รายงานผลการดำเนินงานของเครือข่าย C-IQA
ในรอบปีงบประมาณ 2558 และรับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2558
นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาในเรือ่ ง การกำหนดแผนการดำเนินงานเครือข่าย C-IQA รอบปีงบประมาณ 2559 การกำหนดแผนการประชุม
เครือข่าย C-IQA และรายชือ่ สถาบันเจ้าภาพในการจัดประชุม รอบปี พ.ศ. 2559 รวมถึงการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ระหว่างสถาบันสมาชิกเครือข่าย C-IQA
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรน. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม
จัดอบรมตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ซึ่งหอการค้า
จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จัดอบรมตามโครงการดังกล่าวขึน้ ณ ห้องประชุมปิน่ เกลียว อาคารศูนย์ภาษาและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะ อุทิศพระวรกาย ในการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่พสกนิกรของพระองค์ทว่ั ผืนแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ 70 ปี ทีค่ รองราชย์
นายชาติชาย อุทัยพันธ์
ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลมีนโยบาย
เชิญชวนพสกนิกรร่วมกันตั้งปณิธานทำความดี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นของขวัญ
แด่พระองค์ ตลอดจนเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินอีกด้วย
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิโดย นายชาติชาย
อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ประธานหอการค้า
จังหวัดนครปฐม และพระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน การจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ รวมทัง้ กิจกรรมสุนทรียสนทนา โดย สพป.นครปฐมเขต 1 มีนายอธิวฒ
ั น์ พันธ์ปรีชา
และคณะ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 20 โรงเรียน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผูข้ อใบอนุญาตขับขี่ รุน่ ที่ 24

อาจารย์สนธยา โจมกัน
อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 24
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม ปฏิบตั กิ ารบัญชี
และโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดโครงการอบรมฯ ในครัง้ นีม้ ผี เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ หมด 103 คน ในส่วนของวิทยากร ได้รบั เกียรติจาก อาจารย์สนธยา โจมกัน
จากสาขาวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านกฎหมายความรู้ภาคทฤษฎี
และมารยาทในการขับขี่ ซึง่ ผูผ้ า่ นการอบรมทัง้ หมดจะได้รบั หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและใบบันทึกผลการอบรม เพือ่ นำไปสอบภาคปฏิบตั ิ
ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทั่วประเทศ

สำหรับการจัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผูข้ อใบอนุญาตขับขี่ ครัง้ ต่อไป จะจัดขึน้ ในวันเสาร์ท่ี 9 มกราคม 2559 ท่านใดสนใจเข้ารับ
การอบรมฯ สามารถสมัครได้ทม่ี หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 09-9707-1703 ในวันและเวลาราชการ
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์และผูใ้ ช้บริการทุกท่านทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
“iGLibrary – All Complete”

ฐานข้อมูลออนไลน์ “iGLibrary – All Complete” เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) แบบฉบับเต็ม Full Text จากสำนักพิมพ์ทม่ี ชี อ่ื เสียงจากทัว่ โลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ มากกว่า 60,000+ ชือ่ เรือ่ ง ครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
กฎหมาย การเมืองการปกครอง ภาษาและภาษาศาสตร์ มนุษย์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ สามารถ Download, Copy, Print, Share พร้อมด้วยเครือ่ งมือ
การสืบค้นในฐานข้อมูล iGLibrary – All Complete เปิดให้ทดลองใช้งานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2015
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชัน้ 1 - ชัน้ 5 โทรภายใน 3440 และ 3442
(คุณสุรรี ตั น์) E-mail : jeabsureerat@gmail.com (คุณสุภกิต)ิ supakiti_musi@hotmail.com

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์
Emerald management EM 92 และ Emerald Group Publishing
Emerald Mangement ( EM92 ) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาการด้าน
การจัดการ เช่น การเงิน การบัญชีระบบอัตโนมัติชั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้านการเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา
และงานวิ จ ั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของผู ้ ป ระกอบการ เป็ น ต้ น ได้ ท ี ่ ห น้ า เว็ บ ไซต์
สำนักวิทยบริการฯ http://arit.npru.ac.th/ แล้วเลือกไอคอนฐานข้อมูลออนไลน์ Reference Database และคลิกเลิกสัญลักษณ์ดงั กล่าว
http://www.emeraldgrouppublishing.com/
Emeraldgrouppublishing สำนั ก พิ ม พ์ Emerald ให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล
ครอบคลุมสาขาวิชาการด้านการจัดการ มีวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ทัง้ หมด 175
ชือ่ วารสาร (ย้อนหลังไปถึงปี 1994) และมีแสดงค่า Impact Factor ของวารสาร
แต่ละชื่อด้วยได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://arit.npru.ac.th/
แล้วเลือกไอคอนฐานข้อมูลออนไลน์ Reference Database และคลิกเลิกสัญลักษณ์ดงั กล่าว ซึง่ สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักวิทยบริการฯ
หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชัน้ 1 ชัน้ 4 และชัน้ 5 โทรภายใน 3440 (คุณสุรรี ตั น์) 3442 (คุณสุภกิต)ิ
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนอาจารย์และผูใ้ ช้บริการทุกท่านทดลองใช้ eBook Academic Collection

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประสานงานกับบริษทั EBSCO เพือ่ ทดลองใช้
eBook Academic Collection ซึง่ เป็นแพคเกจ eBooks ทีม่ รี ายชือ่ eBooks ทีค่ รอบคลุมสหสาขาวิชาศิลปะ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
ศิลปะ ภาษา วรรณคดีวจิ ารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม และอืน่ ๆ
อีกมากมาย eBooks จำนวน 135,000 รายชื่อ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีการเพิ่มรายชื่อ eBooks ใหม่ในทุกเดือนโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย จะเปิด
ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยได้มกี ารกำหนด UserID และ Password เพือ่ ให้ผใู้ ช้เข้าสืบค้นได้จาก
ภายนอกวิทยาลัยได้ ผูใ้ ช้สามารถเข้าสืบค้นได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ท่ี URL : https://search.ebscohost.com UserID : npru Password : library โดยสามารถอ่านและดาวน์โหลดออฟไลน์ทผ่ี อู้ า่ นสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถทำการ
จดบันทึก พิมพ์ ส่งอีเมล์ การทำรายการบรรณานุกรม ได้จากหน้าเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้
จำนวน 2 ฐานข้อมูล ได้จากเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/ และเลือกเมนูฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้ ดังนี
1. ฐานข้อมูลสืบค้นกฎหมายไทยออนไลน์ Username และ Password คือ npru160156 แสดงผลได้ดกี บั Internet
Explorer (IE) ใช้บริการตัง้ แต่วนั นี้ – 31 ธันวาคม 2559
2. ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูป (Full-text) จากวารสาร
ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สามารถดูยอ้ นหลัง
ได้ตง้ั แต่ปี ค.ศ.1995 - ปัจจุบนั ลิงค์เว็บไซต์ : http://www.sciencedirect.com ใช้บริการตัง้ แต่วนั นี้ – 31 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 29 รูป เนือ่ งในวันขึน้ ปีใหม่ พ.ศ. 2559
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
ตัง้ แต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลรับปีใหม่น้ี โดยพร้อมเพียงกัน
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