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5 ¸Ñ¹ÇÒ ÁËÒÃÒª
คือฝนฟ้าอากาศปราศเขตคั่น
คือแสงทองของตะวันอันอบอุน่
คือธารใสไหลย้อนอ่อนละมุน
คือพระคุณเคียงอยู่คู่แผ่นดิน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(นายเกือ้ กูล ไทยน้อย ประพันธ์)

มรน. ลงนามข้อตกลงการจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยจาก อผศ.
มุง่ หวังการรักษาความปลอดภัยทีเ่ ป็นระบบ

(ซ้าย) นายธีระยุทธ ศิรคิ ำ, อ.ดร.วิรตั น์ ปิน่ แก้ว

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา (อผศ.) ในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกษา (อผศ.) พร้อมกำชับเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อราชการ ให้เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในส่วนของการลงนามบันทึกข้อตกลงนัน้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิรตั น์ ปิน่ แก้ว
รองอธิการบดี เป็นผูล้ งนามบันทึกข้อตกลงสัญญาจ้างเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา (อผศ.) กับนายธีระยุทธ
ศิรคิ ำ ผูบ้ ริหารโรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยจะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ง้ั แต่วนั ที่ 1
ธันวาคม เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ - เฟือ่ งฟ้า
ปรัชญากองกลาง : แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ครบวงจร

ลำนำเฟื่องฟ้า

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่
ต้อนรับสัปดาห์ใหม่ของการเริ่มต้นทำงาน หลังจากที่ได้หยุดต่อเนื่องกันถึงสามวันที่ผ่านมา บ้างก็มีเวลาไปพักผ่อนต่างจังหวัด
บ้างก็กลับภูมลิ ำเนา หรือไม่กพ็ กั ผ่อนอยูก่ บั บ้าน ถือเป็นช่วงเวลาดี ๆ ของคนทำงานอย่างพวกเราทีน่ าน ๆ จะได้มวี นั หยุดต่อเนือ่ งแบบนี้
อย่างไรก็ดีช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว คงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่
อากาศกำลังเปลีย่ นแปลงเข้าสูห่ น้าหนาวแบบนี้ หมัน่ ออกกำลังกายกันบ้างนะคะร่างกายจะได้มภี มู คิ มุ้ กัน
ในส่วนของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช หรือวันพ่อแห่งชาติทผ่ี า่ นมา เหมือนเช่นเคยค่ะ หลาย ๆ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเรา ไม่วา่ จะเป็นคณะ ศูนย์ สำนัก ต่างก็ได้จดั กิจกรรมเทิดพระเกียรติกนั อย่างพร้อมเพรียงสมกับเป็นลูกของพระราชา
ข้าของแผ่นดินโดยแท้
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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ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
“โครงการบอกรักพ่อ”

เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ถวายราชสดุดพี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และกล่าวเปิดโครงการ “บอกรักพ่อ” เนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จัดโดย
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทัง้ นี้ กิจกรรมจัดขึน้ เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติพอ่ หลวงของแผ่นดิน และเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวัย ได้แสดงความรัก ความกตัญญูตอ่ พ่อของเด็ก ๆ รวมทัง้ เป็นการให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัยได้มสี ว่ นร่วมเรียนรูฝ้ กึ ปฏิบตั กิ าร
วิชาชีพครู และมีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับครูและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยโครงการฯ ได้จดั ให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลาย เช่น การแสดงของตัวแทนนักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย รวม 5 ชุดการแสดง
ซึง่ แต่ละชุดการแสดงล้วนเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูตอ่ พ่อของตนเอง การร่วมกิจกรรม Music movement กิจกรรมศิลปะพาเพลิน
กิจกรรมเกมหรรษา และเด็ก ๆ ได้รว่ มกันแสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความรักต่อพ่อโดยมอบของทีร่ ะลึกให้คณ
ุ พ่อ ซึง่ ได้ทาํ ให้คณ
ุ พ่อ
รูส้ กึ ดีใจ ประทับใจ ปลาบปลืม้ ใจในการแสดงออกของลูก ๆ จากนัน้ ได้รว่ มกันร้องเพลงของขวัญจากก้อนดิน
โอกาสนี้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ ได้กล่าวให้เป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ เนือ่ งในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวา่
“ผมมีความเชือ่ ว่า การทีเ่ ด็กจะเติบโตเป็นคนดี มีศลี ธรรม มีกริ ยิ ามารยาททีด่ นี น้ั การพร่ำสอนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องมีการบ่มเพาะตัง้ แต่ยงั
เยาว์วัยและต้องมีแบบอย่างที่ดี ดังนั้น คำว่า “พ่อ” จึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ มิใช่เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดเท่านั้น พ่อยังเป็นผู้ให้การเลี้ยงดู ให้ความรัก
อบรมสัง่ สอน เป็นผูป้ กป้องลูกจากอันตรายต่าง ๆ เป็นทีป่ รึกษาและมอบสิง่ ทีด่ ใี ห้แก่ลกู พระคุณของพ่อนัน้ ล้นฟ้ามิหาใดเปรียบได้ สำหรับการจัด
กิจกรรมวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยที่จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น
เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นตัวแบบและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นพลังของชาติในอนาคตต่อไป”
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธเี ทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพร
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึง่ มีผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารคณะ/หน่วยงาน บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปิน่ เกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธเี ทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ่อของแผ่นดิน ผูท้ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทย โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธกี นั อย่างเนืองแน่น
กิจกรรมเริม่ ด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพร้อมใจกันประกอบพิธวี างพานพุม่ เงินพานพุม่ ทอง
ถวายเป็นราชสักการะ การแสดงชุด รำถวายพระพร จากนั้น ประธานในพิธีได้นำกล่าวคำอาศิรวาท และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ร่วมงานทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดมี หาราชาดังกึกก้องด้วยความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ นอกจากนี้ ได้มพี ธิ มี อบโล่ให้คณ
ุ พ่อดีเด่นประจำปี 2558 โดยประธาน
ในพิธีเป็นผู้มอบ
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 อาจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี
เป็ น ประธานในพิ ธ ี ถ วายพระพรชั ย มงคลและถวายราชสดุ ด ี เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ณ บริ เ วณ ชั ้ น 1 อาคารบรรณราชนคริ น ทร์
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ลงนามความร่วมมือกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์การุณย์
ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่ า วต้ อ นรั บ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ณั ฐ กิ ต ต์
อินทร์สวรรค์ ผูอ้ ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะ เนื่องใน
โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และลงนามความร่วมมือ
กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลังจากประธานกล่าวต้อนรับคณะผูศ้ กึ ษาดูงาน
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จกั ษ์ จินดาวัฒน์ ผูอ้ ำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รว่ มลงนามความร่วมมือ
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้
การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ เช่น การศึกษาวิจยั การเผยแพร่ผลงาน การเสวนาทางวิชาการ และการบริการวิชาการร่วมกัน
ด้านผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จกั ษ์ จินดาวัฒน์ กล่าวว่า “รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีส่ ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้เข้ามาเยีย่ มชมและลงนามความร่วมมือ และต้องขอบคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ ทีใ่ ห้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี
เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานโดยการทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีม่ ภี ารกิจหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกัน และนำข้อมูลประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช้พฒ
ั นาศักยภาพตนเองและหน่วยงานต่อไป”
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สถาบันวิจยั และพัฒนา รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จา่ ยเงิน
กองทุนเพือ่ การวิจยั ประจำปีงบประมาณ 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ในคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การวิจยั ครัง้ ที่ 18/2558 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย โดยเนื้อหาสำคัญอาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย กรรมการและเลขานุการ
ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 ในวาระที่ 4.6 โดยงบประมาณด้านการวิจัย
และบทความวิจยั ของมหาวิทยาลัยทีต่ พี มิ พ์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 โดยงบประมาณวิจยั ปี 2558 ของมหาวิทยาลัย
ได้รบั จัดสรรทัง้ สิน้ 72,944,669 บาท และผลงานตีพมิ พ์รวมทัง้ หมด 265 เรือ่ ง แสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 สรุปผลงบประมาณด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพที่ 2 สรุปผลงานตีพมิ พ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษา และผูใ้ ช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในโครงการ เอไอเอสแนะแนวว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตก้าวสูว่ ยั ทำงานทีส่ ดใส
สร้างเสริมนวัตกรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปิน่ เกลียว
อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กำหนดการ
1. สำหรับนักศึกษาทุกคนทีม่ าร่วมงานลงทะเบียนเวลา 12.00 น. / แต่งชุดนักศึกษา
2. วิธีการร่วมสนุกติดต่อรับบัตรจองที่นั่งและตรวจสอบกิจกรรมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 สำนักงานผู้อำนวยการ
(รับจองแทนเพื่อนได้)...โดยด่วนที่สุด
3. กรณีเป็นผูก้ ู้ กยศ.และ กรอ.ทุกชัน้ ปี...นับจำนวน 7 ชัว่ โมง

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
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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/

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
แต่ ล ะชื ่ อ ด้ ว ยได้ ท ี ่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ 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)ิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้
จำนวน 3 ฐานข้อมูล ได้จากเว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/ และเลือกเมนูฐานข้อมูลออนไลน์ทดลองใช้ ดังนี้
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
3. ฐานข้อมูล EbscoHost ในฐานย่อย Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลในด้าน
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สือ่ สารมวลชน ภาษาศาสตร์ หลากหลายสาขาวิชา ลิงค์เว็บไซต์ http://webaebscohost.com/
ใช้บริการตัง้ แต่วนั นี้ – 12 ธันวาคม 2558
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

