ปีท่ี 35 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 18 - 24 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
รับทุน Endeavour Executive Fellowship ประจำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รบั คัดเลือกให้รบั ทุน
Endeavour Executive Fellowship ประจำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) จากรัฐบาลออสเตรเลีย และได้เข้าร่วมพิธมี อบทุน Endeavour Scholarships
and Fellowships โดย His Excellency Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย (Australian Ambassador) ประจำประเทศไทย
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ (อ่านต่อหน้า 6)

ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ “กันเกราเกมส์”
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 43

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย อาจารย์ชยั ยุธ มณีรตั น์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
นำทีมนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึง่ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน (อ่านต่อนหน้า 7)

ประชาสัมพันธ์ - เฟือ่ งฟ้า
ปรัชญากองกลาง : แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ครบวงจร

ลำนำเฟื่องฟ้า
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่
เมื่อฤดูหนาวพัดผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิเวียนมาใกล้
และใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลตรุษจีน 2559 เทศกาลเฉลิมฉลอง
ศักราชใหม่ของชนชาติจีน และคนไทยเชื้อสายจีน ตรุษจีน
นัน้ ถือเป็นวันสำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของคนจีนก็วา่ ได้ เพราะเป็นวัน
ขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
วัน ตรุ ษ จี นใกล้เ ข้ ามาทุก ที ช่ ว งเวลาดีที ่ท ุ ก คนใน
ครอบครัวจะได้ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตาฉลองเทศกาลปี ใ หม่ จ ี น
ร่วมกัน เด็กเล็กเด็กโตต่างก็ใจจดจ่อรอ “อั่งเปา” และชาวจีน
ก็จะนิยมทำความสะอาดบ้านหรือ “ล้างบ้าน” จะมีการหยุดงาน
หยุดกิจการค้า เพื่อทำพิธีไหว้เจ้า แต่มหาวิทยาลัยเราไม่หยุด
ทำการค่ะ ใครทีไ่ ม่กจิ ไม่มเี ชือ้ สายจีนก็ยงั ต้องมาทำงานปกตินะคะ

เพราะชีวิตอุทิศคิดคอยให้
จึงได้ใจมหาชนคนรู้จัก
เพียงพระเอกใช่เสกให้คนรัก
ซึ้งตระหนักความดีมีมานาน
เมื่อชะตาของฟ้ามากำหนด
โศกสลดทั่วแผ่นดินถิ่นสถาน
ขอกุศลผลบุญหนุนประทาน
สู่วิมานชั้นฟ้าสุขาวดี

NPRU.

ปรัชญา

วิสยั ทัศน์
เฟื่องฟ้า
เจ้าของ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
วัตถุประสงค์

เกือ้ กูล ไทยน้อย
23 มกราคม 2559

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และสังคมไทยและเป็นแหล่งความรูข้ องปวงชนมุง่ จัดการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาคนให้สมบูรณ์มคี ณ
ุ ค่าด้านการจัดการภูมปิ ญ
ั ญาและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและมุง่ สร้างองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนา
ท้องถิน่ และปวงชน
: มุง่ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของชุมชน
: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
: อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูอ้ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี
:
: นางสาวพรประภา รัตนแดง, นางมาลัยพร จันทคาตร, นางสาวศิรวิ รรณ ริว้ สุขสันต์

1. เพือ่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและความสัมพันธ์อนั ดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. เพือ่ เป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการและสะท้อนนานาทัศนะทีเ่ ป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ËÁÒÂàËµØ : ข้อเขียน ความคิดเห็น นานาทัศนะทีป่ รากฏใน “เฟือ่ งฟ้า” เป็นข้อเขียน ทัศนะความคิดเห็น เฉพาะส่วนบุคคลเท่านัน้
คณะผูจ้ ดั ทำ “เฟือ่ งฟ้า”

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ - เฟือ่ งฟ้า
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เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2559 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับมติที่ประชุมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการรับรองมติที่ประชุม
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว หรือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.npru.ac.th

ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2559 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้อนรับผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สนิท
เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสทีม่ าเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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สถาบันวิจยั มรน. ร่วมกับ สกว. จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการ “บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยส้มโอเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)จัดประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้
โครงการ “บูรณาการนวัตกรรมการวิจยั ส้มโอเพือ่ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม”
ในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 สำนักเทศบาลไร่ขงิ จังหวัดนครปฐม โดยมี
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
และร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช
นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
พร้อมด้วย ดร.อัมรินทร์ อินร์อยู่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวรายงาน
โครงการฯ พร้อมกันนี้ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และนายทิม
ไทยทวี ผู้ก่อตั้งสวนส้มโอไทยทวี และนายกสมาคมส้มโอไทย ร่วมกล่าวถึงการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยปี 2558 และโจทย์วิจัย ปี 2559 ของศูนย์วิจัยฯ แต่ละศูนย์
ต่อผูท้ รงคุณวุฒจิ าก สกว. และผูเ้ ข้าร่วมได้แลกเปลีย่ นความเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อโครงการวิจยั 2. เพือ่ แก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ใน 3 ประเด็น คือ
ดินที่ใช้ในการปลูกส้มโอ, ปุ๋ยชีวภาพ และการรุกล้ำของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน
โดยมีกลุม่ เกษตรกรชาวสวนส้มโอจำนวนมากเข้าร่วมรับฟัง
สำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ครัง้ นี้
มีการนำเสนอความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 5 งานวิจัย ได้แก่
การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และโจทย์วิจัย ปี 2559 ของศูนย์วิจัยครุศาสตร์
ศูนย์วิจัยพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยวิทยาการจัดการ
เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน และศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การ
พัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี เผยว่า ส้มโอเป็นสินค้า
ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม การทีพ่ น่ี อ้ งเกษตรกรสวนส้มโอ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยร่วมกันใช้งานวิจัยยกระดับสินค้าเกษตร
ซึง่ ในทีน่ ค้ี อื ส้มโอ นัน้ ตรงกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจหลักของจังหวัด การดำเนินงานวิจยั
เกีย่ วกับส้มโอนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี แล้ว โดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัย
เชิงพืน้ ที่ เนือ่ งจากเห็นว่าการดำเนินงานเรือ่ งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
คือการขับเคลือ่ นประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ ในข้อ 2 คือ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ การสร้างภาคีเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน และปัจจุบันภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถสร้างนักวิจัยที่คำนึงถึงประโยชน์
ของงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดการขยายตัวเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ และเกิด
ความใกล้ชดิ กับมหาวิทยาลัยมากขึน้
จากนัน้ ในช่วงบ่าย ได้มกี ารบรรยายในหัวข้อ : สภาพอาหารในดินสำหรับปลูกส้มโอ และปุย๋ ชีวภาพ โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์
วงศ์มณีโรจน์ การบรรยายในหัว : การรุกล้ำของน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน โดย ดร.ภรันยา ปาลวิสุทธิ์ และได้ร่วมกันระดมสมองในประเด็นวิจัย
ปีงบประมาณ 2559
พร้อมกันนี้ ได้มกี ารบันทึกเทปรายการราชภัฏธรรม ราชภัฏทอล์ค สำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นครปฐมเคเบิลทีวี และทาง NPRU
IPTV ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนครปฐมเคเบิลทีวี โดยมีการสัมภาษณ์บคุ คลสำคัญ
เกีย่ วกับโครงการ“บูรณาการนวัตกรรมการวิจยั ส้มโอเพือ่ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม” คือ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผูอ้ ำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) นายทิม ไทยทวี นายกสมาคมส้มโอไทย รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ หัวหน้าศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน และ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ทีป่ รึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาพประกอบการประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการ
“บูรณาการนวัตกรรมการวิจยั ส้มโอเพือ่ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม”
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ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.ดร.อุษา น้อยทิม
รับทุน Endeavour Executive Fellowship ประจำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)จากรัฐบาลออสเตรเลีย
(ต่อจากหน้า 1) ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships สนับสนุนโดย
รัฐบาลออสเตรเลียสำหรับผูส้ มัครจากนานาชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. Endeavour Postgraduate Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี
และปริญญาเอก ระยะเวลา 4 ปี
2. Endeavour Research Fellowship เป็นทุนการทำวิจยั ระยะสัน้ ระยะเวลา 4 - 6 เดือน
3. Endeavour Vocational Education and Training Scholarship เป็นทุนสำหรับ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ระยะเวลา 1 - 2.5 ปี
4. Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา 1 - 4 เดือน
ในปี พ.ศ. 2559 มีผสู้ มัครรับทุนทัง้ 4 ประเภทจากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอณาจักร เยอรมนี แคนาดา มากกว่า 4,000 คน และได้รบั การคัดเลือกให้รบั ทุนเพียง
698 คน และในจำนวนนีเ้ ป็นผูส้ มัครชาวไทยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกรวมทัง้ สิน้ 19 คน โดยผูร้ บั ทุนแต่ละคน
เลือกไปศึกษา ทำวิจยั และฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย
ผู้สนใจสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ https://
internationaleducation.gov.au/Endeavour
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นางสาวณีระนาถ หุน่ สิน

ขอแสดงความยินดีกบั นางสาวณีระนาถ หุน่ สิน นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเป็นนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน ครั้งที่ 4
“I style game” ในงานแข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 สถาบัน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
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ทีมนักกีฬา มรน. คว้า 8 เหรียญ “กันเกราเกมส์”
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 43

(ต่อจากหน้า 1) สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ มีนกั กีฬาและเจ้าหน้าทีจ่ ากสถาบันการศึกษากว่า 100 สถาบันทัว่ ประเทศเข้าร่วมชิงชัย
โดยนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ จากกีฬาประเภท
กรีฑา เดิน 5,000 เมตร หญิง และ เซปักตะกร้อ ทีมชุด-ชาย รวม 2 เหรียญเงิน และอีก 6 เหรียญทองแดง จากกีฬาประเภท กรีฑา กระโดดค้ำ –
ชาย, กระโดดค้ำ – หญิง, เซปักตะกร้อ หญิงคู,่ เทเบิลเทนนิส ทีมชาย, มวยสากลสมัครเล่น รุน่ ไลท์เวลเตอร์เวท – ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก.
แต่ไม่เกิน 64 กก. และ ยูโด รุน่ น้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย โดยมีรายชือ่ นักกีฬาทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัลดังนี้
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

น.ส.เกตุวดี พุทจิระ
นายพงศ์พล ภูร่ ะย้า
นายสมาธิ์
วรรณโณ
นายสมพงษ์ ช้างน้อย
นายพิชิต
เอีย่ มยิ่ง
นายจิระศักดิ์ เขียวหวาน
นายปัณณธร ศิริภากรณ์
นายพงศธร
สุขพิบูลย์
นายณัฐพล
ลาวเสม
นายปรัชญา
บุญอิ่มยิ่ง
นายรณกฤต
ผลฉัตร์
นายอนุกูล
สัสดี
นายสมการ
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์
น.ส.นิรชา
น.ส.บูรยา
น.ส.ธนิชา
นายธนกฤต
นายรัฐพงศ์
นายภาณุสรณ์
นายกันต์พงศ์

22 นายจิรายุทธ์

ลําสี
ปราสัย
ถวิลถึง
ไชยแสน
ดากุล
ตุ้มท่าไม้
รักข์กฤตยา
สินทร
ทันนิเทศ
เทียนวรรณ์

เหรียญ
เงิน ทองแดง
1
1

ชนิดกีฬา
กรีฑา เดิน 5,000 เมตร หญิง
เซปักตะกร้อ ทีมชุด – ชาย

1
1
1

กรีฑา กระโดดค้ํา – ชาย
กรีฑา กระโดดค้ํา – หญิง
เซปักตะกร้อ หญิงคู่

1

เทเบิลเทนนิส ทีมชาย

1

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท-ชาย
น้ําหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.
ยูโด รุ่นน้ําหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
บุคคลชาย

1

แล้วพบกันใหม่อีกครั้งกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บุคลากรราชภัฏนครปฐม โชว์ผลงานเยีย่ ม
กีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 37

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 37 “ราชพฤกษ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2559
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาครองได้เป็นอันดับ 2 จากกีฬาประเภทบาสเกตบอล ทีมชาย และกีฬา
เซปักตะกร้อ ทีมชาย อันดับ 3 จากกีฬาประเภท เปตองคูช่ าย, เปตองทีมหญิง, วอลเลย์บอล ทีมชาย, กีฬาว่ายน้ำ และ รำวงย้อนยุค อันดับ 4
จากกีฬาประเภท แชร์บอล ทีมหญิง, วอลเลย์บอล ทีมหญิง และฟุตบอล ทีมชาย ตามลำดับ ต้องขอปรบมือดัง ๆ ให้กับทัพนักกีฬา
และผูอ้ ยูเ่ บือ้ หลังทุกคน นอกจากความภาคภูมใิ จกับถ้วยรางวัลทีไ่ ด้รบั แล้ว สิง่ สำคัญยิง่ กว่าคือคุณค่าของมิตรภาพ และสายใยแห่งความเป็นเพือ่ น
พีน่ อ้ ง ทีจ่ ะมีให้กนั ตลอดไป ปีหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ
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ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดแข่งขันกีฬา “ดอกนกยูงเกมส์”
ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
และมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาของศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการ “ดอกนกยูงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ณ โรงยิมพลศึกษา
การจัดโครงการแข่งขันกีฬา “ดอกนกยูงเกมส์” จัดขึน้ เป็นประจำทุกปีเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู นักเรียน และผูป้ กครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์สาธิตฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นบุตรหลานที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป
และยังเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รบั ประสบการณ์ตรงในการฝึกคิด วางแผน แก้ปญ
ั หา และฝึกจัดกิจกรรมก่อนออกไป
ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย ซึง่ จะสามารถนำไปใช้ในชีวติ การทำงานต่อไป นอกจากนี้ นักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จะได้รบั การปลูกฝัง
และเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นการออกกำลังกาย และยังฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ การรูแ้ พ้ รูอ้ ภัย และรูส้ ามัคคี จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ดังกล่าวอีกด้วย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับโรงเรียนโพรงมะเดือ่ วิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การพัฒนานักสือ่ สารสุขภาพสำหรับประชาชนทัว่ ไปรุน่ เยาวชน”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
รุน่ เยาวชน” ณ ห้องไอพีบอร์ด โรงเรียนโพรงมะเดือ่ วิทยาคม ระหว่างวันที่ 18 – 20
มกราคม 2559 โดยได้รบั เกียรติจาก นายกพิทกั ษ์พล ตันกิตติวฒ
ั น์ นายกเทศมนตรี
ตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
การจัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนานักสือ่ สารสุขภาพสำหรับ
ประชาชนทั่วไป รุ่นเยาวชน” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
เสียงตามสายแบบมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในเทศบาลตำบล
โพรงมะเดื่อ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารชุมชน ผ่านสื่อเสียงตามสาย ซึ่งต้องการให้
ประชาชนทัว่ ไป ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนในทุกด้านแบบองค์รวม
โดยมี ดร. ณัชชา ศิรนิ ธนาธร อาจารย์ศวิ พร โกศิยะกุล และอาจารย์จริ ศุภา ปล่องทอง
เป็นวิทยากร
ดร.ณัชชา ศิรนิ ธนาธร ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า “การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกาศเสียงตามสายด้านทักษะ
การออกเสียง การใช้คำ และลีลาการพูดผ่านสื่อเสียงตามสาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งโครงการของเราได้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
มาเป็นวิทยากรตลอดทัง้ สามวัน กิจกรรมหลักของการอบรมคือ การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพ แนวคิด วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับนักสื่อสารสุขภาพ
รุ่นเยาวชน การเรียงร้อยถ้อยคำอักขรวิธีไทย การพัฒนาทักษะใช้ภาษาไทย
การออกเสียง การใช้คำ และการจัดรายการส่งเสริมสุขภาพ ณ จุดปฏิบัติการ
เสียงตามสาย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ด้านการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าอบรมอยูใ่ นระดับมาก และต้องการให้จดั กิจกรรมลักษณะนีอ้ กี ”
อย่างไรก็ตามกระบวนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนับว่าเป็นเ ครือ่ งมือ
ที่สำคัญในการบริหารงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรท้องถิน่ ต่าง ๆ ก็มคี วามจำเป็นเช่นเดียวกัน เพราะเป็นหน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ กับ
ประชาชน ต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ
จากการร่วมมือของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นรากฐานของ
การพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ การประชาสัมพันธ์จะต้องมีความเข้าใจหลักการ วิธกี ารและคุณประโยชน์อย่างถ่องแท้
ดังนั้น การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเสียงตามสายควรทำอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มผู้ส่งสารที่มีความรู้ความสามารถ
และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ผู้จัดการกระจายเสียงในลักษณะการทำงานแบบใช้คำว่า “จิตอาสา” เป็นกลยุทธ์ และมีการแบ่งงานกัน
ตามความถนัด มีการปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือกัน และทำงานแทนกันได้ เนื่องจากงานเสียงตามสายเป็นงานที่ต้องการความต่อเนื่อง
ต้องการเวลาทำงานที่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน และเป็นงานสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดรายการเพื่อให้เกิดความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มรน.
จัดอบรมความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการลดเกลือและโซเดียมเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีรัตน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ให้ เ กี ย ริ ต เป็ น ประธานเปิ ด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง
การส่งเสริมทักษะความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการเพือ่ การประกอบอาหาร
ลดเกลือและโซเดียม ณ ห้อง SC101 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฯ จัดโดย
ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินจิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำหรั บ โครงการอบรมดั ง กล่ า วจั ด ขึ ้ น ระหว่ า งวั น ที ่ 19-21
มกราคม 2559 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มที กั ษะความรูเ้ พิม่ เติมด้านอาหาร
และโภชนาการในการประกอบอาหารที ่ ป ลอดภั ย สำหรั บ การบริ โ ภค
โดยกิจกรรมได้มกี ารให้ความรู้ เรือ่ ง ผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม/โซเดียมต้นแบบ
และกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ง่ เสริมการลดบริโภคเค็ม/โซเดียม ภายใต้ โครงการ
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดย ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ การบรรยายเรื่อง
“สถานการณ์การบริโภคเกลือและโซเดียมของคนไทยและปัญหาสุขภาพ”
โดย คุณชุษณา เมฆโหรา และการบรรยายเรือ่ ง “โภชนการเพือ่ สุขภาพดี
ไม่มโี รค และการอ่านฉลากโภชนการ” โดย คุณศิรพิ ร ตันจอ
หลั ง จากการบรรยายนั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ไ ด้ ท ำกิ จ กรรม
ฐานฝึกอบรมสาธิตการเตรียมอาหารสูตรลดโซเดียม และฐานการเรียนรู้
การลดโซเดี ย มเพื ่ อ สุ ข ภาพร่ ว มกั น โดยได้ ม ี ก ารบั น ทึ ก เทปรายการ
“ราชภัฏทอล์ค” สำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นครปฐมเคเบิลทีวี
และทางช่อง NPRU IPTV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็น
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ และนครปฐมเคเบิ ล ที ว ี
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ทีป่ รึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริจาคโลหิต เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและสนับสนุนคลังโลหิตจังหวัด กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 -13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม
ปฏิบตั กิ ารบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
สำหรับการบริจาคโลหิตจะเป็นการมุ่งให้เห็นความสำคัญของโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการขอบคุณ
ผูบ้ ริจาคโลหิตประจำ พร้อมทัง้ เป็นการเพิม่ จำนวนผูบ้ ริจาคโลหิตใหม่ รณรงค์ให้เกิดการบริจาคโลหิตประจำอย่างยัง่ ยืน ซึง่ นับว่ากิจกรรมในครัง้ นี้
เป็นการร่วมสร้างกุศลไปพร้อมๆ กัน เพือ่ พ่อของแผ่นดิน

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์”ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 50 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการมีทกั ษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ให้ทราบแหล่งในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้า การวิจยั ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษทั บุค๊ โปรโมชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์และผูใ้ ช้บริการทุกท่านทดลองใช้
ฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 มิถนุ ายน 2559 เป็นเวลา 5 เดือน
ฐานข้อมูล Academic OneFile : เป็นฐานข้อมูลทีค่ รอบคลุมวารสารสาขาวิชาการสหวิชาการ อาทิดา้ น
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายใน
กว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการรับรอง
Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ เพียงคลิก URL http://
infotrac.galgroup.com/itweb/?db=AONE
ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library : เป็นฐานในด้านการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลก
ได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่องทาง Search
โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลัง ตัง้ แต่ ค.ศ.1888 – ปัจจุบนั เพียงคลิก URL http: //
infotrac.galgroup.com/itweb/?db=NGMA
สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชัน้ 1 ชัน้ 4 และชัน้ 5 โทรภายใน 3440
และ 3442 (คุณสุรรี ตั น์) E-mail : jeabsureerat@gmail.com (คุณสุภกิต)ิ supakiti_musi@hotmail.com

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์และผูใ้ ช้บริการทุกท่านทดลองใช้สารานุกรมออนไลน์
“Britannica Online Academic Edition”

สารานุกรมออนไลน์ “Britannica Online Academic Edition” เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางสถานศึกษา
อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เป็นสารานุกรมที่มีความทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง ซึ่งสารมารถสืบค้น สารานุกรมออนไลน์ “Britannica Online Academic Edition” จาก
URL : http://search.eb.com ได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.npru.ac.th/ เปิดให้ทดลองใช้งาน
ระหว่างในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31พฤษภาคม 2559 นี้
สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทส่ี ำนักวิทยบริการฯ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชัน้ 1 ชัน้ 4 และชัน้ 5 โทรภายใน 3440
และ 3442 (คุณสุรรี ตั น์) E-mail : jeabsureerat@gmail.com (คุณสุภกิต)ิ supakiti_musi@hotmail.com
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