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ปรชัญากองกลาง :  แกไ้ขปัญหา  พฒันาระบบ  ครบวงจร
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ทเีกดิขนึในรอบรวัมหาวทยิาลยั

ปรชัญา : การศึกษาสรา้งคน คิดคน้ภูมปิญัญา พฒันาทอ้งถนิ
วิสยัทศัน์ : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มุ่งมนัทจีะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ ผลติบณัฑติทมีศีกัยภาพพรอ้มทาํงานในประชาคมอาเซยีน
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อตัลกัษณ์ : จิตอาสา พฒันาทอ้งถนิ
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    . เพอืเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทดีแีก่มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
    . เพอืเป็นเวทแีสดงศกัยภาพทางวชิาการและสะทอ้นนานาทศันะทเีป็นประโยชนแ์ก่มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

หมายเหต ุ: ขอ้เขยีน ความคิดเหน็  นานาทศันะทปีรากฏใน  “เฟืองฟ้า” เป็นขอ้เขยีน  ทศันะความคิดเหน็ เฉพาะสว่นบคุคลเทา่นนั

 คณะผูจ้ดัทาํ  “เฟืองฟ้า”

จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที  ตลุาคม -  พฤศจิกายน 

บทบรรณาธิการ

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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(ต่อจากหนา้ ) สาํหรบักิจกรรมการฝึกอบรมฯ ไดจ้ดัใหม้กีิจกรรมสานสมัพนัธใ์นการปฏบิตัิงาน โดยทมีวทิยากร นาํโดยคุณตฤณกร
แกว้วฒันกาํพล และคณะ  พรอ้มกบัมกีารอภปิรายเรอืง “ปญัหาค่าใชจ้่ายในการจดังาน การเบกิจ่ายเงนิ การฝึกอบรม เงนิอุดหนุน การจดัหาพสัดุ
และแนวทางการตรวจสอบการเงนิการคลงัของสว่นราชการ”  เรือง “การบริหารการเงนิการคลงัเพอืความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพกบัขอ้สงัเกต
ของสาํนักตรวจเงินแผ่นดิน” และเรือง “ขอ้บกพร่องที สาํน ักตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบในมหาวิทยาลยั” วิทยากรโดย ผู ้อาํนวยการ
สาํนกัตรวจเงนิแผ่นดินจงัหวดันครปฐม และคณะ

นอกจากนี ผูเ้ขา้อบรมยงัไดร้บัความรูจ้ากทีมวทิยากรของงานการเงนิและบญัชี ซึงไดซ้อ้มความเขา้ใจและร่วมกนัสรุปประเด็นปญัหา
ทตีรวจพบในปีงบประมาณ  ใน  ดา้น คือ ดา้นการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  ดา้นการเบกิจ่ายเงนิรายได ้และดา้นการยมืเงนิทดรองจ่าย

ดร.วิรตัน์  ปินแกว้  รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ใหเ้กียรติเป็นประธานกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาการส่งเสริม
การนําเรอืงการรูเ้ท่าทนัสอืวิทย ุ– โทรทศัน์ไปใชใ้นระดบัอดุมศึกษา จาก กสทช. และคณาจารยม์หาวิทยาลยักลุ่มภาคกลาง  จาํนวน    สถาบนั
ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ   มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์    มหาวทิยาลยัรงัสติ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี และมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  เมอืวนัท ี  พฤศจกิายน   ณ หอ้งประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และฝากขอ้คิดใหก้บักลุ่มสถาบนัศึกษาภาคกลาง เพือนาํแนวคิดการรูเ้ท่าทนัสือสู่การปฏิบตัิในระดบัหลกัสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป (อ่านต่อหนา้ )
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จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที  ตลุาคม -  พฤศจิกายน 

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

¹Ôà·ÈÈÒÊµÃì ÁÃ¹. ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒÃÙéà·èÒ·Ñ¹Ê×èÍ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ ÀÒ¤¡ÅÒ§
¹Ó¤ÇÒÁÃÙ éä»ãªéã¹ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เยาวภา  บวัเวช  ประจาํสาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม กล่าวว่า สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึงใน     สถาบนั
การศึกษา ร่วมดาํเนินโครงการ “การสง่เสริมการนาํเรอืงการรูเ้ท่าทนัสอืวทิยุ – โทรทศัน ์ ไปใชใ้นระดบั
อุดมศึกษา” ซึงมีเจา้ภาพหลกัในการดาํเนินการคือ หลกัสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัสวนดุสติ และสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยในปี   สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจ ัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.เยาวภา  บวัเวช และอาจารย ์ ดร.มาริษา
สุจิตวนิช ไดท้าํวิจยั เรือง “การรูเ้ท่าทนัสือ : ประโยชนแ์ละการนาํไปใช ้ กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม” ร่วมกบั  สถาบนั  และสบืเนืองจากการประชุมร่วมกนัทงั  สถาบนั เมอืวนัท ี 
ก ันยายน  ณ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ไดม้ีมติ ใหจ้ ัดการประชุมเชิ งปฏิบ ัติการเพือพฒันา
แนวทางการนาํเรืองการรูเ้ท่าทนัสอืวทิยุ-โทรทศัน์ ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
มวีตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมอาจารยผู์ส้อนระดบัอุดมศึกษา ดา้นนิเทศศาสตรห์รือสือสารมวลชน และครุศาสตรห์รือศึกษาศาสตร ์ ใหม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจเกียวกบัการรูเ้ท่าทนัสอืวทิยุ – โทรทศัน ์สามารถนาํเนือหาการรูเ้ท่าทนัสอืไปสูน่กัศึกษา ใหส้ามารถคิด วเิคราะห ์สรา้งสรรคเ์นือหาข่าวสาร
อย่างมจีริยธรรม

ทงันี การรูเ้ท่าทนัสอื คือ การเรยีนรูใ้นการใชส้อื เขา้ใจวา่สอืมบีทบาทหนา้ทีอย่างไร และสอื
จะช่วยในการสรา้งภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างไร ในการทีจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม
เพือนาํไปสู่การสรา้งความเป็นประชาธิปไตย และทาํใหเ้กิดความเป็นธรรมในสงัคม โดยมกีารกาํหนด
ขอบเขตในสงัคมใหเ้ทา่เทยีมกนั และแต่ละกลุม่ตระหนกัถงึ หนา้ทคีวามรบัผดิชอบของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง กลุ่มผู ผ้ลิตสือ และผู บ้ริโภคสือ ควรมีมาตรการสาํคัญในการปลูกฝังทศันคติทีดีในการ
สรา้งสรรค์และผลิตสือ และพฒันาใหส้งัคมส่วนรวมมีความรบัผิดชอบ ประชาชนจะตอ้งรูจ้กัคิด
ในเชิงวเิคราะห ์ และสามารถสอืสารในเชิงสรา้งสรรคไ์ดโ้ดยการศึกษาเกียวกบัสอื การทจีะรูเ้ท่าทนัสอืได ้
ผูบ้รโิภคจาํเป็นจะตอ้งไดร้บัการศึกษาเกียวกบัสอื (media education)  ซงึผูเ้ชียวชาญระดบันานาชาติ
ของ UNESCO ไดพู้ดถึงศพัทเ์กียวกบัสือและการรูเ้ท่าทนัสือไวห้ลากหลาย เช่น การรูเ้ท่าทนัสือ
การรู เ้ท่ าท ันสารสนเทศ เสรีภาพในการแสดงออกและการรู เ้ท่ าท ันสารสนเทศ การรู ้เท่ าท ันข่ าว
การรูเ้ท่าทนัหอ้งสมุด การรูเ้ท่าทนัคอมพิวเตอร ์ การรูเ้ท่าทนัดิจิตอล การรูเ้ท่าทนัอินเตอรเ์น็ต การรู เ้ท่าทนัภาพยนตร ์ การรู เ้ท่าทนัเกมส ์
และการรูเ้ท่าทนัโทรทศัน์

หลงัจากเสรจ็สนิการสมัมนาทงั  สถาบนัแลว้ ผลทไีดคื้อการถอดบทเรยีนสอืทเีกิดจากการผลติของแต่ละสถาบนั โดยผ่านการประเมนิ
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลจากผูเ้ชียวชาญ และต่อยอดเป็นงานวจิยัประสทิธภิาพและประสทิธผิลการรูเ้ท่าทนัสอืของนกัศึกษา เพอืการพฒันา
รูปแบบของสอืทีส่งผลต่อการรูเ้ท่าทนัสอืต่อไป

ดร.วริตัน ์ ปินแกว้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บวัเวช
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หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดร.วริตัน ์  ปินแกว้ รองอธกิารบด ี ใหเ้กียรติเป็นประธานพธิเีปิดกิจกรรมสบืสานประเพณีลอยกระทง ประจาํปี  โดยสาํนกัศิลปะ
และวฒันธรรม ไดจ้ดัขึนเพืออนุรกัษแ์ละสืบทอดประเพณีอนัดีงามและศิลปวฒันธรรมของไทย ตลอดจนส่งเสริมใหเ้ห็นคุณค่าความสาํคญั
ของนาํและจิตสาํนึกในการอนุรกัษ ์ทรพัยากรธรรมชาติ ในงานมีการแสดงทางศิลปวฒันธรรมมากมาย และมีการประกวดกระทงทีทาํจาก
วสัดุธรรมชาติ เมอืวนัท ี  พฤศจกิายน  ณ ศาลารมิสระมรกต มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

สาํหรบักิจกรรมในช่วงเชา้ ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการทาํกระทงแก่นกัศึกษาและบุคลากร
ณ ศาลาเฟืองฟ้ารมณีย ์และในช่วงเยน็ เป็นกิจกรรมการแสดงและลอยกระทง ณ ศาลารมินาํ
สระมรกต โดยมีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสรา้งสรรค์
ของสโมสรนกัศึกษาคณะต่าง ๆ โดยผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม รางวลัชนะเลศิ
ไดแ้ก่ คณะวทิยาการจดัการ  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์  และรางวลัชมเชย ไดแ้ก่
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประกวดกระทงประเภทความคิดสรา้งสรรค ์รางวลัชนะเลศิ
ได แ้ก่ คณะพยาบาลศาสตร์  รางว ัลรองชนะเลิศอ ันด ับ  ได แ้ก่ คณะครุศาสตร์
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และรางวลัชมเชย ไดแ้ก่
คณะวทิยาการจดัการ

นอกจากนี มกีารแสดงทางวฒันธรรม และการแสดงดนตร ี ต่อดว้ยการแสดงความ
สามารถพเิศษ โดยคณะหนูนอ้ยนพมาศ จากเครอืข่ายศิลปวฒันธรรมในทอ้งถนิ  การแสดง
เพลงพื นบ า้นสืบสานประเพณีลอยกระทง  การแสดงความสามารถพิเศษโดยคณะ
นางนพมาศจากเครือข่าย  คณะ พรอ้มดว้ยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
และตัวแทนนักศึกษาจีนจากศูนย์การศึกษานักศึกษานานาชาติ  โดยไดร้ ับเกียรติจาก
ผูช่้วยศาสตราจารยก์ารุณย ์  ด่านประดษิฐ ์ รองอธกิารบด ี และ อาจารยไ์พโรจน ์  ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารยแ์ลขา้ราชการ มอบเกียรติบตัรแก่หนูนอ้ยนพมาศและนางนพมาศ

§Ò¹ÅÍÂ¡ÃÐ·§ ÁÃ¹. 2560

ดร.วริตัน ์ ปินแกว้

ผศ.การุณย ์ ด่านประดิษฐ์

อ.ญาณภทัร  ยอดแกว้
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   เมอืวนัท ี  ตุลาคม  ดร.วริตัน ์ ปินแกว้  รองอธกิารบดี
พรอ้มดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.หทยัชนก บวัเจริญ  คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร ์  ไดล้งนาม MOU  กบัโรงพยาบาลนครปฐม
เพือขยายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายแพทย์วีรศักดิ
ครองลาภเจรญิ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  และนางรุจริางค์
วรรณธ์นาทศัน ์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เป็นผูล้งนาม  ณ  โรงพยาบาลนครปฐม
     โดยการลงนามฯ ในครงันี มสีาระสาํคญั คือ เพอืแลกเปลยีน
ทางวชิาการ  เพอืเพมิพูนศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์
และพยาบาล เพือศึกษาวิจยัดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลร่วมกนั
และเพอืสนบัสนุนดา้นบุคลากรและทรพัยากรทางการศึกษาร่วมกนั
เช่น การอบรมพยาบาลประจาํการ ใหท้าํหนา้ทพียาบาลพเีลยีง และ
อบรมผูช่้วยพยาบาล
            การสรา้งเครอืขา่ยเพอืขยายความร่วมมอืทางวชิาการในครงันี
นบัเป็นอีกกา้วสาํคญัในการพฒันาความร่วมมือแลกเปลียนเรียนรู ้
ดา้นวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมและ โรงพยาบาล
นครปฐม อีกทงัยงัส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีของ
บุคลากรทงัสององคก์รอีกดว้ย

¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃìÅ§¹ÒÁ MOU ¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¤Ã»°Á

นกัศึกษาชนัปีท ี  หมูเ่รยีน /  สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดัโครงการบรษิทัจาํลอง ภายใตช้ือ
“ฮิวเมนท ์ อินดี” ระหว่างวนัที  – 29 ตุลาคม  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชนั 
อาคารเรยีนรวม ปฏบิตัิการบญัชีและโลจสิติกส ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

โครงการบรษิทัจาํลอง ภายใตช้ือ “ฮิวเมนท ์ อนิดี” เป็นกิจการทีประกอบธุรกิจดา้นการ
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค โดยมีความมุ่งมนัในการจาํหน่ายสินคา้เพือตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของผู ้บริโภค มีลกัษณะเป็นธุรกิจกึ งศูนย์อาหารที เป็นแหล่งรวบรวม
สนิคา้อุปโภคบรโิภค เนน้อาหารทปีรุงสดใหมทุ่กวนั โดยจดัขนึเพอืตอบสนองนโยบายการบรหิารงาน
ดา้นการศึกษาของมหาวิทยาลยัและคณะวิทยาการจดัการ ทีมุ่งเนน้การสรา้งบณัฑิตนกัปฏิบตัิ
ส่งเสรมิใหน้กัศึกษามทีกัษะทีหลากหลายควบคู่ไปกบัการปฏิบตัิงานจริง

¹È.ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂì
¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃºÃÔÉÑ·¨ÓÅÍ§¨ÓË¹èÒÂÊÔ¹¤éÒÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤
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เมือวนัที   พฤศจิกายน  สาขาวิชาการจดัการท ัวไป
คณะวิทยาการจดัการ ร่วมกบัชมรมสมาธิเพือพฒันาศกัยภาพ และ
ชมรมพุทธศาสตร ์ จดัโครงการสบืสานวฒันธรรมไทย “ผูใ้หย้่อมเป็น
ทีรกั” กิจกรรมไดจ้ดัใหม้ีการตกับาตรพระภิกษุสงฆ ์ จาํนวน  รูป
ไดร้บัเกียรติจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัชนก  บวัเจรญิ คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีนาํกล่ าวคาํถวายส ังฆทาน
และตกับาตรร่วมกบัคณาจารย ์ บุคลากร และนกัศึกษากว่า  คน
ณ ลานเอนกประสงค์ ช ัน  อาคารเรียนรวม ปฏิบ ัติ การบ ัญชี
และโลจสิติกส ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

สาํหรบัโครงการสืบสานวฒันธรรมไทย “ผู ใ้หย้่อมเป็นทีรกั”
จดัขนึเพอืรกัษาประเพณี สบืทอดอายุพระพทุธศาสนา ฝึกใหรู้จ้กัการให ้
อย่างบริสุทธิใจ ฝึกการทาํงานเป็นทีม และเตรียมพรอ้มในการเป็น

บณัฑิตทีมคีวามรูคู่้คุณธรรมตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและรฐับาล
กิจกรรมดงักลา่ว ไดจ้ดัเป็นครงัสุดทา้ยของภาคการศึกษานี คณะวทิยาการจดัการขออนุโมทนาบุญกบัทุกท่านมา ณ โอกาสนี

Ç¨¡. ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁµÑ¡ºÒµÃ “¼ÙéãËéÂèÍÁà»ç¹·ÕèÃÑ¡”

เมือวนัเสารท์ี  พฤศจิกายน  โครงการอบรมภาคทฤษฎีสาํหรบัผูข้อรบั-
ต่ อใบอนุญาตข ับขี  มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏนครปฐม จ ัดอบรมภาคทฤษฎี เพื อขอร ับ
ใบอนุญาตใบขบัขี และขอต่อใบอนุญาตใบขบัขี ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคลช ัวคราว รถยนต์สามลอ้ส่วนบุคคลช ัวคราว และ รถจกัรยานยนต์
สว่นบุคคลชวัคราว ครงัท ี  ประจาํปี   ตามโครงการความร่วมมอืกบัสาํนกังานขนสง่
จ ังหว ัดนครปฐม  ณ ห อ้ง  อาคารเรียนรวม ปฏิบ ัติ การบ ัญชี และโลจิสติ กส ์
คณะวทิยาการจดัการ

สาํหร ับการอบรมในคร ั งนี  มี ผู ้ เข า้ร ับการอบรมเพื อขอมี ใบอนุญาตใหม่
จาํนวน  ราย โดยไดอ้บรมในเนือหาทีประกอบดว้ย ความรูเ้กียวกบักฎหมายทเีกียวขอ้ง
ไดแ้ก่ กฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก กฎหมายวา่ดว้ยทางหลวงรวมจาํนวน  ชวัโมง  นาท ี  การขบัรถเชิงป้องกนั
อุบตัิเหตุ จาํนวน  ชวัโมง จิตสาํนึกและมารยาทในการขบัรถ จาํนวน  ชวัโมง และ ขอ้ปฏิบตัิเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน การใหค้วามช่วยเหลอื
และปฐมพยาบาล จาํนวน  นาท ี โดยม ีอาจารยน์เรศ  ชูดวง จากสาขาวชิานิติศาสตร ์และอาจารยศ์านติกร  พนิยงค ์จากสาขาวชิาการพฒันาชุมชน
เป็นวทิยากร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á ÃèÇÁ¡Ñº ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¢¹Êè§¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á
¨Ñ´ÍºÃÁÀÒ¤·ÄÉ®Õà¾×èÍ¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµãº¢Ñº¢Õè áÅÐ¢ÍµèÍãºÍ¹ØÒµãº¢Ñº¢Õè
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อาจารยน์เรศ  ชูดวง

อาจารยศ์านติกร  พินยงค์
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“สระมรกต” อญัมณีแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เป็นอกีสถานทหีนึง
ทีอยู่ คู่มหาวิทยาลยัมาตังแต่อดีตจนถึงป ัจจุบนั สถานทีแห่งนี เป็นจุดศูนย์รวม
ของอาจารย์ น ักศึกษา บุคลากร และเปิดใหบุ้คคลภายนอกเขา้มานังพกัผ่อน
ออกกาํลงักาย และทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความสวยงามของแสงไฟทีส่องกระทบ
ผนืนาํประดุจอญัมณีในยามคาํคืนจงึทาํไหเ้ป็นทชีนืชอบของเหลา่นกัถา่ยภาพทมีอือาชพี
และมือสมคัรเล่น และเป็นอีกหนึงสถานทีที สรา้งความทรงจาํใหแ้ก่ผู ม้าเยือน
อย่างไมรู่ล้มื

ดร.วิรตัน์ ปินแกว้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เผยว่า
“แนวคิดในการสรา้งสระมรกต เป็นการสรา้งต่อเติมตามรูปแบบเก่าของสระมรกต
สว่นทีสรา้งเพมิคือการตกแต่งใหดู้สวยงาม เพราะสระมรกตอยู่ติดกบัหอพกัอาจารย์
และนกัศึกษา เราจึงตอ้งทาํออกมาใหดู้สวยงาม เพราะโครงการต่อไปคือการจดัโซน
ทีพกัอาศัยใหเ้ป็นแบบเดียวกันท ังหมด จึงไดท้าํสระมรกตใหเ้ป็นพืนทีตน้แบบ
รวมทงัการนาํระบบแผงโซล่าเซลลม์าใชเ้พือช่วยลดค่าไฟฟ้าลง เพราะไฟฟ้าบริเวณ
รอบสระมรกตจะตอ้งเปิดตลอดท ังคืน เพื อเป็นแสงสว่างและย ังเป็นทีน ังพกั
หรือทีออกกาํลงักายใหก้บันกัศึกษาและบุคคลทวัไปอีกดว้ย รวมงบประมาณในการ
ปรบัปรุงท ังสินกว่า  ลา้นบาท ใหส้มกับคาํว่า “มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
สะอาด ปลอดภยั ใส่ใจสิงแวดลอ้ม” เราจึงผ่านการประเมินในเรืองของโครงการ
Green University รเิรมิโดย ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเดช  นิลพนัธุ ์รกัษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม”

นายชิษณุชา บุตรดี นกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา เผยวา่ “สระมรกต
นบัเป็นหนึงสถานททีีสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท้ีรกัสุขภาพ ไดม้ารวมตวักนั
เพือออกกาํลงักาย ทาํกิจกรรมยามว่าง หรือแมแ้ต่การไดม้าแลกเปลียน
ความคิดเหน็ในการทาํงาน จงึทาํใหส้ถานทแีห่งนีเป็น ทนิียมของใครหลายคน”

นางสาวนภาพร  ออ่นจา้ย
นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์
(การประชาส ัมพ ันธ์ )  เผยว่ า
“ สร ะมรกต เ ป็ นสถ านที ที มี
บ รรยากาศที เ ป็ นธ รรมช าติ
อากาศถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย
เหมาะแก่การนังพกัผ่อนหลงัจาก
ออกกาํลงักายเสร็จ เป็นอีกหนึงสถานทีทีดิฉนัประทบัใจ และชอบมาทาํกิจกรรมทุกเย็นหลงัเลกิเรียน
ถา้นึกถึงสถานทอีอกกาํลงักายแบบนอกสถานท ี สระมรกตสามารตอบโจทยไ์ดเ้ป็นอย่างด”ี

สระมรกตคือ สถานททีเีป็นสญัลกัษณส์ามารถบ่งบอกถงึความเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
ดว้ยความร่มรืนทีรายลอ้มดว้ยธรรมชาติ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ทสีวยงาม การออกแบบทีมลีกัษณะ
โดดเด่นเฉพาะตวั เหมาะแก่การออกกาํลงักายเป็นอย่างยิง อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนใหช่้วยกนัรกัษา
ความสวยงามของสระมรกตไวใ้หอ้ยู่คู่กบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมต่อไป
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สระมรกตในยามเชา้

สระมรกตในยามคาํคืน

สุขภาพดีไม่มีขาย ถา้อยากไดต้อ้งออกกําลงั

หุ่นดี หุ่นเฟิรม์ เริมตน้ไดที้การออกกําลงักาย


