
ปีที   ฉบบัที  ประจาํวนัที  -   ตุลาคม  

เมอืวนัที  ตุลาคม   ดร.วริตัน ์  ปินแกว้ รองอธิการบด ี ไดเ้ป็นประธาน
พิธี เทิดพระเกียรติ และถวายราํลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบ ันพระมหากษตัริย ์  โดยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ไดจ้ดัขึนเพือราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาทีสุดมิได ้
ม ีดร.นิพล  เชอืเมอืงพาน คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ดร.มนูญ  จนัทรส์มบูรณ์
ประธานสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์  พรอ้มดว้ยคณาจารย ์ และนกัศึกษาร่วมพธิี
     กิจกรรมครงันี สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์ ไดจ้ดัขึนเพือเป็นการเทิดพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ และราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาทีสุดมิไดข้องพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเชา้ มีการจดันิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ทีบริเวณอาคารเรียน A7
และในช่วงบ่าย ไดม้กีารแปรอกัษรเป็นเลข ๙ ไทย พรอ้มกบัรอ้งเพลงรกัในดวงใจนิรนัดร ์ ประกอบจินตลีลา และเพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยเป็นการรอ้งเพลงร่วมกนัระหวา่งผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละนกัศึกษา  มกีารแสดงเพอืถวายความอาลยัของตวัแทนนกัศึกษา   ณ สนามกีฬากลาง
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

¾Ô¸Õà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐ¶ÇÒÂÃÓÅÖ¡
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª



   NPRU.

ปรชัญากองกลาง :  แกไ้ขปัญหา  พฒันาระบบ  ครบวงจร

สวสัดค่ีะ พบกนัฉบบันี ซึงไดผ้่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศรา้มาหมาด ๆ กบังานพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เมอืวนัท ี  ตลุาคม ทผีา่นมา

แมจ้ะประกาศใหว้นัท ี  ตลุาคม  ใหป้ระชาชนออกทกุข ์แต่เชอืวา่ภายในจติใจทเีตม็เปียมไปดว้ยความรกัเทดิทูน ความจงรกัภกัดี
และไมอ่ยากสูญเสยีพระมหากษตัรยิท์เีปียมไปดว้ยเมตตาอย่างพระองคท์่านนนั ยงัคงอยูใ่นความรูส้กึนึกคิดของคนไทยตลอดไป

ปรชัญา : การศึกษาสรา้งคน คิดคน้ภูมปิญัญา พฒันาทอ้งถนิ
วิสยัทศัน์ : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มุ่งมนัทจีะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ ผลติบณัฑติทมีศีกัยภาพพรอ้มทาํงานในประชาคมอาเซยีน

 เป็นศูนยก์ลางการเรียนรูอ้ารยธรรมทวารวดี และเป็นคาํตอบของทอ้งถนิในการสรา้งภูมิคุม้กนัต่อการเปลยีนแปลง
อตัลกัษณ์ : จิตอาสา พฒันาทอ้งถนิ
เฟืองฟ้า : จดหมายขา่วประชาสมัพนัธร์ายสปัดาห ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
เจา้ของ : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
ทีปรกึษา : อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม รองอธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี
บรรณาธิการ : นางมาลยัพร  จนัทคาตร
กองบรรณาธิการ : นางสาวพรประภา  รตันแดง, นางสาวศิรวิรรณ  รวิสุขสนัต,์ นางสาวยุวษิฐา  หงษเ์หม
วตัถุประสงค์
    . เพอืเป็นการส่งเสรมิสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ
    . เพอืเป็นสอืกลางในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ผลงานและความกา้วหนา้ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
    . เพอืเสรมิสรา้งความเขา้ใจทถีกูตอ้งและความสมัพนัธอ์นัดภีายในและภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
    . เพอืเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทดีแีก่มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
    . เพอืเป็นเวทแีสดงศกัยภาพทางวชิาการและสะทอ้นนานาทศันะทเีป็นประโยชนแ์ก่มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

หมายเหต ุ: ขอ้เขยีน ความคิดเหน็  นานาทศันะทปีรากฏใน  “เฟืองฟ้า” เป็นขอ้เขยีน  ทศันะความคิดเหน็ เฉพาะสว่นบคุคลเทา่นนั

 คณะผูจ้ดัทาํ  “เฟืองฟ้า”

จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที   -  ตลุาคม 

บทบรรณาธิการ

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที ี   -   ตลุาคม  

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หากกล่าวถึงศูนยร์วมของคนรกัสุขภาพ คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ฟิตเนส ถอืเป็นคาํตอบของใครหลายคนทีชอบออกกาํลงักายเพอืลดนาํหนกั
สรา้งกลา้มเนือ และเพือสุขภาพ การเขา้ฟิตเนสแต่ละคร ัง อาจจะมี ค่าใชจ้่ายทีสูง และมีพืนทีแออดั ไม่ปลอดภยั แต่สาํหรบัฟิตเนสใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมนัน มีความแตกต่างออกไปทีนีมีความ เพียบพรอ้ม ไปดว้ยอุปกรณ์ออกกาํลงักาย ทีครบครนัและทนัสมยั
มเีจา้หนา้ทคีอยใหค้าํปรกึษาและแนะนาํการใชอุ้ปกรณน์นั ๆ ตลอดจน มกีารดูแลความปลอดภยัแก่ผูท้มีาใชบ้รกิาร

    อาคารฟิตเนสมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
เป็นหนึงสถานทีทีเปิดใหบ้ริการแก่คณะอาจารย ์ บุคลากร
นกัศึกษา และประชาชนทวัไป มคีวามโดดเด่นและทนัสมยั
เนืองจากตัวอาคารมีความสูงโปร่ง ใชส้ีแดง สลบัสีขาว
อีกทงัตวัหอ้งยงัมกีารใชก้ระจกทงัหมดสามารถมองเขา้ไป
เห็นอุปกรณ์ฟิตเนสทุกชนิด หรือถา้มองจากขา้งในออกมา
ก็จะเห็นบรรยากาศภายนอกอาคารทีไม่มีเสาไฟฟ้า มีแต่
ตน้ไมใ้หม้องแลว้สบายตา นอกจากนันยงัมีอินเตอรเ์น็ต
ของมหาวทิยาลยัใหไ้ดใ้ชก้นัอย่างทวัถงึอกีดว้ย ในสว่นของ
ลานหนา้อาคารจะใชเ้ป็นลานอเนกประสงค ์ โดยจะมกีารเตน้
แอโรบกิในช่วงเวลา .  น. - .  น. เป็นประจาํทุกวนั
จนัทร ์– ศุกร์

  อาจารยก์าญจนา ฐานะ หรอือาจารยเ์มย ์ ผูดู้แล
ฟิตเนส เผยว่า “ภายในอาคารมีอุปกรณ์สาํหรบัใชใ้นการ

ออกกาํลงักายมากมาย ซึงอุปกรณ์หลกั ๆ ทีผูม้าใชบ้ริการนิยมใชม้ากทีสุด คือ เครืองฝึกกลา้มเนือหนา้อก สรา้งกลา้มเนือ (Chest press)
จกัรยานทดสอบสมรรถภาพ  บรหิารกลา้มเนือสว่นลา่ง (Exbikes) ลูว่งิไฟฟ้าสาํหรบั ใชเ้ดนิหรอืวงิ (Treadmill) และดมัเบลบรหิารตน้แขน หนา้อก
 ( Dumbbell )”  นีเป็นเพยีงอุปกรณส์ว่นหนึงเท่านนั ภายในหอ้งยงัมอีุปกรณอ์กีมากมายใหทุ้กคนทรีกัสุขภาพไดเ้ขา้มาใชบ้รกิาร

“โดยปจัจุบนัทนีียงัไมม่กีารคิดค่าบรกิาร บุคคลทวัไป นกัศึกษา และบุคลากรสามารถเขา้มาใชบ้รกิารได ้แต่ในอนาคต เราจะมกีารพฒันา
ภายในตวัอาคาร โดยการติดเครอืงปรบัอากาศ ซงึในกรณีนีทางมหาวทิยาลยัมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งคิดค่าใชบ้ริการ เพอืมาปรบัปรุงตวัอาคารต่อไป”

Fitness Center
ÈÙ¹ÂìÃÇÁ¤¹ÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾

¿Ôµà¹ÊÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤Ã»°Á
â´Â·ÕÁ Ê¹ÔÁÊÕ¢ÒÇ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒ¢ÒÇÔªÒ¹Ôà·ÈÈÒÊµÃì (»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧)

(อ่านต่อหนา้ )



จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที  -  ตลุาคม 

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(ต่อจากหนา้ ) นายรชัชานนท ์ ลขิติธนานุกิจ  นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกิจ
หนึงในนกัศึกษาทมีาใชบ้รกิารฟิตเนส กลา่ววา่  “ทผีมเลอืกมาฟิตเนสทมีหาวทิยาลยัราชภฎั
นครปฐมนีก็เพราะว่าอาคารฟิตเนสนีตงัอยู่ภายในมหาวิทยาลยั ซึงสะดวกต่อการเขา้มา
ใชบ้รกิาร รวมถงึความพรอ้มในหอ้งฟิตเนส โดยรวมถือวา่ดีมาก มอีุปกรณ์ทหีลากหลาย
ครบครนั และทีสาํคัญเพือนหรือผู ท้ีมาออกกาํลงักายมีความช่วยเหลือซึงกนัและกัน
นบัวา่เมอืมาออกกาํลงักายทอีาคารฟิตเนสแหง่นี นอกจากจะไดสุ้ขภาพร่างกายทแีขง็แรงแลว้
ยงัไดม้ติรภาพทีดเีพมิมากขึนอกีดว้ย”
     ดา้นนายภาคิน ทองสมเพยีร ประชาชนทวัไปไดก้ลา่ว “ทผีมมาออกกาํลงักายทฟิีตเนส
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เพราะมเีพอืนทเีรยีนอยู่ทนีีชวนมา พอไดม้าลองใชบ้รกิาร
ก็ รู ้ สึ กป ระท ั บ ใจนะคร ั บ

มอีุปกรณท์คีรบครนั ทนัสมยัและเพยีงพอต่อผูเ้ลน่ ทสีาํคญั ยงัมผูีเ้ชียวชาญมาแนะนาํ
ในการใชอุ้ปกรณ์นันดว้ยครบั ถา้ไม่ไดฟิ้ตเนสที นี  ผมคงไม่มีสุขภาพทีแข็งแรง
อย่างนีแน่นอน”

การออกกาํลงักายถือเป็นสิงทีดีทีจะทาํใหสุ้ขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลด
ความเครียด ผ่อนคลายกลา้มเนือ ซึงการออกกาํลงักายนันสามารถทาํไดห้ลายวิธี
อย่างไรก็ตาม อาคารฟิตเนสของมหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐมถือเป็นอกีหนึงตวัเลอืก
ของสถานทีทจีะทาํใหเ้รามสุีขภาพทดีีทงัร่างกายและจิตใจ รวมถึงไดพ้บปะสงัสรรคก์บั
ผูค้นเพอืสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีงามต่อกนัดว้ย

Fitness Center
ÈÙ¹ÂìÃÇÁ¤¹ÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾



จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที  -  ตลุาคม 

หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมอืวนัท ี  ตุลาคม   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัชนก บวัเจรญิ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ พรอ้มดว้ยคณาจารย ์ เจา้หนา้ที
และตวัแทนนกัศึกษา  ร่วมกิจกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติ  ณ หอ้งประชุมจตุภทัร  ชนั   โรงพยาบาลนครปฐม

สาํหรบัการร่วมกิจกรรมในครงันี ผู ช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.หทยัชนก บวัเจริญ ไดเ้ป็นตวัแทนคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครปฐม วางพานพุ่มหนา้พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และมพีิธีมอบเกียรติบตัร  คนดีศรีกลุ่มการ ประจาํปี 
โดยผูอ้าํนวยการและหวัหนา้กลุม่การพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม  ทงันีคณะพยาบาลศาสตร ์ไดจ้ดัชดุการแสดง จาํนวน  ชุด  จากตวัแทนนกัศึกษา
เพอืร่วมเทิดพระเกียรติในกิจกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติครงันีดว้ย

¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃì  ÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÇÑ¹¾ÂÒºÒÅáËè§ªÒµÔ ³ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¹¤Ã»°Á

เมอืวนัท ี  ตุลาคม   อาจารยณ์ฐัยา  เชิงฉลาด  ชูพรม รองคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์  พรอ้มดว้ยตวัแทนนกัศึกษาทุกชนัปี
เขา้ร่วมงานวนัพยาบาลแห่งชาติ เพือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในฐานะทีพระองค์ทรงม ีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อวชิาชีพการพยาบาล  รวมถึงใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลไดต้ระหนกัและสาํนึกในหนา้ท ี เยียงพระกรณียกจิทพีระองคท์รงปฏบิตัิเสมอมา
และเป็นศูนยร์วมความสามคัคีของพยาบาลทวัประเทศ  ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  จงัหวดันนทบุรี

¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃì ÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹¾ÂÒºÒÅáËè§ªÒµ Ô



หน่วยประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จดหมายขา่วเฟืองฟ้า ( ) ประจาํวันที  -  ตลุาคม 

อาจารยม์าลนีิ  จาํเนียร และอาจารยว์นัเพญ็  แวววรีคุปต ์ ไดเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงานวจิยั oral presentation & poster presentation
และร่วมประชุมวจิยัทางการพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing Conference 2017 ระหวา่งวนัท ี  -  ตุลาคม

  ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั  กรุงเทพมหานคร
ในการประชุม มผูีเ้ขา้ร่วมประชุม  คน จาก  ประเทศ และมกีารนาํเสนองานวจิยัทีมคุีณภาพ ทงัสนิ  เรือง ซึงจากการ

เขา้ร่วมประชุมครงันี ทาํใหไ้ดเ้ปิดโอกาสในการสรา้งเครอืข่ายวจิยัทางการพยาบาล ไดต้ิดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและไดแ้ลกเปลยีนเรยีนรูจ้าก
ผูท้รงคุณวุฒิทีมาจากประเทศต่าง ๆ ทวัโลก รวมทงัไดเ้ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อีกทงัยงัเป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
คณาจารยแ์ละบุคลากร ไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและการแลกเปลยีนเรียนรูใ้นเวทีระดบันานาชาติ

ÍÒ¨ÒÃÂì¤³Ð¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃì
ÃèÇÁ§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔ¨ÑÂ·Ò§¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅ¹Ò¹ÒªÒµÔ

เมอืวนัท ี  ตุลาคม   คณะพยาบาลศาสตร ์ จดักิจกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติ โดยม ี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หทยัชนก บวัเจรญิ
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์เป็นประธานในพธินีอ้มราํลกึในพระมหากรุณาธคุิณสมเดจ็พระศรนีครทิราบรมราชชนนี โดยร่วมรอ้งเพลงมารช์พยาบาล
และใหเ้กียรติมอบรางวลักบันกัศึกษาทสีง่เรยีงความเขา้ประกวดในวนัพยาบาลแห่งชาติครงันีดว้ย ณ ลานสรา้งสุข ชนั  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
มคีณาจารย ์ และนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตรท์ุกชนัปี ร่วมพธิี

นอกจากนี  คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ทแีละนกัศึกษา  ไดร่้วมทาํกจิกรรม “ปลูกดาวเรอืงดว้ยใจ  ถวายพอ่” ณ บรเิวณหนา้อาคารเรยีน
คณะพยาบาลศาสตร ์ กิจกรรมนีจดัขนึเพอืเป็นการแสดงความจงรกัภกัด ี และราํลกึในพระมหากรุณาธคุิณอย่างหาทสุีดมไิด ้  ของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  ซงึไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจจากคณาจารย ์  เจา้หนา้ท ี และนกัศึกษาเป็นอย่างดี
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