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ดวงประจ�ำปี ๒๕๕๘  
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ เม.ย. - ๑๓ พ.ค.) ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ต.ค. - ๑๕ พ.ย.)

ราศีกรกฏ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ค. - ๑๖ ส.ค.) ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ ๑๖  ม.ค. - ๑๒ ก.พ.)

ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ พ.ค.- ๑๓ มิ.ย.) ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค.)

ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ส.ค. - ๑๖ ก.ย.) ราศีกุมภ์  (เกิดระหว่างวันที่ ๑๓ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.)

ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. - ๑๔ ก.ค.) ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ ธ.ค. - ๑๓ ม.ค.)

ราศีกันย์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ ก.ย. - ๑๖ ต.ค.) ราศีมีน (เกิดระหว่างวันที่ ๑๔ มี.ค. - ๑๒ เม.ย.)

ดวงชะตาเดินผ่านจุดตกต�่าท่ีสุดแห่งดวงชะตามาแล้วในรอบ ๒ ป ี
ทีผ่่านมา ใครทีด่�ารงตน ไม่พงัทลาย ไม่ประสบความวบิตั ิยงัด�าเนินชวีติ
เข้าสูปี่ ๒๕๕๘ ถอืว่าเป็นปีแห่งการเริม่ต้นใหม่ ต้องมคีวามหวงั ไม่ท้อแท้ 
ไม่อาลัยอาวรณ์ ใครตั้งสติได้ก่อน จะตั้งตัวได้ก่อน

เป็นปีแห่งความส�าเร็จอย่างรุ่งโรจน์ และการพ้นเคราะห์เภทภัย 
เป็นปีทีส่�าคญัส�าหรบัชะตาชีวติในรอบ ๓๐ ปี ราศตีลุย์ได้ผ่านพ้นเคราะห์ภัย 
ต่าง ๆ ที่เกิดจากกรรมเก่าไปแล้ว หลังจากนี้กุศลที่ได้สร้างมาจะ 
เกื้อหนุนให้ดวงชะตาชีวิตโดดเด่น

ชาวราศกีรกฎได้ผ่านจดุเคราะห์หนกัทีส่ดุในรอบ ๓๐ ปี ในปี ๒๕๕๘  
กุศลที่ท�ามาจะปรากฏเป็นผลของความสุข และความส�าเร็จในชีวิต 
การงานรุ่งโรจน์ ก้าวหน้า การเรียนประสบความส�าเร็จ การเงินมั่นคง 
มคีวามรกัทีล่งตัว ราบรืน่ หากไม่ปรากฏเด่นชดั ขอให้รูไ้ว้ว่าตนได้สร้าง
กศุลมาน้อย ควรท�าบญุกศุล บารม ีจะได้ปรากฎผลดีเกิดขึน้ในดวงชะตา

ชาวราศีมังกรปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ที่ต้องตั้งสติ ที่ผ่านมา
มีความรุ่งเรืองเป็นล�าดับ ชาวราศีมังกรที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ มุ่งม่ัน 
ขยัน บุญกุศลที่ได้สร้างมาจะส่งผลนับจากนี้ไปถึง ๒ ปี แต่ตัั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปจนถึงกลางปี ๒๕๕๙ จะมีเคราะห์ ต้องไม่ประมาท 
รอบคอบ แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี

ราศีพฤษภ ปีนี้เป็นปีแห่งการต้ังสติ ปีแห่งการต่อสู้ ปีแห่งการ 
สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อเป็นมงคลบุญให้พ้นภัย ปีที่ผ่านมาหากมีการ
สร้างบุญกุศลไว้ ปีนี้ไม่ต้องกลัวอะไร แต่ต้องด�าเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท

ชาวราศีพิจิก ปีนี้เป็นปีแห่งการก่อร่างสร้างตัว ชีวิตต้องสู้ บุญกุศล
จะน�าพาไปสู่ความมั่นคง และความส�าเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในชีวติ
และทรัพย์สิน ให้ระวังเรื่องของสุขภาพ และอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นกรรมเก่า
ที่จะส่งผล ขอให้ชาวราศีพิจิกมีก�าลังใจ สุดท้ายจะประสบผลส�าเร็จ

ราศีสิงห์จะมีชะตาชีวิตต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา คือ หลายอย่าง
ในชีวิตจะติดขัด ไม่ราบรื่น หากราศึสิงห์สามารถตั้งสติ เร่งสร้างบุญ 
โดยเฉพาะบญุสร้างพระอุโบสถ ซือ้ทีด่นิถวายวดั ฯลฯ จะเป็นมหามงคล
หนุนดวงชะตาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

เป็นปีแห่งดวงชะตาเดนิเข้ามมุอบัต่อเนือ่งจากครึง่ปีหลังในปี ๒๕๕๗  
ส�าหรับในปี ๒๕๕๘ จะต้องใช้บุญกุศลที่ผ่านมาเพื่อให้พ้นเคราะห์ที่จะ
เกดิข้ึน และจะเกิดการเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่หลงัจากวนัที ่๑๑ กรกฎาคม 
ด้วยอานิสงฆ์ของผลบุญนั้น จะคุ้มครองรักษา

ปีนี้ เป ็นปีแห่งความรุ ่งโรจน์ รุ ่งเรือง ร�่ารวย ดวงชะตาปีนี ้
โดดเด่นทีสุ่ดในรอบ ๑๒ ปี กศุลผลบญุแสดงผลเป็นรปูธรรมอย่างชดัเจน 
การงานรุ่งโรจน์ ก้าวหน้า การเงินรุ่งเรือง ถึงจังหวะที่สามารถซื้อบ้าน 
ซ้ือรถ มคีูค่รองคนรกั ทีส่ามารถลงเอยแต่งงานและเก้ือกลูต่อดวงชะตา
ชีวิต หรือไม่ก็มีผู้ใหญ่เกื้อหนุน

ส�าหรับในครึ่งป ีแรกจะมีดวงชะตาในมุมอับจนถึงช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะมีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตจะประสบความส�าเร็จ 
เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจังหวะที่สองจากร่วงโรยสู่รุ่งโรจน์ ชีวิตจะ
พ้นโพยภัย

เป็นปีแห่งการเดินทางผ่านเงาราหู ต้องไม่ประมาทในการด�าเนิน
ชีวิต กรรมเก่าที่สร้างมาจะปรากฎในช่วงเวลาดังกล่าว มีเกณฑ์การ 
สูญเสียพลัดพราก เจ็บไข้ได้ป่วย ให้อดทนไว้ถึงราวต้นปี ๒๕๕๙ ชะตา
ชีวิตจะดีขึ้นและจะดียาวไปตลอด

ราศีมีนปีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ร้ายดีสลับเปลี่ยนกัน  
เป็นปีทีด่วงสองกระแสผสมผสาน บญุกศุล ศรทัธา ปัญญาจะเป็นเครือ่ง
น�าพาให้วถีิชวีติผ่านพ้นโพยภยั จากเงาของแรงกรรมและน้อมน�าให้เกดิ
ความสุขและความส�าเร็จ

ข้อมูลจาก : หมอลักษณ์ เลขาคณิต
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๓

สำรจำกอธิกำรบดี

ปีมะแมมุ่งมั่น

สร้ำงสรรค์วิชำกำร

สวัสดีท่านคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวจันทรเกษมทุกท่าน 

  ในวาระดถิขีึน้ปีใหม่ ๒๕๕๘ ดฉินัขอเป็นตวัแทนมหาวทิยาลยั สวสัดปีีใหม่ทกุท่าน โดยขอ
อญัเชญิอ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักด์ิสทิธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ทีแ่ต่ละท่านเคารพ
นับถอื โปรดดลบนัดาล คุม้ครองให้ทกุท่านมแีต่ความสุข ความเจรญิ ความส�าเร็จและความ
สมหวังตลอดปีใหม่นี้
  และดิฉันขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้มีส่วนช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวหน้า 
ในรอบปีที่ผ่านมา ท้ังด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ ให้ก�าลังใจ
สนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยอย่างดี
  ปีใหม่นี ้มหาวิทยาลยัจะเร่งผลกัดนังานวชิาการให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน ทัง้ในส่วนของคณุภาพ
บณัฑิต และคุณภาพอาจารย์ บณัฑิตของเราได้รบัค�าชมเชยในเรือ่งการท�างานอยูแ่ล้ว สมกบั
เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีจิตอาสา” ส่วนที่มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม 
คือ ความรู้ในศาสตร์ ทักษะภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาอาเซียน และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี จงึขอให้อาจารย์ผูส้อนและนกัศกึษาได้ร่วมมอืกนัในการเรยีนการสอน
อย่างเต็มที่
  ส�าหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่าน พัฒนางานวิชาการ ด้วย
การผลติเอกสารประกอบการสอน ต�ารางานวจิยั และการเข้าสูต่�าแหน่งทางวชิาการ เพือ่ให้
คณาจารย์ของเราเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในชุมชนนักวิชาการ
  ส�าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ ขอให้ปฏบิตัหิน้าทีข่องท่านอย่างเตม็ที ่เรียนรู้และ
พัฒนางาน เพื่อให้ท่านมีบทบาทตามหน้าที่ “สนับสนุนวิชาการ”
  ส่วนภารกิจอื่น ๆ ที่ดิฉันได้เสนอวิสัยทัศน์ไว้ ๔ ข้อ คือ “ฟื้นช่ือเสียงวิชาการ จัดบ้าน
ให้น่าอยู่ ปฏิรูปการเรียนรู้ และขยายเครือข่ายสู่สากล” เราก็ยังคงด�าเนินการต่อไปอย่าง 
เต็มที่เช่นกัน
  ขอขอบคุณ และสวัสดีปีใหม่ค่ะ
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ปีมะแมมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ 
“ชงโคเกมส์” ประจำาปี ๒๕๕๗์

๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
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ปีมะแมมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬา และหอประชุมมหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
ผู้ช่วยอธิการบดีีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.นภสร เจริญโพธิ์  
อาจารย์ประจำาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ปีใหม่นี้ขอให้ชาวจันทรเกษมทุกท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุก สดช่ืน สมหวัง 
ปลอดภัย มั่งมี มากล้น เงินทอง ลาภยศ สรรเสริญ สุขภาพ ความรัก เพ่ือนมิตร โชคลาภ 
วาสนา บุญบารมี  รุ่งเรือง ร�่ารวย อายุมั่น ขวัญยืน สมบูรณ์ พูนสุข ครับ

สวสัดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ปีใหม่นี ้ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั และส่ิงศกัด์ิสทิธ ิทัง้หลายในสากลโลก  
ดลบันดาลให้ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรา 
มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนขอให้
ครอบครัวของทุกท่านมีความสุข สมบูรณ์พร้อมทุกประการ และขอให้ทุกท่านเป็นผู้ท่ีเปี่ยมด้วย
พลังแห่งการพัฒนาที่สร้างสรรค์ในตนเอง และผู้อื่น ตลอดปีใหม่นี้เทอญ  

“ส่งท้ายปีมะเมีย... ต้อนรับสู่ปีมะแม พุทธศักราช ๒๕๕๘” 
๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายะวดี ซันประสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำานักงานอธิการบดี

ในโอกาสปีใหม่ท่ีจะถึงนี้ ขอให้อาจารย์ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคน จงพบแต่สิ่งดี ๆ  ปราศจาก
ความทุกข์ มีความก้าวหน้า ในหน้าท่ีการงานและครอบครัว ประสบแต่ความสุขตลอด 
ปี ๒๕๕๘ ตลอดไป 

ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๕๘ ขอน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ เม่ือวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ดังนี้
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหต ุ

สิง่ทีไ่ด้รบัคอื ผล การทำางานของท่าน กจ็ะเป็นเหตใุห้เกดิผลอืน่ ๆ  ต่อเนือ่งกนัไปอีกไม่หยดุยัง้ ดงันัน้  
ให้พจิารณาการกระทำาหรอื กรรมของตนให้ด ีเพราะอนาคต กค็อื ผลของการกระทำาในปัจจบุนั” 

ในวาระศภุมงคลขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๕๘ นี ้ขออาราธนาอ�านาจแห่งคณุพระศรรัีตนตรยัและ 
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายได้โปรดดลบนัดาลประทานพรให้คณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาทกุท่านเจริญสติ 

ให้คงอยูใ่นศลี สมาธแิละปัญญาเสมอ คดิสิง่ใดจงส�าเรจ็ สมปราถนาทุกประการ
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นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกฤษดา อิ่มวุฒิกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ หรือเดือนมหาวิทยาลัย ประจำาปี ๒๕๕๗

นางสาวกัลญา ชมกลิ่น 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวเกวลี ศรีแลง 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ หรือนายกองค์การนักศึกษา

สวสัดปีีใหม่ ปี ๒๕๕๘ ขอให้ปีใหม่นี ้ คดิด ีท�าด ีและพบเจอแต่สิง่ดี ๆ ตลอดปี และตลอด
ไป ขออวยชัยให้มสีขุสมหวงั มพีลงัในการต่อสู ้ขอให้มคีวามสขุกาย สบายใจ ปราศจากทกุข์
โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง Happy new yaer ๒๐๑๕ ครับ

เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ กระผมของเป็นตวัแทนนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมอวยพรปีใหม่ให้ทกุท่าน ขออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิในสากลพิภพ 
จงดลบันดาลให้คณาจารย์ นกัศกึษา ตลอดจนบุคลากรทกุคน ได้พบแต่ความสขุ ความเจรญิ 
ท้ังในด้านหน้าท่ีการงาน มสีขุภาพร่างกายทีส่มบูรณ์ แขง็แรง ตลอดจนเงนิทองไหลมาเทมา 
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับ “ปีมะแม ๒๕๕๘” ครับ

“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
บันดาลให้ท่านทั้งหลายจงสุขศรี
สุขภาพร่างกายนั้นเปรมปรีด์

เงินมากมีทองไหลมาพาสุขใจ”

ในวาระดิถีขึน้ปีใหม่  ขอพรอ�านาจจากสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์กุแห่งหน ดลบนัดาลให้สมาชกิครอบครวั CRU 
พบเจอแต่สิง่ด ีๆ  ตลอดปี และตลอดไป  ขออวยชยัให้มสีขุสมหวงั มพีลงัในการด�าเนนิชวีติ… 

Happy New Year ๒๐๑๕
 “ปีใหม่นี้ขอให้บุญรักษา
 พี่น้องยา CRU สว่างไสว

แข็งแรงดีปราศจากทุกข์โรคภัย
จิตแจ่มใส กันตลอดปีและตลอดไป”

สวัสดีปีใหม่ลูกเทาเหลืองทุกคนนะคะ ปีใหม่น้ีขอให้ทุกคนเริ่มต้น ได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ  
สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้วางท้ิงไว้ในปีเก่า มีท้ังก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสมองและก�าลังทรัพย์ที่ดี
ตลอดไปค่ะ สุดท้ายนี้ส�าหรับใครท่ีคิดจะเดินไปต่างจังหวัดขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะ 
ชีวิตเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติ อย่าประมาทกันนะคะ ด้วยรักและหวังดีค่ะ

๗
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บุษบา บานฉ่ำ
สวัสดีปใหม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๘

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

จันทร์กระจ่างฟ้า
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