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“Slurpy grapez”
คว้ารางวลั passione music battle 2018  

	 จันทรเกษม	 โดยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ	จดัอบรมพฒันาความรู	้ความสามารถ	
เพือ่เตรยีมความพร้อม	ยกระดบัคณุภาพนกัศกึษา
ด้านไอที	ผ่านการรับรองจากองค์กรมาตรฐาน
สากล	ด้วยหลักสูตร	IC3	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอด
เยี่ยมแกร	ผู ้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวว่า	การจดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“IC3	Digital	 
Literacy	Certifififfiication”	การใช้งานอนิเทอร์เนต็	
และการสื่อสารสังคมออนไลน์	(Living	Online)	
เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านไอที	นักศึกษา 
ชั้นปีสุดท้ายส�าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี	๒๑	 

จันทรเกษม ติดอาวุธด้านภาษา
จัดโครงการ Speexx วดัระดับนกัศกึษา

มจษ.นำาหลกัสตูร IC3 มาตรฐานสากล
มายกระดับคุณภาพน.ศ. ด้านไอที

		 	 ส�านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	จัดสอบ
ภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรม	Speexx	ใหก้บันักศกึษา	
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง	จากโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์	Speexx	
		 	 อาจารย์พัทธนันท์	รัตนวรเศวต	รักษา
ราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป	กล่าวว่า	การจัดสอบภาษาอังกฤษของนกัศกึษา
ชั้นปีท่ี	๒	เป็นการติดตามผลพัฒนาการด้านภาษา
อังกฤษของนักศึกษา	เพื่อวัดระดับมาตรฐานความรู้
ภาษาองักฤษดว้ยโปรแกรมสอบวดัมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	Speexx	มาแลว้ในระดบั
ชั้นปีที่	๑	และภายในระยะเวลา	๑	ปี	หลังการสอบ	
pre-test	นกัศึกษาสามารถเรยีนรู้	เพือ่พัฒนาทกัษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองจากโปรแกรม

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์	Speexx
		 	 “Speexx	เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ	ด้านการฟัง	การพูด	การอ่าน	และการ
เขียน	ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัย
สามารถประเมินพัฒนาการของทักษะความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ	และระดับของมาตรฐานความรู้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษาได้”	อาจารย์พัทธนันท์	กล่าว
		 	 อาจารย์พัทธนันท์	กล่าวต่อว่า	ปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีบทบาทและความส�าคัญต่อ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก	การเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในชีวิต
ประจ�าวันในสื่อสาร	การศึกษา	ภาษาอังกฤษจึงมี
บทบาทในชวีติคนไทยและทัว่โลก	ซึง่ทุกวนันีต้ดิตอ่
ส่ือสารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก	ดังน้ัน	การเตรียม
ความพร้อมดา้นภาษาองักฤษใหน้กัศกึษา	เปน็การ
แสวงหาความรู้	และความสามารถในการส่ือสาร
เป็นภาษาอังกฤษ	ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูไปสู่

กับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านอื่น	ๆ	เพ่ือ
ประยุกต์ในการท�างาน	การสือ่สาร	โปรแกรม 
ทีเ่กีย่วข้อง	ทีน่อกเหนอืจาก	Line,	Facebook	 
โดยเน้นที่สังคมออนไลน์เป็นหลัก

	 “เป้าหมายโครงการครัง้นี	้คือต้องการ
เตรียมคนให้พร้อม	เพราะ	IC3	คือมาตรฐาน
ความรู	้ซึง่ให้การรบัรองโดยองค์กรทีเ่ป็นสากล	
(Global	Digital	Literacy	Council	Inter-
national	(GDLC),	American	Council	on	
Education’s	College	Credit	Recommen-
dation	Service	(ACE	credit)	และ	The	
International	Society	for	Technology	in	
Education	(ISTE))	ว่าความรูด้้านไอททีีค่นพึง
ควรจะรู้อะไรเพื่อการใช้ชีวิตและการท�างาน	

	 หากนักศึกษาเรียนรู ้และผ่านการ
รับรอง	จะได้รับใบรับรอง	(Certififfiicate)	ซึ่งใช้
รับรองตนเองในการท�างานได้	จากพ้ืนความรู้
เหล่านี้	หากน�าไปต่อยอดก็ท�าได้	เพราะคุณมี
มาตรฐานความรู้ที่กล่าวได้ว่า	“โลกยอมรับ”	
แล้ว”	ผู้อ�านวยการฯ	กล่าว

อาชีพที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปในอนาคต
		 	 “การเตรียมความพร้อมด้านภาษา
องักฤษใหน้กัศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร
เกษมนั้น	จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะ
ภาษาองักฤษในระดบัทีส่ามารถติดต่อสือ่สาร	เพือ่
การแสวงหาความรู้	และความสามารถในการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงจะเป็นการเปิดประตู
ไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปใน
อนาคต”	อาจารย์พัทธนันทิ	กล่าว
		 	 “เป้าหมายการจัดสอบโปรแกรม	Speexx	
เป็นการส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย	ในด้านของภาษา	โดยส่งเสริมการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร	ซึ่งส�านักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป	เล็งเห็นความส�าคัญในการสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามกรอบมาตรฐาน	
TQF	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
องักฤษใหน้กัศึกษา	ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัศกึษา
ได้มีทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้	และต่อยอด
ในการเรียนรู้	ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูไปสู่อาชีพ
การงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปในอนาคต”	
อาจารย์พัทธนันท์	กล่าว

ก่อนออกไปท�างานตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั
และยุทธศาสตร์ราชภัฏ	และให้นักศึกษามีความ 
แตกต่าง	ความสามารถทีโ่ดดเด่นจากผูอ้ืน่

	 “IC3	Digital	Literacy	Certificate	คือ	
การประเมินทักษะด้านการใช้	Digital	Literacy	
โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู	้
ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร	์
ซอฟต์แวร์		โปรแกรมส�านกังานส�าเรจ็รปู	อนิเทอร์เนต็	
และการจดัการกับระบบโครงข่ายระดับพืน้ฐาน

	 ทัง้นี	้โปรแกรมจะประกอบไปด้วยโมเดล
การเรยีนรู	้๓	ด้านคอื	ทกัษะและพืน้ฐานเกี่ยวกับ
การใช้งานคอมพวิเตอร์	(Computer	fundamentals)	
ทักษะในด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส�าหรับการท�างาน	(Key	application)	และ
ทกัษะในด้านการใช้งานด้านอนิเตอร์เนต็	(Living	
online)”	ผศ.เกียรติพงษ์	กล่าว

	 ผู้อ�านวยการฯ	กล่าวต่อว่า	ในปีน้ีจะ
ด�าเนินการในด้านที่	๓	ก่อน	เนื่องจากมีความ
จ�าเป็นและมีความใกล้ตัวกับนักศึกษามากที่สุด	
ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากร	เก่ียว
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	 	 จากกรณทีีบ่ลอ็กเกอร์ชือ่ดงัรายหนึง่	ได้โพสต์คลปิส�ารวจการแต่งกายของเหล่าเดก็วยัรุน่ทีไ่ปเดนิเทีย่วสยาม	ว่าเสือ้ผ้า	หน้า	ผม	รองเท้า	
และไอเทมต่าง	ๆ 	บนร่างกายพวกเขานัน้มรีาคาเท่าไหร่บ้าง	มตีัง้แต่หลกัร้อย	หลกัพนั	ไปจนถึงหลกัแสนกนัเลยทเีดยีว	เรามาฟังความคดิเหน็ของ
วัยรุ่นชาวจันทรเกษมดูว่า	การแต่งกายให้ดูแพงแต่ราคาไม่แรง	หรือราคาแรงและดูแพง	แบบไหนดีกว่ากัน	หรือดีทั้ง	๒	แบบ

นางสาวจารุวรรณ เก้ือทอง
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 			 ในความคดิเหน็ของตนเอง	คดิว่าดทีัง้	๒	แบบค่ะ	แต่ดแีตกต่างกนัเท่านัน้เอง	ขึน้อยู่
กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล	บางคนอาจมีพื้นฐานด้านการเงินที่ดี	ก็จะมีรสนิยมในการซื้อของ
ต่าง	ๆ	ตามก�าลังท่ีตนเองมี	ส่วนคนที่มีฐานะปานกลางก็อาจจะรุ้จักการแต่งตัวท่ีเหมาะสม	
เข้ากับตนเองโดยไม่ได้ซื้อของราคาที่แพง	แต่สามารถแต่งออกมาแล้วดูแพงก็ได้ค่ะ	แต่ไม่ว่า
จะแบบไหน	ก็ควรอยู่ในขอบแขตไม่ท�าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นค่ะ

		 “ส�ำหรบัหนังสอืท่ีชอบ	คอื	หนงัสอื
เกี่ยวกับข้อคิด	และแนวกำรใช้ชีวิต	ชื่อ
หนังสือว่ำ	บันทึกนึกขึ้นได้	แต่งโดยปฐวี	
ธุระพันธ์”	นางสาวนิตยา ยะเลาะห์ นัก
วิชาการศกึษา หน่วยงาน สำานกังานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เกร่ินถึงหนังสือที่ตนเอง
นำามาแนะนำาในสัปดาห์นี้

		 “หนังสือ	“บันทึกนึกขึ้นได้” เป็น

หนงัสอืเกีย่วกับบนัทกึเรือ่งรำวและควำมคดิ
ของคน	ๆ	หน่ึงซ่ึงเป็นเหมือนกำรเล่ำเรื่อง
รำว	ท�ำให้หลำยคนรู ้สึกมีส่วนร่วมและ
คล้อยตำมไปกับเรื่องรำวในบันทึก	โดย
เนื้อหำในหนังสือเป็นเสมือนกำรบันทึก
ควำมคิดของเรำแต่ละวันที่มีเรื่องรำว
ต่ำงๆ	เกิดขึ้นแทบตลอดเวลำ	ซึ่งเป็นที่มำ
ของหนังสือเล่มน้ี	โดยมีหลำยๆ	ข้อคิดใน
กำรใช้ชีวิตให้กับเรำ”		นิตยา	เล่าถึงเนื้อหา
ของหนงัสอืเล่มโปรดได้อย่างน่าสนใจ	และ
ยังเล่าต่ออีกว่าหนังสือเล่มนี้ให้แง่คิดและ
ประโยชน์อย่างไรด้วยว่า

		 “หนังสือเล่มน้ี	ท�ำให้เรำมำน่ังคิด
ทบทวนว่ำในแต่ละวันที่เรำใช้ชีวิต	เรำใช้
มันคุ้มค่ำมำกน้อยเพียงใด	เป็นเสมือนกำร
เล่ำเรื่องรำวในชีวิตและควำมคิดของเรำ	
โดยในบำงส่วน	บำงเรื่องรำวก็ตรงกับกำร
ใช้ชีวิตของเรำ	

		 หำก เรำ เลื อกน� ำส ่ วนที่ ดี ม ำ
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรำ	ก็
จะท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตของเรำเป็นไปใน
ทำงทีถ่กูต้องและเหมำะสม	ซึง่มบีนัทกึหนึง่
ทีช่ืน่ชอบมำก	คอื	ชวีติทีด่	ีส�ำหรบัแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน	โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ำ	มันคือ
สิ่งที่เป็นท�ำให้เรำสบำยใจมำกที่สุด

		 นอกจำกน้ี	หนังสือเล่มน้ีสำมำรถ
ช่วยแลกเปลีย่นประสบกำรณ์เรือ่งรำวดีๆ 	ที่
พบเจอของคน	ๆ 	หนึง่	ซึง่มนัจะช่วยส�ำหรบั

แรงบนัดำลใจและสร้ำง	แง่คดิหรือข้อคดิใน
กำรด�ำเนินชีวิตให้กับผู้อ่ำน”

		 “นอกจำกหนังสือเล่มนี้แล้ว	แนว
อื่น	ๆ	ที่ชอบคือ	เกี่ยวกับกำรแนวสำรคดี
หรือกำรท่องเที่ยว	เพรำะท�ำให้เหมือนกำร
เปิดประสบกำรณ์ชีวิต	เปิดโลกทัศน์ให้เรำ
เรยีนรูใ้นเรือ่งต่ำง	ๆ	ได้มำกขึน้อกีด้วย”	นติยา	
เล่าถงึหนงัสอือ่ืน	ๆ 	ทีต่นเองกเ็ลอืกอ่านเพือ่
เป็นประสบการณ์เรียนรู้และทิ้งท้ายว่า

		 “ปัจจุบันสื่อก็เข้ำมำเยอะมำกขึ้น	
กำรอ่ำนหนังสืออ่ำนจะน้อยลง	แต่ส�ำหรับ
ตนเองคดิว่ำกำรทีจ่ะเชญิชวนให้คนมำอ่ำน
หนังสือ	คือ	กำรที่เรำพยำยำมทอดแทรก
และบอกข้อดีรวมถึงพยำยำมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์เก่ียวกับเรื่องรำวดี	ๆ	ท่ีเจอ
ภำยในหนังสือ”

หากเราเลือกน�าส่วนทีด่มีาปรบัปรงุ
และประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรา ก็จะ
ท�าให้การด�าเนินชีวิตของเราเป็นไป
ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
มีบันทึกหนึ่ งที่ ช่ืนชอบมาก คือ 
ชีวิตท่ีดี ส�าหรับแต่ละคนไม่เหมือน
กัน โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า มันคือ 
สิ่งที่เป็นท�าให้เราสบายใจมากที่สุด

นายธาดา ด่านสุวรรณเมฆ
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
	 	 ผมว่าแบบไหนก็ได้นะครับ	ขึ้นอยู่กับรสนิยมและก�าลังทรัพย์ของแต่ละคน		ถ้าแต่งแล้วไม่เดือดร้อนตัวเอง	
เดือนร้อนครอบครัว	หรือต้องเป็นหนี้เป็นสินในการจับจ่ายใช้สอยของเหล่านั้นมา	ก็แต่งไปเถอะครับ	เป็นเร่ืองที่ไม่
ผิดอะไร	ถือเป็นความสุข	การเติมเต็มของแต่ละบุคคล	แต่ถ้าให้ดีใส่ของราคาไม่แพง	กลาง	ๆ	และแต่งออกมาดูดี	 
มีคลาส	ผมว่าก็ถือว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ สวัสดิ์นะที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

งานประชาสัมพนัธ์	ของคณะวทิยาศาสตร์	และมหาวทิยาลยั	โดยตัง้เป้าหมายในการคดัเลอืกให้ได้	ตวัแทนนกัศกึษา	ทีม่ทีัง้ความสามารถ
พเิศษในการแสดงออก	บคุลิกภาพในการพดู	การไหว้	และการน�าเสนอทีโ่ดดเด่น	โดยมกีรรมการผูท้รงคณุวฒิุทัง้จากภายนอกและภายใน
คณะวทิยาศาสตร์มาร่วมตดัสนิและให้คะแนน	โดยกรรมการผูท้รงคุณวฒุปิระกอบด้วย	คณุสภุทัรา	พึง่สาระ		วทิยากรบคุลกิภาพ	Style	
Personality	and	Beauty	Talent	ผศ.ดร.ตฤณกร	เกตุกุลพันธ์	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาสมุนไพรและเครื่องส�าอาง	และหัวหน้าทีมงาน
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์	คุณธนพร		ปรเมศวร์โยธิน		เจ้าของห้องเสื้อชฎาเงิน	
		 	 ในการจดักจิกรรมในคร้ัง	ทีไ่ด้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้	แล้วโดยม	ีตวัแทนนักศกึษาทีเ่ข้าประกวดทัง้สิน้จ�านวน	๒๔	คน	จาก	๑๒	สาขาวิชา	
และผลการประกวดก็ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทายาสศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา		๒๕๖๑	ดังนี้	
		 	 ๑)		ประเภทดาว	ดาวคณะวิทยาศาสตร์		นางสาวสโรชา	ทรงบุญรอด	(เตย)	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 	 ๒)		ประเภทเดือนคณะวิทยาศาสตร์	-	นายองอาจ	ดอกรักษ์	(ป๊อก)	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
		 	 โดยนักศึกษาทั้ง	๒	คนนี้จะเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด	ดาว	-	เดือน	ของมหาวิทยาลัยต่อไป	
		 	 สุดท้ายน้ี	กจิกรรมการประกวดดาว	–	เดอืน	ของคณะวทิยาศาสตร์ประจ�าปีการศกึษา		๒๕๖๑	คงไม่จบลงแค่การประกวดให้ได้	
ดาวและเดือน	แล้วส้ินสุด	ตัวแทนนักศึกษาท่ีได้รางวัลและที่ไม่ได้รางวัลจากสาขาต่างจะเป็นเป็นส่งนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการด�าเนินการประชาสมัพนัธ์	เพือ่ให้ได้นกัศกึษามาเรยีนคณะวทิยาศาสตร์	ให้เพิม่มากขึน้ตามนโยบายของคณบด	ีคณะวทิยาศาสตร์	
ต่อไป.		 	

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

		 	 ด้วยวันศุกร์ที่	๑๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ที่ผ่านมา	คณะวิทยาศาสตร์	โดยสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	ได้ด�าเนินกิจกรรม
การประกวดดาว-เดือน	คณะวิทยาศาสตร์ประจ�าปี	การศึกษา	๒๕๖๑	โดยใช้ชื่องาน 
ในครัง้นีว่้า		“Infinity Science” 	วทิยาศาสตร์ไม่มทีีส้ิ่นสดุ	ซึง่ในปีนีท้างคณะวทิยาศาสตร์
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา	
		 	 ๑)	เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นทีมและน�า
ความรู้ที่ถนัดของสาขาวิชามาประกอบการท�ากิจกรรมครั้งนี้	เช่น	สาขามัลติมีเดีย	จะรับ
ผดิชอบด้านการถ่ายท�า	VTR		และภาพเสยีงทีจ่ะใช้ในงาน	สาขาออกแบบผลติภณัฑ์	และ
สาขาวิศวกรรมโยธา	ดูแลเรื่องฉากประกอบเวทีการแสดง	และยังมีสาขาอื่น	ๆ 	ร่วมด้วย
		 	 ๒)	เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อออกไปประชาสัมพันธ์	
หลักสูตร	สาขา	วิชา	ต่างของคณะวิทยาศาสตร์	ให้กับบุคคลภายนอก	นักเรียน	และผู้ท่ี
สนใจเพื่อให้เลือกมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม	ร่วมกับทีม
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

ธนพล

ถ้าถามว่าเหตุผลอะไรท่ีท�าให้วงของพวกเราสามารถคว้ารางวัล
มาได้ คงเป็นเพราะเวลาท่ีพวกเราได้อยู่ด้วยกัน และพวกเราตั้งใจใน
การซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง เวลาพวกเราเจออุปสรรคพวกเราจะ
เข้าหากันและปรึกษากันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวง และจะปรับปรุงแก้ไข
กันตลอดในเรื่องของการท�าเพลงและทุก ๆ  อย่างภายในวง

  สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งพัฒนา
คนให้มีความรู้ มีความสามารถในด้านความ
ถนดัของตน และนำาความถนดัของตน ผนวก
กับความรู ้จากการเรียนแสดงออกมาเป็น 
ผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาประชาคม
ได้อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับ ๑ ผลผลิต 
จากรัว้จนัทรเกษม ทีน่ำาความรู ้ความสามารถ 
มาประยกุต์ใช้กบัการประกวด จนคว้ารางวลั
ชนะเลิศ ในรายการ passione music 
battle 2018   

  Q :: แนะนำาตวัเองให้กบัชาวจนัทร-
เกษมได้รู้จักหน่อยครับ

  A :: “สวัสดีครับ/ค่ะ	พวกเรำวง	
Slurpy	grapez	เป็นนกัศกึษำชัน้ปีที	่๑	และ	๒	
ของสำขำวิชำดนตรีสำกล	คณะมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร์	สมำชิกภำยในวงมีท้ังหมด	๕	
คน	โดยพวกเรำรวมตวักันจำกกำรมำเจอกนัใน

“Slurpy grapez”
คว้ารางวัล

passione music battle 2018  

ภำควิชำดนตรีสำกลของเรำ	ซึ่งตอนนั้นมีหนึ่ง
รำยวชิำทีท่�ำให้เรำต้องรวมตวักนัให้เป็นวง	จงึ
เกิดมำจำกตรงนั้นและพวกเรำมีจุดมุงหมำย
เดยีวกนัมแีนวทำงในกำรเล่นดนตรทีีเ่หมอืนกัน”

  Q :: พวกเราเข้าร่วมการแข่งขัน 
passione music battle 2018 ได้อย่างไร

  A ::  “พวกเรำได้รู้ข่ำวสำรมำจำก
สมำชิกภำยในวง	รวมถึงยังได้รับข่ำวสำรจำก

ทำงเพจเฟซบุ๊กของรำยกำรแข่งอีกด้วย	พวก
เรำจึงสนใจจึงรวมตัวและเดินทำงไปเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในรำยกำรนี้”

  Q :: อะไรคือแรงบันดาลใจให้เข้า
ร่วมการประกวดครั้งนี้

  A ::  “พวกเรำเข้ำร่วมในรำยกำร
แข่งขันคร้ังนี้เพรำะว่ำ	อยำกจะใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถที่พวกเรำได้เรียนมำจำกสำขำ
วิชำดนตรีสำกล	น�ำมำปรับใช้ในกำรต่อยอด	
ประยุกต์ใช้ทั้งด้ำนกำรประกวดและอื่น	ๆ	อีก
ทัง้พวกเรำอยำกท�ำให้เพือ่ตอบแทนให้ภำควชิำ
ของพวกเรำ

  Q :: เวทีนี้เป็นเวทีแรกของการ
ประกวดไหม

  A :: “เวทีนี้ไม่ใช่เวทีแรกของพวก
เรำ	พวกเรำเร่ิมเข้ำร่วมกำรประกวดกันมำ
สักพักหนึ่งแล้ว	และพวกเรำได้เก็บเกี่ยว
ประสบกำรณ์จำกเวทีต่ำง	ๆ	ทั้งประสบควำม
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พวกเราในนามของ Slurpy grapez อยากจะฝากถึงทุก ๆ คน 
พวกเราเชือ่ว่าทกุ ๆ  คนมีความฝันเป็นของตัวเองและอยากจะสร้าง
และท�ามันให้ส�าเร็จ อยากให้น้อง ๆ ทุกคนตามหาตัวเองให้เจอว่า 
ตัวเองชอบอะไร อยากท�าอะไร หาให้เจอแล้วท�าซะถึงแม้บางทีใน
ระหว่างทาง เราอาจจะท้อบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่เราไม่ควรที่คิดจะ
ถอยหรือหยดุเด็ดขาด เราอยากให้ทุก ๆ คน มีความมุ่งม่ันและต้ังใจ 
อนาคตสิง่ท่ีเราตัง้ใจท�าจะส่งผลให้ตัวเราประสบความส�าเรจ็ในสกัวนั

ส�ำเร็จบ้ำง	หรือไม่ประสบควำมส�ำเร็จบ้ำง	แต่
พวกเรำก็น�ำประสบกำรณ์ต่ำง	ๆ	มำปรับใช้
และหำข้อผิดพลำดกลับมำแก้ไข	และในทุก
ครั้งที่พวกเรำลงจำกเวที	ก็จะมำนั่งพูดคุยกัน
และปรึกษำกันตลอด”	

  Q :: รางวลัทีไ่ด้รบัจากการประกวด 
คือรางวัลอะไรครับ

  A :: “พวกเรำได้รับรำงวัลชนะเลิศ
อันดับ	๑	พร้อมรับถ้วยรำงวัลชนะเลิศ	และ
เงนิรำงวลัทุนกำรศกึษำ	ซึง่มีทมีทัง้หมด	๓๙	วง	 
ซึ่งผลรำงวัลที่พวกเรำได้รับถือได้ว่ำเป็นผล
ก�ำไร	จำกกำรทีพ่วกเรำได้ทุม่เทกำรฝึกซ้อม	น�ำ
เอำประสบกำรณ์ต่ำง	ๆ 	และน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อสำยวิชำชีพของพวกเรำ”	

  Q :: หลังจากประกาศผลแล้ว มี
ความรู้สึกอย่างไร และตรงไปตามเป้าหมาย
ที่เราวางไว้ไหม

  A :: “หลังจำกประกำศผลรำงวัล
กำรประกวด	ซึ่งเป็นชื่อวงพวกเรำที่ชนะเลิศ	
อย่ำงแรกของพวกเรำคอืดใีจกนัมำก	ๆ 	เพรำะ
อีก	๓๘	ทีม	ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันล้วนมีควำม
สำมำรถกันทั้งนั้น	ซึ่งถ้ำถำมว่ำตรงเป้ำหมำย
ที่พวกเรำได้ต้ังไว้ไหม	ในตอนแรกพวกเรำก็หวัน่	ๆ	 

อยู่ไม่น้อยเลย	แต่พอหลงัจำกทีไ่ด้แสดงในรอบ
ชิงชนะเลิศก่อนกำรประกำศ	มีน้อง	ๆ	เข้ำมำ
ทักทำยมำกมำย	และเป็นก�ำลังใจให้	จึงท�ำให้
พวกเรำมัน่ใจมำกขึน้	และมแีรงบนัดำลใจมำก
ขึ้น	จนท�ำให้พวกเรำคว้ำรำงวัลชนะเลิศกลับ
มำได้	เพรำะสิ่งนี้เลยท�ำให้รู้ว่ำเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้มันเป็นไปตำมที่พวกเรำตั้งไว้”

  Q :: วงของพวกเราได้นำาวิชาความรู้
จากการศึกษาที่สาขาวิชา มาปรับใช้กับการ
ประกวดได้อย่างไร

  A ::	“พวกเรำได้น�ำควำมรู้จำกกำร
เรียนและค�ำแนะน�ำของอำจำรย์ในสำขำวิชำ
มำปรับใช้กับเพลงทีใ่ช้ในกำรประกวด	คอืเพลง
ทีอ่ำจำรย์ให้พวกเรำใช้ในกำรสอบ	พวกเรำเลย
จึงน�ำควำมรู้ในห้องเรียนมำประยุกต์ใช้	เพื่อ
กำรประกวด”

  Q :: อยากจะให้ทางวง Slurpy 
grapez ฝากถึงน้อง ๆ ท่ีคิดตามฝันของตัว
เองไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับ

  A :: “พวกเรำในนำมของ	Slurpy	
grapez	อยำกจะฝำกถึงทุก	ๆ	คน	พวกเรำ
เชื่อว่ำทุก	ๆ 	คนมีควำมฝันเป็นของตัวเองและ
อยำกจะสร้ำงและท�ำมันให้ส�ำเร็จ	อยำกให้

น้อง	ๆ	ทุกคนตำมหำตัวเองให้เจอว่ำตัวเอง
ชอบอะไร	อยำกท�ำอะไร	หำให้เจอแล้วท�ำซะ
ถึงแม้บำงทีในระหว่ำงทำง	เรำอำจจะท้อบ้ำง	
เหนือ่ยบ้ำง	แต่เรำไม่ควรทีค่ดิจะถอยหรอืหยดุ
เด็ดขำด	เรำอยำกให้ทุก	ๆ	คน	มีควำมมุ่งมั่น
และตั้งใจ	อนำคตสิ่งที่เรำตั้งใจท�ำจะส่งผลให้
ตัวเรำประสบควำมส�ำเร็จในสักวัน”

  Q :: สดุท้ายนีอ้ยากให้ทางวง Slurpy 
grapez ได้ฝากผลงานหรือติดตามวงของ
พวกเราหน่อยครับ

  A :: “ฝำกติดตำมผลงำนพวกเรำ	
Slurpy	grapez	ได้ที่	Facebook	:	Slurpy	
grapez	เเละยูทูปช่อง	Slurpy	grapez	และ
ขอฝำกซิงเก้ิลของพวกเรำด้วย	มีช่ือเพลงว่ำ	
หำเท่ำไหร่กห็ำไม่เจอ	ฝำกกดไลค์	กดเเชร์	และ
เป็นก�ำลังใจให้เรำได้สร้ำงสรรค์เพลงใหม่	ๆ	
ด้วยนะครับ/ค่ะ”	

  เห็นเหล่าน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้นำา
ความรู้ ความสามารถจากบทเรียนท่ีตนเอง
ได้ศกึษา มาปรบัใช้กบัตนเองจนประสบความ
สำาเร็จแบบน้ี ไม่เพียงเพราะความสามารถ
อย่างเดียว แต่จะต้องมาจากความมุ ่งมั่น 
ตัง้ใจ และตัง้เป้าหมายให้กบัตนเอง ก็จะทำาให้
ความฝันทีน้่องๆ  ได้ฝันไว้จะเป็นจรงิได้ อย่าง
เช่น น้องๆ วง Slurpy grapez
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งานแสดงดนตรี CRU Musical Crossroad
โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมรภ.ราชภัฏจันทรเกษม 
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ณ รร.จันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ท่ีผ่านมา
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งานแสดงมุทิตาจิต 
“๑๒ ดวงใจ สายใยจันทรา”

ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่	๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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