“...ผูมีหนาที่สื่อขาว ควรสำนึกอยูเสมอวา งานที่ทำเปนงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคำพูดงายๆ
เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผูมีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสรางดวยความยากลำบากเปนเวลาแรมป
เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถาเขาไปอยูในเสนเลือดก็สามารถปลิดชีวิตคนได...”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ พระราชทานแกนักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๐
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จันทรเกษม ติดอาวุธด้านภาษา

จัดโครงการ Speexx วัดระดับนักศึกษา

สำ�นักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสอบ
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx ให้กบั นักศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง จากโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ Speexx
อาจารย์ พั ท ธนั นท์ รั ต นวรเศวต รักษา
ราชการแทนผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป กล่าวว่า การจัดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒ เป็นการติดตามผลพัฒนาการด้านภาษา
อังกฤษของนักศึกษา เพื่อวัดระดับมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสอบวัดมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ Speexx มาแล้วในระดับ
ชั้นปีที่ ๑ และภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังการสอบ
pre-test นักศึกษาสามารถเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองจากโปรแกรม

เรียนรูภ้ าษาอังกฤษแบบออนไลน์ Speexx
“Speexx เป็นโปรแกรมฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัย
สามารถประเมินพัฒนาการของทักษะความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ และระดับของมาตรฐานความรูภ้ าษา
อังกฤษของนักศึกษาได้” อาจารย์พัทธนันท์ กล่าว
อาจารย์พัทธนันท์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน
ภาษาอั ง กฤษมี บ ทบาทและความสำ�คั ญ ต่ อ
นั ก ศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า ง
ประเทศมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งในชีวิต
ประจำ�วันในสื่อสาร การศึกษา ภาษาอังกฤษจึงมี
บทบาทในชีวติ คนไทยและทัว่ โลก ซึง่ ทุกวันนีต้ ดิ ต่อ
สือ่ สารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนัน้ การเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นกั ศึกษา เป็นการ
แสวงหาความรู้ และความสามารถในการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูไปสู่

อาชีพที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปในอนาคต
“การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นภาษา
อังกฤษให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมนั้น จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สาร เพือ่
การแสวงหาความรู้ และความสามารถในการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นการเปิดประตู
ไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปใน
อนาคต” อาจารย์พัทธนันทิ กล่าว
“เป้าหมายการจัดสอบโปรแกรม Speexx
เป็นการส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย ในด้านของภาษา โดยส่งเสริมการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสำ�นักงานหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป เล็ ง เห็ นความสำ�คั ญ ในการสร้ า ง
บัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามกรอบมาตรฐาน
TQF เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
อังกฤษให้นกั ศึกษา ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้นกั ศึกษา
ได้มีทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ และต่อยอด
ในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูไปสู่อาชีพ
การงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลได้ต่อไปในอนาคต”
อาจารย์พัทธนันท์ กล่าว

มจษ.นำ�หลักสูตร IC3 มาตรฐานสากล

มายกระดับคุณภาพน.ศ. ด้านไอที

“Slurpy grapez”

คว้ารางวัล passione music battle 2018

จั น ทรเกษม โดยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพือ่ เตรียมความพร้อม ยกระดับคุณภาพนักศึกษา
ด้านไอที ผ่านการรับรองจากองค์กรมาตรฐาน
สากล ด้วยหลักสูตร IC3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอด
เยี่ยมแกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การจัดโครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร “IC3 Digital
Literacy Certififfi ifi cation” การใช้งานอินเทอร์เน็ต
และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)
เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะด้านไอที นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายส�ำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ก่อนออกไปท�ำงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์ราชภัฏ และให้นักศึกษามีความ
แตกต่าง ความสามารถทีโ่ ดดเด่นจากผูอ้ นื่
“IC3 Digital Literacy Certificate คือ
การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy
โดยใช้ ม าตรฐานระดั บ สากลที่ รั บ รองความรู ้
ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์  โปรแกรมส�ำนักงานส�ำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต
และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพืน้ ฐาน
ทัง้ นี้ โปรแกรมจะประกอบไปด้วยโมเดล
การเรียนรู้ ๓ ด้านคือ ทักษะและพืน้ ฐานเกี่ยวกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer fundamentals)
ทั ก ษะในด้ า นการใช้ ง านโปรแกรมประยุ ก ต์
ส� ำ หรั บ การท� ำ งาน (Key application) และ
ทักษะในด้านการใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต (Living
online)” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว
ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต่อว่า ในปีนี้จะ
ด�ำเนินการในด้านที่ ๓ ก่อน เนื่องจากมีความ
จ�ำเป็นและมีความใกล้ตัวกับนักศึกษามากที่สุด
ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้จากวิทยากร เกี่ยว

กับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในด้านอื่น ๆ เพื่อ
ประยุกต์ในการท�ำงาน การสือ่ สาร โปรแกรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีน่ อกเหนือจาก Line, Facebook
โดยเน้นที่สังคมออนไลน์เป็นหลัก
“เป้าหมายโครงการครัง้ นี้ คือต้องการ
เตรียมคนให้พร้อม เพราะ IC3 คือมาตรฐาน
ความรู้ ซึง่ ให้การรับรองโดยองค์กรทีเ่ ป็นสากล
(Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on
Education’s College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The
International Society for Technology in
Education (ISTE)) ว่าความรูด้ า้ นไอทีทคี่ นพึง
ควรจะรู้อะไรเพื่อการใช้ชีวิตและการท�ำงาน
หากนั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ ละผ่ า นการ
รับรอง จะได้รับใบรับรอง (Certififfiicate) ซึ่งใช้
รับรองตนเองในการท�ำงานได้ จากพื้นความรู้
เหล่านี้ หากน�ำไปต่อยอดก็ท�ำได้ เพราะคุณมี
มาตรฐานความรู้ที่กล่าวได้ว่า “โลกยอมรับ”
แล้ว” ผู้อ�ำนวยการฯ กล่าว
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“ส�ำหรับหนังสือทีช่ อบ คือ หนังสือ
เกี่ยวกับข้อคิด และแนวการใช้ชีวิต ชื่อ
หนังสือว่า บันทึกนึกขึ้นได้ แต่งโดยปฐวี
ธุระพันธ์” นางสาวนิตยา ยะเลาะห์ นัก
วิชาการศึกษา หน่วยงาน ส�ำนักงานหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป เกริ่นถึงหนังสือที่ตนเอง
น�ำมาแนะน�ำในสัปดาห์นี้
“หนังสือ “บันทึกนึกขึ้นได้” เป็น

หนังสือเกีย่ วกับบันทึกเรือ่ งราวและความคิด
ของคน ๆ หนึ่งซึ่งเป็นเหมือนการเล่าเรื่อง
ราว ท� ำ ให้ ห ลายคนรู ้ สึ ก มี ส ่ ว นร่ ว มและ
คล้ อ ยตามไปกั บ เรื่ อ งราวในบั น ทึ ก โดย
เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เป็ น เสมื อ นการบั น ทึ ก
ความคิ ด ของเราแต่ ล ะวั น ที่ มี เ รื่ อ งราว
ต่างๆ เกิดขึ้นแทบตลอดเวลา ซึ่งเป็นที่มา
ของหนังสือเล่มนี้ โดยมีหลายๆ ข้อคิดใน
การใช้ชีวิตให้กับเรา”  นิตยา เล่าถึงเนื้อหา
ของหนังสือเล่มโปรดได้อย่างน่าสนใจ และ
ยังเล่าต่ออีกว่าหนังสือเล่มนี้ให้แง่คิดและ
ประโยชน์อย่างไรด้วยว่า
“หนังสือเล่มนี้ ท�ำให้เรามานั่งคิด
ทบทวนว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิต เราใช้
มันคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด เป็นเสมือนการ
เล่าเรื่องราวในชีวิตและความคิดของเรา 
โดยในบางส่วน บางเรื่องราวก็ตรงกับการ
ใช้ชีวิตของเรา 
หากเราเลื อ กน� ำ ส่ ว นที่ ดี ม า
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรา ก็
จะท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของเราเป็นไปใน
ทางทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม ซึง่ มีบนั ทึกหนึง่
ทีช่ นื่ ชอบมาก คือ ชีวติ ทีด่ ี ส�ำหรับแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า มันคือ
สิ่งที่เป็นท�ำให้เราสบายใจมากที่สุด
นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้สามารถ
ช่วยแลกเปลีย่ นประสบการณ์เรือ่ งราวดีๆ ที่
พบเจอของคน ๆ หนึง่ ซึง่ มันจะช่วยส�ำหรับ

หากเราเลอื กน�ำส่วนทีด่ มี าปรับปรุง
และประยุกต์ใช้กับชีวิตของเรา ก็จะ
ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตของเราเป็นไป
ในทางที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ซึ่ ง
มี บั น ทึ ก หนึ่ ง ที่ ชื่ น ชอบมาก คื อ
ชีวิตที่ดี ส�ำหรับแต่ละคนไม่เหมือน
กั น โดยส่ วนตั วแล้ วคิ ด ว่า มันคือ
สิ่งที่เป็นท�ำให้เราสบายใจมากที่สุด
แรงบันดาลใจและสร้าง แง่คดิ หรือข้อคิดใน
การด�ำเนินชีวิตให้กับผู้อ่าน”
“นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว แนว
อื่น ๆ ที่ชอบคือ เกี่ยวกับการแนวสารคดี
หรือการท่องเที่ยว เพราะท�ำให้เหมือนการ
เปิดประสบการณ์ชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้เรา
เรียนรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ ได้มากขึน้ อีกด้วย” นิตยา
เล่าถึงหนังสืออืน่ ๆ ทีต่ นเองก็เลือกอ่านเพือ่
เป็นประสบการณ์เรียนรู้และทิ้งท้ายว่า
“ปัจจุบันสื่อก็เข้ามาเยอะมากขึ้น
การอ่านหนังสืออ่านจะน้อยลง แต่ส�ำหรับ
ตนเองคิดว่าการทีจ่ ะเชิญชวนให้คนมาอ่าน
หนังสือ คือ การที่เราพยายามทอดแทรก
และบอกข้อดีรวมถึงพยายามแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวดี ๆ ที่เจอ
ภายในหนังสือ”

จากกรณีทบี่ ล็อกเกอร์ชอื่ ดังรายหนึง่ ได้โพสต์คลิปส�ำรวจการแต่งกายของเหล่าเด็กวัยรุน่ ทีไ่ ปเดินเทีย่ วสยาม ว่าเสือ้ ผ้า หน้า ผม รองเท้า
และไอเทมต่าง ๆ บนร่างกายพวกเขานัน้ มีราคาเท่าไหร่บา้ ง มีตงั้ แต่หลักร้อย หลักพัน ไปจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียว เรามาฟังความคิดเห็นของ
วัยรุ่นชาวจันทรเกษมดูว่า การแต่งกายให้ดูแพงแต่ราคาไม่แรง หรือราคาแรงและดูแพง แบบไหนดีกว่ากัน หรือดีทั้ง ๒ แบบ

นางสาวจารุวรรณ เกือ้ ทอง
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ในความคิดเห็นของตนเอง คิดว่าดีทงั้ ๒ แบบค่ะ แต่ดแี ตกต่างกันเท่านัน้ เอง ขึน้ อยู่
กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล บางคนอาจมีพื้นฐานด้านการเงินที่ดี ก็จะมีรสนิยมในการซื้อของ
ต่าง ๆ ตามก�ำลังที่ตนเองมี ส่วนคนที่มีฐานะปานกลางก็อาจจะรุ้จักการแต่งตัวที่เหมาะสม
เข้ากับตนเองโดยไม่ได้ซื้อของราคาที่แพง แต่สามารถแต่งออกมาแล้วดูแพงก็ได้ค่ะ แต่ไม่ว่า
จะแบบไหน ก็ควรอยู่ในขอบแขตไม่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นค่ะ

นายธาดา ด่านสุวรรณเมฆ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		

ผมว่าแบบไหนก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับรสนิยมและก�ำลังทรัพย์ของแต่ละคน  ถ้าแต่งแล้วไม่เดือดร้อนตัวเอง
เดือนร้อนครอบครัว หรือต้องเป็นหนี้เป็นสินในการจับจ่ายใช้สอยของเหล่านั้นมา ก็แต่งไปเถอะครับ เป็นเรื่องที่ไม่
ผิดอะไร ถือเป็นความสุข การเติมเต็มของแต่ละบุคคล แต่ถ้าให้ดีใส่ของราคาไม่แพง กลาง ๆ และแต่งออกมาดูดี
มีคลาส ผมว่าก็ถือว่าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับ
www.chandra.ac.th

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๗ ประจำ�วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน
ด้วยวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ โดยสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ ได้ด�ำเนินกิจกรรม
การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้ชื่องาน
ในครัง้ นีว้ า่   “Infinity Science” วิทยาศาสตร์ไม่มที สี่ นิ้ สุด ซึง่ ในปีนที้ างคณะวิทยาศาสตร์
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา
๑) เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมและน�ำ
ความรู้ที่ถนัดของสาขาวิชามาประกอบการท�ำกิจกรรมครั้งนี้ เช่น สาขามัลติมีเดีย จะรับ
ผิดชอบด้านการถ่ายท�ำ VTR  และภาพเสียงทีจ่ ะใช้ในงาน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
สาขาวิศวกรรมโยธา ดูแลเรื่องฉากประกอบเวทีการแสดง และยังมีสาขาอื่น ๆ ร่วมด้วย
๒) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อออกไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตร สาขา วิชา ต่างของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคคลภายนอก นักเรียน และผู้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำนาจ สวัสดิ์นะที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สนใจเพื่อให้เลือกมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ร่วมกับทีม
งานประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยตัง้ เป้าหมายในการคัดเลือกให้ได้ ตัวแทนนักศึกษา ทีม่ ที งั้ ความสามารถ
พิเศษในการแสดงออก บุคลิกภาพในการพูด การไหว้ และการน�ำเสนอทีโ่ ดดเด่น โดยมีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ จากภายนอกและภายใน
คณะวิทยาศาสตร์มาร่วมตัดสินและให้คะแนน โดยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒปิ ระกอบด้วย คุณสุภทั รา พึง่ สาระ  วิทยากรบุคลิกภาพ Style
Personality and Beauty Talent ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสมุนไพรและเครื่องส�ำอาง และหัวหน้าทีมงาน
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ คุณธนพร  ปรเมศวร์โยธิน  เจ้าของห้องเสื้อชฎาเงิน
ในการจัดกิจกรรมในครัง้ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้วโดยมี ตัวแทนนักศึกษาทีเ่ ข้าประกวดทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๔ คน จาก ๑๒ สาขาวิชา
และผลการประกวดก็ได้ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทายาสศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ดังนี้
๑)  ประเภทดาว ดาวคณะวิทยาศาสตร์  นางสาวสโรชา ทรงบุญรอด (เตย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒)  ประเภทเดือนคณะวิทยาศาสตร์ - นายองอาจ ดอกรักษ์ (ป๊อก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
โดยนักศึกษาทั้ง ๒ คนนี้จะเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด ดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยต่อไป
สุดท้ายนี้ กิจกรรมการประกวดดาว – เดือน ของคณะวิทยาศาสตร์ประจ�ำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ คงไม่จบลงแค่การประกวดให้ได้
ดาวและเดือน แล้วสิ้นสุด ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รางวัลและที่ไม่ได้รางวัลจากสาขาต่างจะเป็นเป็นส่งนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์
ในการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ได้นกั ศึกษามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เพิม่ มากขึน้ ตามนโยบายของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ต่อไป.

www.chandra.ac.th
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“Slurpy grapez”

คว้ารางวัล

passione music battle 2018

		 สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งพัฒนา
คนให้มีความรู้ มีความสามารถในด้านความ
ถนัดของตน และน�ำความถนัดของตน ผนวก
กั บ ความรู ้ จ ากการเรี ย นแสดงออกมาเป็ น
ผลงานให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาประชาคม
ได้อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับ ๑ ผลผลิต
จากรัว้ จันทรเกษม ทีน่ �ำความรู้ ความสามารถ
มาประยุกต์ใช้กบั การประกวด จนคว้ารางวัล
ชนะเลิ ศ ในรายการ passione music
battle 2018 		
		 Q :: แนะน�ำตัวเองให้กบั ชาวจันทรเกษมได้รู้จักหน่อยครับ
		 A :: “สวั ส ดี ค รั บ /ค่ ะ พวกเราวง
Slurpy grapez เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ ๑ และ ๒
ของสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สมาชิกภายในวงมีทงั้ หมด ๕
คน โดยพวกเรารวมตัวกันจากการมาเจอกันใน

ธนพล

ทางเพจเฟซบุ๊กของรายการแข่งอีกด้วย พวก
เราจึงสนใจจึงรวมตัวและเดินทางไปเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการนี้”
		 Q :: อะไรคือแรงบันดาลใจให้เข้า
ร่วมการประกวดครั้งนี้
		 A :: “พวกเราเข้าร่วมในรายการ
แข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ เ พราะว่ า  อยากจะใช้ ค วามรู ้
ความสามารถที่พวกเราได้เรียนมาจากสาขา
วิชาดนตรีสากล น�ำมาปรับใช้ในการต่อยอด
ประยุกต์ใช้ทั้งด้านการประกวดและอื่น ๆ อีก
ทัง้ พวกเราอยากท�ำให้เพือ่ ตอบแทนให้ภาควิชา
ของพวกเรา
		 Q :: เวที นี้ เ ป็ น เวที แ รกของการ
ประกวดไหม
		 A :: “เวทีนี้ไม่ใช่เวทีแรกของพวก
เรา พวกเราเริ่มเข้าร่วมการประกวดกันมา
สั ก พั ก หนึ่ ง แล้ ว และพวกเราได้ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์จากเวทีต่าง ๆ ทั้งประสบความ

ภาควิชาดนตรีสากลของเรา ซึ่งตอนนั้นมีหนึ่ง
รายวิชาทีท่ ำ� ให้เราต้องรวมตัวกันให้เป็นวง จึง
เกิดมาจากตรงนั้นและพวกเรามีจุดมุงหมาย
เดียวกันมีแนวทางในการเล่นดนตรีทเี่ หมือนกัน”
		 Q :: พวกเราเข้าร่วมการแข่งขัน
passione music battle 2018 ได้อย่างไร
		 A :: “พวกเราได้รู้ข่าวสารมาจาก
สมาชิกภายในวง รวมถึงยังได้รับข่าวสารจาก

ถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่ท�ำให้วงของพวกเราสามารถคว้ารางวัล
มาได้ คงเป็นเพราะเวลาที่พวกเราได้อยู่ด้วยกัน และพวกเราตั้งใจใน
การซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง เวลาพวกเราเจออุปสรรคพวกเราจะ
เข้าหากันและปรึกษากันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวง และจะปรับปรุงแก้ไข
กันตลอดในเรื่องของการท�ำเพลงและทุก ๆ อย่างภายในวง

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ
กองบรรณาธิการ : กานต์
บุญเกียทรัรติพชีย์รเสริ
ะภากร,
มสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com
www.chandra.ac.th
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พวกเราในนามของ Slurpy grapez อยากจะฝากถึงทุก ๆ คน
พวกเราเชือ่ ว่าทุก ๆ คนมีความฝันเป็นของตัวเองและอยากจะสร้าง
และท�ำมันให้ส�ำเร็จ อยากให้น้อง ๆ ทุกคนตามหาตัวเองให้เจอว่า
ตัวเองชอบอะไร อยากท�ำอะไร หาให้เจอแล้วท�ำซะถึงแม้บางทีใน
ระหว่างทาง เราอาจจะท้อบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่เราไม่ควรที่คิดจะ
ถอยหรือหยุดเด็ดขาด เราอยากให้ทกุ ๆ คน มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ
อนาคตสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจท�ำจะส่งผลให้ตวั เราประสบความส�ำเร็จในสักวัน
ส�ำเร็จบ้าง หรือไม่ประสบความส�ำเร็จบ้าง แต่
พวกเราก็น�ำประสบการณ์ต่าง ๆ มาปรับใช้
และหาข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไข และในทุก
ครั้งที่พวกเราลงจากเวที ก็จะมานั่งพูดคุยกัน
และปรึกษากันตลอด”
		 Q :: รางวัลทีไ่ ด้รบั จากการประกวด
คือรางวัลอะไรครับ
A :: “พวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ พร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และ
เงินรางวัลทุนการศึกษา ซึง่ มีทมี ทัง้ หมด ๓๙ วง
ซึ่งผลรางวัลที่พวกเราได้รับถือได้ว่าเป็นผล
ก�ำไร จากการทีพ่ วกเราได้ทมุ่ เทการฝึกซ้อม น�ำ
เอาประสบการณ์ตา่ ง ๆ และน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อสายวิชาชีพของพวกเรา”
		 Q :: หลังจากประกาศผลแล้ว มี
ความรู้สึกอย่างไร และตรงไปตามเป้าหมาย
ที่เราวางไว้ไหม
A :: “หลั ง จากประกาศผลรางวัล
การประกวด ซึ่งเป็นชื่อวงพวกเราที่ชนะเลิศ
อย่างแรกของพวกเราคือดีใจกันมาก ๆ เพราะ
อีก ๓๘ ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันล้วนมีความ
สามารถกันทั้งนั้น ซึ่งถ้าถามว่าตรงเป้าหมาย
ที่พวกเราได้ตงั้ ไว้ไหม ในตอนแรกพวกเราก็หวัน่ ๆ

อยูไ่ ม่นอ้ ยเลย แต่พอหลังจากทีไ่ ด้แสดงในรอบ
ชิงชนะเลิศก่อนการประกาศ มีน้อง ๆ เข้ามา
ทักทายมากมาย และเป็นก�ำลังใจให้ จึงท�ำให้
พวกเรามัน่ ใจมากขึน้ และมีแรงบันดาลใจมาก
ขึ้น จนท�ำให้พวกเราคว้ารางวัลชนะเลิศกลับ
มาได้ เพราะสิ่งนี้เลยท�ำให้รู้ว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้มันเป็นไปตามที่พวกเราตั้งไว้”
		 Q :: วงของพวกเราได้น�ำวิชาความรู้
จากการศึกษาที่สาขาวิชา มาปรับใช้กับการ
ประกวดได้อย่างไร
A :: “พวกเราได้น�ำความรู้จากการ
เรียนและค�ำแนะน�ำของอาจารย์ในสาขาวิชา
มาปรับใช้กบั เพลงทีใ่ ช้ในการประกวด คือเพลง
ทีอ่ าจารย์ให้พวกเราใช้ในการสอบ พวกเราเลย
จึงน�ำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
การประกวด”
		 Q :: อยากจะให้ ท างวง Slurpy
grapez ฝากถึงน้อง ๆ ที่คิดตามฝันของตัว
เองไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับ
		 A :: “พวกเราในนามของ Slurpy
grapez อยากจะฝากถึงทุก ๆ คน พวกเรา
เชื่อว่าทุก ๆ คนมีความฝันเป็นของตัวเองและ
อยากจะสร้างและท�ำมันให้ส�ำเร็จ อยากให้

น้อง ๆ ทุกคนตามหาตัวเองให้เจอว่าตัวเอง
ชอบอะไร อยากท�ำอะไร หาให้เจอแล้วท�ำซะ
ถึงแม้บางทีในระหว่างทาง เราอาจจะท้อบ้าง
เหนือ่ ยบ้าง แต่เราไม่ควรทีค่ ดิ จะถอยหรือหยุด
เด็ดขาด เราอยากให้ทุก ๆ คน มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจ อนาคตสิ่งที่เราตั้งใจท�ำจะส่งผลให้
ตัวเราประสบความส�ำเร็จในสักวัน”
Q :: สุดท้ายนีอ้ ยากให้ทางวง Slurpy
grapez ได้ฝากผลงานหรือติดตามวงของ
พวกเราหน่อยครับ
		 A :: “ฝากติ ด ตามผลงานพวกเรา 
Slurpy grapez ได้ที่ Facebook : Slurpy
grapez เเละยูทูปช่อง Slurpy grapez และ
ขอฝากซิงเกิ้ลของพวกเราด้วย มีชื่อเพลงว่า 
หาเท่าไหร่กห็ าไม่เจอ ฝากกดไลค์ กดเเชร์ และ
เป็นก�ำลังใจให้เราได้สร้างสรรค์เพลงใหม่ ๆ
ด้วยนะครับ/ค่ะ”
เห็นเหล่าน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้น�ำ
ความรู้ ความสามารถจากบทเรียนที่ตนเอง
ได้ศกึ ษา มาปรับใช้กบั ตนเองจนประสบความ
ส�ำเร็จแบบนี้ ไม่เพียงเพราะความสามารถ
อย่ า งเดี ย ว แต่ จ ะต้ อ งมาจากความมุ ่ ง มั่ น
ตัง้ ใจ และตัง้ เป้าหมายให้กบั ตนเอง ก็จะท�ำให้
ความฝันทีน่ อ้ งๆ ได้ฝนั ไว้จะเป็นจริงได้ อย่าง
เช่น น้องๆ วง Slurpy grapez
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งานแสดงดนตรี CRU Musical Crossroad

โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมรภ.ราชภัฏจันทรเกษม
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารนวัตรกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ที่ผ่านมา
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งานแสดงมุทิตาจิต
“๑๒ ดวงใจ สายใยจันทรา”
ณ สนามกีฬาในร่ม เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ที่ผ่านมา
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โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ที่ผ่านมา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จันทร์กระจ่างฟ้า

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม
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