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  “เพราะไม่มีใครรู้อนาคต ใช่ว่าทุก
คนจะตัดสินใจเลือกถูกเสมอไป มันท�าให้
เราไม่ย ่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดจากการ
เลือก ฉะนัน้ เราต้องเดนิหน้าสู้กบัทางเลอืก 
นัน้ ๆ  ค่ะ” ประโยคแรกท่ีเป็นข้อคดิด ีๆ  จาก
หนังสือเล่มโปรดของ “ปุ้ย” หรือนางสาว
รตันา เกลด็พรม เจ้าหน้าทีบ่รกิารงานทัว่ไป 
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  หนังสือที่เธอมาแนะน�านั้น มีชื่อ
ว่า “เม่ือท�าเตม็ที ่ให้คดิเสมอว่า มันดทีีส่ดุ” 

ส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้น 
ไปฟังพร้อม ๆ  กันเลยค่ะ

  “เนื้อหาภายในเล่ม 
ผู้เขียนจะพาเราย้อนอดีตกลับ
ไปในช่วง ๆ หนึ่งว่า ถ้าตอน
นั้นเราไม่ตัดสินใจท�าแบบน้ัน
แล้ว ตอนนีเ้ราจะเป็นยงัไง ซึง่
ผูเ้ขยีนจะให้เราได้คดิอยูต่ลอด

  ต่อให้ตัดสนิใจผดิพลาดไปบ้าง แต่
ก็อย่าโทษตัวเอง ให้คิดเสียว่าก็ตอนนั้นเรา
ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นแบบนี้ จะท�าให้เราไม่มี
ความสุข จะท�าให้เราทุกข์ เพราะไม่มีใคร
รู้อนาคต ใช่ว่าทุกคนจะตัดสินใจเลือกถูก
เสมอไป มันท�าให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ทีเ่กดิจากการเลอืก ฉะนัน้ เราต้องเดนิหน้า
สู้กับทางเลือกนั้น ๆ ค่ะ ต่อให้ทางนั้นจะดี
หรอืไม่ดเีราก็ท�าดทีีส่ดุแล้วนะ ซึง่เป็นแง่คิด
ทีด่มีาก ๆ  ค่ะ” ปุย้เล่าถงึเนือ้หาของหนงัสอื
ทีเ่ธอชอบ และเล่าถงึสิง่ทีเ่ธอได้รบัจากการ
อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

  “สิ่งที่ตัวเองได ้รับจากหนังสือ
เล่มนี้อย ่างแน่ชัดเลย คือเรื่องของมุม
มอง แง่คิด พลังบวกในการมองเรื่องราว 
สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะดีหรือ
ร้าย ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดให้แก่ตัวเอง
ได้ดีมาก ๆ  เลยค่ะ และเป็นก�าลังใจชั้นดีใน
การด�าเนินชีวิตด้วยค่ะ” 

  “นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว ชอบ

หนังสือแนวอ่ืนอีกบ้าง
ไหม “ปกติแล้วเป็นคน
ไม่ชอบอ่านหนังสือมากนัก แต่ถ้าให้เลือก
อ่านก็จะอ่านหนังสือแนวเบาสมอง เช่น 
หนังสือการ์ตูน แฟชั่น ที่จะท�าให้เรารู้สึก
ผ่อนคลายมากกว่าค่ะ”

  “สุดท้ายนี้ อยากจะบอกว่า... การ
อ่านนั้นไม่จ�าเป็นต้องอ่านเพียงหนังสือที่
เป็นเล่มค่ะ อ่านอะไรก็ได้ที่เราอยากอ่าน  
ไม่สะดวกอ่านหนังสือแบบรูปเล่ม ก็เลือก
เป็น E - Book อ่านออนไลน์ เพราะการ
อ่านน้ันมีประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ได้ดี
ค่ะ หรือจะดูหนังต่างประเทศ อาจจะเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี เราก็จะได้
อ่านค�าแปลไปด้วย เป็นการฝึกการอ่านและ
ได้ค�าศัพท์ด้วยนะคะ” ปุ้ย ทิ้งท้ายชวนหัน
มาอ่านหนังสือในรูปแบบต่าง ๆ  

  กลับมาอีกแล้ว วว!!! ฝุ่น PM 2.5   
ต้องบอกว่า... เป็นฝุ่นภัยร้ายแบบชนิดที่
สร้างผลกระทบต่อร่างกายเรามากมายเลย
ทีเดียว เพราะอย่างไรเราก็ต้องออกไปใช้
ชีวิตภายนอกบ้าน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วชาว
จนัทรเกษมเขาจะมป้ีองกนัตวัเองให้รอดพ้น
จากฝุ่นพิษอย่างไร มาฟังกันเลยค่ะ

  ฝุ่นเป็นอะไรที่อันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจมากค่ะ ส�าหรับบีมวิธีการป้องกันฝุ ่น PM 
2.5 ก็คือ หากต้องออกไปพื้นที่สาธารณะ หรือแม้
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ก็ควรใส่หน้ากากกันฝุ่นค่ะ  
เพื่อป้องกันฝุ่นละลอง ถึงจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็เป็น
หนึ่งตัวเลือกที่จะสามารถช่วยเราได้

  เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ต้องบอกว่ายังไม่
หมดไป และดูแล้วจะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายของผู้คนเป็นอย่างมาก วิธีที่เราจะดูแล
ตนเองได้ในเบือ้งต้น คอื การสวมหน้ากากอนามยั 
แต่ต้องเป็นหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่ค่ีาฝุน่เกนิ
มาตรฐานด้วยค่ะ

		 สิ่งที่ตัวเองได้รับ	คือเรื่องของ

มมุมอง	แง่คดิ	พลงับวกในการมองเรือ่ง

ราว	สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	ไม่ว่าจะ

ดีหรือร้าย	ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดให้

แก่ตัวเองได้ดีมาก	ๆ	เลยค่ะ	และเป็นก�าลัง

ใจชั้นดีในการด�าเนินชีวิตด้วยค่ะ

นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(ค.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี	
กองคลัง	ส�านักงานอธิการบดี

นางสาวธัญรดา ต.วัฒนผล (บีม)

นางสาวภริดา พานิชเจริญ (ฉัน)

ฝุ่น PM 2.5
ป้องกันยังไง!
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  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
น�ากีฬา E-Sport เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8  
ภายใต ้ชื่องาน “Chandra Games” 
“จันทราเกม” จัดกีฬาประเภท E-Sport 
เป็นครั้งแรก เป็นกีฬายอดนิยม และสร้าง
มิติใหม่ของการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

  ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์ ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
กล ่าวว ่า กีฬาสานสัมพันธ ์ เครือข ่าย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวทิยาลัย 
จดัขึน้ตัง้แต่ปี ๒๕๕๓ โดยเป็นการร่วมมอืกนั
ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
และสานต่อกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

  “ในปีน้ีกีฬาสานสัมพันธ์ ได้น�า
กีฬาประเภท E-Sport ร่วมการแข่งขัน
ด้วย เนื่องจากทางคณะผู้จัดได้เห็นว่ากีฬา
ประเภทนี้ เป็นที่นิยมอย่างมากส�าหรับ
นกัศกึษา และยังเป็นการสร้างความสามัคคี
ภายในทมี รวมทัง้อยากมีความแตกต่างจาก
ปีก่อน ๆ ซ่ึงนกัศกึษาในแต่ละมหาวทิยาลัย

  ส�านักวิทยบริการฯ จัดงาน
มหกรรมหนังสือ ARIT FAIR 2020 เปิด
โลกแห่งการเรียนรู้สีเขียว มุ่งตระหนัก
ปัญหาขยะและสิง่แวดล้อมผ่านการอ่าน 
เมื่อเร็ว ๆ  นี้

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกยีรตพิงษ์ 
ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว

นางสาวธัญรดา ต.วัฒนผล (บีม)
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มีชมรมอีสปอร์ต รวมถึงมีตัวแทนในระดับ
ชาติและนานาชาติ ท�าให้การเสนอกีฬา
อีสปอร์ตบรรจุเข้าแข่งขันครั้งน้ี รวมถึง
เป็นการประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลัย เพราะ
มีการไลฟ์สตรีมมิ่งของการแข่งขันด้วย  
มผู้ีสนใจและตดิตามทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั” ดร.ไพโรจน์ กล่าว

  ดร.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ในปัจจบุนั
กีฬาอีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม
มากยิ่งขึ้นซึ่งจะไม่ใช ่เป ็นการเล่นเกม
อย่างเดียว หรือแยกกันระหว่างภาวะเด็ก
ติดเกมออกจากนักกีฬาอีสปอร์ต ดังน้ัน 
ผูป้กครองและบคุลากรทางการศกึษาควรมี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนส่วน
มากที่มีความชอบในการเล่นเกม เข้าใจถึง
การแบ่งเวลาที่ถูกต้องเพื่อท�าให้สังคมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว มีความสุขมากยิ่งขึ้น

  “กิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการแสดง
ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ 
รวมถึงการฝึกปฏิบัติ การพัฒนาทักษะที่
เรยีนมาและการสะสมผลงานของนกัศกึษา
ในคณะ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วม
มือทางเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์  
9 มหาวิทยาลัย” ดร.ไพโรจน์ กล่าว

มัลติฯ น�า E-Sport สานสัมพันธ์
กีฬา chandra game

วทิยบรกิารฯ เปิดโลกเรียนรู้สีเขยีว
งานมหกรรมหนงัสอื GREEN MISSION

ว่า งานมหกรรมหนังสือในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อ 
สร้างความตระหนักในปัญหาขยะและสิ่ง
แวดล้อมแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ร่วม
งาน รวมถงึเปิดโอกาสให้นกัศกึษา บคุลากร
คัดเลือกทรัพยากรใหม่เข้าห้องสมุด และ
เผยแพร่ผลงานการบรกิารวชิาการต่อสงัคม 
โดยจัดในหวัข้อ GREEN MISSION ภารกจิ 
สีเขียว คือ การให้บริการโดยให้เกิดผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ การน�า
วัสดุเก่ามาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่า

   “ เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ส ร ้ า ง
ประโยชน์และคุณค่านี้น เช่น การท�า
เครือ่งประดบัจากกระดาษวารสารเก่า 
(Paperista) แนวคดิการน�าเสนอสือ่ใน
รูปแบบภาพโฮโลแกรม(Hologram) 
ซึ่งจะน�าไปใช้ปรับใช้ในห้อง ศ.ดร.คุณ
บรรจบ พนัธเุมธา ต่อไป และในงานยัง
คงมีหนังสือต�ารา นิยาย ส่ือการสอน 
อื่น ๆ  มากมาย” ผศ.เกียรติพงษ์ กล่าว

  ผู ้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้นั้น คือ มี
โอกาสได้คัดเลือกหนังสือ สื่อ จากการ
ออกร้าน มเีทคนคิจากการ workshop 
paperista เพือ่น�าไปต่อยอดเป็นอาชพี
ได้ รวมถึงได้ไอเดียหรือแนวคิดริเร่ิม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อม และยังมีความสนุกสนาน
จากเกมส์สันทนาการอีกด้วย

  “จากกิจกรรมน้ี เราคาดหวัง
ว่าจะได้ทรัพยากรที่ตรงตามความ
ต้องการ ผู้ร่วมงานจะน�าเทคนิคและ
ไอเดียต่าง ๆ  ในงาน และหวังว่าผู้ร่วม
งานจะเริม่หนัมาใส่ใจสิง่แวดล้อมมาก
ขึ้น และสุดท้าได้เห็นการบริการ ไอ
เดียใหม่ แนวคิดใหม่ในการให้บริการ
ในอนาคตของส�านักวิทยบริการท่ี
ก้าวหน้าขึ้น” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว
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 “ให้” เป็นค�าสั้น ๆ แต่ได้ใจความ
ที่รู้สึกดีกลับมา เพราะค�านี้เป็นค�าที่มีพลัง
อันยิ่งใหญ่ที่จะท�าให้มนุษย์ทุกคนอาศัยอยู่
บนโลกใบนีม้คีวามรูส้กึด ีๆ  ต่อกนัถ้าคนเรา
เข้าใจความหมายของคาว่า “ให้” และการ
ได้เป็นผู้ “ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ  
เราจะมีความสุขในการ “ให้” เช่นให้ความ
รกั ให้ก�าลังใจหรอืการแบ่งปันสิง่ของให้บ้าง
เป็นบางครั้ง แม้จะน้อยนิดส�าหรับผู้ “ให้” 
แต่มันจะมีคุณค่ามหาศาลส�าหรับผู้รับ

  เช่นเดยีวกบัน้อง ๆ  นกัศกึษาสาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ กว่า
ร้อยชีวิตยกขบวนไปกันถึงจังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อออกค่ายบัญชีพัฒนาอาสาช่วยน้อง 
โดยการออกค่ายครัง้นีไ้ด้น�าสิง่ของต่าง ๆ  ที่
สามารถใช้ประโยชน์กบัสิง่ของทีไ่ด้รบั และ
ยังจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ และใน
วันนี้เราจะมาคุยกับประธานค่ายอาสา ที่
จะพูดถึงการลงพื้นที่น�าสิ่งของไปให้น้อง ๆ 
ครั้งนี้กับ นายชนาธิป ชัยเสนา หรือน้อง
ต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ

 “การออกค่ายอาสาในครั้งนี้ผม
และเพื่อนได้เลือกจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจาก
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เด็กบัญช ียกขบวนออกค่ายอาสาปันน�้าใจ
เตมิความสขุ สร้างรอยยิม้สูน้่อง ๆ  ชาวสงิห์บรีุ

ธนพล

จังหวัดสิงห์บุรีมีวัดเยอะ และพวกผมเลย
คิดว่าเหมาะกับการออกค่าย แต่พวกผม
ดันมาพบกับโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย และพวก
ผมเลยได้ท�าการส�ารวจพบว่าน้อง ๆ มี 50 
คนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา และ
มีคณะครูเพียง 6 คน เด็ก ๆ ท่ีน่ันร่าเริง
และอารมณ์ดีมากแต่พวกเขานั้นยังใส่ชุด
นักเรียนเก่า ๆ ที่สีของเสื้อเปลี่ยนแล้ว ผม
ตดัสนิใจทีจ่ะท�าค่ายทีโ่รงเรยีนนี ้ผมกลบัไป
ที่มหาวิทยาลัยเพื่อสั่งการวิธีการรับบริจาค
สิง่ของให้กบัเดก็ ๆ  และน�าทมีไปซือ้ของต่าง ๆ  
เพื่อมามอบให้กับน้อง ๆ ได้ทาสีตกแต่งพื้น
สนาม,อาคาร,เครื่องเล่นต่าง ๆ ให้ดูมีสีสัน
สดใสมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือค่ายบัญชีพัฒนา

 พวกเราได้เหน็เดก็	ๆ	ในต่างจงัหวดันัน้ด้อยโอกาส	ขาดทนุทรพัย์	
ก�าพร้าไม่ได้อยู ่กับพ่อแม่	จึงน�ามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้	เพื่อ
ให้น้อง	ๆ	ได้รับโอกาสได้รับส่ิงใหม่	ๆ	ที่น้องไม่ค่อยจะมีโอกาส 
ได้รับ	แต่กิจกรรมครั้งนี้มันไม่ได้มาด้วยเส้นทางท่ีโรยกลีบกุหลาบ	 
มอีปุสรรคต่าง	ๆ	เข้ามาอย่างมากมายแต่กส็�าเรจ็ได้ไม่ใช่เพราะผม	 
แต่เป็นเพราะพวกเราพ่ีน้องบญัชีร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจกัน
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล เฉลียวจิตวนิช ,ภัทราพร มลาดินอฟ, ดนิตา แสงสาคร, อ้อมฤทัย แสงแดง 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง pr.cru@chandra.ac.th

	 รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ	ที่ได้มา
ท�าประโยชน์แก่น้อง	ๆ 	ได้เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม	
ได้เหน็การพฒันาโรงเรียนทีเ่กดิจากความตัง้ใจของ
เรา	ไม่ว่าจะเป็นตัวหนู	พี่	ๆ	เพื่อน	ๆ	รวมถึงคณะ
อาจารย์ทุกคนมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยกันอย่าง
เตม็ที	่และเป็นส่วนหนึง่ในการมอบความสขุแก่น้อง	ๆ 	
ก็ถือว่าคุ้มค่าส�าหรับตัวหนูแล้วค่ะ

อาสาช่วยน้อง จากคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการบัญชีครับ”

 “ถ้าถามผมว่าได้รับแรงบัลดาล
ใจในการท�าค่ายคร้ังน้ีจากไหน พวกเราได้
เห็นเด็ก ๆ ในต่างจังหวัดนั้นด้อยโอกาส 
ขาดทุนทรัพย์ ก�าพร้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จึง
น�ามาจัดกิจกรรมในครั้งน้ี เพื่อให้น้อง ๆ 
ได้รับโอกาสได้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่น้องไม่ค่อย
จะมีโอกาสได้รับ แต่กิจกรรมครั้งนี้มันไม่
ได้มาด้วยเส้นทางที่โรยกลีบกุหลาบมันมี
อุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาอย่างมากมายแต่ก็
ส�าเร็จได้ไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเพราะพวก
เราพี่น้องบัญชีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
จนท�าให้กิจกรรมนี้ส�าเร็จด้วยกัน”  น้องต้น 
เปิดใจถึงแรงบันดาลใจในการท�าค่ายอาสา
ในครัง้นี ้พร้อมเล่าต่อถงึรปูแบบของการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ว่า

 รูปแบบของค่ายนั้นเป็นการน�าของบริจาคต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ด้านกีฬา,อุปกรณ์
ท�าความสะอาดห้องน�้า,ของใช้จ�าพวกเครื่องครัว, เครื่องปรุง, ยาสามัญประจ�าบ้าน,  
ชดุนกัเรยีน และอปุกรณ์การเรยีน ซึง่ได้มาจากการไปเปิดกล่องรบับรจิาคตามสถานท่ีต่าง ๆ  
จากนักศกึษาและผูป้กครอง รวมถงึสปอนเซอร์จาก บรษัิท แลคตาซอย จ�ากัด นัน่เป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนด้วยการทาสีอาคาร, สนามเด็กเล่น, พื้นสนาม
เด็กเล่น, รั้วโรงเรียน และฐานเสาธง 

 “หลงัจากเสรจ็สิน้การออกค่ายสิง่ทีพ่วกเราได้นัน้คอืความแบ่งปัน ความเอือ้เฟ้ือ 
ความสามัคคี การท�างานเป็นทีมความรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่าง ๆ  ทั้งหมดนี้มันล้วนเป็น
ความสุขที่ได้ท�า นอกจากนี้สิ่งที่พวกเราได้รับกลับมา คือรอยยิ้มจากน้อง ๆ เสียงหัวเราะ 
เห็นน้อง ๆ มีความสุขกับสิ่งที่พวกเราได้มอบให้ เพียงแค่นี้พวกเราก็มีความสุขมากแล้ว
ครับ” น้องต้น เปิดใจถึงความรู้สึก และประโยชน์หลังจากการออกค่ายครั้งนี้

 ด้าน นางสาวจุฑามาศ ด�ารงสันติพิทักษ์ หรือน้องมินตัน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ น้องใหม่ที่เพิ่งเคยชิมลางค่ายอาสา จะมาเล่า
ถึงความรู้สึกและความประทับใจจากการออกค่ายในครั้งน้ีว่า “ค่ายน้ีเป็นค่ายอาสาค่าย
แรก รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้มาท�าประโยชน์แก่น้อง ๆ ได้เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรม ได้เห็นการพัฒนาโรงเรียนที่เกิดจากความตั้งใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นตัว
หน ูพ่ี ๆ  เพือ่น ๆ  รวมถึงคณะอาจารย์ทกุคนมคีวามรู้สกึภมูใิจทีไ่ด้ช่วยกนัอย่างเต็มที ่และ
เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขแก่น้อง ๆ ก็ถือว่าคุ้มค่าส�าหรับตัวหนูแล้วค่ะ นอกจาก
นีกิ้จกรรมแต่ละอย่างทีไ่ด้ท�าในค่าย ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาโรงเรยีน กจิกรรมนนัทนาการ 
ทีท่างค่ายได้จดัขึน้ให้น้อง ๆ นัน้ สามารถสร้างคณุประโยชน์ และสร้างความสขุให้แก่น้อง ๆ  
ได้ลองท�าส่ิงใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้พัฒนาตนเอง ทัง้หมดล้วนแต่เป็นความ

ประทับใจทั้งสิ้น ดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงใน
กิจกรรมครั้งนี้ค่ะ”

  ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แวววารี ทองประดิษฐ ประธานสาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุม
นกัศกึษาการออกค่ายในครัง้นี ้“อาจารย์ใน
หลักสูตรได้ให้ค�าปรึกษากับนักศึกษาก่อน
ที่จะลงไปท�าชุมนุมบัญชีทุกเรื่องตั้งแต่เร่ิม
ต้นจนท�าชุมนุมส�าเร็จซึ่งคอยให้ค�าปรึกษา
พร้อมทั้งแก้ปัญหาทุกด้านจึงท�าให้การออก
ไปชุมนุมทุกครั้งอาจารย์ในหลักสูตรทุก
ท่านพร้อมใจกันไปร่วมท�าชุมนุมเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้กับนักศึกษาในเรื่องของความ
สามัคคีและความเป็นเลือดบัญชีที่มีทั้ง
อาจารย์และลูกศิษย์ไปท�าความดีร่วมกัน” 
ผศ.แวววารี เล่าถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ให้กับนักศึกษา
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@	ณ	โรงแรม	ไมด้า	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่	16	-	17	มกราคม	ที่ผ่านมา

โครงการอบรม
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”
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						@	ห้องประชุมจันทร์จรัส	ชั้น	3												 
					 	อาคารส�านักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่	16	มกราคม	ที่ผ่านมา

งานวันครู
คารวะอาจารย์
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Anyone can run away, it’s super easy.JC.

Facing problems and working through them,
that’s what makes you strong.

ทุกคนสามารถวิ่งหนีปัญหาได้ มันเป็นสิ่งที่ง่ายมาก ๆ
แต่การเผชิญหน้ากับปัญหาและผ่านมันไปให้ได้  

นั่นคือสิ่งที่จะท�าให้คุณแข็งแกร่ง.

คมกริบ

รับสมัครนัก
ศึกษาใหม


