[จิราภรณ์ ตุลาผล]

สวัสดีปีใหม่
สวัสดีท่านผู้อ่าน สารรังสิตเล่มแรกของปี 2559 นี้ กอง
บรรณาธิการขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ปีใหม่นี้ขอให้
เป็นปีทองของท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะคิดหวังสิ่งใด ขอให้ได้
สมปรารถนาในทุกเรื่องไป
มหาวิทยาลัยรังสิตของเรายังคงมีเรื่องราวน่าติดตามมา
ให้อ่านกันต่อเนื่องข้ามปี ไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจครั้งส�ำคัญของ
เชียร์ลด
ี ดิง้ ไทยทีค
่ ว้าแชมป์โลกจากประเทศเยอรมัน คณะวิทย์ฯ จับมือ
ม.รัฐ ลงนามมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกาย
อุปกรณ์
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อช่วยเหลือคนพิการของ
ประเทศไทย พูดคุยกับศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ เจ้าของ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จากเด็กเกเรสู่ความส�ำเร็จในอาชีพ ภาพ
บรรยากาศความสนุกสนานในการพบกันระหว่างพี่น้องศิษย์เก่า
วิศวะฯ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีวิศวะท้ายทุ่ง ครั้งที่ 4 และอีก
หลากหลายความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย
สารรังสิต สวัสดี
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กิจกรรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7
ที่จังหวัดระยอง
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นศ.ภาพยนตร์ โชว์ผลงานผลิตสารคดี
เชิงข่าวเรื่อง “โป๊ะ” คว้า 2 รางวัลใหญ่
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ฟุตบอลประเพณี
“วิศวะท้ายทุ่ง ครั้งที่ 4”
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อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย		
เรื่องอะไร? เพราะอะไร?
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Editor’s talk

[กรรณิการ์ คงคา]

“พลังใจขับเคลื่อนได้ทุกสิ่ง (Spirit Can Drive)” จากประโยคนี้เชื่อว่าสามารถสร้างพลัง
ใจให้ใครหลายคนได้ต่อสู้เพื่อคว้ามาซึ่งความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับทีมเชียร์ลีดดิ้ง
มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะทีมตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 8th ICF Cheerleading World Championships 2015 และสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อย่างสมบูรณ์แบบ  และคว้า
แชมป์โลกรายการใหญ่ ได้แก่ แชมป์ป ระเภท Cheerleading Mixed (ทีม 16 คน) ประเภท
Cheerleading Small Groups Mixed (ทีม 5 คน) และรองแชมป์รายการ Cheerleading Doubles Mixed
(คู่ผสม)

ครั้งแรกทีมเชียร์ฯ ประเทศไทยสร้างชื่อ
ครองแชมป์โลกอย่างเต็มภาคภูมิ ในการแข่งขัน
The 8th ICF Cheerleading World Championships 2015
ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

เอง ส่วน Cheerleading Mixed แข่งกันในเวลา 2 นาทีครึ่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ทุกทีมทุ่มเท
ฝึกซ้อมนั้นอาจเทียบไม่ได้ ดังนั้น ทุกทีมที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันมีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆ
กัน หากทีมไหนสามารถทำ�คะแนนตามที่วางแผนเอาไว้ ทีมนั้นก็ชนะไป”
และสำ�หรับการเดินทางไปป้องกันตำ�แหน่งแชมป์โลกในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ
สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท
เพรสซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำ�กัด(มหาชน) ทีใ่ ห้การสนับสนุนสมาคมฯ เป็นอย่างดีตลอดมา
ซึ่งทางสมาคมฯ คาดหวังว่า ทีมตัวแทนประเทศไทยจะทำ�ผลงานได้ดี และสามารถ
สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ป ระเทศไทย   ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ก ารท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกๆ องค์กร ที่กำ�ลังพัฒนา และ
ขับเคลือ่ นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งไปสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ  ซึ่งหมายรวมถึงมหกรรมกีฬาโลกและกีฬาโอลิมปิกในอนาคต”
ผศ.ดร.วินัยกล่าวเสริม

ประเทศไทยส่ง 2 ทีม ที ม แรก ได้ แ ชมป์ โ ลกเหรี ย ญทอง
คะแนนวันแรก 123.5 วันทีส่ อง 127.5 รวม 251 คะแนน ทีมทีส่ อง
ได้รองแชมป์โลกเหรียญเงิน คะแนนวันแรก 121.5 วันที่สอง
125.5 รวม 247 คะแนน ประเภทเชียร์ลีดดิ้งผสม (Cheerleading Mixed) ได้แชมป์โลกเหรียญทอง คะแนนวันแรก 252.5
วันที่สอง 255.0 รวม 507.5 คะแนน ซึ่งในการแข่งขัน CWC
2015 มีทพั นักกีฬาเชียร์ลดี ดิง้ จำ�นวนกว่า 100 ทีม จากทัว่ โลก
เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เยอรมนี (ในฐานะเจ้าภาพ) รัสเซีย
เส้นทางสู่การแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทย
สโลเวนีย สหราชอาณาจักร โครเอเชีย คิวบา เปรู เอกวาดอร์ ความรู้สึก ประสบการณ์ของแชมป์โลก
ดร.ฐิ ติ พ งศ์ นั น ทาภิ วั ฒ น์ เลขาธิ ก ารสหพั น ธ์ กี ฬ า
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ไชนีส-ไทเป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
นายชานนท์ ประดิษฐ โค้ชทีมเชียร์ลีดดิ้ง กล่าวว่า ความสำ�เร็จครั้งนี้อยู่ที่ใจของ
เชียร์ลีดดิ้งประจำ�ประเทศไทยและกรรมการบริหารสมาคม
และประเทศไทย
นักกีฬา ไม่ใช่โค้ช หากชนะใจตัวเองได้อะไรก็หยุดไม่อยู่ เราไม่ได้หวังที่จะได้แชมป์โลก
เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวง
แต่เราหวังเพียงเพื่อจะทำ�ผลงานออกมาให้ดีที่สุด แต่สุดท้ายทุกคนทำ�ได้สำ�เร็จ ส่วนคำ�
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร่ ว มกั บ สมาคมเชี ย ร์ ลี ดดิ้ ง แห่ ง
แรงขับเคลื่อนที่เป็นแรงใจนำ�ไปสู่ชัยชนะ
ว่าแชมป์โลกเป็นรางวัลที่ทุกคนสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ ตลอดเวลา 20 ปีของทีม
ประเทศไทย สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจ�ำประเทศไทย โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ ผู้ เชียร์ลีดดิ้งที่เริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกมา 8 ปี ประสบการณ์ ความเสียสละ ความ
การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งทีม
จัดการทีม กล่าวว่า ทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมนี้ มีศักยภาพอยู่ใน
นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งตัวแทนประเทศไทยป้องกันต�ำแหน่งเเชมป์
ระดับแนวหน้าของโลก และมีประสบการณ์มาก ดังนั้นการ
th
โลก ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก รายการ The 8 ICF
ฝึกซ้อมมีทั้งการเตรียมความพร้อมของร่างกายและทักษะ
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์
เลขาธิการสหพันธ์กี
Cheerleading World Championships 2015 (CWC 2015) ระหว่าง
การเล่น หมัน่ ฝึกซ้อมตัง้ แต่ทา่ ง่ายไปจนถึฬงท่า าทีม่ รี ะดับความยาก
เชียร์ลีดดิ้งประจ�ำประเทศไทยฯ
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558   ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์
อยู่ตลอด เพื่อนำ�มาใช้อย่างเหมาะสมสำ�หรับการลงแข่งขัน
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยประเทศไทยได้ส่งที มเชี ยร์ ลี ดดิ้ ง
แต่ละรายการ รวมถึงประเมินคูแ่ ข่งว่าอยูใ่ นระดับใด จากนัน้
มหาวิทยาลัยรังสิตในชือ่ “Team THAILAND” เป็นตัวแทนนักกีฬาเข้า
จะเลือกท่าทีซ่ อ้ มและมีความเชีย่ วชาญเพือ่ นำ�ไปสูก้ บั คูแ่ ข่งขัน  
นายชานนท์
โค้ชทีมเชียร์
ร่วมการแข่งขัน 3 ประเภท จาก 10 ประเภท คือ ประเภทเชียร์ลดี ดิง้
สำ�หรับการลงแข่งขันจริงทุกทีมพลาดได้ ฉะนั้น เราจะบอก
ต่อตัวคู่ผสม (Cheerleading Doubles Mixed) ประเทศไทยส่ง 2
นักกีฬาตลอดว่า “แพ้ชนะไม่เป็นไร แค่เราเอาชนะใจตัวเอง
ทีม ทีมแรก ได้รองแชมป์โลกเหรียญเงิน คะแนนวันแรก 101.5
ได้ก็พอ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรถือว่าทำ�เต็มที่แล้ว”  พร้อมให้
วันที่สอง 108.5 รวม 212.5 คะแนน ทีมที่สอง ได้อันดับที่ 7
กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึงให้กำ�ลังใจทีมคู่แข่งขันด้วย ซึ่ง
คะแนนวันแรก 91.0 วันที่สอง 75.0 รวม 169 คะแนน  ประเภท
การแข่งขันประเภท  Cheerleading Doubles Mixed หรือ Cheerเชียร์ลีดดิ้งกลุ่มเล็กผสม (Cheerleading Small Groups Mixed)
leading Small Groups Mixed แข่งกันเพียงแค่นาทีครึ่งเท่านั้น
ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
ผู้จัดการทีม

พยายามทุ่มเท และสุดท้ายคนไทยทำ�ได้ มันไม่ใช่แค่ทีมไทย
แต่คอื คนไทย สายเลือดไทย ในนามประเทศไทยทีเ่ ป็นแชมป์
แรกของประเทศเรา
นายชาญณรงค์ กุลศิริ กัปตันทีม และนางสาวรวิวาร
หมวกโตนด นักกีฬาของทีมเชียร์ลีดดิ้ง กล่าวว่า “ดีใจที่ได้
รับรางวัลนี้ เพราะชัยชนะครัง้ นีน้ อกจากการได้เป็นแชมป์โลก
แล้ว เราทุกคนสามารถเอาชนะใจตัวเองได้  และเอาชนะใจ
ผู้ชมทั้งสนาม รวมถึงผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลก เนื่องจาก
ทีผ่ า่ นมาเรามีการฝึกซ้อมกันค่อนข้างหนักพอสมควร ทัง้ โค้ช
นักกีฬาและทีมงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อการ
แข่งขัน  แม้การแข่งขันจะเผชิญกับอุปสรรคด้านสภาพอากาศ
บ้าง แต่เราทุกคนทำ�เต็มที  ่ การได้รบั โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของทีมเชียร์ลีดดิ้ง นอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ว
ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก
ยิง่ ทำ�ให้มกี ำ�ลังใจมากเพราะเราไม่เพียงทำ�เพือ่ ตัวเรา แต่เรา
ทำ�เพื่อชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติของเราด้วย”

บุฟเฟต์

นายวีรวุฒิ ลิ่มพรเจริญ
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Buffet

[วิภาณี ชีลั่น, สิรินภา เจริญแก้ว]

“จงบินไปให้สงู เท่าทีเ่ ราจะบินไหว” เช่นเดียวกับ
“หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนด้านนี้จริงๆ ผมรู้เลยว่า
คนคนหนึ่งจะบินไปถึงฝันได้หรือไม่ ก็อยู่ท่ีความตั้งใจ ตัดสินใจไม่ผดิ ทีเ่ ลือกเรียนทางด้านนี้ และทีม่ หาวิทยาลัย
และความพยายาม และหนุม่ น้อยคนนีก้ พ็ าฝันเขามาได้ รังสิต ผมได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ทั้งการเรียนการสอนโดย
เกือบครึ่งทางแล้ว
ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง ทำ�ให้เราไม่ประหม่า
นายวีรวุฒิ ลิ่มพรเจริญ (ท็อป) เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันหนึ่งเราต้องไปทำ�หน้าที่และบริการผูโ้ ดยสารบน
หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ฝรั่งเศส สายการบิน ที่สำ�คัญทำ�ให้ผมได้ทักษะเรื่องการพูด การ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เขาได้ตัดสินใจเลือกเรียน แสดงออก และบุคลิกภาพที่ดีเพราะที่นี่สอนทุกอย่าง
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ด้ า นการบิ น วิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ผมยังได้นำ�ทักษะด้านการพูดไปต่อยอดโดย
ยกระดับเชียร์ลีดดิ้งสู่การเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่ง การทำ�งานพิเศษเป็น MC พิธีกรรายการโทรทัศน์ และทำ�
อีกหนึ่งความยินดีที่สำ�คัญมาก นั่นคือ การที่เชียร์ลีดดิ้งได้รับการผลักดันให้เข้า
ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 โดยแรงบันดาลใจใน แบรนด์สินค้าของตัวเอง Thebodychoice เป็นผลิตภัณฑ์
สู่การเป็นกีฬา เรียกว่า กีฬาเชียร์ลีดดิ้งได้สำ�เร็จ  โดย ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ใน
การเลือกเรียนสายนีเ้ นือ่ งจาก ความชอบส่วนตัวทีช่ อบ เสริมความงาม เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มกับสิ่งที่ได้มา”
ฐานะคนไทยหนึ่งเดียวในคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ (Inนั่งดูเครื่องบิน ชอบเปิด Youtube ดูสายการบินต่างๆ
สำ�หรับอนาคตวางแผนไว้ว่า หลังจากจบการ
ternational Federation of Cheerleading: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาแดนซ์
ได้เห็นการท�ำงานด้านการบริการของลูกเรือ ได้สื่อสาร ศึกษาจะลองไปสมัครงาน CIQ ดูแลผู้โดยสารเวลาต่อ
สปอร์ตโลก (World DanceSport Federation: WDSF) ซึง่ เป็นสหพันธ์กฬี านานาชาติสมาชิก
กับผูค้ นมากมาย และตรงนัน้ ก็ทำ� ให้เราค้นพบตัวเองว่า เครือ่ ง  เพราะตรงนีท้ ำ�ให้เราได้ฝกึ การใช้ภาษาอังกฤษให้
ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee หรือ IOC) Assoชอบงานทางด้านนี้ เพราะมั่นใจว่าอนาคตการเรียน ดีขึ้นด้วย และฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนทางด้านนี้ให้
ciation of IOC Recognised International Sports Federations หรือ ARISF  และ Interทางด้านนีม้ งี านหลากหลายให้เลือก และประเทศไทยเรา พยายามและฝึกฝนภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
national World Games Association หรือ IWGA  และที่ผ่านมาทางสมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่ง
ผลงานรางวัลทีมเชียร์ลี
ดดิน้งการบริ
: การผูโ้ ดยสารย่อม
ก็ยังเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนอีกด้วย
จะดีมาก เพราะทุกสายการบิ
ประเทศไทย มีผลงานการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนยังได้รับ
มี
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เกียรติและความไว้วางใจจาก IFC  และประเทศสมาชิก ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ปี 2001-2003
นายวีรวุฒิ ลิ่มพรเจริญ (ท็อป) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ที่ตั้งเป้าหมายไว้
• แชมป์ รายการ Thailand Cheerleading Competition
เชียร์ลดี ดิง้ ในระดับนานาชาติเป็นประจำ�ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 ในรายการ ASIAN-THAILAND
ด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
• แชมป์ รายการ Seacon Square National Cheerleader Contest 2 สมัย
CHEERLEADING INVITATIONAL ก่อนจะร่วมกับกรมพลศึกษาจัดชิงแชมป์โลกรายการ
• แชมป์ รายการ Red Bull Extra Boom
• แชมป์ รายการ To Be Number One 2 สมัย
CWC 2013 ที่ประเทศไทย

ปี 2004
• แกรนด์แชมเปี
he 2nd BCA International Cheerleading
้ยน รายการ T
• Open Championships ประเทศสหราชอาณาจักร
ปี 2008
• แชมป์นานาชาติ รายการ The 2nd Cheerleading Asia International
• Open Championships (CAIOC) ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2009
• รองแชมป์โลก เหรียญเงิน รายการ The 5th ICF Cheerleading World
Championships ประเทศเยอรมนี
ปี 2010-2011
• แชมป์อาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2011

• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Doubles Mixed และ Cheerleading
Small Groups Mixed รายการ The 6th ICF Cheerleading World
Championships ประเทศฮ่องกง
ปี 2013

• แชมป์นานาชาติ รายการ the 7th Cheerleading Asia International
Open Championships (CAIOC) ประเทศญี่ปุ่น

• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Mixed (ทีม 12 คน)

รายการ WDSF World DanceSport Games ประเทศไต้หวัน

• แชมป์โลก เหรียญทอง Cheerleading Doubles Mixed

รายการ the 6th ICF Cheerleading World Championships ณ ประเทศไทย

ปี 2015

• แชมป์ The 1st Asian Cheerleading DanceSport Championships 2015
ณ ประเทศไทย

Thailand Team wins the championship in the Cheerleading World Championships 2015, Germany

The Thailand Team departed overseas to defend the championship titles and
won the championships in Cheerleading Mixed and Cheerleading Small Groups Mixed
including the second best in Cheerleading Doubles Mixed in the 8th ICF Cheerleading
World Championships 2015 in Germany.

นางสาวภูวิศา ฉวาง
นางสาวภูวิศา ฉวาง (สแปม) นักศึกษาชั้นปีที่
1 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาวใต้ตาคมมากความ
สามารถที่กวาดรางวัลจากการประกวดเวทีต่างๆ มา
แล้วมากมาย อาทิ นางสาวชุมพร นางนพมาศ นาง
สงกรานต์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์  Dcash Thailand Hot
Model ฯลฯ
สแปมจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิ ท ย์ - คณิ ต จากโรงเรี ย นสอาดเผดิ ม วิ ท ยา
จังหวัดชุมพร   สแปมแอดมิชชั่นติดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ทีม่ หาวิทยาลัยรัฐทางภาคใต้
แห่งหนึง่ แต่ดว้ ยความทีส่ แปมชืน่ ชอบงานด้านวงการ
บันเทิงอยากทำ�งานไปด้วยเรียนไปด้วย เรียนอยู่ 2 ปี
จึงเทียบโอนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต เหตุผลที่
เลือกเรียนที่นี่เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและ
อยู่ในใจของเธออยู่แล้ว ซึ่งตอนมาสมัครเรียนได้เข้า
มาปรึกษาอาจารย์เกีย่ วกับงานทีท่ ำ�อยูแ่ ละความสนใจ

ที่ตนเองมีคือ การเงินการลงทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์
ตราสารต่างๆ ฯลฯ   บวกกับตนเองมีพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว จึงเลือกเรียนสาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นกั ศึกษาเรียนไปด้วยและ
ทำ�งานหาประสบการณ์ไปด้วย เพือ่ ฝึกให้เรารูจ้ กั แบ่งเวลา
ฝึกความรับผิดชอบ อาจมีบ้างที่ตารางงานตรงกับเวลา
เรียน แต่เราก็ไม่ทงิ้ เรือ่ งเรียนคอยติดตามงานทัง้ จากเพือ่ น
และอาจารย์ เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน จดบันทึกตามความ
เข้าใจ พอใกล้สอบก็อ่านหนังสือทบทวนล่วงหน้า 2-3
อาทิตย์ อ่านทุกอย่างที่อาจารย์สอนและค่อยมาเน้นจุด
สำ�คัญๆ อีกครั้ง ก็จะทำ�ให้ผลการเรียนของเราออกมาใน
ระดับที่น่าพอใจ
นางสาวภูวิศา ฉวาง (สแปม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าว

ม.รังสิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 7
ช าภาษาจี น คณะศิ ล ปศาสตร์ การเรียนรูแ้ บบวิชาการทีเ่ รียนในห้องเรียนอีกด้วย
จังหวัดระยอง มหาวิทสาขาวิ
ยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ครัง้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกกิจกรรมนั้น แฝงไปด้วยการ

News
ภาพข่าว

เภสัชฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม “เย็นใจด้วยธรรมะ
ธรรมะสวัสดี”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “เย็นใจด้วยธรรมะ ธรรมะสวัสดี”
โดยไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอุทยานนที จังหวัดชลบุรี โดยมีพระมหาชาญวิทย์ เตชปญโญ
เจ้าอาวาส นำ�อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สวดมนต์ ฟังเทศน์ และนั่งสมาธิ   ซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญชวนชาวชลบุรีร่วมปฏิบัติธรรมด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมอันดี การฝึกสติ และ
ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้นำ�ในการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

ที่ 7 ในปีนี้มีทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษา รู้จักคิด การตัดสินใจ และการใช้ภาษาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนชาวจีน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน สื่อสาร จึงเรียกได้ว่าได้รับความรู้และความ
โดยได้รบั เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา สนุกสนานไปพร้อมๆ กัน               
ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นายตนุภัทร พึ่งแรง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รังสิต กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ณ เคียงทะเล        สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รีสอร์ท จังหวัดระยอง
รังสิต กล่าวว่า ภาษาจีนเป็นภาษาที่ตนชอบ แม้
อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้า พื้นฐานภาษาจะไม่แข็งแรงเช่นเจ้าของภาษา แต่
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เมื่อได้ลองฝึกและใช้ทุกวัน   ทำ�ให้การสื่อสาร
รังสิต กล่าวว่า  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ภาษาต่างประเทศนั้นแข็งแรงมากขึ้น และยัง
ครั้งนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนภาษาให้มี เป็ น การเพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ต นเองอี ก ด้ ว ย
ประสิทธิผลมากขึน้ จากการเรียนรูน้ อกห้องเรียน สำ�หรับค่ายภาษาจีนครัง้ นี้ พวกเราได้ใช้ภาษาจีน
และเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมระหว่าง ตลอดเวลา และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการ
กัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด ใช้ชีวิตประจำ�วันของเพื่อนๆ ชาวจีนอีกด้วย                                  
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ RSU holds the 7th Chinese Camp in Rayong
Department of Chinese Language, Facนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา
โดยตรงระหว่างนักศึกษาไทย กับนักศึกษาจีน ulty of Liberal Arts, Rangsit University held the
กิจกรรมค่ายภาษาจีน นับเป็นการเรียนรู้ในแบบ 7th Chinese Camp at KiengTalay Resort, Rayong
อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
ฉบับศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ที่นักศึกษา Province. Asst. Prof. Dr. Piyasuda Mawai - Dean
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถเรียนรู้และทดลองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ of Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
ม.รังสิต จัดโครงการรณรงค์เพือ่ การไม่สบ
ู บุหรี่ สูม
่ หาวิทยาลัย
นอกจากนักศึกษาจะได้ทำ�ความรู้จักกันเองแล้ว presided at the opening ceremony. This year,
ปลอดบุหรี่
ยั ง ได้ รู้ จั ก เพื่ อ นใหม่ เ จ้ า ของภาษา ทั้ ง ที่ เ ป็ น there were 200 students, both Thai and Chinese,
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ”รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ สูม่ หาวิทยาลัยปลอดบุหรี”่ เพือ่ เป็นการ
นักศึกษาแลกเปลีย่ น และอาจารย์ชาวจีนอีกด้วย participating in the camp.
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร
นางสาวปิยวรรณ ปรีชาเลิศ นักศึกษาชั้น
อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1
ปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต    กล่ า วว่ า การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ ได้
เพื่อนใหม่แล้ว ยังเป็นการผ่อนคลายตัวเองจาก
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ภาพข่าว

ภาพข่าว

ม.รังสิต จัดกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ “Graduate Rangsit
Game” ครั้งที่ 17

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์   “Graduate Rangsit Game” ครั้งที่ 17 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงาน
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ให้ความสนใจร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นจำ�นวนมาก ณ
DHL Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการ Overnight Trip 2015

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Overnight Trip 2015 เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยรังสิต  และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
รวมทั้ง เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศไทย ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน 50 คน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี
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คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จับมือ ม.รัฐ

ลงนามมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกายอุปกรณ์
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ร่ ว มกั บ
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขา
วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมทาง
ด้านวิศวกรรมฟืน้ ฟูและกายอุปกรณ์ ทีม่ คี ณุ ภาพ
มาตรฐาน เพือ่ ช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นั น ทชั ย ทองแป้ น
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า
เนือ่ งด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มคี วามร่วม
มือกับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล ในเรือ่ งการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ โดย
ทางสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ข อง
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มหี อ้ งวิจยั SIP ทีไ่ ด้ทำ�การ
พัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู ที่
เกี่ยวข้องกับการนำ�สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย
เช่น คลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ คลืน่ ไฟฟ้าสมอง คลืน่
ไฟฟ้าจากตา เป็นต้น มาทำ�การควบคุมการ
ทำ�งานของกายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้
ระบบประสาทและกล้ า มเนื้ อ ของร่ า งกายที่
เกีย่ วข้องควบคุมการทำ�งานเสมือนอวัยวะจริงๆ  

และทางโรงเรี ย นกายอุ ป กรณ์ สิ ริ น ธร คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ซึง่ มีความเชีย่ วชาญ
และมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตในระดับ
นานาชาติและได้ผลิตกายอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น แขน
เที ย ม ขาเที ย ม เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ ผู้ พิ ก ารของ
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่กาย
อุปกรณ์ดังกล่าวมีการทำ�งานในแบบธรรมดาที่ใช้
สำ�หรับทดแทนอวัยวะที่พิการเท่านั้น
“การที่ ทั้ ง สามสถาบั น ได้ มี เ จตนารมณ์
ร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
นวั ต กรรมทางด้ า นวิ ศ วกรรมฟื้ น ฟู แ ละกาย
อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว ถือว่าจะ
เป็นประโยชน์แก่คนพิการและแก่ประเทศไทยเป็น
อย่างสูง เนื่องจากในอนาคตจะมีกายอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพสูงทัดเทียมกับทีน่ ำ�เข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาแพงมาก ที่สำ�คัญการรับเอาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มี
การทำ�การวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใช้เอง จะทำ�ให้
ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน และก้าว
ทันต่างประเทศได้ในอนาคต
จากเหตุผลดังกล่าวทั้งสามสถาบันจึงได้มี
เจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
เพือ่ พัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมฟืน้ ฟูและ
กายอุปกรณ์ ทีม่ คี ณุ ภาพมาตรฐาน เพือ่ ช่วยเหลือ
คนพิการของประเทศไทยโดยได้รว่ มลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการร่วมกันทำ�วิจัย พัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิชาการ และงานบริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมฟืน้ ฟูและกายอุปกรณ์ขนึ้ ” หัวหน้าสาขา
วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ กล่าวเสริม

RSU Sciences together with public universities
signed an MOU to assist people with disabilities in Thailand

Department of Biomedical Engineering,
Faculty of Science, Rangsit University in cooperation with Sirindhorn School of Prosthetics and
Orthotics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Mahidol University; and the Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,
signed the MOU to cooperatively develop the
prosthetics and orthotics to assist people with
disabilities in Thailand.

รศ.นันทชัย ทองแป้น
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
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จะไม่มที างรูเ้ ลยว่าเป็นปากทางเข้าอุโมงค์ มีขนาด หัวเราะอย่างฮาเลย แต่ที่น่าสะพรึงมากที่สุด
เล็กมากแค่พอตัวน้องเวียดลอดผ่านและคลานได้ เห็นจะเป็นหลุมพรางกับดักที่เวียดกงทำ�ไว้ มิน่า
เท่านั้น ทหารอเมริกันตัวใหญ่ไม่มีทางเข้าตามไป เล่าพวกอ้ายกันถึงกลัวนักกลัวหนา มีสารพัดรูป
ได้แน่นอน และมีทางเข้าออกโผล่มายิงข้าศึกได้ แบบเลย เป็นหลุมพรางที่ก้นหลุมมีไม้แหลมรอ
ตลอด มีอุโมงค์อยู่จุดนึงที่ให้นักท่องเที่ยวลอง เสียบถ้าพลาดตกลงไป บางแห่งก็เป็นคานดีด
เข้าไปคลานได้ ผมก็ลองคลานสี่เท้าเข้าไป ทั้งมืด เหล็กแหลมพร้อมเสียบ โอย! สารพัดกับดัก ช่วง
ทัง้ แคบ อึดอัดและน่ากลัวมาก ไปได้แป๊บเดียวเจอ ทางเดินออกจากที่นี่เป็นสนามยิงปืนชนิดที่ใดใน
ทางออกผมเผ่นเลย ไม่ไปต่อแล้ว ผมเป็นคนทีก่ ลัว โลกไม่มีเหมือน ทั้งปืนอาก้า ปืน M16  ปืนกล ปืน
ทีแ่ คบๆ คับ พอโผล่ขน้ึ มาเจอแสงอาทิตย์และเจ้าพวก ครก ปืนยิงรถถัง มีให้ลองถ้าท่านมีตงั ค์จา่ ย ผมงี้ โบสถ์
ลูกศิษย์ท่ียืนรออยู่ “เฮ้ย! ป๋ารอดตายแล้วโว้ย” สะดุ้งเป็นพักๆ เพราะเสียงปืนแต่ละชนิดดังมาก
เสียงพวกเด็กนรกมันฮากันใหญ่ “พวกเมิงอยาก F จุดสุดท้ายก่อนออกจากทีน่ จ่ี ะเป็นจุดพักนักท่องเทีย่ ว ก็มาถึงอาหารมื้อสุดท้ายของทริปนี้ ทาง บริษัท
หรา” เสียงโห่เลยทีนี้ ผมเหลือบไปเห็นนังกะเทย เค้าจะเตรียมขนมแบบที่ทหารเวียดกงกินกัน ท๊อปฮิตทัวร์ ได้จัดเตรียมอย่างอลังการงาน
ร้านกาแฟน่านั่งอยู่ใกล้ๆ กับโบสถ์นอร์
ควายสวย น้ำ�หนักเกือบ 100 โล “แกไม่ลองคลาน ในช่วงสงคราม ขนมทีว่ า่ คือหัวมันขาวต้มทีจ่ ดื ชืด สร้างมาก เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์แบบซุ้มอาหาร มี
เข้าอุโมงค์หรา” “โห! ป๋านีค่ ดิ ได้เนอะ ยังไม่ทนั เข้า มาก ต้องจิ้มพริกกับเกลือปนน้ำ�ตาลที่เค้าเตรียม ให้เลือกกินมากมายตามความตะกละของแต่ละ
“หนูขอโทษค่ะป๋า” หล่อนยกมือไหว้ “ม่ายเปนรัย...
นู๋ก็ติดอยู่ปากรูแล้ว” หล่อนสวนมาทันที มีเสียง ไว้ให้ ก็อร่อยดีคบั แต่พวกเด็กๆ ไม่เอาเลย และแล้ว คน จะเดินกี่รอบก็ได้ไม่อั้น มุมที่ได้รับความ
ป๋าชอบบบ” เสียงเพื่อนๆ ฮาเลย เสร็จจากที่นี่
สนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นมุม Seafood ทั้งหอย
เราก็ทานอาหารค่ำ�และกลับโรงแรม
กุ้ง ปู ปลา เอามาย่างจิ้มน้ำ�จิ้มแซ่บๆ เด็กๆ
เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม หลังอาหาร
ยืนต่อคิวรอกันเป็นแถว หลังจากอิม่ จนแทบอ้วก
เช้า ก็เดินทางสู่เมืองคูจี ชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์
แล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางมาสนามบินที่ต้อง
ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่
ผ่านการจราจรที่จราจลมากของนครโฮจิมินห์  
ทำ�สงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหาร
ขึน้ เครือ่ งเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน
พันธมิตรจากนานาประเทศ ซึ่งในอดีตเคยมีชาว
เวี ย ดนามแอร์ ไ ลน์    เราถึ ง ท่ า อากาศยาน
เล็กๆ ที่ไม่มีอะไรจะเทียบกันได้เลย นอกจาก เวียดนามอาศัยอยูภ่ ายใต้อโุ มงค์นใี้ นระหว่างการ
สุวรรณภูมิ ประมาณเกือบทุ่ม โดยสวัสดิภาพ
“ใจและจิตวิญญาณรักชาติ” ของชาวเวียดนาม ทำ�สงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทาง
หลุมกับดักแบบต่างๆ ที่ทหารอเมริกันขวัญกระเจิง
Before and After เมื่อทหาร
อุโมงค์
พร้อมความประทับใจ
เอาล่ะคับ ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ กันต่อหลังจากผมดราม่า ทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า
เวียดกงหลบลงอุโมงค์
ทางออกแทบไม่ทัน
แทบมองไม่ออกเลย
เล็กน้อย หุ หุ
270 กิโลเมตร และอุโมงค์นย้ี งั สามารถทะลุออกสู่
ช่วงเย็นแล้วเราก็มาทีจ่ ดุ ท่องเทีย่ วสำ�คัญ แม่น้ำ�ไซ่ง่อนได้อีกด้วย ก่อนที่พวกเราจะเดินชม
ของนครโฮจิมินห์ที่โบสถ์นอร์ทเทรอดามแห่ง ก็มารวมตัวกันที่ห้องประชุมที่เป็นเพิงมุงแฝก
เวียดนาม เป็นโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่ ทีจ่ ำ�ลองสภาพเหมือนจริงสมัยสงคราม รับฟังการ
เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดย บรรยายสรุ ป พร้ อ มชมภาพถ่ า ยและวี ดิโ อ
สร้างเพือ่ ให้เป็นโบสถ์ประจำ�เมืองไซ่งอ่ น โดยได้ เหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม ได้เ้ ห็น
สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง ถึงความอุตสาหะ และความมุ่งมั่นของทหาร
ข่าว
ทีพ่ วกเรากำ�ลังเดินไปเพือ่ ถ่ายรูปกัน ผมเดินคูม่ า เวียดนามเหนือทีต่ อ้ งขุดอุโมงค์ทแ่ี บ่งเป็นหลายชัน้
กับลูกศิษย์สาวทีเ่ ธอสวยจัดมาก เธอสะดุดจะหกล้ม เหมือนตึกเลย โดยใช้แค่จอบกับบุง้ กีเ๋ ท่านัน้ หลัง
หันหน้ามาทางผม “...แหก” ผมงีข้ ำ�ก๊ากเลย “แกนี่ ออกจากห้องประชุมก็เดินตามไกด์ชมตามอุโมงค์
ก้อหน้าตาดี แต่เสือกอุทานซะหมดสภาพเบย” ต่างๆ ทีเ่ ป็นของจริงทัง้ หมด ถ้าไม่สงั เกตดีๆ เรา
รายการสมุดโน้ต Trips 17 ครั้งนี้ เดินทางไปที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เริม่ ต้นรู้จักชุมชนบ้านปากแพรกซึ่งเป็นชุมชนตลาดเก่าที่ผสมผสานศิลปะ
ตะวันตกกับตะวันออกไว้อย่างงดงาม จากนั้นไปต่อยังหนองสาหร่าย
ศึกษากระบวนการท�ำนาข้าวและนาหญ้า ซึง่ มหาวิทยาลัยรังสิตได้รว่ มมือ
กับเกษตรกรอ�ำเภอหนองสาหร่าย ในการจัดตั้งโรงสีข้าวและผลิตข้าวดี
มีจมูก “ข้าวทิพย์อรุณ”  จากนั้นไปเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อและโคนมของ
ชาวบ้าน และดูวิธีการปลูกและเก็บผักชะอมกับมะเขือพวงของชาวบ้าน
ที่ หนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามและรับชมรายการสมุดโน้ตกันได้ทางสถานีโทรทัศน์ RSU
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สงคราม
ภายนอกจัดแสดงอาวุธหนักต่างๆ
Wisdom TV หรือ www.rsu.tv ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15.30-16.00 น.
พระพุทธรูปที่วัด NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

ซินจ่าว... นครโฮจิมินห์ (ตอนจบ)
สวัสดีคบั แฟนๆ คอลัมน์ของผม จากฉบับ
ที่แล้วเรายังคงอยู่กันที่นครโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม ตอนใต้ ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม
2558 หลังอาหารกลางวันเราก็เดินทางมาชม
ความสวยงามของวัด NAM MO BON SU THICH CA
MAU NI PHAT ซึ่งผมก็จนด้วยเกล้าที่จะออกเสียง
เป็นภาษาเวียดนาม ทีว่ ดั นีเ้ รามีเวลาค่อนข้างน้อย
ผมเลยได้แต่เดินถ่ายรูปรอบๆ บริเวณวัด ส่วน
เด็กๆ แทบไม่ยอมลงจากรถที่แอร์เย็นฉ่ำ� เพราะ
ภายนอกร้อนตับแลบ แบบว่าร่มผ้าเปียกเบย 555
ช่วงบ่ายแก่ๆ เราก็มาทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สงคราม ซึง่ จัด
แสดงเกี่ยวกับประวัติของสงครามอเมริการบกับ
เวียดนาม ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้น จัดแสดง
อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ
สงครามมากมาย ซึง่ อาวุธส่วนใหญ่ผมสังเกตเห็น
แต่ ข องอเมริ กั น มี แ ต่ ช าวต่ า งชาติ พ วกยุ โ รป
อเมริกาเข้าชมด้วยความสนใจมากมาย ส่วน
บริเวณด้านนอกจัดแสดงคุกจำ�ลองที่ขังทรมาน
นักโทษเชลยศึกในช่วงสงครามเวียดนาม ไกด์สาว
ชาวเวียดเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วก็สะเทือน
อารมณ์พอสมควรว่ามนุษย์ดว้ ยกันทำ�กันได้เลวร้าย
ขนาดนี้ ในแง่ความเห็นส่วนตัวของผมกับการที่
ได้มาชมที่นี่แล้วรู้สึกเห็นใจน้องเวียดในสมัยนั้น
และสะใจกับความหยิ่งยะโสของอเมริกาที่คิดว่า
ตัวเองยิ่งใหญ่แต่กลับต้องมาแพ้สงครามกับชาติ

สมุดโน้ตพาเยี่ยมเยือนเมืองกาญจน์ฯ
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
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ของดีมีอยู่

ภาพข่าว

ภาพสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “โป๊ะ”

13

News

Showcase

การแข่งขันฟุตซอล สานสัมพันธ์
ณ สนามฟุตซอล เมืองเอก ปทุมธานี

วิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต
นศ.ภาพยนตร์ฯ ม.รังสิต โชว์ผลงานสร้างสรรค์

รวมใจจัดงาน “วิศวะท้ายทุ่ง” ปีที่ 4

ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “โป๊ะ” คว้า 2 รางวัลใหญ่
สารคดีเชิงข่าว เรือ่ ง “โป๊ะ” ประมงพืน้ บ้าน
ที่ก�ำลังจะเลือนหาย ผลงานสร้างสรรค์โดย
นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จาก
ทีม “Film Burn” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 และรางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม ในการ
ประกวดสารคดีเชิงข่าวระดับอุดมศึกษา ภาย
ใต้โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10” ซึ่ง
ในปีนมี้ นี สิ ติ นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม 194 ทีม
จาก 51 สถาบัน และคัดเหลือ 8 ทีมเพื่อเข้า
ค่ายแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพือ่ ผลิตผลงานภาย
ใต้เวลา สถานการณ์ และพื้นที่จริงในโจทย์
“พลั ง คนรุ ่ น ใหม่ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมสู ่ ก าร
เปลี่ ย นแปลง” จั ด ขึ้ น โดยบริ ษั ท สิ ง ห์
คอร์เปอเรชั่น และบริษัท สาระดี จ�ำกัด  
นายดนุนัย ไทยด�ำรง นักศึกษาชั้นปีที่
4 สาขาวิ ช าการภาพยนตร์ แ ละวี ดิทั ศ น์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึง่
ในสมาชิกตัวแทนทีม “Film Burn” กล่าวว่า ตน
และเพื่อนในทีมอีกสองคน คือ นายวัลลภ
เศรษฐศุภกูล และพระณรงค์ ทองพันทา ได้
รวมกลุ่มกันเพื่อจะผลิตสารคดีเชิงข่าวเข้าร่วม
ประกวดในโครงการฯ ดังกล่าว โดยถือเป็น
ความโชคดีเมือ่ โจทย์ทถี่ กู ก�ำหนดให้สร้างสรรค์
ผลงานนัน้ เป็นเรือ่ งราวในพืน้ ทีท่ สี่ มาชิกในกลุม่
ของเราอาศัยอยู่ นัน่ คือ อ�ำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึง่ พวกเราได้ลงพืน้ ทีแ่ ละส�ำรวจ

วิถชี วี ติ ปัญหาต่างๆ ในชุมชนบริเวณนัน้ เพือ่
คิดสร้างสรรค์ผลิตสารคดีเชิงข่าวเพือ่ น�ำเสนอ
ต่อไป และเรือ่ งทีเ่ ลือกน�ำมาถ่ายทอดครัง้ นีค้ อื
เรือ่ ง “โป๊ะ” ประมงพืน้ บ้านทีก่ ำ� ลังจะเลือนหาย
ซึ่งอยู่ในธีมเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับรากเหง้า
และการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
“โป๊ะ เป็นวิธกี ารจับปลาทีม่ มี ายาวนาน
แต่ปจั จุบนั ในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ เหลืออยูเ่ พียงเจ้า
เดียว เนื่องจากปัจจุบันคนหันมาใช้วิธีที่อยาก
ให้ได้ปลาจ�ำนวนมากโดยการลากอวน ซึง่ การ
ใช้อวนลากท�ำให้ปลาใหญ่ปลาเล็กโดนลาก
ติดอวนไปหมด และยังท�ำลายสภาพแวดล้อม
ใต้น�้ำอีกด้วย พวกเราจึงคิดว่า “โป๊ะ” นี่แหละ
ที่เราจะน�ำมาถ่ายถอดเรื่องราว อย่างน้อยก็
เพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้ใช้วธิ ที ไ่ี ม่ทำ� ลายธรรมชาติ
ในการหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป ซึ่งการจับ
ปลาทูแบบโป๊ะของทีน่ ม่ี าจากภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
โดยเขาจะวางโป๊ะหันให้ปกี โป๊ะสวนกระแสน�ำ้ ลง
ถ้าน�้ำลงเมื่อไหร่ปลาก็เข้าโป๊ะเอง”
นายดนุนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลที่
พวกเราในทีมตั้งใจผลิตสารคดีเชิงข่าวครั้งนี้
ขึน้ มานอกจากจะเป็นความภูมใิ จของพวกเรา
เองแล้ว ยังอยากจะสะท้อนให้คนรุ่นหลังได้รู้
ถึงบุญคุณของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
อยากให้รว่ มกันอนุรกั ษ์วฒั นธรรมหรือภูมปิ ญั ญา
ที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้ จะได้มีกิน มีใช้
ต่อไปยาวนาน และนอกจากผลงานดังกล่าว

ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมศาสตร์ สนับสนุนความแข็งแกร่งทั้งทางด้านวิชาการและ
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมใจจัดงาน “วิศวะท้ายทุ่ง” ปี วิชาชีพให้แก่รนุ่ น้องทีก่ ำ�ลังจะจบการศึกษาไปพัฒนา
ที่ 4 นำ�โดยศิษย์เก่ารุ่น 4 รหัส 34 เป็นเจ้าภาพในการ ประเทศชาติในอนาคต
จะได้รับมาถึง 2 รางวัลแล้ว สารคดีสั้นที่ผ่านเข้า
จั
ดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พลังจิต
รอบ 8 ทีม ยังได้รับการน�ำเสนอเพื่อเผยแพร่ผ่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร อาสาโดยชมรมจักรยานวิศวะท้ายทุ่ง  จัดกิจกรรม
ทางรายการ เรื่องจริงผ่านจอ ทางสถานีโทรทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์สังคมสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่   “จักรยาน
ช่อง 7 อีกด้วย
และศิษย์เก่า รุ่น 1 วิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่า ประเพณีวิศวะท้ายทุ่ง ครั้งที่ 2”   ปั่นจักรยานจาก
ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถรับชมสารคดี เชิงข่าว
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 27 ปี วิ ท ยาลั ย อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยรังสิต ไป
เรื่อง “โป๊ะ” ประมงพื้นบ้านที่ก�ำลังจะเลือนหาย
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย ยังโรงเรียนวัดเชิงท่า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัด
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดกิจกรรม พระนครศรีอยุธยา เพือ่ รวมน้ำ�ใจบริจาคสิง่ ของ อาทิ
SNuccqCtM&feature=youtu.be
“วิศวะท้ายทุ่ง” ขึ้น ต่อเนื่องเป็นครั้งที่  4 โดยรุ่นพี่ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นและอุ ป กรณ์ กี ฬ าให้ แ ก่ น้ อ งๆ
ศิษย์เก่ารุน่ 4 รหัส 34 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม นักเรียน กิจกรรมกอล์ฟกระชับมิตร การแข่งขันฟุตซอล
ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย และงานเลี้ยงสังสรรค์วิศวะท้ายทุ่ง เป็นต้น   ซึ่ง
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากพี่น้องศิษย์เก่าฯ ตั้งแต่รุ่น
วิทยาลัยฯ ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการ แรกถึ ง รุ่ น ปั จจุ บั น แล้ ว ยั ง ได้ รับ เกี ยรติ จากรุ่ น พี่
สอน  ผลงานวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปิน-ดารา คุณป๋อ-ณัฐวุฒิ สะกิดใจ และผูจ้ ดั การ
และงานบริการวิชาการ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพใน ดาราชื่อดัง คุณเอ-ศุภชัย   ศรีวิจิตร ศิษย์เก่า
การสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าฯ สู่สังคมภายนอก วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้า
ร่วมกัน   นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างความรัก ร่วมกิจกรรมอีกด้วย
(จากซ้าย)
นายวัลลภ เศรษฐศุภกูล
ความผู
ก พั น สู่ ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและ
พระณรงค์ ทองพันทา
เเละ นายดนุนัย ไทยด�ำรง

Faculty of Engineering, RSU, organized the
‘4th Re-Union-Widwa Taythoong’

The Faculty of Engineering Alumni Club,
Rangsit University organized the ‘4th Re-UnionWidwa Taythoong’ at Futsal Field, Muang-Ake,
Pathumthani.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

SPECTRE
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

[วิภาณี ชีลั่น]

Recommended
เมนูบันเทิง

15

14

Notebook

เมือ่ กล่าวถึง Spectre คงต้องย้อนกลับไปกล่าวถึง
Skyfall และเมือ่ กล่าวถึง Skyfall
จัดการคลังภาพด้วย Gallery Doctor
ก็คงต้องพาดพิงถึงภาพยนตร์
โดย ผศ.ไววิทย์
อยากเห็นประเทศไทยมีอะไรเปลี่ยนแปลง
ชุดเจสัน บอร์น อย่างมิอาจ
หลีกเลีย่ งได้
ใน Skyfall มีการกล่าวถึงประวัตแิ ละภูมหิ ลังทาง
สวัสดีปใี หม่ 2559 อย่างเป็นทางการกันอีกครัง้ ทุกๆ ปีเราก็จะอวยพร
ครอบครัวของบอนด์ ทำ�ให้ได้รบั รูอ้ กี ด้านของบอนด์ ซึง่ สามารถ
ให้ทุกคนได้เจอแต่สิ่งดีๆ เรื่องดีๆ ชีวิตดี๊ดีแฮปปี้ตลอดปีตลอดไป สำ�หรับ
เรียกได้วา่ เป็น The Bond Identity (อิงจากชือ่ ภาพยนตร์ภาคแรก
บ้านเมืองเราก็เช่นกันหลายคนคงได้ตดิ ตามข่าวสารกันบ้างแล้ว มีผเู้ ชีย่ วชาญ
ของ เจสัน บอร์น คือ The Bourne Identity)
นางสาวนัฐพร สองนาค (หมิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักวิเคราะห์หลายด้านออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
สำ�หรับ Spectre ยังคงเป็นงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
ประเทศไทย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติ ฯลฯ ก็ว่ากันไปตาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกีย่ วข้องกับงานชุดเจสัน บอร์น เช่นเดียวกับ Skyfall โดยการ
เหตุและผลในการคาดการณ์ แล้วคุณล่ะ! คุณอยากให้ประเทศไทยมีอะไร
“อยากให้ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงใน
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องนั้นอยู่ในรูปของการกล่าวถึงชีวิตวัยเด็ก
เปลี่ยนแปลงบ้าง ลองไปฟังเสียงส่วนหนึ่งจากนักศึกษารั้วรังสิตกันดูว่าพวก
ทางทีด่ ขี นึ้ ทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม
ของบอนด์ รวมถึงการสร้างให้ผรู้ า้ ยเป็นคนในองค์กร
เขาคิดอย่างไรกันบ้าง
การศึ ก ษา ฯลฯ เพราะสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะทำ�ให้
แต่ในอีกด้านหนึง่ บอนด์ยงั คงลักษณะเฉพาะตัวเอาไว้
ประเทศไทยมีการเติบโตที่ดีต่อไป รองรับการเข้า
(และเป็นสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากเจสัน บอร์น) เช่น การระบุชอ่ื และตัว
ทุกวันนี้ถ้าใครใช้สมาร์ตโฟน คงยากที่จะไม่ชอบถ่ายภาพ
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยจะได้
นายเวทชวิน ตันติวิธิเวท (เกร้ท) นักศึกษาชั้นปีที่ 5
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สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
เป็นประเทศทีพ่ ฒั นาและเติบโตอย่างมีคณุ ภาพค่ะ”
ได้วา่ งานชุด เจมส์ บอนด์ อย่าง Skyfall และ Spectre มีทง้ั การ
แต่ปัญหาก็เริ่มตามมาด้วยการที่รูปภาพมีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
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เมือ่ พิจารณา Spectre ว่าเป็นภาพยนตร์สำ�หรับ
มาก อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่าง
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มีโฮมสเตย์ เพื่อจะได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิต
ภาพเสียนั้นอาจเป็นความตั้งใจของคนถ่ายภาพก็ได้ แต่ Apps คิดว่าเรา
นางสาวฉัตรสิริ ภารพบ (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 5
แบบคนไทยจริงๆ ไม่วา่ จะเป็นการปลูกผัก
คณะทันตแพทยศาสตร์
ช่วงเปิดเรือ่ งทีก่ ารเคลือ่ นกล้องอย่างต่อเนือ่ งได้นำ�คนดูเข้าไปอยู่
ถ่ายพลาดซะงั้น อันนี้ต้องสังเกตด้วยครับ Gallery Doctor ใช้งานง่าย มี
สวนครั ว การทำ�อาหารที่ ไ ด้ วั ต ถุ ดิบ ที่
ในเหตุการณ์อย่างใกล้ชดิ ซึง่ ทำ�ให้เป็นงานทีม่ คี วามพิเศษและ
“อยากให้การคมนาคมมีการพัฒนาเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้ใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS
ปลอดภัย ได้เรียนรู้พิธีการทางศาสนาของ
แก่ประชาชนมากขึน้ เพราะอย่างทีท่ ราบกันดีวา่ ตอนนีเ้ ริม่ มีการสร้าง
แตกต่าง

ปีหน้าฟ้าใหม่

ไทย การทำ�กิจกรรมของชุมชนนั้นๆ และ
เรียนรู้ความเป็นอยู่และวิถีชาวบ้านของ
เมืองไทย จะได้เป็นการส่งเสริมการท่อง
เทีย่ วไทยให้ดขี นึ้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ไม่สูง ต้องเขย่ง
บันทึกเรื่องราวของผู้เล่นหลักทีมเชียร์ลีดดิ้ง ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร
นายพชรดนัย ปัญญาภู (เบนซ์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ดีให้ประเทศไทยด้วยครับ”
โดย อักษรลักษณ์
ให้ทุกคนเลิกกลัว และกล้
าที่จะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึง...

รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ แล้ว อยากให้เร่งทำ�เพื่อให้คนสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว การจราจรบนท้องถนนจะได้ไม่ตดิ ขัด จะได้ลดมลพิษ
บนท้องถนน สุขภาพจิตจะได้ดีขึ้นค่ะ”

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

“อยากให้การท่องเที่ยวไทยมีสีสันเหมือนเดิมครับ เพราะช่วงหลังๆ
เหมือนจะเงียบเหงาไป ที่สำ�คัญอยากเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้ยังคงสวยงามอยู่เสมอ
เพราะทีผ่ า่ นมาเกิดปัญหามาจากการสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกในบริเวณ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เช่น ห้องพัก รีสอร์ต ร้านอาหาร ฯลฯ ฝากถึงผูป้ ระกอบการ
คำ�นึงถึงความเหมาะสมและผลทีจ่ ะเกิดตามมาด้วย เพราะบางครัง้ มันทำ�ให้
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวลดลง แถมบางแห่งยังเป็นการ
คุกคามเขตป่าไม้อีกด้วย จึงอยากให้มีการจัดระเบียบในเรื่องนี้ด้วยครับ”

ดร.โจ (ผู้เขียน) จะย้อนวันวาน พาผู้อ่านกลับไปยังปี พ.ศ. 2540 วันที่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เฟ้นหาลีดมือไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลยูลีก วันที่กีฬาเชียร์ลีดดิ้งยังเป็นเรื่องใหม่ วันที่ถูกผู้ใหญ่มองว่า
ท�ำอะไรไม่ได้เรื่อง! แต่เพราะความมุ่งมั่น ความมานะพยายาม ฝันเล็กๆ ของเด็กมหา’ลัยจึงกลายเป็นจริง
ดร.โจและผองเพื่อนพาทีมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ได้รางวัลมาครอง
และได้รับค�ำเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันในฐานะทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการชิงแชมป์เชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ ปี
2004 ที่ส่งประกวด 4 ประเภท แต่ได้ถ้วยรางวัลกลับมา 5 ใบ! เรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับทีมเชียร์ลีดดิ้งไม่ได้จบ
อยู่แค่นั้น เขายังฝันให้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งได้เข้าสู่โอลิมปิก อาจดูเป็นฝันที่ไกลเกินเอื้อม แต่ถ้าขยันเขย่ง ก็น่าจะคว้า
ถึงได้ในสักวัน เหมือนที่เขาเคยท�ำได้มาแล้ว
‘ไม่สูง ต้องเขย่ง’ อาจจะท�ำให้คุณเข้าใจกีฬาเชียร์ลีดดิ้งขึ้นมาอีกนิด แต่เชื่อสิว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจ
และทัศนคติดีๆ ไปอีกเพียบเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ

นางสาวสิรินาถ ธนันท์วงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี

“อยากให้ประเทศไทยมีความรัก
สามัคคีคนไทยรักกันแบบไม่มีฝักฝ่าย
ประชาชนอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข สามัคคี
ปรองดองกัน เนือ่ งจากช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
ประเทศไทยของเราเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่
สงบมากมาย จึงอยากเห็นความรักและ
ความสามัคคีในประเทศ เพื่อเป็นแบบ
อย่างให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป”  
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Interview

[กรรณิการ์
คงคา/ วิภาณี ชีลั่น]
ขึ้นแท่น

[อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์]์

“น�้ำ” มีประโยชน์
อย่างไร
หลายคนอาจจะคิดว่า “ใครๆ ก็รู้ว่าน�้ำมี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ”  แต่ประโยชน์บางอย่างน้องๆ  
อาจจะยังไม่รวู้ า่ แค่ดมื่ น�ำ้ เปล่ามากๆ ก็รกั ษาโรคได้  
วันนีเ้ รามาท�ำความรูจ้ กั “น้องน�ำ้ ”  ให้ละเอียดกันดี
กว่าค่ะ
ประโยชน์แรกคือ เรือ่ งของผิวพรรณค่ะ การ
ดืม่ น�ำ้ มากๆ ช่วยให้ผวิ ของน้องดูมนี ำ�้ มีนวล ใครทีม่ ี
ผิวแห้งหรือผิวมัน น�้ำช่วยคุณได้ค่ะ น�้ำช่วยปรับ
สมดุลของผิวและท�ำให้เราหน้าเด็กลงได้ มีคนทดลอง
แล้วนะคะ โดยการดืม่ น�ำ้ วันละ 3 ลิตร ติดต่อกัน  1
เดือน หน้าของเขาเด็กลงอย่างเห็นได้ชดั จนสามีและ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ลูกยังแปลกใจ น้องๆ  ลองท�ำดูนะคะ เรือ่ งต่อไปทีน่ า่ สนใจคือ ในช่วงทีเ่ ราใกล้
จะสอบหรือเครียดๆ น�ำ้ ช่วยให้สมองท�ำงานได้ไวและดีขนึ้ ท�ำให้เรามีสมาธิ
นอกจากนีเ้ วลาทีเ่ ราปวดหัวไม่วา่ จะจากความเครียดหรือไมเกรนแล้วไม่
อยากกินยา ให้ดมื่ น�ำ้ เยอะๆ ค่ะ อาการจะดีขนึ้ อีกอย่างคือการดืม่ น�ำ้ ช่วยใน
การลดน�ำ้ หนักได้ดว้ ยนะคะ เพราะช่วยให้เราอิม่ ทานอาหารได้นอ้ ยลงและกระตุน้
การเผาผลาญ  น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ อ่านจบแล้วเราไปดืม่ น�ำ้ กันดีกว่าค่ะ

3 บุคลากรคุณภาพแห่ง ม.รังสิต
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
และด้านสนับสนุนวิชาการ ประจำ�ปี 2558

สมาคมสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแห่ ง จะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติการก็ไม่แตกต่างกัน
ประเทศไทย (สสอท.) มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น เพราะเราต้องทำ�งานร่วมกัน การทีเ่ ราในฐานะหัวหน้า
ประจำ�ปี 2558 ให้แก่บคุ ลากรทีม่ ผี ลงานดีเด่นทัง้ สาย งานได้รบั รางวัลนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นรางวัลของ
วิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ เราเพียงคนเดียวแต่เป็นรางวัลของทุกคนในทีมด้วย
แก่สถาบันฯ และประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งในปีนี้ เช่นกัน  หากเราไม่มที มี งานคอยช่วยเหลือ สนับสนุน
[อาจารย์ณฐ บุญธนาธีรโชติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์]
คุยเฟื่องเรื่องภาษา
ก็มีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับคัด งานก็ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าหรือสำ�เร็จได้ ซึ่งที่
เลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจำ�นวน 10 คน โดยมี ผ่านมามีแนวคิดในการทำ�งานทีย่ ดึ ปฏิบตั ติ ลอดมาคือ
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตจำ�นวน 3 คน ได้แก่ “ไม่มคี ำ�ว่าทำ�ไม่ได้” และสำ�หรับรางวัลทีท่ าง สสอท.
รศ.ดร.กาญจนา สุรยิ ะพรหม ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ มอบให้ครัง้ นี้ ขอนำ�ความภาคภูมใิ จกับรางวัลนีส้ ง่ ต่อ
และอาจารย์ระภีพงศ์ อุปมา
ให้แก่ทุกคนและมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นเครื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุริยะพรหม ยืนยันในความสำ�เร็จที่เราร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ งานด้วยกันมา
พินอิน
ค�ำอ่าน
ค�ำอ่าน
กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึง
อาจารย์ระภีพงษ์ อุปมา บุคลากรดีเด่นกลุ่ม
wán shì rú yì
วั่น ซื่อ หยู อี้
สมความปรารถนา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับการยอมรับ งานกิจการนักศึกษา ระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร กล่าวเสริมว่า  
กง สี ฟา ไฉ
ขอให้ร�่ำรวย
ɡōnɡ xǐ fā cái
และมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ รวมถึงการ การทำ�งานอะไรก็ตามทีเ่ รารักด้วยความตัง้ ใจ ผลลัพธ์
jí xiánɡ rú yì
จี๋ เสียง หยู อี้
สมปรารถนา
พัฒนาทางองค์ความรูส้ สู่ งั คม ซึง่ ผลงานทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ที่ออกมาย่อมทำ�งานนั้นประสบผลสำ�เร็จ สำ�หรับ
hǎo yùn nián nián
ห่าว อวิน้ เหนียน เหนียน
โชคดีตลอดไป
ของรางวัลครั้งนี้คือ   ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ รางวัลทีไ่ ด้รบั ก็เปรียบเสมือนน้ำ�หล่อเลีย้ งจิตใจให้เรา
yī fán fēnɡ shùn
อี ฝาน เฟิง ซุ่น
ทุกอย่างราบรื่น
ภาวะเมตะบอลิค ซินโดรม (Metabolic syndrome) มีกำ�ลังใจในการทำ�งานต่อไป และจะมุง่ มัน่ สร้างสรรค์
cái yuán ɡuǎnɡ jìn
ไฉ เอวี๋ยน กว่าง จิ้น
เงินทองไหลมา
หรือ “โรคอ้วนลงพุง” โดยได้รบั การตีพมิ พ์ลงวารสาร กิจกรรมดีๆ เพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมุ่งเน้นให้
zhāo cái jìn bǎo
เจา ไฉ จิ้น เป่า
เงินทองไหลมา
วิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นผลงาน ทุกกิจกรรมได้สร้างประโยชน์ สร้างการเรียนรู้แก่
เหนียน เหนียน โหย่ว อวี๋
เหลือกินเหลือใช้
nián nián yǒu yú
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและประเทศได้ นักศึกษา สถาบัน และสังคมส่วนรวม
shì shì shùn lì
ซื่อ ซื่อ ซุ่น ลี่
ทุกเรื่องราบรื่น
นอกจากนีร้ างวัลดังกล่าวยังเป็นความภูมใิ จของการ
นอกจากนี้ บุคลากรดีเด่นทั้ง 3 คนยังได้
jīn yù mǎn tánɡ
จิน อวี้ หม่าน ถัง
ร�่ำรวยเงินทอง
ได้ทำ�งานในสายวิชาการ โดยได้นำ�ความรู้ความ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอบคุณคณะกรรมการที่พิจารณา
อี้ เปิ่น วั่น ลี่
ก�ำไรมากมาย
yì běn wàn lì
สามารถ
และประสบการณ์ทเี่ ราศึกษามาถ่ายทอดให้ คั ดเลื อ กให้ เ ข้ า รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า ว และที่ สำ�คั ญ
ต้า จี๋ ต้า ลี่
ค้าขายได้ก�ำไร
dà jí dà lì
แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย
ขอบคุณผูบ้ ริหารจากคณะและหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เหนียน เหนียน ฟา ไฉ
ร�่ำรวยตลอดไป
nián nián fā cái
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ช าญชั ย สุ ข สุ ว รรณ์ รังสิต ที่ให้โอกาสได้ทำ�งาน พิสูจน์ผลงานเรื่อยมา
lónɡ mǎ jīnɡ shén
หลง หม่า จิง เฉิน
สุขภาพแข็งแรง
บุคลากรดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้ และทุกความสำ�เร็จทีไ่ ด้รบั จะรักษาไว้ซงึ่ คุณภาพและ
บริหารหรือหัวหน้างาน กล่าวว่า ทุกการทำ�งานไม่วา่ พยายามพัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รองศาสตราจารย์
บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

สวัสดีปีใหม่

!
(ซิน เหนียน ไคว่ เล่อ)
-- สวัสดีปีใหม่
ยังอบอวลอยู่ในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปี ใ หม่ กั น อยู ่ น ะคะ นั บ ถอยหลั ง อี ก ไม่ น านก็ จ ะถึ ง
เทศกาลส�ำคัญของชาวจีน นั่นคือ เทศกาล “春节—
Chūnjié (ชุนเจี๋ย)” หรือ “ตรุษจีน” นั่นเอง  คุยเฟื่อง
เรื่องภาษาฉบับนี้ ขอน�ำเสนอค�ำอวยพรที่ใช้บ่อยๆ ใน
วันตรุษจีน
ตรุษจีนนี้ อย่าลืมเลือกค�ำอวยพรภาษาจีนไป
อวยพรคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ กันเยอะๆ
นะคะ 新正如意, 新年发财—xīn zhèng rúyì, xīn nián fācái
( ซินเจิ้งหยูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ ) ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ไจ้เจี้ยน!
新年快乐 -- Xīn Nián Kuàilè

ภาษาจีน
万事如意
恭喜发财
吉祥如意
好运年年
一帆风顺
财源广进
招财进宝
年年有余
事事顺利
金玉满堂
一本万利
大吉大利
年年发财
龙马精神

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหารหรือ
หัวหน้างาน

อาจารย์
บุคลากรดีเด่นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ระดับผู้ปฏิบัติการ
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[กรรณิการ์ คงคา]

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

[ กนกกร ชูแก้ว, สมภพ ดอนดี]

ศิษย์เก่ารังสิต ดีกรี 2 ปริญญา
‘ออกแบบภายใน
และวิศวกรรมโยธา’

แซม-ธีระพงค์ เพิ่มแสงสุวรรณ

ล้อมรั้วกิจกรรม
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On campus

Good old day

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนาย

สู่เส้นทางอนาคตเจ้าของบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง

เปิดตัวศูนย์ RSU Volunteer Center

บ่มเพาะ “ลูกรังสิตจิตอาสา สู่สังคมธรรมาธิปไตย”

ความพยายามทีจ่ ะเรียนรูใ้ นสิง่ ทีค่ ดิ ว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไป
ได้ เป็นแนวความคิดให้แก่ใครหลายคนทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะสร้าง
ความฝันให้สำ�เร็จด้วยตัวเอง และหนึง่ ในผูท้ ป่ี ระสบความสำ�เร็จไป
อีกขัน้ ของชีวติ ทีม่ ที ง้ั ความมุมานะ ความเพียรพยายาม ได้แก่ นาย
ธีระพงค์ เพิม่ แสงสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะศิลปะและการออกแบบ เมือ่
5 ปีที่แล้ว และล่าสุดจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ในปี  2557 ทีผ่ า่ นมา
แซม-ธีระพงค์ เพิม่ แสงสุวรรณ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั เจริญสุข คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอเรชัน่ จำ�กัด
ซึง่ ได้มารับช่วงต่อการบริหารกิจการรับเหมาก่อสร้างของครอบครัว
ในรุ่นที่ 2 ซึ่งเปิดมากว่า 20 ปี แซมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และเลือกเรียนปริญญาตรี
ใบแรก สาขาวิชาออกแบบภายใน (Interior Design) คณะศิลปะ
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี 2549 เพราะคิดว่าจะ
นำ�ความรูด้ า้ นการออกแบบมาช่วยงานทีบ่ า้ น และด้วยความทีต่ วั เอง
เป็นคนมีทักษะด้านศิลป์น้อย จึงทำ�ให้ต้องขยันมากกว่าปกติ เข้า
เรียนวิชาออกแบบช่วงแรกๆ ก็ค่อนข้างยากเพราะจับแนวทางไม่
ได้ ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเป็นอย่างมาก กว่าจะจับหลักได้ก็ใช้
เวลาร่วม  2 ปี เลยทีเดียว เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ก็เริ่มปรับตัวได้และ
เข้าใจแนวคิดในการออกแบบมากขึน้ จนสามารถเรียนจบปริญญาตรี
สาขาวิชาออกแบบภายในได้ในที่สุด
หลังจากจบจากคณะศิลปะและการออกแบบ ก็เริ่มทำ�งาน
ในฐานะผู้ออกแบบอาคาร ควบคู่ไปกับการทำ�งานก่อสร้างเริ่ม
ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบภายใน

อาคาร หลังจากได้ลองทำ�งานแล้วก็ได้เจอปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หน้า
งาน จึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาตรีอีกหนึ่งใบในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เราเข้าใจ
โครงสร้างอาคาร การก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม เพือ่ ให้งานก่อสร้าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด สาเหตุที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
เพราะที่นี่ให้โอกาส เลือกทำ�ในสิ่งที่อยากทำ� เลือกเรียนในสิ่งที่อยาก
เรียน ไม่ปดิ กัน้ ความตัง้ ใจ เพราะผลลัพธ์อยูท่ ตี่ วั เราเอง แต่ทไี่ ม่เลือก
เรียนปริญญาโทต่อนัน้ เป็นเพราะต้องการเรียนรูพ้ นื้ ฐานทีด่ กี อ่ นทีจ่ ะไป
ต่อในระดับที่สูงขึ้น  และด้วยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมค่อนข้าง
น้อย บวกกับความรู้ในวิชาหลักของวิศวะฯ เรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่า
ได้ ยิ่งทำ�ให้ต้องเรียนหนักมากกว่าคนอื่น ซึ่งตลอดระยะเวลา 3.5 ปี
ทั้งทำ�งานไปด้วย เรียนไปด้วยก็ถือว่าหนักพอสมควร แต่อย่างที่บอก
เมือ่ มีโอกาสได้เรียนแล้ว ก็ตอ้ งเก็บเกีย่ วความรูท้ กุ อย่างมาให้ได้ เพือ่
นำ�มาใช้ในชีวิตการทำ�งานจริง ซึ่งสุดท้ายก็สามารถเรียนจบได้ตามที่
ตั้งใจ
“ผมโชคดีมาก การที่ผมเรียนทั้ง 2 ปริญญาไม่ได้ทำ�ให้ผมเสีย
เวลาแต่อย่างใด แต่ผมรูส้ กึ คุม้ ค่าและได้รบั ความรูใ้ นสิง่ ทีผ่ มต้องการ
มากพอสมควร รวมถึงคอนเนคชั่นจากเพื่อนและคณาจารย์ เรียกว่า
เป็นประสบการณ์ทดี่ ี สำ�หรับเป้าหมายในอนาคตทีผ่ มตัง้ ใจคือ การนำ�
ทักษะวิชาชีพที่รำ�่ เรียนมาทั้งสองสาขามาประกอบอาชีพอย่างสุจริต
และบริหารจัดการบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป” ธีระพงค์ กล่าว
เชื่อว่าทุกคนสามารถทำ�ความฝันให้เป็นจริงได้ แต่ก่อนไปถึง
ความฝันนั้น ต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราทำ�ได้และเราต้องไปให้ถึง แม้
มีอปุ สรรคก็ตอ้ งอดทนและสู้ สุดท้ายเราก็จะไปถึงความสำ�เร็จเหมือน
กับรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเอง...

ทำ�ไม? ต้องทำ�กิจกรรม และ “จิตอาสา” ปัญหาจะย้อนมาทำ�ลายพวกเรา ดังนัน้ งานอาสาสมัคร นำ�เสนอนโยบายมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบ
คืออะไร!!! ร่วมค้นหาคำ�ตอบในงานเปิดตัวศูนย์ และงานจิตอาสาจึงมีความสำ�คัญ
ทางสังคม (USR) ซึ่งถือเป็นพันธกิจส่งเสริม
จิตอาสา (RSU Volunteer Center) สำ�นักงานกิจการ
“คนหนุ่ ม สาวต้ อ งอยู่ ใ นสั ง คมอี ก นานคง นักศึกษาทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคม ทัง้ นี้ จะรวบรวม
นักศึกษา จัดกิจกรรมนีข้ น้ึ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้ อยากเห็นสังคมและบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น ข้อคิดและสาระสำ�คัญจากวิทยากรทุกท่านนำ�เสนอ
ผ่านการทำ�กิจกรรม ซึ่งเน้นด้านจิตอาสาและการ จิตอาสาต้องสร้างด้วยตัวเราเอง   กล้าที่จะตั้ง ผ่านทาง Facebook Fanpage : RSU Volunteer
บำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หล่อหลอมความเป็น คำ�ถามกั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี เราจะได้ เ ติ บ โตในสั ง คม Center
“ลูกรังสิตจิตอาสา” อีกทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมสู่ ประเทศชาติที่ดีที่ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพ อยู่ร่วม
ทิ้งท้ายจากกลุ่มนักศึกษาชมรมมุสลิม
ภายนอกร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้านจิตอาสา กันอย่างสันติมคี วามสุข และขอสนับสนุนให้พวกเรา นางสาวอัศวานี หะยีดาโอ๊ะ นางสาวอานีฟ สามะจะ
โดยจัดบูธให้นักศึกษาเลือกชมและสมัครเข้าร่วม สร้างสังคมที่ดีต่อไป” อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าว นางสาวจัยลานีย์ โต๊ะอาดัม และนางสาวอัฟนาน
กิจกรรม ทัง้ นี้ ได้จดั พิธลี งนามความร่วมมือ (MOU)
ด้าน อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิ สาแมง ให้สมั ภาษณ์วา่ ชอบกิจกรรมนีม้ าก เดินดู
เครือข่ายจิตอาสา 12 องค์กร ได้แก่ ธนาคาร สื บ นาคะเสถี ย ร กล่ า วว่ า บรรยากาศการทำ� ทุกบูธ ซึง่ ล้วนน่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาก และ
จิตอาสา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิพุทธรักษา กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในอดีต ชอบความเป็ น นานาชาติ ข องมู ล นิ ธิ เ ยาวชน
องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม (I Care) เครือข่าย สมัยทีย่ งั ไม่มคี ำ�ว่า “จิตอาสา” จะเน้นการออกค่าย สัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ซึ่งจะหาโอกาสทำ�
จิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ศูนย์อาสา สร้างในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งกิจกรรมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว กิจกรรมจิตอาสาให้ได้ และสนใจจะออกค่าย
บ้านดินไทย THE Guide Light เครือข่ายเพื่อน แตกต่ า งจากสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ในยุ ค นี้ อาสาพัฒนาชนบท ข้อคิดที่ได้คือ ชีวิตคนหนึ่ง
หนังสือ บ้านรักษ์ดิน Amnesty International Thai- กิจกรรมจิตอาสามีหลายรูปแบบ อาทิ การรณรงค์ มีค่า ไม่ใช่เราคนเดียว การทำ�กิจกรรมจิตอาสา
land มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) อาสา รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มทำ�ได้ ใ นหลายช่ อ งทางและ เป็นการทำ�หรือให้โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทัง้ ได้
กาชาดไทย IServe Thailand และมูลนิธธิ รรมมิกชน สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงู สุด และขอ พบความสุขของการทำ�กิจกรรมจิตอาสาคือ การ
สรรสาระจากวิทยากรหลายท่านให้ข้อคิด สนับสนุนให้ทำ�วิทยานิพนธ์ศึกษาผลกระทบที่เกิด ให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
และสร้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสา โดยนาย ขึน้ กับสิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็นการบริการสังคมอย่างแท้จริง
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์และ
อีกทั้งวิทยากรระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาเรื่อง ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
“บทบาทคนหนุ่มสาวกับพันธกิจทางสังคม” ว่า   ได้ฝากข้อคิดชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีเพียงแค่
การให้ แ ละการคิ ดกิ จกรรมขอให้ คิ ดถึ ง ปั ญหา การเรียน มีนโยบายบูรณาการวิชาการกับกิจกรรม  
สังคม เช่น สิง่ แวดล้อมในโลกทุนนิยม ซึง่ ไม่มใี คร บัณฑิตต้องเก่งและดี ซึง่ การเรียนดีตอ้ งทำ�กิจกรรม
คิดว่ากระบวนการผลิต การใช้พลังงานมีผลกระทบ ด้วย และเล่า ความมีจิตอาสาของนักศึกษาใน
ต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม ถ้าไม่มจี ติ สาธารณะ เหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ปี 2554 ด้านดร.พงศ์ภัทร ทีมงานเด็กอัจฉริยะ
ก็ทำ�กันไป ซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้เลว แต่โลกอยู่ไม่ได้ อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

