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[สิรินภา เจริญแก้ว]

อยูก
่ บ
ั ตัวเอง อยูก
่ บ
ั คนทีร่ ก
ั คุณ...
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์การใช้งานของคนได้มาก
ทีส
่ ด
ุ ขณะนี้ คงหนีไม่พน
้ สมาร์ทโฟน เรียกได้วา่ มีสมาร์ทโฟนเครือ่ งเดียว
เอาอยูท
่ ก
ุ อย่าง ไม่วา่ เรือ่ งเรียน เรือ่ งงาน หรือเรือ่ งความรัก และด้วย
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
เครือข่ายต่างๆ และท�ำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น แม้จะอยู่ห่างไกลกัน
จนบางทีคนทีอ่ ยูใ่ กล้กน
ั ก็เหมือนห่างเหินเพราะการพูดจาปฏิสม
ั พันธ์
น้อยลง และกลายเป็นสังคมก้มหน้ามาแทนที่
แต่ในทางกลับกันหากเราหมกมุน
่ กับเทคโนโลยีมากเกินไปก็จะ
เกิดการเสพติด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัว เพือ่ น น้อยลงไปด้วย ดังนัน
้ เราจึงควรใช้เทคโนโลยีให้
พอเหมาะ แล้วหันมาให้เวลากับตัวเอง คนทีเ่ รารัก และคนทีร่ ก
ั เรา เพราะ
โลกใบนีก
้ ว้างนัก การมีคนอยูข่ า้ งๆ จึงส�ำคัญ อย่าให้ความส�ำคัญกับ
โลกในจอมือถือ มากกว่าตัวเราเองหรือคนข้างกายทีเ่ ขารักคุณ
และอย่าลืมพักสายตาจากมือถือ มาอ่านสารรังสิตไปด้วยกันนะคะ
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ม.รังสิต จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

“แม่ของแผ่นดิน” RSU to Mom, with Love

12

“Undresses” ภาพถ่ายเชิงความคิด
ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาไทย สร้างชื่อเสียง
ในต่างแดน

16

ศิษย์เก่า ม.รังสิต ปั้น “CPR Time”
ตัวช่วยสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
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[สิรินภา เจริญแก้ว]

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นยุคใหม่ที่เกาะติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ทั้งอัพเดตข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมีการ
ใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 1 คนมากกว่า 2 หน้าจอ ดังนั้น เพื่อปรับให้ตรง
ตามไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นซึ่งก็คือนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น RSU App
ขึ้นเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และปัจจุบันได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น 2 โดยดึงข้อมูลสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นแก่นักศึกษามาอยู่บนหน้าจอ
เพียงปลายนิ้วสัมผัส

RSU App V.2

รวมทุกไลฟ์สไตล์เรื่องเรียนไว้ที่
ปลายนิ้วสัมผัส
RSU App V.2 แอพฯ เดียวอยู่
อาจารย์ทศพร ทศแสนสิน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากเดิม
ที่ฝ่า ยสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำ�นักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนา RSU App ทีเ่ ป็นศูนย์รวมในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ให้ทราบข่า วคราวความ
เคลือ่ นไหวของมหาวิทยาลัยนัน้ ทีผ่ า่ นมานักศึกษาให้ความ
สนใจดาวน์โหลด App เป็นจำ�นวนมาก เราจึงได้พัฒนา RSU
App เวอร์ชั่น 2 ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้ตรง
กับความต้องการของนักศึกษาปัจจุบันมากขึน้ โดยการเพิม่
การใช้งานในเมนู Intranet, Classroom, Exam, Grades,
Calendar, News Intranet Gallery และ Map พร้อมทั้งระบบ
แจ้งเตือน ซึ่ง RSU App เปรียบเสมือนช่องทางพิเศษที่ช่วย
อำ�นวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น
“การใช้งาน Intranet จะเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้า
สู่ ร ะบบเช่ น เดี ย วกั บ การเข้ า จากเว็ บ ไซต์ ซึ่ ง ในเมนู นี้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องเรียน ห้องสอบ เช็คเกรด
และดูปฏิทินการศึกษา ซึ่งปฏิทินดังกล่าวจะเป็นของแต่ละ
ภาคการศึกษา เช่น กำ�หนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ภาคการศึกษา 2/2558 วันชำ�ระค่าลงทะเบียน การเพิ่มถอน
รายวิชา วันหยุดของมหาวิทยาลัย วันสอบ วันเปิดภาคเรียน

รายวิชาเพิ่มของนักศึกษากรณีกลุ่มเต็ม การพัฒนาระบบการจอง
ห้องเรียนออนไลน์ สำ�หรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร การขอ
ใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เพื่ออำ�นวยความสะดวกใน
การทำ�กิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น

แจ้งจบการศึกษา การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต จองชุดครุย ฯลฯ โดยนักศึกษา
สามารถบันทึกกิจกรรมสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนไว้ที่ Event
Calendar ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไม่ให้เราลืมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น
Calling, Meeting, Learning Classroom และ Examination Dates เป็นต้น
โดยเมนู Map สามารถใส่สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวช่วยใน
การหาตำ�แหน่งทีต่ ง้ั ของอาคารต่างๆ  ของคณะ/ วิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ทีน่ กั ศึกษาใช้ตดิ ต่อประสานงานและสามารถค้นหาห้อง ส่วนเมนู Gallery  
จะรวบรวมรูปภาพมุมสวยๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ไว้ให้นักศึกษาได้
แบ่งปันแก่เพื่อนๆ ด้วย” อาจารย์ทศพร กล่าวเพิ่มเติม
ก้าวไปอีกขั้นกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กำ�ลัง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย อาทิ การขยายเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย  
การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน โดยการนำ�แนวคิดเรือ่ งห้องเรียน
กลับด้านมาใช้คอื ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ย
ฐานข้อมูลออนไลน์ e-Book จากที่บ้าน พอมาเข้า
ห้ อ งเรี ย นนั ก ศึ ก ษาจะได้ แ บ่ ง กลุ่ ม กั น ทำ � งานใน
ห้องเรียน แชร์ไอเดีย เพื่อนต่างกลุ่มวิพากษ์หรือ
เสนอแนะความคิดเห็น เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาทุกคน
มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยมีอาจารย์คอยเป็น
ผู้ให้คำ�แนะนำ�และสรุปใจความสำ�คัญ “Teach Less
Learn More” อาจารย์สอนน้อยแต่นกั ศึกษาได้ความ
รูม้ ากขึน้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาการทำ�ระบบ
Waiting List ในการเพิ่มถอนรายวิชา หรือย้ายกลุ่ม
เรียน หรือแสดงความจำ�นงในการขอเปิดกลุ่ม

rsu app

New version of RSU App
The Information Technology Service Center of Rangsit University has now confirmed that the second version of RSU Application has
been developed for students’ needs. Providing better performance
and meeting the student needs, the application is equipped with a new
effective menu, including Intranet, Classroom, Exam, Grades, Calendar
and Location as well as notification system. This new version of RSU
App is convenient for students and those who seek information concerning Rangsit University.
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[ทศพล ชายทวีป]

นางสาวขวัญแก้ว เตียวตระกูล
นางสาวขวัญแก้ว เตียวตระกูล (ขวัญ) นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จบ
การศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ภาษา (ฝรัง่ เศส) จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัย เพราะความชืน่ ชอบการ
ร้องเพลง จึงตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเอกขับร้อง แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต
“ด้วยความที่คุณพ่อมีความรักในเสียงเพลง และชอบเล่นกีต้าร์  ทำ�ให้ซึมซับเสียงเพลง และดนตรีมาตั้งแต่
เด็กๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้อยากจะเรียนทางด้านดนตรี ประกอบกับได้มีโอกาสเรียนร้อง
เพลงกับ ครูกบ-เสาวนิตย์ นวพันธ์ ทีเ่ ป็นมากกว่าครูสอนร้องเพลง ซึง่ ให้ค�ำ ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการทำ�ตามสิง่ ที่
ฝัน จึงทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะค้นหาตัวตนให้ชดั เจนขึน้ เพราะแม้วา่ จะชอบร้องเพลง แต่แนวเพลงก็มหี ลากหลาย
จึงเริม่ ศึกษาและหาว่าแนวเพลงแบบไหนทีเ่ ราถนัดและมีความเป็นตัวตนของเรามากทีส่ ดุ    และพบว่า ดนตรีแจ๊ส
เป็นแนวทีช่ อบและรูส้ กึ เป็นตัวเรามากทีส่ ดุ จึงปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพือ่ เรียนต่อด้านนี้ ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ ก็ได้รบั
การต้อนรับทีด่   
ี เนือ่ งจากพีส่ าวเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทน่ี ่ี และครูกบ-เสาวนิตย์ ก็ได้แนะนำ�ให้มาเรียนทีน่ เ่ี ช่น
เดียวกัน เพราะนอกจากได้เรียนกับอาจารย์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้านดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะแล้ว ยังมีเวทีการแสดง
สำ�หรับนักศึกษาได้โชว์ความสามารถอีกด้วย”
ท้ายนี้ น้องขวัญยังบอกอีกว่า “ตลอดการเรียน 4 ปี ในวิชาเอกขับร้อง แขนงดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต ก็ท�ำ ให้ได้รบั ประสบการณ์มากมาย ทัง้ สังคมในมหาวิทยาลัยทีอ่ บอุน่ ความเป็นกันเองของ
อาจารย์ และเพือ่ นๆ รวมถึงโอกาสต่างๆ ทีท่ �ำ ให้เราได้แสดงความสามารถ เพือ่ ฝึกฝนตัวเอง ก่อน
ออกไปทำ�งานจริง”
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ม.รังสิต จัดคอนเสิร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เจมส์-จิรายุ ตัง้ ศรีสขุ , ผศ.ดร.
บทเพลงแห่งความรัก อาร์ภาวไลม กรกัตันจันนต์ทร์สุพทงศ์ธิโกเศศ,
และอาจารย์อภิชยั เลีย่ มทอง สำ�หรับ

ร์ตครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิด
“แม่ของแผ่นดิน” การแสดงคอนเสิ
โอกาสให้หน่วยงาน องค์กรภายนอก และทุกคนทีส่ นใจเข้า
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จั ด คอนเสิ ร์ต เพลงรั ก
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินนี าถ “แม่ของแผ่นดิน” RSU to Mom, with Love เนือ่ ง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2558
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
และประธานจัดงาน เปิดเผยว่า เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้จดั คอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติขน้ึ เพือ่ ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีทม่ี ตี อ่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ ให้ทกุ คนมีความซาบซึง้ ถึง
ความรักและพระมหากรุณาธิคณุ อันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ท่านทีม่ ตี อ่ คนไทยทุกคน เฉกเช่นพระราชดำ�รัส สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ ทีว่ า่ “...พระเจ้าอยูห่ วั เป็นน้� ำ ข้าพเจ้าจะ
เป็นป่า ป่าทีม่ คี วามจงรักภักดีตอ่ น้�ำ ...” ดังนัน้ เราทุกคน
ในฐานะราษฎรของพระองค์ท่าน จึงควรตระหนักใน
พระมหากรุณาธิคณุ ทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
นานัปการอย่างหาทีส่ ดุ มิได้  ในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู รักษา
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ทุกแขนงให้เจริญรุง่ เรืองอย่างต่อเนือ่ ง และยังทรงเป็นองค์
อัครศิลปินด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ซึง่ คอนเสิรต์ ครัง้ นีจ้ ะ
เป็นอีกหนึง่ ประวัตศิ าสตร์ทท่ี กุ คนจะเป็นส่วนหนึง่ ในการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ “แม่ของแผ่นดิน”
ด้าน ผศ.ดร.เด่น อยูป่ ระเสริฐ คณบดีวทิ ยาลัย
ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต   กล่าวว่า คอนเสิร์ต
เฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” อำ�นวยเพลงโดยศิลปิน
ศิลปาธร วานิช โปตะวนิช  ร่วมกับศิลปินรับเชิญคุณภาพ
ทีม่ าร่วมถ่ายทอดบทเพลงรักอันไพเราะ อาทิ หรัง่ -ร็อค
เคสตร้า, กบ-ทรงสิทธิ์ รุง่ นพคุณศรี, ลูกหว้า-พิจกิ า  
จิตตะปุตตะ, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ปนัดดา เรืองวุฒ,ิ

ชมการแสดงสุดอลังการ ทำ�ให้มผี ชู้ มจองบัตรเต็ม 1,100 ทีน่ ง่ั
หลังเปิดให้มกี ารจองบัตรเพียงเวลาไม่นาน
อาจารย์วานิช โปตะวนิช อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต และศิลปินศิลปาธร ในฐานะผูอ้ �ำ นวยเพลง
คอนเสิรต์ ครัง้ นี้ กล่าวเสริมว่า สำ�หรับบทเพลงทีน่ �ำ มาแสดงได้
รวบรวมบทเพลงรัก 24 บทเพลง ทัง้ บทเพลงพระราชนิพนธ์
เพลงไทย และเพลงสากลทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั มาแสดง ได้แก่ แสงเดือน,
สุดใจ, ปาฏิหาริย,์ เขมรไทรโยค, คิดถึง, รักแท้อยูเ่ หนือกาล
เวลา, รักเธอประเทศไทย, แผ่นดินของเรา,  Spirit of Siam,  
Memory, The Greatest  Love of All เป็นต้น ซึง่ บรรเลงเพลงโดย
วง RSU Symphony Orchestra (RSO) ร่วมกับคณะนักร้องประสาน
เสียง และทุกบทเพลงจะถ่ายทอดด้วยน้�ำ เสียงอันไพเราะของ
ศิลปินรับเชิญทุกท่าน  ซึง่ การแสดงคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ
“แม่ของแผ่นดิน” RSU To Mom, with Love นีไ้ ด้สร้างความ
ประทับใจแก่ผชู้ มทุกท่านได้อย่างตราตรึงใจ

RSU “To Mom, with Love” Concert
Rangsit University organized the concert “To Mom,
with Love”, to celebrate the auspicious occasion of the 83rd
Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit on 12th
August. The guest singers at the concert were RANG ROCKESTRA, “Kob” Songsit Rungnoppakunsri, “Lookwa” Pijika
Jittaputta, Manit Thuvasethakul, Panadda Ruangwut, “Aarm”
Kornkan Sutthikoses, “James” Jirayu Tangsrisuk, Pawalai
Tanchanpong, Apichai Laemthong together with Rangsit
Symphony Orchestra (RSO), conducted by Vanich Potavanich,
THE “SILAPATORN” National Award. The concert was held at
Suryadhep Music Sala, Rangsit University.

นายอลังการ โสลิกี
“มองให้ไกล มองให้สูง มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย... หากเราไม่ลงมือทำ�” เป็น
ประโยคที่พูดออกมาผ่านความคิดของเด็กใต้ผู้ชายธรรมดา อารมณ์ดี มากความสามารถ ที่มีแววตาแฝงไป
ด้วยความมุ่งมั่นพร้อมจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายของ นายอลังการ โสลิกี หรือ คิง
คิง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล
ปัจจุบนั เขากำ�ลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 2 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ด้วยความที่เป็นคนชอบดูหนัง และมีโอกาสได้ทำ�หนังสั้นประกวดเวทีต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ทำ�ให้เขามีความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านภาพยนตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต คือสถาบันการศึกษาทีเ่ ขาเลือก
ให้ปูพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ทั้งกระบวนการและขั้นตอนการทำ�หนังและก้าวสู่สายงานได้อย่างมืออาชีพ
“การทำ�กิจกรรมสอนให้ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่าง ทำ�ให้เรารู้ว่าอนาคตเราอยากเดินไปเส้นทางไหน
หลังจากที่ได้ทำ�หนังสั้นประกวดกับเพื่อนๆ หลายเรื่อง แม้ตอนแรกจะไม่เคยได้รับรางวัล แต่มันก็คือความ
ภูมใิ จ ทีผ่ า่ นมาผลงานหนังสัน้ ของผมและกลุม่ เพือ่ นสามารถคว้ารางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และมีโอกาส
ได้ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ผมยังสนใจเรื่องการถ่ายภาพ ซึ่งความชอบตรงนี้
ผมจึงเป็นอาสาสมัครในการถ่ายรูปงานพิธี กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ และมักจะบันทึกความทรงจำ�เหล่านั้นผ่านโซเซียล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำ�
กิจกรรมให้แก่เพื่อนคนอื่นไว้ที่ IG: king_alangkarn ผมว่า 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเราต้องใช้ให้คุ้ม”
นอกจากเขาจะรักการทำ�กิจกรรม การเรียนก็ยังอยู่ในระดับดีเกรดเฉลี่ยรวม 3.30 และเขายังได้รับทุน
การศึกษาเรียนดีจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย สุดท้าย ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจการเรียนด้านนี้ว่า “ไม่มีอะไรยาก
เกินความตั้งใจ อะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ� อย่าเพิ่งคิดว่าทำ�ไม่ได้”
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ม.รังสิต ร่วมกับ สถาบันการศึกษาเครือข่าย จัดการ
ประชุมนำ�เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 10

ศ.เกียรติคณุ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ทีป่ รึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมนำ�เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10 ประจำ�
ปีการศึกษา 2558 ซึง่ จัดขึน้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ไทย ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมคณาจารย์และ นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

คว้ารางวัล The Best Paper Award
ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015.

กสทช. ร่วมกับ ม.รังสิต จัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ (ครั้งที่2) ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย
ผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีตัวแทน
ชาติพันธุ์และชนเผ่าจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ แสก ภูไท ไทพวน โส้ ญัรกูร กูย โซ่ทะวึง กะเลิง โย้ย และญ้อ เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตสื่อ และฝึกปฏิบัติจริงโดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ผลงานวิจัยเรื่อง ”การออกแบบและสร้าง
โปรแกรมประยุกต์เพือ่ แสดงผลสัญญาณชีพบนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์” ของทีมคณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัล The Best
Paper Award ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015
รองศาสตราจารย์นนั ทชัย  ทองแป้น หัวหน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามที่
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ได้
มอบหมายให้ทีมนักวิจัยทางด้านการประมวลผล
สัญญาณและภาพทางการแพทย์ รวมทัง้ การประยุกต์
ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์หรือห้องวิจยั ซิบ (SIP
Research Lab) นำ�โดย รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์  Prof.
Dr. Takenobu Matsuura และอาจารย์ทัศวรรณ
พุทธสกุล ร่วมกับ นางสาวสุกานดา ห้อยสังวาลย์ และ
นางสาววรรณศิริ แก้วใสย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่ง
ผลงานทางวิจยั เรือ่ ง “การออกแบบและสร้างโปรแกรม
ประยุกต์เพือ่ แสดงผลสัญญาณชีพบนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์” เข้าร่วมนำ�เสนอในงานประชุมวิชาการ
ECTI-CARD 2015 ซึง่ เป็นงานประชุมครัง้ ที่ 7 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขต
ตรัง และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
โทรคมนาคม และสารสนเทศ ประเทศไทย ที่มีจุด
มุ่งหมายเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุ ก ต์ นวั ต กรรม และสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ระบบฝังตัวหรือระบบสารสนเทศ สำ�หรับ
นักวิจยั ผูพ้ ฒั นา และผูใ้ ช้งาน หรือหน่วยงานทีจ่ ะนำ�

งานที่ ตี พิ ม พ์ ไ ปพั ฒ นาต่ อ ยอด หรื อ พั ฒ นาสู่ “Best Paper Award” at the ECTI-CARD 2015, which
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
is the seventh annual conference held by Raja“การเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือว่า mangala University of Technology Srivijaya, Trang
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม Campus; and Electrical Engineering/Electronics,
ชีวการแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Computer, Telecommunications and Information
รังสิต เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนา Technology (ECTI) Association, Thailand.  
ศักยภาพในด้านวิชาการ ทักษะการนำ�เสนอ ที่
สำ�คัญนักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตอ้ งนำ�เสนอผลงานแข่งขันกับระดับปริญญาโท
และเอก รวมทัง้ นักวิชาการทีท่ �ำ งานทางวิชาการใน
สถาบันต่างๆ ทัว่ ประเทศ และผลปรากฏว่าผลงาน
วิจยั ดังกล่าวได้รบั รางวัล The Best Paper Award  
ของการประชุมวิชาการในครัง้ นี้ ซึง่ นับเป็นสิง่ ทีน่ า่
ภูมใิ จสำ�หรับคณาจารย์และนักศึกษาทีไ่ ด้แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในเชิงวิชาการ รวมทัง้ แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษาสาขา
วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สามารถแข่งขันได้ท้งั ระดับ
ประเทศและระดับสากล” หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ กล่าวเสริม
RSU Biomedical Engineering Won the Best Paper
Award from ECTI-CARD 2015
The instructors and the students from the
Faculty of Biomedical Engineering, Rangsit University, successfully conducted a research study on
inventing an application for showing a person’s
vital signs. Moreover, this research paper won the
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ภาพข่าว

ข่าว

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ ครัง้ ที่ 12

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83   พรรษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ณ
ศาลาดนตรีสุริยเทพ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

นศ.การแพทย์แผนตะวันออก ออกหน่วยให้
บริการตรวจสุขภาพประชาชน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ออกหน่วยการแพทย์แผนตะวันออกเคลือ่ นที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน เพือ่
ช่วยเหลือผูท้ มี่ ปี ญั หาด้านสุขภาพ ให้ได้รบั การบริการสุขภาพอย่างทัว่ ถึง ณ ตำ�บล
สวนพริกไทย อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ป.โท Cybersecurity Management

สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และส่งเสริม
ความปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยรังสิต จับมือ Acis บริษทั ชัน้ น�ำในการให้
บริการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ เปิด
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science in Cybersecurity Management) สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และ
ส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ คณบดีวทิ ยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวถึงทีม่ าของการเปิดหลักสูตรดังกล่าวว่า
แรกเริม่ ทางวิทยาลัยฯ ได้มโี อกาสจัดสัมมนาเรือ่ ง
Cyber Security ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (สปท.) และคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึง่ มีเนือ้ หา
เกีย่ วกับเรือ่ งการแฮกข้อมูล โดยผลการส�ำรวจพบว่า
ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โดนแฮกข้อมูลเป็น
อันดับสองของโลก ภายหลังจากการจัดสัมมนาได้มี
การพูดคุยกันว่าประเทศไทยต้องการทรัพยากรบุคคล
ทางด้านนีจ้ �ำนวนมาก จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมซึง่ ได้แก่ Acis บริษทั ชัน้ น�ำในการ
ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ร่วมกันผลิตบุคลากรโดยเปิดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Master of Science in Cybersecurity Management) ขึน้ โดยบริษทั Acis และวิทยาลัยฯ
ได้รว่ มกันร่างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โดยพิจารณาร่วมกันถึงสิง่ ทีบ่ คุ ลากรด้านนีจ้ ะต้อง
เรียนรูแ้ ละสามารถน�ำไปปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันข้อมูล
ในองค์กรและใช้งานด้านไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์
เพราะสิ่งส�ำคัญของการเปิดหลักสูตรคือ ความ
ต้องการทีจ่ ะผลิตบัณฑิตให้ได้วชิ าความรูค้ รอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) จาก
คณาจารย์ผสู้ อน และความช�ำนาญด้านทักษะ (Skil )
ซึง่ ได้จากผูเ้ ชีย่ วชาญภาคอุตสาหกรรมนัน่ เอง
“การทีเ่ ราเปิดหลักสูตรนีใ้ นระดับปริญญาโท
เพราะเรามัน่ ใจในความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเรา
มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับ
ปริญญาตรีทหี่ ลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์เกม
มัลติมเี ดีย สารสนเทศการแพทย์ สารสนเทศการ
ลงทุน ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ เทคโนโลยีสอื่
สร้างสรรค์ เป็นต้น ซึง่ ครอบคลุมและตอบโจทย์ตลาด
แรงงาน ความเข้มแข็งตรงนีไ้ ม่ใช่เพียงแค่ดา้ นวิชาการ
แต่เราสามารถผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด เนือ่ งจากทางวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือ
กับบริษทั ไอทีชนั้ น�ำกว่า 20 แห่งในการส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานและสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตให้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง และน�ำมาต่อยอดในการเปิด
หลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ รวมทั้งหลักสูตรดัง
กล่าวนีด้ ว้ ย” คณบดีฯ กล่าวเพิม่ เติม
อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผูอ้ �ำนวยการ
ศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ในนามบริษทั Acis ซึง่ มีสว่ นร่วม
ในการเปิดหลักสูตรฯ กล่าวเพิม่ เติมว่า การป้องกัน
ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานองค์กรต่างๆ เป็น
สิง่ ส�ำคัญ ซึง่ บุคลากรทีด่ แู ลงานด้านนีจ้ �ำเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ข้อมูล

องค์กรรัว่ ไหล และส�ำหรับประเทศไทยเองยังถือว่า
ขาดแคลนบุคลากรสายงานด้านนี้ จึงถือเป็นโอกาสดี
ทีท่ างบริษทั ฯ ได้มโี อกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ผลิตบัณฑิต โดยน�ำความรู้ ทักษะจากการด�ำเนินงาน
จริงมาใช้ เพือ่ พัฒนาให้ประเทศของเรามีทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านใน
เรื่องของการดูแลข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้นและ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามหลักสากลทัว่ ไป ส�ำหรับผู้
ทีส่ นใจเบือ้ งต้นควรมีพนื้ ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี นอกเหนือจากนีจ้ ะใช้วธิ กี ารเรียนรูท้ งั้
ในส่วนของวิชาการในห้องเรียนและทักษะการปฏิบตั ิ
งานจริงจากบริษัทฯ ซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านทักษะ
ต่างๆ อย่างเข้มข้น
ทัง้ นี้ ผูเ้ รียนสามารถสอบใบรับรองระดับสากล
ด้าน Information Security (CISSP, CISA, CASP, CISM, CSX)
มีโอกาสได้ศึกษาแนวปฏิบัติผ่านระบบจ�ำลอง
ยุทธศาสตร์ทางไซเบอร์ รวมทัง้ ทุนสนับสนุนการน�ำ
เสนอผลงานวิจยั โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดรับสมัคร
นักศึกษาตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป สอบถามเพิม่ เติม โทร.
0-2997-2000-30 ต่อ 4001-4005

New Master’s Degree in “Science in Cybersecurity
Management”
To create cyber society, as well as to equip
students with the skills at protecting cyber information assets, the College of Information and Communication Technology, Rangsit University and ACIS
Professional Center Co., Ltd. (Acis) launched a new
master’s degree program, “Master of Science in
Cybersecurity Management”.
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ซัวซะเดย... สวัสดี เขมร

สวัสดีคับแฟนคลับของผม คราวนี้ผมจะ
พาท่านไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับ
ชายแดนทางภาคตะวันออกของบ้านเรา ผมมี
โอกาสได้ติดตามทริปทัศนศึกษาของอาจารย์
นพปฎล ธาระวาณิช ซึง่ ท่านสอนวิชาการนำ�เทีย่ ว
ในอารยธรรมตะวันออก พานักศึกษาประมาณ 50
กว่าคน   ออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ตาม
นโยบายของท่านคณบดีที่อยากให้นักศึกษาที่
เรียนการท่องเที่ยวได้มีโอกาสหาประสบการณ์
เพือ่ เตรียมความพร้อมของการเดินทางท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผมก็ไปช่วยดูแลเด็กๆ
คนละบัสกับอาจารย์นพปฎล (จารย์ตั๊ก) และถือ
โอกาสเขียนสารคดีท่องเที่ยวแบบฮาๆ มีสาระ
บ้าง ไม่มีบ้างตามฟอร์มของผม

เช้าตรูข่ องวันศุกร์ท่ี 14 พ.ย. 2557 หน้าตึก 1
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ม.รังสิต ผมมาถึงก่อน
เวลาก็เอาพาสปอร์ตยื่นให้เจ้าหน้าที่ บ.ท๊อปฮิต
ทัวร์ ทีจ่ ดั การทริปนีใ้ ห้ เก็บรวบรวมของทุกคนเพือ่
นำ�ไปจัดการผ่านแดนให้ เวลา: 05.05 น. ล้อหมุน
ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เรามา
ถึงตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต ประมาณ 8 โมง กว่าๆ
ทางไกด์เขมรทีม่ าดูแลนำ�พวกเรา เดินตะโกนถาม
ว่าใครชื่ออิทธิพันธ์ เด็กๆ ชี้มาที่ผม “จารย์คับ
พาสปอร์ตอาจารย์หมดอายุแล้วคับ ผ่านแดนไม่
ได้คับ” ผมตาเหลือกเลยรีบคว้ามาดู เออจิงด้วย
ดันหยิบเอาเล่มเก่ามา “แล้วมีวธิ อี นื่ ทีจ่ ะเข้าได้มยั้
คับ จะจ่ายตังค์เพิ่มก็ได้นะ” ผมถามไกด์เขมร
“เค้าไม่ยอมทั้ง 2 ด่านเลยคับ” งานเข้าแล้วคับ!
เด็กๆ เริม่ สะพือข่าวว่าป๋าอิทข้ามแดนไม่ได้เพราะ
ดันหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่ม “แล้วป๋าไม่ดูให้ดี
ก่อนเหรอ ในห้องเรียนเห็นย้ำ�ขู่พวกหนูจังว่าอย่า
ลืมพาสปอร์ต” นังลูกศิษย์สาวหน้าตาไม่ดีเริ่มจิก
กัดผมและ “นีม่ นั พูดแบบเห็นใจป๋าหรือสมน้�ำ หน้า
วะเนี่ย...” เสียงเด็กฮากันตรึม ผมสะเพร่าเองที่
ดันไม่ดูให้เรียบร้อย จะโทษใครก็ไม่ได้ จารย์ตั๊ก
เดินยิ้มแบบมีเลศนัย “ตกลงท่านเอางัยดีคับ คง
ต้องกลับแล้วมั้งหรือให้ใครส่งเล่มใหม่มาให้ซึ่งก็
ต้องรอกันถึงเย็นด่านคงปิดแล้ว” ดูเพื่อนอาจารย์
ผม ท่านให้กำ�ลังใจผมม้ากมาก สรุปว่าผมขอ
ตัดสินใจเองว่าจะจัดการยังไง ให้จารย์ตั๊กนำ�
เด็กๆ ข้ามแดนไปก่อนเพื่อโปรแกรมจะได้ไม่
สะดุด พวกเด็กๆ ก็น่าร้าก พอข้ามแดนไปได้ก็
โปกมือบ๊ายบายหัวเราะกันใหญ่... 555

ผมหาทีน่ งั่ ดูดชาดำ�เย็นตัง้ สติอยูพ่ กั นึง ใน
ใจก็เสียดายเพราะอยากมาเขมรแบบเต็มรูปแบบ
มานานแล้ว จะเหมารถกลับมาเอาพาสปอร์ตก็คง
หลายตังค์และเวลาไม่ทันแน่ด่านปิดก่อน   ลอง
โทรหาลูกศิษย์เก่าที่ซี้มาก พอได้พึ่งแกยามยาก
มาแล้วหลายครัง้ “อ้ายหน่อยเหรอ ป๋าอยูโ่ รงเกลือ
-ปอยเปต ป๋าดันหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่ม เล่ม
ใหม่อยู่ที่บ้าน เอ็งช่วยไปเอามาให้ป๋าหน่อยดิ”
“เอาไปให้ทส่ี ระแก้วเนีย่ นะ ป๋าบ้าป่าว แก่แล้วก็ง้ี
แหละขีห้ ลงขีล้ มื ” ดูมนั พูดดิคบั “จะช่วยป๋าหรือจะ
มาซ้�ำ เติมวะ” ผมเริม่ ชักน้อยใจแล้วนะ มีแต่ดๆี
ทั้งน้าน “เอางี้ดิป๋า เด๋วผมเข้าไปเอาพาสปอร์ต
ที่บ้านให้ แล้วเอามาฝากรถตู้ที่ฟิวฯ ให้เอาไปส่ง
ให้ปา๋ ทีโ่ รงเกลือ ถึงแล้วให้รถตูโ้ ทรหาป๋า คงเย็นๆ
หน่อย เค้าคิดค่าฝากส่งของ 300 บาท... เครรึ
ป่าวคับ” อ้ายหน่อยจัดการแก้ปัญหาให้ผมเสร็จ
แถมออกตังค์ค่าส่งให้อีก “เออ! เอาแบบนี้แหละ
ขอบใจเรามากนะที่เป็นธุระให้ป๋า เด๋วกลับไปป๋า
จะเลี้ ย งข้ า วที่ โ รงอาหารน้ า ” เสี ย งเจ้ า หน่ อ ย
หัวเราะมาตามสาย ผมเลยต้องมาเปิดห้องพักที่
แถวหน้าด่าน 900 บาท นอนรอรถตู้ที่กว่าจะมาก็

5 โมงเย็นแล้ว เจ้าเอ หัวหน้าทัวร์ไทย ซึ่งก็เป็น
ลูกศิษย์เก่าผม โทรหาผมด้วยความเป็นห่วง
ตลอด หลังได้พาสปอร์ตแล้วรีบวิ่งผ่านด่านเลย
ทางแลนด์เขมรก็ดี้ดี ให้เจ้าหน้าที่มารอรับที่ฝั่ง
เขมร เพื่อเรียกแท็กซี่เหมามาที่เมืองเสียมราฐซึ่ง
ก็โดนไปอีก 1,500 บาท  ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
ซึ่งตอนนั้นมืดมากแล้ว แท็กซี่ก็เหลือคันสุดท้าย
มีฝรั่ง 1 คนมาขอร้องขอติดไปด้วยทั้งๆ ที่ผม
เหมามาแล้ว เพ่! ฝรั่งก็ชวนผมคุยมาตลอดทาง
ผมงี้เซ็งสุดๆ เมิงรู้ป่าวว่ากรูเครียดไม่อยากคุย
ในใจก็มโนไปสารพัดว่าอ้ายคนขับมันจะพาไป
ปล้นฆ่าตรงไหนก็ไม่รู้ กว่าจะมาถึงโรงแรมทีพ่ กั ก็
ปาเข้าไป 3 ทุม่ กว่า ลงรถมาเจอ เจ้าเอ ยืนยิม้ เผล่
ต้อนรับ “เป็นงัยบ้างป๋าเหนือ่ ยมัย้ คับ หิวข้าวรึปา่ ว

เด๋วเอสัง่ ข้าวให้คบั ” “เอเอ๊ย! ตอนนีป้ า๋ แทบจะกินม้า
ทั้งตัวยังได้เลย” 555 เป็นอันผ่านไป 1 วันเต็มที่ไม่ได้
อะไรเลยนอกจากเครียดและเสียตังค์ ที่ผมเล่ามา
ทัง้ หมดนีม้ นั ก็นา่ อายอยูห่ รอกคับทีเ่ ป็นอาจารย์สอน
ท่องเที่ยวแล้วมาพลาดเอง แต่ผมไม่อายคับ เพราะ
หนั ง หน้ า หนาอย่ า งแรง 555 แต่ ผ มจะเก็ บ เป็ น
ประสบการณ์ไว้สอนลูกศิษย์ผม ผมจะสอนพวกแก
อยูเ่ สมอว่าการทำ�ทัวร์ทกุ ครัง้ จะเจอปัญหาไม่เคยซ้�ำ
รูปแบบเลย เป็นไกด์ เป็นหัวหน้าทัวร์ตอ้ งแก้ไขตลอด
อย่างมีสติและประสบการณ์ โดยที่บางครั้งลูกทัวร์
แทบจะไม่รู้สึกหรือสังเกตได้
เอาล่ะคับ ทั่นคงสมน้ำ�หน้าผมอีกคนอ่ะดิ...
จำ � ไว้ เ ลย ตามผมเข้ า ขบวนไปเที่ ย วเขมรตาม
โปรแกรมดีกว่า เช้าวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 หลัง
จากเมื่อวานที่ผมพลาดไม่ได้ไปโตนเลสาป เช้านี้ขึ้น
รถบัสปรับอากาศมาเปลี่ยนเป็นรถบัสเล็กเข้าชมสิ่ง
มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ทีเ่ ปรียบ

เสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอ
ลงมาประดิษฐานอยู่บนโลกมนุษย์ และถือว่า
เป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดย
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ถวายเป็นพุทธบูชา ชม
รูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะ
สลั ก นู น ต่ำ �  การกวนเกษี ย รสมุ ทร ซึ่ ง เป็ น
พิ ธี ก รรมโบราณอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ น่ า สนใจเป็ น
อย่างยิ่ง ที่นี่อากาศร้อนมากแดดแรง ผมเดิน
ถ่ายรูปอย่างเมามันสมใจทีอ่ ยากมาชมตัง้ นาน
แล้ว ความอลังการนีผ้ มเห็นแต่ในรูปถ่าย วันนี้
เป็นบุญตาบุญใจที่ได้มาเห็นของจริงซะที...
เอาล่ะคับ หมดเนื้อที่แล้ว เจอกันฉบับหน้า
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อะไรในชีวิตที่เราคิดว่า

ของดีมีอยู่

Notebook
[อลังการ โสลิกี, ณวรพล ศกุนะสิงห์]

ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้...

“Undresses” ภาพถ่ายเชิงความคิด
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ในชีวิตของคนเราเชื่อว่าทุกคนล้วนเคยมีเหตุการณ์ในอดีตที่ทำ�ให้ผิดหวัง เสียใจ หรือผิดพลาดมา ซึ่งบางสิ่ง
หากพลาดไปแล้ว เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ ฉะนั้น ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ตามพึงคิดให้ถี่ถ้วนเรา
จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง สารรังสิตฉบับนี้มีโอกาสได้ไปสอบถามน้องๆ ในรั้วรังสิตมาว่า พวกเขาคิดว่ามี
อะไรในชีวติ นีห้ ากทำ�พลาดไปแล้วจะไม่สามารย้อนกลับมาแก้ไขได้ อย่างน้อยก็เพือ่ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์และ
ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้เราทุกคนได้ดำ�เนินชีวิตอย่างมีสติในทุกสถานการณ์

ผลงานศิลปนิพนธ์
“ผมว่า ‘เวลา’ ทีล่ ว่ งผ่านเลยมาคือ สิง่ ทีเ่ ราจะ
“หนูคิดว่า ‘เวลา’ เพราะช่วงเวลาในชีวิต
สร้างชื่อเสียงในต่างแดน
ไปสามารถเรียกร้องให้กลับคืนมาได้ ไม่วา่ จะทำ�อะไร
คือ สิ่งที่เราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ คิดดี

รางวัลทีไ่ ด้รบั
2013 : 12 Finalist of L’Officiel Thailand New Talents
Fashion Advertising Campaign
ผลงานต่างๆ
นิตยสาร
2015 : “A vailed love” - published in ELEGANT
MAGAZINE FEBRUARY 2015
2015 : “Keep it light” mix and match column
published in L’OFFICIEL THAILAND JULY 2015
นิทรรศการ
2015 : “Undresses” - Chapter 25 Contemporary
Photography, Graduated Exhibition at Krungthai
Art Gallery
2015 : “Undresses” - Rebellion • Contemporary
Photography, Graduated Exhibition Part of
Faculty of Art and Design - Photography, Rangsit University
2015 : “Undresses” - Project-25 : opening reception at Art Gallery g23 on March 24, 20
2015 : Rangsit Photo Festival 2015 exhibition
photography at Rangsit University
2015 : “Undresses” - Chaing Mai Photo Festival
at CMU Art Center

การบอกเล่าเรือ่ งราวของสังคม เพือ่ ถ่ายทอดให้
ผูค้ นได้มโี อกาสเห็นมุมมองของชีวติ และความเป็นจริง
อีกด้านหนึง่ ของสังคมไทย อาจเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะถ่ายทอด
ให้คนได้รับรู้ และเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ของชีวิต
มนุษย์ได้ แต่ผลงานภาพถ่ายเชิงความคิดชุด “Undresses”
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีกหนึง่ ผลงานศิลปะ
การถ่ายภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก Blogger ในประเทศ
สิงคโปร์
นายเจษฎา วรญาโน หรือเจด นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในนักศึกษาที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสือ่ ต่างประเทศอย่าง www.couturetroopers.
com เว็บบล็อกเกอร์ส�ำ หรับนักออกแบบแนวแฟชัน่ และ
งานศิลปะต่างๆ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในประเทศสิงคโปร์  ผลงาน
นีม้ แี นวความคิดเริม่ ต้นมาจากการเรียนวิชาการถ่ายภาพ
สารคดี และนำ�มาพัฒนาต่อยอดให้ออกมาเป็นผลงาน
ศิลปนิพนธ์  ซึง่ เป็นการถ่ายภาพเชิงความคิดโดยใช้ชอ่ื ว่า
“Undresses” ภาพถ่ายทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวในสังคมผ่านภาพ
บุคคล (Portrait) ของผูห้ ญิงทีม่ อี าชีพขายบริการ เพือ่ ที่
จะสะท้อนความคิด อารมณ์ และความรูส้ กึ อีกแง่มมุ หนึง่
ของสังคมทีถ่ กู มองในแง่ลบ โดยถ่ายทอดเรือ่ งราวเสมือน
แสดงออกถึงความจริง ทีข่ มขืน่ ซึง่ ซ่อนอยูอ่ ย่างน่าสนใจ
ผ่านรูปแบบการถ่ายภาพเชิงความคิด (Conceptual Photography)
สำ�หรับงานนี้ น้องเจด เล่าว่า “ผลงานชุดนีไ้ ม่ได้
มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชีพดังกล่าว เพียงแต่
อยากให้เห็นมุมมองเชิงศิลปะที่แฝงไปด้วยแนวความ
คิดทีส่ อ่ื เรือ่ งราวความเป็นจริงผ่านภาพถ่าย เพือ่ ให้ผชู้ ม
รับรู้ อารมณ์ ความรูส้ กึ จากภาพถ่ายแนวความคิดนี้ ซึง่
หลังจากการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ไปไม่นาน ก็ได้รบั

การติดต่อสัมภาษณ์จากนักเขียนของ www.couturetroopers.com ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ เผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ซึ่งทางนักเขียนเองมีความชื่นชอบในผลงานภาพถ่ายที่
สามารถถ่ายทอดได้ตรงกับแนวความคิด ซึง่ ตนก็มคี วาม
ภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้ เพราะนอกจากเป็นการนำ�
ความรูต้ ลอด 4 ปีทไ่ี ด้เรียนมาประยุกต์ใช้แล้ว ยังเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับทิศทางอาชีพในอนาคตของ
ตนเองได้อกี ด้วย”
ท้ายนี้ น้องเจด ยังฝากถึงน้องๆ ชาวมหาวิทยาลัย
รังสิตทุกคนว่า หากเราตัง้ ใจเรียน เก็บเกีย่ วประสบการณ์
จากรัว้ มหาวิทยาลัย  พยายามค้นคว้าสิง่ ใหม่ให้แก่ตวั เอง  
รวมถึงค้นหาตัวตนและยึดมัน่ ในสิง่ ทีต่ วั เองใฝ่ฝนั และทำ�
มันให้เต็มที่ ซึง่ อาจเป็นจุดเปลีย่ นและจุดทีจ่ ะนำ�พาเราไป
สูค่ วามสำ�เร็จได้

พูดดี ทำ�ดีไว้เสมอ อย่างช่วงเวลาของการเป็น
นักเรียน นักศึกษา อยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลานี้
ให้คุ้ม เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความสุขสนุกใน
ช่วงการเรียน การทำ�กิจกรรมมักผ่านไปเร็วเสมอ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่”

“ในชีวิตคนเราโอกาสดีๆ ไม่ได้มีเข้ามา
บ่อยๆ ฉะนั้น ‘โอกาส’ คือสิ่งที่หากเข้ามาในชีวิต
และเป็นสิ่งดีกับเรา เราควรจะคว้าเอาไว้ ไม่ควร
ปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไป เพราะวันข้างหน้าเรา
ไม่รู้หรอกว่าจะโชคดีมีโอกาสดีๆ เข้ามาหาเราอีก
หรือไม่ พยายามคิดไว้เสมอว่า คนอืน่ ไม่ให้โอกาส
เรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง”

“สำ�หรับเฟิรน์ ‘คำ�พูดและเวลา’ ค่ะ เพราะคำ�พูด
บางคำ�ที่เราได้พูดออกไปโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี
อาจจะไปทำ�ร้ายใครคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้
ก่อนทีจ่ ะพูดอะไรก็ควรคิดให้รอบคอบ เพราะเมือ่ เราพูด
ไปแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขมันได้ รวมทั้ง
ความรูส้ กึ ของผูฟ้ งั ทีเ่ สียไปเพราะคำ�พูดของเราก็เช่นกัน
และที่สำ�คัญอีกอย่างคือ การใช้ทุกช่วงเวลากับคนที่เรา
รักให้ดีที่สุด เพราะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน พรุ่งนี้อาจ
ไม่มีให้เรากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้”

ก็ตามต้องคิดให้ดี สำ�หรับผมตอนเรียนไม่ได้ตงั้ ใจและ
ทุ่มเทให้กับการเรียนเต็มที่ จึงทำ�ให้ผลการเรียนออก
มาไม่ดเี ท่าทีค่ วร แต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว
นับจากนีผ้ มสัญญากับตัวเองจะเริม่ ต้นใหม่ ตัง้ ใจเรียน
และทำ�ความฝันให้เป็นจริงให้ได้ครับ”

“ในความคิดผม ‘เวลาและโอกาส’ เป็น
สิง่ ทีห่ ากเราปล่อยผ่านเลยไปจะไม่สามารถย้อน
มาแก้ไขได้ เราจึงควรทำ�ทุกวินาทีนี้ให้ดีที่สุด
แต่หากพลาดไปแล้วก็คิดซะว่า ให้ความผิด
พลาดนั้นเป็นบทเรียน เพราะแม้ว่าเวลาและ
โอกาสอาจจะไม่ยอ้ นกลับมาแต่อย่างน้อยก็รวู้ า่
เราจะไม่ทำ�ผิดซ้ำ�อีก”

“ด้ ว ยความที่ เ ป็ น คนใจร้ อ น บางครั้ ง พู ด
อะไรออกไปไม่ทันคิด จำ�ได้ว่าตอนเรียนมัธยมเคย
เถียงพ่อแม่ เมื่อเวลาผ่านไปมานั่งทบทวนก็รู้สึกผิด
ว่าจริงๆ แล้วเราก็แค่เปิดใจรับฟัง ไม่ใช่ใช้แต่
อารมณ์เพราะมันไม่ได้ทำ�อะไรให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่
พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนนั่นก็เพราะความรักที่ท่าน
มีต่อเรา ‘คำ�พูด’ จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราต้องคิดให้
ดีก่อนจะพูดทุกครั้งค่ะ”

News

เมนูบันเทิง

ข่าว

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย... ห้ามพัก... ห้ามรักหมอ
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

“ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย... ห้ามพัก... ห้ามรักหมอ” เป็น
ภาพยนตร์ที่มีองค์ประกอบเกือบครบถ้วน ส�ำหรับการเป็น
ภาพยนตร์ยอดนิยม เช่น มีผู้แสดงน�ำที่มีเสน่ห์ดึงดูดและ
เป็นดาราดัง ผลิตและเผยแพร่โดยผู้สร้างและตัวแทน
จ�ำหน่ายที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในตลาด
ภาพยนตร์ไทย รวมถึงน�ำเสนอประเด็นเรือ่ งทีน่ า่ จะเชือ่ มโยง
กับความสนใจของคนดูผเู้ ป็นกลุม่ เป้าหมาย สามารถกล่าว
ได้วา่ เป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรือ่ งทีม่ ศี กั ยภาพพอส�ำหรับการ
ท�ำรายได้ระดับ 100 ล้าน
อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะบางอย่างของภาพยนตร์
อาจท�ำให้ท�ำรายได้ไม่ถึงระดับนั้น หรือถ้าท�ำได้ก็นับว่าน่า
แปลกใจไม่น้อย เหตุผลที่กล่าวเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่า
ภาพยนตร์ไม่ดี แต่เป็นเพราะอาจจะดีเกินรสนิยมของคนดูในตลาดมหามวลชน กล่าวได้อีก
อย่างว่า “ฟรีแลนซ์ฯ” เป็นภาพยนตร์ทดี่ ี แต่อาจจะดีและเหมาะส�ำหรับ “บางส่วน” ของมวลชน
ข้อดีที่เด่นชัดของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่บทภาพยนตร์ การแสดง และการก�ำกับ
รู้แล้วเหยียบไว้ มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ!

ในส่วนของบทฯ ดีเด่นในด้านการใช้เสียงบรรยาย
ในการเล่าเรื่องและบ่งบอกความคิดกับความรู้สึกได้
อย่างละเอียด สอดแทรกอารมณ์ขันในบทสนทนาได้
อย่างพอเหมาะ มีเหตุผลรองรับสนับสนุนความคิดและ
การกระท�ำของตัวละครอย่างหนักแน่น
ในส่วนของการแสดง ผู้แสดงหลักทั้ง 3 สวม
บทบาทเป็นตัวละครได้อย่างแนบเนียนกลมกลืน โดยทั้ง
3 แสดงได้ดี ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม และเมื่อ
ต้องรับส่งโต้ตอบเมื่ออยู่ในฉากร่วมกัน
ทางด้านการก�ำกับ โดดเด่นในแง่การก�ำกับ การ
แสดง และความคิดสร้างสรรค์ ถึงแม้บางช่วงอาจจะ
ท�ำให้รู้สึกว่าภาพยนตร์ขาดความกลมกลืน แต่โดยรวม
ถือว่าเป็นงานก�ำกับที่น่าชื่นชม และที่ส�ำคัญนี่คืองาน
สร้างสรรค์ที่สนุก

Call of Duty Black OPS 3

โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข
โดย อักษรลักษณ์

  ใครๆ ก็ฝนั ถึงการใช้ชวี ติ ในแบบทีต่ อ้ งการ
สามารถอยูอ่ ย่างมีอสิ ระ โดยไม่ตอ้ งกังวล
ถึงเรือ่ งเงิน แต่จะมีสกั กีค่ นทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ แบบ
ทีว่ า่ นัน้ จริงๆ
   THE TALK WITH SUPER RICH หรือ ‘รู้
แล้วเหยียบไว้ มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ’
จะให้แรงกระตุน้ ใหม่ๆ ส�ำหรับคนทีเ่ ฝ้าหวัง
ลอยๆ ว่าอยากเป็นเศรษฐี ส่วนผูท้ ยี่ อมแพ้
และไม่มนั่ ใจกับเส้นทางนีแ้ ล้ว
หนังสือเล่มนีก้ จ็ ะท�ำให้คณุ พบจุด
เปลีย่ นอันมีคา่ ผ่านเรือ่ งราวการพบปะระหว่างมหาเศรษฐีคนหนึง่ กับ
ปาร์กจงกี (ผูเ้ ขียน) อะไรท�ำให้ชายชาวเกาหลีใต้ทเี่ คยอาศัยอยูใ่ นย่าน
สลัมของกรุงโซล ไม่มแี ม้ก�ำลังจะหาเลีย้ งครอบครัว กลายมาเป็นอภิ
มหาเศรษฐีผกู้ มุ ความมัง่ คัง่ บนโลก ด้วยทรัพย์สมบัตมิ ลู ค่าหลายแสน
ล้านวอน มีธรุ กิจในฮ่องกง และมีบา้ นอยูแ่ ถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน!
‘ปาร์กจงกี’ จะมาเล่าให้คณุ ฟังถึงสิง่ ทีเ่ ขาได้จาก ‘เศรษฐี
เมดิเตอร์เรเนียน’ ผูน้ ี้ เริม่ ตัง้ แต่พวกเขาพบกันครัง้ แรกจนกระทัง่ ถึง
ปัจจุบนั โดยสอดแทรกปรัชญาการใช้ชวี ติ หลักความคิดในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ เช่น ถ้าอยากหาเงินให้ได้มากกว่าตอนนี้ 3 เท่า ก็ตอ้ ง
มีพลังกายทีแ่ ข็งแรงขึน้ อีก 3 เท่า! หากพูดบ่อยๆ ว่าไม่มเี งิน ก็จะไม่มี
เงินไปตลอดชีวติ รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อม โอกาสทองจะมา
เยือนยามอายุ 40 ปี เหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างทีผ่ เู้ ขียนได้เรียนรูจ้ ากเศรษฐี
แถวหน้าตลอดระยะเวลาทีพ่ วกเขารูจ้ กั กันมากว่า 10 ปี แถมท้ายด้วย
18 ข้อคิดจากเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนแด่คนทีอ่ ยากเป็นมหาเศรษฐี
อยากเป็นเศรษฐีหรือมีชวี ติ ตามเดิมล่ะ... คุณเท่านัน้ ทีเ่ ป็นคน
เลือกเอง!

   สวัสดีท่านผู้อ่านสารรังสิตทุกท่าน ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแบบเต็มๆ
แล้ว ดูแลสุขภาพกันดีๆ นะครับ สำ�หรับคอลัมน์เกมฉบับนี้ ก็เหมือนเช่น
เคย มีเกมใหม่มาแนะนำ�กันอีกแล้ว ซึ่งเป็นเกมแนว FPS สไตล์ทำ�ภารกิจ
สงครามยุคใหม่ ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนวสู้กันยิงกันในสมรภูมิ
สงครามล้ำ�สมัย ในโลกอนาคต แฟนๆ เกม Series นี้ จะต้องรู้จักแน่นอน
เพราะออกมาหลายภาคแล้วครับ ต้นฉบับเกมนี้สร้างมากว่า 10 ปีแล้ว
แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาโดยตลอด ซึ่งก็คือ เกม Call of Duty Black
OPS 3 ซึ่งเป็นภาคล่าสุดของ Series Call of Duty Black Ops สำ�หรับในภาค
นี้ผู้สร้างจะเป็นชุดทีมสร้างเดิมที่เคยสร้างผลงาน Call of Duty Black Ops 1,
2 จากบริษัท Treyarch โดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราว พิเศษกว่า จากสอง
ภาคก่อนหน้านี้ การเล่นในภาคนี้มีการรวมกัน 3 โหมดการเล่นเข้าไว้ด้วย
กัน คือแบบ Campaigns, Multiplayer, Zombie แค่ดูโหมดการเล่นก็น่า
สนใจแล้ว ทำ�ให้ผู้เล่นที่เคยเล่นแล้วได้รับประสบการณ์อย่างที่ไม่เคยเจอ
มาก่อนจาก 2 ภาค ในโหมดการเล่นแบบ Campaigns นั้น ผู้เล่น
สามารถช่วยเหลือกันได้ถึง 4 คน และในระบบออนไลน์ มีการจัดลำ�ดับ
แบบใหม่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เล่น อีกทั้งโหมดการ
เล่นแบบ Zombie รับรองได้ว่าจะทำ�ให้ผู้เล่นไม่เคยเจอประสบการณ์แบบ
นี้มาก่อนแน่นอน  รวมทั้งยังมีการเพิ่มอาวุธและท่าต่อสู้ใหม่ๆ และศัตรู
ตัวใหม่ อีกมากมาย อีกทั้งจุดเด่นของเกมที่แฟนๆ ชื่นชอบนั่นก็คือ
โหมดการเล่น Online ที่มีกราฟิกและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสมจริง แฟนๆ ไม่
ควรพลาดใน Platform PS4, XBOX One, PC ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือน
พฤศจิกายนนี้ สนนราคาประมาณไม่เกิน 2,100 บาท  

ม.รังสิต ชูธงโครงการ

“นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
รังสิต ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโรงสีขา้ วต้นแบบ
โครงการ “นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ”
จากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับ
เทคโนโลยีฯ ส่งต่อชุมชน ส่งเสริมชาวนาขาย
ข้าวสารไม่ขายข้าวเปลือก โดยความร่วมมือของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
เกษตรฯ เข้ามาให้คำ�ปรึกษาเรื่องการปฏิบัติการ
ในแปลงนาทีย่ งั คงวิธกี ารเดิมของชาวนา วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ ดูแลเรื่องการจัดสร้างโรงเรือน
ติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น เครื่องสีข้าว และ
เครือ่ งบรรจุภณั ฑ์ คณะบริหารธุรกิจ ให้ค�ำ ปรึกษา
ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่าย และ
คณะศิลปะและการออกแบบ ช่วยออกแบบโลโก้
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับฐานะของชาวนา
โดยร่วมกับกลุ่มชมรมทำ�นาตำ�บลหนองสาหร่าย
อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทีแ่ สดงความ
จำ�นงเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมนาข้าว ชาวนา
อัจฉริยะ” ปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ กับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการและการลงทุน
เบื้องต้น รวมทั้งจัดทำ�แผนสวัสดิการของกลุ่ม
ชาวนา เพื่อบริหารจัดการผลตอบแทนอย่างเป็น
ธรรมและการผ่อนชำ�ระเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของร่วมกันของชุมชน

ภายในงานได้จดั พิธที �ำ ขวัญข้าว โดยคุณ
ชินกร ไกรลาศ ทำ�บุญเลี้ยงพระ เปิดป้ายและ
สาธิตการสีข้าวแบบครบวงจร จากโรงสีข้าว
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต การเสวนาเรื่อง
“อนาคตชาวนาอัจฉริยะ: ชาวนาขายข้าวสารไม่
ขายข้าวเปลือก” โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
ชุ ม ชนหนองสาหร่ า ย และคณาจารย์ จ าก
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต และลงแปลงนา
ปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ การจัดแสดง
นิทรรศการเรื่องข้าว ผลผลิตจากข้าว และ
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังแจก
ข้าวทิพย์อรุณ “ข้าวดี มีจมูก” ให้แก่ผู้เข้าร่วม
งานอีกด้วย
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Recommended

[วิภาณี ชีลั่น]
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Good old day

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

[อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง]

สัก... อย่างไรให้ปลอดภัย

		 ศิษย์เก่า ม.รังสิต ปั้น “CPR Time”

การสักนั้นตามประวัติแล้วมีมานานตั้งแต่ยุคอียิปต์
โบราณ โดยการสักในอดีตนั้นท�ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน
เช่น การแบ่งแยกกลุม่ คน นักโทษ หรือแบ่งชัน้ วรรณะ ความเชือ่
ทางไสยศาสตร์ ศาสนาต่างๆ  ส�ำหรับการสักลวดลายอักขระ
หรือรูปสัตว์ตา่ งๆ บนร่างกายทีถ่ อื เป็นงานศิลปะทีส่ วยงามหรือ
ความเชือ่ ส่วนบุคคล โดยการสักหรือ ค�ำว่า ‘Tattoo’ มาจาก
ภาษาของพวกชาวโพลีนเี ซียน คือ ‘Tatau’ หมายถึง การตีหรือ
การเคาะ ซึง่ หมายถึงเสียงทีเ่ กิดขึน้ จากการสักด้วยเครือ่ งสักนัน้
ในปัจจุบนั การสักได้เข้ามามีบทบาท ด้านการเสริมความงาม
เช่น การสักคิว้ ถาวร การสักริมฝีปาก ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในหมูผ่ หู้ ญิง
ทีต่ อ้ งการการสัก เพือ่ เสริมความงามและต้องการประหยัดเวลา
ในการนั่งเขียนขอบตาหรือเขียนคิ้ว แต่ในความสวยงามจาก
การสักอาจมีอนั ตรายทีแ่ อบแฝงอยู่

ผลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการสัก
1. โรคติดเชือ้ ในอดีตพบเชือ้ วัณโรค บาดทะยัก แบคทีเรีย ชนิด
ต่างๆ เช่น ฝี ไฟลามทุง่ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ไวรัสเอชไอวี ซึง่ ควร
ระวังเพราะมีโอกาสเกิดได้ บางรายเกิดจากความไม่สะอาดของ
อุปกรณ์และสถานทีร่ วมไปถึงสุขภาพของผูท้ �ำการสักด้วย
2. อาการก�ำเริบของโรคผิวหนังทีเ่ ป็นอยูแ่ ล้ว เช่น โรคสะเก็ดเงิน
3. ปฏิกริ ยิ าจากสีของการสัก โดยเฉพาะสีทเี่ ป็นพวกกลุม่ ของโลหะ
ซึง่ พบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ปฏิกริ ยิ าทีพ่ บได้คอื มักมีอาการ
คัน และผืน่ ผิวหนังอักเสบกระจายทัว่ ตัว ซึง่ เชือ่ ว่าเกิดจากปฏิกริ ยิ า
ภูมไิ วเกินต่อสีทใี่ ช้สกั และเมอร์ควิ ริกซัลไฟด์ (Mercuric Sulphide)
เป็นสารทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
ดังนัน้ การป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวคือ การเลือกร้าน
หรือสถานทีท่ สี่ ะอาดได้มาตรฐาน การเลือกใช้สที ปี่ ลอดภัยอาจเช็ค
ได้จากประวัติข้อมูลของผู้ท่ีเคยใช้บริการหรือสอบถามว่าใช้สี
ประเภทไหนเป็นบริษทั ทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือไม่

ตัวช่วยสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
“การสร้างนวัตกรรมขึน้ มาหนึง่ ชิน้ ถือเป็นการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของเราไปอีกขัน้ หนึง่ แต่ถา้
สิง่ ทีเ่ ราประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ มานัน้ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื
แม้วา่ จะเป็นเพียงเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ก็ถอื ว่าเป็นกำ�ลังใจ
และสร้างความภาคภูมใิ จให้เราเป็นอย่างมาก” คำ�กล่าว
นีเ้ ป็นของ นายธวัชชัย ไร่ดี อดีตนักศึกษาทุนความ
สามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ ศิษย์เก่า
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต ซึง่ ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
PB Innovation Technology จำ�กัด ผูผ้ ลิตเครือ่ ง CPR Time
อุปกรณ์ส�ำ หรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในกรณี
ฉุกเฉิน
นายธวัชชัย เล่าว่า ไอเดียในการคิดเครือ่ ง CPR
Time เกิดขึน้ จากประสบการณ์ตรงของตนเองคือ คุณ
แม่ปว่ ยหนักต้องพักรักษาตัวอยูท่ โ่ี รงพยาบาล และเกิด
เหตุฉกุ เฉินทำ�ให้ตอ้ งทำ� CPR* ซึง่ ระหว่างนัน้ เราสังเกต
ได้วา่ ถ้าเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ ในโรงพยาบาล 1 ครัง้ ต้อง
ใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ประมาณ 5-6 คน ต่อ 1 เคส และในหนึง่ วัน โรงพยาบาล
มีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึน้ วันละหลายครัง้ โดยทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉินพร้อมกันจะ
ส่งผลให้บคุ ลากรทางการแพทย์เกิดความเหนือ่ ยล้า ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึง
มองว่าเราน่าจะคิดค้นอุปกรณ์ทส่ี ามารถเป็นตัวช่วย
ทุน่ แรง และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์
จากเหตุฉกุ เฉิน จึงได้คดิ ค้นเครือ่ ง CPR Time ขึน้ โดย
นำ�ผลงานต้นแบบไปจัดแสดงในงานรางวัลสภาวิจยั

แห่งชาติ ประจำ�ปี 2557 ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.)
“ระหว่างทีแ่ สดงผลงานมีบคุ ลากรทางการแพทย์
จากโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาในการทำ�
CPR ซึง่ ต่างก็ให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก จึงเกิดแนวคิด
และนำ�กลับมาพัฒนาต่อพร้อมศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย
การจดสิทธิบัตร การรับรองคุณภาพ และตรวจสอบ
มาตรฐานเกีย่ วกับอุปกรณ์การแพทย์ ซึง่ หลังจากได้รบั การ
รับรองมาตรฐานจึงส่งเครือ่ ง CPR Time จำ�นวน 40 เครือ่ ง
ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
กว่า 30 แห่ง ที่แสดงความจำ�นงได้นำ�ไปใช้งาน หลัง
จากนั้น 1-2 เดือน จึงเข้าไปศึกษาวิจัยการใช้งาน
อุปกรณ์ดงั กล่าว ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นว่าเครือ่ ง CPR Time
สามารถช่วยให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการแพทย์
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ แต่มขี อ้ เสนอแนะในเรือ่ งของ
จอแสดงผลและขนาดของเครือ่ งฯ จึงนำ�ข้อเสนอแนะมา
ปรับแก้เป็นรุน่ ที่ 2 โดยปรับให้เครือ่ งมีขนาดเล็กลง น้�ำ หนัก
เบา เพือ่ สะดวกต่อการเคลือ่ นย้ายและประหยัดพืน้ ทีใ่ นการ
ตัง้ อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนำ�ไปใช้กบั รถพยาบาล
ฉุกเฉิน ทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในเรือ่ งของพืน้ ทีแ่ ละบุคลากรทางการ
แพทย์ และขยายขนาดหน้าจอแสดงผลให้ใหญ่ข้นึ
สามารถมองเห็นตัวเลขได้ในระยะไกล เป็นต้น ซึง่
หลังจากปรับปรุงเครือ่ งรุน่ ที่ 2 ก็ได้รบั การตอบรับเป็น
อย่างดี เพราะสามารถแสดงผลได้ชดั เจน ป้องกันความ
ผิดพลาดในการปัม๊ หัวใจ การฉีดยา สามารถตรวจสอบ
และบันทึกผลการทำ� CPR ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ� และ
สามารถออนไลน์หรือเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของ

*(CPR : Cardiopulmonary Resuscitation : การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการกู้ชีพ
เพื่อช่วยฟื้นการทำ�งานของระบบไหลเวียนเลือด ที่หยุดทำ�งานอย่างกะทันหัน
เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง)

โรงพยาบาลได้” เจ้าของผลงานกล่าว
ธวัชชัย ได้ให้แง่คดิ ในการคิดงานแต่ละ
ครัง้ ว่า การทีเ่ ราได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิด
หรือทัศนคติระหว่างเพือ่ นต่างสาขาวิชาชีพ จะ
ช่วยให้เราคิดงานได้งา่ ยขึน้ เพราะเมือ่ ได้พดู คุย
ก็จะเกิดไอเดียทีจ่ ะนำ�ปัญหานัน้ ๆ มาคิดค้น
นวัตกรรม ซึง่ นอกจากเครือ่ ง CPR Time แล้ว
ยังมีนวัตกรรมอีก 2 ชิน้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา
คาดว่าอีกไม่นานเกินรอพวกเราอาจจะได้ใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านัน้

ภาพประกอบจากอินเทอร์

[อาจารย์อำ�นาจ มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม
สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา]

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

ภาษาอินโดนีเซีย ง่ายนิดเดียว...
เมือ่ พูดถึงประเทศอินโดนีเซีย ภาษาทีใ่ ช้ใน ต่อท้ายด้วยเวลา (ช่วงต่างๆ)
ประเทศนี้ มีภาษาพูดต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา
Selamatpagi (เซอลามัตปากี)
ส่วนภาษาราชการคือ Bahasa Indonesia (บาฮาซา
“สวัสดีตอนเช้า”
อินโดนีเซีย) เป็นภาษาที่ง่าย และมีความคล้าย
Selamatsiang (เซอลามัตซียัง)
ภาษามาเลย์ แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่นได้รับ
“สวัสดีตอนกลางวัน”
อิทธิพลจากดัชต์ บางค�ำจึงทับศัพท์ดัชต์ ส่วน
Selamat sore (เซอลามัตโซเร)
หลักการเรียงประโยคเหมือนภาษาไทย ที่ส�ำคัญ
“สวัสดีตอนเย็น”
ต้องจ�ำศัพท์และการออกเสียงให้ได้ เพราะการ
Selamatmalam (เซอลามัตมาลาม)
เขี ยนจะใช้ ตัวอั ก ษรโรมั น เช่นเดียวกับภาษา
“สวัสดีตอนกลางคืน”
อังกฤษ ข้อสังเกตอย่างหนึง่ คือ ภาษาอินโดฯ จะ
Selamattidur (เซอลามัตติดูร)
ออกเสียงตัว R ชัดมากๆ เช่น Jakarta คนทัว่ ไปจะ
“ราตรีสวัสดิ์”
ออกเสียง จาการ์ตา ไม่ออก R แต่คนอินโดฯ จะ
Selamattinggal (เซอลามัตติงกัล)
ออกเสียง จากัรต้า ลิน้ รัวมาก
“ลาก่อน” (อยู่อย่างมีสวัสดิภาพ)
ฉบั บ นี้ มาเรี ย นรู ้ ก ารทั ก ทายในภาษา
Selamatjalan (เซอลามัตยาลัน)
อินโดนีเซีย ซึง่ มักเริม่ ต้นด้วยค�ำว่า “Selamat” และ
“ลาก่อน” (เดินทางโดยสวัสดิภาพ)

นอกจากนี้ค�ำว่า “Setamat” ยังใช้เพื่อแสดง
ความยินดีและอวยพรต่าง ๆ  เช่น
Selamat (เซอลามัต)
“ขอแสดงความยินดี”
Selamatdatang (เซอลามัตดาตัง)
“ยินดีต้อนรับ”
Senangberkenalan (เซอนังเบิรเกอนาลัน)
“ยินดีที่ได้รู้จัก”
Senangbertemu (เซอนังเบิรเตอมู)
“ยินดีที่ได้พบ”
Selamatulangtahun (เซอลามัตอูลังตาฮุน)
“สุขสันต์วันเกิด”
Selamatbekerja (เซอลามัตเบอเกิรจา)
“ขอให้สนุกกับการท�ำงาน, ท�ำงานโดยราบรืน่ ”
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[วิภาณี ชีลั่น]

ขึ้นแท่น

[กนกกร ชูแก้ว]

ล้อมรั้วกิจกรรม
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On campus

Interview

หัวใจแกร่ง ใจสู้
ผศ.ดร.อนุสรณ์
ได้รับเลือกเป็นประธานอนุกรรมการ
จัดทำ�นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับการคัดเลือกจากสำ�นักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา เข้ารับตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการ
จัดทำ�นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
จัดทำ�แผนแม่บทสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ความรู้สึกต่อตำ�แหน่งที่ได้รับ
รูส้ กึ เป็นเกียรติทที่ างกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาการศึกษาได้มอบหมาย
หน้าที่สำ�คัญให้ทำ�  โดยจะทำ�หน้าที่อย่างดีท่ีสุด
เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อประโยชน์
ต่อการศึกษาของชาติ แม้ตนเองจะไม่ได้เป็นผู้
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์อะไรมากมายเมื่อ
เที ย บกั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นแวดวงการศึ ก ษามาอย่ า ง
ยาวนาน แต่จะอาศัยความรู้ความสามารถของผู้
เชีย่ วชาญทางด้านการศึกษามาช่วยเป็นกรรมการ
และรับฟังความคิดเห็นจากผูค้ นหลากหลายกลุ่ม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการศึกษา โดยให้ทกุ ภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้บริการ
จากระบบการศึกษา จะดึงการมีส่วนร่วมให้มาก
ทีส่ ดุ โดยทีส่ ภาการศึกษาจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพ
ผู้ประสานงานให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์

แนวทางในการดำ�เนินงานและแผนการศึกษาแห่ง
ชาติฉบับใหม่
สำ � หรั บ แนวทางที่ จ ะดำ � เนิ น การเรื่ อ ง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทกี่ �ำ ลังร่างกันอยู่
นัน้ มีเป้าหมายเพือ่ ประเทศก้าวสูก่ ารเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วภายใน 15 ปีข้างหน้า เตรียมความ
พร้อมคนสูศ่ ตวรรษที  ่ 21 สอดคล้องกับพลวัตของ
โลกและของประเทศไทย ทำ�ให้คนไทยมีความรู้
ความสามารถสูง มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของ
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย แผนการ
ศึกษาแห่งชาตินจี้ ะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แห่ ง ชาติ แ ละเติ ม เต็ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย สอดคล้องกับแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละแผน
ปฏิรปู การศึกษาของสภาปฏิรปู แห่งชาติ ทางสภา
การศึกษาต้องการทำ�ให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
ใหม่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ แ ผนงานของกระทรวง
ศึกษาธิการเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นแผนของผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกคนในสังคมไทย โดยให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม
ทั้งนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12
ต้องการให้สถานศึกษาสามารถผลิตบริการการศึกษา
ด้วยคุ ณ ภาพและมาตรฐาน รั บ ผิ ดชอบต่ อ ผู้
เรียนภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทุกภาค
ส่วนของสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาและแข่งขันกับสถานศึกษาของรัฐ
ภายใต้กติกาทีเ่ ป็นธรรม ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ
ในการเรียน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน และร่วมรับภาระค่าใช้จา่ ย
ตามหลักความสามารถในการจ่าย รวมทัง้ ผูเ้ รียน
ที่มีค วามสามารถแต่ ข าดทุ น ทรั พ ย์ รั ฐ จะให้
ความช่วยเหลือผ่านเงินทุนให้เปล่าสำ�หรับผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาสำ�หรับผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษา แนวทางการ
จัดทำ�แผนการศึกษาแห่งชาติว่า   การจัดทำ�
แผนการศึกษาแห่งชาตินั้น แนวคิดและภาพเป้า
หมายสุดท้ายที่ต้องการไปให้ถึงต้องชัดเจนและ
เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น เพื่ อ เป็ น กรอบในการจั ด ทำ �
แผนการศึกษาแห่ ง ชาติ แ ละนำ � ไปสู่ ก ารจั ด ทำ �
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้อง
สอดคล้องกับหลักการ/ แนวคิด และนำ�ไปสูภ่ าพ
เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษา และ
เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาตินำ�ไปสู่การปฏิบัติ
จำ�เป็นต้องจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และมีความมั่นใจว่า
คณะกรรมการที่เข้มแข็งชุดนี้จะสามารถดำ�เนิน
นโยบายที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายได้

ลุยทุกกิจกรรม

จากสารพันกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ผ่านมา ได้
ด้าน STAFF รับน้องของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารพบเห็นความสุขสนุกสนานและความสดใสของเหล่า สนเทศฯ นายกิตติศักดิ์   เพิ่มสิริอุดมฤกษ์ นักศึกษา
บรรดาน้องใหม่ และยังได้พบเห็นนักศึกษาใหม่ชาย-หญิง ชั้นปีที่ 2 กล่าวถึงน้องใหม่ทั้งสองคนว่า น้องมีใจสู้มาก
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร นัง่ รถ เข้าร่วมทุกกิจกรรม แม้ต้องเข็นรถเอง ใช้ชีวิตลำ�บากแต่
เข็นเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องทุกกิจกรรมไม่วา่ จะร้องเพลง ก็มคี วามพยายามทีท่ �ำ ด้วยตนเอง ไม่ได้คดิ ว่าความพิการ
เล่นสันทนาการ เข้าฐานกิจกรรม  การนั่งรถเข็นของน้อง เป็นอุปสรรค ซึง่ น้องอยากใช้ชวี ติ ตามปกติ อย่างไรก็ตาม
ใหม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆ แม้รา่ งกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ รุน่ พีแ่ ละเพือ่ นๆ ยินดีชว่ ยเหลือ ทัง้ นี้ น้องทัง้ สองเข้าร่วม
ไม่สามารถเดินได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป จึงได้ติดตาม กิจกรรมอย่างสนุกสนาน เฮฮา เรียกเสียงหัวเราะจาก
สัมภาษณ์ถึงการให้ความสำ�คัญของกิจกรรม โดย นาย เพื่อนรอบข้าง
ต้น นครธรรม (ต้น) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมเี ดีย
ปิ ด ท้ า ยกิ จ กรรมรั บ น้ อ งส่ ว นกลางของสโมสร
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ท
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ย
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ส
ารสนเทศและการสื
อ
่
สาร
เปิ
ด
ใจว่
า
นั
ก
ศึ
ก
ษาด้
วยกิจกรรมเฟรชชี่เดย์ ซึ่งมุ่งเน้นให้น้องใหม่
นางสาวกิติยา จันทรินทร์
(ปุ๊กปิ๊ก)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เกมมัลติมีเดีย
ชอบกิจกรรมและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งทำ�ให้ ได้ รั บ สาระประโยชน์ ใ นการใช้ พ ลั ง งานในกิ จ กรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
เราได้เพื่อนและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แม้ตนเองจะนั่ง “พลังงานไฟฟ้าไทยกับคนไทยรุ่นใหม่” ร่วมกับการไฟฟ้า
รถเข็นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งไปได้ ฝ่ายผลิต (กฟผ.) ณ อาคารนันทนาการ โดยมีนทิ รรศการ
หลายที่จนไกลถึงคณะนิเทศศาสตร์
แนะนำ � ให้ ค วามรู้ การเล่ น เกมและตอบปั ญ หาด้ า น
“เราต้องเปิดตัว ทำ�ให้มีเพื่อน ชอบทุกกิจกรรม พลังงาน พร้อมจัดประกวด New Gen Ambassadors และ
ประทับใจตั้งแต่วันแรกในงานปฐมนิเทศฯ ไม่ผิดหวัง ให้นอ้ งใหม่เล่น Walk Rally “สร้างบ้านน่าอยู”่ และกิจกรรม
เลยที่ได้เรียนที่ม.รังสิต และขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาทำ� “หน้าบ้านน่ามอง” โดยเก็บขยะรอบๆ มหาวิทยาลัย
กิจกรรมเยอะๆ แล้วเราจะได้เพื่อนมากมาย” น้องต้น
ความสุขสนุกสนานส่งท้ายในกิจกรรมเฟรชชี่ไนท์
กล่าวเปิดใจ จากนั้นร่วมเฮฮาร้องเพลง โยกตัวไปตาม ด้วยคอนเสิร์ตศิลปินดัง โปเตโต้ สามเสนเลเซอร์ และ
จังหวะเพลงด้วยความสุขท่ามกลางกลุม่ เพือ่ นทีร่ ายล้อม เคลียร์ อีกทัง้ ลุน้ ติดขอบกับการประกวด Mr.& Miss. The
ด้าน นางสาวกิตยิ า จันทรินทร์ (ปุก๊ ปิก๊ ) สาขาวิชา Talent RSU 2015 ตัวแทนดาว-เดือน จาก 26 คณะ ซึ่ง
คอมพิ ว เตอร์ เ กมมั ล ติ มี เ ดี ย วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จัดในรูปแบบใหม่แนวเรียลลิตี้ ทีผ่ า่ นมาจัดหลายรอบเพือ่
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สัมภาษณ์ว่า “มาเรียนที่นี่ เลือกเฟ้นผูท้ มี่ คี วามสามารถควรคูก่ บั ตำ�แหน่ง โดย นาย
สนุกมาก ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมรับน้อง เพราะแต่ละ วิ ล เลี่ ย ม จอห์ น สตี เ วนสั น (วิ ล เลี่ ย ม) จากคณะ
กิจกรรมน่าสนใจ ชอบกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะ บริหารธุรกิจ ได้รับตำ�แหน่งเดือนมหาวิทยาลัย และดาว
มากเป็นพิเศษมีการเต้นและร้องเพลง รุ่นพี่น่ารักและ มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวชนิตา ดิลกนนทรากุล
ประทับใจเพื่อนๆ ที่ให้ความเป็นกันเอง แม้จะไปไหนมา (เนย) จากวิ ท ยาลั ย การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร
ไหนลำ�บากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ตำ�แหน่ง Talent ได้แก่ มนต์ธัช แก้วแกมคง (น้ำ�มนต์)
ต้องพึ่งตนเองให้เต็มที่ ซึ่งทำ�ให้ได้เพื่อนเยอะขึ้น ทั้งนี้ จากคณะบริหารธุรกิจ ติดตามผลประกวดและรูปถ่าย
อยากให้เพือ่ นๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพราะทำ�ให้เราได้เพือ่ น บรรยากาศของงานได้ทางแฟนเพจ Rsu Fanclub
และประสบการณ์ที่ดี”
นายต้น นครธรรม (ต้น) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
เกมมัลติมีเดีย วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

