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อยูกั่บตวัเอง  อยูก่บัคนทีร่กัคุณ... 

 ในยคุทีเ่ทคโนโลยสีามารถตอบโจทย์การใช้งานของคนได้มาก
ทีส่ดุขณะนี ้ คงหนไีม่พ้นสมาร์ทโฟน เรียกได้ว่ามสีมาร์ทโฟนเครือ่งเดยีว
เอาอยูท่กุอย่าง ไม่ว่าเรือ่งเรยีน เรือ่งงาน หรอืเรือ่งความรกั และด้วย
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายต่างๆ และท�าให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น แม้จะอยู่ห่างไกลกัน
จนบางทคีนทีอ่ยู่ใกล้กนักเ็หมอืนห่างเหนิเพราะการพดูจาปฏสิมัพนัธ์
น้อยลง และกลายเป็นสงัคมก้มหน้ามาแทนที ่
 แต่ในทางกลบักนัหากเราหมกมุ่นกับเทคโนโลยมีากเกินไปก็จะ
เกดิการเสพตดิ ส่งผลให้เกดิปัญหาสขุภาพ  หรอืความสมัพนัธ์ระหว่าง
คนในครอบครัว เพือ่น น้อยลงไปด้วย ดงัน้ัน เราจงึควรใช้เทคโนโลยใีห้
พอเหมาะ แล้วหนัมาให้เวลากบัตวัเอง คนทีเ่รารกั และคนทีร่กัเรา เพราะ
โลกใบนีก้ว้างนัก การมคีนอยูข้่างๆ จงึส�าคญั อย่าให้ความส�าคญักับ
โลกในจอมือถือ มากกว่าตัวเราเองหรือคนข้างกายทีเ่ขารักคุณ 
 และอย่าลืมพกัสายตาจากมือถือ มาอ่านสารรังสิตไปด้วยกันนะคะ

4  ม.รังสิต จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 
 “แม่ของแผ่นดิน” RSU to Mom, with Love

12 “Undresses” ภาพถ่ายเชิงความคิด 

 ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาไทย สร้างชื่อเสียง
 ในต่างแดน  

19 หัวใจแกร่ง ใจสู้ 
 ลุยทุกกิจกรรมกับ 2 นศ. วิทยาลัยไอทีฯ

16 ศิษย์เก่า ม.รังสิต ปั้น “CPR Time” 
 ตัวช่วยสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

 เม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไป  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัยรุ่นยุคใหม่ที่เกาะติดส่ือสังคมออนไลน์ (Social) ทั้งอัพเดตข้อมูลข่าวสาร 

ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมีการ

ใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 1 คนมากกว่า 2 หน้าจอ ดังนั้น เพื่อปรับให้ตรง

ตามไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นซึ่งก็คือนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น RSU App 

ขึ้นเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และปัจจุบันได้พัฒนาแอพ-

พลิเคชั่น เวอร์ชั่น 2 โดยดึงข้อมูลสำาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นแก่นักศึกษามาอยู่บนหน้าจอ

เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอ�านวยการ : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร : อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ : สิรินภา  เจริญแก้ว
กองบรรณาธิการ : วิภาณี ชีลั่น, จิราภรณ์ ตุลาผล, 
อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, กรรณิการ์ คงคา  
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำารุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิสุทธ์ิ โชคดำารงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ที่ท�าการสารรังสิต : สำานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ 
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity

ditorialEstaff

RSU App V.2  แอพฯ เดียวอยู่

	 อาจารย์ทศพร	ทศแสนสนิ	ผู้อำานวยการสำานกับริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ววา่	จากเดมิ

ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	 ร่วมกับ	 สำานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	พฒันา	RSU	App	ทีเ่ปน็ศูนย์รวมในการแจ้งข้อมูล

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน	ศิษย์เก่า	

สื่อมวลชน	 และบุคคลทั่วไป	 ให้ทราบข่าวคราวความ

เคลือ่นไหวของมหาวทิยาลยันัน้	ทีผ่่านมานกัศึกษาใหค้วาม

สนใจดาวน์โหลด	App	เป็นจำานวนมาก	เราจึงได้พัฒนา	RSU	

App	 เวอร์ชั่น	2	ขึ้น	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้ตรง

กับความตอ้งการของนักศกึษาปัจจบุันมากขึน้	โดยการเพิม่

การใช้งานในเมนู	 Intranet,	Classroom,	Exam,	Grades,	

Calendar,	News	Intranet	Gallery	และ	Map	พร้อมทั้งระบบ

แจ้งเตือน	ซึ่ง	RSU	App	 เปรียบเสมือนช่องทางพิเศษที่ช่วย

อำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น

	 “การใช้งาน	Intranet	จะเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเข้า

สู่ระบบเช่นเดียวกับการเข้าจากเว็บไซต์	 ซึ่งในเมนูนี้	

นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องเรียน	 ห้องสอบ	 เช็คเกรด	

และดูปฏิทินการศึกษา	 ซึ่งปฏิทินดังกล่าวจะเป็นของแต่ละ

ภาคการศึกษา	 เช่น	 กำาหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

ภาคการศึกษา	2/2558	วันชำาระค่าลงทะเบียน	การเพิ่มถอน

รายวชิา	วนัหยุดของมหาวทิยาลยั	วนัสอบ	วนัเปดิภาคเรียน	

แจ้งจบการศึกษา	การข้ึนทะเบยีนบณัฑิต	จองชดุครุย	ฯลฯ	โดยนกัศึกษา

สามารถบันทึกกิจกรรมสำาคัญๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนไว้ที่	 Event	

Calendar	 ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไม่ให้เราลืมเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน	 เช่น	

Calling,	Meeting,	Learning	Classroom	และ	Examination	Dates	เป็นต้น	

โดยเมนู	Map	สามารถใส่สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นตัวช่วยใน

การหาตำาแหน่งท่ีต้ังของอาคารต่างๆ		ของคณะ/	วิทยาลัย	หรือหน่วยงาน

ทีน่กัศึกษาใชต้ดิตอ่ประสานงานและสามารถคน้หาหอ้ง	สว่นเมน	ูGallery		

จะรวบรวมรูปภาพมุมสวยๆ	ของมหาวิทยาลัยรังสิต	ไว้ให้นักศึกษาได้

แบ่งปันแก่เพื่อนๆ	ด้วย”	อาจารย์ทศพร	กล่าวเพิ่มเติม

ก้าวไปอีกขั้นกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กำาลัง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย	 อาทิ	 การขยายเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย		

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน

การเรียนการสอน	โดยการนำาแนวคดิเร่ืองหอ้งเรียน

กลบัดา้นมาใชค้อื	ใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ย

ฐานข้อมูลออนไลน์	e-Book	จากที่บ้าน	พอมาเข้า

ห้องเรียนนักศึกษาจะได้แบ่งกลุ่มกันทำางานใน

ห้องเรียน	 แชร์ไอเดีย	 เพื่อนต่างกลุ่มวิพากษ์หรือ

เสนอแนะความคิดเห็น	เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาทุกคน

มสีว่นร่วมในการแก้ไขปญัหา	โดยมอีาจารย์คอยเปน็

ผู้ให้คำาแนะนำาและสรุปใจความสำาคัญ	“Teach	Less	

Learn	More”	อาจารย์สอนนอ้ยแตน่กัศึกษาไดค้วาม

รู้มากข้ึน	เปน็ตน้	นอกจากนี	้ยังพฒันาการทำาระบบ	

Waiting	List	ในการเพิ่มถอนรายวิชา	หรือย้ายกลุ่ม

เรียน	 หรือแสดงความจำานงในการขอเปิดกลุ่ม

รายวิชาเพิ่มของนักศึกษากรณีกลุ่มเต็ม	 การพัฒนาระบบการจอง

ห้องเรียนออนไลน์	สำาหรับนักศึกษา	คณาจารย์	และบุคลากร	การขอ

ใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฯลฯ	เพื่ออำานวยความสะดวกใน

การทำากิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น

New version of RSU App 

	 The	Information	Technology	Service	Center	of	Rangsit	Univer-

sity	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	con-

cerning	Rangsit	University.
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RSU App V.2 
รวมทุกไลฟ์สไตล์เรื่องเรียนไว้ที่
ปลายนิ้วสัมผัส 

rsu app  91 



 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดคอนเสิร์ตเพลงรัก	

เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรม

ราชินีนาถ	“แม่ของแผ่นดิน”	RSU	to	Mom,	with	Love	เน่ือง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	 สิงหาคม	

2558	

	 ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	

และประธานจัดงาน	เปิดเผยว่า	เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	12	 สิงหาคม	2558	มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ได้จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติข้ึน	 เพ่ือร่วมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีมีต่อสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	เพ่ือให้ทุกคนมีความซาบซ้ึงถึง

ความรักและพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ของพระองค์

ท่านท่ีมีต่อคนไทยทุกคน	 เฉกเช่นพระราชดำารัส	 สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	 ท่ีว่า	 “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำา	 ข้าพเจ้าจะ

เป็นป่า	ป่าท่ีมีความจงรักภักดีต่อน้ำา...”	ดังน้ัน	เราทุกคน	

ในฐานะราษฎรของพระองค์ท่าน	 จึงควรตระหนักใน

พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นานัปการอย่างหาท่ีสุดมิได้		ในการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	รักษา	

สร้างสรรค์	ส่งเสริม	สืบทอด	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ทุกแขนงให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ือง	และยังทรงเป็นองค์

อัครศิลปินด้านดนตรีและนาฏศิลป์	 ซ่ึงคอนเสิร์ตคร้ังน้ีจะ

เป็นอีกหน่ึงประวัติศาสตร์ท่ีทุกคนจะเป็นส่วนหน่ึงในการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ	“แม่ของแผ่นดิน”	

	 ด้าน	 ผศ.ดร.เด่น	 อยู่ประเสริฐ	 คณบดีวิทยาลัย

ดนตรี	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 กล่าวว่า	 คอนเสิร์ต	

เฉลิมพระเกียรติ	“แม่ของแผ่นดิน”	อำานวยเพลงโดยศิลปิน

ศิลปาธร	วานิช	โปตะวนิช		ร่วมกับศิลปินรับเชิญคุณภาพ	

ท่ีมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงรักอันไพเราะ	อาทิ	หร่ัง-ร็อค

เคสตร้า,	 กบ-ทรงสิทธ์ิ	 รุ่งนพคุณศรี,	 ลูกหว้า-พิจิกา		

จิตตะปุตตะ,	 มานิต	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ปนัดดา	 เรืองวุฒิ,	

อาร์ม	กรกันต์	 สุทธิโกเศศ,	 เจมส์-จิรายุ	 ต้ังศรีสุข,	ผศ.ดร.

ภาวไล	ตันจันทร์พงศ์	และอาจารย์อภิชัย	เล่ียมทอง	สำาหรับ

การแสดงคอนเสิร์ตคร้ังนี้	 ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิด

โอกาสให้หน่วยงาน	 องค์กรภายนอก	 และทุกคนท่ีสนใจเข้า

ชมการแสดงสุดอลังการ	ทำาให้มีผู้ชมจองบัตรเต็ม	1,100	ท่ีน่ัง

หลังเปิดให้มีการจองบัตรเพียงเวลาไม่นาน

		 อาจารย์วานิช	โปตะวนิช	อาจารย์ประจำาวิทยาลัยดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิต	และศิลปินศิลปาธร	ในฐานะผู้อำานวยเพลง

คอนเสิร์ตคร้ังน้ี	กล่าวเสริมว่า	สำาหรับบทเพลงท่ีนำามาแสดงได้

รวบรวมบทเพลงรัก	24	 บทเพลง	 ท้ังบทเพลงพระราชนิพนธ์	

เพลงไทย	และเพลงสากลท่ีเป็นท่ีรู้จักมาแสดง	ได้แก่	แสงเดือน,	

สุดใจ,	 ปาฏิหาริย์,	 เขมรไทรโยค,	 คิดถึง,	 รักแท้อยู่เหนือกาล

เวลา,	 รักเธอประเทศไทย,	แผ่นดินของเรา,	 	Spirit	of	Siam,		

Memory,	The	Greatest		Love	of	All	เป็นต้น	ซ่ึงบรรเลงเพลงโดย	

วง	RSU	Symphony	Orchestra	(RSO)	ร่วมกับคณะนักร้องประสาน

เสียง	 และทุกบทเพลงจะถ่ายทอดด้วยน้ำาเสียงอันไพเราะของ

ศิลปินรับเชิญทุกท่าน		 ซ่ึงการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ	

“แม่ของแผ่นดิน”	RSU	To	Mom,	with	Love	 น้ีได้สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้ชมทุกท่านได้อย่างตราตรึงใจ	

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	ROCK-

ESTRA,	 “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.

ม.รังสิต จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
บทเพลงแห่งความรัก 

“แม่ของแผ่นดิน”  
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Buffet
[ทศพล ชายทวีป]

 นางสาวขวัญแก้ว	เตียวตระกูล	(ขวัญ)	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส	วิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	จบ

การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ภาษา	(ฝร่ังเศส)	จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย	เพราะความช่ืนชอบการ

ร้องเพลง	จึงตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเอกขับร้อง	แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส	ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต	

	 “ด้วยความที่คุณพ่อมีความรักในเสียงเพลง	และชอบเล่นกีต้าร์		ทำาให้ซึมซับเสียงเพลง	และดนตรีมาตั้งแต่

เด็กๆ	 จึงเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำาให้อยากจะเรียนทางด้านดนตรี	 ประกอบกับได้มีโอกาสเรียนร้อง

เพลงกับ	ครูกบ-เสาวนิตย	์นวพันธ์	 ท่ีเป็นมากกว่าครูสอนร้องเพลง	 ซ่ึงให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการทำาตามส่ิงท่ี

ฝัน	จึงทำาให้เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะค้นหาตัวตนให้ชัดเจนข้ึน	เพราะแม้ว่าจะชอบร้องเพลง	แต่แนวเพลงก็มีหลากหลาย	

จึงเร่ิมศึกษาและหาว่าแนวเพลงแบบไหนท่ีเราถนัดและมีความเป็นตัวตนของเรามากท่ีสุด	 	 และพบว่า	 ดนตรีแจ๊ส	

เป็นแนวท่ีชอบและรู้สึกเป็นตัวเรามากท่ีสุด	จึงปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพ่ือเรียนต่อด้านน้ี	ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต	ซ่ึงก็ได้รับ

การต้อนรับท่ีดี		เน่ืองจากพ่ีสาวเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ท่ีน่ี	และครูกบ-เสาวนิตย์	ก็ได้แนะนำาให้มาเรียนท่ีน่ีเช่น

เดียวกัน	 เพราะนอกจากได้เรียนกับอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะแล้ว	 ยังมีเวทีการแสดง

สำาหรับนักศึกษาได้โชว์ความสามารถอีกด้วย”

	 ท้ายน้ี	 น้องขวัญยังบอกอีกว่า	 “ตลอดการเรียน	4	 ปี	 ในวิชาเอกขับร้อง	 แขนงดนตรีแจ๊ส	 วิทยาลัยดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ก็ทำาให้ได้รับประสบการณ์มากมาย	 ท้ังสังคมในมหาวิทยาลัยท่ีอบอุ่น	 ความเป็นกันเองของ

อาจารย์	และเพ่ือนๆ	รวมถึงโอกาสต่างๆ	ท่ีทำาให้เราได้แสดงความสามารถ	เพ่ือฝึกฝนตัวเอง	ก่อน

ออกไปทำางานจริง”

 “มองให้ไกล	 มองให้สูง	 มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย...	 หากเราไม่ลงมือทำา”	 เป็น

ประโยคที่พูดออกมาผ่านความคิดของเด็กใต้ผู้ชายธรรมดา	อารมณ์ดี	มากความสามารถ	ที่มีแววตาแฝงไป

ด้วยความมุ่งมั่นพร้อมจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายของ	นายอลังการ	โสลิกี	หรือ	คิง	

	 คิง	 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต	 จากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์	 จังหวัดสตูล	

ปจัจุบนัเขากำาลงัศึกษาอยู่ชัน้ปทีี	่2	สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีทิศัน	์คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	

ด้วยความที่เป็นคนชอบดูหนัง	 และมีโอกาสได้ทำาหนังสั้นประกวดเวทีต่างๆ	 อยู่บ่อยคร้ัง	 ทำาให้เขามีความ

ตัง้ใจทีจ่ะศึกษาตอ่ระดบัอดุมศึกษาดา้นภาพยนตร์	และมหาวทิยาลยัรังสติ	คอืสถาบนัการศึกษาทีเ่ขาเลอืก

ให้ปูพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ทั้งกระบวนการและขั้นตอนการทำาหนังและก้าวสู่สายงานได้อย่างมืออาชีพ	

		 “การทำากิจกรรมสอนให้ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่าง	 ทำาให้เรารู้ว่าอนาคตเราอยากเดินไปเส้นทางไหน	

หลังจากที่ได้ทำาหนังสั้นประกวดกับเพื่อนๆ	หลายเรื่อง	แม้ตอนแรกจะไม่เคยได้รับรางวัล	แต่มันก็คือความ

ภมูใิจ	ทีผ่่านมาผลงานหนงัสัน้ของผมและกลุม่เพือ่นสามารถควา้รางวลัระดบัจังหวดั	ระดบัภาค	และมีโอกาส

ได้ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศอีกด้วย	นอกจากนี้	ผมยังสนใจเรื่องการถ่ายภาพ	ซึ่งความชอบตรงนี้

ผมจึงเป็นอาสาสมัครในการถ่ายรูปงานพิธี	กิจกรรมต่างๆ	รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาต่างๆ	ของ

มหาวิทยาลัยอยู่เสมอ	 และมักจะบันทึกความทรงจำาเหล่านั้นผ่านโซเซียล	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำา

กิจกรรมให้แก่เพื่อนคนอื่นไว้ที่	IG:	king_alangkarn	ผมว่า	4	ปี	ในรั้วมหาวิทยาลัยเราต้องใช้ให้คุ้ม”

	 นอกจากเขาจะรักการทำากิจกรรม	การเรียนก็ยังอยู่ในระดับดีเกรดเฉลี่ยรวม	3.30	และเขายังได้รับทุน

การศึกษาเรียนดีจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย	สุดท้าย	ฝากถึงน้องๆ	ที่สนใจการเรียนด้านนี้ว่า	“ไม่มีอะไรยาก

เกินความตั้งใจ	อะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ลงมือทำา	อย่าเพิ่งคิดว่าทำาไม่ได้”	

นายอลังการ โสลิกี

นางสาวขวัญแก้ว เตียวตระกูล 
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ม.รังสิต ร่วมกับ สถาบันการศึกษาเครือข่าย จัดการ
ประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 10
 ศ.เกียรติคุณ	ดร.นพ.พรชัย	มาตังคสมบัติ	ท่ีปรึกษาอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรังสิต	ให้

เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที ่	10	ประจำา

ปีการศึกษา	2558	ซ่ึงจัดข้ึนโดยบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	บัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 และสมาพันธ์ผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์ไทย	ณ	ห้อง	Auditorium	อาคารรัตนคุณากร	(อาคาร	11)	มหาวิทยาลัยรังสิต

กสทช. ร่วมกับ ม.รังสิต จัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ (ครั้งที่2) ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	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
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 ผลงานวิจัยเร่ือง	 ”การออกแบบและสร้าง

โปรแกรมประยุกต์เพ่ือแสดงผลสัญญาณชีพบนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์”	 ของทีมคณาจารย์และ

นักศึกษา	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	คว้ารางวัล	The	Best	

Paper	Award	ในงานประชุมวิชาการ	ECTI-CARD	2015	

	 รองศาสตราจารย์นันทชัย		ทองแป้น	หัวหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	เปิดเผยว่า	ตามท่ี

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 ม.รังสิต	 ได้

มอบหมายให้ทีมนักวิจัยทางด้านการประมวลผล

สัญญาณและภาพทางการแพทย์	รวมท้ังการประยุกต์

ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์หรือห้องวิจัยซิบ	(SIP	

Research	Lab)	นำาโดย	รศ.ดร.มนสั	สงัวรศิลป	์	Prof.	

Dr.	Takenobu	Matsuura	 และอาจารย์ทัศวรรณ	

พุทธสกุล	ร่วมกับ	นางสาวสุกานดา	ห้อยสังวาลย์	และ

นางสาววรรณศิริ	แก้วใสย	นักศึกษาชั้นปีที่	4	ส่ง

ผลงานทางวิจัยเร่ือง	“การออกแบบและสร้างโปรแกรม

ประยุกต์เพ่ือแสดงผลสัญญาณชีพบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์”	 เข้าร่วมนำาเสนอในงานประชุมวิชาการ	

ECTI-CARD	2015	 ซ่ึงเป็นงานประชุมคร้ังท่ี	7	 จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขต

ตรัง	 และสมาคมวิชาการไฟฟ้า	 อิเลคทรอนิกส์	

โทรคมนาคม	และสารสนเทศ	ประเทศไทย	ที่มีจุด

มุ่งหมายเพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิง

ประยุกต์	 นวัตกรรม	 และส่ิงประดิษฐ์	 โดยใช้

คอมพิวเตอร์ระบบฝังตัวหรือระบบสารสนเทศ	สำาหรับ

นักวิจัย	ผู้พัฒนา	และผู้ใช้งาน	หรือหน่วยงานท่ีจะนำา

ทีมคณาจารย์และ นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต 

คว้ารางวัล The Best Paper Award 
ในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2015.

งานท่ีตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด	 หรือพัฒนาสู่

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์		

	 “การเข้าร่วมประชุมวิชาการในคร้ังน้ีถือว่า

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา	 สาขาวิชาวิศวกรรม	

ชีวการแพทย์		คณะวิทยาศาสตร์	และมหาวิทยาลัย

รังสิต	 เป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากเป็นการพัฒนา

ศักยภาพในด้านวิชาการ	 ทักษะการนำาเสนอ	 ท่ี

สำาคัญนักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีต้องนำาเสนอผลงานแข่งขันกับระดับปริญญาโท

และเอก	รวมท้ังนักวิชาการท่ีทำางานทางวิชาการใน

สถาบันต่างๆ	ท่ัวประเทศ	และผลปรากฏว่าผลงาน

วิจัยดังกล่าวได้รับรางวัล	The	Best	Paper	Award		

ของการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี	 ซ่ึงนับเป็นส่ิงท่ีน่า

ภูมิใจสำาหรับคณาจารย์และนักศึกษาท่ีได้แสดงให้

เห็นถึงความสามารถในเชิงวิชาการ	รวมท้ังแสดงให้

เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของนักศึกษาสาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ท่ีสามารถแข่งขันได้ท้ังระดับ

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	Univer-

sity,	successfully	conducted	a	research	study	on	

inventing	an	application	for	showing	a	person’s	

vital	signs.	Moreover,	this	research	paper	won	the	

“Best	Paper	Award”	at	the	ECTI-CARD	2015,	which	

is	the	seventh	annual	conference	held	by	Raja-

mangala	University	of	Technology	Srivijaya,	Trang	

Campus;	and	Electrical	Engineering/Electronics,	

Computer,	Telecommunications	and	Information	

Technology	(ECTI)	Association,	Thailand.		



นศ.การแพทย์แผนตะวันออก ออกหน่วยให้
บริการตรวจสุขภาพประชาชน
	 นักศึกษาชั้นปีที่	4	 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

ออกหนว่ยการแพทย์แผนตะวนัออกเคลือ่นที	่ใหบ้ริการตรวจสขุภาพประชาชน	เพือ่

ชว่ยเหลอืผู้ทีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพ	ใหไ้ดร้บัการบริการสขุภาพอย่างทัว่ถึง	ณ	ตำาบล

สวนพริกไทย	อำาเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี

การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คร้ังท่ี 12
	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ร่วมกับ	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	 กระทรวง

วัฒนธรรม	 จัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ	 ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	ครั้งที่	12	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม-

ราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	83	 	 พรรษา	 และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	 ณ	

ศาลาดนตรีสุริยเทพ	แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

News
ภาพข่าว

	 วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสือ่สาร	

มหาวทิยาลยัรังสติ	จับมอื	Acis	บริษทัชัน้นำาในการให้

บริการด้านความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ	 เปิด

หลกัสตูรปริญญาโท	สาขาวชิาการจัดการความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร์	(Master	of	Science	in	Cybersecu-

rity	Management)	 สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และ

ส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

	 ผศ.ดร.ม.ล.กลุธร	เกษมสนัต์	คณบดวีทิยาลยั

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	 มหาวทิยาลยั

รังสติ	กล่าวถึงทีม่าของการเปิดหลกัสตูรดงักล่าวว่า	

แรกเร่ิมทางวทิยาลยัฯ	 ได้มีโอกาสจัดสมัมนาเร่ือง	

Cyber	Security	 ร่วมกบั	 สถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ	กองบญัชาการกองทพัไทย	(สปท.)	และคณะ

กรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 ซึง่มีเนือ้หา

เกีย่วกบัเร่ืองการแฮกข้อมลู	โดยผลการสำารวจพบว่า	

ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โดนแฮกข้อมูลเป็น

อนัดบัสองของโลก	ภายหลงัจากการจัดสมัมนาได้มี

การพดูคยุกนัว่าประเทศไทยต้องการทรัพยากรบคุคล

ทางด้านนีจ้ำานวนมาก	 จึงเกิดเป็นความร่วมมือกับ

ภาคอตุสาหกรรมซึง่ได้แก่	Acis	บริษทัชัน้นำาในการ

ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	

ร่วมกันผลิตบุคลากรโดยเปิดหลักสูตรในระดับ

ปริญญาโท	 สาขาวิชาการจัดการความม่ันคง

ปลอดภยัไซเบอร์	(Master	of	Science	in	Cybersecu-

rity	Management)	ข้ึน	โดยบริษทั	Acis	และวทิยาลยัฯ	

ได้ร่วมกนัร่างหลกัสตูรให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน	

โดยพจิารณาร่วมกนัถึงสิง่ทีบ่คุลากรด้านนีจ้ะต้อง

เรียนรู้และสามารถนำาไปปฏิบติังานเพือ่ป้องกันข้อมูล

ในองค์กรและใช้งานด้านไซเบอร์ได้อย่างสร้างสรรค์	

เพราะสิ่งสำาคัญของการเปิดหลักสูตรคือ	 ความ

ต้องการทีจ่ะผลติบณัฑิตให้ได้วชิาความรู้ครอบคลมุ

ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ	 (Knowledge)	 จาก

คณาจารย์ผู้สอน	และความชำานาญด้านทกัษะ	(Skill)	

ซึง่ได้จากผู้เชีย่วชาญภาคอตุสาหกรรมนัน่เอง	

	 “การทีเ่ราเปิดหลกัสตูรนีใ้นระดบัปริญญาโท

เพราะเราม่ันใจในความเข้มแข็งทางวชิาการ	โดยเรา

มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ	 ในระดับ

ปริญญาตรีทีห่ลากหลาย	 อาท	ิ คอมพวิเตอร์เกม

มลัติมีเดยี	 สารสนเทศการแพทย์	 สารสนเทศการ

ลงทนุ	ระบบสารสนเทศเอน็เทอร์ไพรส์	เทคโนโลยีสือ่

สร้างสรรค์	เป็นต้น	ซึง่ครอบคลมุและตอบโจทย์ตลาด

แรงงาน	ความเข้มแข็งตรงนีไ้ม่ใช่เพยีงแค่ด้านวชิาการ	

แต่เราสามารถผลติบณัฑิตตอบโจทย์ความต้องการ

ของตลาด	 เนือ่งจากทางวทิยาลยัฯ	 มีความร่วมมือ

กับบริษทัไอทชีัน้นำากว่า	20	แห่งในการส่งนกัศึกษาไป

ฝึกงานและสหกิจศึกษา	 สร้างบณัฑิตให้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง	 และนำามาต่อยอดในการเปิด

หลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ	 รวมทั้งหลักสูตรดงั

กล่าวนีด้้วย”	คณบดฯี	กล่าวเพิม่เตมิ	

	 อาจารย์ปริญญา	 หอมเอนก	 ผู้อำานวยการ

ศูนย์การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์	

มหาวทิยาลยัรังสติ	ในนามบริษทั	Acis	ซึง่มีส่วนร่วม

ในการเปิดหลกัสตูรฯ	 กล่าวเพิม่เติมว่า	 การป้องกนั

ข้อมลูสารสนเทศของหน่วยงานองค์กรต่างๆ	 เป็น

สิง่สำาคญั	ซึง่บคุลากรทีด่แูลงานด้านนีจ้ำาเป็นต้องมี

ความรู้ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ข้อมูล

องค์กรร่ัวไหล	 และสำาหรับประเทศไทยเองยังถือว่า

ขาดแคลนบคุลากรสายงานด้านนี	้จึงถือเป็นโอกาสดี

ทีท่างบริษทัฯ	 ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการ

ผลติบณัฑิต	โดยนำาความรู้	ทกัษะจากการดำาเนนิงาน

จริงมาใช้	 เพือ่พฒันาให้ประเทศของเรามีทรัพยากร

บคุคลทีม่คีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตังิานใน

เร่ืองของการดูแลข้อมูลสารสนเทศเพิ่มข้ึนและ

สามารถปฏบิตังิานได้ตามหลกัสากลทัว่ไป	สำาหรับผู้

ทีส่นใจเบือ้งต้นควรมพีืน้ฐานทางด้านคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยี	นอกเหนอืจากนีจ้ะใช้วธีิการเรียนรู้ทัง้

ในส่วนของวชิาการในห้องเรียนและทกัษะการปฏบิตัิ

งานจริงจากบริษัทฯ	 ซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านทักษะ	

ต่างๆ	อย่างเข้มข้น	

	 ทัง้นี	้ผู้เรียนสามารถสอบใบรับรองระดบัสากล

ด้าน	Information	Security	(CISSP,	CISA,	CASP,	CISM,	CSX)	

มีโอกาสได้ศึกษาแนวปฏิบัติผ่านระบบจำาลอง

ยุทธศาสตร์ทางไซเบอร์	 รวมทัง้ทนุสนบัสนนุการนำา

เสนอผลงานวจัิย	 โดยหลกัสตูรดงักล่าวเปิดรับสมคัร

นกัศึกษาตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป	สอบถามเพิม่เตมิ	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	informa-

tion	assets,	the	College	of	Information	and	Com-

munication	Technology,	Rangsit	University	and	ACIS	

Professional	Center	Co.,	Ltd.	(Acis)	launched	a	new	

master’s	degree	program,	“Master	of	Science	in	

Cybersecurity	Management”.

News
ข่าว

ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.โท Cybersecurity Management 

สร้างสรรค์สังคมไซเบอร์และส่งเสริม
ความปลอดภัย
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 สวัสดีคับแฟนคลับของผม	 คราวนี้ผมจะ

พาท่านไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับ

ชายแดนทางภาคตะวันออกของบ้านเรา	 ผมมี

โอกาสได้ติดตามทริปทัศนศึกษาของอาจารย์

นพปฎล	ธาระวาณชิ	ซึง่ทา่นสอนวชิาการนำาเทีย่ว

ในอารยธรรมตะวนัออก	พานกัศึกษาประมาณ	50	

กว่าคน	 	 ออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ตาม

นโยบายของท่านคณบดีที่อยากให้นักศึกษาที่

เรียนการท่องเที่ยวได้มีโอกาสหาประสบการณ์	

เพือ่เตรียมความพร้อมของการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	ผมก็ไปช่วยดูแลเด็กๆ	

คนละบัสกับอาจารย์นพปฎล	(จารย์ตั๊ก)	และถือ

โอกาสเขียนสารคดีท่องเที่ยวแบบฮาๆ	 มีสาระ

บ้าง	ไม่มีบ้างตามฟอร์มของผม

	 เช้าตรู่ของวันศุกร์ท่ี	14	พ.ย.	2557	หน้าตึก	1	

อาคารอาทิตย์	 อุไรรัตน์	 ม.รังสิต	 ผมมาถึงก่อน

เวลาก็เอาพาสปอร์ตย่ืนให้เจ้าหน้าที่	 บ.ท๊อปฮิต

ทัวร์	ท่ีจัดการทริปน้ีให้	เก็บรวบรวมของทุกคนเพ่ือ

นำาไปจัดการผ่านแดนให้	เวลา:	05.05	น.	ล้อหมุน	

ออกเดินทางสู่	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เรามา

ถึงตลาดโรงเกลือ-ปอยเปต	ประมาณ	8	โมง	กว่าๆ	

ทางไกดเ์ขมรทีม่าดแูลนำาพวกเรา	เดนิตะโกนถาม

ว่าใครชื่ออิทธิพันธ์	 เด็กๆ	 ชี้มาที่ผม	 “จารย์คับ	

พาสปอร์ตอาจารย์หมดอายุแล้วคับ	ผ่านแดนไม่

ได้คับ”	ผมตาเหลือกเลยรีบคว้ามาดู	เออจิงด้วย	

ดนัหยิบเอาเลม่เกา่มา	“แลว้มีวธีิอืน่ทีจ่ะเข้าไดม้ัย้

คับ	 จะจ่ายตังค์เพิ่มก็ได้นะ”	 ผมถามไกด์เขมร	

“เค้าไม่ยอมทั้ง	2	 ด่านเลยคับ”	 งานเข้าแล้วคับ!	

เดก็ๆ	เร่ิมสะพอืข่าววา่ปา๋อทิข้ามแดนไม่ไดเ้พราะ

ดันหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่ม	 “แล้วป๋าไม่ดูให้ดี

ก่อนเหรอ	ในห้องเรียนเห็นย้ำาขู่พวกหนูจังว่าอย่า

ลืมพาสปอร์ต”	นังลูกศิษย์สาวหน้าตาไม่ดีเริ่มจิก

กดัผมและ	“นีมั่นพดูแบบเหน็ใจปา๋หรือสมน้ำาหนา้

วะเนี่ย...”	 เสียงเด็กฮากันตรึม	 ผมสะเพร่าเองที่

ดันไม่ดูให้เรียบร้อย	จะโทษใครก็ไม่ได้	จารย์ตั๊ก

เดินยิ้มแบบมีเลศนัย	 “ตกลงท่านเอางัยดีคับ	คง

ต้องกลับแล้วมั้งหรือให้ใครส่งเล่มใหม่มาให้ซึ่งก็

ตอ้งรอกันถงึเยน็ด่านคงปิดแล้ว”	ดูเพื่อนอาจารย์

ผม	 ท่านให้กำาลังใจผมม้ากมาก	 สรุปว่าผมขอ

ตัดสินใจเองว่าจะจัดการยังไง	 ให้จารย์ต๊ักนำา

เด็กๆ	 ข้ามแดนไปก่อนเพื่อโปรแกรมจะได้ไม่

สะดุด	พวกเด็กๆ	 ก็น่าร้าก	พอข้ามแดนไปได้ก็

โปกมือบ๊ายบายหัวเราะกันใหญ่...	555

	 ผมหาทีน่ัง่ดดูชาดำาเย็นตัง้สติอยู่พกันงึ	ใน

ใจก็เสียดายเพราะอยากมาเขมรแบบเต็มรูปแบบ

มานานแลว้	จะเหมารถกลบัมาเอาพาสปอร์ตกค็ง

หลายตังค์และเวลาไม่ทันแน่ด่านปิดก่อน	 	 ลอง

โทรหาลูกศิษย์เก่าที่ซี้มาก	พอได้พึ่งแกยามยาก

มาแล้วหลายคร้ัง	“อ้ายหน่อยเหรอ	ป๋าอยู่โรงเกลือ	

-ปอยเปต	 ป๋าดันหยิบพาสปอร์ตมาผิดเล่ม	 เล่ม

ใหม่อยู่ที่บ้าน	 เอ็งช่วยไปเอามาให้ป๋าหน่อยดิ”	

“เอาไปให้ท่ีสระแก้วเน่ียนะ	 ป๋าบ้าป่าว	แก่แล้วก็ง้ี

แหละข้ีหลงข้ีลืม”	ดูมันพูดดิคับ	“จะช่วยป๋าหรือจะ

มาซ้ำาเติมวะ”	 ผมเร่ิมชักน้อยใจแล้วนะ	 มีแต่ดีๆ	

ทั้งน้าน	“เอางี้ดิป๋า	เด๋วผมเข้าไปเอาพาสปอร์ต	

ที่บ้านให้	แล้วเอามาฝากรถตู้ที่ฟิวฯ	ให้เอาไปส่ง

ใหป้า๋ทีโ่รงเกลอื	ถึงแลว้ใหร้ถตู้โทรหาปา๋	คงเย็นๆ	

หน่อย	 เค้าคิดค่าฝากส่งของ	300	 บาท...	 เครรึ

ป่าวคับ”	 อ้ายหน่อยจัดการแก้ปัญหาให้ผมเสร็จ	

แถมออกตังค์ค่าส่งให้อีก	“เออ!	เอาแบบนี้แหละ	

ขอบใจเรามากนะที่เป็นธุระให้ป๋า	 เด๋วกลับไปป๋า

จะเลี้ยงข้าวที่โรงอาหารน้า”	 เสียงเจ้าหน่อย

หัวเราะมาตามสาย	 ผมเลยต้องมาเปิดห้องพักที่

แถวหน้าด่าน	900	บาท	นอนรอรถตู้ที่กว่าจะมาก็	

5	โมงเย็นแล้ว	เจ้าเอ	หัวหน้าทัวร์ไทย	ซึ่งก็เป็น

ลูกศิษย์เก่าผม	 โทรหาผมด้วยความเป็นห่วง

ตลอด	 หลังได้พาสปอร์ตแล้วรีบวิ่งผ่านด่านเลย	

ทางแลนด์เขมรก็ดี้ดี	 ให้เจ้าหน้าที่มารอรับที่ฝ่ัง

เขมร	 เพื่อเรียกแท็กซี่เหมามาที่เมืองเสียมราฐซึ่ง

ก็โดนไปอีก	1,500	บาท		ใช้เวลาเกือบ	2	ชั่วโมง	

ซึ่งตอนนั้นมืดมากแล้ว	 แท็กซี่ก็เหลือคันสุดท้าย	

มีฝร่ัง	1	 คนมาขอร้องขอติดไปด้วยทั้งๆ	 ที่ผม

เหมามาแล้ว	 เพ่!	 ฝรั่งก็ชวนผมคุยมาตลอดทาง	

ผมง้ีเซ็งสุดๆ	 เมิงรู้ป่าวว่ากรูเครียดไม่อยากคุย	

ในใจก็มโนไปสารพัดว่าอ้ายคนขับมันจะพาไป

ปลน้ฆา่ตรงไหนก็ไมรู้่	กวา่จะมาถึงโรงแรมทีพ่กัก็

ปาเข้าไป	3	ทุ่มกว่า	ลงรถมาเจอ	เจ้าเอ	ยืนย้ิมเผล่

ตอ้นรับ	“เปน็งัยบา้งปา๋เหนือ่ยม้ัยคบั	หวิข้าวรึปา่ว	

	 มหาวทิยาลยัรังสติ	เพิม่บริการพเิศษสำาหรับนกัศึกษา	ในการรับเกรดผ่านสมาร์ทโฟน

สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่	http://www2.rsu.ac.th/sms.html	ฟรี	โดย		Log-in	

ด้วย	e-mail	@rsu.ac.th	เท่านั้น	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2791-5580

ซัวซะเดย... สวัสดี เขมร  

เดว๋เอสัง่ข้าวใหค้บั”	“เอเอย๊!	ตอนนีป้า๋แทบจะกนิม้า

ทั้งตัวยังได้เลย”	555	เป็นอันผ่านไป	1	วันเต็มที่ไม่ได้

อะไรเลยนอกจากเครียดและเสียตังค์	 ที่ผมเล่ามา

ทัง้หมดนีม้นักน็า่อายอยู่หรอกคบัทีเ่ปน็อาจารย์สอน

ท่องเที่ยวแล้วมาพลาดเอง	แต่ผมไม่อายคับ	เพราะ

หนังหน้าหนาอย่างแรง	 555	 แต่ผมจะเก็บเป็น

ประสบการณ์ไว้สอนลูกศิษย์ผม	ผมจะสอนพวกแก

อยู่เสมอวา่การทำาทวัร์ทกุคร้ังจะเจอปญัหาไมเ่คยซ้ำา

รูปแบบเลย	เปน็ไกด	์เปน็หวัหนา้ทวัร์ตอ้งแกไ้ขตลอด

อย่างมีสติและประสบการณ์	 โดยที่บางครั้งลูกทัวร์

แทบจะไม่รู้สึกหรือสังเกตได้

	 เอาล่ะคับ	 ทั่นคงสมน้ำาหน้าผมอีกคนอ่ะดิ...	

จำาไว้เลย	 ตามผมเข้าขบวนไปเที่ยวเขมรตาม

โปรแกรมดีกว่า	 เช้าวันเสาร์ที่	15	พ.ย.	2557	 หลัง

จากเมื่อวานที่ผมพลาดไม่ได้ไปโตนเลสาป	เช้านี้ขึ้น

รถบัสปรับอากาศมาเปลี่ยนเป็นรถบัสเล็กเข้าชมสิ่ง

มหศัจรรย์	1	ใน	7	ของโลก	ปราสาทนครวดั	ทีเ่ปรียบ

เสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอ

ลงมาประดิษฐานอยู่บนโลกมนุษย์	 และถือว่า

เป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในคร้ังนี้	

ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ	พ.ศ.1650-1720	โดย

พระเจ้าสุริยวรมันที่	2	ถวายเป็นพุทธบูชา	ชม

รูปสลักนางอัปสรนับหม่ืนองค์	 ชมภาพแกะ

สลักนูนต่ำา	 การกวนเกษียรสมุทร	 ซึ่งเป็น

พิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็น

อย่างยิ่ง	ที่นี่อากาศร้อนมากแดดแรง	ผมเดิน

ถ่ายรูปอย่างเมามันสมใจทีอ่ยากมาชมตัง้นาน

แล้ว	ความอลังการน้ีผมเห็นแต่ในรูปถ่าย	 วันน้ี

เป็นบุญตาบุญใจที่ได้มาเห็นของจริงซะที...	

เอาล่ะคับ	หมดเนื้อที่แล้ว	เจอกันฉบับหน้า

Newsข่าว
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 การบอกเล่าเร่ืองราวของสังคม	 เพ่ือถ่ายทอดให้

ผู้คนได้มีโอกาสเห็นมุมมองของชีวิต	 และความเป็นจริง

อีกด้านหน่ึงของสังคมไทย	อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะถ่ายทอด

ให้คนได้รับรู้	 และเข้าถึงอารมณ์	 ความรู้สึก	 ของชีวิต

มนุษย์ได้	แต่ผลงานภาพถ่ายเชิงความคิดชุด	“Undresses”	

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นอีกหน่ึงผลงานศิลปะ

การถ่ายภาพท่ีได้รับการยอมรับจาก	Blogger	ในประเทศ

สิงคโปร์

		 นายเจษฎา	วรญาโน	หรือเจด	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย	 คณะศิลปะและการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 หน่ึงในนักศึกษาท่ีมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับในส่ือต่างประเทศอย่าง	www.couturetroopers.

com	เว็บบล็อกเกอร์สำาหรับนักออกแบบแนวแฟช่ัน	และ

งานศิลปะต่างๆ	ท่ีเป็นท่ีรู้จักในประเทศสิงคโปร์		ผลงาน

น้ีมีแนวความคิดเร่ิมต้นมาจากการเรียนวิชาการถ่ายภาพ

สารคดี	 และนำามาพัฒนาต่อยอดให้ออกมาเป็นผลงาน

ศิลปนิพนธ์		ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพเชิงความคิดโดยใช้ช่ือว่า	

“Undresses”	ภาพถ่ายท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในสังคมผ่านภาพ

บุคคล	(Portrait)	ของผู้หญิงท่ีมีอาชีพขายบริการ	เพ่ือท่ี

จะสะท้อนความคิด	อารมณ์	และความรู้สึกอีกแง่มุมหน่ึง

ของสังคมท่ีถูกมองในแง่ลบ	โดยถ่ายทอดเร่ืองราวเสมือน

แสดงออกถึงความจริง	 ท่ีขมข่ืนซ่ึงซ่อนอยู่อย่างน่าสนใจ	

ผ่านรูปแบบการถ่ายภาพเชิงความคิด	(Conceptual	Pho-

tography)	

	 สำาหรับงานน้ี	น้องเจด	เล่าว่า	“ผลงานชุดน้ีไม่ได้

มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชีพดังกล่าว	 เพียงแต่

อยากให้เห็นมุมมองเชิงศิลปะที่แฝงไปด้วยแนวความ

คิดท่ีส่ือเร่ืองราวความเป็นจริงผ่านภาพถ่าย	 เพ่ือให้ผู้ชม

รับรู้	อารมณ์	ความรู้สึกจากภาพถ่ายแนวความคิดน้ี	ซ่ึง

หลังจากการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ไปไม่นาน	 ก็ได้รับ

การติดต่อสัมภาษณ์จากนักเขียนของ	www.couturetroop-

ers.com	 ประเทศสิงคโปร์	 เพ่ือเผยแพร่ผลงานดังกล่าว	

ซ่ึงทางนักเขียนเองมีความช่ืนชอบในผลงานภาพถ่ายท่ี

สามารถถ่ายทอดได้ตรงกับแนวความคิด	ซ่ึงตนก็มีความ

ภาคภูมิใจกับผลงานช้ินน้ี	 เพราะนอกจากเป็นการนำา

ความรู้ตลอด	4	ปีท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้แล้ว	ยังเป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจสำาหรับทิศทางอาชีพในอนาคตของ

ตนเองได้อีกด้วย”

	 ท้ายน้ี	น้องเจด	ยังฝากถึงน้องๆ	ชาวมหาวิทยาลัย

รังสิตทุกคนว่า	หากเราต้ังใจเรียน	เก็บเก่ียวประสบการณ์

จากร้ัวมหาวิทยาลัย		พยายามค้นคว้าส่ิงใหม่ให้แก่ตัวเอง		

รวมถึงค้นหาตัวตนและยึดม่ันในส่ิงท่ีตัวเองใฝ่ฝันและทำา

มันให้เต็มท่ี	ซ่ึงอาจเป็นจุดเปล่ียนและจุดท่ีจะนำาพาเราไป

สู่ความสำาเร็จได้

“Undresses” ภาพถ่ายเชิงความคิด  
ผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาไทย 
สร้างชื่อเสียงในต่างแดน

รางวัลท่ีได้รับ
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,	Rang-
sit	University
2015	:	“Undresses”	-	Project-25	:	opening	recep-
tion	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
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 “หนูคิดว่า	‘เวลา’	เพราะช่วงเวลาในชีวิต

คือ	สิ่งที่เราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้	คิดดี	

พูดดี	 ทำาดีไว้เสมอ	 อย่างช่วงเวลาของการเป็น	

นักเรียน	นักศึกษา	อยากให้ทุกคนใช้ช่วงเวลานี้

ให้คุ้ม	 เพราะเม่ือเวลาผ่านไปความสุขสนุกใน

ชว่งการเรียน	การทำากจิกรรมมักผ่านไปเร็วเสมอ	

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่”

	 “ด้วยความที่เป็นคนใจร้อน	 บางครั้งพูด

อะไรออกไปไม่ทันคิด	จำาได้ว่าตอนเรียนมัธยมเคย

เถียงพ่อแม่	เมื่อเวลาผ่านไปมานั่งทบทวนก็รู้สึกผิด

ว่าจริงๆ	 แล้วเราก็แค่เปิดใจรับฟัง	 ไม่ใช่ใช้แต่

อารมณ์เพราะมันไม่ได้ทำาอะไรให้ดีขึ้น	เพราะสิ่งที่

พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนนั่นก็เพราะความรักที่ท่าน

มีต่อเรา	 ‘คำาพูด’	จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องคิดให้

ดีก่อนจะพูดทุกครั้งค่ะ”	

	 “ในความคิดผม	‘เวลาและโอกาส’	เป็น

สิง่ทีห่ากเราปลอ่ยผ่านเลยไปจะไมส่ามารถย้อน

มาแก้ไขได้	 เราจึงควรทำาทุกวินาทีนี้ให้ดีที่สุด	

แต่หากพลาดไปแล้วก็คิดซะว่า	 ให้ความผิด

พลาดนั้นเป็นบทเรียน	 เพราะแม้ว่าเวลาและ

โอกาสอาจจะไม่ย้อนกลบัมาแตอ่ย่างนอ้ยกรู้็วา่

เราจะไม่ทำาผิดซ้ำาอีก”

 “สำาหรบัเฟร์ิน	‘คำาพดูและเวลา’	คะ่	เพราะคำาพดู

บางคำาที่เราได้พูดออกไปโดยที่เราไม่ได้ไตร่ตรองให้ดี	

อาจจะไปทำาร้ายใครคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้	

กอ่นทีจ่ะพดูอะไรกค็วรคดิใหร้อบคอบ	เพราะเมือ่เราพดู

ไปแล้ว	 เราก็ไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ไขมันได้	 รวมทั้ง

ความรูส้กึของผู้ฟงัทีเ่สยีไปเพราะคำาพดูของเรากเ็ชน่กนั	

และที่สำาคัญอีกอย่างคือ	การใช้ทุกช่วงเวลากับคนที่เรา

รักให้ดีที่สุด	เพราะโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน	พรุ่งนี้อาจ

ไม่มีให้เรากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้”	

	 “ผมวา่	‘เวลา’	ทีล่ว่งผ่านเลยมาคอื	สิง่ทีเ่ราจะ

ไปสามารถเรียกร้องใหก้ลบัคนืมาได	้ไมว่า่จะทำาอะไร

กต็ามต้องคดิใหด้	ีสำาหรับผมตอนเรียนไมไ่ดต้ั้งใจและ

ทุ่มเทให้กับการเรียนเต็มที่	จึงทำาให้ผลการเรียนออก

มาไม่ดเีทา่ทีค่วร	แต่เรากไ็ม่สามารถแกไ้ขอะไรไดแ้ลว้	

นบัจากนีผ้มสญัญากบัตัวเองจะเร่ิมต้นใหม	่ตัง้ใจเรียน

และทำาความฝันให้เป็นจริงให้ได้ครับ”

	 “ในชีวิตคนเราโอกาสดีๆ	 ไม่ได้มีเข้ามา

บ่อยๆ	ฉะนั้น	‘โอกาส’	คือสิ่งที่หากเข้ามาในชีวิต

และเป็นสิ่งดีกับเรา	 เราควรจะคว้าเอาไว้	 ไม่ควร

ปล่อยโอกาสนั้นหลุดมือไป	 เพราะวันข้างหน้าเรา

ไม่รู้หรอกว่าจะโชคดีมีโอกาสดีๆ	เข้ามาหาเราอีก

หรือไม่	พยายามคดิไวเ้สมอวา่	คนอืน่ไมใ่หโ้อกาส

เรา	ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง”

	 ในชีวิตของคนเราเชื่อว่าทุกคนล้วนเคยมีเหตุการณ์ในอดีตที่ทำาให้ผิดหวัง	เสียใจ	หรือผิดพลาดมา	ซึ่งบางสิ่ง

หากพลาดไปแล้ว	เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้	ฉะนั้น	ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตามพึงคิดให้ถี่ถ้วนเรา

จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง	 สารรังสิตฉบับนี้มีโอกาสได้ไปสอบถามน้องๆ	 ในรั้วรังสิตมาว่า	 พวกเขาคิดว่ามี

อะไรในชวีตินีห้ากทำาพลาดไปแลว้จะไมส่ามารย้อนกลบัมาแกไ้ขได	้อย่างนอ้ยกเ็พือ่เปน็การแบง่ปนัประสบการณแ์ละ

ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้เราทุกคนได้ดำาเนินชีวิตอย่างมีสติในทุกสถานการณ์

อะไรในชีวิตที่เราคิดว่า
 ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้... 

Showcase
ของดีมีอยู่[กรรณิการ์ คงคา]



	 	 สวัสดีท่านผู้อ่านสารรังสิตทุกท่าน	 ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแบบเต็มๆ	

แล้ว	ดูแลสุขภาพกันดีๆ	นะครับ	สำาหรับคอลัมน์เกมฉบับนี้	ก็เหมือนเช่น

เคย	มีเกมใหม่มาแนะนำากันอีกแล้ว	ซึ่งเป็นเกมแนว	FPS	สไตล์ทำาภารกิจ

สงครามยุคใหม่	ซึ่งถ้าหากว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนวสู้กันยิงกันในสมรภูมิ

สงครามล้ำาสมัย	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	สำาหรับในภาค

นี้ผู้สร้างจะเป็นชุดทีมสร้างเดิมที่เคยสร้างผลงาน	Call	of	Duty	Black	Ops	1,	

2	 จากบริษัท	Treyarch	 โดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราว	 พิเศษกว่า	 จากสอง

ภาคก่อนหน้านี้	การเล่นในภาคนี้มีการรวมกัน	3	โหมดการเล่นเข้าไว้ด้วย

กัน	 คือแบบ	 Campaigns,	 Multiplayer,	 Zombie	 แค่ดูโหมดการเล่นก็น่า

สนใจแล้ว	ทำาให้ผู้เล่นที่เคยเล่นแล้วได้รับประสบการณ์อย่างที่ไม่เคยเจอ

มาก่อนจาก	 2	 ภาค	 ในโหมดการเล่นแบบ	 Campaigns	 นั้น	 ผู้เล่น

สามารถช่วยเหลือกันได้ถึง	4	คน	และในระบบออนไลน์	มีการจัดลำาดับ

แบบใหม่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เล่น	 อีกทั้งโหมดการ

เล่นแบบ	Zombie	รับรองได้ว่าจะทำาให้ผู้เล่นไม่เคยเจอประสบการณ์แบบ

นี้มาก่อนแน่นอน		รวมทั้งยังมีการเพิ่มอาวุธและท่าต่อสู้ใหม่ๆ	และศัตรู

ตัวใหม่	 อีกมากมาย	 อีกทั้งจุดเด่นของเกมที่แฟนๆ	 ชื่นชอบนั่นก็คือ	

โหมดการเล่น	Online	ที่มีกราฟิกและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสมจริง	แฟนๆ	ไม่

ควรพลาดใน	Platform	PS4,	XBOX	One,	PC	 ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือน

พฤศจิกายนนี้	สนนราคาประมาณไม่เกิน	2,100	บาท		

		ใครๆ 	กฝั็นถึงการใช้ชวีติในแบบทีต้่องการ	

สามารถอยู่อย่างมีอสิระ	 โดยไม่ต้องกังวล

ถึงเร่ืองเงนิ	 แต่จะมีสกักีค่นทีไ่ด้ใช้ชวีติแบบ

ทีว่่านัน้จริงๆ

			THE	TALK	WITH	SUPER	RICH	หรือ	‘รู้

แล้วเหยียบไว้	 มหาเศรษฐคีนต่อไปคือคณุ’	

จะให้แรงกระตุ้นใหม่ๆ	สำาหรับคนทีเ่ฝ้าหวงั

ลอยๆ	 ว่าอยากเป็นเศรษฐ	ี ส่วนผู้ทีย่อมแพ้

Call of Duty Black OPS 3
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข 

รู้แล้วเหยียบไว้ มหาเศรษฐีคนต่อไปคือคุณ!    
โดย อักษรลักษณ์

Recommended
เมนูบันเทิง

	 “ฟรีแลนซ์	ห้ามป่วย...	ห้ามพกั...	ห้ามรักหมอ”	เป็น

ภาพยนตร์ที่มีองค์ประกอบเกือบครบถ้วน	สำาหรับการเป็น

ภาพยนตร์ยอดนิยม	 เช่น	มีผู้แสดงนำาที่มีเสน่ห์ดึงดูดและ

เป็นดาราดัง	 ผลิตและเผยแพร่โดยผู้สร้างและตัวแทน

จำาหน่ายที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหมายเลขหนึ่งในตลาด

ภาพยนตร์ไทย	รวมถึงนำาเสนอประเดน็เร่ืองทีน่่าจะเชือ่มโยง

กบัความสนใจของคนดผูู้เป็นกลุม่เป้าหมาย	สามารถกล่าว

ได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยอกีเร่ืองทีม่ศัีกยภาพพอสำาหรับการ

ทำารายได้ระดับ	100	ล้าน	

	 อย่างไรกต็าม	ด้วยลกัษณะบางอย่างของภาพยนตร์

อาจทำาให้ทำารายได้ไม่ถึงระดับนั้น	หรือถ้าทำาได้ก็นับว่าน่า

แปลกใจไม่น้อย	 เหตุผลที่กล่าวเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่า

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

และไม่มัน่ใจกบัเส้นทางนีแ้ล้ว	 หนงัสอืเล่มนีก้จ็ะทำาให้คณุพบจุด

เปลีย่นอนัมค่ีา	 ผ่านเร่ืองราวการพบปะระหว่างมหาเศรษฐคีนหนึง่กับ

ปาร์กจงก	ี(ผู้เขยีน)	อะไรทำาให้ชายชาวเกาหลใีต้ทีเ่คยอาศัยอยู่ในย่าน

สลมัของกรุงโซล	 ไม่มีแม้กำาลงัจะหาเลีย้งครอบครัว	 กลายมาเป็นอภิ

มหาเศรษฐผู้ีกมุความม่ังคัง่บนโลก	 ด้วยทรัพย์สมบตัมูิลค่าหลายแสน

ล้านวอน	มีธุรกจิในฮ่องกง	และมีบ้านอยู่แถบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน!

	 ‘ปาร์กจงกี’	 จะมาเล่าให้คณุฟังถึงสิง่ทีเ่ขาได้จาก	 ‘เศรษฐี

เมดเิตอร์เรเนยีน’	 ผู้นี	้ เร่ิมตัง้แต่พวกเขาพบกนัคร้ังแรกจนกระทัง่ถึง

ปัจจุบนั	โดยสอดแทรกปรัชญาการใช้ชวีติ	หลกัความคดิในการบริหาร

จัดการสนิทรัพย์	เช่น	ถ้าอยากหาเงินให้ได้มากกว่าตอนนี	้3	เท่า	ก็ต้อง

มพีลงักายทีแ่ข็งแรงข้ึนอกี	3	เท่า!	หากพดูบ่อยๆ	ว่าไม่มีเงนิ	ก็จะไม่มี

เงนิไปตลอดชวีติ	 รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อม	 โอกาสทองจะมา

เยือนยามอายุ	40	 ปี	 เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างทีผู้่เขียนได้เรียนรู้จากเศรษฐี

แถวหน้าตลอดระยะเวลาทีพ่วกเขารู้จักกันมากว่า	10	ปี	แถมท้ายด้วย	

18	ข้อคดิจากเศรษฐเีมดเิตอร์เรเนยีนแด่คนทีอ่ยากเป็นมหาเศรษฐี

	 อยากเป็นเศรษฐหีรือมีชวีติตามเดมิล่ะ...	 คณุเท่านัน้ทีเ่ป็นคน

เลอืกเอง!

 ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธาน	เปดิโรงสข้ีาวต้นแบบ	

โครงการ	 “นวัตกรรมนาข้าว	 ชาวนาอัจฉริยะ”	

จากการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ร่วมกับ	

เทคโนโลยีฯ	 ส่งต่อชุมชน	 ส่งเสริมชาวนาขาย

ข้าวสารไมข่ายข้าวเปลอืก	โดยความร่วมมือของ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	วิทยาลัยนวัตกรรม

เกษตรฯ	 เข้ามาให้คำาปรึกษาเรื่องการปฏิบัติการ

ในแปลงนาทียั่งคงวธีิการเดมิของชาวนา	วทิยาลยั

วิศวกรรมศาสตร์	ดูแลเรื่องการจัดสร้างโรงเรือน	

ติดตั้งเคร่ืองอบลดความชื้น	 เคร่ืองสีข้าว	 และ

เคร่ืองบรรจุภัณฑ์	คณะบริหารธุรกจิ	ใหค้ำาปรึกษา

ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่าย	และ

คณะศิลปะและการออกแบบ	ช่วยออกแบบโลโก้

และบรรจุภัณฑ์	 เพื่อยกระดับฐานะของชาวนา	

โดยร่วมกับกลุ่มชมรมทำานาตำาบลหนองสาหร่าย	

อำาเภอพนมทวน	จังหวดักาญจนบรีุ	ทีแ่สดงความ

จำานงเข้าร่วมโครงการ	“นวตักรรมนาข้าว	ชาวนา

อัจฉริยะ”	 ปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ	 กับ

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยรังสิต

สนับสนุนด้านการบริการวิชาการและการลงทุน

เบื้องต้น	 รวมทั้งจัดทำาแผนสวัสดิการของกลุ่ม

ชาวนา	เพื่อบริหารจัดการผลตอบแทนอย่างเป็น

ธรรมและการผ่อนชำาระเพื่อให้ได้สิทธ์ิในการเป็น

เจ้าของร่วมกันของชุมชน

ม.รังสิต ชูธงโครงการ 

“นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ” 
	 ภายในงานไดจั้ดพธีิทำาขวญัข้าว	โดยคณุ

ชินกร	ไกรลาศ	ทำาบุญเลี้ยงพระ	เปิดป้ายและ

สาธิตการสีข้าวแบบครบวงจร	 จากโรงสีข้าว

ต้นแบบ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 การเสวนาเร่ือง	

“อนาคตชาวนาอจัฉริยะ:	ชาวนาขายข้าวสารไม่

ขายข้าวเปลอืก”	โดยวทิยากรผู้ทรงคณุวฒิุจาก

ชุมชนหนองสาหร่าย	 และคณาจารย์จาก

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร	 เทคโนโลยีชีวภาพ	

และอาหาร	มหาวทิยาลยัรังสติ	และลงแปลงนา

ปลูกข้าววันแม่เก่ียวข้าววันพ่อ	 การจัดแสดง

นิทรรศการเร่ืองข้าว	 ผลผลิตจากข้าว	 และ

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย	ฯลฯ	นอกจากนี้	ยังแจก

ข้าวทิพย์อรุณ	“ข้าวดี	มีจมูก”	ให้แก่ผู้เข้าร่วม

งานอีกด้วย

News
ข่าว

ภาพยนตร์ไม่ดี	 แต่เป็นเพราะอาจจะดีเกินรสนิยมของคนดูในตลาดมหามวลชน	 กล่าวได้อีก

อย่างว่า	“ฟรีแลนซ์ฯ”	เป็นภาพยนตร์ทีด่	ีแต่อาจจะดแีละเหมาะสำาหรับ	“บางส่วน”	ของมวลชน	

ข้อดีที่เด่นชัดของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่บทภาพยนตร์	การแสดง	และการกำากับ	

	 ในส่วนของบทฯ	ดเีด่นในด้านการใช้เสยีงบรรยาย

ในการเล่าเร่ืองและบ่งบอกความคิดกับความรู้สึกได้

อย่างละเอียด	 สอดแทรกอารมณ์ขันในบทสนทนาได้

อย่างพอเหมาะ	 มีเหตุผลรองรับสนับสนุนความคิดและ

การกระทำาของตัวละครอย่างหนักแน่น	

	 ในส่วนของการแสดง	 ผู้แสดงหลักทั้ง	3	 สวม

บทบาทเป็นตวัละครไดอ้ย่างแนบเนียนกลมกลนื	โดยทั้ง	

3	แสดงได้ดี	ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม	และเมื่อ

ต้องรับส่งโต้ตอบเมื่ออยู่ในฉากร่วมกัน	

	 ทางด้านการกำากับ	โดดเด่นในแง่การกำากับ	การ

แสดง	 และความคิดสร้างสรรค์	 ถึงแม้บางช่วงอาจจะ

ทำาให้รู้สึกว่าภาพยนตร์ขาดความกลมกลืน	 แต่โดยรวม

ถือว่าเป็นงานกำากับที่น่าชื่นชม	 และที่สำาคัญนี่คืองาน

สร้างสรรค์ที่สนุก	
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[อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง]

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อาจารย์อำานาจ มะหะหมัด หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม 

สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา]

สัก... อย่างไรให้ปลอดภัย

	 การสักนั้นตามประวัติแล้วมีมานานตั้งแต่ยุคอียิปต์

โบราณ	 โดยการสักในอดีตนั้นทำาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ	 กัน	

เช่น	การแบ่งแยกกลุม่คน	นกัโทษ	หรือแบ่งชัน้วรรณะ	ความเชือ่

ทางไสยศาสตร์	ศาสนาต่างๆ		สำาหรับการสกัลวดลายอกัขระ

หรือรูปสตัว์ต่างๆ	บนร่างกายทีถื่อเป็นงานศิลปะทีส่วยงามหรือ

ความเชือ่ส่วนบคุคล	โดยการสกัหรือ	คำาว่า	 ‘Tattoo’	มาจาก

ภาษาของพวกชาวโพลนีเีซยีน	คอื	‘Tatau’	หมายถึง	การตหีรือ

การเคาะ	ซึง่หมายถึงเสยีงทีเ่กดิข้ึนจากการสกัด้วยเคร่ืองสกันัน้	

	 ในปัจจุบนัการสกัได้เข้ามามบีทบาท	ด้านการเสริมความงาม	

เช่น	การสกัคิว้ถาวร	การสกัริมฝีปาก	ซึง่เป็นทีน่ยิมในหมู่ผู้หญงิ

ทีต้่องการการสกั	เพือ่เสริมความงามและต้องการประหยัดเวลา

ในการนั่งเขียนขอบตาหรือเขียนคิ้ว	 แต่ในความสวยงามจาก

การสกัอาจมอีนัตรายทีแ่อบแฝงอยู่

ผลทีอ่าจเกดิข้ึนจากการสกั

1.	 โรคตดิเชือ้	ในอดตีพบเชือ้วณัโรค	บาดทะยัก	แบคทเีรีย	ชนดิ

ต่างๆ	เช่น	ฝี	ไฟลามทุง่	เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ	ไวรัสเอชไอว	ีซึง่ควร

ระวังเพราะมีโอกาสเกิดได้	 บางรายเกิดจากความไม่สะอาดของ

อปุกรณ์และสถานทีร่วมไปถึงสขุภาพของผู้ทำาการสกัด้วย	

2.	อาการกำาเริบของโรคผิวหนงัทีเ่ป็นอยู่แล้ว	เช่น	โรคสะเกด็เงิน	

3.	ปฏกิริิยาจากสขีองการสกั	โดยเฉพาะสทีีเ่ป็นพวกกลุม่ของโลหะ	

ซึง่พบว่าอาจก่อให้เกดิอนัตรายได้	ปฏกิริิยาทีพ่บได้คือ	มกัมีอาการ

คนั	และผ่ืนผิวหนงัอกัเสบกระจายทัว่ตัว	ซึง่เชือ่ว่าเกดิจากปฏิกริิยา

ภมูไิวเกนิต่อสทีีใ่ช้สกั	 และเมอร์ควิริกซลัไฟด์	(Mercuric	Sulphide)	

เป็นสารทีพ่บบ่อยทีส่ดุ

		 ดงันัน้	การป้องกนัการเกดิปัญหาดงักล่าวคือ	การเลอืกร้าน

หรือสถานทีท่ีส่ะอาดได้มาตรฐาน	การเลอืกใช้สทีีป่ลอดภยัอาจเชค็

ได้จากประวัติข้อมูลของผู้ที่เคยใช้บริการหรือสอบถามว่าใช้สี

ประเภทไหนเป็นบริษทัทีน่่าเชือ่ถือหรือไม่

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาษาอินโดนีเซีย ง่ายนิดเดียว...

	 เม่ือพดูถึงประเทศอนิโดนเีซยี	ภาษาทีใ่ช้ใน

ประเทศนี	้ มีภาษาพดูต่างๆ	มากกว่า	100	ภาษา	

ส่วนภาษาราชการคอื	Bahasa	Indonesia	(บาฮาซา	

อินโดนีเซีย)	เป็นภาษาที่ง่าย	 และมีความคล้าย

ภาษามาเลย์	 แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 เช่นได้รับ

อิทธิพลจากดัชต์	 บางคำาจึงทับศัพท์ดัชต์	 ส่วน

หลักการเรียงประโยคเหมือนภาษาไทย	 ที่สำาคัญ

ต้องจำาศัพท์และการออกเสียงให้ได้	 เพราะการ

เขียนจะใช้ตัวอักษรโรมัน	 เช่นเดียวกับภาษา

องักฤษ	ข้อสงัเกตอย่างหนึง่คอื	ภาษาอนิโดฯ	จะ

ออกเสยีงตวั	R	ชดัมากๆ	เช่น	Jakarta	คนทัว่ไปจะ

ออกเสยีง	จาการ์ตา	ไม่ออก	R	แต่คนอนิโดฯ	จะ

ออกเสยีง	จากัรต้า	ลิน้รัวมาก

	 ฉบับนี้	 มาเรียนรู ้การทักทายในภาษา

อนิโดนเีซยี	ซึง่มักเร่ิมต้นด้วยคำาว่า	“Selamat”	และ

ต่อท้ายด้วยเวลา	(ช่วงต่างๆ)	

 Selamatpagi (เซอลามัตปากี) 

	 “สวัสดีตอนเช้า”	

 Selamatsiang (เซอลามัตซียัง) 

	 “สวสัดตีอนกลางวนั”

 Selamat sore (เซอลามัตโซเร)

	 “สวัสดีตอนเย็น”	

 Selamatmalam (เซอลามัตมาลาม) 

	 “สวสัดตีอนกลางคนื”

 Selamattidur (เซอลามัตติดูร) 

	 “ราตรีสวัสดิ์”

 Selamattinggal (เซอลามัตติงกัล)

	 “ลาก่อน”	(อยู่อย่างมีสวัสดิภาพ)

 Selamatjalan (เซอลามัตยาลัน) 

	 “ลาก่อน”	(เดินทางโดยสวัสดิภาพ)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

  “การสร้างนวัตกรรมข้ึนมาหน่ึงช้ิน ถือเป็นการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของเราไปอีกข้ันหน่ึง แต่ถ้า

ส่ิงท่ีเราประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาน้ัน เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน

แม้ว่าจะเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ก็ถือว่าเป็นกำาลังใจ

และสร้างความภาคภูมิใจให้เราเป็นอย่างมาก” คำากล่าว

น้ีเป็นของ นายธวัชชัย ไร่ดี อดีตนักศึกษาทุนความ

สามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ศิษย์เก่า

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รังสิต ซ่ึงปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

PB Innovation Technology จำากัด ผู้ผลิตเคร่ือง CPR Time 

อุปกรณ์สำาหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในกรณี

ฉุกเฉิน

 นายธวัชชัย เล่าว่า ไอเดียในการคิดเคร่ือง CPR 

Time เกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรงของตนเองคือ คุณ

แม่ป่วยหนักต้องพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาล และเกิด

เหตุฉุกเฉินทำาให้ต้องทำา CPR* ซ่ึงระหว่างน้ันเราสังเกต

ได้ว่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนในโรงพยาบาล 1 คร้ัง ต้อง

ใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย 

ประมาณ  5-6 คน ต่อ 1 เคส และในหน่ึงวัน โรงพยาบาล

มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนวันละหลายคร้ัง โดยท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ ดังน้ัน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมกันจะ

ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเหน่ือยล้า ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึง

มองว่าเราน่าจะคิดค้นอุปกรณ์ท่ีสามารถเป็นตัวช่วย

ทุ่นแรง และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

จากเหตุฉุกเฉิน จึงได้คิดค้นเคร่ือง CPR Time ข้ึน  โดย

นำาผลงานต้นแบบไปจัดแสดงในงานรางวัลสภาวิจัย

แห่งชาติ ประจำาปี 2557 ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 “ระหว่างท่ีแสดงผลงานมีบุคลากรทางการแพทย์

จากโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาในการทำา 

CPR ซ่ึงต่างก็ให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก จึงเกิดแนวคิด

และนำากลับมาพัฒนาต่อพร้อมศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย 

การจดสิทธิบัตร การรับรองคุณภาพ และตรวจสอบ

มาตรฐานเก่ียวกับอุปกรณ์การแพทย์ ซ่ึงหลังจากได้รับการ

รับรองมาตรฐานจึงส่งเคร่ือง CPR Time จำานวน 40 เคร่ือง 

ให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

กว่า 30 แห่ง ที่แสดงความจำานงได้นำาไปใช้งาน หลัง

จากนั้น 1-2 เดือน จึงเข้าไปศึกษาวิจัยการใช้งาน

อุปกรณ์ดังกล่าว  ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นว่าเคร่ือง CPR Time 

สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต่มีข้อเสนอแนะในเร่ืองของ

จอแสดงผลและขนาดของเคร่ืองฯ  จึงนำาข้อเสนอแนะมา

ปรับแก้เป็นรุ่นท่ี  2 โดยปรับให้เคร่ืองมีขนาดเล็กลง น้ำาหนัก

เบา เพ่ือสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายและประหยัดพ้ืนท่ีในการ

ต้ังอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำาไปใช้กับรถพยาบาล

ฉุกเฉิน ท่ีมีข้อจำากัดในเร่ืองของพ้ืนท่ีและบุคลากรทางการ

แพทย์ และขยายขนาดหน้าจอแสดงผลให้ใหญ่ข้ึน 

สามารถมองเห็นตัวเลขได้ในระยะไกล เป็นต้น  ซ่ึง

หลังจากปรับปรุงเคร่ืองรุ่นท่ี 2 ก็ได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดี เพราะสามารถแสดงผลได้ชัดเจน ป้องกันความ

ผิดพลาดในการป๊ัมหัวใจ การฉีดยา สามารถตรวจสอบ

และบันทึกผลการทำา CPR ได้อย่างถูกต้องแม่นยำา และ

สามารถออนไลน์หรือเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของ

16 บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

     ศิษย์เก่า ม.รังสิต ปั้น “CPR Time” 
ตัวช่วยสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์

Good old day

โรงพยาบาลได้” เจ้าของผลงานกล่าว

 ธวัชชัย ได้ให้แง่คิดในการคิดงานแต่ละ

คร้ังว่า การท่ีเราได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิด

หรือทัศนคติระหว่างเพ่ือนต่างสาขาวิชาชีพ จะ

ช่วยให้เราคิดงานได้ง่ายข้ึน เพราะเม่ือได้พูดคุย

ก็จะเกิดไอเดียท่ีจะนำาปัญหาน้ันๆ มาคิดค้น

นวัตกรรม ซ่ึงนอกจากเคร่ือง CPR Time แล้ว 

ยังมีนวัตกรรมอีก 2 ช้ินท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 

คาดว่าอีกไม่นานเกินรอพวกเราอาจจะได้ใช้

ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่าน้ัน

	 นอกจากนี้คำาว่า	“Setamat”	ยังใช้เพื่อแสดง

ความยินดีและอวยพรต่าง	ๆ		เช่น

	 Selamat	(เซอลามัต)

	 “ขอแสดงความยินดี”

	 Selamatdatang	(เซอลามัตดาตัง)	 	

	 “ยินดีต้อนรับ”

 Senangberkenalan (เซอนังเบิรเกอนาลัน) 

	 “ยินดีที่ได้รู้จัก”

 Senangbertemu (เซอนังเบิรเตอมู) 

	 “ยินดีที่ได้พบ”

 Selamatulangtahun (เซอลามัตอูลังตาฮุน)

	 “สุขสันต์วันเกิด”

 Selamatbekerja (เซอลามัตเบอเกิรจา)

	 “ขอให้สนกุกบัการทำางาน,	ทำางานโดยราบร่ืน”

*(CPR : Cardiopulmonary Resuscitation : การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการกู้ชีพ 
เพื่อช่วยฟื้นการทำางานของระบบไหลเวียนเลือด ที่หยุดทำางานอย่างกะทันหัน 
เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง)

16 17[วิภาณี ชีลั่น]



 จากสารพันกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ผ่านมา	 ได้

พบเห็นความสุขสนุกสนานและความสดใสของเหล่า

บรรดานอ้งใหม่	และยังไดพ้บเหน็นกัศึกษาใหม่ชาย-หญงิ

ของวทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร	นัง่รถ

เข็นเข้าร่วมกจิกรรมรับนอ้งทกุกจิกรรมไม่วา่จะรอ้งเพลง	

เล่นสันทนาการ	เขา้ฐานกจิกรรม		การนั่งรถเขน็ของนอ้ง

ใหม่ไม่ไดเ้ปน็อปุสรรคใดๆ	แม้ร่างกายไม่แข็งแรงสมบรูณ	์

ไม่สามารถเดินได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป	 จึงได้ติดตาม

สัมภาษณ์ถึงการให้ความสำาคัญของกิจกรรม	 โดย	 นาย

ตน้	นครธรรม	(ตน้)	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลตมีิเดยี	

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เปิดใจว่า	

ชอบกิจกรรมและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	ซึ่งทำาให้

เราได้เพื่อนและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	 แม้ตนเองจะนั่ง

รถเข็นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งไปได้

หลายที่จนไกลถึงคณะนิเทศศาสตร์	

	 “เราต้องเปิดตัว	 ทำาให้มีเพื่อน	 ชอบทุกกิจกรรม	

ประทับใจตั้งแต่วันแรกในงานปฐมนิเทศฯ	 ไม่ผิดหวัง

เลยที่ได้เรียนที่ม.รังสิต	และขอเชิญชวนเพื่อนๆ	มาทำา

กิจกรรมเยอะๆ	 แล้วเราจะได้เพื่อนมากมาย”	 น้องต้น	

กล่าวเปิดใจ	 จากนั้นร่วมเฮฮาร้องเพลง	 โยกตัวไปตาม

จังหวะเพลงดว้ยความสขุทา่มกลางกลุม่เพือ่นทีร่ายลอ้ม

	 ดา้น	นางสาวกติยิา	จันทรินทร์	(ปุก๊ปิก๊)	สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	 วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	ให้สัมภาษณ์ว่า	“มาเรียนที่นี่

สนุกมาก	 ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมรับน้อง	 เพราะแต่ละ

กิจกรรมน่าสนใจ	 ชอบกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะ

มากเป็นพิเศษมีการเต้นและร้องเพลง	 รุ่นพี่น่ารักและ

ประทับใจเพื่อนๆ	ที่ให้ความเป็นกันเอง	แม้จะไปไหนมา

ไหนลำาบากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	

ต้องพึ่งตนเองให้เต็มที่	 ซึ่งทำาให้ได้เพื่อนเยอะข้ึน	 ทั้งนี้

อยากใหเ้พือ่นๆ	เข้าร่วมกจิกรรม	เพราะทำาใหเ้ราไดเ้พือ่น

และประสบการณ์ที่ดี”

	 ด้าน	STAFF	รับน้องของ	วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร-

สนเทศฯ	นายกิตติศักดิ์	 	 เพิ่มสิริอุดมฤกษ์	นักศึกษา

ชั้นปีที่	2	กล่าวถึงน้องใหม่ทั้งสองคนว่า	น้องมีใจสู้มาก	

เข้าร่วมทุกกิจกรรม	แม้ต้องเข็นรถเอง	ใช้ชีวิตลำาบากแต่

กมี็ความพยายามทีท่ำาดว้ยตนเอง	ไมไ่ดคิ้ดวา่ความพกิาร

เปน็อปุสรรค	ซึง่นอ้งอยากใชช้วีติตามปกติ	อย่างไรกต็าม

รุ่นพีแ่ละเพือ่นๆ	ยินดชีว่ยเหลอื	ทัง้นี	้นอ้งทัง้สองเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างสนุกสนาน	 เฮฮา	 เรียกเสียงหัวเราะจาก

เพื่อนรอบข้าง	

	 ปิดท้ายกิจกรรมรับน้องส่วนกลางของสโมสร

นักศึกษาด้วยกิจกรรมเฟรชชี่เดย์	 ซึ่งมุ่งเน้นให้น้องใหม่

ได้รับสาระประโยชน์ในการใช้พลังงานในกิจกรรม	

“พลังงานไฟฟ้าไทยกับคนไทยรุ่นใหม่”	ร่วมกับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติ	(กฟผ.)	ณ	อาคารนนัทนาการ	โดยมนีทิรรศการ

แนะนำาให้ความรู้	 การเล่นเกมและตอบปัญหาด้าน

พลังงาน	พร้อมจัดประกวด	New	Gen	Ambassadors	และ

ใหน้อ้งใหม่เลน่	Walk	Rally	“สร้างบา้นนา่อยู่”	และกจิกรรม	

“หน้าบ้านน่ามอง”	โดยเก็บขยะรอบๆ	มหาวิทยาลัย

	 ความสุขสนุกสนานส่งท้ายในกิจกรรมเฟรชชี่ไนท์

ด้วยคอนเสิร์ตศิลปินดัง	 โปเตโต	้ สามเสนเลเซอร์	 และ

เคลียร์	 อีกท้ังลุ้นติดขอบกับการประกวด	Mr.&	Miss.	The	

Talent	RSU	2015	ตัวแทนดาว-เดือน	จาก	26	คณะ	ซึ่ง

จัดในรูปแบบใหม่แนวเรียลลติี	้ทีผ่่านมาจัดหลายรอบเพือ่

เลอืกเฟน้ผู้ทีม่คีวามสามารถควรคูก่บัตำาแหนง่	โดย	นาย

วิลเลี่ยม	 จอห์น	 สตีเวนสัน	 (วิลเลี่ยม)	 จากคณะ

บริหารธุรกิจ	ได้รับตำาแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย	และดาว

มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 นางสาวชนิตา	 ดิลกนนทรากุล	

(เนย)	 จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	

ตำาแหน่ง	Talent	 ได้แก่	มนต์ธัช	แก้วแกมคง	(น้ำามนต์)	

จากคณะบริหารธุรกิจ	 ติดตามผลประกวดและรูปถ่าย

บรรยากาศของงานได้ทางแฟนเพจ	Rsu	Fanclub

On campus
ล้อมรั้วกิจกรรม[กนกกร ชูแก้ว]

หัวใจแกร่ง ใจสู้ 
ลุยทุกกิจกรรม

Interview
ขึ้นแท่น

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 และ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

ได้รับการคัดเลือกจากสำานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา	 เข้ารับตำาแหน่งประธานอนุกรรมการ	

จัดทำานโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ	 เพื่อ

จัดทำาแผนแม่บทสำาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำา

ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

 

ความรู้สึกต่อตำาแหน่งที่ได้รับ 

	 รู้สกึเปน็เกยีรตทิีท่างกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 สภาการศึกษาได้มอบหมาย

หน้าที่สำาคัญให้ทำา	 โดยจะทำาหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด

เพ่ือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อประโยชน์

ต่อการศึกษาของชาติ	 แม้ตนเองจะไม่ได้เป็นผู้

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์อะไรมากมายเม่ือ

เทียบกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาอย่าง

ยาวนาน	แต่จะอาศัยความรู้ความสามารถของผู้

เชีย่วชาญทางดา้นการศึกษามาชว่ยเปน็กรรมการ	

และรับฟังความคิดเห็นจากผูค้นหลากหลายกลุ่ม

ทีเ่ก่ียวข้องกบัระบบการศึกษา	โดยใหท้กุภาคสว่น

ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้บริการ

จากระบบการศึกษา	จะดึงการมีส่วนร่วมให้มาก

ทีส่ดุโดยทีส่ภาการศึกษาจะทำาหนา้ทีเ่ปน็เจ้าภาพ

ผู้ประสานงานให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์

แนวทางในการดำาเนนิงานและแผนการศึกษาแหง่

ชาติฉบับใหม่

	 สำาหรับแนวทางที่จะดำาเนินการเ ร่ือง

แผนการศึกษาแหง่ชาตฉิบบัใหมท่ีก่ำาลงัร่างกนัอยู่

นัน้	มเีปา้หมายเพือ่ประเทศกา้วสูก่ารเปน็ประเทศ

พัฒนาแล้วภายใน	15	 ปีข้างหน้า	 เตรียมความ

พร้อมคนสูศ่ตวรรษที	่	21	สอดคลอ้งกบัพลวตัของ

โลกและของประเทศไทย	 ทำาให้คนไทยมีความรู้

ความสามารถสูง	 มีคุณภาพ	 มีคุณลักษณะของ

พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย	 แผนการ

ศึกษาแหง่ชาตนิีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

แห่งชาติและเติมเต็มยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	 สอดคล้องกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน

ปฏรูิปการศึกษาของสภาปฏรูิปแหง่ชาต	ิทางสภา

การศึกษาต้องการทำาให้แผนการศึกษาแห่งชาติ

ใหม่นี้ ไม่ ได้ เป็นแค่แผนงานของกระทรวง

ศึกษาธิการเทา่นัน้	แตต่อ้งเปน็แผนของผู้มีสว่นได้

เสยีทกุคนในสงัคมไทย	โดยใหท้กุภาคสว่นเข้ามา

มีส่วนร่วม	

	 ท้ังน้ี	 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี	 12	

ต้องการให้สถานศึกษาสามารถผลิตบริการการศึกษา

ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน	 รับผิดชอบต่อผู้

เรียนภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 ทุกภาค

ส่วนของสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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จัดการศึกษาและแข่งขันกับสถานศึกษาของรัฐ	

ภายใตก้ตกิาทีเ่ปน็ธรรม	ผู้เรยีนทีมี่ความสามารถ

ในการเรียน	 สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน	และร่วมรับภาระคา่ใชจ่้าย

ตามหลกัความสามารถในการจ่าย	รวมทัง้ผู้เรียน

ที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์	 รัฐจะให้

ความชว่ยเหลอืผ่านเงนิทนุใหเ้ปลา่สำาหรับผู้เรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และเงินกู้ยืมเพื่อการ

ศึกษาสำาหรับผู้เรียนระดบัอดุมศึกษา	แนวทางการ

จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติว่า	 	 การจัดทำา

แผนการศึกษาแห่งชาตินั้น	 แนวคิดและภาพเป้า

หมายสุดท้ายที่ต้องการไปให้ถึงต้องชัดเจนและ

เห็นพ้องต้องกัน	 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำา

แผนการศึกษาแห่งชาติและนำาไปสู่การจัดทำา

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่	12	ต้อง

สอดคล้องกับหลกัการ/	แนวคดิ	และนำาไปสูภ่าพ

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษา	 และ

เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาตินำาไปสู่การปฏิบัติ	

จำาเป็นต้องจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	

ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	และมีความมั่นใจว่า

คณะกรรมการที่เข้มแข็งชุดนี้จะสามารถดำาเนิน

นโยบายที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายได้

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ได้รับเลือกเป็นประธานอนุกรรมการ
จัดทำานโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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นายต้น นครธรรม (ต้น) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรเ์กมมัลติมีเดีย วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกิติยา จันทรินทร ์ (ปุ๊กปิ๊ก) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรเ์กมมัลติมีเดีย 
วทิยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร




