


0
3Scoopditor’s talkE

Check out!them 

ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอำานวยการ : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร : อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ : จิราภรณ์ ตุลาผล
กองบรรณาธิการ : สิรินภา  เจริญแก้ว, วิภาณี ชีลั่น,
สมพล วชิรวัฒนา, อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำารุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิสุทธ์ิ โชคดำารงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ที่ทำาการสารรังสิต : 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

ค่อยค่อยเรียนรู้...
 

 “...ที่แห่งนี้ที่ทำาให้พบเธอ ที่แห่งนี้ที่ทำาให้ได้เจอ กับสิ่งนั้นที่
ฉันเคยพรำ่าเพ้อ สร้างความรักและบินไปด้วยกัน สร้างความฝันของ
เธอไปกับฉัน ให้จากนี้ทุกวันมีความหมาย ในเวลาที่เธอทุกข์ใจ อยู่
ตรงนี้จะไม่เดียวดายและเวลาที่เธอยิ้มได้ก็จะมีฉันอยู่ข้างกาย  ค่อย
ค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เรียนรู้กันไปด้วยความรักที่มี สิ่งดีดีรอ
อยู่มากมาย ค่อยค่อยเรียนรู้กันไปจากตรงนี้ เก็บเรื่องราวที่อยู่ใน
ทุกนาที ที่ตรงนี้เธอกับฉันจะเดินไปด้วยกัน...”
 
 ที่แห่งนี้ “มหาวิทยาลัยรังสิต” พื้นที่แห่งการค้นหา และการ
สร้างแรงบันดาลใจ แม้เราจะเป็นเพียงที่แห่งหนึ่งสำาหรับใครหลาย
คน แต่ที่แห่งนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นบ้านของใครอีกหลายคนเช่นกัน  ไม่
ว่าจะอย่างไร เราขอเหมารวมเรียกที่แห่งนี้ว่าเป็นที่แห่งเรื่องราว  และ
เราพร้อมที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆ เพื่อให้ทุกคนได้ค่อยค่อยเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน

 “เพราะมหาวิทยาลัยรังสิต ที่นี่สอนประสบการณ์ 
 พร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน”
              

6  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 พระราชทานรางวัลแก่ นศ. ม.รังสิต 

 ในงานฝรั่งเศส ประจำาปี 2557

9 วิศวะฯ ม.รังสิต ปั้นวัสดุเซียงกง  
 เป็นเรือหางยาวไฟฟ้า

17 อาจารย์ไอที คว้ารางวัลชนะเลิศ 
 โครงการ Thailand Digi Challenge 2014

10 ทริปท่องโลกแห่งวัฒนธรรม: 
 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-สปป.ลาว

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 นายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์) ค่าย WE Records กล่าวถึงแนวคิดใน

การแตง่เพลงวา่ เพลงคอ่ยคอ่ยเรียนรู้ เกิดจากการนกึย้อนกลบัไปในวนัทีเ่ราเปน็

นกัศึกษามหาวทิยาลยั ทำาใหรู้้วา่จริงๆ แลว้ ในร้ัวมหาวทิยาลยั ไมไ่ดม้แีคเ่ฉพาะ

เร่ืองเรียนหรือตำาราเรียนเพยีงอย่างเดยีว แตช่วีตินีต้อ้งเรียนเพือ่ใหรู้้ ทัง้เร่ืองของ

การจบการศึกษาเพื่อให้ได้ใบปริญญา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราต้องทำา

ร่วมกันกับเพื่อน การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างสังคมระหว่างครู อาจารย์ 

เพ่ือน พ่ี น้อง  เหล่าน้ีอาจมีเร่ืองราวท้ังดีและร้ายต่างๆ มากมาย ดังน้ัน เพลงน้ี

จึงแต่งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า ในชีวิตจริงทุกอย่างไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด 

เหตกุารณต่์างๆ ทีค่ณุพบเจอขณะเรียนนัน้จะเปน็ตวัอย่างใหรู้้วา่ในโลกของความ

เป็นจริงคุณต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่เพียงแค่เรา

เตรียมพร้อม เรียนรู้ ปรับตัว และช่วยกัน ก็จะสามารถแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ 

สำาหรับการตัดสินใจเลือกศลิปินวง R9 มาเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนั้น ง่ายๆ ด้วย

สไตลข์องเพลง สไตลข์องวง เพราะคอนเซป็ตข์องวงนีจ้ะมาในแนว College Band 

ซึ่งเป็นวงที่มีบุคลิกตรงกับนักเรียนมัธยม จะสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับน้องๆ

ได้ดี

RSU released MV “KoiKoi ReanRu” to promote the image of the university.

 Rangsit University released new official music video entitled “KoiKoi 

ReanRu (Just Learn)” to promote the image of the university and to 

communicate with teenagers. The song refers to life learning while they are 

studying in the university. 

 “ในปีนี้จึงมองว่าเราน่าจะใช้เพลงสื่อสารกับน้องๆ  นักเรียน ม.ปลาย 

เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา เพราะคนในวัยนี้มีความชื่นชอบในเสียง

ดนตรี ชอบฟงัเพลง ซึง่การฟงัเพลงก็ไม่ไดจ้ำากัดเฉพาะสือ่ใดสือ่หนึง่เทา่นัน้ แต่

ครอบคลุมทุกสื่อเลยก็ว่าได้  ไม่ว่าจะฟังเพลงผ่านคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุ

ออนไลน์ Youtube หรือจะดาวน์โหลดเพลงเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน  แท็บเลต 

เป็นต้น ม.รังสิต จึงร่วมมือกับ  WE Records ค่ายเพลงในสังกัด GMM GRAMMY 

โดย ฟองเบียร์-ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม มาเป็นผู้เขียนเนื้อเพลงและทำานอง และได้

วง R9 มารับหนา้ทีถ่่ายทอดบทเพลง ‘คอ่ยค่อยเรียนรู้’ สไตลป์อ๊ป-ร็อค ฟังง่าย

จังหวะเบาๆ” รองผู้อำานวยการฯ กล่าวเพิ่มเติม

เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
 “ค่อยค่อยเรียนรู้” เนื้อหาของเพลงนี้จะบอกเล่าถึงเร่ืองราวชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ความรัก ความผูกพันของกลุ่มเพื่อนที่สัญญาว่าจะเรียนจบไป

พร้อมกัน ซึ่งระหว่างเรียนต่างมีเหตุการณ์ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้น  แต่

เม่ือทุกคนค่อยค่อยเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ เหล่านั้นก็จะทำาให้เข้าใจกันมากข้ึน 

การแก้ปญัหาบางอย่างอาจใชมุ้มมองของวยัรุ่นเปน็ศูนย์กลาง แตจ่ะสะทอ้นให้

เห็นถึงมิตรภาพ การให้  (ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ ให้โอกาส) 

ของกลุ่มเพ่ือนที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน ซึ่งมิวสิกวีดิโอนี้ถ่ายทำาที่

มหาวิทยาลัยรังสิต นำาแสดงโดย มายด์-วิรพร จิรเวชสุนทรกุล ไฮด์-ศรุญสธร 

ธนวัชรวัฒน์  แจ็กกี้-พิรชัชย์ สุวัฒน์ทวีชัย     และนักศึกษาจากคณะต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

ใช้ดนตรีสื่อความหมาย
 อาจารย์อรรถยา สุนทรายน รองผู้อำานวยการ

สำ านั ก งานประชาสัมพัน ธ์  ฝ่ ายสื่ อสารองค์ กร 

มหาวทิยาลยัรังสติ กลา่ววา่ ในปจัจุบนันกัเรียนสว่นใหญ่

จะเป็นผู้หาข้อมูลและตัดสินใจเลือกเรียนในคณะและ

มหาวิทยาลัยเอง ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เด็กจะต้องเรียน

ตามที่ผู้ปกครองชี้แนะ ซึ่งในเมื่อเด็กเป็นผู้ตัดสินใจ เรา

จึงเลอืกชอ่งทางในการสือ่สารกบัเดก็โดยตรงมากข้ึน ซึง่

ในปีที่ ผ่านมาได้นำาเสนอไวรัลคลิป “ที่นี่ . . . สอน

ประสบการณ์”  ที่บอกเล่าเรื่องราวการเรียนการสอนใน

คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต  เช่น ถ้าน้องจะเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ ประสบการณห์รือสิง่ทีน่อ้งจะตอ้ง

พบเจอคืออะไร  ถ้าเรียนหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยี

การประกอบอาหาร นอ้งจะตอ้งเรียนหรือเจอการทำางาน

แบบไหน เปน็ตน้ ซึง่ถือวา่เปน็การสือ่สารทีต่รงกับความ

สนใจของพวกเขา
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 ชีวิตช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย นับเป็นช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีเรียกได้ว่าสนุกสนานเฮฮาได้เต็มท่ี

มากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นช่วงเวลาของการเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงคร้ังสำาคัญในชีวิตด้วยเช่นกัน เพราะ

น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน จะต้องเตรียมตัวลงสมรภูมิแห่งการสอบ สอบ และก็สอบ ซ่ึงกว่า

จะได้มาเป็นน้องใหม่ในร้ัวมหาวิทยาลัยน้ัน บางคนต้องเสียน้ำาตากันเลยทีเดียว แม้ว่าจะต้องเสียน้ำาตา

หรือผิดหวังกันไปบ้าง แต่นั ่นไม่ได้หมายความว่าความสดใสของวัยทีนจะลดทอนลงไปได้ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอเป็นหน่ึงกำาลังใจส่งถึงน้องๆ วัยทีน ท่ีกำาลังจะก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยหรือ

แม้แต่น้องๆ ท่ีจะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต ด้วยการเอาใจวัยทีน ส่งมิวสิกวีดิโอท่ีมีช่ือ

ว่า “ค่อยค่อยเรียนรู้” หยิบยกเร่ืองราวความรัก ความสดใส และมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนในร้ัว

มหาวิทยาลัย มากระชากรอยย้ิมของน้องๆ ด้วยการจัดเต็มนักร้องเสียงคุณภาพ ขวัญใจวัยทีนท่ีมีช่ือ

ว่า “R9” มาเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราว แล้วทุกคนจะได้รู้ว่า ชีวิตในมหาวิทยาลัย ยังมีเร่ืองราวอีก

มากมายที่รอให้เราเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือท่ีจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ เพ่ือไปพบกับความสำาเร็จในวัน

ข้างหน้า 

นายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์) ค่าย WE Records
ค่ายเพลงในสังกัด GMM GRAMMY

ศิลปินวง R9



Notebook
[นาวิน คุ้มกลางดอน, เกษม ขมินทกูล]

 “ฝันว่าอยากได้ Audy TT สีขาว สีดำา  ชอบ

ดีไซน์ภายนอกของ Audy TT มากค่ะ ถึงแม้คนจะพูด

กันว่าดีไซน์เหมือนรถโฟล์คเต่าสมัยก่อน เฟิร์นว่าถ้า

ผู้หญิงขับมันดูน่ารักแอบแซ่บดีค่ะ ฝันไว้ว่าทำางาน

เก็บเงินซื้อ ถ้าความสามารถถึงนะคะ 555 ตอนนี้

ติดอยู่อย่างเดียวคือ ยังขอเงินพ่อแม่อยู่

งั้นเอาไว้ก่อนละกันเนอะ”

นางสาวอภิญญา จันทรกุลกิจ (ใบเฟิร์น) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์คณะนเิทศศาสตร ์

 “สำาหรับหน ูถือวา่พอร์ช คอืสิง่ยืนยันความสำาเร็จ

ของหนู เพราะคิดว่ารถราคาหลักสิบล้านไม่ได้เป็นรถ

ที่ทุกคนจะซื้อขับกันได้  คนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิต

เท่านั้น ถึงจะสามารถมีเงินซื้อได้  และถ้าในอนาคต หนู

มีพอร์ชขับ นั่นก็แปลว่า วันนั้นหนูได้ประสบความสำาเร็จ

ในชีวิตแล้วค่ะ”

นางสาวณภัชชา วิศวุตานนท์ (โบว์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 

 ถ้าพูดถึงตอนเข้ามหาวิทยาลัยหรือตอนเรียนจบ ทุกคนก็คงมีความฝันที่อยากได้รถคู่ใจสักคัน  

เอาไว้ขับไปเรียน ขับไปเที่ยว หรือขับไปทำางาน ซึ่งแต่ละคนก็มีความฝันที่แตกต่างกัน เรามาดูกันดีกว่าว่า เด็กรังสิตอย่างเราๆ 

เขามีความฝันที่อยากจะได้รถอะไรมาขับกันบ้าง

 “รถในฝันเป็น Audi r8 ครับ ชอบรถคันนี้มา

นานแลว้ ตัง้แตเ่ร่ิมดรูายการเกีย่วกบัรถสปอร์ต เอร์ิธ

คิดว่า r8 เป็นรถที่มีความดุดันเหมาะสำาหรับการใช้

ชีวิตแบบท้าทาย แต่ก็ยังสามารถนำามาขับตามท้อง

ถนนเหมอืนเปน็รถครอบครัวได ้แมจ้ะไม่มีความดดุนั

มากเท่ากับ Lamborghini ครับ แค่คันนี้เอิร์ธคิดว่า

มันเท่พอล่ะ!”

นายตรอง บวรรัตนโกศล (เอิร์ธ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

คณะทันตแพทยศาสตร์

 “MAZDA RX7 เลยครับ เพราะเป็นความฝัน

ตัง้แตเ่ดก็ทีไ่ดเ้หน็แลว้รู้สกึชอบและ โปรดปรานบวก

กบัความเร็วของรถและความจัดจ้านของเคร่ืองยนต ์

หลงรักเลยครับ  และที่สำาคัญไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่

ยุคกีส่มัย รูปทรงของรถรุ่นนีก้ยั็งแทบจะไมต่กยุค ยัง

ดูเท่และชวนหลงใหล”

นายปฏิภาณ ประเสริฐกุลศักดิ์  (น้ำาขิง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ 

 “The Beetle ค่ะ เห็นครั้งแรก ตอนนั้นเห็น

โมเดลรถสีชมพูของแม่ค่ะ ชอบรูปลักษณ์และสีที่ไม่

เหมือนใคร เมื่อเห็นของจริงปรากฏว่าชอบมากกว่า

เดมิ เหม่ียววา่มนัเปน็รถทีมี่เอกลกัษณเ์ปน็ของตัวเอง 

เหมือนรถในการ์ตูน จึงตั้งความหวังไว้ว่าจะทำางาน

เก็บเงินและอยากเป็นเจ้าของให้ได้ค่ะ”

นางสาวธิชา เพ่งพินิจ (ม่าเหมี่ยว) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์  “โฟลค์เตา่ สมีว่ง! จะออกแบบใหบ้นิได ้ลอย

น้ำาได ้ดำาน้ำาได ้ทะลอุวกาศได ้ฮา่ๆๆ ประเดน็หลกัๆ 

เลยขอให้เป็นโฟล์คเต่าและต้องสีม่วง!!  ทำาไมต้อง

โฟล์คเต่า คือ ถ้าเอาหน้าตัวเองไปเทียบกับรถนี่ใช่

เลย! หน้าเรากับรถคล้ายกันมากจริงๆ ทำาไมต้องสี

ม่วง เพราะชอบสีม่วง เย้!”

นางสาวกนกธนัญ บุญวรรณ (ดรีม) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

Buffet
[นาวิน คุ้มกลางดอน] บุฟเฟต์

 นายวศิณ หุ่นกลอย (อาร์ม) นักศึกษาชั้นปี

ที ่3 สาขาวชิารัฐศาสตร์ วทิยาลยัรัฐกจิ มหาวทิยาลยั

รังสิต จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายศิลป์-คำานวณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เขามี

ความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักการเมือง และ

หลงัจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจึงตัง้ใจศึกษาตอ่

ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นพื้นฐาน

ในการทำาตามความฝันที่ตั้งใจไว้ 

  “เมื่อก่อนตอนเด็กผมเป็นคนขี้อาย แต่พอมี

โอกาสได้ไปร่วมพบปะชาวบ้านกับคนในครอบครัว

ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิน่ ทำาให้ผมกล้าแสดงออก

มากขึ้น อีกทั้งได้เห็นปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่จึง

คดิวา่จะศึกษาความรู้ดา้นรัฐศาสตร์และการบริหาร

ท้องถ่ิน เพื่ออนาคตจะได้นำาความรู้มาช่วยพัฒนา

ท้องถ่ินของเรา จึงตัดสินใจเรียนต่อที่ สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านมาผมร่วมทำา

กิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ทุกคร้ังผมมีความสุข

กับการได้มีส่วนร่วม การทำากิจกรรมทำาให้ผม

กล้าคิด กล้าทำา และกล้าพูดมากขึ้น โดยไม่กลัวว่า

จะถูกหรือผิด เพราะถูกผิดนัน่คอืประสบการณแ์ละ

เป็นกำาไรชีวิต และปัจจุบันผมยังทำาหน้าที่เป็น

หัวหน้าพรรคพะยอมรังสิต ซึ่งเป็นทีมสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2558 การทำางาน

ตรงนี้เป็นเหมือนก้าวแรกของการทำางานเพื่อส่วน

รวม”

 สำาหรับกจิกรรมทีเ่ข้าร่วมทีผ่่านมา อาท ิเปน็

เลขาธิการกลุ่มเยาวชนพิทักษ์สยาม และเป็น

ตัวแทนนักศึกษาในการขับเคลื่อนภาคประชาชน

และภาคนักศึกษา และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามูลนิธิ

โอเคไลฟ์ 

 แมภ้ายนอกจะเหน็วา่ อาร์ม เปน็นกักจิกรรม

ตัวยง แต่การเรยีนของเขาก็อยูใ่นระดับ 3.00 อารม์

จึงฝากถึงน้องๆ ที่สนใจเรียนด้านรัฐศาสตร์ว่า เรา

ต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน ถ้าวันหนึ่งเราต้อง

ทำางานเพื่อส่วนรวมเราจะต้องทำาให้เต็มที่ เพราะ

งานด้านบริหาร แก้ไข และพัฒนาเป็นสิ ่งที ่เรา

จะต้องเจอในอนาคต 
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 เราอาจจะพอคุ ้นหน้าคุ ้นตากับสาวน้อย

คนนีก้นัมาบา้งแลว้ ถ้าใครจำาไม่ไดแ้นะนำาใหล้องไป

หาภาพยนตร์โฆษณาจากไทยประกันชีวิต ชุด 

Silence of Love ชมดูนะ สาวน้อยคนนี้เธอชื่อว่า 

จอย หรือ นางสาวพชัรี ทบัทอง จบการศึกษาระดบั

มัธยมปลายจากโรงเรียนกุหลาบวิทยา สายวิทย์-

คณิต แตด่ว้ยความชอบดา้นศิลปะ เธอจึงเลอืกเดนิ

ตามเส้นทางสายการออกแบบ โดยปัจจุบันศึกษา

อยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ

ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 “สำาหรับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ที่คิด

ไวก้บัสิง่ทีไ่ดเ้ข้ามาเรียน คอ่นข้างเหมือนทีค่ดิไวใ้น

ตอนแรก แต่จริงๆ แล้ว สาขานี้มีอะไรมากกว่านั้น 

พอได้เข้ามาเรียนทำาให้ค้นพบว่ามีอยู่หลากหลาย

ด้าน แต่ที่จอยโฟกัสไว้คือ ภาพประกอบ (Illustra-

tion) ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้ว และเรา

กท็ำาไดด้ใีนระดบัหนึง่ดว้ย คงเปน็เพราะเรารู้วา่ชอบ

อะไร พอได้ทำาในสิ่ งที่ เราชอบมันก็ ย่ิงใช่ค่ะ 

นอกจากเร่ืองเรียนแลว้ กจิกรรมทีจ่อยชอบมากคอื 

กจิกรรมรับนอ้ง เปน็กจิกรรมทีเ่ข้าร่วมทกุวนั ตัง้แต่

เขา้ป ี1 จนเปน็รุ่นพีท่ีต่อ้งไปรับนอ้งๆ คอื ตอนแรก

เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ วันแรกที่มีโอกาสได้

เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็รู้สึกชอบเลย เพราะสนุกได้เจอ

เพื่อนทั้งในสาขาและต่างสาขา ถือว่าเป็นกิจกรรม

ทีท่ำาใหจ้อยรู้สกึผูกพนักบัคณะ เวลาทีม่ีคนมาถาม

จอยว่าเรียนคณะอะไร เราจะภูมิใจ

ทุกคร้ังที่ได้ตอบกลับไปว่า เรียนคณะศิลปะและ

การออกแบบค่ะ”

 ฝากถึงนอ้งๆ ทีส่นใจเก่ียวกับศิลปะไม่วา่จะ

เป็นด้านไหน บางทีเราเห็นว่าคนอื่นที่เขาวาดรูป

เก่ง เราอาจจะอยากเป็นแบบเขา เราอาจจะคิด

ว่าเราก็ทำาได้ แต่ขอแนะนำาว่าให้ลองลงมือทำาหรือ

ลองหาที่เรียนดูก่อน ว่าจริงๆ แล้วเราชอบไหม 

เพราะในบางคร้ังสิ่งที่เราคิดและได้ลองลงมือทำา 

มันอาจไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้ เพราะถ้าเป็นอะไร

ทีใ่ชส่ำาหรับเราแลว้ ทา้ยทีส่ดุแลว้เรากจ็ะสนกุกบั

มันค่ะ
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นายวศิณ หุ่นกลอย (อาร์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวพัชรี ทับทอง (จอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงานฝร่ังเศส 

ประจำาปี 2557 โดยคว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเย่ียมการแข่งขันจัดบอร์ด

นิทรรศการ รางวัลชมเชยการแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝร่ังเศส และรางวัลชมเชย

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ีจัดโดยสมาคมครูภาษา

ฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

 นางสาวภาวิไล กลัญชัย นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ กล่าวว่า 

การจัดบอร์ดนิทรรศการในคร้ังน้ี ใช้ช่ือหัวข้อว่า “การจัดบอร์ดด้วยมือของพวกเรา” 

เป็นการรวมตัวกันระหว่างพวกเราพ่ีน้องในสาขาวิชาฯ  ผลงานช้ินน้ีส่ือแนวคิดในภาพ

ของการใช้มืออุ้มโลกแห่งภาษาฝร่ังเศส เปรียบเสมือนกับมือของพวกเราท่ีโอบอุ้ม

สาขาวิชาฯ เป็นการแสดงความระลึกถึงความรักท่ีมีต่อภาษาฝร่ังเศส ภาษาท่ีพวกเรา

ช่ืนชอบ ดังน้ัน ทุกคนจึงแสดงความสามารถออกมากันอย่างเต็มท่ี สำาหรับผลการ

ตัดสินท่ีออกมาน้ัน เรียกได้ว่าเกินความคาดหมาย เพราะเป็นการแข่งขันชิงรางวัล

พระราชทาน ทำาให้พวกเราทุกคนนึกเพียงแค่อยากเข้าร่วมกิจกรรมและอยากแสดง

ฝีมือให้เต็มที่ ดังนั้น การได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานยอดเยี่ยม จึงเป็น

อีกความภาคภูมิใจท่ีย่ิงใหญ่ท่ีพวกเราได้รับจากการเข้าร่วมในคร้ังน้ี 

 นางสาวประภาพรรณ สิงสาธร นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะตัวแทนการแข่งขันพูดบทสนทนาภาษา

ฝร่ังเศส กลา่ววา่ การเตรียมตวัสำาหรับการแข่งขันพดูฯ ในคร้ังนี ้จะมีอาจารย์

ชาวต่างชาติดูแลให้คำาแนะนำาในเร่ืองของการใช้ศัพท์ท่ีถูกต้อง เน่ืองจากเราต้อง

จำาลองสถานการณ์ขึ้นมา เป็นเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือเพื่อน

ชาวฝร่ังเศสท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย แล้วทำากระเป๋าเงินหาย โดยจะต้องเป็น

บทสนทนาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย ด้วยเวลาในขณะแข่งขันน้ันมีน้อยมาก ทุกคนในทีมจะ

ต้องทำางานร่วมกัน คิดบทสนทนาและเร่ืองราวให้ตอบโจทย์ท่ีได้รับมา รวมท้ังฝึก

การออกเสียงสำาเนียงภาษาฝร่ังเศสให้ชัดเจนและถูกต้อง นับเป็นการฝึกและทบทวนส่ิง

ที่เรียนรู้มาไปด้วย อยากขอบคุณอาจารย์และขอบคุณเพื่อนๆ ในทีม ที่ลงขัน

ความตั้งใจนี้จนสามารถชนะการแข่งขันฯ ได้ 

 “รู้สึกประหม่าเล็กน้อย เพราะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำานวนมาก 

และส่วนตัวมีเวลาเตรียมตัวไม่มากนัก แต่โชคดีท่ีหัวข้อท่ีได้รับ ไม่ต้องการข้อมูลประกอบ

ในการพูดมาก จึงใส่เพียงความเป็นธรรมชาติ และลำาดับการเล่าเร่ืองให้ฟังเข้าใจง่ายท่ีสุด 

หลังจากทราบผลการประกาศรู้สึกดีใจ และหากมีโอกาสได้ไปแข่งขันอีกคร้ัง จะนำา

ข้อผิดพลาดจากการเตรียมความพร้อมในคร้ังน้ีทำาให้ดีในคร้ังต่อไป และจะต้ังใจ

ขวนขวายหาความรู้เก่ียวกับภาษาฝร่ังเศสต่อไปเร่ือยๆ เพราะว่าภาษาฝร่ังเศสมีความ

จำาเป็นกับการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อพวกเราท่ีสนใจและเลือกเรียน

ด้านน้ี” นางสาวชัญญา อมฤต นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส กล่าวเสริม

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn bestowed prizes on RSU French 

students the academic event, Fête annuelle 2014 de l’ATPF

 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn bestowed 3 prizes on 

Rangsit University’s students on their works in Fête annuelle 2014 de l’ATPF; the first 

prize for the best exhibition design, the complimentary prize for French conversation 

and the complementary prize for French speech.  The Fête annuelle 2014 de l’ATPF 

was hold by Association thaïlandaise des professeurs de français at Assumption College, 

Bang Rak.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานรางวัลแก่ นศ.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต 
ในงานฝรั่งเศสประจำาปี 2557
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นางสาวชัญญา อมฤต 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวประภาพรรณ สิงสาธร 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นางสาวภาวิไล กลัญชัย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นายเชาว์วรรธน์ นิตยสุทธิ์ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ม.รังสิต จัดแถลงข่าวประจำาปี 2558  
“30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”
 มหาวทิยาลยัรังสติ จัดงานแถลงข่าวประจำาป ี2558 “30 ป ีมหาวทิยาลยัรังสติ มหาวทิยาลยัแหง่นวตักรรม” 

โดยการขับเคลือ่นพนัธกจิใหบ้รรลเุปา้หมาย พร้อมมุ่งสูก่ารเปน็มหาวทิยาลยัสมบรูณแ์บบทีก่ารศึกษาคอื นวตักรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดง

วสิยัทศันน์วตักรรมดา้นการศึกษา การเปดิหลกัสตูรใหม ่และสถาบนัวทิยาการอสิลามและอาหรับศึกษา นอกจาก

นี้ ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ ณ ห้อง Lotus Suite 7 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์

ม.รังสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “สู่มหาวิทยาลัย’ 58”
 ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “สู่มหาวิทยาลัย’58” 

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม  และการแสดงมุทิตาจิตของ

นักศึกษาทุนฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
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คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรม
อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 2014
 สาขาวิชาภาษาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 2014 ภายในงาน

ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

ในพิธี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด “สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับ

ศึกษา” แบบครบวงจรแห่งแรกในมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ยังมีปาฐกถา

พิเศษ เร่ือง “บริบทเยาวชนไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพรุ่งนี้” โดย 

ดร.สริุนทร์ พศิสวุรรณ อดตีเลขธิการอาเซยีน และยังมีการจัดการประกวดกจิกรรม

ต่างๆ ทั้งการประกวดประสานเสียง ขับลำานำา (อะนาซีด) การประกวดสุนทรพจน์ 

2 ภาษา (ไทย-อาหรับ) การประกวดแววอัจฉริยะภาษาอาหรับ และการประกวด

วาดภาพระบายสี เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 
30 ปี และการเปิดหอแสดงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดคอนเสิร์ต “30th Anniversary Concert of Rangsit University” เพื่อเป็นการ

เฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 30 ของมหาวิทยาลัยรังสิต และการเปิดหอแสดงดนตรี “ศาลาดนตรี 

สุริยเทพ (Suryadhep Music Sala)” แหง่มหาวทิยาลยัรังสติ โดยไดรั้บเกยีรติจาก ดร.อาทติย์ อไุรรัตน ์อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ Mr. Setsuo Nakamura  

ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
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 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้จากเซียงกง ต่อยอดเป็น 

“เรือหางยาวไฟฟ้า”  ส่งต่อเกษตรกรเพื่อใช้ในภาค

การเกษตรและคมนาคม

 อาจารย์สกลุ หรัิญเดช อาจารย์ประจำาสาขาวชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงแนวคิดของการประดิษฐ์

เรือหางยาวไฟฟ้าว่า เร่ิมต้นจากตนเองชอบเล่นเคร่ืองบนิ

ไร้คนขับหรือโดรน  ซึง่พอเลน่ไปสกัระยะหนึง่เร่ิมศึกษา

วธีิการทำางานของเคร่ืองเลน่ชนดินี ้จึงเกดิแนวคดิวา่เรา

น่าจะดัดแปลงลักษณะการทำางานดังกล่าวให้เกิด

ประโยชน์ได้ จึงนำาไดชาร์ตรถยนต์ โรลเตอร์์ มาศึกษา

ข้ันตอนการทำางาน การปลอ่ยคลืน่กระแสแมเ่หลก็ไฟฟา้

ของอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังจากทดลองแล้วพบว่า 

หมุนได้และมีแรงบิดมากพอสมควร จึงคิดว่าน่าจะนำา

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรมใน

บา้นเราคอื ดดัแปลงเปน็เคร่ืองสบูน้ำา (ปัม๊หอยโข่ง) หรือ

เคร่ืองเรอืหางยาวทีใ่ชค้มนาคมขนสง่ตามพืน้ทีริ่มแม่น้ำา 

เป็นต้น ซึ่งจากเดิมอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้น้ำามันเชื้อ

เพลิงและต้องซื้อเคร่ืองสำาเร็จมาจากร้านค้าซึ่งมีราคา

ค่อนข้างสูง มาเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ขึ้นใช้เองโดย

การใช้พลังงานไฟฟ้าและต้นทุนต่ำา พลังงานไฟฟ้าถือ

เป็นอีกหนึ่ งพลั งงานทางเลือกที่ ช่ วยลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดมลพิษ ซึ ่งผลงาน

ดังกล่าวมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายพลชนะ คงนนท์ 

และนายกิตติพล ตู้ทอง นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นผู้ช่วยในการประดิษฐ์ผลงาน

 “การประดิษฐ์เคร่ืองสูบน้ำาหรือเรือหางยาวไฟฟ้า

สามารถทำาไดไ้ม่ยากนกั โดยการนำามอเตอร์ไร้แปลงถ่าน

ของโดรนกับคอนโทรเลอร์มาดัดแปลง โดยเลือกขนาด

ตามความเหมาะสมของการใช้งานนำามาประกอบกับ

โรลเตอร์ ไดชาร์ตรถยนต ์ซึง่อปุกรณด์งักลา่วมขีายทัว่ไป

ตามทอ้งตลาด ราคาไมแ่พง และเปน็ทีรู้่จักของชาวบา้น

ที่มีพื้นความรู้เร่ืองการทำางานของมอเตอร์ก็สามารถ

ดัดแปลงเพื่อนำาไปใช้งานในด้านต่างๆ ได้ เมื่อมอเตอร์

ทำางานก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าในการชาร์ตแบตเตอร่ี แต่

การทำางานของมอเตอรต์ัวนี้จะสวนทางกับมอเตอรป์กติ 

แต่ประสิทธิภาพการทำางานเหมือนมอเตอร์ท่ัวไป และ

สามารถประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม” เจ้าของ

ผลงานกล่าวเพิ่มเติม

 ทั้งนี้ ผลงาน “เรือหางยาวไฟฟ้า” ได้รับการจด

อนสุทิธิบตัรเปน็ทีเ่รยีบร้อยแลว้ กรณทีีมี่ผู้สนใจสามารถ

ตดิต่อขอคำาปรึกษาไดท้ี ่สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3257

RSU Engineering built an electric long-tail boat from 

used electrical devices for agricultural industry 

 Students and professors from Department of 

Computer Engineering, Faculty of Engineering, Rangsit 

University built an electric long-tail boat from used 

electrical devices and gave it to farmers to use in the 

agricultural and transportation sectors.

วิศวะฯ ม.รังสิต ปั้นวัสดุเซียงกง 
เป็นเรือหางยาวไฟฟ้าส่งต่อภาคเกษตรกรรม

อาจารย์สกุล หิรัญเดช 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(จากซ้าย) นายกิตติพล ตู้ทอง
อาจารย์สกุล หิรัญเดช
และนายพลชนะ คงนนท์
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หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-สปป.ลาว

ต้นฤดูหนาวใบไม้ร่วง อากาศหนาวแล้ว

 สวัสดีคับพี่น้อง ช่วงวันแม่เดือนสิงหาคม 

ปีที่แล้ว ผมได้รับเชิญจากคุณอนุกูล ปิลวาสน์ 

ทา่นกรรมการผู้จัดการ บ.ทอ๊ปฮติทวัร์ ใหเ้ดนิทาง

ไปถ่ายภาพเขียนสารคดี และถือโอกาสดูการ

ปฏิบัติงานของลูกศิษย์ทั้งที่ทำางานประจำาไปแล้ว 

1 คน และกำาลังฝึกงานอีก 4 คน นำาเรื่องราวมา

ฝากแฟนคอลัมน์ของผม เป็นเวลา 5 วันเต็มโดย

รถบสั V.I.P.  เรานัง่รถจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย 

ทะลุเข้าเวียงจันทน์ ไปยันหลวงพระบางเลย ฟัง

ดูออกจะนั่งรถโหด แต่ผมและอีกหลายๆ ท่าน

ชอบมากเพราะได้เห็นทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติ

มากๆ สบายตา สบายใจที่สุด ผมมีเพื่อนร่วม

ทริปเป็นร้อยเลยคับ เพราะ บ.ท๊อปฮิต จัดได้ใน

ราคาแค่ 5,999 บาทเอง ไม่รู้เค้าทำาได้งัย ในใจก็

มโนว่าคงเละเทะแน่ๆ แต่สุดท้ายต้องปรบมือให้

คับเพราะทุกอย่างสะดวกสบาย เผลอเป็นหลับ 

ขยับเป็นกิน ที่พักก็โอคับ และคุ้มค่าที่สุดที่ได้ไป

ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าที่หลวงพระบาง... 

ครั้งหนึ่งในชีวิต

 เอาล่ะคับ ออกเดินทางไปเที่ยวดินแดนที่

ยังคงความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมเดิมๆ ที่

แทบจะหาไม่ได้ในบ้านเราแล้ว ประมาณ 6 โมง

เย็นของวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ขบวนเราออกจาก

กรุงเทพฯ มาแวะทานอาหารค่ำาตามอัธยาศัยที่

ศูนย์อาหารแถวชัยนาท ได้เวลาข้ึนรถหลับยาว

มาสว่างเช้าวันเสาร์ที่ 9 ที่ จ.หนองคาย ทาน

อาหารเช้าที่โรงแรมพันล้าน ล้างหน้าแปรงฟัน 

และเปลีย่นรถบสัทีข้่ามมารับพวกเราจากฝ่ังลาว 

สายหน่อยน้องหล้า ไกด์ลาว พาข้ามฝั่งมาได้ก็

เร่ิมพาพวกเราละลายทรัพย์กันก่อนเลยที่ร้าน

เคร่ืองเงนิ และผ้าซิน่ ร้านค้าทีเ่มืองลาวสว่นใหญ่

นิยมรับเงินไทย แต่ท่านต้องระวังเพราะเค้าจะ

ทอนมาเปน็เงนิกบี ทา่นจะจุกไปเลยเพราะมันจะ

มาเป็นฟ่อนเต็มมือเลย 555 (10,000 กีบ = 50 

บาท) ต่อจากนั ้นก็ออกเดินทางสู ่นครหลวง

วังเวียงซ่ึงเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ชมความย่ิงใหญ่

และมแีมน่้ำาซองไหลผ่านตลอดป ีซึง่นกัทอ่งเทีย่ว

ต่างขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว เป็นตัวเมือง

วังเวียง ต้ังอยู่ริมแม่น้ำาซองห่างจากนครหลวง

เวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร เราพักทาน

อาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหารของโรงแรมที่อยู่ติด

แม่น้ำา บรรยากาศสวยงามสดชื่นมากผมเดิน

ถ่ายรูปกระจายเลย บ่ายคล้อยออกเดินทางมุ่งสู่

เมืองหลวงพระบาง ระยะทางอีก 400 กม. ต้อง

ข้ามภูเขา 5 ลูก ขบวนของเราลัดเลาะไต่เขามา

ลูกแล้วลูกเล่า แวะพักเข้าห้องน้ำาบ้างเป็นระยะๆ 

โดนค่าเข้าห้องน้ำาคนละ 1,000... กีบ (5 บาท) 

ระหวา่งทางผมมองดทูวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงาม

มาก ทุ่งนาเขียวขจี ดูผู้คนไม่เร่งรีบ อยู่กันอย่าง

พอเพียง ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว ไม่ได้ยากจน

อดอยากเหมือนที่ใครๆ ชอบคิดว่าอ้ายน้องลาว

เป็นประเทศที่ผู้คนยากจน แต่เค้ารวยความสุข

สงบมากกว่า ท้าวคำาสิงห์ โชเฟอร์รถของเราเปิด

มิวสิกวีดิโอของลาวให้ดู เห็นนักร้องสาว(ใหญ่) 

ออกแนวมนุษย์ป้า ใส่ผ้าซิ่น เสื้อลูกไม้ เดินร้อง

เพลงลาวแลว้ดวูงัเวงมาก เหมือนย้อนยุคบา้นเรา

ไปสัก 30 ปีได้ 555 สำาหรับถนนหนทางนี่ ผมเอง

ก็ไปมาหมดทุกประเทศแล้ว แต่ที่เมืองลาวนี่ผม

ต้องยกให้เป็นอันดับ 1 ในอาเซียนเลย ผิวถนน

อย่างกับผิวโลกพระจันทร์ ขรุขระ เป็นหลุมเป็น

บ่อ (จิงๆ คับ) เพ่แค่เอาหินลูกรังมากลบชั่วคราว

แค่นั้นเอง แถมวัว ควาย แพะ เดินสวนสนาม

ตามสบาย รถต้องหลบให้เพ่เค้า  ประมาณ 6 

โมงเย็น มาแวะพกัจุดชมววิเพือ่ชมพระอาทติย์ตก 

แตไ่ม่แจ่มเทา่ไรเพราะคร้ึมฟา้คร้ึมฝนดว้ยเปน็ชว่ง

ปลายฤดูฝนเหมือนบ้านเรา แต่อากาศบนยอดเขา

สูงเร่ิมเย็นและมีหมอกเต็มไปหมด ขบวนรถของ

เรายังคงมุ่งหนา้ฝ่าหมอกจนมาถึงร้านอาหารทีเ่ขา

เตรียมไว้ ประมาณ 2 ทุ่มกว่าแล้ว กว่าจะถึง

โรงแรมทีห่ลวงพระบางกด็กึแลว้... เปน็อนัสลบคบั

ทั่น 

 วนัอาทติย์ที ่10 สงิหาคม อรุณสวสัดิห์ลวง-

พระบาง ทกุทา่นต้องตืน่ตอน ต ี4 คร่ึง ข้ึนรถหลาย

แถว เพราะในเมืองหลวงพระบางจะห้ามรถบัส

หรือรถบรรทุกเข้าเด็ดขาด เพื่อเตรียมตัวไป

ตกับาตรเวลา ต ี5 คร่ึง ร่วมกนัใสบ่าตรข้าวเหนยีว

กับชาวหลวงพระบาง ทุกๆ เช้าชาวบ้านจะพากัน

มารอใส่บาตรพระสงฆ์ที ่เรียงแถวเดินตามถนน

เป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา 

สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความ

เลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ทางบริษัททัวร์

ได้จัดเตรียมกระติบข้าวเหนียวไว้ให้ทุกคนได้ปั้น

ข้าวเหนียว 1 กำามือ หรือเงินใส่บาตรพระตาม

ศรัทธา มันช่างเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติและชื่นใจยิ่ง

นัก ผมยังจำาได้กับมุขของน้องหล้าที่พูดเตือนพวก

เราไว้บนรถ “ท่านอย่าถอดรองเท้าใส่บาตรพระ 

แต่... ให้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร” เออ! ก็จริง 

เพราะคนไทยชอบพดูประโยคแรกบอ่ยๆ ห ุห ุตอ่

จากนั้นเดินมาหน่อยก็ถึงวัดใหม่สุวันพูมมาราม 

สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ. 2537 หรือ

ชื่อเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ ช่วงสายหน่อย เราก็มา

กันที่ตลาดนัดชาวบ้านยามเช้า ที่ชาวบ้านดูเป็น

กันเองมาก ผ้าซิ่นที่นี่จะราคาถูกมาก แค่ผืนละ 

100-200 บาท ถ้าเอาฝีมือ เนื้อผ้าดีหน่อยก็แค่ 

500-600 บาทคับ ผมได้ผ้าพันคอผ้าพื้นบ้านมา

ในราคาแค่ 3 ผืน 100 บาท ผมเดินถ่ายรูปแบบมี

ความสขุมากคบั ประมาณ 8 โมงกวา่กลบัโรงแรม

เพื่อทานอาหารเช้า สายแล้วมาชมวัดวิชุนราช 

สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่ง

อาราธนามาจากเมืองเวียงคำา มีเจดีย์ปทุมหรือ

พระธาตุดอกบัวใหญ่ ว ัดนี ้ม ีพระธาตุเจดีย ์

องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึง ทำาให้ชาว

ลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำา 

ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย จากนั ้น

News
ข่าวว.ดนตรี ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนา

   “Music Teacher Training Institute III (MTTI)”
 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัด

โครงการสมัมนา เพือ่พฒันาศักยภาพครูดนตรี คร้ัง

ที่ 3 “Music Teacher Training Institute III (MTTI)” 

ระหว่างวนัที ่2-4 มถุินายน 2558 ณ วทิยาลยัดนตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ทั้งนี้ มีหัวข้อในการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ 

Twentieth-Century Music, Classical Guitar, Conducting, 

Jazz Studies, Music Production 1, Music Production 

2 และ Film Scoring ซึ่งแต่ละหัวข้อจะใช้เวลา 

ชมพิพิธภัณฑ์ อดีตพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่

ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างในป ี

พ.ศ. 2447  โดยสถาปนิกชาวฝรั ่งเศสเป็น

ผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื ่อปี 

พ.ศ. 2519 มีหอที่ ประดิษฐานพระบาง 

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร 

หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำาด้วยทองคำา 

90 เปอร์เซน็ต์ เปน็พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวง

พระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ

เมืองหลวงพระบาง ใกล้เที่ยงมาชมวัดเชียงทอง 

ซ่ึงเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง เป็นศูนย์

ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู ่ท ี  ่

ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ 

และบำารุงรักษาอย่างดีเย่ียม  ได้เวลาอาหาร

กลางวนัแลว้คบั... กรุณาอดใจรออา่นต่อและชม

ภาพสวยๆ ฉบับหน้านะคร๊าบ

ในการอบรมกลุ ่มย่อยทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง โดยมีค ่า

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา จำานวน 2,000 บาท 

(ตลอดระยะเวลาอบรม 3 วัน)    

 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 

0-2997-2222 ต่อ 1709 โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 

1711 E-mail: rsumusic@rsu.ac.th หรือ สมัครออนไลน์ 

ได้ที่ http://bit.ly/rsuMTTI

้
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 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย 

คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ ร่วมศึกษาดงูาน 

Soul Animation 2015 เปิดโลกกระบวนการเรียนรู้

นวัตกรรมสู่นานาชาติ ในโครงการการเสริมสร้างเครือข่าย

และการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นความเป็น

นานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 อาจารย์สำาราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขา

วิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำาเนินการข้ึนเพื่อเป็นการ

เปดิโลกทศันแ์ละสร้างประสบการณใ์หม่ๆ  ใหส้ามารถ

นำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำางาน 

รวมทัง้เปน็แนวคดิและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

งานมัลติมีเดียที่มีคุณค่า ที่สำาคัญคือนักศึกษาได้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเปน็ทมี โดยการศึกษาดงูาน

คร้ังนี้มี 3 สถานที่หลักๆ คือ Samsung Innovation 

Museum, Digital Pavilion และ Korea Manwha Museum 

หรือพิพิธภัณฑ์การ์ตูนเกาหลี   

 ดร.จิรัชฌา วเิชยีรปัญญา อาจารย์ประจำาสาขา

วิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เราได้

ตระหนกัถึงความสำาคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

ซึง่เปลีย่นโฉมหน้าการเรียนรู้แบบเดมิมาเป็นการมุง่เน้น

พฒันาทกัษะ การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ทีเ่ป็นสากล จึง

เป็นแรงจูงใจทีท่ำาให้เกดิโครงการนีข้ึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย อาทิ การ

ออกแบบและพฒันางานกราฟิก แอนเิมชัน่ เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยในมิติต่างๆ รวมทั้งได้เปิดโอกาสการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเกาหลีอีกด้วย 

 จากเด็กที่คอยยืนมอง ข้ึนไปบนเวที

ประกวด หรือเด็กที่ไม่เคยรู้เลยว่าดนตรีแจ๊สคือ

อะไร วันนี้พวกเขาทั้ง 4 คน ในนาม “วงเดือน

แห่งรังสิต” จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย

รังสิต สามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนเวทีการ

ประกวดสุดยอดดนตรีแจ๊ส “Thailand Jazz Com-

petition 2015” ในประเภท Jazz Ensemble Com-

petition ซึ่งจัดข้ึนโดย คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานกิจกรรมริมน้ำา 

Asiatique The Riverfront สำาหรับสมาชกิ “วงเดอืน

แห่งรังสิต” ประกอบด้วย นายณัชพล ชูสกุล 

นักศึกษาปริญญาโท (เบส) นายนิธิดล เพ็ชร-

ประพันธ์กุล นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (กลอง) นายพีรชัช 

กี่ศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (กีต้าร์) และนายยรรยง 

โตเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เปียโน) โดยทั้งหมด

เปน็นกัศึกษาแขนงวชิาดนตรีแจ๊สศึกษา วทิยาลยั

ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 นายณัชพล ชูสกุล กล่าวว่า พอทราบว่า

จะมีการประกวด Thailand Jazz Competition 2015  

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบ 10 ปี ของรายการนี้ 

พวกเราไดเ้ตรียมแตง่เพลงทีจ่ะใชใ้นการประกวด

เนื่องจากการแข่งขันรายการนี้ ผู้เข้าประกวดจะ

ต้องเลือกเล่นเพลง 1 เพลง จากบทเพลงบังคับ

ทั้งหมด 4 เพลง และอีก 1 เพลง ซึ่งเป็นเพลงที่

ต้องแต่งขึ้นใหม่ โดยเพลงที่พวกเราแต่งขึ้นมีชื่อ

ว่า “เหยิบไปหน่อย (นอนด้วย)” สำาหรับเพลงนี้

เราแต่งไว้ล่วงหน้า 1 เดือน แต่ยังมีบางท่อนที่ไม่

เสร็จสมบรูณ ์ทำาใหพ้วกเราตอ้งซอ้มในทอ่นทีแ่ต่ง

เสร็จก่อน ซึ่งถ้านับเวลาการซ้อมร่วมกันจริงๆ 

กับเพลงน้ีนับว่าน้อยมาก แต่พวกเราก็ผ่านในจุดน้ัน

มาได้ครับ 

 นายยรรยง โตเรือง กลา่วเสริมวา่ สำาหรับ

การประกวดรายการนี้ ถือเป็นเวทีการประกวด

สำาหรบัการเลือกไปดูงานที่เกาหลีเพราะเป็นประเทศที่

สามารถผลิตนวัตกรรมที่มีประโยชน์และทรงคุณค่า

สำาหรับสังคมโลกมากมาย อีกทั้งมีความก้าวหน้า

ในด้านการสร้างรายได้ที่เก่ียวข้องกับงานทางด้าน

สื่อสารมวลชน 

 นางสาวญาณิศา สันทัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชามัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต กล่าวว่า ทำาให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยแต่ละ

สถานท่ีท่ีเข้าไปดูงานมีการจัดดิสเพลย์และมีการนำาเสนอ

ที่น่าประทับใจ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่กับ

นวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้งอาจารย์ในสาขาฯ ยังให้คำา

แนะนำาและความรู้เพิ่มเติม เรียกว่าเป็นประสบการณ์

ที่ดีในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

RSU Multimedia Department had a field trip at 
Soul, Korea
 Depar tment of Mult imedia, Faculty of 

Communication, Rangsit University attended a field 

trip to enhance their vision and learn more about the 

international innovation in South Korea. 

สาขาวิชามัลติมีเดีย ม.รังสิต
บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน Soul Animation 2015

วงเดือนแห่งรังสิต นักศึกษา ว.ดนตรี
คว้าถ้วยพระราชทานในหลวง

ในเวทีการประกวดสุดยอดดนตรีแจ๊ส
“Thailand Jazz Competition 2015”

[สมพล วชิรวัฒนา]

Showcase
 ของดีมีอยู่

ดนตรีแจ๊สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้ง

รางวัลชนะเลิศคือ ถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นรางวัลอันทรง

เกียรติที่ทุกคนใฝ่ฝันจะมีโอกาสได้รับ ซึ่งอาจ

เรียกได้ว่าการประกวดรายการ “Thailand Jazz 

Competition” ถือเป็นเวทีสำาคัญที่นักเรียนหรือ

นักศึกษาด้านดนตรีแจ๊สในบ้านเราจะต้องเข้า

ประกวดสักครั้งหนึ่งในชีวิต  

 นายนิธิดล เพ็ชรประพันธ์กุล กล่าวว่า 

ตอนที่ประกาศผลและเป็นพวกเราที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ มันมีความรูส้ึกตื่นเต้น ดีใจ เหนือความ

คาดหมายและเปน็อะไรทีเ่ซอร์ไพร์สมากๆ จำาได้

ว่าตอนนั้นพวกเรากระโดดดีใจกันบนเวทีเลย 

เพราะหากมองเทยีบจากเพือ่นๆ วงอืน่แลว้ พวก

เขามทีกัษะและเทคนคิทีด่กีวา่พวกเราทกุคน เหน็

แล้วก็คิดว่าคงหมดสิทธ์ิแล้วแน่ๆ แต่ในทางกลับกัน

สิ่งที ่เรามีคือ ความเป็นวง Ensemble ความ

เป็น Musical พวกเราเล่นด้วยกันจริงๆ มีการ

สื่อสาร มีการคุยกัน แต่ละคนรู้หน้าที่ คอย

ประคับประคองกัน จนทำาให้พวกเรามาถึงจุดน้ีครับ 

 “ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไปดูการประกวด

รายการนี้  ตั้ งแต่สมัยที่ ยังไม่ได้ เ ข้าเ รียนที่  

มหาวิทยาลัยรังสิต ถา้นับยอ้นกลับไปก็ประมาณ 

7 ปีครับ จากวันนั้นเรายืนดูอยู่ด้้านล่างเวที เรา

ไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรกัน เขาสื่อสารอะไรกัน ดู

กับฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ทำาไมยากมาก ในหัวมีแต่

คำาถาม จากคนที่ไม่รู้อะไรเลย จนในวันหนึ่งเป็น

เราที่ยืนอยู่บนนั้น และเป็นเราเองที่สามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศมาได้ ทำาให้เราได้เห็นพัฒนาการ

ของตัวเอง และผมวา่มนัเปน็อะไรทีส่ดุยอดมากๆ 

ที่เราทำาสำาเร็จครับ” นายนิธิดล กล่าวเสริม

 ทา้ยสดุนี ้พวกเรา “วงเดอืนแหง่รงัสติ” ขอ

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอยากจะลองเร่ิมต้นเล่น

ดนตรีแจส๊ว่า ให้เริม่จากการฟังก่อน ค่อยๆ ลอง

ฟัง อย่าไปคิดว่าฟังยาก ที่จริงแล้วสิ่งที่เราได้ยิน

ก็เป็นแค่เสียงๆ หนึ่ง ที่เราไม่คุ้นเคย แต่พอเรา

คุ้นแล้วเราก็จะสนุกกับมัน เพียงแค่ให้เปิดใจฟัง

แล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด...
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 คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ร่วมกบั Handicap International (HI) ลงพืน้ทีพ่ฒันา

ศักยภาพอาสาสมัครในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจาก

การสู้รบแม่ลามาหลวง และศูนย์พักพิงผู้หนีภัย

จากการสู้รบแม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 

 อาจารย์ศรัญญู หรูปานวงษ์ อาจารย์

ประจำาคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่า องค์กร Handicap International (HI) เป็น

เอ็นจีโอที่ช่วยในเร่ืองของการพัฒนาผู้พิการ ได้

ประสานงานเข้ามาวา่ต้องการพฒันาอาสาสมคัร

ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงคราม ในศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจาก

การสู้รบแม่ลามาหลวง และศูนย์พักพิงผู้หนีภัย

จากการสู้รบแม่ละอูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย

จะมีการคัดเลือกคนที่มีหน่วยก้านดีมาเป็นอาสา

สมัคร เพื่อให้เขาสามารถดูแลแคมป์ได้เอง ซึ่งมี

ผู้ลี้ภัยประมาณ 30,000-40,000 คน ทั้งนี้ ในส่วน

ของคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้

นำาทีมไปถ่ายทอดความรู้ จำานวน 5 คน โดยการ

อบรมให้อาสาสมัครเหล่านี้มีการพัฒนาทักษะ

และความรู้ในดา้นการดแูลผู้ปว่ยเดก็สมองพกิาร 

เนือ่งจากอาสาสมัครจะมพีืน้ฐาน มปีระสบการณ์

อยู่แล้ว และอยู่กับผู้ป่วยทุกวัน แต่เราจะไปช่วย

ในเร่ืองของการให้ความรู้ด้านกายภาพ การ

พัฒนาทักษะหรือเทคนิคใหม่ๆ วิธีการรักษา

ใหม่ๆ ขาดตรงไหนเราก็จะมีการเสริมให้ ซึ่งเขา

สามารถพัฒนาได้ดีขึ้นมาก 

  ด้าน อาจารย์สมชนก หงส์ทอง อาจารย์

ประจำาคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่า นักกายภาพบำาบัดใน 1 แคมป์ จะมี 1-2 

คน ซึ่งจะมีการเลือกตัวแทนที่จะช่วยดูแลคนใน

แคมปก์นัเอง เนือ่งจากเดก็สมองพกิารไมส่ามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ ในแคมป์หนึ่งจะมี

ประมาณเกือบร้อยคน ซึ่งถือว่าเยอะมาก และ

สาเหตุที่เป็นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากไข้สูง 

หนาวสั่น ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จึง

ทำาให้สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองพิการ

กายภาพฯ ม.รังสิต จับมือ HI
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในค่ายลี้ภัย
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กสมองพิการ

ตามมา ซึ่งเราก็ได้มีส่วนช่วยในการดูแลตรงนั้น เพื่อ

ให้คนท่ีเป็นอาสาสมัครสามารถไปดูแลคนเหล่าน้ีต่อได้  

 “โดยส่วนตัวแล้วถือว่าการลงไปอยู่ที่แคมป์

นี้ ได้มีการพัฒนาตัวเองในการที่จะมองภาพกว้างขึ้น

ว่า จากการที่เราเคยเห็นนักกายภาพบำาบัดชุมชน แต่

นี่ไม่ใช่เพียงแค่ชุมชน ยังมีบุคคลที่ยังต้องการวิชาชีพ

กายภาพบำาบัดอยู่เป็นจำานวนมาก และน้อยคนที่จะ

ไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้ เขามีความอดทนและมีความ

แข็งแกร่งมาก ซึ่งทุกคนที่ประจำาในพื้นที่ทั้ง 2 ค่าย 

คือศิษย์เก่าคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งหมด ก็รู้สึกภูมิใจในวิชาชีพค่ะ” อาจารย์สมชนก 

กล่าวเสริม

RSU Physical Therapy together with HI arranged 
activity to develop the potential of volunteers 
at Mae Hong Son
 Faculty of Physical Therapy, Rangsit University 

together with Handicap International (HI) arranged 

the activity in developing the potential of volunteers 

at the Mae La Ma Luang Refugee Shelter and Mae 

La Oun Refugee Shelter, Mae Hong Son. This activity 

aimed to train the volunteers to use new techniques 

for treating children with cerebral palsy.

American Sniper ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี 1 ใน 11 เรื่องของสถาบัน

ภาพยนตร์อเมริกัน (American Film Institute หรือ AFI) และ

เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 1 ใน 11 เรื่องของคณะกรรมการ

นักวิจารณ์แห่งชาติ เมื่อพิจารณาจากการได้รับการยอมรับ

จากสองสถาบันดังกล่าว น่าจะพอกล่าวได้ว่า American 

Sniper เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งของปี 

American Sniper นำาเสนอเรื่องราวที่เป็นส่วนผสมของ

ภาพยนตร์สงครามที่สู้รบกันกลางเมืองแบบ Black Hawk 

Down ภาพยนตร์เกี่ยวกับหน่วยซีลอย่าง Lone Survivor และ

ภาพยนตร์เกี่ยวกับพลซุ่มยิงอย่าง Enemy at the Gates  อาจ

กล่าวได้ว่าภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็นผลรวมของจุดเด่นที่มีใน

ภาพยนตร์ที่เอ่ยชื่อไปทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ เทคนิคการถ่ายทำา

และงานฝีมือในการบรรยายภาพการสู้รบในเมืองและการ

สร้างเร่ืองว่าด้วยการปะทะกันของสองยอดฝีมือที่เป็นพลซุ่ม

ยิง แต่ความแตกต่างก็คือ American Sniper เป็นงานที่ชู

ประเด็นความรู้สึกผิดท่ีเก่ียวข้องกับศีลธรรม รวมถึงสอดแทรก

ประเด็นชีวิตของทหารผ่านศึก เมื่อมองในแง่การทำางาน 

American Sniper เป็นผลงานการกำากับของ คลินท์ อีสต์วูด 

เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายนั้น อีสต์วูด มีอายุ 84 ปีแล้ว 

เห็นผลงานที่ออกมาแทบไม่เชื่อว่าเขาจะยังสามารถผลิต

งานที่มีคุณภาพระดับสูงออกมาได้ 

สำาหรับผู้แสดงนำาคือ แบรดลีย์ คูเปอร์ แสดงเป็นตัว

ละครที่ต้องเพิ่มน้ำาหนัก 18 กิโลกรัม เพื่อให้ดูน่าเชื่อว่า

เป็นหน่วยซีลอย่างที่เห็น ฉบับก่อนพูดถึงที่นั่งเด็ก “mama-

Roo” เพื่อช่วยกล่อมเด็กพร้อมทั้งเพลง

ประกอบ ฉบับนี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

...เซลล์ของเธอถูกหมอนำาไป

เพาะเลี้ยงโดยไม่ได้บอกกล่าว และ

ได ้ปฏิวัติวงการแพทย ์ก ่อนที่จะ

กลายมาเป็นอุตสาหกรรมมูลค่านับ

ล้านเหรียญ...

การสบืสาวราวเร่ืองทีม่าของ ‘ฮ-ี

ลา’ เซลล์มนุษย์ที่ไม่เคยตาย! ซึ่ง

รีเบคกา สคลูต (ผู้เขียน) ใช้เวลา

AMERICAN SNIPER
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

ฮีลา เซลลอ์มตะ 
โดย อักษรลักษณ์

White Noise App
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

Recommended

กว่า 10 ปี ในการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ 

สืบสวนและสอบสวน ก่อนที่จะร้อยเรียง

ออกมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ชวนอ่าน 

เมื่อเริ่มแล้วก็ยากที่จะวางลง

แพทย์นำาเซลล์ของ ‘เฮนเรียตตา 

แล็คส์’ หญิงผิวสีชาวอเมริกัน อาชีพทำา

ไร่ยาสูบที่ยากจนไปเพาะเลี้ยงโดยที่เจ้า

ตัวไม่รู้ เซลล์ที่ว่านั้นนักวิทยาศาสตร์

เรียกว่า ‘ฮีลา’ ซึ่งมีความสำาคัญมากกับ

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ การ

โคลน การทำาแผนที่ยีน และอื่นๆ อีก

มากมาย แถมเซลล์ของเธอยังถูกซื้อขาย

นับพันล้าน แต่กลับไม่มีใครรู้จักชื่อ

เจ้าของเซลล์มหัศจรรย์นี้ ที่สำาคัญ

ครอบครัวของเธอยังคงยากจน ไม่มี

ปัญญามีประกันสุขภาพ! 

แม ้ เนื้ อหาจะว ่ าด ้ วย เ ร่ืองทาง

วิทยาศาสตร์ มีศัพท์เฉพาะทางที่คน

ทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ ‘ฮีลา 

เซลล์อมตะ’ ก็ไม่ได้อ่านยาก แถมยัง

อ่านสนุก ไม่น่าเบื่อจนลืมไปเลยว่านี่คือ

หนังสือสารคดีที่เป็นเรื่องจริง ตัวละครมี

ชีวิตอยู่จริงๆ

เพลงกล่อมเด็กที่ว่าถ้าเป็นเสียงแบบ 

White Noise จะเป็นตัวช่วยให้เด็กหยุด

ร้องไห้ นอนหลับง่ายขึ้น หรือแม้แต่ให้

ผู้ใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย สงบและหลับได้

เช่นกัน เนื่องจาก White Noise หรือ 

สัญญาณรบกวนสีขาว เป็นสัญญาณ

รบกวนที่มีความหนาแน่นของสเปคตรัม

แบบคงที่ หรือพูดให้ง่ายขึ้นคือ เป็นเสียง

ที่มีความถี่ สุ่มแบบซ้ำาๆ หรือมีจังหวะ

เสียงแบบธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก 

เสียงคลื่นทะเล เสียงลมพัด เสียงน้ำาไหล 

เป็นต้น หากเสียงที่ใช้ดังเท่ากันหรือดัง

กว่าเสียงร้องของเด็กทารกก็จะทำาให้เด็ก

รู้สึกคุ้นเคยและปลอดภัยเหมือนอยู่ใน

ท้องแม่ ช่วยลดสิ่งเร้ารอบตัวที่มีสภาพไม่

คุ้นเคยลงไปได้ อีกทั้งยังมีงานวิจัยกล่าว

ถึง White Noise ว่าช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

ในเด็กสมาธิสั้นได้อีกด้วย

ลองค้นหา “White Noise” ใน App 

Store  หรือ Google Play ก็จะพบ Apps ให้

เลือกใช้มากมายครับ
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 “แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา” ผลงาน e-Learning ของอาจารย์อนุชา 

อารีพรรค อาจารย์ประจำาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวด  e-Learning โครงการ “Thailand Digi 

Challenge 2014” จัดข้ึนโดยสำานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) : SIPA 

จากหนังสือภาพสู่ e-Learning 
 จุดเร่ิมต้นมาจากการทำาหนงัสือภาพทีมี่ชือ่

ว่า “แนวทางการปฏิบตัธิรรมในพระพทุธศาสนา” 

โดยทำาเป็นรูปแบบของ Animation เพราะคิดว่า

สามารถพัฒนาผลงานต่อยอดเป็น Application 

หรือพฒันาต่อให้ครอบคลมุสือ่ประเภทต่างๆ ได้ 

ประกอบกับทางสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA  จัด

โครงการ “Thailand Digi Challenge 2014” โดย

แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทบริษัท 

ในหัวข้อการประกวด 4 หมวด ได้แก่ 1. Anima-

tion  2. Game 3. e-Learning และ 4. New Media 

จึงส่งผลงานเข้าประกวดในหมวด e-Learning 

เพราะมีความใกล้เคียงกับ Application มากที่สุด 

อาจารย์คณะไอที 
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด
e-Learning ในโครงการ
Thailand Digi Challenge 2014
ธรรมะออนไลน์
 ผลงานดงักล่าวเป็นลกัษณะการสอนเกีย่วกับ

พระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถปรับให้เชื่อมโยงกับ

การศึกษา โดยการต่อยอดจากสิ่งที่พัฒนาไว้คือ 

Animation สำาหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็

สามารถเปิดดูภาพเคลื่อนไหวและเสียงดนตรี

ประกอบ ส่วน e-Book สำาหรับคนทีต้่องการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรม จึงนำา e-Learning 

เข้ามาช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากข้ึน โดยมี

มัลติมีเดีย เสียง และภาพประกอบ เพื่อให้คนดู

รู้สึกว่ามีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อจนเกินไป 

จึงอยากจะพัฒนาผลงานดังกล่าวให้ครอบคลุม

ในสื่อต่างๆ เม่ือมีโอกาส มีเวทีการประกวดจึง

ไม่พลาดที่จะส่งผลงานเข้าร่วม อย่างน้อยเพื่อ

เป็นการหาประสบการณ์จากเพื่อนๆ ในวงการ

เดยีวกัน  สำาหรับรางวลัทีไ่ด้รับนัน้ นบัเป็นกำาลงัใจ

สำาคัญของคนทำางาน โดยจะนำารางวัลที่ได้รับนั้น

มาสนับสนุนเป็นทุนในการพัฒนาผลงานให้เสร็จ

สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้

 

ประสบการณ์-ประสบความส�าเร็จ 
 สำาหรับนกัศึกษาหรือผู้ทีก่ำาลงัสนใจวงการ 

Animation หน้าใหม่ทีอ่าจยังไม่มีเงนิทนุสนบัสนนุ 

ปัจจุบันยังมีโครงการประกวดอยู่หลายเวที  ซึ่ง

การส่งผลงานเข้าประกวดถือเป็นจุดเร่ิมต้นทีด่ใีน

การก้าวไปสูอ่ตุสาหกรรม Animation อย่างเตม็ตวั 

เพราะหากผลงานของเราได้รับความสนใจ 

นั่นนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อ

รอบรู้เกี่ยวกับ

ไข้หวัดใหญ่ (1)

Xin Chào Việt Nam
(สวัสดีเวียดนาม)

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์]

 ไข้หวดัใหญ่เป็นโรคตดิเชือ้ไวรัสของระบบทางเดนิหายใจ

ทีเ่กดิข้ึนได้ในทกุเพศทกุวยั ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกัมีอาการรุนแรง มี

โอกาสเกดิอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า และระยะเวลาทีป่่วยนานกว่า

ไข้หวัดธรรมดา โดยหลังจากได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่

ร่างกายประมาณ 1-3 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาว

สั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก ไอแห้งๆ 

คอแห้ง คันคอ เจ็บคอ อาจมีอาการคัดจมูก นำ้ามูกไหล จาม

หรือมีเสมหะมาก และตาแดง ตาแฉะตามมา โดยทั่วไปผู้ป่วยที่

เป็นเดก็มักมไีข้สงูกว่าผู้ใหญ่ และอาจพบอาการคลืน่ไส้ อาเจียน 

และท้องเสยีได้ อาการมกัจะดข้ึีนภายใน 5 วนั และหายเป็นปกติ

ภายใน 7-10 วัน ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง ระยะเวลานาน 

และอาจจำาเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล โดย

เฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้ที่มีโรค

ประจำาตัว เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหอบหืด อาจเกิด

 คำาทักทายในภาษาเวียดนามที่คุ้นหูและได้ยินบ่อยๆ คร้ัง คือ 

“Xin Chào (ซินจ่าว)” มีความหมายเช่นเดียวกับคำาว่า “สวัสดี” ในภาษา

ไทย มีที่มาจากการประสมคำาสองคำาคือ “Xin (ซิน)” แปลว่า “ขอ” และ 

“Chào (จ่าว)” แปลว่า “สวสัด”ี ซึง่หากแปลตามคำาศัพท์จะแปลว่า “(ขอ)

สวัสดี” แต่นิยมแปลว่า “สวัสดี” คำาเดียว เป็นคำาสุภาพและเป็นทางการ 

 ส่วนคำาทักทายที่ชาวเวียดนามนิยมใช้กันในชีวิตประจำาวันนั้นจะ

ใช้คำาว่า “Chào” แล้วตามด้วยคำาสรรพนามที่ใช้เรียกระหว่างคู่สนทนา

โดยคำานึงถึงเพศ อายุ ฐานะทางสังคม ตัวอย่างเช่น คู่สนทนาเป็นชาย

หรือหญิงอายุน้อยกว่าจะใช้คำาว่า “Em (แอม)”  “น้องชาย/ น้องสาว”  

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น มีปอดบวม หรือเสีย

ชีวิตได้

  โรคนีใ้ช้การรักษาตามอาการเป็นหลกั ได้แก่ การกนิยาลดไข้ 

เชด็ตวัด้วยนำา้ธรรมดา นอนพกัมากๆ ในทีท่ีอ่ากาศถ่ายเทได้สะดวก 

อากาศอบอุ่นและไม่ชื้นเกินไป ดื่มนำ้ามากๆ งดดื่มนำ้าเย็น พยายาม

รับประทานอาหารให้ได้ตามปกต ิและควรเป็นอาหารทีป่รุงสกุใหม่ๆ 

รสไม่จัด รับประทานผลไม้ หรือนำ้าผลไม้มากๆ เช่น ฝรั่ง ส้ม ซึ่งให้

วิตามินซีสูง หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ต้องรีบพบแพทย์ทันที 

โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีอาการรุนแรงมากต้องรีบพบ

แพทย์ทันที

  อย่าลืมนะครับ หากมีข้อสงสัยด้านสุขภาพหรือการใช้ยา 

สามารถติดต่อศูนย์เภสัชสนเทศได้ที่ 0-2997-2200-30 ต่อ 5041 

หรือที่ www.dic-rsu.net 

 ขึ้นแท่น[สิรินภา เจริญแก้ว]

นำามาพัฒนาผลงานได้ นักคิดหลายคนอาจจะมี

แนวคดิทีแ่ปลกใหม่และน่าสนใจ แต่ตดิทียั่งไม่รู้จะ

เร่ิมต้นอย่างไร จึงอยากฝากให้คอยติดตาม

ข่าวสารรอบตัวเกีย่วกบัเร่ืองทีส่นใจ เพราะในการ

ประกวดแต่ละคร้ังเราอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะ แต่หาก

เรามีประสบการณ์ ความสำาเร็จนั้นจะอยู่ไม่ไกล

เกินเอื้อม

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

คู่สนทนาเป็นชายมีอายุมากกว่าใช้คำาว่า “Anh (แอง)”  “พี่ชาย” และเมื่อคู่

สนทนาเป็นหญิงมีอายุมากกว่าใช้คำาว่า “Chị (จิ)” “พี่สาว” ทีนี้เมื่อเราเจอชาว

เวียดนามเราก็สามารถเลือกรูปแบบทักทายที่เหมาะสมกับคู่สนทนาได้อย่าง

ไม่เคอะเขิน

  Xin Chào (ซินจ่าว)  “สวัสดี”

  Chào Anh. (จ่าวแอง)   “สวัสดีพี่ชาย”

  Chào Chị. (จ่าวจิ)  “สวัสดีพี่สาว”

          Chào Em. (จ่าวแอม)  “สวัสดีน้องชาย/ น้องสาว”
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 การเลอืกตัง้คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัรังสติ ประจำาปกีารศึกษา 2558 มีทมี

นกัศึกษาลงสมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้จำานวน 2 ทมี 

ได้แก่ ทีม RSU POINT (เบอร์ 1) และทีมพะยอม 

(เบอร์ 2) ซึ่งมีความมุ่งม่ันอาสาบริหารงาน

กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

 ทั้งนี้ ทีมผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ได้

แสดงวิสัยทัศน์พร้อมนำาเสนอนโยบายในการ

ดำาเนินกิจกรรมนักศึกษา 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละทีมได้

นำาเสนอนโยบายทีน่่าสนใจ โดยหาเสยีงหลายรูปแบบ 

ทั้งแพร่หลายผ่านสื่อ Social Network เช่น เฟซบุ๊ก 

ไลน์ และใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ ์

เชิญชวนให้มาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังฯ เป็นที่

สนใจแก่นักศึกษาที่ได้พบเห็น อีกทั้งหาเสียงตาม

คณะต่างๆ การแสดงวิสัยทัศน์ของทีมผู้สมัคร

เข้ารับการเลอืกตัง้ฯ คร้ังที ่2 เม่ือวนัที ่22 มกราคม 

2558 นั้น ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำานักศึกษา

ระดบัชมรมและคณะกรรมการนกัศึกษา วทิยาลยั/

คณะ/สถาบัน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ

ดำาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และนำาเสนอ

ปัญหาต่างๆ ของกิจกรรมนักศึกษา อาทิ ไม่มี

ทีท่ำาการชมรม ส่งผลต่อการรวมตัวหรือการประชมุ

ของสมาชิกชมรมในการเตรียมงานกิจกรรม ทั้งนี้

เปิดตัวว่าที่สโมสรนักศึกษาชุดใหม่
ผลักดัน “สภานักศึกษา”
แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน

ถือว่าสำาคัญมาก ในการประสานงานของสโมสร

นักศึกษากับชมรมและคณะต้องรวดเร็วหรือแจ้ง

ล่วงหน้า และเสนอว่าต้องหาวิธีจูงใจให้นักศึกษา

เข้าร ่วมกิจกรรมให้มากข้ึน อีกทั้งควรจัดสรร

งบประมาณแก่ชมรมให้เหมาะสม ฯลฯ

 ในการใช้สิทธิเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 มีนักศึกษา

ใช้สิทธิ์อย่างคึกคักตามคูหาเลือกตั้งที่นักศึกษา

สังกัด ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปีการศึกษา 

2558 (อย่างไม่เปน็ทางการ) มีนกัศึกษาใชส้ทิธ์ิเลอืก

ตั้งฯ จำานวน 9,337 คน คิดเป็นร้อยละ 36.88 จาก

ยอดนักศึกษาท้ังหมด (ระดับปริญญาตรี) 25,318 คน 

ท้ังน้ี เบอร์ 2 ทีมพะยอม ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 

4,373 คะแนน เบอร์ 1 ทีม RSU POINT ได้รับคะแนน

เสียง 3,573 คะแนน นอกจากนี้มีผู้งดออกเสียง 

(ไม่ประสงค์ลงคะแนน) 1,086 เสียง และมีบัตรเสีย 

305 ใบ

 ทั้งนี้ ทีมพะยอม (เบอร์ 2) ได้รับชัยชนะใน

การเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด โดย นาย

ปฏิภาณ  ประเสริฐกุลศักดิ์ (น้ำาขิง) ว่าที่นายก

สโมสรนักศึกษา ให้สัมภาษณ์ภายหลังการนับ

คะแนนเสียงเสร็จสิ้นว่า  ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกๆ 

คะแนนเสียง ขอสัญญาว่าทุกคะแนนเสียงมีค่าจาก

ที่มีนักศึกษาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 9,337 คนนั้น ทางทีม

พะยอมจะดำาเนินกิจกรรมและทำาให้ดีที่สุด อีกทั้ง

ขอเชญิทมีเบอร์ 1 มาร่วมงานดว้ยกนั เพราะสโมสร

นักศึกษาเป็นของนักศึกษาทุกคน ไม่ใช่ของคนใด

คนหนึ่งหรือของทีมใด

 “นโยบายที่จะเร่งทำาคือ การผลักดันให้มี

สภานักศึกษา ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนแห่งแรกที่มีสภานักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตาม

และตรวจสอบการทำางานของสโมสรนักศึกษา 

นอกจากนีจ้ะจัดตัง้ศูนย์ชว่ยเหลอืนกัศึกษาดว้ย” 

นายปฏิภาณ กล่าว

 นางสาวสุภาวรรณ ปั้นเทียม (น้ำา) ว่าที่

อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์

ว่า อยากเห็นการมีส่วนร่วมจากเพื่อนๆ 

นกัศึกษา เราจะเนน้อตัลกัษณก์ารมสีว่นร่วมเปน็

หลัก ร่วมงานด้วยความจริงใจ ทำางานโปร่งใส

และตรวจสอบได้ อีกทั้งรับฟังทุกเสียงของ

นักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน

 นายชินวัจน์ แสงอังศุมาลี (จือ) ว่าที่

อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 กล่าวว่า การ

ทำางานของสโมสรนกัศึกษาจะเนน้การมสีว่นร่วม

และโปร่งใส เพือ่ใหส้มกบัทีน่กัศึกษาใหค้วามไว้

วางใจ ทั้งนี้สโมสรนักศึกษาจะผลักดันให้เกิด

กิจกรรมสู่สังคมภายนอก นำาเสนอผลงาน

กจิกรรมนกัศึกษาใหเ้ปน็ทีย่อมรับ อกีทัง้จะร่วม

กจิกรรมกบัมหาวทิยาลยัหรือองคก์รภายนอกให้

เป็นรูปธรรมมากขึ้น

คณะบัญชี ร่วมกับ 
ว.นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต 
ลงพื้นที่ให้บริการสังคม 
สนับสนุนการสร้างรายได้
และส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

 คณะบัญชี  ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำาเนินโครงการ

บริการสังคม โดยลงพื้นที่ทำาวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเคร่ืองมือทางสงัคมทีเ่หมาะสมต่อการ

พฒันากลุม่ออมทรัพย์ในชมุชนรางหวาย อำาเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งให้ความรู้

และพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้และส่งเสริม

อาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ให้สามารถดำารง

ชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

 ดร.นิม่นวล วเิศษสรรพ์ คณบดคีณะบญัชี 

กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ว่า 

สถาบันการศึกษาต้องเป็นแหล่งทรัพยากรการ

เรียนรู้ และการค้นคว้าวจัิย เพือ่การพฒันาแบบ

ย่ังยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน 

และการแก้ปัญหาของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำาทาง

วชิาการ และผู้ประกอบการ ทัง้ในกลุม่นกัศึกษา 

และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ทางคณะบัญชี จึง

ได้ร่วมกับวทิยาลยันวตักรรมสงัคมในการดำาเนนิ

โครงการให้ความรู้แก่ชมุชน โดยมีอาจารย์ทีร่่วม

ลงพื้นที่ อาทิ ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 

อาจารย ์วัฒนี รัมมะพ้อ อาจารย ์ฟ ้าลั่น 

กระสงัข์  อาจารย์ธนนิท์ ศิริวรรณ อาจารย์อวยชยั 

เขียวขำา และนักวิจัยชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่

ดงักล่าวมีจุดมุง่หมายทีจ่ะค้นหาระบบและกลไก

การออมทรัพย์ของชมุชนให้เกดิความย่ังยืน และ

ภายหลังพวกเขาสามารถบริหารจัดการเองได้ 

ซึ่งการทำางานร่วมกันในคร้ังนี้เรายึดหลักการใน

การทำางานร่วมกันคือ เชื่อมั่น อดทน และ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ขณะลงพื้นที่ทีมงานพบว่า 

วถีิชวีติของชาวบ้านในหมูบ้่านของชาวไททรงดำา มี

การรักษาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินทีด่ ีเช่น การทอผ้า การปลกูหม่อนเลีย้งไหม 

ทำาเส้นไหมเอง และมีการทำาเครื่องทอพรมเช็ดเท้า 

พรมนั่ง พรมนอน ทอเสื่อ ทอผ้าไทยทรงดำา เพื่อ

จำาหน่ายอีกด้วย 

 “กว่าทีโ่ครงการดงักล่าวจะบรรลผุล ทมีงาน

ต้องลงพืน้ทีเ่พือ่ศึกษาข้อมลูหลายคร้ัง มทีัง้ชาวบ้าน

ที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งเรา

พยายามหาสาเหตุและแก้ไขจนพบว่า มีหลาย

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนทีม่าลงพืน้ทีโ่ดยจะ

มาช่วยในเร่ืองการบริหารจัดการในชุมชน และ

สุดท้ายก็เป็นแค่แผนโครงการและไม่ได้สานต่อ

อย่างจริงจัง ช่วงแรกเราจึงต้องพยายามพูดคุย 

สร้างความคุ้นเคย และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรา

จะมาช่วยทุกคนในชุมชน กระทั่งพวกเขายอมรับ

และร่วมมือกับทีมงานในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 

ซึง่สำาหรับการดำาเนนิงานโครงการในภาพรวมถือว่า

เป็นโครงการบริการสังคมทีส่ามารถช่วยเหลอืชมุชน

ได้ในหลายกจิกรรม โดยมหาวทิยาลยัสามารถเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมได้ในการนำาความรู้ไปเผยแพร่

ให้เขาสามารถนำาไปปรับใช้ได้จริง ทั้งในเร่ืองของ

การออมทรัพย์และการนำาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู ่ใน

ท้องถ่ินมาจำาหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพและดำารงชีวิตได้

อย่างย่ังยืนต่อไป” ดร.นิม่นวล กล่าวเพิม่เตมิ 

 สำาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนทางทมี

งานได้ประสานงานและนำาผลิตภัณฑ์จากชุมชนมา

ช่วยจำาหน่ายด้วย ถือเป็นการเปิดพื้นที่ตลาดอีก

แหล่งในการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชพี ให้แก่

ชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่

กล่าวมาข้างต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

RSU Accountancy and Social Innovation 
arranged the CSR activity at Kanchanaburi
 Faculty of Accountancy together with 

College of Social Innovation, Rangsit University 

organized the corporate social responsibility 

project in Kanchanaburi which aimed to conduct 

the survey on tools for social innovation and 

suggest an efficient means of earning more 

income to the vil lagers in order to live a 

sustainable life.
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