[สมพล วชิรวัฒนา]

ถ้าวันนั้น...

นึกย้อนกลับไปสมัยเอนทรานซ์ ผมเคยนัง่ ตัง้ ค�ำถามให้
ตัวเองเกี่ยวกับทิศทางของชีวิตว่าจะเดินไปทางไหน
จ�ำได้ว่า
ตอนนัน
้ ตัดสินใจปักธงไปแล้วว่าอยากเรียนเกีย
่ วกับการออกแบบ
(อะไรก็ได้) ลองคิดเงียบๆ ในใจ แต่มันกลับดังก้องอยู่ในสมอง
ซีกซ้ายว่า “ติสต์ๆ แบบเด็กศิลปกรรมเนี่ย ทางกุเลย... แต่อ้าว
เฮ้ย!!! กุวาดรูปไม่เป็นนี่หว่า แล้วจะเรียนได้หรอวะ” ซึ่งเป็น
ค�ำถามที่ในตอนนั้น ผมตอบข้อสงสัยให้กับตัวเองไม่ได้...
ผ่านไปแล้วหลายปี ค�ำถามนั้นได้ย้อนกลับเข้ามาสะกิด
หน่วยความจ�ำในสมองซีกซ้ายของผมอีกครัง้ ทว่าในวันนีผ
้ มไม่ได้
ต้องการค�ำตอบของค�ำถามนัน
้ อีกต่อไป ในทางตรงข้ามผมกลับ
ตั้งค�ำถามใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกว่า “ถ้าวันนั้น ผมกล้าพอที่จะเดินไป
ในทิศทางที่ผมอยากจะไป วันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งเขียนคอลัมน์
พูดคุยกับคุณผู้อ่านแน่ๆ”
เชื่อไหมครับ... ผมไม่ได้รู้สึกเสียใจอย่างสุดติ่งกับสิ่งที่
อยากจะท�ำในครานั้นเลย เพราะอีกเส้นทางที่ผมเลือก กลับท�ำให้
พบกับสิง่ ทีผ
่ มรูส
้ ก
ึ ชอบและรักทีจ่ ะท�ำจริงๆ แปลกดีเหมือนกันครับ
ในวันนัน
้ เป็นตัวผมเองทีเ่ ลือกเดินถอยออกมา และสนุกกับเส้นทาง
เดินใหม่ของชีวิต “เพราะชีวิตของเรา มีหลายเส้นทางให้เลือก
ขอให้เจอทางของคุณเร็วๆ นะครับ”
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สุดยอดผลงานศิลปนิพนธ์

Degree Shows 2013

เมื่อกล่าวถึงแวดวงการออกแบบของนักศึกษา คงมีหลากหลายเวทีให้ระเบิดไอเดีย
12 เฟรชชี่ ทุนความสามารถพิเศษ 		
สร้
า
งสรรค์
ผลงานเพือ่ ส่งเข้าร่วมขัดเกลาฝีมอื และสัง่ สมความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ แต่คงมีเพียง
(ด้านศิลปิน)
Hitchhiker กับ จารย์’ อิท
ระบมบุญที่พม่า (ตอนจบ)
App สุดจี๊ด
โหลดไว้ติดมือถือ !
เก็บตกบรรยากาศ
ราตรีปฐมนิเทศ’ 57

ไม่กี่เวทีกระมังที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอด หรือ The Best จริงๆ และคงหนีไม่พ้น โครงการคัดเลือก
สุดยอดงานศิลปนิพนธ์ประจำ�ปี 2556 หรือ Degree Shows 2013 ซึ่งเป็นเวทีที่เฟ้นหาสุดยอดผลงาน
จากสุดยอดนักออกแบบทั่วประเทศ 7 สาขา ได้แก่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture)
งานออกแบบภายใน (Interior) งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) งานออกแบบกราฟิก (Graphic)
งานออกแบบแฟชัน่ เสือ้ ผ้า (Fashion) งานออกแบบอัญมณีและเครือ่ งประดับ (Jewerly) และแอนิเมชัน่
โมชัน่ กราฟิก ทัง้ 2D และ 3D (Animation) โดยในครัง้ นีม้ ผี ลงานศิลปนิพนธ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดศิลปนิพนธ์ในสาขาออกแบบ
ภายใน สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า และสาขาแอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก
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กรรมการทีป
่ รึกษาสำ�นักงานประชาสัมพันธ์ : ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ,์
ดนุ ภู่มาลี, เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต, วาจวิมล เดชเกตุ, พรหมพงษ์
แก้วดวงเด่น, กัมปณาท เตชะคงคา, ณวัฒน์ อินทอง, มัติกร
บุญคง, รพีวรรณ กลยนี, ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ, มนตรี อินทโชติ,
สุระศักดิ์ อุตสาห์
บรรณาธิการบริหาร : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการ : สมพล วชิรวัฒนา
กองบรรณาธิการ : อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, สิรน
ิ ภา เจริญแก้ว,
วิภาณี ชีลน
่ั , จิราภรณ์ ตุลาผล
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำ�รุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : อรรถยา สุนทรายน, วิสท
ุ ธิ์ โชคดำ�รงสุข
ที่ทำ�การสารรังสิต : สำ�นักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity
้

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบภายใน :
คิด + ออกแบบ แต่แตกต่าง

โครงการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ�เจ้าพระยาบวกกับพัฒนา
ชุมชนให้ดขี นึ้ ผลงานศิลปนิพนธ์ของนางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยคอนเซ็ปต์ของงานชิน้ นี้
คือ การนำ�เรือขนทรายมาช่วยฟื้นฟูสภาพแม่น้ำ�เจ้าพระยา
พร้อมช่วยพัฒนาชุมขน เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยไซต์งานจะใช้พื้นที่ของแม่น้ำ�เจ้าพระยา
เริ่มต้นจากนครสวรรค์ในช่วงฤดูฝนลงมาจนถึงอ่าวไทย ซึ่ง
จะแวะจอดจังหวัดละ 1 เดือน รวม 12 จังหวัด โดยมีการ
ออกแบบเรือ จำ�นวน 5 ลำ� พร้อม 5 ฟังก์ชั่นกิจกรรม ได้แก่

1. ศูนย์การเรียนรูก้ ารปลูกหญ้าแฝก 2. การ Reuse และการบ่มแก๊ส
จากซากต้นหญ้า ซึง่ จะถูกนำ�ไปผลิตเป็นสิง่ ของทีเ่ กิดประโยชน์และ
สามารถนำ�ไปใช้ได้ 3. ห้องสมุดมีชวี ติ ทีส่ ามารถวิง่ เล่น ปีนป่าย
อ่านหนังสือ และได้ยนิ เสียงของชีวติ ธรรมชาติรอบข้าง 4. ดนตรีและ
กิจกรรมนันทนาการ และ 5. สระว่ายน้�ำ เพือ่ ให้สมาชิกในครอบครัว
ได้มเี วลาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
นางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์ กล่าวว่า สำ�หรับสาเหตุท่ี
เลือกแม่นำ�้ เจ้าพระยา เพราะเป็นแม่นำ�้ ที่อยู่ค่กู ับคนไทยมาอย่าง
ยาวนาน โดยปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมีจำ�นวนมาก พร้อมกับ
จำ�นวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่กลับไม่มใี ครให้ความสนใจหันกลับมา
ฟืน้ ฟูสภาพแม่น�ำ้ สายหลักแห่งนี้ จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญทีเ่ ลือกเคสของ
แม่นำ้�เจ้าพระยามาทำ�เป็นโครงการศิลปนิพนธ์ ซึ่งผลงานชิ้นนี้
สามารถคว้ารางวัล Best of Category Interior Design และรางวัล
Best of The Show 2013 พร้อมทุนการศึกษา Summer Program ณ
Domus Academy, Italy โดยจะต้องออกเดินทางไปเรียนในช่วงเดือน
กันยายนนี้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทีเ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี
“จริงๆ แล้วเป็นคนที่ชอบคิดและออกแบบอะไรที่แตกต่าง
จากคนอื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วก็พบว่าการ
ออกแบบภายในนั้น ไม่จำ�เป็นต้องออกแบบบ้าน อาคาร แต่เรา
สามารถนำ�สิง่ ต่างๆ รอบตัวมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เข้ากับการ
ออกแบบภายในได้ ท้ายสุดนีอ้ ยากขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่
ได้แนะแนวความคิด แชร์ไอเดียดีๆ ในการทำ�งานทุกครั้งจนมี
วันนีไ้ ด้” นางสาวนุชนัดดา กล่าวเสริม
การออกแบบไม่มคี �ำ ว่ายาก มีแต่ค�ำ ว่า Inspiration: What/ Why/
How ถ้าเราหาคำ�ตอบนัน้ ได้เส้นทางของนักออกแบบเปิดรออยูแ่ ล้ว

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า :
ศิลปะกระดาษและอาการเหนือจริง

โปรเจกต์ PAPER ART AND HYPERREALITY หรือ “ศิลปะ
กระดาษและอาการเหนือจริง” ผลงานการออกแบบของนาย
ศัลยวิทย์ ดวงอัมพร ศิษย์เก่าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะ
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลสุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า กล่าวว่า ต้องการนำ�เสนอถึง
งานศิลปะกระดาษและแนวคิดแบบเหนือจากความจริงลงบน
เสื้อผ้า รูปแบบเสื้อผ้าจึงสื่อสารออกมาเป็นลักษณะของงาน Art
ทีส่ ามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้จนถึงการพัฒนาแบบหรือวัสดุเพือ่ ทีจ่ ะเป็น
เสือ้ ผ้าทีใ่ ส่ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ ผูส้ นใจทีม่ องหาความแปลกใหม่งานศิลปะและแนวคิดลึกซึง้
บนเสื้อผ้า
ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นจากความชอบเกี่ยวกับงานศิลปะและ
งานกระดาษ จึงอยากนำ�ทั้ง 2 สิ่งมาประยุกต์ลงบนเสื้อผ้า โดย
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Hyperreality คือ การเกินจากความจริง
หรือเหนือจากความจริงในเรื่องของสรีระรูปทรงของเสื้อผ้าที่มี
ลักษณะของการเกินจากทรงของเสื้อผ้าปกติ ความพอดีของ
ไซส์เสือ้ ในการสวมใส่ มาเป็นสาระสำ�คัญในการออกแบบ รวมถึง
ประเด็นที่เกี่ยวกับงานศิลปะกระดาษที่ได้ถูกหยิบยกมาใช้ ไม่ว่า
จะเป็นการแรเงาเสื้อผ้า โดยใช้วิธีการพับหรือการต่อกันของงาน
กระดาษ แบบ Modular ซึ่งการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ เป็น
เสมือนสิง่ ยืนยันว่า แมสเสจ ทีเ่ ราสือ่ สารลงบนเสือ้ ผ้านัน้ สามารถ

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาแอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก :
รักมาก = ท�ำร้ายมาก

ปิดท้ายด้วยผลงาน 2D แอนิเมชั่นเรื่อง The Blanket ผลงานของนางสาว
ภัสราภรณ์ ตามภานนท์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนอกจากจะคว้ารางวัลสุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาแอนิเมชั่น
โมชั่นกราฟิกแล้ว ผลงานชิ้นนี้ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการ TBS DigiCon 6 (Thailand)
2013 รวมถึงได้รบั คัดเลือกให้น�ำ เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดกับทาง TBS DigiCon 6
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย
สำ�หรับจุดเริ่มต้นของผลงานชิ้นนี้ เกิดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิด
และครอบครัวของตนเอง ที่ต้องการนำ�เสนอเรื่องราวของความรัก ความห่วงใย และ
ความคาดหวังของครอบครัวที่มีมากเกินไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ
เหล่านั้นกลับกลายมาเป็นความกดดันที่แสนจะน่าอึดอัด โดยสื่อสารเรื่องราวสะท้อน
การบอกเล่าผ่านเนื้อหาต่างๆ ไปยังผู้ชม
“ขอขอบคุณคณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ทีส่ อนให้เรียนรูอ้ ะไรมากมาย
ทั้งด้านวิชาชีพและสังคม และที่สำ�คัญคือ การมอบโอกาส ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งสองท่านคือ อาจารย์ภัทร นิมมล และผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ อาจารย์ทุกๆ ท่าน
และเพื่อนๆ ทุกคนในคณะดิจิทัลอาร์ต สำ�หรับคำ�แนะนำ�ที่ดีตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา” นางสาวภัสราภรณ์ กล่าวเสริม
นับเป็นอีกหนึง่ เรือ่ งราวความสำ�เร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ทีผ่ า่ นการ
เจียระไนจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการออกแบบของประเทศไทย แม้จะมา
จากคนละด้าน ต่างคน ต่างความคิด ต่างสไตล์ แต่สิ่งที่ทั้ง 3 คนมีเหมือนกัน คือ
เป็นคนมีของ...

สวัสดีครับ.. ผมนายภาณุรจุ จตุจนิ ดา
(มาร์ท) ใครๆ มักเรียกผมว่า มาร์ต้ี ผมเรียน
จบระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
นานาชาติบางกอกพัฒนา และตอนนี้ผมกำ�ลัง
ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
หากถามถึงเหตุผลทีผ่ มเลือกเรียนสถาบัน
การบิน และเลือกมหาวิทยาลัยรังสิต ผมตอบได้
เลยว่าเป็นสถาบันการศึกษาทีม่ ชี อ่ื เสียง และมี
บัณฑิตที่ประสบความสำ�เร็จหลายรุ่น ซึ่งก่อน
หน้าที่ผมจะตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต ผมได้ ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ทั้ ง จากทาง
อินเทอร์เน็ตและสอบถามจากรุน่ พี่ พอผมได้มา
เรียนทีน่ ก่ี ไ็ ม่ผดิ หวังเลยครับทีเ่ ลือกคณะนี้ และ
ยังมีความสุขมากกับการเรียน มีความสุขกับ
สังคม การอยู่ร่วมกันของเพื่อนและอาจารย์
ตลอดจนรุ่นพี่ท่ีคอยให้คำ�ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
สถาบั น การบิ น เปรี ย บเสมื อ นครอบครั ว อี ก
ครอบครัวหนึง่ ของผม ทำ�ให้ผมรูส้ กึ อบอุน่ มาก
ครับ นอกจากนี้ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต ยังได้เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ไป
ฝึกบินทีร่ ฐั ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ที่ GFT ประเทศแคนาดา อีกด้วย
สำ�หรับน้องๆ ทีส่ นใจด้านการบิน ผม
อยากฝากถึงน้องๆ เลยครับว่า สถาบันการบิน
ไม่เพียงแต่ฝึกคนให้เป็นนักบินเท่านั้น แต่
ฝึกคนให้มรี ะเบียบวินยั รักในวิชาชีพ
นักบิน ผมเชือ่ ว่าถ้าทุกคนตัง้ ใจทำ�
ไม่วา่ สิง่ ทีท่ �ำ นัน้ จะยากแค่ไหน ทุกคน
สามารถประสบความสำ � เร็ จ ได้
แน่นอนครับ

นางสาวธนพร กล่ำ�ทวี (ไอซ์) นักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษามัธยมปลายจาก
โรงเรียนอุทยั วิทยาคม จังหวัดอุทยั ธานี
ไอซ์เล่าถึงการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ว่า “ปัจจุบันในประเทศเรา
อัตราส่วนบุคลากรที่จบสายวิทยาศาสตร์ยังมี
จ�ำนวนน้อย ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสาขาทีส่ งั คมต้องการ
อยู่ และโดยส่วนตัวก็ชอบวิชาเคมีเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว จึงอยากจะต่อยอดความรู้ทางด้านเคมีให้
มากขึ้น ตอนที่ไอซ์จบชั้นมัธยมปลายได้มองหา
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามพร้อมทางด้านวิชาการและ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยได้หาข้อมูล
มากมายและได้เข้าร่วมงาน Open House ของ
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ทมี่ หาวิทยาลัยรังสิต จาก
การเข้าร่วมงานครั้งนั้นได้ทั้งความรู้ ความ
สนุ ก สนานและความเป็ น กั น เองกั บ ทั้ ง รุ ่ น พี่
และคณาจารย์ ทุ ก ท่ า น ซึ่ ง พอได้ ม าเรี ย นที่
มหาวิทยาลัยรังสิตจริงๆ แล้วทำ�ให้มีความสุข
เพราะที่น่ีเราดูแลกันอย่างเป็นครอบครัว ด้าน
คณาจารย์ก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา
หากนักศึกษามีขอ้ สงสัย ส่วนในด้านอุปกรณ์และ
เครือ่ งมือทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีศนู ย์เครือ่ งมือ
ที่เพียบพร้อม ทันสมัย และเพียงพอสำ�หรับ
นักศึกษาทุกคน”
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาทางสาย
วิทยาศาสตร์ท่ีเรียกได้ว่าถูกบดบังอยู่ในเงามืด
เนื่องจากเด็กไทยที่เรียนสายวิทย์ถูกปลูกฝัง
ความเชื่อผิดๆ ว่า จบมาจะไม่มีการรองรับ
วิชาชีพที่ชัดเจน แต่ความจริงแล้วคนที่เรียนจบ
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถไปทำ � งานได้
หลากหลายมาก ไอซ์จงึ อยากจะเชิญชวนน้องๆ
ทีส่ นใจจะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และขอ
ฝากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของ
น้องๆ ทุกคน

บุฟเฟ่ต์

นางสาวธนพร กล่ำ�ทวี

ถ่ายทอดให้คนอืน่ เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยรางวัลสุดยอดศิลปนิพนธ์เป็น
เหมือนกำ�ลังใจและก้าวแรกในการทำ�งาน รวมถึงการศึกษาต่อในอนาคต
เหตุผลทีเ่ ลือกเรียนแฟชัน่ ดีไซน์ เริม่ จากความชอบงานครีเอทีฟและงานศิลปะ
บวกกับความชอบเสื้อผ้าที่มีมาตั้งแต่เด็ก จึงทำ�ให้สนใจและอยากศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบเสื้อผ้าให้เข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบอย่างลึกซึ้ง ตอนนี้เรียนจบแล้ว
อยากขอบคุณทุกๆ สิ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรียนอยู่ทั้งความสุข-ทุกข์ เพราะทุกอย่าง
เปรียบเสมือนการสอนการใช้ชีวิต ความรับผิดชอบ ความอดทน ที่จะเป็นภูมิคุ้มกัน
ในการดำ�เนินชีวติ ในการทำ�งานบนสายอาชีพนีต้ อ่ ไป และขอขอบคุณอาจารย์ทกุ ท่าน
ที่คอยให้คำ�ปรึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง
“ฝากถึงน้องที่อยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ทุกคนว่า ให้ทบทวนกับตัวเองก่อน
ว่า ชอบและรักจริงๆ หรือเปล่า การออกแบบเสือ้ ผ้าถือเป็นศิลปะแขนงหนึง่ สิง่ สำ�คัญ
คือ จะสือ่ สารหรือถ่ายทอดอย่างไรให้คนทีเ่ ห็นเสือ้ ผ้าทีเ่ ราออกแบบนัน้ เข้าใจและอิน
ไปกับสิ่งที่เราต้องการนำ�เสนอ” นายศัลยวิทย์ กล่าวเสริม
เราควรออกไปเปิดหูเปิดตาจากกรอบเดิม เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ใน
ห้องเรียน แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่

นายภาณุรุจ จตุจินดา
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ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถ
พิ เ ศษ (ด้ า นศิ ล ปิ น ) ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2557
จำ�นวน 12 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ในระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้

(ด้านศิลปิน) ปีนี้ 12 คน

ม.รังสิต ส่งมอบหุน
่ ยนต์เคลือ่ นย้ายวัตถุระเบิดแก่สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ส่งมอบ
หุน่ ยนต์เคลือ่ นย้ายวัตถุระเบิดให้แก่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานสัปดาห์
วิชาการความมัน่ คง ครัง้ ที่ 1 โดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึง่ ทางกองทัพบกได้จดั เวทีและบูธให้แก่มหาวิทยาลัย
รังสิต เพื่อใช้ในการโชว์หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์บริการนานาชาติ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
Star VS RSU Staff

ศูนย์บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมนักศึกษา
ต่างชาติ ในโครงการ Star Program กับทีมบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านวัฒนธรรมอันดีระหว่างกัน โดยมีนกั ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมเป็นกองเชียร์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรังสิต
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คณะไอทีถวายระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์
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แด่วัดพระธรรมกาย
เสวนาปฏิรูปประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างอำ�นาจ”

สำ�นักงานพัฒนาสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต จัดเสวนาเวทีปฏิรูปประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การ
ปฏิรูปโครงสร้างอำ�นาจ” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้
เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีการเสวนาพูดคุยหัวข้อดังกล่าว วิทยากรโดย คุณ
พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์บุญส่ง ชเลธร อาจารย์ประจำ�
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนักเคลื่อนไหวทางสังคม
ดำ�เนินรายการโดย คุณชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

สำ�นักงานรับนักศึกษานานาชาติฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม
RSU-IP Interactive Magazine Production

สำ�นักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม
เวิรก์ ชอปการใช้โปรแกรม เพือ่ งานด้านนิเทศศาสตร์และสือ่ สารมวลชน การถ่ายรูปเพือ่ การสือ่ สารทาง
วารสารศาสตร์ ภ ายใต้ กิ จ กรรมชื่ อ “RSU-IP Interactive Magazine Production” ณ คณะ
นิเทศศาสตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านวิชาการ
ถวายระบบลงทะเบี ย นออนไลน์ แ ด่ วั ด พระธรรมกาย หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
พระอนวั ช ภู ริ ว โร หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นา
เทคโนโลยีเพือ่ ศีลธรรม ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัด
พระธรรมกาย กล่าวว่า ชมรมพุทธศาสตร์สากล
วัดพระธรรมกาย มีโครงการสมุดบันทึกทำ�ความดี
โดยสนับสนุนให้เยาวชนทำ�ความดีแล้วจดลงสมุด
บันทึกความดีและปฏิบัติตามกิจวัตรความดี ซึ่ง
โครงการดังกล่าวทำ�ความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ
ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ
5,000 คน ซึง่ วิธกี ารจัดเก็บข้อมูลหรือการประมวลผล
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ช่วย
พั ฒ นาแอพลิ เ คชั่ น ระบบลงทะเบี ย นออนไลน์
เพราะเล็งเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีคณาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ
อาจารย์สภุ านิช อังศิรกิ ลุ หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดูแลการพัฒนาระบบลง
ทะเบียนออนไลน์ กล่าวเสริมว่า แอพพลิเคชั่นลง
ทะเบียนออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วย
สนับสนุนการทำ�งานด้านการปลูกฝังศีลธรรมของ
นักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยแอพลิเคชัน่
นีจ้ ะจัดเก็บรายชือ่ ของโรงเรียน บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ และกิจกรรมที่คุณครูและนักเรียนได้ทำ�
ร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังศีลธรรม

คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ พระพุ ท ธศาสนา แอพลิ เ คชั่น ดั ง กล่ า วเป็ น
โปรแกรมบริหารเครือข่ายผู้นำ� โดยเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหา และเผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น ซึง่ พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และถวายแด่
วัดพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้
ยังมีโครงการต่อเนือ่ งอีก 1 โครงการ คือ การพัฒนา
แอพลิเคชั่นระบบบริหารกิจกรรมผู้นำ�บุญผ่าน
มือถือ ชือ่ ว่า V-Book โดยอาจารย์อารีรตั น์ ส่งวัฒนา
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นผู้ดูแล
“V-Book เป็นการนำ�หนังสือคูม่ อื สมุดบันทึก
ทำ�ความดีมาปรับให้เป็นแอพลิเคชั่น ที่สะดวกต่อ
การใช้งาน สร้างความน่าสนใจโดยการสร้างเป็น
ภาพเคลือ่ นไหวหรือเป็นภาพกราฟิกทีส่ วยงาม โดย
เด็ ก ๆ สามารถเขี ยนบั น ทึ ก เชื่ อ มต่ อ กั บข้ อ มู ล
ของวัดพระธรรมกายและติดตามกิจกรรมต่างๆ
ของเพื่อนสมาชิกได้ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการช่วย
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ และเข้าถึงได้ตลอด
เวลา ซึ่ ง การพั ฒ นาแอพลิ เ คชั่ น ดั ง กล่ า วจะ
สามารถใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้พัฒนาคาด
หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชน” อาจารย์
อารีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม
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สวัสดีคบั แฟนๆ ทุกท่าน ผมล่ะเป็นปลืม้
ทุกครั้งเวลาที่ออกไปพบปะเพื่อนร่วมงาน ทั้ง
เวลาไปคุมสอบ เข้าร่วมกิจกรรมของมหา’ลัย
เข้าร่วมการอบรม หรือสัมมนา ได้พบเพื่อน
ร่วมงานทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก จะเข้ามาทักทาย
ถามไถ่เรื่องเดินทางท่องเที่ยวเสมอๆ และ
ชอบใจลีลาการเขียนสารคดีทอ่ งเทีย่ วแบบฮาๆ
ของผม หลายท่านมักถามว่ามีหลักการเขียน
อย่างไร ผมเองก็ตอบไม่ถูก เพราะเคยเขียน
ตามหลักการในการเขียนครั้งแรกๆ แล้วไม่
สนุกไม่น่าอ่านเลย จนหาแนวให้ตัวเองได้ว่า
เราเป็นเรา เอาตัวตนที่แท้จริงของเรานี่แหละ
อยากเขียนอะไรก็ใส่เลย แต่สิ่งสำ�คัญต้องไม่
ขาดข้อมูลท่องเที่ยวที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน
ด้วย ภาพประกอบต้องสวยและสือ่ ได้กบั เรือ่ งราว
ที่เขียนคับ
เอาล่ะคับ ตามผมไปลุยพม่ากันต่อ เช้า
วันที่ 22 มีนาคม 2557 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม
บนเขาไจ้เที่ยว พวกเราก็เดินตามกันมาเพื่อจะ
ไปขึน้ รถบรรทุกคนงานไปตัดอ้อย ถึงแม้จะเป็น
ตอนเช้า แต่ผู้คนชาวพม่าและนักท่องเที่ยวก็
เยอะมาก ผมเดินปิดรัง้ ท้ายกลุม่ มา มัวแต่ถา่ ยรูป
เพลิน เงยหน้ามาอีกทีกลุ่มหายไปหมดแล้ว
ผมก็เดินตามน้องหม่องเลี้ยวขวาไปตามทาง
เดินแคบๆ สักแป๊บเริม่ ไม่แน่ใจแล้ว... หลงทาง
ชัวร์ เริม่ เครียด เหงือ่ แตก ตัดสินใจเดินย้อนกลับ
ทางเก่าจนมาโผล่ปากทางเห็นพวกเรายืนรอ
รถอยู่ “จารย์หายไปไหนมาคะ” สาวใหญ่ใน
กลุม่ ถามผม “อ๋อ! แวะถ่ายรูปตามทางคับ” ผม
ตอบแบบไม่ตอ้ งคิดเลย “แหม! หนูกอ้ นึกว่าจารย์
หลงทางซะอีก” แหม! ใครจะตอบว่าหลงทาง
ให้เสียฟอร์มไกด์ใหญ่ชรา 555 กว่าคณะเราจะ

เช้าวันสุดท้าย หลังอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางไปนมัสการพระลาภมุนี ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ทสี่ ดุ
ของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มตี �ำหนิ สูง
37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ
รู ป ประทั บ นั่ ง พระหั ต ถ์ ข วาบรรจุ พ ระบรม
สารีรกิ ธาตุทอี่ ญั เชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กา
ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการ

ระบมบุญที่พม่า (ตอนจบ)
ลงจากยอดเขามาก็เกือบเที่ยงแล้ว น้องฟาง ไกด์
สาวก็พามาทานอาหารกลางวันทีร่ า้ นเดิมทีม่ าเมือ่
วาน อาหารเด่นก็ยงั คงเป็นกุง้ แม่น�้ำ ตัวบึม้ ย่าง แต่
มือ้ นีผ้ มกลับชอบน้�ำ พริกพม่าทีอ่ ร่อยเด็ดมาก ช่วง
บ่ายก็เริ่มภารกิจระบมบุญกันต่อที่พระพุทธรูป
ไจ้ปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง
ประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สร้างโดย 4 สาว
พี่น้อง ที่อุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา สร้าง
พระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตน ไม่ขอ้ งแวะ
กับบุรษุ เพศ ขึน้ รถมาอีกแป๊บนึงก็มาชม ช้างเผือก
ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือก
ตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตาม
ตำ�ราโบราณ บ่ายแก่ๆ มาชมเจดีย์โบตาทาวน์

ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้น
นำ�ท่าน สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย พวกเราเกือบ
ทั้งกรุ๊ปซื้อเครื่องสักการะ ทีต่ กชุดละเกือบพันบาท
งานนีผ้ มขอบายคับ งบหมดและไม่อยากกวนท่านที่
คนขออะไรต่อมิอะไรกันแถวยาวเลย แล้วท่านจะ
ให้ได้ทันใจมั้ยเนี่ย หลังจากนั้นชมวัดพระธาตุเขี้ยว
แก้ว ซึ่งจำ�ลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้
เป็นทีป่ ระดิษฐานพระเขีย้ วแก้ว เมือ่ ครัง้ อัญเชิญจาก
ประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที่อัญเชิญมาที่
พุทธมณฑล จ.นครปฐม
บ่ายคล้อย... และแล้วก็ถงึ เวลาทีผ่ มรอคอย
ทีอ่ ยากมาทริปนีเ้ พือ่ มาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ที่คนเกิดปีมะเมียต้องมา ผมซื้อดอกไม้ธูปเทียน
ก้มกราบนมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อม
ใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำ�เร็จ”
อิ่มเอมมากกับความสวยงามอลังการของสีทองคำ�
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้าน
คู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ
2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำ�
แท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และ
อัญมณีตา่ งๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิม
ขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่
ประเมินค่าไม่ได้ เราใช้เวลาจนพลบค่ำ�ก็มาทาน
อาหารจีนที่ภัตตาคารหรูในสวนสาธารณะกลาง
เมืองย่างกุ้งที่คนไทยไปเปิดกิจการ

ไล่ศตั รูและประทานความเจริญรุง่ เรือง ต่อจากนัน้
มาไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่
กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษสร้างทางรถไฟ
ไปมัณฑะเลย์ ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ
ของมอญ เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า
ประมาณ 11 โมงก็มาละลายทรัพย์กนั หน่อย ไม่งนั้
พี่ไทยอกแตกตาย 555 เลือกซื้อสินค้าที่สก๊อตมาร์เก็ต ซึง่ เป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ของพม่า รวบรวม

ความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม
ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก
งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจาก
เกาหลีและญีป่ นุ่ ภาพเขียนสีนำ�้ สีนำ�้ มันอันงดงาม
ในราคาถูก ผมได้ภาพเขียนสีน�้ำมันมา 1 ภาพ
หนูหม่อง เปิดมา 60,000 จ๊าด ผมต่อราคาแบบ
ฮาๆ อยู่พักใหญ่ ได้มาที่ 33,600 จ๊าด คิดเป็นเงิน
ไทย 840 บาท ใส่กรอบทีบ่ า้ นเราอีก 800 บาท วันไป
รับรูปจากร้าน เจ้าของร้านขอซือ้ ต่อให้ 2,500 บาท
ไม่ขายคร๊าบบบ เรามาต่อมือ้ เทีย่ ง อย่างเริดหรูคบั
พีน่ อ้ ง ทัง้ กุง้ ล็อบสเตอร์ เป็ดปักกิง่ ปูนมิ่ ผัดผงกะหรี่
ฯลฯ บ่ายแล้วขึ้นรถมาสักพักใหญ่ชมความงามที่
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน�้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของ
พระพุทธรูปหยกขาว และพระอุปคุต ตกเย็นส่งท้าย
ด้วยอาหารจีน จนได้เวลา 3 ทุ่มก็มาถึงสนามบิน
ขึ้ น เครื่ อ งนกแอร์ ก ลั บ บ้ า นเรา ถึ ง สนามบิ น
ดอนเมืองตอน 4 ทุม่ 45 โดยสรุปทริปนี้ ต้องบอกว่า
คุ้มค่าในทุกๆ ด้าน เกินราคาที่จ่าย เป็นอันว่า
ลู ก ศิ ษ ย์ ผ มที่ จั ด การให้ รอดตั ว ไปไม่ โ ดน
จารย์อิทตบ 555
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เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับ ม.รังสิต

ผ่านระบบออนไลน์
Blogspot.com
ขอเชิญชวนผูท้ สี่ นใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ทัง้ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เรียน
รู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำ�วัน และภาษาอังกฤษสำ�หรับการสอบ IELTS ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว
วันนี้ โดยสามารถศึกษาบทเรียนต่างๆ ผ่าน http://www.rsu2013premium1.blogspot.com/ ทั้งนี้ สำ�หรับผู้เริ่ม
ต้นสามารถศึกษาทักษะเบื้องต้นได้จาก VDO (SPEAKING/LISTENING) เรื่อง Learn English-British English in
Three Minutes-Asking about Names จาก URL: Learn English-British English in Three Minutes-Asking about
Names ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=5odwo-6MDJU
ภาษาอังกฤษจะไม่ยากสำ�หรับคุณอีกต่อไป ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียนรู้ได้ผ่าน RSU2013 Premium1.
Blogspot.com โดย รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
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Notebook
[นาวิน คุ้มกลางดอน, วิโรจน์ สุขสวัสดิ์]

AT&T

App สุดจี๊ด
โหลดไว้ติดมือถือ!

เภสัชฯ ม.รังสิต
เปิดศูนย์เภสัชสนเทศ

ให้ความรู้เรื่องยาและสุขภาพ 24 ชม.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดศูนย์
เภสัชสนเทศ (Drug Information Center หรือ DIC) ให้
ข้อมูลข่าวสารหรือข้อสงสัยเรื่องยาและสุขภาพ โดย
เภสัชกรผูเ้ ชีย่ วชาญ 24 ชัว่ โมง พร้อมมุง่ เน้นให้นกั ศึกษา
เภสัชศาสตร์ได้ฝึกทักษะการให้บริการเภสัชสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า
ศูนย์เภสัชสนเทศ (Drug Information Center หรือ DIC)
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารหรือข้อ
สงสั ย เรื่ อ งยาและสุ ข ภาพ โดยอาจารย์ เ ภสั ช กรที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์
ประเมินผลและสรุป ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนตรงตามความ
ต้องการในการนำ�ไปใช้ โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลทาง
ด้านยาอย่างถูกต้อง และสามารถนำ�ข้อมูลทางยาไปใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้นกั ศึกษาเภสัชศาสตร์
ได้ฝึกทักษะการให้บริการเภสัชสนเทศ
“คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลยาและ
สุขภาพขึน้ เพือ่ บริการความรูด้ า้ นยาและสุขภาพอืน่ ๆ แก่
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยสามารถ
ค้นคว้าบทความข่าวสาร และฝากคำ�ถามที่สงสัยไว้
ในส่วนของคำ�ถามคำ�ตอบ ซึ่งจะมีคณาจารย์ของคณะ
เภสัชศาสตร์มาช่วยตอบข้อสงสัยเหล่านัน้ โดยทางศูนย์
ข้อมูลยาได้มีการรับตอบคำ�ถามทางโทรศัพท์ด้วย โดย
ผูท้ สี่ นใจสามารถโทรศัทพ์เข้ามาถามคำ�ถามได้ และหาก
ไม่มผี รู้ บั สายจะมีระบบฝากข้อความ แล้วทางศูนย์ฯ จะ
ดำ�เนินการตอบกลับให้ สามารถใช้บริการได้ที่ โทร.
0-2997-2222 ต่อ 5041 Website ศูนย์ขอ้ มูลยาของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นแหล่งข้อมูลทาง
ด้านยาและสุขภาพที่ดี ซึ่งได้พยายามปรับปรุงตลอด
เวลา โดยทางศูนย์บริการเภสัชสนเทศได้มีการขอความ
ร่วมมือให้ผรู้ บั บริการ แสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเภสัชสนเทศ เพือ่ นำ�ความ
คิดเห็นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารเภสั ช สนเทศให้ ดียิ่ ง ขึ้ น ”
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเสริม
ด้าน อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ หัวหน้าหมวด
วิ ช าเภสั ช กรรมปฏิ บั ติ พิ เ ศษ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นอกจากศูนย์ฯ ดังกล่าว
จะให้บริการข้อมูลเรือ่ งยาและสุขภาพแล้ว ยังเป็นสถานที่
ฝึกงานสำ�หรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 เพื่อให้
นักศึกษาได้สบื ค้นข้อมูลและทำ�งานอย่างเป็นระบบ ทัง้ นี้
คำ�ถามส่วนใหญ่ทผี่ ใู้ ช้บริการเข้ามาสอบถามจะเกีย่ วกับ
การใช้ยาในชีวิตประจำ�วัน การตรวจร่างกายเบื้องต้น
การตรวจสอบโรคเบื้องต้น โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่ง
สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่ ใหญ่ได้ดว้ ย สำ�หรับการให้
ข้อมูลจะผ่านนักศึกษาฝึกงานและมีอาจารย์ที่คอย
คัดกรอง โดยอาจารย์จะตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จึงจะตอบกับคนไข้ ทัง้ นี้ กรณีถา้ มีบางคำ�ถามทีไ่ ม่แน่ใจ
เราก็จะมีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางเชือ่ ถือได้ และมีเอกสาร
อ้างอิงให้ พร้อมทัง้ มีคณะกรรมการช่วยกันหมุนเวียนใน
การช่วยตอบคำ�ถามอีกทางหนึ่ง

ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ต้องบอกว่าแอพลิเคชั่น (Application) คือสิ่งที่ช่วย
สร้างสีสนั ให้แก่การใช้โทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ ไม่วา่ จะ App สำ�หรับถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ
หน้าสวย-หล่อ เกม ออกกำ�ลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
เราต้องไปอัพเดตกันหน่อยแล้วว่าน้องๆ ในรั้ว ม.รังสิต เค้ามี App อะไรที่โหลดไว้ใน
โทรศัพท์กันบ้าง และทำ�ไมต้องโหลดเก็บไว้

นางสาวพรรธน์ธวัล นุกูลวิทย์ (แป้ง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
“ส�ำหรับแป้ง App ที่โหลดไว้ติดเครื่องและขาดไม่ได้
เลยคือ Line Facebook และ Instagram เอาไว้ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารและคอยติดตามอัพเดตการเคลื่อนไหวของ
เพื่อน ไอดอลคู่ใจ สถานที่สุดชิค อาหารอร่อย เรียกได้
ว่าแค่มีแอพเหล่านี้แป้งก็จะไม่ตกเทรนด์ ว่างเมื่อไรเป็นอัน
ต้องหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูตลอด ขาดไปนี่เฉาชัวร์... อิอิ”

นายชลัช กมล (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
“ผมเป็นคนชอบเดินทางอยู่ตลอด ดังนั้น
ระหว่างทางเพื่อไม่ให้เกิดอาการเบื่อ เซ็ง จึงต้อง
มีกิจกรรมอะไรท�ำ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกโหลด
Foxtube ไว้ เพราะ App นี้สามารถโหลดหนังโหลด
เพลงใน Youtube มาฟังแก้เบื่อระหว่างเดินทางได้
อีกอย่างจะได้ซ้อมเสียงไว้ร้องคาราโอเกะได้ด้วย”

นางสาวสกุณา หลิ่วพิริยะวงศ์ (กูล)
นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
“กูล เป็นคนติดแชต พูดคุยอัพเดตเรื่องราวต่างๆ
กับเพื่อนและคนรอบข้าง Line และ Facebook จึงเป็นแอ
พลิเคชั่นที่กูลขาดไม่ได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ App
เหล่านีใ้ นการแชร์เรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ ข่าวสาร ความช่วยเหลือ
ได้อีกด้วย และล่าสุดแอพลิเคชั่นเหล่านี้ยังสามารถใช้
บริการโทรฟรีหากันได้อีกด้วย... เก๋ๆ เลย”

นางสาวกัญญ์กานต์ กุญโคจร (มาย)
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์
“มายเป็นคนชอบอัพเดตข่าวสารเรื่อง
ราวต่างๆ ไม่ว่าจะชอป กิน เที่ยว แฟชั่น
บันเทิง สังคม การเมือง App ที่ต้องมีติดมือ
ถือไว้คอื Line และ Facebook ซึง่ นอกจากนัน้
ยังท�ำให้เราได้เจอเพื่อนเก่า และได้เพื่อนใหม่
เพิ่มขึ้นอีกด้วย และยังสามารถตั้งเพจท�ำ
ธุรกิจค้าขายก็ได้ สารพัดประโยชน์เลยค่ะ”

นายคณพศ อินทรคง (บอย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“ส�ำหรับวัยรุ่นชอบฟังเพลง
อย่างผมเลือก App ตัวนี้เลยครับ
Free Music จุดเด่นของ App นี้คือ
สามารถโหลดวีดิโอจากลิงค์ต่างๆ
มาเก็บไว้ดูในเครื่องได้ตลอดเวลา
และสามารถโหลดมิ ว สิ ก วี ดิโ อที่
ชอบมาเก็บไว้ได้อีกด้วย เรียกว่า
โดนใจเด็กแนวคอเพลงอย่างผม
ครับ”

นายวีระพล แสนสุข (แม็ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

“Line และ Facebook ผมต้องโหลดติดเครื่องไว้
เลยครับ แชตก็ได้ โทรฟรี อัพเดตข่าวสารก็ได้ แบ่งปัน
เรื่องราวดีๆ หรือติดตามเพื่อนๆ ก็ได้ครับ”
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ม.รังสิต เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ก้าวสู่ระดับสากล

World Innovation (2) : Japan
ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยุทธหัตถี

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติจนี
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่ มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณุ ภาพ
ทางภาษาจีนให้ก้าวสู่ระดับสากล และตอบโจทย์ความ
ต้องการในวิชาชีพของสังคม
ดร.กัญจนิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติจนี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
รังสิต ได้เริม่ ต้นจากการก่อตัง้ Chinese Business Schools
(CBS) ขึ้นตั้งแต่ปี 2006 เพื่อตอบโจทย์การศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาชาวจีนที่สนใจเลือกมา
ศึกษาต่อที่ประเทศไทย และเมื่อปีที่แล้ว (2556) ได้
ทำ�การปรับหลักสูตรและขยายจากโปรแกรม Chinese
Business Schools มาเป็นวิทยาลัยนานาชาติจนี ด้วยเล็ง
เห็นว่า เริม่ มีการขยายตัวในด้าน Chinese Program มาก
ขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับศักยภาพความรู้ด้านภาษา
จี น ของคนไทยดี ขึ้ น นี่ จึ ง เป็ น ที่ ม าของการเปิ ดตั ว
“วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต” หรือ
International Chinese College (ICC) ขึ้น
“เดิมทีนนั้ เรามีนกั ศึกษาชาวจีน 100 เปอร์เซ็นต์
ที่เข้ามาเรียนหลักสูตร CBS แต่ในปีนี้จะเป็นปีแรกทีเ่ ปิด
รับนักศึกษาชาวไทย โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ห้โอกาสทางการศึกษากับเด็กทุกคน โดยกระบวนการ
การเรียนการสอนนั้น จะจัดให้ทั้งนักศึกษาชาวไทย
และชาวจีนเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ จะได้เป็นการพัฒนาด้าน
ภาษา เรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรม และมี ค วามรู ้ เ ชิ ง ลึ ก ใน
สายวิชาชีพทีเ่ ลือกเรียน เพราะว่าสมัยนี้ ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศอย่างเดียวนัน้ อาจยังไม่เพียงพอ
แต่จะต้องเป็นภาษาต่างประเทศบวกกับวิชาชีพ และนี่
จึงเป็นค�ำตอบที่ว่า นานาชาติจีนก�ำลังจะท�ำอะไร จะ
เดินไปในทิศทางไหน และจะสามารถตอบโจทย์ให้กับ
สังคมหรือสร้างบัณฑิตให้แก่สังคมได้มากน้อยอย่างไร
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวจีนหรือไทย จะสามารถ
เลือกเรียนปรับพืน้ ฐานก่อนเริม่ เรียนจริงได้ ตัวอย่างเช่น

นักศึกษาไทยทีส่ มัครมาเรียนช่วงซัมเมอร์นี้ จะได้ไป
เก็บตัวทางด้านภาษาที่ประเทศจีนเป็นเวลา 10
สัปดาห์ หลังจากนั้น เมื่อเปิดเทอมใหญ่นักศึกษาทั้ง
สองกลุม่ นีก้ จ็ ะกลับมาเรียนรวมกัน ปีการศึกษาแรกนัน้
จะสอนเป็น Bilingual เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสปรับตัว
และสร้างความคุ้นเคยต่อกัน โดยหลักสูตรที่ทาง
มหาวิทยาลัยเปิดสอนจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ และก�ำลังจะเปิดสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ด้วย นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ
และกฎหมาย ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้จะเปิด
ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การเงินและ
การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสองสาขา
วิชาหลังนี้ นักศึกษาจะได้รับปริญญาสองใบโดยที่
ไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปเรี ย นที่ เ มื อ งจี น ในอนาคต
นอกจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้ว ยังอยากจะเปิด
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วย เพราะ
สาขาวิชานี้เป็นสาขาที่คนจีนให้ความส�ำคัญ และให้
ความสนใจกับประเทศไทยมากทีเดียว” คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติจีน กล่าว
วิทยาลัยนานาชาติจนี มหาวิทยาลัยรังสิต จะ
เป็นอีกหนึง่ หลักสูตรทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ ภาษาทีเ่ รา
ใช้ในการสื่อสารนั้น หากจะให้สมบูรณ์แบบเราจะ
ต้ อ งนำ � ภาษานั้ น ๆ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพได้ด้วย ซึ่งนักศึกษาที่จบออกไปนั้น
จะเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดอาเซียนในอนาคต

โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี
เป็นภาพยนตร์ ภาค 5 ในภาพยนตร์ชุดตำ�นานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช โดย 4 ภาคก่อนหน้านี้ ได้แก่ ภาค 1
องค์ประกันหงสา ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ ภาค 3 ยุทธนาวี
และภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ถึงแม้วา่ มีฐานะเป็นภาพยนตร์ภาคต่อทีค่ นดูได้รบั
รูเ้ รือ่ งราวมาแล้วจากภาคก่อนหน้านัน้ แต่การทีภ่ าพยนตร์
ภาคนีน้ �ำ เสนอศึกยุทธหัตถีซงึ่ เป็นหัวใจของตำ�นานสมเด็จ
พระนเรศวร ทำ�ให้กลายเป็นภาพยนตร์ทมี่ คี วามน่าสนใจ
เกินฐานะภาพยนตร์ภาค 5
กล่าวได้ว่าสำ�หรับผู้ที่ติดตามภาพยนตร์ชุดนี้ ศึก
ยุทธหัตถี คือ เรื่องราวที่รอคอยอยากจะชม ในขณะที่
ภาค 3 และ 4 อาจมีฐานะเป็นเพียงภาพยนตร์ที่รองรับ
การมาถึงของศึกยุทธหัตถีเท่านั้น
คำ�ถามสำ�คัญก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ดีและคุ้มค่า
สำ�หรับการรอคอยหรือไม่ เท่าทีไ่ ด้รบั ฟังมา บางความเห็น
ก็บอกว่า “ไม่ดีเลย” บางความเห็นบอกว่าคุณภาพ
ภาพยนตร์ถ่ายทำ�เหมือนกับละครโทรทัศน์
คงต้ อ งยอมรั บ คุ ณ ภาพการถ่ า ยทำ � บางฉากดู
เหมือนละครโทรทัศน์อย่างที่มีคนบอก แต่โดยรวมคงไม่
ถึงขั้น “ไม่ดีเลย” ใช้คำ�ว่าไม่ดีอย่างที่คาดหรือไม่ดีเท่าที่
ควรหรือดีกว่านี้ได้อีกน่าจะเหมาะสมกว่า
ส่วนฉากยุทธหัตถีนั้น ยอมรับว่าเป็นฉากที่ยาก
และซับซ้อนในแง่การถ่ายทำ� ซึ่งภาพยนตร์ที่ปรากฏออก
มาได้สะท้อนถึงการทำ�งานหนักและงานฝีมือที่น่าชมเชย

โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

ฉบับนีม้ าต่อเรือ่ ง นวัตกรรม จาก
ฉบับทีแ่ ล้วทีน่ กึ ถึงประเทศญีป่ นุ่ แต่กอ่ นอืน่
ต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสีย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของพีน่ อ้ งชาว
จั ง หวั ด เชี ย งรายด้ ว ยนะครั บ จาก
เหตุการณ์นปี้ ระเทศไทยเราคงต้องตืน่ ตัว
ให้ความรูแ้ ละเตรียมป้องกันอย่างจริงจัง

Plants VS Zombie
Garden Warfare
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

สวัสดีครับท่านผู้อ่านสารรังสิต
ทุกท่าน สบายดีกันไหมครับ ช่วงนี้เข้า
หน้าฝนแล้ว ดูแลสุขภาพกันดีๆ นะครับ
ส�ำหรับสารรังสิตฉบับนี้ผมมีเกมใหม่มา
แนะน�ำคอเกม Casual ทุกคนครับ นั่นก็
คือเกม Plants VS Zombies Garden Warfare
จากค่าย PopCap ทีจ่ ะออกในเร็วๆ นี้ ครับ
เชือ่ ว่าหลายท่านคงต้องเคยได้เล่นได้รจู้ กั
เกมนี้กันพอสมควร ตั้งแต่ Plants VS
Zombies, Plants VS Zombies 2 และ Plants
VS Zombies Adventure บน Facebook

แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้ โดย อักษรลักษณ์

(ได้สักที) อย่างที่ญ่ีปุ่นก็มีนวัตกรรมที่ช่วยได้
อย่างเช่น Life Armour Ball หรือ ลูกบอล
ช่วยชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
พายุ ห รื อ จากแผ่ น ดิ น ไหวที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น
ประสบปัญหาอยู่เป็นประจ�ำ อุปกรณ์ชิ้นนี้มี
ราคา 5,000 เหรียญสหรัฐ มีหลากหลายสีให้
เลือก ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร น�้ำ
หนักประมาณ 80 กิโลกรัม สามารถรับแรงกด
จากภายนอกได้มากถึง 9.3 ตัน ลูกบอลถูก
สร้างให้ลอยน�ำ้ และทนได้ในระดับความลึก 25
เมตร มีอุปกรณ์ภายในเพียงพอต่อการรอด
ชีวิต โดยสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ มีอปุ กรณ์เสือ้ ชูชพี เครือ่ ง
กระจายเสียงและเชื่อมต่อได้กับระบบ GPS
เพื่อการติดตามค้นหา

เกมนี้มีอยู่ในหลาย Platform เลยครับ
เริ่มต้นมาจาก PC, Facebook แล้วมาสู่ บน
iOS, Android และมาถึงเวอร์ชั่น XBOX One,
PS3, PS4 ส�ำหรับ Plants VS Zombies Garden
Warfare นี้ มีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ๆ
เยอะมาก ทั้งในส่วนการเล่นพร้อมกันถึง 24
คนเลือกข้างได้ว่าจะเล่นเป็น Plants หรือว่า
Zombies สามารถปรับแต่งตัวละครทั้งสอง
ฝ่ายได้และหากชอบเล่นกันหลายคน จะมี
โหมดสี่คนให้เล่นพร้อมกันช่วยกันเล่น และ
เราจะได้พบเจอซอมบี้ตัวใหม่ๆ อีกหลายตัว
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารเล่ น ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย
พร้อมกับความสามารถพิเศษของแต่ละตัว
ละครทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากมาย ดังนัน้ หากใครที่
เป็นแฟนๆ เกม ซีรยี่ ์ Plants VS Zombies ไม่ควร
พลาดอย่างยิง่ กับภาค Garden Warfare นีท้ จี่ ะ
ออกมาในเดือนกรกฎาคม เก็บเงินรอไว้ได้เลย
ราคาเวอร์ชั่น PC ประมาณ 800 บาท

ผลงานล�ำดับที่ 3 ของอาจารย์คิมรันโด เจ้าของผลงานอันโด่งดัง ‘เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด’ และ ‘พันครั้งที่หวั่นไหว
กว่าจะเป็นผู้ใหญ่’ โดยผลงานชิ้นนี้อาจารย์ผู้เยียวยาชีวิตผู้อ่านวัยรุ่นกว่าสามล้านคนทั่วโลกได้ใช้เวลา 1 ปี ออกเดินทางไปท�ำ
วิจัยโดยพูดคุยกับคนหนุ่มสาวทั่วโลก ตามหาว่างานเพื่อวันพรุ่งนี้ของพวกเขาเป็นเช่นไร จนสามารถแบ่งงานในโลกยุคใหม่ออก
ได้ 6 ประเภท คือ งานที่ใช้แรงงานเหมือนสมัยก่อน งานไม่ประจ�ำที่ย้ายที่ท�ำงานไปได้เรื่อยๆ ธุรกิจเพื่อสังคม งานที่เล่นสนุก
ได้ไม่แพ้การท�ำงานหนัก หนุ่มสาวที่กลับไปท�ำงานที่บ้านเกิด และธุรกิจเกิดใหม่ขนาดเล็กที่เป็นพลังขับเคลื่อนโลก ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นงานที่หนุ่มสาวทั่วโลกก�ำลังไขว่คว้ากันอยู่
‘แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้’ จะบอกคีย์เวิร์ด 11 ประการ ที่หนุ่มสาวต้องรู้เพื่อไขว่คว้า ‘งานของฉัน’ งานที่เป็นผลลัพธ์
ของความฝัน หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้คุณมองเห็นเทรนด์ของงานในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และการหางานส�ำหรับ
ตัวเองนั้นจ�ำเป็นต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้าง แล้วนิยามค�ำว่า ‘งาน’ ของคุณจะเปลี่ยนไป มันจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความ
อยู่รอดหรือเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้น แล้วคุณก็จะไม่ทุกข์กับงานอีกต่อไป
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ทีม “Yindee Production”
นศ.ภาพยนตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

อาหารยามเจ็บป่วย (ตอน 1)

อาหารธรรมดาหรืออาหารปกติ (Regular มะละกอสุก มะม่วงสุก ไขมัน ครีม นม เนย
ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์

ของดีมีอยู่

นักศึกษาทีม Yindee Production นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ปี
การศึกษา 2556 ภายใต้ชื่อ “RSU Library: ห้องสมุด
สะดุดรัก” ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานหอสมุด เพื่อส่งเสริม
และกระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการเห็นความสำ�คัญของห้องสมุด
นางสาวณิชชาอร เหว้าพรหมมินทร์ ในฐานะ
ตัวแทนของทีม เล่าว่า ทราบข่าวโครงการนี้จาก
อาจารย์ที่สาขาได้แนะนำ�ว่า ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมี
โครงการประกวดห้องสมุด อาจารย์จึงอยากให้ลอง
ส่งเข้าประกวด เพราะว่าดูจากศักยภาพของการทำ�
หนังของนักศึกษาน่าจะทำ�ได้ออกมาระดับหนึ่ง และ
อาจมีแนวโน้มในการได้รางวัล ซึ่งในตอนแรกไม่คิด
ว่าจะได้ และได้รางวัลชนะเลิศ เพราะทีมอืน่ เป็นการ
ทำ�คลิปพรีเซนต์หอ้ งสมุด แต่ทมี เราทำ�เป็นหนังสัน้ จึง
มีความโดดเด่นจากทีมอื่น
ด้าน นายสิรดิ นย์ โสภณสิรริ กั ษ์ กล่าวว่า หนัง
ทีท่ �ำ ขึน้ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความรักทีเ่ กิดขึน้ ในห้องสมุด
โดยพยายามใช้คอนเซปต์ “ถ้ามีดีก็มาตั้งนานแล้ว”
ซึ่งคำ�นี้เป็นคำ�ที่สื่อให้เห็นว่า ห้องสมุดมีดี เพราะถ้า
คนรูป้ ระโยชน์ของห้องสมุดก็จะมาใช้หอ้ งสมุดมากขึน้
เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จึงเป็นการสื่อทั้งในแง่ของ
ความรู้และความรัก โดยพระเอกเป็นคนไม่เอาถ่าน
แต่ต้องมาห้องสมุดและได้มาเจอกับนางเอก และ
นางเอกได้ช่วยเรื่องการเรียนให้แก่พระเอก โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าพระเอกเรียนได้เกรด A นางเอก
จะให้เบอร์พระเอก ด้วยเหตุนี้พระเอกจึงต้องมา
ห้องสมุดทุกวัน
นายสุภาษิต คำ�มานิตย์ กล่าวถึงการทำ�หนัง
ว่า มีทีมงานทั้งหมด 17 คน และใช้ระยะเวลา 5 วัน

โดยวันแรกทำ�การเขียนบท วันที่สองหานักแสดง วันที่
สามดูสถานที่ในการถ่ายทำ� วันที่สี่ถ่ายทำ� และวัน
สุดท้ายตัดต่อและส่งคลิป ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้
ให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสถานที่ในการถ่ายทำ�
โดยส่วนมากเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ส่วนนักแสดงเป็นรุ่นพี่
และรุ่นน้องในสาขาที่มีความเหมาะสมกับบท
“ห้ อ งสมุ ด ถื อ เป็ น สถานที่ ใ ห้ ค วามรู้ ม าก ซึ่ ง
ปัจจุบนั นีค้ นส่วนใหญ่ใช้การหาข้อมูลจากเทคโนโลยี แต่
ในความเป็ น จริ ง ห้ อ งสมุ ดมี อ ะไรมากกว่ า ที่ เ ราคิ ด
เหมือนกับหนังเรือ่ งนีท้ ี่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ และใน
แง่ของความรักและการมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำ�ให้ดู
แล้วสามารถเปลี่ยนมุมมองของห้องสมุดไปอีกรูปแบบ
หนึ่ง สำ�หรับคนที่อยากทำ�หนัง สมัยนี้เป็นสมัยของ
เทคโนโลยีใครๆ สามารถทำ�ได้ แต่สิ่งสำ�คัญคือการ
คิดต่าง และต้องมีความพยายาม เพราะในการทำ�หนัง
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ดังนัน้ ต้องมีทง้ั ความใส่ใจในเรือ่ งของบท
เวลา และให้แง่คดิ แก่คนดูได้” นายนนทพัทธ์ กล่าวเสริม

ในยามที่ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต ามเรามั ก จะได้ รั บ
คำ�แนะนำ�ให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย
แล้ ว จริ ง ๆ อาหารที่ ดีข องคนป่ ว ยคื อ อะไร?
อาหารสำ�หรับคนป่วยมีหลายชนิดขึ้นกับภาวะ
ของการเจ็บป่วยในแต่ละคน โดยทัว่ ไป ในตอนที่ 1
นี้ขอกล่าวถึงอาหารสำ�หรับคนป่วยทั่วไป ที่อาจ
จะแค่ออ่ นเพลีย จนถึง เจ็บป่วยเล็กน้อยก่อน ได้แก่

[อ.รพีพรรณ เพชรอนันต์กลุ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์]

สติ

Diet, Normal Diet or Ordinary Diet) จะเหมือน
อาหารของคนปกติ ทัง้ ในด้านของคุณลักษณะ
และคุณค่าของอาหาร ปรุงรสให้อ่อนกว่า
ปกติและลดความจัดจ้านของรสชาติลง หลีก
เลีย่ งอาหารทีม่ รี สจัด เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด หรือ
อาหารที่จะทำ�ให้มีปัญหาต่อระบบขับถ่าย
อาหารทีย่ อ่ ยยาก เหนียว อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ
อาหารหมักดองบางชนิด เช่น ปูเค็ม ปลาร้า
อาหารธรรมดาย่อยง่าย (Light Diet) จะ
มีความอ่อนนุ่มกว่าอาหารธรรมดา แต่เปื่อย
นุ่มน้อยกว่าอาหารอ่อน เช่น ข้าวอ่อนนุ่ม
หรือเเฉะ ไม่เเข็งกระด้าง เนื้อสัตว์เปื่อย นุ่ม
ไม่ติดพังพืด ไข่ ทำ�ให้สุกด้วยการ ลวก ต้ม
ตุ๋น หรือเจียว ผัก ต้มให้สุก เปื่อย งดผักสด
ทุกชนิด ผลไม้สุกที่อ่อนนุ่ม เช่น กล้วยสุก

ของหวานทุกชนิดที่มีลักษณะนุ่ม ย่อยง่าย
ไม่หวานจัด ไม่มีกะทิเข้มข้น เครื่องดื่ม ชา
กาแฟ น้ำ�หวาน น้ำ�ผลไม้ รวมทั้งเครื่องปรุง
ที่ไม่มีรสจัด เช่น ซอสมะเขือเทศ เกลือ
น้ำ�ปลา
ซึ่งนอกจากการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมในยามเจ็บป่วยแล้ว การดื่มน้ำ�
มากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้
ร่ า งกายซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ ก หรอและฟื้ น ฟู
สภาพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

“สติ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานคือ ความรู้สึก ความรู้สึก
ตัว ความรู้สึกผิดชอบ ความระลึกได้ ผู้มีสติย่อมรอดพ้นวิกฤต
ฉากสำ�คัญในภาพยนตร์เรื่อง “ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร 5 ตอน ยุทธหัตถี” ทำ�ให้
คิดถึงวรรณคดีเอกของไทยคือ “ลิลิตตะเลงพ่าย” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถแก้ไขสถานการณ์
อันคับขันขณะทีช่ า้ งตกมันแล้วตกอยูใ่ นวงล้อมของข้าศึกได้ โดยพระองค์ทรงเชิญพระมหาอุปราชาให้ร่วมกระทำ�ยุทธหัตถี ดังนี้
		 “พระพี่พระผู้ผ่าน 			
ภพอุตดมเอย
		 ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด 			
ร่มไม้
		 เชิญราชร่วมคชยุทธ์ 			
เผยอเกียรติ ไว้แฮ
		 สืบกว่าสองเราไซร้ 			
สุดสิ้นฤๅมี”
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติ มีทกั ษะการคิด การฟัง และการพูด สะท้อนความ
คิด ความเป็นจอมทัพของไทยเป็นอย่างดี ปลุกจิตสำ�นึกให้คนในชาติหวงแหนรักษาเอกราชให้
ดำ�รงอยูส่ บื ไปและตระหนักถึงความเหนือ่ ยยากของบุรพมหากษัตริยท์ ที่ รงรักษาฝืนแผ่นดินนีไ้ ว้

[กนกกร ชูแก้ว]

News
ข่าว

ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

“ราตรีปฐมนิเทศ’ 57”

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จั ด พิ ธี ป ฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ภายใต้
แนวคิ ด การปฐมนิ เ ทศรู ป แบบใหม่ “ราตรี
ปฐมนิเทศ’ 57” เพื่อเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผูป้ กครองให้ความสนใจ
เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งนี้ ภายในงานปฐมนิเทศรูปแบบใหม่
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบ
รางวั ล สถานี โ ทรทั ศ น์ แ ละรายการที วี ดีเ ด่ น
“ฐานันดร 4 ทองคำ�” โดยรางวัลสื่อมวลชนสร้าง
สังคมธรรมาธิปไตย ประจำ�ปี 2556 ได้แก่ 1.
รายการเผชิญหน้า (Face Time) 2. สถานีวทิ ยุดเี ด่น
FM 101 RR One 3. ละครโทรทัศน์ “เหลี่ยมโจร” 4.
รายการหมายจับกับบรรจง และ 5. ละครโทรทัศน์
“บุญผ่อง”
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 4 ภาค ชุด Drum Battle “Alive Thailand” โดย
นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม การแสดงเชียร์ลดี ดิง้
โดยทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดีกรีแชมป์
โลก การแสดงแฟชั่นโชว์ โดยคณะศิลปะและการ
ออกแบบ การแสดงละครเวที ชุด “ทำ�ไม” โดย
คณะนิ เ ทศศาสตร์ มิ นิ ค อนเสิ ร์ ต “สั ง คม
ธรรมาธิปไตย” จากศิลปินรับเชิญพิเศษ อาทิ

อะตอม Mic Idol ส้ม Wink เพียว KPN สิงโต
The Star อ.กิต The Voice และคุณป๊อด Modern
Dog ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีและขับร้อง
เพลงประสานเสียงเพลงตะวันรุง่ ทุ่งรังสิตโดยวง
RSU Symphony Orchestra อำ�นวยเพลงโดย
ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต

ล้อมรั้วกิจกรรม
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บันทึกผลงานกิจกรรมนักศึกษาผ่านออนไลน์
“นวัตกรรมอัจฉริยะ” ภารกิจที่ทุกคณะ
และหน่วยงานต้องคิดสร้างสรรค์… สำ�นักงาน
กิจการนักศึกษา จึงร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ จัดทำ� Students Affairs Portfolio โดยจัด
อบรมอาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ด้า นงานกิ จการ
นักศึกษา และนักศึกษาที่ดำ�เนินกิจกรรมของ
คณะและชมรม ซึ่งจะเป็นแกนนำ�ถ่ายทอดแก่
เพื่อนๆ ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้นักศึกษาใช้ Portfolio Online เป็นฐานข้อมูลกิจกรรมเพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการสมัครงานด้วย
จากการอบรมดังกล่าว นางสาวโสราวดี
วิเศษสินธพ วิทยากรประจำ�ศูนย์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ อบรมการใช้งาน Student Affairs Portfolio
ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมี Google App
for Education นำ�มาใช้ประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนการสอนรายวิชาต่างๆ มากมาย และได้
ประยุกต์ใช้บันทึกผลงานการทำ�กิจกรรมของ
นักศึกษา โดยได้พฒ
ั นารูปแบบร่วมกับสำ�นักงาน
กิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดทำ�คู่มือใช้งาน
Google Sites: Students Affairs Portfolio Sites
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ก รอกข้ อ มู ล กิ จ กรรมและ
รูปการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งวิธีการใช้ง่าย
มาก โดย Sign in ด้วย E-Mail Account ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต (rsu.ac.th) อีกทั้ง สามารถ
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Google Drive เพื่อบันทึก
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการต่างๆ และใช้ Google Plus แสดงรูป
กิจกรรมของนักศึกษา
อาจารย์สุเทพ มงคลเลิศลพ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
ว่า สิง่ นีเ้ ป็นประโยชน์มากกับตัวนักศึกษา ซึง่ เป็น
ฐานข้อมูลการทำ�กิจกรรมที่สะท้อนความเป็น

ตัวตนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้
อยู่แค่การเรียนในห้อง การทำ�กิจกรรมจะได้
ประสบการณ์จริงมากมายที่มีกระบวนการหล่อ
หลอมให้นักศึกษาทำ�งานเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้ แม้กระทั่งนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี ทั้งนี้
สถานประกอบการให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การทำ �
กิจกรรมของนักศึกษา เมื่อมี Portfolio Online จะ
สะดวกอย่างมากในการเปิดดูผลงาน ซึง่ ถือว่าการ
ใช้ Students Affairs Portfolio นับเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับต้นๆ ที่ใช้ จึงขอให้นักศึกษาใช้ไอแพดหรือ
แท็บเล็ตที่มีอยู่นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นางสาวธนพร แซ่ตั้ง และนางสาวปัญชลี
จั น ทโชติ นั ก ศึ ก ษาสถาบั น การบิ น ร่ ว มให้
สัมภาษณ์วา่ รูปแบบการบันทึกผ่านระบบออนไลน์
นี้ทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย ดีกว่าใช้กระดาษ
ซึ่งจะเพิ่มหรือปรับข้อมูลได้ตลอดเวลา เพราะเรา
ทำ�กิจกรรมสม่�ำ เสมอ ทัง้ นีม้ ปี ระโยชน์มากต่อการ
สมัครงานในอนาคต ซึ่งสามารถดูผลงานของเรา
ผ่านระบบออนไลน์
นายสุบิน เงินลุน นักศึกษาจากชมรม
ราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ต่อไปนี้ไม่ต้องเก็บ
ผลงานด้านกิจกรรมเป็นแฟ้มหรือกระดาษ เมื่อ
บันทึกผ่านระบบออนไลน์จะเก็บไว้ได้นาน เรียก
มาดูเมื่อใดก็ได้ และปรับหรือเพิ่มข้อมูลได้เสมอ
ซึง่ มีประโยชน์มาก โดยใช้ในการสมัครงานได้ และ
จะแนะนำ�ให้เพื่อนๆ ใช้งานแบบนี้ให้มากขึ้น
นายพลชนะ คงนนท์ นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบริการด้านเทคโนโลยีที่
แปลกใหม่นา่ สนใจในรูปแบบต่างๆ ซึง่ มีประโยชน์
ทั้งการเรียนและการทำ�งานกลุ่ม ทำ�ให้สะดวก

และช่วยลดทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ใช้งานง่าย
มีรูปแบบคล้าย Social Media ที่ใช้เป็นประจำ� จึง
อยากให้หันมาใช้ Students Affairs Portfolio ให้
มากขึ้น อยากให้จัดอบรมให้แพร่หลาย เพราะ
นักศึกษาใหม่ทุกคนมีไอแพด
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา ติดตามวิธีการใช้
Students Affairs Portfolio ซึง่ มีคมู่ อื แนะนำ�ผ่านทาง
www.rsu-sa.com และเฟซบุ๊ก Rsu-Sa และ
เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย กรณีขอรับ E-Mail
Account ของ rsu.ac.th ติดต่อทีส่ �ำ นักงานบริการ
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