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ถ้าวันนั้น...
 นกึย้อนกลบัไปสมยัเอนทรานซ์ ผมเคยนัง่ต้ังคำาถามให้
ตัวเองเกี่ยวกับทิศทางของชีวิตว่าจะเดินไปทางไหน จำาได้ว่า
ตอนนัน้ตดัสนิใจปักธงไปแล้วว่าอยากเรยีนเกีย่วกับการออกแบบ 
(อะไรก็ได้) ลองคิดเงียบๆ ในใจ แต่มันกลับดังก้องอยู่ในสมอง
ซีกซ้ายว่า “ติสต์ๆ แบบเด็กศิลปกรรมเนี่ย ทางกุเลย... แต่อ้าว 
เฮ้ย!!! กุวาดรูปไม่เป็นนี่หว่า แล้วจะเรียนได้หรอวะ” ซึ่งเป็น
คำาถามที่ในตอนนั้น ผมตอบข้อสงสัยให้กับตัวเองไม่ได้...
 ผ่านไปแล้วหลายปี คำาถามนั้นได้ย้อนกลับเข้ามาสะกิด
หน่วยความจำาในสมองซกีซ้ายของผมอีกครัง้ ทว่าในวนันีผ้มไม่ได้
ต้องการคำาตอบของคำาถามนัน้อกีต่อไป ในทางตรงข้ามผมกลับ
ตั้งคำาถามใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกว่า “ถ้าวันนั้น ผมกล้าพอที่จะเดินไป
ในทิศทางท่ีผมอยากจะไป วันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งเขียนคอลัมน์
พูดคุยกับคุณผู้อ่านแน่ๆ”  
 เชื่อไหมครับ... ผมไม่ได้รู้สึกเสียใจอย่างสุดติ่งกับสิ่งที่
อยากจะทำาในครานั้นเลย เพราะอีกเส้นทางที่ผมเลือก กลับทำาให้
พบกบัสิง่ทีผ่มรูส้กึชอบและรกัทีจ่ะทำาจรงิๆ แปลกดีเหมอืนกนัครบั 
ในวนันัน้เป็นตวัผมเองท่ีเลอืกเดนิถอยออกมา และสนุกกบัเส้นทาง
เดินใหม่ของชีวิต “เพราะชีวิตของเรา มีหลายเส้นทางให้เลือก 
ขอให้เจอทางของคุณเร็วๆ นะครับ” 
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 เมื่อกล่าวถึงแวดวงการออกแบบของนักศึกษา คงมีหลากหลายเวทีให้ระเบิดไอเดีย

สร้างสรรค์ผลงานเพือ่สง่เข้าร่วมขัดเกลาฝีมอืและสัง่สมความแข็งแกร่งทางดา้นจิตใจ แตค่งมเีพยีง

ไม่กี่เวทีกระมังที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอด หรือ The Best จริงๆ และคงหนีไม่พ้น โครงการคัดเลือก

สุดยอดงานศิลปนิพนธ์ประจำาปี 2556 หรือ Degree Shows 2013 ซึ่งเป็นเวทีที่เฟ้นหาสุดยอดผลงาน

จากสุดยอดนักออกแบบทั่วประเทศ 7 สาขา ได้แก่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture) 

งานออกแบบภายใน (Interior) งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) งานออกแบบกราฟิก (Graphic) 

งานออกแบบแฟช่ันเส้ือผ้า (Fashion) งานออกแบบอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Jewerly) และแอนิเมช่ัน 

โมชัน่กราฟกิ ทัง้ 2D และ 3D (Animation) โดยในคร้ังนีมี้ผลงานศิลปนพินธ์จากนกัศึกษามหาวทิยาลยั

รังสิต ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดศิลปนิพนธ์ในสาขาออกแบบ

ภายใน สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า และสาขาแอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก 

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบภายใน :
คิด + ออกแบบ แต่แตกต่าง
 โครงการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำาเจ้าพระยาบวกกับพัฒนา

ชมุชนใหด้ข้ึีน ผลงานศิลปนพินธ์ของนางสาวนชุนดัดา เหลา่-

สัมฤทธิ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและ

การออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยคอนเซ็ปต์ของงานช้ินน้ี 

คือ การนำาเรือขนทรายมาช่วยฟื้นฟูสภาพแม่น้ำาเจ้าพระยา

พร้อมช่วยพัฒนาชุมขน เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ โดยไซต์งานจะใช้พื้นที่ของแม่น้ำาเจ้าพระยา 

เร่ิมต้นจากนครสวรรค์ในช่วงฤดูฝนลงมาจนถึงอ่าวไทย ซึ่ง

จะแวะจอดจังหวัดละ 1 เดือน รวม 12 จังหวัด โดยมีการ

ออกแบบเรือ จำานวน 5 ลำา พร้อม 5 ฟังก์ชั่นกิจกรรม ได้แก่ 

1. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก 2. การ Reuse และการบ่มแก๊ส

จากซากต้นหญ้า ซ่ึงจะถูกนำาไปผลิตเป็นส่ิงของท่ีเกิดประโยชน์และ

สามารถนำาไปใช้ได้ 3. ห้องสมุดมีชีวิต ท่ีสามารถว่ิงเล่น ปีนป่าย 

อ่านหนังสือ และได้ยินเสียงของชีวิตธรรมชาติรอบข้าง 4. ดนตรีและ

กิจกรรมนันทนาการ และ 5. สระว่ายน้ำาเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว

ได้มีเวลาทำากิจกรรมร่วมกัน 

 นางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธ์ิ กล่าวว่า สำาหรับสาเหตุท่ี

เลือกแม่น้ำาเจ้าพระยา เพราะเป็นแม่น้ำาท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาอย่าง

ยาวนาน โดยปัจจุบันการคมนาคมขนส่งมีจำานวนมาก พร้อมกับ

จำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน แต่กลับไม่มีใครให้ความสนใจหันกลับมา

ฟ้ืนฟูสภาพแม่น้ำาสายหลักแห่งน้ี จึงเป็นเหตุผลสำาคัญท่ีเลือกเคสของ

แม่น้ำาเจ้าพระยามาทำาเป็นโครงการศิลปนิพนธ์ ซ่ึงผลงานช้ินน้ี

สามารถคว้ารางวัล Best of Category Interior Design และรางวัล 

Best of The Show 2013 พร้อมทุนการศึกษา Summer Program ณ 

Domus Academy, Italy โดยจะต้องออกเดินทางไปเรียนในช่วงเดือน

กันยายนน้ี เป็นระยะเวลา 1 เดือน ท่ีเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

 “จริงๆ แล้วเป็นคนท่ีชอบคิดและออกแบบอะไรท่ีแตกต่าง

จากคนอ่ืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เม่ือได้เข้ามาเรียนแล้วก็พบว่าการ

ออกแบบภายในน้ัน ไม่จำาเป็นต้องออกแบบบ้าน อาคาร แต่เรา

สามารถนำาส่ิงต่างๆ รอบตัวมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เข้ากับการ

ออกแบบภายในได้ ท้ายสุดน้ีอยากขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่

ได้แนะแนวความคิด แชร์ไอเดียดีๆ ในการทำางานทุกครั้งจนมี

วันน้ีได้” นางสาวนุชนัดดา กล่าวเสริม

 การออกแบบไม่มีคำาว่ายาก มีแต่คำาว่า Inspiration: What/ Why/ 

How ถ้าเราหาคำาตอบน้ันได้เส้นทางของนักออกแบบเปิดรออยู่แล้ว

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า : 
ศิลปะกระดาษและอาการเหนือจริง
 โปรเจกต์ PAPER ART AND HYPERREALITY หรือ “ศิลปะ

กระดาษและอาการเหนือจริง” ผลงานการออกแบบของนาย

ศัลยวิทย์ ดวงอัมพร ศิษย์เก่าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะ

และการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลสุดยอดศิลป-

นิพนธ์สาขาออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า กล่าวว่า ต้องการนำาเสนอถึง

งานศิลปะกระดาษและแนวคิดแบบเหนือจากความจริงลงบน

เสื้อผ้า รูปแบบเสื้อผ้าจึงสื่อสารออกมาเป็นลักษณะของงาน Art  

ทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดจ้นถึงการพฒันาแบบหรือวสัดเุพือ่ทีจ่ะเปน็

เสือ้ผ้าทีใ่สไ่ดจ้ริงในชวีติประจำาวนั ตอบสนองความตอ้งการของ

กลุม่ผู้สนใจทีม่องหาความแปลกใหมง่านศิลปะและแนวคดิลกึซึง้

บนเสื้อผ้า 

 ผลงานชุดนี้เกิดข้ึนจากความชอบเก่ียวกับงานศิลปะและ

งานกระดาษ จึงอยากนำาทั้ง 2 สิ่งมาประยุกต์ลงบนเสื้อผ้า โดย

ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Hyperreality คือ การเกินจากความจริง 

หรือเหนือจากความจริงในเร่ืองของสรีระรูปทรงของเสื้อผ้าที่มี

ลักษณะของการเกินจากทรงของเสื้อผ้าปกติ ความพอดีของ

ไซส์เส้ือในการสวมใส่ มาเป็นสาระสำาคัญในการออกแบบ รวมถึง

ประเด็นที่เกี่ยวกับงานศิลปะกระดาษที่ได้ถูกหยิบยกมาใช้ ไม่ว่า

จะเป็นการแรเงาเสื้อผ้า โดยใช้วิธีการพับหรือการต่อกันของงาน

กระดาษ แบบ Modular ซึ่งการเข้าร่วมประกวดในคร้ังนี้ เป็น

เสมือนส่ิงยืนยันวา่ แมสเสจ ทีเ่ราสือ่สารลงบนเสือ้ผ้านัน้ สามารถ
้



0
4

0
5Buffet

 บุฟเฟ่ต์[พรรณราย วิชัย]
Scoop

ถ่ายทอดใหค้นอืน่เข้าใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน โดยรางวลัสดุยอดศิลปนพินธ์เปน็

เหมือนกำาลังใจและก้าวแรกในการทำางาน รวมถึงการศึกษาต่อในอนาคต

 เหตผุลทีเ่ลอืกเรียนแฟชัน่ดไีซน ์ เร่ิมจากความชอบงานครีเอทฟีและงานศิลปะ 

บวกกับความชอบเส้ือผ้าท่ีมีมาต้ังแต่เด็ก จึงทำาให้สนใจและอยากศึกษาเก่ียวกับการ

ออกแบบเสื้อผ้าให้เข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบอย่างลึกซึ้ง ตอนนี้เรียนจบแล้ว

อยากขอบคุณทุกๆ สิ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรียนอยู่ทั้งความสุข-ทุกข์ เพราะทุกอย่าง

เปรียบเสมือนการสอนการใช้ชีวิต ความรับผิดชอบ ความอดทน ที่จะเป็นภูมิคุ้มกัน

ในการดำาเนนิชวีติในการทำางานบนสายอาชพีนีต้อ่ไป และขอขอบคณุอาจารย์ทกุทา่น

ที่คอยให้คำาปรึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง 

 “ฝากถึงน้องที่อยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ทุกคนว่า ให้ทบทวนกับตัวเองก่อน

วา่ ชอบและรักจริงๆ หรือเปลา่ การออกแบบเสือ้ผ้าถือเปน็ศิลปะแขนงหนึง่ สิง่สำาคญั

คอื จะสือ่สารหรือถ่ายทอดอย่างไรใหค้นทีเ่หน็เสือ้ผ้าทีเ่ราออกแบบนัน้ เขา้ใจและอนิ

ไปกับสิ่งที่เราต้องการนำาเสนอ” นายศัลยวิทย์ กล่าวเสริม 

 เราควรออกไปเปิดหูเปิดตาจากกรอบเดิม เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ใน

ห้องเรียน แรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่

สุดยอดศิลปนิพนธ์สาขาแอนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก :
รักมาก = ทำาร้ายมาก
 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 รวมถึงได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดกับทาง TBS DigiCon 6 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย 

 สำาหรับจุดเริ่มต้นของผลงานชิ้นนี้ เกิดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิด

และครอบครัวของตนเอง ที่ต้องการนำาเสนอเรื่องราวของความรัก ความห่วงใย และ

ความคาดหวังของครอบครัวที่มีมากเกินไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ 

เหล่านั้นกลับกลายมาเป็นความกดดันที่แสนจะน่าอึดอัด โดยสื่อสารเรื่องราวสะท้อน

การบอกเล่าผ่านเนื้อหาต่างๆ ไปยังผู้ชม

 “ขอขอบคณุคณะดจิิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสติ ทีส่อนใหเ้รียนรู้อะไรมากมาย 

ทั้งด้านวิชาชีพและสังคม และที่สำาคัญคือ การมอบโอกาส ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งสองท่านคือ อาจารย์ภัทร นิมมล และผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ อาจารย์ทุกๆ ท่าน 

และเพื่อนๆ ทุกคนในคณะดิจิทัลอาร์ต สำาหรับคำาแนะนำาที่ดีตลอดระยะเวลา 4 ปี

ที่ผ่านมา” นางสาวภัสราภรณ์ กล่าวเสริม

 นบัเปน็อกีหนึง่เร่ืองราวความสำาเร็จของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสติ ทีผ่่านการ

เจยีระไนจนกลายเปน็เพชรเม็ดงามประดับวงการออกแบบของประเทศไทย แมจ้ะมา

จากคนละด้าน ต่างคน ต่างความคิด ต่างสไตล์ แต่สิ่งที่ทั้ง 3 คนมีเหมือนกัน คือ 

เป็นคนมีของ...
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 สวัสดีครับ.. ผมนายภาณุรุจ  จตุจินดา 

(มาร์ท) ใครๆ มักเรียกผมว่า  มาร์ต้ี  ผมเรียน

จบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

นานาชาติบางกอกพัฒนา และตอนน้ีผมกำาลัง

ศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

 หากถามถึงเหตุผลท่ีผมเลือกเรียนสถาบัน

การบิน และเลือกมหาวิทยาลัยรังสิต ผมตอบได้

เลยว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง และมี

บัณฑิตท่ีประสบความสำาเร็จหลายรุ่น ซ่ึงก่อน

หน้าท่ีผมจะตัดสินใจมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

รังสิต ผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลท้ังจากทาง

อินเทอร์เน็ตและสอบถามจากรุ่นพ่ี พอผมได้มา

เรียนท่ีน่ีก็ไม่ผิดหวังเลยครับท่ีเลือกคณะน้ี และ

ยังมีความสุขมากกับการเรียน มีความสุขกับ

สังคม การอยู่ร่วมกันของเพ่ือนและอาจารย์ 

ตลอดจนรุ่นพ่ีท่ีคอยให้คำาปรึกษาได้ทุกเร่ือง 

สถาบันการบินเปรียบเสมือนครอบครัวอีก

ครอบครัวหน่ึงของผม ทำาให้ผมรู้สึกอบอุ่นมาก

ครับ นอกจากน้ี สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย

รังสิต ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ไป

ฝึกบินท่ีรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ท่ี GFT ประเทศแคนาดา อีกด้วย

 สำาหรับน้องๆ ท่ีสนใจด้านการบิน  ผม

อยากฝากถึงน้องๆ เลยครับว่า สถาบันการบิน

ไม่เพียงแต่ฝึกคนให้เป็นนักบินเท่านั้น แต่

ฝึกคนให้มีระเบียบวินัย  รักในวิชาชีพ

นักบิน  ผมเช่ือว่าถ้าทุกคนต้ังใจทำา 

ไม่ว่าส่ิงท่ีทำาน้ันจะยากแค่ไหน ทุกคน

สามารถประสบความสำาเร็จได้

แน่นอนครับ

 นางสาวธนพร กล่ำาทวี (ไอซ์) นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษามัธยมปลายจาก

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 ไอซ์เล่าถึงการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ว่า “ปัจจุบันในประเทศเรา

อัตราส่วนบุคลากรที่จบสายวิทยาศาสตร์ยังมี

จำานวนน้อย ซึง่ถือได้ว่าเป็นสาขาทีส่งัคมต้องการ

อยู่ และโดยส่วนตวักช็อบวชิาเคมีเป็นทนุเดมิอยู่

แล้ว จึงอยากจะต่อยอดความรู้ทางด้านเคมีให้

มากข้ึน ตอนที่ไอซ์จบชั้นมัธยมปลายได้มองหา

มหาวทิยาลยัทีมี่ความพร้อมทางด้านวชิาการและ

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ โดยได้หาข้อมูล

มากมายและได้เข้าร่วมงาน Open House ของ

สาขาวชิาเคมีประยุกต์ทีม่หาวทิยาลยัรังสติ จาก

การเข้าร่วมงานคร้ังนั้นได้ทั้งความรู้ ความ

สนุกสนานและความเป็นกันเองกับทั้งรุ ่นพี่

และคณาจารย์ทุกท่าน ซ่ึงพอได้มาเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยรังสิตจริงๆ แล้วทำาให้มีความสุข 

เพราะท่ีน่ีเราดูแลกันอย่างเป็นครอบครัว ด้าน

คณาจารย์ก็สามารถเป็นท่ีปรึกษาได้ตลอดเวลา

หากนักศึกษามีข้อสงสัย ส่วนในด้านอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีศูนย์เคร่ืองมือ

ท่ีเพียบพร้อม ทันสมัย และเพียงพอสำาหรับ

นักศึกษาทุกคน”

 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาทางสาย

วิทยาศาสตร์ท่ีเรียกได้ว่าถูกบดบังอยู่ในเงามืด 

เนื่องจากเด็กไทยที่เรียนสายวิทย์ถูกปลูกฝัง

ความเช่ือผิดๆ ว่า จบมาจะไม่มีการรองรับ

วิชาชีพท่ีชัดเจน แต่ความจริงแล้วคนท่ีเรียนจบ

ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถไปทำางานได้

หลากหลายมาก ไอซ์จึงอยากจะเชิญชวนน้องๆ 

ท่ีสนใจจะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และขอ

ฝากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ

น้องๆ ทุกคน



ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ
(ด้านศิลปิน) ปีนี้  12 คน
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 มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถ

พิเศษ (ด้านศิลปิน) ประจำาปีการศึกษา 2557 

จำานวน 12 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ในระดับ

ปริญญาตรี ดังนี้

ศูนย์บริการนานาชาติ จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร 
Star VS RSU Staff
 ศนูยบ์ริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จดัการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมนักศกึษา

ต่างชาติ ในโครงการ Star Program กับทีมบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ทางดา้นวฒันธรรมอนัดรีะหวา่งกนั โดยมนีกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

ร่วมเป็นกองเชียร์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต ส่งมอบหุ่นยนต์เคล่ือนย้ายวตัถรุะเบดิแกส่ถาบนัวิชาการ
ป้องกันประเทศ
 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ส่งมอบ

หุ่นยนต์เคล่ือนย้ายวัตถุระเบิดให้แก่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานสัปดาห์

วชิาการความมัน่คง คร้ังที ่1 โดยสถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ ซึง่ทางกองทพับกไดจั้ดเวทแีละบธูใหแ้กม่หาวทิยาลยั

รังสิต เพื่อใช้ในการโชว์หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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สำานักงานรับนักศึกษานานาชาติฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม
RSU-IP Interactive Magazine Production
 สำานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดกิจกรรม

เวร์ิกชอปการใชโ้ปรแกรม เพือ่งานดา้นนเิทศศาสตร์และสือ่สารมวลชน การถ่ายรูปเพือ่การสือ่สารทาง

วารสารศาสตร์ภายใต้กิจกรรมชื่อ “RSU-IP Interactive Magazine Production” ณ คณะ

นิเทศศาสตร์ อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

เสวนาปฏิรูปประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ”
 สำานกังานพฒันาสงัคม ร่วมกับ วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รังสิต จัดเสวนาเวทีปฏิรูปประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การ

ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้

เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีการเสวนาพูดคุยหัวข้อดังกล่าว  วิทยากรโดย คุณ

พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์บุญส่ง ชเลธร อาจารย์ประจำา

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนักเคลื่อนไหวทางสังคม 

ดำาเนินรายการโดย คุณชาญวิทย์ อร่ามฤทธ์ิ ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

คณะไอทีถวายระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์
แด่วัดพระธรรมกาย
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

รังสิต ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านวิชาการ 

ถวายระบบลงทะเบียนออนไลน ์แด ่วัดพระ-

ธรรมกาย หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ฐานข้อมูลให้มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 พระอนวัช ภูริวโร หัวหน้าศูนย์พัฒนา

เทคโนโลยีเพือ่ศีลธรรม ชมรมพทุธศาสตร์สากล วดั

พระธรรมกาย กล่าวว่า ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

วัดพระธรรมกาย มีโครงการสมุดบันทึกทำาความดี 

โดยสนับสนุนให้เยาวชนทำาความดีแล้วจดลงสมุด

บันทึกความดีและปฏิบัติตามกิจวัตรความดี ซึ่ง

โครงการดงักลา่วทำาความร่วมมือกบัโรงเรียนตา่งๆ 

ทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 

5,000 คน ซ่ึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลหรือการประมวลผล 

และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ  ยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ช่วย

พัฒนาแอพลิเคชั่นระบบลงทะเบียนออนไลน์  

เพราะเล็งเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีคณาจารย์

และนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ  

 อาจารย์สภุานชิ องัศิริกลุ หวัหนา้สาขาวชิา

วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดูแลการพัฒนาระบบลง

ทะเบียนออนไลน์ กล่าวเสริมว่า แอพพลิเคชั่นลง

ทะเบียนออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วย

สนับสนุนการทำางานด้านการปลูกฝังศีลธรรมของ

นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยแอพลิเคช่ัน

น้ีจะจัดเก็บรายช่ือของโรงเรียน บุคลากรผู้รับผิดชอบ

โครงการ และกิจกรรมที่คุณครูและนักเรียนได้ทำา

ร่วมกัน ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกฝังศีลธรรม 

News

คณุธรรม จริยธรรม หรือกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

กับพระพุทธศาสนา แอพลิเคช่ันดังกล่าวเป็น

โปรแกรมบริหารเครือข่ายผู้นำา โดยเป็นศูนย์กลาง

ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหา และเผยแพร่กิจกรรม

ตา่งๆ เปน็ตน้ ซึง่พฒันาเสร็จสมบรูณแ์ละถวายแด่

วัดพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ 

ยังมีโครงการต่อเน่ืองอีก 1 โครงการ คือ การพัฒนา

แอพลิเคชั่นระบบบริหารกิจกรรมผู้นำาบุญผ่าน

มือถือ ช่ือว่า V-Book โดยอาจารย์อารีรัตน์ ส่งวัฒนา 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เป็นผู้ดูแล

 “V-Book เปน็การนำาหนงัสอืคูม่อืสมดุบนัทกึ

ทำาความดีมาปรับให้เป็นแอพลิเคชั่น ที่สะดวกต่อ

การใช้งาน สร้างความน่าสนใจโดยการสร้างเป็น

ภาพเคลือ่นไหวหรอืเปน็ภาพกราฟกิทีส่วยงาม โดย

เด็กๆ สามารถเขียนบันทึกเชื่อมต่อกับข้อมูล

ของวัดพระธรรมกายและติดตามกิจกรรมต่างๆ 

ของเพื่อนสมาชิกได้ ฯลฯ  ซึ่งถือเป็นการช่วย

ประหยัดทรัพยากรกระดาษ และเข้าถึงได้ตลอด

เวลา ซึ่งการพัฒนาแอพลิเคชั่นดังกล่าวจะ

สามารถใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้พัฒนาคาด

หวงัวา่นา่จะเปน็ประโยชนใ์หแ้กเ่ยาวชน” อาจารย์

อารีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม
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ระบมบุญที่พม่า (ตอนจบ)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับ ม.รังสิต
ผ่านระบบออนไลน ์Blogspot.com

 สวสัดคีบัแฟนๆ ทกุทา่น ผมละ่เปน็ปลืม้

ทุกคร้ังเวลาที่ออกไปพบปะเพื่อนร่วมงาน ทั้ง

เวลาไปคุมสอบ เข้าร่วมกิจกรรมของมหา’ลัย 

เข้าร่วมการอบรม หรือสัมมนา ได้พบเพื่อน

ร่วมงานทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก จะเข้ามาทักทาย

ถามไถ่เร่ืองเดินทางท่องเที่ยวเสมอๆ และ

ชอบใจลลีาการเขียนสารคดทีอ่งเทีย่วแบบฮาๆ 

ของผม หลายท่านมักถามว่ามีหลักการเขียน

อย่างไร ผมเองก็ตอบไม่ถูก เพราะเคยเขียน

ตามหลักการในการเขียนคร้ังแรกๆ แล้วไม่

สนุกไม่น่าอ่านเลย จนหาแนวให้ตัวเองได้ว่า 

เราเป็นเรา เอาตัวตนที่แท้จริงของเรานี่แหละ 

อยากเขียนอะไรก็ใส่เลย แต่สิ่งสำาคัญต้องไม่

ขาดข้อมูลท่องเที่ยวที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ด้วย ภาพประกอบต้องสวยและส่ือได้กับเร่ืองราว

ที่เขียนคับ

 เอาละ่คบั ตามผมไปลยุพมา่กนัต่อ เชา้

วันที่ 22 มีนาคม 2557 หลังอาหารเช้าที่โรงแรม

บนเขาไจ้เที่ยว พวกเราก็เดินตามกันมาเพื่อจะ

ไปข้ึนรถบรรทกุคนงานไปตดัออ้ย ถึงแม้จะเปน็

ตอนเช้า แต่ผู้คนชาวพม่าและนักท่องเที่ยวก็

เยอะมาก ผมเดินปิดร้ังท้ายกลุ่มมา มัวแต่ถ่ายรูป

เพลิน เงยหน้ามาอีกทีกลุ่มหายไปหมดแล้ว 

ผมก็เดินตามน้องหม่องเลี้ยวขวาไปตามทาง

เดนิแคบๆ สกัแปบ๊เร่ิมไมแ่นใ่จแลว้... หลงทาง

ชัวร์ เร่ิมเครียด เหง่ือแตก ตัดสินใจเดินย้อนกลับ

ทางเก่าจนมาโผล่ปากทางเห็นพวกเรายืนรอ

รถอยู่ “จารย์หายไปไหนมาคะ” สาวใหญ่ใน

กลุม่ถามผม “ออ๋! แวะถ่ายรูปตามทางคบั” ผม

ตอบแบบไม่ต้องคิดเลย “แหม! หนูก้อนึกว่าจารย์

หลงทางซะอีก” แหม! ใครจะตอบว่าหลงทาง

ให้เสียฟอร์มไกด์ใหญ่ชรา 555 กว่าคณะเราจะ

News
ข่าว

ลงจากยอดเขามาก็เกือบเที่ยงแล้ว น้องฟาง ไกด์

สาวกพ็ามาทานอาหารกลางวนัทีร้่านเดมิทีม่าเม่ือ

วาน อาหารเดน่กยั็งคงเปน็กุง้แมน่้ำาตวับึม้ย่าง แต่

มือ้นีผ้มกลบัชอบน้ำาพริกพมา่ทีอ่ร่อยเดด็มาก ชว่ง

บ่ายก็เริ่มภารกิจระบมบุญกันต่อที่พระพุทธรูป

ไจ้ปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สร้างโดย 4 สาว

พี่น้อง ที่อุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา สร้าง

พระพทุธรูปแทนตนเองและสาบานตน ไม่ข้องแวะ

กบับรุุษเพศ ข้ึนรถมาอกีแปบ๊นงึกม็าชม ชา้งเผือก 

ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือก

ตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตาม

ตำาราโบราณ บ่ายแก่ๆ มาชมเจดีย์โบตาทาวน์ 

ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้น

นำาท่าน สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้า

ศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย พวกเราเกือบ

ทั้งกรุ๊ปซื้อเครื่องสักการะ ท่ีตกชุดละเกือบพันบาท 

งานน้ีผมขอบายคับ งบหมดและไม่อยากกวนท่านที่

คนขออะไรต่อมิอะไรกันแถวยาวเลย แล้วท่านจะ

ให้ได้ทันใจมั้ยเนี่ย หลังจากนั้นชมวัดพระธาตุเขี้ยว

แก้ว ซึ่งจำาลองมาจากประเทศจีนสร้างข้ึนเพื่อใช้

เปน็ทีป่ระดษิฐานพระเข้ียวแกว้ เม่ือคร้ังอัญเชิญจาก

ประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที่อัญเชิญมาที่ 

พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 บา่ยคลอ้ย... และแลว้กถึ็งเวลาทีผ่มรอคอย

ท่ีอยากมาทริปน้ีเพ่ือมาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

ที่คนเกิดปีมะเมียต้องมา ผมซื้อดอกไม้ธูปเทียน 

ก้มกราบนมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อม

ใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำาเร็จ”  

อิ่มเอมมากกับความสวยงามอลังการของสีทองคำา 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้าน

คู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธ์ิของโลกอายุ 

2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำา

แท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และ

อญัมณตีา่งๆ บนยอดพระเจดย์ี ประดบัดว้ยทบัทมิ

ขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่

ประเมินค่าไม่ได้ เราใช้เวลาจนพลบค่ำาก็มาทาน

อาหารจีนที่ภัตตาคารหรูในสวนสาธารณะกลาง

เมืองย่างกุ้งที่คนไทยไปเปิดกิจการ 

 เช้าวันสุดท้าย หลังอาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางไปนมัสการพระลาภมุนี ซึ่งเป็น

พระพทุธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองค์ใหญ่ทีส่ดุ

ของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตีำาหน ิสงู 

37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ

รูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร์ และศรีลงักา 

ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการ

ไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ต่อจากนัน้

มาไหว้พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว มีอายุเก่าแก่

กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษสร้างทางรถไฟ 

ไปมัณฑะเลย์ ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ

ของมอญ เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า 

ประมาณ 11 โมงก็มาละลายทรัพย์กันหน่อย ไม่งัน้

พี่ไทยอกแตกตาย 555 เลือกซื้อสินค้าที่สก๊อต-

มาร์เก็ต ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุของพม่า รวบรวม

ความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม 

ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก 

งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจาก

เกาหลแีละญีปุ่น่ ภาพเขียนสนีำา้ สนีำา้มนัอนังดงาม

ในราคาถูก ผมได้ภาพเขียนสีนำ้ามันมา 1 ภาพ 

หนูหม่อง เปิดมา 60,000 จ๊าด ผมต่อราคาแบบ

ฮาๆ อยู่พักใหญ่ ได้มาที่ 33,600 จ๊าด คิดเป็นเงิน

ไทย 840 บาท ใส่กรอบทีบ้่านเราอกี 800 บาท วนัไป

รับรูปจากร้าน เจ้าของร้านขอซือ้ต่อให้ 2,500 บาท 

ไม่ขายคร๊าบบบ เรามาต่อม้ือเทีย่ง อย่างเริดหรูคบั

พีน้่อง ทัง้กุง้ลอ็บสเตอร์ เป็ดปักกิง่ ปนูิม่ผัดผงกะหร่ี 

ฯลฯ บ่ายแล้วข้ึนรถมาสักพักใหญ่ชมความงามที่

เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางนำ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของ

พระพทุธรูปหยกขาว และพระอปุคตุ ตกเย็นส่งท้าย

ด้วยอาหารจีน จนได้เวลา 3 ทุ่มก็มาถึงสนามบิน

ข้ึนเคร่ืองนกแอร ์กลับบ ้านเรา ถึงสนามบิน

ดอนเมอืงตอน 4 ทุม่ 45 โดยสรุปทริปนี ้ต้องบอกว่า

คุ้มค่าในทุกๆ ด้าน เกินราคาที่จ่าย เป็นอันว่า

ลูกศิษย ์ผมที่ จัดการให ้  รอดตัวไปไม ่ โดน       

จารย์อิทตบ 555

้

	 ขอเชิญชวนผูท้ีส่นใจพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดว้ยตนเอง	ทัง้การฟงั	การอา่น	การเขียน	และการพดู	เรียน

รู้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำาวัน	และภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบ	IELTS	ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

วันนี้	โดยสามารถศึกษาบทเรียนต่างๆ	ผ่าน	http://www.rsu2013premium1.blogspot.com/	ทั้งนี้	สำาหรับผู้เริ่ม

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

	 ภาษาอังกฤษจะไม่ยากสำาหรับคุณอีกต่อไป	 ทุกที่	 ทุกเวลา	 สามารถเรียนรู้ได้ผ่าน	RSU2013	Premium1.	

Blogspot.com	โดย	รศ.ดร.ชาติชาย	ตระกูลรังสิ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยรังสิต
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 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดศูนย์

เภสัชสนเทศ (Drug Information Center หรือ DIC) ให้

ข้อมูลข่าวสารหรือข้อสงสัยเร่ืองยาและสุขภาพ โดย

เภสชักรผู้เชีย่วชาญ 24 ชัว่โมง พร้อมมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษา

เภสัชศาสตร์ได้ฝึกทักษะการให้บริการเภสัชสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ 

คณบดคีณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ เปดิเผยวา่ 

ศูนย์เภสัชสนเทศ (Drug Information Center หรือ DIC) 

เป็นหน่วยงานที่ให้บรกิารเกีย่วกับขอ้มลูขา่วสารหรอืขอ้

สงสัยเร่ืองยาและสุขภาพ โดยอาจารย์เภสัชกรที่

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งข้อมูลได้ผ่านการวิเคราะห์

ประเมินผลและสรุป ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนตรงตามความ

ต้องการในการนำาไปใช้ โดยเปิดให้บริการแก่บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้รับข้อมูลทาง

ด้านยาอย่างถูกต้อง และสามารถนำาข้อมูลทางยาไปใช้

ประโยชนไ์ด ้นอกจากนี ้ยังชว่ยใหน้กัศึกษาเภสชัศาสตร์

ได้ฝึกทักษะการให้บริการเภสัชสนเทศ 

 “คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลยาและ

สขุภาพข้ึนเพือ่บริการความรู้ดา้นยาและสุขภาพอืน่ๆ แก่

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยสามารถ

ค้นคว้าบทความข่าวสาร และฝากคำาถามที่สงสัยไว้

ในส่วนของคำาถามคำาตอบ ซึ่งจะมีคณาจารย์ของคณะ

เภสชัศาสตรม์าชว่ยตอบข้อสงสยัเหลา่นัน้ โดยทางศูนย์

ข้อมูลยาได้มีการรับตอบคำาถามทางโทรศัพท์ด้วย โดย

ผู้ทีส่นใจสามารถโทรศัทพเ์ขา้มาถามคำาถามได ้และหาก

ไม่มีผู้รับสายจะมีระบบฝากข้อความ แล้วทางศูนย์ฯ จะ

ดำาเนินการตอบกลับให้ สามารถใช้บริการได้ที ่ โทร. 

0-2997-2222 ตอ่ 5041 Website ศูนย์ข้อมลูยาของคณะ

เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ จะเปน็แหลง่ข้อมูลทาง

ด้านยาและสุขภาพที่ดี ซึ่งได้พยายามปรับปรุงตลอด

เวลา โดยทางศูนย์บริการเภสัชสนเทศได้มีการขอความ

ร่วมมอืใหผู้้รับบริการ แสดงความคดิเหน็ในแบบประเมนิ

News
ข่าว

เภสัชฯ ม.รังสิต
เปิดศูนย์เภสัชสนเทศ
ให้ความรู้เรื่องยาและสุขภาพ 24 ชม.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเภสัชสนเทศ เพ่ือนำาความ

คิดเห็นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาระบบการให้บริการเภสัชสนเทศให้ดีย่ิงขึ้น” 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเสริม

 ด้าน อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ  หัวหน้าหมวด

วิชาเภสัชกรรมปฏิบัติพิ เศษ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นอกจากศูนย์ฯ ดังกล่าว

จะให้บริการข้อมูลเร่ืองยาและสุขภาพแล้ว ยังเป็นสถานท่ี

ฝึกงานสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 เพื่อให้

นกัศึกษาไดส้บืคน้ขอ้มูลและทำางานอย่างเปน็ระบบ ทัง้นี ้

คำาถามสว่นใหญท่ีผู้่ใชบ้รกิารเข้ามาสอบถามจะเก่ียวกบั

การใช้ยาในชีวิตประจำาวัน การตรวจร่างกายเบื้องต้น 

การตรวจสอบโรคเบื้องต้น โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่ง

สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่ใหญไ่ดด้ว้ย สำาหรับการให้

ข้อมูลจะผ่านนักศึกษาฝึกงานและมีอาจารย์ที ่คอย

คัดกรอง โดยอาจารย์จะตรวจสอบความถูกต้องก่อน

จึงจะตอบกบัคนไข ้ทัง้นี ้กรณถ้ีามบีางคำาถามทีไ่ม่แนใ่จ 

เรากจ็ะมผู้ีเชีย่วชาญเฉพาะทางเชือ่ถือได ้และมีเอกสาร

อา้งองิให ้พร้อมทัง้มคีณะกรรมการชว่ยกนัหมนุเวยีนใน

การช่วยตอบคำาถามอีกทางหนึ่ง

Notebook
[นาวิน คุ้มกลางดอน, วิโรจน์ สุขสวัสดิ์]

 ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟน ต้องบอกว่าแอพลิเคชั่น (Application) คือสิ่งที่ช่วย

สร้างสสีนัใหแ้กก่ารใชโ้ทรศัพทม์อืถือมากข้ึน ไม่วา่จะ App สำาหรับถ่ายภาพ ตกแตง่ภาพ

หน้าสวย-หล่อ เกม ออกกำาลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 

เราต้องไปอัพเดตกันหน่อยแล้วว่าน้องๆ ในรั้ว ม.รังสิต เค้ามี App อะไรที่โหลดไว้ใน

โทรศัพท์กันบ้าง และทำาไมต้องโหลดเก็บไว้

App สุดจี๊ด
โหลดไว้ติดมือถือ!

 “สำาหรับแป้ง App ที่โหลดไว้ติดเครื่องและขาดไม่ได้

เลยคือ Line Facebook และ Instagram เอาไว้ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารและคอยติดตามอัพเดตการเคลื่อนไหวของ

เพื่อน ไอดอลคู่ใจ สถานที่สุดชิค อาหารอร่อย เรียกได้

ว่าแค่มีแอพเหล่านี้แป้งก็จะไม่ตกเทรนด์ ว่างเมื่อไรเป็นอัน

ต้องหยิบโทรศัพท์มาเปิดดูตลอด ขาดไปนี่เฉาชัวร์... อิอิ”

 “ผมเป็นคนชอบเดินทางอยู่ตลอด ดังนั้น 

ระหว่างทางเพื่อไม่ให้เกิดอาการเบื่อ เซ็ง จึงต้อง

มีกิจกรรมอะไรทำา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกโหลด 

Foxtube ไว้ เพราะ App นี้สามารถโหลดหนังโหลด

เพลงใน Youtube มาฟังแก้เบื่อระหว่างเดินทางได้ 

อีกอย่างจะได้ซ้อมเสียงไว้ร้องคาราโอเกะได้ด้วย”

 “Line และ Facebook ผมต้องโหลดติดเครื่องไว้

เลยครับ แชตก็ได้ โทรฟรี อัพเดตข่าวสารก็ได้ แบ่งปัน

เรื่องราวดีๆ หรือติดตามเพื่อนๆ ก็ได้ครับ”

 “กูล เป็นคนติดแชต พูดคุยอัพเดตเรื่องราวต่างๆ 

กับเพื่อนและคนรอบข้าง Line และ Facebook จึงเป็นแอ

พลิเคชั่นที่กูลขาดไม่ได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ App 

เหล่านีใ้นการแชร์เร่ืองราวต่างๆ ทัง้ข่าวสาร ความช่วยเหลอื

ได้อีกด้วย และล่าสุดแอพลิเคชั่นเหล่านี้ยังสามารถใช้

บริการโทรฟรีหากันได้อีกด้วย... เก๋ๆ เลย” 

 “มายเป็นคนชอบอัพเดตข่าวสารเร่ือง

ราวต่างๆ ไม่ว่าจะชอป กิน เที่ยว แฟชั่น 

บันเทิง สังคม การเมือง App ที่ต้องมีติดมือ

ถือไว้คอื Line และ Facebook ซึง่นอกจากนัน้

ยังทำาให้เราได้เจอเพื่อนเก่า และได้เพื่อนใหม่

เพิ่มขึ้นอีกด้วย และยังสามารถตั้งเพจทำา

ธุรกิจค้าขายก็ได้ สารพัดประโยชน์เลยค่ะ” 

 “สำาหรับวัยรุ่นชอบฟังเพลง

อย่างผมเลือก App ตัวนี้เลยครับ 

Free Music จุดเด่นของ App นี้คือ

สามารถโหลดวีดิโอจากลิงค์ต่างๆ 

มาเก็บไว้ดูในเคร่ืองได้ตลอดเวลา 

และสามารถโหลดมิวสิกวีดิโอที่

ชอบมาเก็บไว้ได้อีกด้วย เรียกว่า

โดนใจเด็กแนวคอเพลงอย่างผม

ครับ” 

นางสาวพรรธน์ธวัล นุกูลวิทย์ (แป้ง)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวกัญญ์กานต์ กุญโคจร (มาย) 

นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์

นางสาวสกุณา  หลิ่วพิริยะวงศ์ (กูล)

นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ นายวีระพล แสนสุข (แม็ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

นายคณพศ อินทรคง (บอย)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายชลัช กมล (ปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์



Recommended
เมนูบันเทิง

ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ยุทธหัตถี
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

 ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถี  

เป็นภาพยนตร์ ภาค 5 ในภาพยนตร์ชุดตำานานสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช โดย 4 ภาคก่อนหน้าน้ี ได้แก่ ภาค 1 

องค์ประกันหงสา ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ ภาค 3 ยุทธนาวี 

และภาค 4 ศึกนันทบุเรง

 ถึงแมว้า่มีฐานะเปน็ภาพยนตร์ภาคตอ่ทีค่นดไูดรั้บ

รู้เร่ืองราวมาแลว้จากภาคกอ่นหนา้นัน้ แตก่ารทีภ่าพยนตร์

ภาคนีน้ำาเสนอศึกยุทธหตัถีซึง่เปน็หวัใจของตำานานสมเดจ็

พระนเรศวร ทำาใหก้ลายเปน็ภาพยนตร์ทีมี่ความนา่สนใจ

เกินฐานะภาพยนตร์ภาค 5

 กล่าวได้ว่าสำาหรับผู้ที่ติดตามภาพยนตร์ชุดนี้ ศึก

ยุทธหัตถี คือ เร่ืองราวที่รอคอยอยากจะชม ในขณะที่

ภาค 3 และ 4 อาจมีฐานะเป็นเพียงภาพยนตร์ที่รองรับ

การมาถึงของศึกยุทธหัตถีเท่านั้น

 คำาถามสำาคัญก็คือภาพยนตร์เร่ืองนี้ดีและคุ้มค่า

สำาหรับการรอคอยหรือไม่  เท่าท่ีได้รับฟังมา บางความเห็น

ก็บอกว่า “ไม่ดีเลย” บางความเห็นบอกว่าคุณภาพ

ภาพยนตร์ถ่ายทำาเหมือนกับละครโทรทัศน์

 คงต้องยอมรับคุณภาพการถ่ายทำาบางฉากดู

เหมือนละครโทรทัศน์อย่างที่มีคนบอก แต่โดยรวมคงไม่

ถึงขั้น “ไม่ดีเลย” ใช้คำาว่าไม่ดีอย่างที่คาดหรือไม่ดีเท่าที่

ควรหรือดีกว่านี้ได้อีกน่าจะเหมาะสมกว่า

 ส่วนฉากยุทธหัตถีนั้น ยอมรับว่าเป็นฉากที่ยาก

และซับซ้อนในแง่การถ่ายทำา ซึ่งภาพยนตร์ที่ปรากฏออก

มาได้สะท้อนถึงการทำางานหนักและงานฝีมือที่น่าชมเชย

 ฉบบันีม้าต่อเร่ือง นวตักรรม จาก

ฉบบัทีแ่ล้วทีน่กึถึงประเทศญีปุ่น่ แต่ก่อนอืน่

ต้องขอแสดงความเสยีใจกับความสญูเสยี

จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวของพีน้่องชาว

จังหวัดเชียงรายด ้วยนะครับ จาก

เหตกุารณ์นีป้ระเทศไทยเราคงต้องตืน่ตัว 

ให้ความรู้และเตรียมป้องกันอย่างจริงจัง 

 สวัสดีครับท่านผู้อ่านสารรังสิต

ทุกท่าน สบายดีกันไหมครับ ช่วงนี้เข้า

หน้าฝนแล้ว ดูแลสุขภาพกันดีๆ นะครับ 

สำาหรับสารรังสิตฉบับนี้ผมมีเกมใหม่มา

แนะนำาคอเกม Casual ทุกคนครับ นั่นก็

คอืเกม Plants VS Zombies Garden Warfare 

จากค่าย PopCap ทีจ่ะออกในเร็วๆ นี ้ครับ

เชือ่ว่าหลายท่านคงต้องเคยได้เล่นได้รู้จัก 

เกมนี้กันพอสมควร ต้ังแต่ Plants VS 

Zombies, Plants VS Zombies 2  และ Plants 

VS Zombies Adventure บน Facebook 

 ผลงานลำาดับที่ 3 ของอาจารย์คิมรันโด เจ้าของผลงานอันโด่งดัง ‘เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด’ และ ‘พันครั้งที่หวั่นไหว

กว่าจะเป็นผู้ใหญ่’ โดยผลงานชิ้นนี้อาจารย์ผู้เยียวยาชีวิตผู้อ่านวัยรุ่นกว่าสามล้านคนทั่วโลกได้ใช้เวลา 1 ปี ออกเดินทางไปทำา

วิจัยโดยพูดคุยกับคนหนุ่มสาวทั่วโลก ตามหาว่างานเพื่อวันพรุ่งนี้ของพวกเขาเป็นเช่นไร จนสามารถแบ่งงานในโลกยุคใหม่ออก

ได้ 6 ประเภท คือ งานที่ใช้แรงงานเหมือนสมัยก่อน งานไม่ประจำาที่ย้ายที่ทำางานไปได้เรื่อยๆ ธุรกิจเพื่อสังคม งานที่เล่นสนุก

ได้ไม่แพ้การทำางานหนัก หนุ่มสาวที่กลับไปทำางานที่บ้านเกิด และธุรกิจเกิดใหม่ขนาดเล็กที่เป็นพลังขับเคลื่อนโลก ซึ่งทั้งหมดนี้

เป็นงานที่หนุ่มสาวทั่วโลกกำาลังไขว่คว้ากันอยู่

 ‘แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้’ จะบอกคีย์เวิร์ด 11 ประการ ที่หนุ่มสาวต้องรู้เพื่อไขว่คว้า ‘งานของฉัน’ งานที่เป็นผลลัพธ์

ของความฝัน หนังสือเล่มนี้จะทำาให้คุณมองเห็นเทรนด์ของงานในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และการหางานสำาหรับ

ตัวเองนั้นจำาเป็นต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้าง แล้วนิยามคำาว่า ‘งาน’ ของคุณจะเปลี่ยนไป มันจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความ

อยู่รอดหรือเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้น แล้วคุณก็จะไม่ทุกข์กับงานอีกต่อไป 

World Innovation (2) : Japan
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

Plants VS Zombie
Garden Warfare
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้ โดย อักษรลักษณ์

(ได้สักที) อย่างที่ญี่ปุ่นก็มีนวัตกรรมที่ช่วยได้ 

อย่างเช่น   Life Armour Ball หรือ ลูกบอล

ช่วยชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

พายุหรือจากแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ ่น

ประสบปัญหาอยู่เป็นประจำา อุปกรณ์ชิ้นนี้มี

ราคา 5,000 เหรียญสหรัฐ มีหลากหลายสีให้

เลือก ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร นำ้า

หนักประมาณ 80 กิโลกรัม สามารถรับแรงกด

จากภายนอกได้มากถึง 9.3 ตัน ลูกบอลถูก

สร้างให้ลอยนำา้และทนได้ในระดบัความลกึ 25 

เมตร มีอุปกรณ์ภายในเพียงพอต่อการรอด

ชีวิต โดยสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ได้จาก

พลงังานแสงอาทติย์ มอีปุกรณ์เสือ้ชชูพี เคร่ือง

กระจายเสียงและเชื่อมต่อได้กับระบบ GPS 

เพื่อการติดตามค้นหา

 เกมนี้มีอยู่ในหลาย Platform เลยครับ 

เริ่มต้นมาจาก PC,  Facebook แล้วมาสู่ บน 

iOS, Android และมาถึงเวอร์ชั่น XBOX One, 

PS3, PS4 สำาหรับ Plants VS Zombies Garden 

Warfare นี้ มีการเพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ๆ 

เยอะมาก ทั้งในส่วนการเล่นพร้อมกันถึง 24 

คนเลือกข้างได้ว่าจะเล่นเป็น Plants หรือว่า 

Zombies สามารถปรับแต่งตัวละครทั้งสอง

ฝ่ายได้และหากชอบเล่นกันหลายคน จะมี

โหมดสี่คนให้เล่นพร้อมกันช่วยกันเล่น และ

เราจะได้พบเจอซอมบี้ตัวใหม่ๆ อีกหลายตัว 

อีกทั้งยังมีการเล่นที่มีรูปแบบหลากหลาย

พร้อมกับความสามารถพิเศษของแต่ละตัว

ละครทีเ่พิม่ข้ึนอย่างมากมาย ดงันัน้ หากใครที่

เป็นแฟนๆ เกม ซร่ีีย์ Plants VS Zombies ไม่ควร

พลาดอย่างย่ิงกบัภาค Garden Warfare นีท้ีจ่ะ

ออกมาในเดอืนกรกฎาคม เก็บเงนิรอไว้ได้เลย

ราคาเวอร์ชั่น PC ประมาณ 800 บาท

14 15News
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 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติจีน 

แหง่มหาวทิยาลยัรังสติ เพือ่มุง่ผลติบณัฑิตทีมี่คณุภาพ

ทางภาษาจนีให้ก้าวสู่ระดับสากล และตอบโจทยค์วาม

ต้องการในวิชาชีพของสังคม

 ดร.กัญจนิตา สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัย

นานาชาตจีิน มหาวทิยาลยัรังสติ กลา่ววา่ มหาวทิยาลยั

รังสติ ไดเ้ร่ิมตน้จากการกอ่ตัง้ Chinese Business Schools 

(CBS) ขึ้นตั้งแต่ปี 2006 เพื่อตอบโจทย์การศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาชาวจีนที่สนใจเลือกมา

ศึกษาต่อที่ประเทศไทย  และเมื่อปีที่แล้ว (2556) ได้

ทำาการปรับหลักสูตรและขยายจากโปรแกรม Chinese 

Business Schools มาเปน็วทิยาลยันานาชาตจีิน ดว้ยเลง็

เหน็วา่ เร่ิมมีการขยายตวัในดา้น Chinese Program มาก

ข้ึนในปัจจุบัน ประกอบกับศักยภาพความรู้ด้านภาษา

จีนของคนไทยดีข้ึน นี่จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว 

“วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต” หรือ 

International Chinese College (ICC) ขึ้น

 “เดมิทนีัน้ เรามีนกัศึกษาชาวจีน 100 เปอร์เซน็ต์ 

ที่เข้ามาเรียนหลักสูตร CBS แต่ในปีนี้จะเป็นปีแรกทีเ่ปิด

รบันักศึกษาชาวไทย โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัย

ทีใ่ห้โอกาสทางการศึกษากบัเดก็ทกุคน โดยกระบวนการ

การเรียนการสอนนั้น จะจัดให้ทั้งนักศึกษาชาวไทย

และชาวจีนเรียนรู้ร่วมกัน เพือ่จะได้เป็นการพัฒนาด้าน

ภาษา เรียนรู ้วัฒนธรรม และมีความรู ้เชิงลึกใน

สายวชิาชพีทีเ่ลอืกเรียน เพราะว่าสมยันี ้ความสามารถ

ด้านภาษาต่างประเทศอย่างเดยีวนัน้อาจยังไม่เพยีงพอ 

แต่จะต้องเป็นภาษาต่างประเทศบวกกับวิชาชีพ และนี่

จึงเป็นคำาตอบที่ว่า นานาชาติจีนกำาลังจะทำาอะไร จะ

เดินไปในทิศทางไหน และจะสามารถตอบโจทย์ให้กับ

สังคมหรือสร้างบัณฑิตให้แก่สังคมได้มากน้อยอย่างไร 

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวจีนหรือไทย จะสามารถ

เลอืกเรียนปรับพืน้ฐานก่อนเร่ิมเรียนจริงได้ ตัวอย่างเช่น 

นกัศึกษาไทยทีส่มคัรมาเรียนช่วงซมัเมอร์นี ้จะได้ไป

เก็บตัวทางด้านภาษาที่ประเทศจีนเป็นเวลา 10 

สัปดาห์ หลังจากนั้น เมื่อเปิดเทอมใหญ่นักศึกษาทั้ง

สองกลุม่นีก้จ็ะกลบัมาเรียนรวมกนั ปีการศึกษาแรกนัน้

จะสอนเป็น Bilingual เพือ่ให้นกัศึกษาได้มีโอกาสปรับตวั

และสร้างความคุ้นเคยต่อกัน โดยหลักสูตรที่ทาง

มหาวิทยาลัยเปิดสอนจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 

บริหารธุรกจิ และกำาลงัจะเปิดสาขาวชิานเิทศศาสตร์

ด้วย นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

และกฎหมาย ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้จะเปิด

ทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การเงินและ

การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสองสาขา

วิชาหลังนี้ นักศึกษาจะได้รับปริญญาสองใบโดยที่

ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่เมืองจีน  ในอนาคต

นอกจากสาขาวชิานเิทศศาสตร์แล้ว ยังอยากจะเปิด

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วย เพราะ

สาขาวิชานี้เป็นสาขาที่คนจีนให้ความสำาคัญ และให้

ความสนใจกับประเทศไทยมากทีเดียว” คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติจีน กล่าว

 วทิยาลยันานาชาติจีน มหาวทิยาลัยรังสติ จะ

เปน็อกีหนึง่หลกัสตูรทีส่ามารถพสิจูนไ์ดว้า่ภาษาทีเ่รา

ใช้ในการสื่อสารนั้น หากจะให้สมบูรณ์แบบเราจะ

ต้องนำาภาษานั้นๆ มาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพได้ด้วย ซึ่งนักศึกษาที่จบออกไปนั้น

จะเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะ

ตลาดอาเซียนในอนาคต

ม.รังสิต เปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ก้าวสู่ระดับสากล
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 นักศึกษาทีม Yindee Production นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ปี

การศึกษา 2556  ภายใต้ชื่อ “RSU Library: ห้องสมุด 

สะดุดรัก” ซึ่งจัดโดยสำานักงานหอสมุด เพื่อส่งเสริม

และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำาคัญของห้องสมุด 

 นางสาวณิชชาอร เหว้าพรหมมินทร์ ในฐานะ

ตัวแทนของทีม เล่าว่า ทราบข่าวโครงการนี้จาก

อาจารย์ที่สาขาได้แนะนำาว่า ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมี

โครงการประกวดห้องสมุด อาจารย์จึงอยากให้ลอง

ส่งเข้าประกวด เพราะว่าดูจากศักยภาพของการทำา

หนังของนักศึกษาน่าจะทำาได้ออกมาระดับหนึ่ง และ

อาจมีแนวโน้มในการได้รางวัล ซึ่งในตอนแรกไม่คิด

วา่จะได ้และไดร้างวลัชนะเลศิ เพราะทมีอืน่เปน็การ

ทำาคลปิพรีเซนตห์อ้งสมดุ แตท่มีเราทำาเปน็หนงัสัน้ จึง

มีความโดดเด่นจากทีมอื่น 

 ดา้น นายสริิดนย์ โสภณสริิรักษ ์กลา่ววา่ หนงั

ทีท่ำาข้ึนเปน็เร่ืองเกีย่วกบัความรักทีเ่กดิข้ึนในหอ้งสมดุ 

โดยพยายามใช้คอนเซปต์ “ถ้ามีดีก็มาต้ังนานแล้ว” 

ซึ่งคำานี้เป็นคำาที่สื่อให้เห็นว่า ห้องสมุดมีดี เพราะถ้า

คนรู้ประโยชน์ของห้องสมุดก็จะมาใชห้อ้งสมดุมากข้ึน 

เพราะฉะนั้นหนังเร่ืองนี้จึงเป็นการสื่อทั้งในแง่ของ

ความรู้และความรัก โดยพระเอกเป็นคนไม่เอาถ่าน 

แต่ต้องมาห้องสมุดและได้มาเจอกับนางเอก และ

นางเอกได้ช่วยเรื่องการเรียนให้แก่พระเอก โดยมี

ข้อตกลงร่วมกนัวา่ ถ้าพระเอกเรียนไดเ้กรด A นางเอก

จะให้เบอร์พระเอก ด้วยเหตุนี้พระเอกจึงต้องมา

ห้องสมุดทุกวัน 

 นายสุภาษิต คำามานิตย์ กล่าวถึงการทำาหนัง

ว่า มีทีมงานทั้งหมด 17 คน และใช้ระยะเวลา 5 วัน 

โดยวันแรกทำาการเขียนบท วันที่สองหานักแสดง วันที่

สามดูสถานที่ในการถ่ายทำา วันที่สี่ถ่ายทำา และวัน

สดุทา้ยตดัต่อและสง่คลปิ ซึง่ทางมหาวทิยาลยัรังสติได้

ให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสถานที่ในการถา่ยทำา 

โดยส่วนมากเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อ

เป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด ส่วนนักแสดงเป็นรุ่นพี่

และรุ่นน้องในสาขาที่มีความเหมาะสมกับบท

 “ห้องสมุดถือเป็นสถานที่ให้ความรู้มาก ซึ่ง

ปจัจุบนันีค้นสว่นใหญใ่ชก้ารหาขอ้มลูจากเทคโนโลยี แต่

ในความเป็นจริงห้องสมุดมีอะไรมากกว่าที่เราคิด 

เหมือนกบัหนังเรือ่งนีท้ี่สะท้อนให้เห็นถงึความรู ้และใน

แง่ของความรักและการมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำาให้ดู

แล้วสามารถเปลี่ยนมุมมองของห้องสมุดไปอีกรูปแบบ

หนึ่ง สำาหรับคนที่อยากทำาหนัง สมัยนี้เป็นสมัยของ

เทคโนโลยีใครๆ สามารถทำาได้ แต่สิ่งสำาคัญคือการ

คิดต่าง และต้องมีความพยายาม เพราะในการทำาหนัง

ไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังน้ัน ต้องมีท้ังความใส่ใจในเร่ืองของบท 

เวลา และใหแ้งค่ดิแกค่นดไูด”้ นายนนทพทัธ์ กลา่วเสริม

[พรรณราย วิชัย]

Showcase
 ของดีมีอยู่

อาหารยามเจ็บป่วย (ตอน 1)

สติ
คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อ.รพีพรรณ  เพชรอนันต์กุล ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์]

 ในยามที่ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วย

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเรามักจะได้รับ

คำาแนะนำาให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย 

แล้วจริงๆ อาหารที่ดีของคนป่วยคืออะไร? 

อาหารสำาหรับคนป่วยมีหลายชนิดขึ้นกับภาวะ

ของการเจ็บป่วยในแต่ละคน โดยท่ัวไป ในตอนท่ี 1 

นี้ขอกล่าวถึงอาหารสำาหรับคนป่วยทั่วไป ที่อาจ

จะแค่อ่อนเพลีย จนถึง เจ็บป่วยเล็กน้อยก่อน ได้แก่

 “สติ”  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานคือ ความรู้สึก ความรู้สึก

ตัว ความรู้สึกผิดชอบ ความระลึกได้  ผู้มีสติย่อมรอดพ้นวิกฤต 

 ฉากสำาคัญในภาพยนตร์เรื่อง “ตำานานสมเด็จพระนเรศวร 5 ตอน ยุทธหัตถี”  ทำาให้

คิดถึงวรรณคดีเอกของไทยคือ  “ลิลิตตะเลงพ่าย”  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสามารถแก้ไขสถานการณ์

อนัคบัขันขณะทีช่า้งตกมันแลว้ตกอยู่ในวงลอ้มของข้าศึกได ้โดยพระองคท์รงเชญิพระมหาอปุ-

ราชาให้ร่วมกระทำายุทธหัตถี ดังนี้

       “พระพี่พระผู้ผ่าน    ภพอุตดมเอย

  ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด    ร่มไม้

  เชิญราชร่วมคชยุทธ์    เผยอเกียรติ ไว้แฮ

  สืบกว่าสองเราไซร้    สุดสิ้นฤๅมี”

 การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้อย่างมสีต ิมทีกัษะการคดิ การฟงั และการพดู สะทอ้นความ

คิด ความเป็นจอมทัพของไทยเป็นอย่างดี ปลุกจิตสำานึกให้คนในชาติหวงแหนรักษาเอกราชให้

ดำารงอยู่สบืไปและตระหนกัถึงความเหนือ่ยยากของบรุพมหากษตัริย์ทีท่รงรักษาฝืนแผ่นดนินีไ้ว้

ทีม “Yindee Production”
นศ.ภาพยนตร์ฯ  คว้ารางวัลชนะเลิศ

ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด อาหารธรรมดาหรืออาหารปกติ (Regular 

Diet, Normal Diet or Ordinary Diet) จะเหมือน

อาหารของคนปกติ ทัง้ในดา้นของคณุลกัษณะ

และคุณค่าของอาหาร ปรุงรสให้อ่อนกว่า

ปกตแิละลดความจัดจ้านของรสชาตลิง หลกี

เล่ียงอาหารท่ีมีรสจัด เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด หรือ

อาหารท่ีจะทำาให้มีปัญหาต่อระบบขับถ่าย 

อาหารทีย่่อยยาก เหนยีว อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ 

อาหารหมักดองบางชนิด เช่น ปเูคม็ ปลาร้า 

 อาหารธรรมดาย่อยง่าย (Light Diet) จะ

มีความอ่อนนุ่มกว่าอาหารธรรมดา แต่เปื่อย

นุ่มน้อยกว่าอาหารอ่อน เช่น ข้าวอ่อนนุ่ม 

หรือเเฉะ ไม่เเข็งกระด้าง เนื้อสัตว์เปื่อย นุ่ม 

ไม่ติดพังพืด ไข่ ทำาให้สุกด้วยการ ลวก ต้ม 

ตุ๋น หรือเจียว ผัก ต้มให้สุก เปื่อย งดผักสด

ทุกชนิด ผลไม้สุกที่อ่อนนุ่ม เช่น กล้วยสุก 

มะละกอสกุ มะม่วงสกุ  ไขมัน ครีม นม เนย 

ของหวานทุกชนิดที่มีลักษณะนุ่ม ย่อยง่าย 

ไม่หวานจัด ไม่มีกะทิเข้มข้น เครื่องดื่ม ชา 

กาแฟ น้ำาหวาน น้ำาผลไม้ รวมทั้งเครื่องปรุง

ที่ไม่มีรสจัด เช่น ซอสมะเขือเทศ เกลือ 

น้ำาปลา

 ซึ่งนอกจากการรับประทานอาหารที่

เหมาะสมในยามเจ็บป่วยแล้ว การดื่มน้ำา

มากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้

ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟู

สภาพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
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ก้าวลำ้าด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ
Students Affairs Portfolio
บันทึกผลงานกิจกรรมนักศึกษาผ่านออนไลน์ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

“ราตรีปฐมนิเทศ’ 57”
 “นวัตกรรมอัจฉริยะ” ภารกิจที่ทุกคณะ

และหน่วยงานต้องคิดสร้างสรรค์... สำานักงาน

กจิการนกัศึกษา จึงร่วมมือกบัศูนย์นวตักรรมการ

เรียนรู้ จัดทำา Students Affairs Portfolio โดยจัด

อบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านงานกิจการ

นักศึกษา และนักศึกษาที่ดำาเนินกิจกรรมของ

คณะและชมรม ซึ่งจะเป็นแกนนำาถ่ายทอดแก่

เพื่อนๆ ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้นักศึกษาใช้ Portfo-

lio Online เปน็ฐานข้อมลูกจิกรรมเพือ่ใชป้ระโยชน์

ในการสมัครงานด้วย 

 จากการอบรมดังกล่าว นางสาวโสราวดี 

วิเศษสินธพ วิทยากรประจำาศูนย์นวัตกรรมการ

เรียนรู้ อบรมการใช้งาน Student Affairs Portfolio 

ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมี Google App 

for Education นำามาใช้ประโยชน์สูงสุดในการ

เรียนการสอนรายวิชาต่างๆ มากมาย และได้

ประยุกต์ใช้บันทึกผลงานการทำากิจกรรมของ

นกัศึกษา โดยไดพ้ฒันารูปแบบร่วมกบัสำานกังาน

กิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดทำาคู่มือใช้งาน 

Google Sites: Students Affairs Portfolio Sites 

เพื่อให้นักศึกษาได้กรอกข้อมูลกิจกรรมและ

รูปการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งวิธีการใช้ง่าย

มาก โดย Sign in ด้วย E-Mail Account ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต (rsu.ac.th) อีกทั้ง สามารถ

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Google Drive เพื่อบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมที่ เ ข้า ร่วม

โครงการต่างๆ และใช้ Google Plus แสดงรูป

กิจกรรมของนักศึกษา

  อาจารย์สุเทพ มงคลเลิศลพ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าว

วา่ สิง่นีเ้ปน็ประโยชนม์ากกบัตวันกัศึกษา ซึง่เปน็

ฐานข้อมูลการทำากิจกรรมที่สะท้อนความเป็น

 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2557 ภายใต้

แนวคิดการปฐมนิ เทศรูปแบบใหม่ “ราตรี

ปฐมนิเทศ’ 57” เพื่อเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย

คณาจารย์ ศิษย์เกา่ และผู้ปกครองใหค้วามสนใจ

เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ สนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยรังสิต

 ทั้งนี้ ภายในงานปฐมนิเทศรูปแบบใหม่ 

มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบ

รางวัลสถานี โทรทัศน์และรายการทีวีดี เด่น 

“ฐานันดร 4 ทองคำา” โดยรางวัลสื่อมวลชนสร้าง

สังคมธรรมาธิปไตย ประจำาปี 2556 ได้แก่ 1. 

รายการเผชญิหนา้ (Face Time) 2. สถานวีทิยุดเีดน่ 

FM 101 RR One 3. ละครโทรทัศน์ “เหลี่ยมโจร” 4. 

รายการหมายจับกบับรรจง และ 5. ละครโทรทศัน ์

“บุญผ่อง”

 นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 4 ภาค ชุด Drum Battle “Alive Thailand” โดย

นกัศึกษาทนุศิลปวฒันธรรม การแสดงเชยีร์ลดีดิง้ 

โดยทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต ดีกรีแชมป์

โลก การแสดงแฟชั่นโชว์ โดยคณะศิลปะและการ

ออกแบบ การแสดงละครเวที ชุด “ทำาไม” โดย

คณะนิ เทศศาสตร์ มินิคอนเสิ ร์ต “สั งคม

ธรรมาธิปไตย” จากศิลปินรับเชิญพิเศษ อาทิ 

ตัวตนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้

อยู่แค่การเรียนในห้อง การทำากิจกรรมจะได้

ประสบการณ์จริงมากมายที่มีกระบวนการหล่อ

หลอมให้นักศึกษาทำางานเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้ แม้กระทั่งนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี ทั้งนี้

สถานประกอบการให้ความสำาคัญกับการทำา

กิจกรรมของนักศึกษา เมื่อมี Portfolio Online จะ

สะดวกอย่างมากในการเปดิดผูลงาน ซึง่ถือวา่การ

ใช ้Students Affairs Portfolio นบัเปน็มหาวทิยาลยั

ระดับต้นๆ ที่ใช้ จึงขอให้นักศึกษาใช้ไอแพดหรือ

แท็บเล็ตที่มีอยู่นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นางสาวธนพร แซ่ตั้ง และนางสาวปัญชลี 

จันทโชติ นักศึกษาสถาบันการบิน ร่วมให้

สมัภาษณว์า่ รูปแบบการบนัทกึผ่านระบบออนไลน์

นี้ทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย ดีกว่าใช้กระดาษ 

ซึ่งจะเพิ่มหรือปรับข้อมูลได้ตลอดเวลา เพราะเรา

ทำากจิกรรมสม่ำาเสมอ ทัง้นีมี้ประโยชนม์ากตอ่การ

สมัครงานในอนาคต ซึ่งสามารถดูผลงานของเรา

ผ่านระบบออนไลน์  

 นายสุบิน เงินลุน นักศึกษาจากชมรม

ราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ต่อไปนี้ไม่ต้องเก็บ

ผลงานด้านกิจกรรมเป็นแฟ้มหรือกระดาษ เม่ือ

บันทึกผ่านระบบออนไลน์จะเก็บไว้ได้นาน เรียก

มาดูเมื่อใดก็ได้ และปรับหรือเพิ่มข้อมูลได้เสมอ 

ซึง่มีประโยชนม์าก โดยใชใ้นการสมัครงานได ้และ

จะแนะนำาให้เพื่อนๆ ใช้งานแบบนี้ให้มากขึ้น

 นายพลชนะ คงนนท์ นักศึกษาสาขาวิชา

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบริการด้านเทคโนโลยีที่

แปลกใหม่นา่สนใจในรูปแบบตา่งๆ ซึง่มปีระโยชน์

ทั้งการเรียนและการทำางานกลุ่ม ทำาให้สะดวก

News
ข่าว

อะตอม Mic Idol ส้ม Wink เพียว KPN สิงโต 

The Star อ.กิต The Voice และคุณป๊อด Modern 

Dog ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีและขับร้อง

เพลงประสานเสียงเพลงตะวันรุง่ทุ่งรงัสติโดยวง 

RSU Symphony Orchestra อำานวยเพลงโดย 

ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต

และช่วยลดทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ใช้งานง่าย

มีรูปแบบคล้าย Social Media ที่ใช้เป็นประจำา จึง

อยากให้หันมาใช้ Students Affairs Portfolio ให้

มากขึ้น อยากให้จัดอบรมให้แพร่หลาย เพราะ

นักศึกษาใหม่ทุกคนมีไอแพด 

 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา ติดตามวิธีการใช้ 

Students Affairs Portfolio ซ่ึงมีคู่มือแนะนำาผ่านทาง 

www.rsu-sa.com และเฟซบุ๊ก Rsu-Sa และ

เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย กรณีขอรับ E-Mail  

Account ของ rsu.ac.th ตดิตอ่ทีส่ำานกังานบริการ
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