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สวัสดี... นักศึกษา (ใหม่)
 

 ยนิดีต้อนรบัน้องๆ ทกุคนสู่รัว้มหาวิทยาลยัรงัสติ เป็นอย่างไร
กนับ้าง สำาหรับก้าวใหม่ทีโ่ตขึน้ ทีเ่รยีนใหม่ เพือ่นใหม่ ครคูนใหม่ เริม่ปรบัตวั
กนัได้บ้างหรือยงั นบัจากนีทุ้กคนไม่ใช่นกัเรียน ม.ปลาย อกีต่อไป แต่พวก
คณุคือ “นกัศึกษา” อย่างเตม็ตัว 
 ชวีติในโรงเรยีนและมหาวิทยาลยัอาจจะเหมือนกันทีท่กุคนเดนิ
ทางมาหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง หากจะต่างกันตรงที ่ความรบัผดิชอบ
ทีต้่องมมีากขึน้ เรยีนให้เตม็ท่ี ขณะเดียวกนักิจกรรมนอกห้องเรยีนกท็ำา
ควบคู่ไปด้วย สิง่เหล่านีจ้ะเป็นประสบการณ์ดีๆ  ในช่วงชวีติมหา’ลยั แบ่ง
เวลาให้เป็น รบัผดิชอบตัวเองให้ได้ ทำาตามเป้าหมายทีว่างไว้ เพราะชวีติ
นักศึกษาถอืเป็นบนัไดขัน้แรกทีส่ำาคญัของการเดนิทางไปสู่ชีวติการทำางาน
และการก้าวสูก่ารเป็นผูใ้หญ่อย่างเตม็ตวั
 พร้อมทีจ่ะเรียนรูใ้นโลกกว้าง ทีท่ี่จะไม่ใช่เพยีงห้องเรยีนแคบๆ แล้ว
หรอืยงั ยนิดีทีไ่ด้รูจั้กและสวัสดนีกัศึกษาใหม่ทกุคน 

              

5  ม.รังสิต มอบทุนความสามารถ 
 พิเศษ (ด้านศิลปิน) ปีนี้ 12 คน

13 ยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วมหา’ลัย 

19 กิจกรรมมิตรภาพไร้พรมแดน
 “สายธารน้ำาใจ จากไทยสู่เนปาล”

16 นักวิชาการ ม.รังสิต รับทุนสนับสนุน
 งานวิจัยจากบริษัท เอเชียกรุ๊ป (1999) จำากัด 

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเจ้าของกิจการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

และธุรกิจบริการด้านร้านอาหาร 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วราพร	ลักษณลม้าย	รักษาการคณบดี

คณะเทคโนโลยีอาหาร	 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร	 เทคโนโลยีชีวภาพ	

และอาหาร	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 จากความได้เปรียบของ

ประเทศไทยในเร่ืองวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีท้ังความหลากหลายและ

มปีริมาณมาก	จนนำาไปสูศั่กยภาพในการแปรรูปเปน็ผลติภัณฑ์อาหาร	

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีธุรกิจเก่ียวกับด้านอาหารเกิดข้ึนมากมาย

ทั้งธุรกิจบริการด้านอาหาร	ด้านอุตสาหกรรมการผลิต	ฯลฯ	จึงเป็น

ที่มาของการเปิดหลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร	เพื่อให้บัณฑิตมี

ความรู้ความสามารถที่จะเป็นนายจ้าง	(Employer)	 หรือเป็นเจ้าของ

กิจการ	(Entrepreneur)	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร	หรือ

ธุรกจิบริการร้านอาหารทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและ

ทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ	

 อาจารย์อนุสรณ์	 ศรีแก้ว	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร-

บัณฑิต	 สาขาวิชาการเขียนบทและการกำากับภาพยนตร์และ

โทรทัศน์ว่า	 ปัจจุบันวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ขาดแคลน

คนเขียนบทและผู้กำากบัทีม่คีณุภาพ	โดยเฉพาะการเกดิข้ึนของ

สื่อดิจิทัลที่ทำาให้เกิดความต้องการบุคลากรสายอาชีพนี้เป็น

จำานวนมาก	 	 ซึ่งในต่างประเทศหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว

ในสาขาทีเ่รียกวา่	Screenwriting	and	Directing	โดยเปน็หลกัสตูร

ทีเ่นน้วา่	การเขยีนบทและการกำากับตอ้งมกีารเรียนรู้เคยีงคูก่นั

ไป	แต่ในประเทศไทยสาขาวิชาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักสูตร

ทีเ่ปดิข้ึนเปน็คร้ังแรก	สว่นใหญแ่ลว้การเขียนบทและการกำากบั

 มหาวิทยาลัยรังสิต ปักหมุดเปิด 2 หลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี ได้เเก่  หลักสูตร

การเขียนและกำากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และหลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  เเละอีก 1 

หลักสูตรในระดับปริญญาโท ได้เเก่ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ตอกย้ำาภาพที่สุดของความ

หลากหลายตอบโจทย์ทกุความฝัน เปน็สถาบนัการศึกษาเอกชนทีเ่ปดิการเรียนการสอนในสาขา

วิชาต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทย

จะสอนรวมๆ	 อยู่ในศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้งานภาพยนตร์อื่นๆ	 แต่หลักสูตรนี้จะเน้น

เฉพาะเร่ืองการเขียนบทและการกำากับโดยใช้การเรียนการสอนอย่างเข้มข้น	 ซึ่งจะแตกต่างจาก

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	ตรงที่ภาพยนตร์ฯ	จะเน้นเรื่องโปรดักชั่น

	 “โครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้

นักศึกษาเรียนรู้ทั้งวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร	

และวชิาดา้นการประกอบการธุรกจิทีส่ำาคญั		เนน้

การฝึกงานของนกัศึกษาทีบ่ริษทัธุรกจิอาหารหรือ

ธุรกิจบริการร้านอาหารพันธมิตรชั้นนำา	 อาทิ	

บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	เอส	

แอนด์	พี	ซินดิเคท	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท			วี

ฟู้ดส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 หรือธุรกิจอาหารที่

นักศึกษาสนใจ	นอกจากนี้	ยังสอนให้นักศึกษามี

ความสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์และสร้าง

นวตักรรม	เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์อาหารหรือธุรกจิ

บริการด้านร้านอาหาร	ฯลฯ	โดยในปีสุดท้ายนักศึกษา

การจัดการโลจิสติกส์ เตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อรองรับภาคธุรกิจ

อาเซียน

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.พฒัน	์พสิษิฐเกษม	ผู้อำานวยการหลกัสตูรวทิยา-

ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าว

ถึงทีม่าของการเปดิหลกัสูตรการจัดการโลจิสติกส	์วา่	ปลายป	ี2558	ประเทศไทย

จะกา้วสูส่งัคมเศรษฐกจิอาเซยีน	การจัดการทางธุรกจิประสบกบัปญัหาดา้นการ

แข่งขันที่สูงมากข้ึน	 จึงมีความจำาเป็นต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะเพิ่ม

ประสทิธิภาพใหแ้กอ่งคก์ร	โลจิสติกสจึ์งเปน็เคร่ืองมือหนึง่ทีช่ว่ยในการวางแผน	

สนับสนุน	ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ	ด้านการจัดการ	อาทิ	การ

จะต้องนำาเสนอโครงการธุรกิจของตัวเองที่ผ่านกระบวนการคิดและบ่มเพาะมา

ตลอด	4	ป	ีภายใตค้ำาแนะนำาของอาจารย์ทีมี่ประสบการณซ์ึง่โครงการทีน่า่สนใจ

จะไดรั้บโอกาสในการสนบัสนนุดา้นการเงนิเพือ่ตัง้ตน้ดำาเนนิธุรกจิของตวัเองใน

ระยะแรก	เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นเจ้าของกิจการ”	ผศ.ดร.วราพร	กล่าวเสริม

หลักสูตรการเขียนบทและการกำากับฯ ผลิตบุคลากรคุณภาพในสายงานละคร ภาพยนตร์ เเละ

ส่ือบันเทิงต่างๆ

จัดหาวัตถุดิบ	 การจัดการกระบวนการผลิต	

การจัดการคลังสินค้า	 การบริหารต้นทุน	

การขนส่ง	 ฯลฯ	 จากเหตุผลดังกล่าว	 บัณฑิต

วิทยาลัย	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 คณะ

บริหารธุรกิจ	 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	 เพื่อเตรียม

บคุลากรใหพ้ร้อมเพือ่รองรับภาคธุรกจิ	โดยเปน็

หลักสูตรสหวิทยาการที่เป็นการผสมผสาน

ระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมในเร่ืองของ

การจัดการกระบวนการผลิตและการจัดการ

	 “สำาหรับการเรียนการสอนจะเชิญคณาจารย์ที่มีประสบการณ์

ในวงการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	 เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่

นกัศึกษา	เพือ่สร้างบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการสร้างสรรคแ์ละ

ผลิตบทสำาหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ	 โดยสามารถกำากับบทที่เขียนใน

สือ่ภาพยนตร์และละครโทรทศันไ์ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ	มคีวามรอบรู้

และทำางานไดภ้ายใต้แบบแผนทีถู่กต้องตามหลกัสากล	สำาหรับบคุคล

ที่สนใจจะศึกษาด้านนี้ควรเป็นนักค้นคว้า	ช่างอ่าน	ช่างสังเกต	และ

สนใจที่จะถา่ยทอดอารมณ์ความรูส้ึกเขา้ไปในส่วนของบทภาพยนตร์	

รวมทั้งเป็นนักคิด	 นักสร้างสรรค์ในเรื่องของการกำากับด้วย”	 คณบดี

คณะนิเทศศาสตร์	กล่าวเพิ่มเติม

0
3



News

	 นายวราวธุ	 โพธ์ิย้ิม	 หรือ	 ตัม้	The	Star	9	

กล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนทีมี่ชือ่เสยีงระดบัประเทศ	ทีใ่ห้โอกาสสำาหรับ

คนทีม่คีวามสามารถ	 เข้ามาตามหาความฝัน	 และ

ผมเคยอ่านหนงัสือ	“วชิาตกเขา”	ผมรู้เลยว่าอาจารย์

ทีน่ีม่จีรรยาบรรณมากๆ	ผมประทบัใจทีน่ีม่ากครับ

		 นายคุณาธิป	 	 ปิ่นประดับ	 หรือ	 นิค	 จาก

ภาพยนตร์	6/5	 ปากหมาท้าผี	 กล่าวว่า	 ผมรู้จัก	

ม.รังสติ	และเคยมาทีน่ี	่เพราะมีพีช่ายเรียนอยู่คณะ

เทคนิคการแพทย์	 ส่วนตัวแล้วผมชอบบรรยากาศ	

และทราบว่าทีน่ีม่ชีือ่เสยีงด้านนเิทศศาสตร์	ซึง่เป็น

สาขาที่ผมสนใจ	ผมจึงตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ครับ

ม.รงัสติ มอบทนุ
ความสามารถพเิศษ 
(ด้านศลิปิน) ปีนี ้ 12 คน 

 

ขนส่ง	 และศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจในเร่ืองของการจัดการธุรกิจ	

การจัดการคลังสินค้า	 การกระจายสินค้า	 ซึ่งมีศาสตร์ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเสริมความรวดเร็วและ

อำานวยความสะดวกให้การจัดการโลจิสติกส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	“หลกัสตูรมคีวามมุง่ม่ันในการผลติมหาบณัฑิตทีมี่ความรู้ความ

สามารถดา้นการจัดการโลจิสตกิสอ์ย่างบรูณาการทีค่รอบคลมุทัง้ดา้น

เทคโนโลยี	 และการจัดการธุรกิจ	 เป็นบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ	 และ

ตอบสนองความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ		เพื่อนำาไปสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ผลิต	อุตสาหกรรมบริการ	อุตสาหกรรมโลจิสติสก์	ฯลฯ	โดยจุดเด่น

ของหลักสูตรคือ	 การเรียนการสอนที่เน้นให้คิดอย่างเป็นระบบและ

เทคนิคการแก้ปัญหาในการจัดการทั้งด้านการผลิตและการบริการไม่

วา่จะเปน็งานเกษตรกรรม	งานสิง่แวดลอ้ม	งานพลงังาน	และงานธุรกจิ

เชิงพาณิชย์	 	การให้ความรู้ด้าน	IT	ด้านกฎหมาย	และโครงสร้าง

พื้นฐานด้านระบบขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม	 เพ่ือนำา

มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์	ตลอดจนมีความร่วมมือกับภาครัฐบาล

และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อสนับสนุนให้มหา

บณัฑิตมีคณุภาพโดยการศึกษาดงูาน	การฝึกปฏิบตั	ิโดยทมีคณาจารย์

ประจำาและวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐบาล

และภาคเอกชนมาให้ความรู้”	ผู้อำานวยการหลักสูตร	กล่าวเพิ่มเติม

		 นายธนากร	ศรีบรรจง	(โหน)	นักแสดงช่อง	

7	กล่าวว่า	ผมรู้จัก	ม.รังสิต	จากรุ่นพี่	และได้เห็น

จากสื่อต่างๆ	ว่าที่นี่มีคนเรียนเยอะ	พอได้เข้ามาที่	

ม.รังสิต	ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม	เครื่องมือ

ที่ครบครันทันสมัย	 ผมเป็นคนที่ชอบงานวงการ

บันเทิง	 งานเบื้องหลัง	 จึงไม่ลังเลที่จะเลือกเรียน

นิเทศศาสตร์	ม.รังสิต	ครับ

	 นายณัฐวิญญ์	 วัฒนกิติพัฒน์	 (อาโป)	 จาก

ละคร	สุดแค้น	แสนรัก	นักแสดงช่อง	3	กล่าวว่า	ผม

สนใจเรียนทางด้านสื่อสารการตลาด	เพราะรู้สึกว่า

สามารถไปต่อยอดจากงานที่ผมทำาได้	 เม่ือพูดถึง

นิเทศศาสตร์ที่นี่มาเป็นอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	

ด้านอุปกรณ์ความพร้อมในการเรียน	 ผมไม่ได้

คาดหวงัอะไรจากการเรียนแต่อยากเรียนเพือ่ให้

ได้ความรู้	ก้าวแรกที่เข้ามาใน	ม.รังสิต	รู้สึกว่า

มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี	 อบอุ่น	 จึง

ตัดสินใจเรียนที่นี่ครับ	

RSU grants 12 Artist Scholarships this year

	 Rangsit	University	grants	12	artist	

scholarships	for	the	academic	year	2015	which	

are	divided	into	10	scholarships	for	bachelor’s	

degree	and	2	scholarships	for	master’s	degree.

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 มอบทุนความสามารถพิเศษ	(ด้านศิลปิน)	

ประจำาปีการศึกษา	2558	จำานวน	12	คน	โดยแบ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับ

ทุนฯ	ระดับปริญญาตรี	10	คน	และระดับปริญญาโท	2	คน	ได้แก่

	 หลักสูตรดังกล่าวพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่	 ประจำาปีการ

ศึกษา	 2558	 โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 เปิดรับนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายชัน้ปทีี	่6	หรือหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี	

ปวช.	 	 ส่วนหลักสูตรปริญญาโทเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจ

หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์		เจ้าหน้าที่องค์กร

ธุรกิจ	 รัฐวิสาหกิจ	 และรัฐบาลในฝ่ายการจัดการพลังงาน	 ฝ่าย

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 ฝ่ายการจัดการการขนส่ง	 โดยเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับ	ASEAN	 	 หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการจัดการ

ภาคเกษตรกรรม	ฝ่ายคลงัสนิคา้	ฝ่ายผลติ	ฝ่ายจัดซือ้	ฝ่ายวางแผน	

ฝ่ายขนส่ง	ฝ่ายโลจิสติสก์	และฝ่ายสินค้านำาเข้าสินค้าส่งออก	หรือ

ผู้ที่สนใจด้านการจัดการโลจิสติกส์	เป็นต้น

RSU launches three new Master’s and Bachelor’s Degree curriculums 

	 Rangsit	University	launched	three	new	Bachelor’s	degree	

and	a	Master’s	degree	programs	:	Bachelor	of	Communication	Arts	

Program	in	Film	and	Television	Writing	and	Directing	(FWD),	Bachelor	

of	Technology	in	Food	Industry	Business	and	Master	of	Business	

Administration	in	Logistic	Management	of	All	curriculums	will	promote	

the	variety	curriculums	and	meet	all	requirements	of	student	:	

consetently,	Rangsit	University	is	a	private	institution	whied	provides	

most	curriculums	in	Thailand.
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นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียรเ

นายวิทวัส บุญประเสริฐ

	 นางสาวอนุสรา	เฮงวิเชียร	(ฟ้า)	สาวน้อยหน้าหวาน	อารมณ์ดี	ดีกรีเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำาปี	2555	และนักกิจกรรมตัวยง	ท่ีโดดเด่นด้านการพูด	

โดยผ่านมาหลายเวทีท้ังการประกวดสุนทรพจน์	โต้วาที	พิธีกรงานต่างๆ	ซ่ึงเป็นประสบการณ์การทำากิจกรรมเหล่าน้ีต้ังแต่เรียนระดับช้ันประถมศึกษาเร่ือยมา

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	ทำาให้เธอค้นพบตัวเองว่าส่ิงท่ีเธอถนัดและชอบก็คือคณะนิติศาสตร์	ซ่ึงใช้หลักการทำาความเข้าใจจากการอ่าน	นำาไปสู่การเจรจา

ว่าความ	และความฝันท่ีอยากเป็นอัยการหญิง	ทำาให้เธอตัดสินใจเรียนคณะน้ีอย่างไม่ลังเลใจ	หลังจากเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	สายวิทย์-คณิต	

จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี	และปัจจุบันกำาลังศึกษาช้ันปีท่ี	2	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 “เราถือว่าเป็นคนโชคดีท่ีรู้จักตัวเองเร็ว	รู้ว่าอะไรท่ีตัวเองถนัด	อะไรท่ีตัวเองชอบ	พอเรียน	ม.ปลาย	ก็เร่ิมตอบ		

ตวัเองไดช้ดัเจนข้ึนวา่เราชอบการอา่น	การจำา	การพดู	ประกอบกับมคีวามฝันไวว้า่อยากเปน็อยัการหญงิ	

เพราะนอกจากจะได้ทำางานที่ตนเองชอบแล้ว	 ยังได้ทำางานเพื่อสังคม	 ได้เป็นปากเป็นเสียงให้แก่คนที่

เดอืดร้อนอีกด้วย	หลายคนคิดว่าเรียนนิติศาสตร์	ต้องเป็นคนเก่ง	เป็นหนอนหนังสือ	แต่จริงๆ	แล้วหัวใจ

หลักของกฏหมายคือ	 การทำาความเข้าใจ	 และนำาไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ	 มากกว่า	 ซ่ึงในชีวิต

ประจำาวันเราล้วนต้องพัวพันกับกฎระเบียบและกฎหมาย”	นางสาวอนุสรา	กล่าวเพ่ิมเติม	

		นอกจากน้ี	ยังฝากถึงน้องๆ	ม.ปลาย	ท่ีกำาลังตัดสินใจเลือกคณะในมหาวิทยาลัย	อยากให้เร่ิมจาก

การคิดว่า	ทุกอย่างต้องผ่านความพยายามและการเรียนรู้	บางทีส่ิงท่ีชอบเราอาจจะไม่ถนัด		ขณะ

เดียวกันส่ิงท่ีเราถนัด	เราก็อาจจะไม่ชอบ	แต่ทุกอย่างมันมีทางไปของมัน	ต้ังเป้าหมายไว้	เม่ือมีโอกาส

ก็ต้ังใจพยายามศึกษาเรียนรู้ให้เต็มท่ี	เช่ือเถอะว่าคนท่ีซ่ือสัตย์กับความฝันและศรัทธาในตัวเอง	วันหน่ึง

จะเดินไปถึงเส้นชัยแน่นอน	

 นายวิทวัส	บุญประเสริฐ	(ยอร์ช)	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต	หนุ่มผิวสี

แทน	คิ้วเข้ม	ผู้มีใจรักในดนตรีและชื่นชอบเทคโนโลยีไปพร้อมๆ	กัน		

	 ยอร์ช	เล่าให้ฟังว่า	เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น	จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	หลังจากเรียน

จบมี	2	อย่างที่เขาอยากเรียนต่อคือ	เทคโนโลยีกับดนตรี	แต่หลังจากคิดทบทวนอีกครั้งจึงตัดสินใจเลือกเรียน

สายวิชาชีพด้านเทคโนโลย	ีส่วนดนตรีขอเป็นงานอดิเรก	จึงคุยกับคุณพ่อว่าจะเรียนที่	มหาวิทยาลัยรังสิต	

แต่คุณพ่อมีข้อแม้ว่าเขาต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐด้วย	 ซึ่งก็สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง

ในคณะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกัน	

	 “ผมก็ยืนยันกับคุณพ่อว่าจะเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ตาม

ความตั้งใจเดิม	 เพราะคิดว่าอุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยีต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเอกชน

จะต้องทันสมัยอย่างแน่นอน	และเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัย	คุณพ่อจึงอนุญาต	ซึ่ง

พอเข้ามาเรียนแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้	ที่คณะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาให้นักศึกษาได้ใช้จริงไม่

เฉพาะแค่ในวิชาเรียนเท่านั้น	 แต่เปิดบริการให้นักศึกษาเข้าไปใช้เรียนรู้ได้ตลอด	 นอกจากนี้	

ในหลายวิชาอาจารย์ยังสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งถือเป็นการช่วยฝึกพัฒนาเร่ืองภาษาให้เรา

เป็นอย่างดี”	

	 สำาหรับน้องๆ	คนไหนที่มีความชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยี	อยากเป็นนักพัฒนาโปรแกรม

หรือผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมต่างๆ	ทางด้านไอที	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยให้เราประสบความสำาเร็จอย่างที่ตั้งใจ

ม.รงัสติ จดังานสมัมนาวชิาการเรือ่ง “RSU Smart Education 
2015”
 ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	สัมมนาวิชาการเร่ือง	

“RSU	Smart	Education	2015”	 เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 การแลกเปล่ียนแนวคิด

สำาหรับการจัดการเรียนการสอน	จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในวงการการศึกษาไทย	รศ.ยืน	ภู่

วรวรรณ	 และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสำาหรับการเรียนการสอนระดับโลก	Dr.Ruben	

Puentedura	 ซ่ึงจัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยรังสิต	ณ	ห้องออดิทอเรียม	ช้ัน	1	อาคาร

รัตนคุณากร	(อาคาร11)	มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต ร่วมกับ เครือข่ายและชุมชน จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ลดอาชญากรรม เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน
 วิทยาลัยรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	คณะตำารวจศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ	กองบังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี	ชุมชน	และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอก	ตำาบลหลักหก	อำาเภอเมือง	จังหวัด

ปทุมธานี	จัดโครงการชุมชนเข้มแข็ง	ลดอาชญากรรม	เตรียมพร้อมประชาคมอาเซียน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การป้องกัน	 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	 โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเร่ือง	 การ

จราจร	สถานบริการ	อาชญากรรม	และยาเสพติดในเมืองเอก	โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม

หารือ	ณ	ห้องประชุม	1-801	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต
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News

หลักสูตรนานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการสร้าง
ห้องพยาบาลดิน ร่วมกับ กลุ่มอาสาบ้านดินไทย จ.อยุธยา
	 สำานกังานรับนกัศึกษานานาชาตแิละสือ่สารระหวา่งประเทศ	และศูนย์บริการนานาชาต	ิมหาวทิยาลยั

รังสิต	ร่วมกับกลุ่มอาสาบ้านดินไทย	Baan	Din	Thai	Group	of	Volunteer	จัดโครงการสร้างห้องพยาบาลดิน

ให้แก่โรงเรียนวัดสำามะกัน	อำาเภอนครหลวง	จังหวัดอยุธยา	ภายใต้โครงการ	RSUIP-	Creating	a	Giving	and	

Sharing	Society.	Rangsit	University	Thailand	 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	

มหาวทิยาลยัรังสติเข้าร่วมกจิกรรม	เพือ่สร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดม้โีอกาสใชภ้าษาองักฤษ	กระตุ้นใหน้กัเรียน

ใช้ภาษาอังกฤษ	ส่งเสริมการพัฒนาภาษาในอนาคตโดยผ่านกิจกรรม	และยังได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมอีก

ด้วย

News

	 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขา

วิชาการศึกษาระบบสองภาษา	 คณะศึกษา-

ศาสตร	์มหาวทิยาลยัรงัสติ	จดัโครงการสมัมนา

วชิาการ	การเรยีนการสอนระบบสองภาษา	เรือ่ง	

“How	to	Motivate	Yourself	to	Aim	High	in	the	

21st	Century”	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.พิมพ์อุไร	

ลิมปพัทธ์	เป็นวิทยากร	พร้อมด้วยแขกรับเชิญ

รุน่ใหมไ่ฟแรง	ดร.ณฐัเศรษฐ	์พนูทรพัยม์ณ	ีและ	

นางสาวกรองบุญ	 ศรีสรรพกิจ	 ร่วมพูดคุยใน	

คร้ังน้ี	 ณ	 ห้องประชุม	7-100	 อาคารหอสมุด	

(อาคาร	7)	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 นางสาวกรองบญุ	ศรสีรรพกจิ	พธิกีรและ

ผูป้ระกาศขา่ว	กลา่ววา่	ระบบการเรยีนการสอน

สองภาษาในประเทศไทยนั้น	ส่วนใหญ่เป็นการ

เรียนของคนกลุ่มน้อยยังไม่เป็นที่กว้างขวาง	

มากนัก	เนือ่งดว้ยระบบการศึกษาในทกุระดบัชัน้

เน้นเรียนเป็นภาษาไทย	

	 “โดยส่วนตัวมองว่าด้วยโลกที่เปลี่ยนไป

และการใช้ภาษาอังกฤษเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน	

จนเราไม่ควรเรียกวา่เปน็ภาษาทีส่อง	ควรจะเปน็

ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำาวันมากกว่า	 ไม่ใช่

เพราะว่าเรากำาลังจะเข้าสู่	AEC	แต่เพราะข้อมูล

ข่าวสารบนโลกใบนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

กลางในการสื่อสาร	 หากเราเพิ่มการเรียนการ

สอนแบบสองภาษา	 (Bilingual)	 มากข้ึนในทุก

หลกัสตูร	โดยเร่ิมตัง้แตร่ะดบัประถมศึกษาจนถึง

ระดับอื่นๆ	ที่สูงขึ้น	ก็จะทำาให้คนมีทางเลือกใน

การเรียนหลักสูตรสองภาษามากขึ้น	สำาหรับคน

รุ่นใหม่ท่ีมองเห็นความสำาคัญของการเรียนสอง

ภาษา	แต่ยังไม่รู้จะเร่ิมอย่างไรน้ัน	อาจจะเร่ิมต้น

ที่การประเมินตัวเองก่อนว่าเราขาดอะไรไปบ้าง	

และหมัน่ฝึกฝนพฒันาในสว่นทีเ่รายังไมรู้่หรือยัง

ไม่เก่ง	 ซึ่งเมื่อเรารู้สิ่งที่เราขาดแล้วการเดินไปสู่

เป้าหมายก็จะเร็วขึ้น	เพราะปัจจุบันความรู้	เรา

สามารถหาได้รอบตัวไม่ใช่แค่เพียงการเรียนใน

ห้องเรียนอย่างเดียว	 และอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีก

เคร่ืองมือสำาคัญที่จะทำาให้เราสามารถพัฒนา

ภาษาอังกฤษให้ดีได้	 หรืออาจจะเป็นการแชร์

ข้อมูลระหว่างเพื่อนด้วยกัน	 หรือคนที่มีความรู้

ความสามารถ	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน”

	 ดร.ณัฐเศรษฐ์	พูนทรัพย์มณี	พิธีกรและนัก

ธุรกิจ	กล่าวว่า	หากพูดถึงการเรียนการสอนสอง

ภาษา	(Bilingual)	 ในประเทศไทย	 สังเกตได้จาก

การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ	 ที่ใช้

ภาษาองักฤษเข้ามาเปน็สว่นหนึง่ของแตล่ะสถาบนั

การศึกษา	ยังถือวา่อยู่ในแนวทางทีด่	ีแตห่ากมอง

ถึงยุคทีก่ำาลงักา้วหนา้และประเทศไทยมีการเข้ามา

ของวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น	 มองว่าการเรียน

สองภาษาอาจจะยังนอ้ยไป	ควรจะมใีหค้รอบคลมุ

ทุกหลักสูตรจึงจะเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบ	 เพราะ

อย่างนอ้ยในปจัจุบนัเราจะตอ้งใชส้ามภาษาข้ึนไป	

ด้วยโลกเรามีความหลากหลายขึ้นทุกวัน		ซึ่งการ

เรียนหลักสูตรดังกล่าวในประเทศไทยก็ถือว่ามี

ศักยภาพที่ดี	 และเด็กไทยก็สามารถเข้าใจและ

เรียนรู้หลกัสตูรสองภาษาไดด้	ีเพยีงแตอ่าจจะต้อง

เริ่มเรียนกันตั้งแต่เนิ่นๆ	 อาจจะเน้นที่ช่วงประถม

ศึกษา	 หรือมัธยมศึกษา	 ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กเอง

สามารถพัฒนาตนเองได้ดี	 และที่สำาคัญเราจะได้

คนที่เก่งในด้านนั้นๆ	 เพิ่มมากข้ึน	 ซึ่งอนาคตจะ

เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

The Faculty of Education, RSU held an aca-

demic seminar on “How to Motivate Yourself to 

Aim High in the 21st Century”

	 M.	Ed.	Program	in	Bilingual	Education,	

Faculty	of	Education,	Rangsit	University	held	an	

academic	seminar	on	How	to	Motivate	Yourself	

to	Aim	High	in	the	21st	Century”	at	the	Conference	

Room	7-100,	Library	Building	(Building	7),	Rangsit	

University.	Dr.	Pimurai	Limpapath,	an	instructor	

from	M.	Ed.	Program	in	Bilingual	Education,	

Faculty	of	Education,	Rangsit	University,	together	

with	Dr.	Nuthasedh	Poonsapmanee	and	Miss	

Krongboon	Srisanpakij,	were	the	speakers	at	this	

seminar.

คณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต จัดการ
ประชมุวชิาการ Work in Progress 3: Physique 
	 คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดการประชุมวิชาการ	The	

3rd	Rangsit	University	International	Design	Symposium	“Work	in	Progress	3:	Physique”		

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	1	อาคารรัตนคุณากร	(อาคาร	11)	มหาวิทยาลัยรังสิต			

	 ภายในงานมกีารเสวนาในหวัข้อต่างๆ	ทีน่า่สนใจ	โดยไดรั้บเกียรติจากวทิยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ	อาทิ	Ms.Maiko	Takeda	(Milliner	Jewelry	Designer)	Mr.	

Yuima	Nakazato	(Fashion	Designer)	 คุณกุลวิทย์	 เลาสุขศรี	(Fashion	Journalist)	

Editor	in	Chief,	Vogue	Thailand	คุณประธาน		ธีระธาดา	(Design	Journalist)	Editor	in	

Chief,	ART4D	คุณจิตต์สิงห์	สมบุญ	(Designer)	Head	of	Design	by	Playhound	คุณ

พลัฏฐ์	พลาฎิ	(Designer)	Realistic	Situation,	4*4	Man

	 ทั้งนี้	ในช่วงบ่ายยังได้มีการจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ใหม่	เรื่อง	“PHYSIQUE-

รูปกาย”	เพื่อนำาเสนอเรื่องความมหัศจรรยเ์เห่งรูปกายมนุษย	์ซึ่งเมื่อสวมใส่อาภรณ์ที่

ไดรั้บการคดิพร้อมสร้างสรรคโ์ดยนกัออกเเบบ	จะเกดิเปน็คาเเรกเตอร์อนันา่หลงใหล

ที่เเตกต่างกันออกไป	ณ	Patana	Gallery	มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต จัดสัมมนาวิชาการ
การเรียนการสอนระบบสองภาษา
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 สวัสดีครับแฟนคลับของผม		ทุกครั้งที่ผม

ไปคมุสอบจะตอ้งไดเ้จอเพือ่นอาจารย์ตา่งคณะที่

ผมไม่ค่อยจะรู้จักท่าน	 แต่ท่านจะรู้จักผมดี	

ทักทายแนะนำาตัวว่าเป็นแฟนคอลัมน์ผม	 ท่าน

คอยตดิตามอา่นกนัเปน็ประจำา	ชอบลลีาการเขียน

แบบฮาๆ	 ของผม	 ซึ่งจากคำาที่ชื่นชอบนี้ก็ทำาให้

ผมรู้สึกดีและมีกำาลังใจที่จะเขียนให้ท่านอ่านกัน

จนกว่าผมจะเกษียณกันไปข้างนึง	 หรือจนกว่า

อาจารย์เข้ียว	 แห่งฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเบื่อผม	

หลายๆ	คนบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่าอิจฉาผมที่

ได้เดินทางบ่อย	ถ้าผมไปในฐานะนักท่องเท่ียวแบบ

ทริปรัสเซียนี่ก็น่าอิจฉาอยู่หร๊อก	แต่ถ้าเป็นทริปที่

ต้องพานักศึกษาหรือรับจ๊อบส่วนตัว	 อันนี้ไม่น่า

อิจฉาหรอกครับเพราะต้องแบกรับภาระการดูแล

และการบริการให้ราบรื่นที่สุด...	 อย่างเครียด	

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไม่เคยซ้ำาเลย

	 เอาล่ะครับ	ตามผมไปตะลุยหิมะ	นำ้าแข็ง

แบบสดุข้ัวทีรั่สเซยีต่อ	เช้ามืดวนัอาทติย์	06.30	น.	

ออกจากโรงแรมที่มอสโคว์	ทานอาหารเช้าบนรถ

ระหว่างทางมาสนามบิน	 ที่รัสเซียช่วงฤดูหนาว

ให้ท่านทราบไว้เลยว่าพระอาทติย์จะข้ึนช้ามากจน

มีแดดก็ประมาณ	9-10	โมง	เราขึ้นเครื่องภายใน

ประเทศมุ่งสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ใช้เวลาบิน

ประมาณชั่วโมงนิดๆ	 มีไกด์สาวใหญ่ชาวรัสเซีย

มารับพาไปทานอาหารจีนทีอ่ร่อยมาก	บ่ายไปชม

โบสถ์หยดเลือด	สร้างข้ึนบริเวณที่พระเจ้า

อเล็กซานเดอร์ที่	2	ถูกลอบปลงพระชนม์และ

พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ที	่3	ทรงสร้างโบสถ์ข้ึนเพือ่

เป็นอนสุรณ์แด่พระบดิา	ต่อจากนัน้มาชมพระราชวงั

ฤดูหนาว	 สร้างในสมัยของพระนางอลิซาเบธ	

ปัจจุบันเป ิดเป ็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศรัสเซีย	รถเราจอดไกลหน่อยต้องเดินยำ่า

หมิะฝ่าอากาศหนาวเหนบ็เข้าชมด้านในทีเ่ริดหรู

ไฮโซมากในสมัยนั้น	 ระเบียงด้านนอกจะเห็น

ทะเลบอลติค	 ที่คั่นระหว่างคาบสมุทรสแกน

ดิเนเวียที่นำ้าทะเลกลายเป็นนำ้าแข็งหมด	 ผมโผล่

ออกไปถ่ายรูปแป๊บนึง	หู	 จมูกชาแทบหลุด	 รีบ

จำ้าอ้าวข้ึนรถบัสที่เค้าเปิดฮีตเตอร์อุ่นสบายกว่า	

ช่วงคำา่ๆ	พวกเรามากันทีพ่ระราชวงันโิคลัส	คำา่นี้

พิเศษสุดๆ	ของคณะเราที่ได้มาทานอาหารแบบ

กาล่าดนิเนอร์ในพระราชวงั	พอเดนิเข้าไปในห้อง

ม.รังสิต จับมือ กรมการท่องเที่ยว
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14

	 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	กรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	จัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	(ต่างประเทศ)	 รุ่นที่	14	 เพื่อรองรับความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว	

ระหวา่งวนัที่	27	มถินุายน-13	ธนัวาคม	2558	(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)	เวลา	09.00-16.00	น.	(รวมทัง้สิน้	219	ชั่วโมง)	

ณ	ห้อง	702	ชั้น	7	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต	โดยวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน	อาทิ	

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ธุรกิจการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยศิลปากร	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม	 อาหารว่าง	 ทัศนศึกษานอกสถานที่	 พร้อมรับ

ประกาศนียบัตรรับรอง	โดย	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	กรมการท่องเที่ยว	สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	

19	มิถุนายน	2558	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยรังสิต	โทร.	0-2791-

5681-4	หรือ	08	1903	0769	และ	08	1827	7396

โฮจิมินห์-เวียดนาม-มอสโคว์-รัสเซีย (8 วัน) ตอนจบ

ผมงี้ตะลึงเลย	 เพราะมีบริกรที่แต่งชุดรับใช้แบบ

เต็มยศยืนรอพวกเราอยู่	 โต๊ะอาหารที่เตรียมไว้ดู

ไฮโซมาก	ตรงกลางห้องมีแหม่มป้าๆ	เล่นแกรนด์

เปียโนในเพลงไทยเพราะๆ	 ให้พวกเราฟังขณะ

รับประทานอาหาร	นานมากแล้วทีผ่มเคยทานแบบ

กาล่าดินเนอร์	 จำาไม่ได้ว่าต้องหยิบอาวุธ	(ช้อน-

ส้อม-มีด)	อันไหนก่อน	ผมก็นั่งนิ่งๆ	จิบไวน์ทำา

ฟอร์มไปก่อน	 ตาก็เหลือบดูว่าเพื่อนร่วมกรุ๊ปจะ

หยิบช้อนหยิบมีดอันไหนก่อนเพราะบนโต๊ะมีวาง

เยอะมาก	 เค้าหยิบอะไรผมก็หยิบตามเป็นอัน

รักษาฟอร์มไว้ได้	 หลังอาหารคำ่าก็เดินมาห้องฟัง

ดนตรีแบบโอเปร่าและการแสดงพืน้เมือง	ผมชอบ

นะ	 เพราะได้ฟังเสียงร้องสดๆ	 ที่ไม่ต้องผ่าน

ไมโครโฟนอะไรเลย	จะมีช่วงพกัเบรกให้ทานของว่าง	

มีเสิร์ฟวอดก้า	 ไวน์	 และไข่ปลาคาเวียร์ที่เค้าว่า

แพงมาก	ถ้าคิดราคาต่อคำาตกคำาละเป็นร้อย	ผม

เคยลองแล้วไม่ถูกปากเพราะเค็มๆ	 มันๆ	 ยังงัย

ไม่รู้	ขอเป็นไข่ต้มสักฟองน่าจะโดนกว่า	555	(ราย

ได้ตำ่าแล้วรสนิยมดันตำ่ามว๊ากอีกต่างหาก	555)	

คำ่าคืนนี้พวกเราทุกคนอิ่มเอมกับบรรยากาศ

ดินเนอร์	 ดนตรี	 และสถานที่มาก...	Goodnight	

St.petersburg	ZZZZZZ

	 เช้าวันจันทร์ที่	 5	 มกราคม	2558	 หลัง

อาหารเช้า	วันนี้อุณหภูมิ	-14	องศา	หนาวขนาด

ที่นำ้ามูกผมไหลและเริ่มเป็นเกร็ดนำ้าแข็งเลย	ท่าน

ก็ทราบดีเวลาอากาศเย็นๆ	 กล้ามเนื้อจะหดตัว

ต้องพยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอด	แต่สิ่ง

นึงที่ทรมานสุดๆ	 เห็นจะเป็นเร่ืองการปัสสาวะ

ของบรรดาสภุาพบรุุษเย่ียงผม	อย่าหาว่าผมทะลึง่

ซกม๊กเลย	ถ้าไม่บอกท่านคงไม่รู้หร๊อก	ผมงีส้ะดุง้

หนักมากเลย	555	 เช้านี้เราฝ่าความหนาวเหน็บ

เดินทางมาเมืองปีเตอร์ฮอฟ	 ซึ่งอยู่ตอนใต้ของ

อ่าวฟินแลนด์เพื่อชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตร-

ควาเรสต์	ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช	

เป็นสถาปัตยกรรมยุคทอง	 ภายในตกแต่งด้วย

ประติมากรรมที่วิจิตรพิสดาร	 ช่วงบ่ายมาชม

ความอลงัการทีว่หิารปีเตอร์แอนด์ปอล	 เป็นทีเ่ก็บ

พระศพของราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์	ในอดตี

เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้าม

สิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า	 ภายในวิจิตรมากด้วยการ

ตกแต่งแบบศิลปะบารอก	ผมเหน็เจ้าเอ	ลกูศิษย์เก่า

ผมเดินบรรยายแต่ละจุดอย่างร่ืนไหลแบบข้อมูล

แน่นเป๊ะแล้วอดชื่นชมไม่ได้	 หลังอาหารกลางวัน

กม็าชมพพิธิภณัฑ์สตัว์สตฟัฟ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี	

ผมชอบมากทีส่ดุเหน็จะเป็นการได้เหน็ช้างแมมมอธ

ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ	เคยเหน็ในสารคดมีานานแล้ว	วนันี้

ได้โอกาสเหน็ตวัตายๆ	สกัท	ีบ่ายแก่ๆ	มาชมมหา

วหิารเซนต์ไอแซค	ทีไ่ด้ชือ่ว่ามหาวหิารทีส่วยงาม

ที่สุด	 อันเป็นต้นแบบการก่อสร้างของที่ทำาการ

รัฐบาลกรุงวอชงิตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีส่ิงนึง

ทีผ่มสงัเกตเหน็และต้องยอมรับ	จากการทีผ่มเดนิ

ทางมามากกว่า	20	ประเทศแล้วนัน้	เหน็ผู้คนมาก็

เยอะ	ผู้หญิงสาวชาวรัสเซีย	เธอจะหน้าตาดีมาก	

สวยๆ	เยอะมาก	ไปทุกที่จะเจอแต่สาวสวยมาก

ถึงสวยจัด	หุ ่นก็ดี	 หาคนอ้วนน้อยมาก	 ส่วน

ผู้ชายงั้นๆ	ไม่หล่อเท่าไหร่	

	 เช้าวันอังคารที่	6	มกราคม		ทานอาหาร

เช้าเสร็จก็เก็บของข้ึนรถ	 แวะถ่ายรูปริมแม่น้ำาเนวา

ที่เป็นน้ำาแข็ง	 หลังอาหารกลางวันก็ข้ึนเคร่ือง

ภายในประเทศกลับมากรุงมอสโคว์	 เพื่อแวะ

เปลี่ยนเครื่องเป็น	Vitetnam	Airlines	ตอนค่ำา	มา

สว่างเช้าที่ฮานอย	 เวียดนาม	 เปลี่ยนเคร่ืองลำา

ใหม่กลับกรุงเทพฯ	 ถึงบ้านเราเกือบเท่ียงของวันท่ี	

7	มกราคม	2558	นบัเปน็ประสบการณอ์นัย่ิงใหญ่

ของผมที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสมาเที่ยว

รัสเซีย	 ขอขอบคุณ	 คุณอนุกูล	(คุณปุ้ย)	 ท่าน

เจ้าของบริษทั	ทอ๊ปฮติทวัร์	ทีก่รุณาผม	ขอบคณุ

เจ้าเอ	(คุณไตรรัตน์	 ผู้จัดการและหัวหน้าทัวร์)	

ลูกศิษย์ที่คอยดูแลป๋าและนำาชมแบบมืออาชีพ	

ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัทนี้ถึงรักแล้วรักเลย	 ใช้กันมาตลอดอย่าง

ยาวนานด้วยมาตรฐาน	ถูก...	ดี...	ชัวร์...	พิสูจน์แล้ว
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News

	 สำานักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์	 ร่วมกับ	

เทศบาลตำาบลหลกัหก	และชมุชนเมอืงเอก	จัดโครงการ	

“60	พรรษา	ประชารวมใจ	พัฒนาสิ่งแวดล้อม”	 เพื่อ

พฒันาพืน้ทีร่อบหมู่บา้นเมืองเอกใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย	และเพือ่เตรียมรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยได้รับเกียรติจาก	

ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลหลักหก	 เป็นผู้กล่าว

รายงาน	ณ	ลานหน้าอาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	

1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รังสิต	 กล่าวว่า	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	 เฉลิม

พระชนมายุ	60	พรรษา		2	เมษายน	พุทธศักราช	2558	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

มหาวิทยาลัยรังสิตถือว่า	 เดือนเมษายนเป็นเดือน

มหามงคลทีเ่ราทัง้หลายมกิีจกรรมเทดิพระเกยีรติอย่าง

ต่อเนื่อง	ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการรวมตัวกันของคนที่มี

จิตอาสาทั้งชาวมหาวิทยาลัยรังสิต	 	 	 เทศบาลตำาบล

หลักหก	ทหาร	ตำารวจ	 	การไฟฟ้าปทุมธานี	2	 และ

ชมุชนเมอืงเอก		เพือ่ช่วยดแูลรักษาและสร้างความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในหมู ่บ ้านเมืองเอกของเราให้

สวยงาม	 โดยได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ในองค์รวม	 ทั้งพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและรอบ

หมู่บ้าน	 ให้เป็น	 “เมืองน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง”	 ด้วย

หวัใจอนัเป่ียมไปด้วยความจงรักภกัด	ีหาทีส่ดุมไิด้	และ

เป็นไปตามแนวพระราชดำาริที่ทรงส่งเสริมงานอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทั้งในชนบทและในเมืองเสมอมา

	 นายสมพงษ์	 	 ศรีอนันต์	 นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำาบลหลักหก	กล่าวว่า	พวกเราทุกคนขอร่วม

แสดงความกตัญญูกตเวที 	และน ้อมรำ าลึก ใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ได ้ทรงห่วงใย	 และปฏิบัติ

พระราชกรณยีกจิด้วยความทุม่เทพระวรกาย	เพือ่ปวง

ม.รังสิต ร่วมกับ ชุมชน รวมพลจิตอาสา
จัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่รอบๆ ชุมชนที่อยู่อาศัย

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด	โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง

ความต้ังใจของพวกเราทุกคน	 ที่จะได้แสดงความจงรัก

ภักดี	 และยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้เกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

	 นางสาวสุภาวรรณ	 ปั้นเทียม	 นักศึกษาชั้นปีที่	3	

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัย

รังสติ	กลา่ววา่	ในฐานะนกัศึกษาทีไ่ดเ้ข้าร่วมโครงการ	60	

พรรษา	 ประชารวมใจ	 พัฒนาสิ่งแวดล้อมคร้ังนี้	 รู้สึกมี

ความยินดแีละมคีวามสขุ	ทีเ่ราไดร่้วมเปน็สว่นหนึง่ในการ

ทำาประโยชน์เพื่อชุมชนที่เราอยู่อาศัย	 ดังนั้น	 ไม่ว่าจะ

เป็นการกวาดและล้างถนน	หรือเก็บขยะก็ตาม	เราตั้งใจ

ทำ า เป็นอ ย่างมาก	 และเชื่ อว่ าพวกเรานัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน	 มีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วม

โครงการดีๆ	และยังได้เป็นการทำาเพื่อแสดงความเคารพ	

ความกตัญญูแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม-

บรมราชกุมารีด้วยแล้วนั้น	ยิ่งทำาให้รู้สึกตื้นตันมากๆ	

RSU, together with Mueang Ake communities, 
mobilized volunteers to clean up the area around 
the university campus
	 The	Office	of	Alumni	and	Community	Relations,	

Rangsit	University,	together	with	Lak	Hok	Municipal	

District	and	Mueang	Ake	Community,	carried	out	the	

project	to	celebrate	the	birthday	of	Her	Royal	Highness	

Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	to	develop	the	area	

around	Mueang	Ake	village	to	welcome	the	Princess.	

Dr.Arthit	Ourairat,	President	of	Rangsit	University	pre-

sided	over	this	event,	and	the	mayor	of	Lak	Hok	mu-

nicipal	district	gave	the	opening	speech	for	the	event	at	

the	courtyard	of	Arthit	Ourairat	building,	Rangsit	Uni-

versity.

	 สวสัดวียัรุ่น	หลงัจบการศึกษาชัน้	ม.ปลาย	พวกคณุกำาลงัจะเตบิโตข้ึน

อีกขั้น	ต้องเปลี่ยนไปเรียนที่ใหม่	เจอเพื่อนใหม่	ครูใหม่	เจอสังคมการใช้ชีวิต

ใหม่ๆ	และอกีหลายอย่างทีต่อ้งปรับตวักนัไป	สารรังสติฉบบันีข้อเกาะกระแส

ชว่งเวลาของชวีติวยัรุ่นทีก่ำาลงัจะกา้วสูก่ารเปน็นกัศึกษากนัหนอ่ยวา่	พวกเรา

รู้สึกอย่างไรกันบ้าง	

ยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วมหา’ลัย ... 

	 “ความรู้สกึแรกหลงัจากสมัครเรียนเสร็จ	และเปลีย่น

สถานะจากนกัเรียนเปน็นกัศึกษา	ตืน่เต้นเหมอืนกนัครับ	เรา

อาจจะจากเพื่อนเก่า	 แต่อย่างน้อยเราก็กำาลังจะได้เจอ

เพื่อนใหม่	 เจอสิ่งใหม่ๆ	อีกหลายอย่างในก้าวที่เราโตขึ้น	

ชีวิตมันต้องเดิมตามหาความฝัน	ผมเชื่อแบบนั้นครับ”	

 “ตอนแรกก็อาจจะมีเหงาๆ	 เพราะเราต้อง

มาเร่ิมอะไรใหม่ๆ	ในท่ีใหม่	แต่ทุกอย่างก็ต้องปรับตัว	

อยากให้เปิดเทอมเร็วๆ	จะได้เรียนในสิ่งที่เราชอบ	

ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ	ตื่นเต้นเบาๆ	ค่ะ”

นายอัครวินท์ ทุมนี (เบส) โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

นางสาวกิตติพร อุทุม (จุ๊บแจง) โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
 “ก้าวแรกที่เดินเข้ามหาวิทยาลัย	

ความรู้สึกคนละอย่างกับโรงเรียนเลย

ครับ	 ตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนใหม่	 และ

สถานะใหม่จากนักเรียนเป็นนักศึกษา	

สัญญากับตัวเองจะตั้งใจเรียนครับ”

นายสัญจร หงษ์ไทย (เนส) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 “นับวันรอวันเปิดเรียนแล้วค่ะ	 เพราะจะได้

เรียนในส่ิงที่เราชอบ	จะได้เจอเพื่อนที่มาจาก

หลากหลายที่	4	ปีนับจากนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ	ค่ะ”

นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริพัน (ทิพย์) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

 “รู้สึกว่าก้าวต่อไปที่เราจะเจออยู่ที่ความ

พยายาม	ความตั้งใจ	และความรับผิดชอบ	เพราะ

จะเรียนๆ	เลน่ๆ	ไม่ไดแ้ลว้	อยากใหเ้ปดิเทอมแลว้

ครับ	รอเจอสิง่ดีๆ 	ทีจ่ะเข้ามาใหม	่ตัง้ใจ	สู้ๆ 	ครับ”

 “รู้สึกต่ืนเต้นกับการได้

เปลีย่นทีเ่รียนใหม่และไดพ้บเจอ

เพือ่นและอาจารย์ใหม	่และบอก

กบัตวัเองวา่จะต้ังใจเรียน	ทำาให้

ดีที่สุดค่ะเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป”

นายฤทธิ์ชัย ชัยวัฒน์รัตนะ (เอ) โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

นางสาวสวรรยา สิทธิกล (ฟรีซ) โรงเรียนดอนเมืองอากาศบำารุง
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มนต์วเิศษของพระอนิทร์	ไปทำาการต่อสูป้กปอ้งปา่ศักดิส์ทิธ์ิ	

โดยใหผู้้เลน่วาดพลงัอาวธุจากวงเวทย์ศักดิส์ทิธ์ิทีไ่ดรั้บการ

ออกแบบใหม่เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีมาก่อน	มี

การปล่อยอาวุธต่อสู้กับปีศาจสัตว์หิมพานต์	เป็นต้น	ซ่ึงหลัง

จากการประกวดเราก็ได้นำาประสบการณ์ท่ีได้จากข้อผิดพลาด

มาปรับปรุงความรู้ความสามารถใหม้ากข้ึน	และนำาความรู้

มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา	 เพื่อเป็นบันไดข้ันต้นให้

นกัศึกษาไวใ้ชเ้ปน็ทางลดัในการพฒันาการทำางานและการ

ส่งผลงานเข้าประกวด”	เจ้าของผลงาน	กล่าวเพิ่มเติม

	 การเป็นนักพัฒนาเกมน้ันถือว่าเป็นงานหนักพอสมควร	

เพราะองค์ประกอบเกมหนึ่งเกมนั้นมีรายละเอียดมากมาย	

ดังนั้น	 คนที่จะทำางานทางด้านนี้ต้องเป็นคนละเอียดและ

อดทน	สายตาคม	กล้าได้กล้าเสีย	และต้องบริหารจัดการ

การทำางานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด		

RSU IT Instructor won the first runner-up prize at 
Thailand Creators’ Challenge: Mobile Content Awards
	 The	Head	of	the	Department	of	Computer	Game	

Multimedia,	Faculty	of	Information	Technology,	Rangsit	

University	won	the	first	runner-up	from	the	Thailand	

Creators’	Challenge:	Mobile	Content	Awards,	held	by	Free	

From	Co.,	LTD,	SIPA	 :	Software	 Industry	Promotion	

Agency	(Public	Organization),	PT.Altermyth,	PT.Next	Nation	

Prisma	(Indonesia),	Thai	Game	Software	Industry	Asso-

ciation,	entrepreneurs,	institutions,	etc.

 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 คว้า

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	จากโครงการประกวดนกัคดิ	

พิชิตฝัน	Thailand	Creators’	Challenge:	Mobile	Content	

Awards	ซึ่งจัดโดย	บริษัท	ฟรีฟอร์ม	จำากัด	สนับสนุนโดย

สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	(SIPA)	บริษัท	PT.Altermyth	และบริษัท	

PT.Next	Nation	Prisma	 ประเทศอินโดนีเซีย	 สมาคม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย	(TGA)	 ผู้ประกอบการ	

สถาบันการศึกษา	และหน่วยงานอื่นๆ	

		 อาจารย์ภณสุทธิ์	สุทธิประการ	หัวหน้าสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงที่มาของการส่งผลงานเข้า

ประกวดในคร้ังน้ีว่า	เน่ืองจากตนเป็นอาจารย์สอนเก่ียวกับ

ศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์	 จะต้องเน้นการสอนใน

แนวทางการปฏิบตั	ิและการสร้างเสริมประสบการณเ์พือ่

พัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาการ

ทำางาน	 และนโยบายของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม

มัลติมีเดีย	 และสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์	 ใช้

แนวทางผลักดันให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

โครงงานต่างๆ	ดังนั้น	ตัวอาจารย์เองก็ต้องสร้างผลงาน

ประกวดเพือ่เปน็ตวัอย่างแกน่กัศึกษา	ดงันัน้	เมือ่มโีอกาส

จึงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ	 Thailand	

Creators’	Challenge:	Mobile	Content	Awards	ในประเภท	

Mobile	Games	

	 “เกมที่ส่งเข้าประกวดในคร้ังนี้ เป็นเกมแนว	

Heaven	Seeds	เป็นเกมประเภท	Role-Playing	Game	โดย

มีตัวละครเอก	12	ตัวเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก	ผลไม้ที่เป็นผลไม้ไทย	ได้แก่	ทุเรียน	มังคุด	เงาะ	

ส้มจุก	 มะยม	 มะเฟือง	 มะม่วง	 ละมุด	 ลำาไย	 ชมพู่	

สับปะรด	กล้วยหักมุก	ซึ่งเป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นมาจาก

News Recommended
เมนูบันเทิง

อาจารย์คอมพิวเตอร์เกม ม.รังสิต

คว้ารางวัลจากโครงการประกวดนักคิด พิชิตฝัน 
“Thailand Creators’ Challenge: Mobile Content Awards”

 ในฐานะที่เป็นภาพยนตร์แนวหายนะ	 San	

Andreas	มคีวามคลา้ยคลงึกบัภาพยนตร์แนวเดยีวกนั

อย่างน้อย	2	เรื่อง	คือ	The	Day	After	Tomorrow		และ	

2012	 ความคล้ายคลึงที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน	

(นอกเหนือจากการนำาเสนอภาพ	ความหายนะ)	ก็คือ	

โครงเร่ืองและตวัละคร	ภาพยนตร์ทัง้	3	เร่ือง	เลา่เร่ือง

ราวเกี่ยวกับพ่อที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้อง

ช่วยเหลือลูกให้รอดชีวิต	นอกจากนั้น	2	ใน	3	เรื่อง

ยังเป็นเร่ืองของพ่อกับแม่ที่แยกทางกันแล้ว	 ความ

หายนะไดน้ำาทัง้สองฝ่ายกลบัมาปรองดองหรือคนืดกีนั

	 San	 Andreas	 จึงเป็นอีกตัวอย่างของการ

ตอกย้ำาความคดิทีซ่อ่นอยู่ในภาพยนตร์แนวนีท้ีว่า่	แม้

โลกจะถล่ม	บ้านเมืองจะพังพินาศ	แต่ครอบครัวเป็น

สิง่ทีต่อ้งดำารงอยู่และเปน็สิง่แรกทีต่อ้งสร้างข้ึนมาใหม่	

เมือ่มองทีเ่นือ้หาเร่ืองราว	พบวา่	เปน็ภาพยนตร์ทีไ่ม่มี

ความแปลกใหม่	 เนื่องจากคล้ายคลึงกับงานแนว

เดยีวกนัตามทีไ่ดก้ลา่วไป	ในสว่นของเทคนคิและงาน

ฝีมือ	ดเูหมอืนวา่ทางผู้สร้างพยายามใหเ้หน็ภาพความ

หายนะอย่างต่อเนื่อง	เพื่อความตื่นตาเป็นหลัก

	 อาจกล่าวได้ว่าการเน้นภาพความพังพินาศ

เป็นชุดๆ	คือ	จุดเด่นหรืออาจเป็นความแตกต่างของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้	คนที่จะมีความเพลิดเพลินที่สุดคือ	

ผู้ที่ชอบเห็นภาพตึกถล่ม	 เขื่อนพัง	 และคลื่นยักษ์

กลืนกินทั้งเมืองอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 การพิมพ์ข้อความยาวๆ	 หรือพิมพ์

งานเอกสารจำานวนมากบนหน้าจออุปกรณ์	

Tablet	ว่าไม่สะดวกแล้ว	การพิมพ์บนหน้า

จอโทรศัพท์มือถือกลับลำาบากย่ิงกว่า	 จน

แทบไม่มีใครใช้งานพิมพ์ที่จริงจังขนาดนี้	

ครั้นจะพก	Keyboard	ติดตัวไปด้วยก็หนัก

และขนาดใหญ่เอาการ	 นั่นคือแนวคิดที่

เปลีย่น	Keyboard	เปน็แบบกระดาษ	A4	แผ่น

เดียวแทนแล้วกัน

	 โปรแกรม	Paper	Keyboard	 ที่ใช้

ปัญญาประดิษฐ์	 วิเคราะห์การเรียนรู้กับ

 ในแต่ละวัน...	มีคำามากมายที่คุณพูด

หรือเขียนออกไปเพือ่สือ่สารกบัคนอืน่	แต่คณุ

รู้หรือไม่ว่า	 มีก่ีคำาที่มีพลังถึงข้ันเปล่ียนชีวิต

คณุไดจ้ริงๆ	หนงัสอืเลม่นีมี้คำาตอบใหก้บัคณุ	

เพราะการใช้คำาให้ได้ผลไม่ใช่เรื่องยาก	 และ

นี่คือทางลัดที่	‘ซาซากิ	เคอิจิ’	ก็อปปี้ไรเตอร์	

นักแต่ง เพลง	 และอาจารย์พิ เศษของ

มหาวิทยาลัยใช้เวลามหาศาล	 และลองผิด

ลองถูกอยู่หลายคร้ังกว่าจะได้เทคนิคเหล่าน้ีมา

	 คณุจะไดรู้้เทคนคิเปลีย่นการปฏเิสธให้

เป็นการตอบตกลง	 เทคนิคการสร้างคำาทรง

พลัง...	จะพูดว่า	“วันนี้อากาศดีจัง”	อย่างไร

ให้คนที่ได้ฟังประทับใจไม่รู้ลืม	 วิธีขอเลื่อน

กำาหนดส่งงานให้หัวหน้ามองว่าคุณเป็นคน

ตั้งใจทำางาน	ประโยคที่พูดแล้วลูกจะเลิกเล่น

เกมแล้วรีบไปอ่านหนังสือทันที	 ใช้คำาชวน

อย่างไรให้คนที่คุณชอบอยากไปออกเดตกับ

คุณ	 กลเม็ดการพูดที่จะทำาให้ลูกค้ากลับมา

อปุกรณบ์นแปน้พมิพก์ระดาษ	ใหส้ามารถ

จดจำาตำาแหนง่และจังหวะการใชน้ิว้กดลง

ไปบนปุ่มแต่ละปุ่มบนกระดาษผา่นกล้อง

หนา้บนโทรศัพทม์อืถือของเรา	โปรแกรม

นี้สนับสนุนตั้งแต่	iPhone	4	จนถึง	iPhone	

6	Plus	การใช้งานก็เพียงโหลด	Apps	เข้า

มาไว้ในมือถือแล้ว	จากนั้นก็พิมพ์	Paper	

Keyboard	 ในรูปแบบ	PDF	 ไฟล์ออกมา	

เพือ่ใชง้าน	โดยวางตำาแหนง่ของโทรศัพท์

มือถือไว้บนพื้นที่ที่กำาหนดไว้	 จากนั้นก็

ทดลองพิมพ์ได้		โปรแกรมจะให้ทดสอบ

การใชง้านเบือ้งตน้ซึง่เราสามารถทำาตาม

ขั้นตอนที่โปรแกรมบอกได้

	 โดยสามารถใช้งานได้ในเกม	การ

แชต	สง่อเีมล	และอืน่ๆ	ไฟลมี์ขนาด	52.6	

MB	 สร้างสรรค์โดย	Gyorgyi	Kerekes	

ปัจจุบันพัฒนาถึงรุ่น	3.0		มีวิธีการใช้งาน

ภายใน	Apps	 ให้ดูประกอบการใช้งาน	

ทดลองดูกันครับ

อุดหนุน	ฯลฯ	แล้วคุณจะแปลกใจว่า	

คำาพูดท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 เพียงแต่

ใช้วิธีพูดที่แตกต่างกันก็ทำาให้ผลลัพธ์

เปล่ียนไป	คำาพูดท่ีจะพลิกให้คุณกลับมา

เป็นต่อในทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การทำางาน	 การทำาธุรกิจ	 การเรียน	

หรือแม้แต่การหาคู่ครอง

	 แคท่ำาตามเคลด็ลบั	‘การใชค้ำา’	

จากนกัคดิคำาโฆษณามือหนึง่ของญีปุ่น่	

เเลว้โอกาสดีๆ 	จะกรูกนัเข้ามาหาคณุ!	
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[อาจารย์อำานาจ มะหะหมัด สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์์] คุยเฟื่องเรื่องภาษา

ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

Interview

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วินัย	 อวยพรประเสริฐ	

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 หนึ่งในนักวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการ

ทำางานวจัิยจนเปน็ทีย่อมรับ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานวจัิยดา้น

คอนกรีตและการใช้ฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อควบคุม

คณุภาพและลดตน้ทนุการผลติ		สง่ผลให	้บริษทั	เอเชยีกรุ๊ป	

(1999)	จำากัด	มอบทุนสนับสนุนโครงการ	“วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต”	ของบริษัทในเครือ

ต่อยอดโครงการวิจัยสู่งานวิจัย

	 โครงการฯ	ดังกล่าว	ในระยะแรกเป็นการนำาใยเหล็ก

มาใช้ทดแทนเหล็กปลอก	ในผลิตภัณฑ์เสาเข็มอัดแรง	เพื่อ

ให้สามารถนำาเครือ่งจกัรมาใช้ในการผลิตในสัดส่วนที่สูงขึ้น	

ลดสดัสว่นการใชแ้รงงานในการผลติใหน้อ้ยลง	มรีะยะเวลา	

9	เดอืน	ระหวา่งเดอืนเมษายน-ธันวาคม	พ.ศ.	2557	ภายใน

วงเงินไม่เกิน	10	ล้านบาท	แต่ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยอื่น

เพิ่มเติม	 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คอนกรีต	 ซึ่งถือว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างย่ิง	 ทำาให้

บริษัทฯ	ตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนผู้วิจัยเพ่ิมเติม	โดยในเบ้ืองต้น

ให้ทุนวิจัยในวงเงินไม่เกินปีละ	10	ล้านบาท	เป็นระยะเวลา	

3	ปี	ระหว่าง	ปี	2558-2560	

เรียนรู้ เรียนลึก จากประสบการณ์จริง

	 ผลงานวจัิยนีใ้หป้ระโยชนแ์กบ่ริษทัเนือ่งจากเปน็การ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทในเครือและ

ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มหาวิทยาลัยรังสิต	

อาทิ	1.	 บทความทางวิชาการ	 ซึ่งได้ทยอยนำาเสนอในที่

ประชมุทางวชิาการและตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการในนาม

ผู้วิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่ร่วมวิจัย	 ผลงาน

วิทยานิพนธ์	 ของนักศึกษาปริญญาโท	 และปริญญานิพนธ์	

นักวิชาการ ม.รังสิต รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
จากบริษัท เอเชียกรุ๊ป (1999) จ�ากัด

ปกป้องผิวจากรังสีความร้อน

ด้วยว่านหางจระเข้ 

“ภาษามลายูหรือมาเลย์”

ของนักศึกษาปริญญาตรี	2.	 นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การทำางาน	3.	บริษทัในเครือรับนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยั

รังสิตไปฝึกงานและมีแนวโน้มรับเข้าทำางาน	 โดยปีการ

ศึกษา	2557	รับนักศึกษาไปฝึกงานแล้ว	20	คน	และรับ

วิศวกรจากมหาวิทยาลัยรังสิต	จำานวน	6	อัตรา	4.	เปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ทำางานหารายได้พิเศษเป็นผู้ช่วย

วจัิย	5.	ใหท้นุพนกังานมาศึกษาตอ่ปริญญาโท	สาขาวชิา

วิศวกรรมโยธา	จำานวน	6	ทุน	และ	6.	บริษัทฯ	สนับสนุน

กจิกรรมของสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา	ในรูปแบบของทนุ

สนับสนุนและซอฟต์แวร์	มูลค่ากว่า	450,000	บาท	

งานวิจัยด้านคอนกรีตที่ผ่านมา

	 ผู้ วิ จั ย เคยทำ าวิ จั ยด้ านคอนก รีต	 ภายใน

มหาวทิยาลยัรังสติ	และร่วมกับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ศูนย์รังสิต	 ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ	 ได้

ผลติผลออกมาในรูปแบบปริญญานพินธ์และวทิยานพินธ์	

และต่อมาได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	 บริษัท	

เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์	จำากัด	โดยบริษัทได้สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายวัสดุ	และการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ

คอนกรีต	ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชน	และรองชนะเลิศ

อนัดบัที	่2	รุ่นนกัศึกษา	จากการแข่งขันคอนกรีตพลงัชา้ง	

ในปี	2544	

มุมมองนักวิจัย

	 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทำางานในลักษณะนี้ให้มากข้ึน	 เพราะได้

ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสองฝ่าย	 อีกทั้ง

เปน็การขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูง	 เพราะสามารถนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชนใ์นเชงิพาณชิย์ไดโ้ดยตรง	ตรงตามนโยบายของ

รัฐบาลตามแนวคิด	“Talents	Mobility”	อีกด้วย

 ช่วงระยะนี้น้องๆ	หลายคน	ทนกับสภาพความร้อนแรงของแสง

อาทิตย์ไม่ได้	 เพราะร่างกายอยู่ในที่ร่มเสียเป็นส่วนใหญ่	 เม่ือต้องเดิน

หรือทำากิจธุระที่ต้องออกมาสู่ด้านนอก	 อาจกังวลเร่ืองผิวหนังไหม้คลำ้า

หรือที่เรียกว่า	Sun	Burn	ขึ้นได้	วันนี้เราจึงมีสมุนไพรใกล้ตัวมาแนะนำา

เป็นวิธีการง่ายๆ	ประหยัดและได้ผลคุ ้มค่า	สมุนไพรนั่นก็คือ	ว่าน

หางจระเข้ครับ	 ก่อนอื่นเรามาทำาความรู้จักกับว่านหางจระเข้กันก่อน		

ว่านหางจระเข้	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Aloe	Vera		(L.)	Burm.f.	อยู่ในวงศ์	

Asphoderaceae		จัดเป็นไม้ล้มลุก	ลำาต้นเป็นข้อปล้องสั้น	ใบเดี่ยวหนา	

ขอบใบเป็นหนามแหลม	ข้างในเป็นวุน้ใสสเีขียวอ่อน	มสีาร	Aloctin	A	และ	

Aloctin	B	ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธ์ิลดอาการอักเสบและช่วยสมานแผล	

โดยวิธีการง่ายๆ	ที่ใช้ป้องกันหรือรักษาอาการผิวไหม้แดดดังกล่าว	คือ	

นำาใบสดๆ	ของว่านหางจระเข้มาปอกเอาผิวสีเขียวออก	ล้างเอานำ้ายาง

ออกให้หมดแล้วจึงนำาวุ้นที่ได้ผสมกับโลชั่นทาลงบนผิวหนังก่อนออกแดด	

จะช่วยป้องกันแสงแดดได้	แต่ถ้าหากเกิดรอยไหม้ขึ้นบนผิวหนังหลังออก

แดดแล้ว	ให้ใช้วุ้นที่ล้างสะอาดมาแปะที่บริเวณนั้น	เพื่อลดอาการอักเสบ	

หรือผสมกบันำา้มนัมะกอก	เพือ่ให้ผิวชุม่ชืน้ข้ึนได้อกีด้วยครับ	แต่มข้ีอควร

ระวังคือ	ห้ามสครับหรือขัดผิวโดยเด็ดขาด	เพราะผิวจะยิ่งถูกทำาร้ายมาก

ข้ึน	แนะนำาให้ใช้สบูเ่หลวทีม่คีวามชุม่ชืน้สงูจะดกีว่าครับ	เป็นวธีิการง่ายๆ	

ที่น้องๆ	สามารถทำาได้เพื่อทำาให้ผิวสวยใสอยู่เสมอครับ

	 “เซอลามัต	ดาตงั”		ยินดตีอ้นรับผู้อา่นทกุทา่นสูภ่าษามลายู	(Bahasa	Melayu)	หรือมาเลย์	

ซึ่งเป็นภาษาที่มีประชากรใช้มากไม่ต่ำากว่า	340	 ล้านคนทั่วอาเซียน	 ภาษามลายูใช้สื่อสารใน

มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	บรูไน	สิงคโปร์	ติมอร์บางส่วน	กัมพูชาบางส่วน	ฟิลิปปินส์ทางตอนใต้

และ	3	จังหวัดชายแดนใต้ของไทย		แม้ว่าสำาเนียงและคำาศัพท์จะมีความต่างกันบ้าง	แต่ก็ยัง

มีความเป็นภาษามลายูที่เข้าใจกันเป็นอย่างดี	 สำาหรับภาษามลายูนั้น	 มีการเขียน	2	 แบบ

คือ	ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรอาหรับ	(Bahasa	Malayu	Tulisan	Jawi)	และภาษามลายูที่เขียน

ด้วยอักษรรูมี	หรือโรมัน	หรืออักษรละตินนั่นเอง	(Bahasa	Malayu	Tulisan	Rumi)		โอกาสนี้	เรา

มารู้จักกับคำาสรรพนามในภาษามลายูกัน

ภาษาไทย ภาษามาเลย์ (อักษรรูมี) คำาอ่าน
ฉัน	 Saya	 ซายา

คุณ	 Anda/Awak	 อันดา/	อาเวาะ

เรา	 Kita/Kami	 กีตา/	กามี

เขา/	เธอ	 Dia	 ดียา

พวกเขา	 Mereka	 เมอเรกา

นาย	 Encik	 เอินเจ๊ะ

นางสาว	 Cik	 เจ๊ะ

	 เห็นไหมว่า	 อ่านง่าย	 แค่มีพื้นฐานภาษา

องักฤษก็อา่นไดแ้ลว้	สว่นการเรียงเปน็ประโยคภาษา

มลายูก็ไม่ยากครับ	 	 แค่รู้คำาศัพท์ก็สามารถเรียง

ประโยคไดเ้ลย		ไมต่อ้งม	ีPattern	แบบภาษาองักฤษ

ด้วย	คุยง่ายเหมือนภาษาไทยเลย
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 การสัก	 เป็นการเขียนสีและลวดลาย

ต่างๆ	 ลงบนร่างกาย	 การสักของแต่ละ

วัฒนธรรมจะมีความหมายเฉพาะตัว	 ซึ่งใน

ปัจจุบันรอยสักก็กลายเป็นแฟชั่นทำาให้เกิด

แรงดึงดูดในกลุ่มวัยรุ่นไทยทั้งผู้ชายและผู้หญิง	

การสักถือเป็นความชอบส่วนบุคคล	 บางคนก็

มองในแง่ของศิลปะบนเรือนร่าง	 ซึ่ งการ

พจิารณาวา่ถูกหรือผิดกเ็ปน็ความคดิสว่นบคุคล

ผู้ที่ไม่นิยมชมชอบการสักตามร่างกาย	 อาจดู

แล้วรู้สึกขัดตาขัดใจ	 ร้ายแรงสุดอาจจะมีการ

วิพากษ์วิจารณ์จนถึงขั้นตำาหนิติเตียน

	 ส่วนมากแล้ววัยรุ่นไทยในปัจจุบันทั้ง

ผู้ชายและผู้หญิงนิยมท่ีจะมีรอยสักไว้บนเรือนร่าง

เพราะมองว่าเปน็สิง่ทีส่วยงาม	ซึง่ผิดกบัคนสมัย

โบราณทีส่ว่นมากมรีอยสกักเ็พราะเชือ่ในครูบา-

อาจารย์ทีต่นเองเคารพและนบัถือเพือ่นำามาเปน็

หลกัยึดเหนีย่วจิตใจ	ความเชือ่ของแตล่ะบคุคล

กไ็ดเ้ปลีย่นไปตามยุคสมยั	ในมุมมองของคนรุ่น

ใหม	่การสกัไม่ใชเ่ร่ืองทีผิ่ดอะไรถือเปน็สทิธิสว่น

บุคคลเพราะคนเราคิดแตกต่างกัน	 บางคนสัก

เพราะอยากเท่อยากสวย	 บางคนสักเพราะเชื่อ

ในความขลังฟันแทงไม่เข้า	 แต่ก็มีวัยรุ่นอีก

จำานวนมากที่มีความเชื่อที่ผิดแตกต่างกันไป	

บางคนสกัจนแทบจะไม่มีทีว่า่งเหลอืบนร่างกาย	

และบางรายทั้ง ผู้ชายและผู้หญิงที่สักแบบ

วัยรุ่นไทย

กับรอยสัก 

ประชดชวีติ	บางคนเสยีโอกาสทีจ่ะไดง้านทำาดีๆ 	

ถือว่าเป็นผลเสียและโอกาสดีๆ	ที่เข้ามาในชีวิต	

	 รอยสักเหมอืนจินตนาการทีไ่ม่มีวนัสิน้สดุ	

แต่ถ้ามองมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำา	ก็

คงเป็นอะไรที่ดูลึกลับและน่ากลัว	 ถ้ามองเป็น

ศิลปะผู้เขียนเห็นว่า	(รอยสัก)	 มีความสวยงาม

และมีอะไรท่ีดึงดูดใจและน่าค้นหาไม่น้อย	ส่วนตัว

ผู้เขียนแล้วเห็นว่าคนที่ชอบสักเป็นรูปภาพ

สวยงามและเล่นสีสันนั้นเป็นพวกที่มีศิลปะใน

หัวใจอย่างมาก	 ถึงได้ยอมเจ็บตัวเพื่อนำาภาพ

เหล่านั้นมาวางไว้บนส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ไม่

มองว่าเขา		(เป็นคน)	ไร้สาระแต่อย่างใดเพราะ

ของแบบนีม้นัข้ึนอยู่กบัความชอบสว่นบคุคลดว้ย

	 การสักมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมัน

จริงๆ	แลว้กยั็งสามารถสกัไดท้ัง้ผู้ชายและผู้หญงิ	

เพราะคนโบราณเขาก็ทำากันเป็นเร่ืองปกติ	 และ

เขาก็ไม่ได้มองมันว่าน่าเกลียดแต่อย่างใด	แต่ผู้

ที่กำาลังจะสักหรือคิดจะสักก็ควรจะคิดและ

ไตร่ตรองใหถ่ี้ถ้วนกอ่นทำา	เพราะถ้าแกต่วัไปแลว้

รอยสักมันก็จะเหี่ยวย่นไปตามผิวหนังของเรา

และอาจจะดูไม่สวยงาม	เหมือนกับตอนแรก

ที่ทำาสมัยวัยรุ่น	 ดังนั้น	 เพื่อนๆ	 น้องๆเยาวชน

ควรจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนที่จะตัดสินใจ

สักลวดลายนะครับ	ในสายตาของผูใ้หญ่บางคน

อาจมองรอยสักว่าเป็นสัญลักษณ์ของความ

สกปรก	และแสดงถึงความเถื่อน	เพราะคนดีๆ	ส่วน

ใหญไ่มม่ใีครเอาเขม็ไปปกัเปน็ลวดลายใหต้วัเองเจ็บ

ตัว	สำาหรับงานข้าราชการโดยเฉพาะภาครัฐที่ทุกคน

รู้ๆ	กันอยู่	 เรื่องรอยสักต้องห้ามมีแน่นอน	เพราะดู

ไม่เป็นระเบียบ

	 สำาหรับคนรุน่ใหม่ที่อยากสักจริงๆ	ถา้ได้อ่าน

บทความนี้สิ่งที่ผู้เขียนอยากแนะนำาให้คนที่คิดจะสัก	

สิง่สำาคัญอนัดบัแรกคือ	ตัดสินใจใหไ้ดก้อ่นวา่เราชอบ

งานสักจริงๆ	หรือแค่อยากมีรอยสักเหมือนคนอื่นๆ	

ควรคิดและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง	 เพราะ

ฉะนั้น	 คิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจสัก	

อย่างน้อย	มีทางเลือกหนึ่งมาแนะนำาสำาหรับวัยรุ่นผู้

ทีอ่ยากสกัแตไ่มอ่ยากเจ็บตวั	นัน่กค็อื	แผ่นลอกลาย

แทตทู	เชื่อว่าหลายๆ	คนคงรู้จักลองเริ่มต้นจากการ

เล่นอะไรแบบนี้ก่อนก็ได้		อยากฝากเป็นข้อเตือนใจ

สักนิดว่า		หากคิดเท่เฉพาะกิจ	ชีวิตจะลำาบากในภายหลัง

	 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในกรุงกาฐ-

มาณฑุ	ประเทศเนปาล	นับว่าเป็นระดับรุนแรงในรอบ	80	

ปี	ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากมาย	อีกทั้งเกิด

ความเสียหายต่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญอัน

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม	

	 ในส่วนของกจิกรรมนกัศึกษา	โดยสโมสรนกัศึกษา	

และกลุ่มนักศึกษาชาวเนปาลที่กำาลังศึกษาในวิทยาลัย

นานาชาต	ิร่วมจัดกจิกรรม	โครงการ	“สายธารนำา้ใจ	จาก

ไทยสู่เนปาล”	 บริเวณสวนหย่อมหน้าตึก	1	 โดยเปิดรับ

บริจาคเงินและสิ่งของ	ทั้งนี้	อาจารย์อชิตพล	ฉัตรวรากร	

ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการนักศึกษา	 เป็นประธาน

เปิดงาน	อกีทัง้มีคณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนกัศึกษา	เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง	เช่น	อาจารย์นวรัตน์	ก๋งเม่ง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณะศิลปศาสตร	์

ดร.อรนันท์	พรหมมาโน	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

คณะเทคนิคการแพทย์	

	 นายปณิธาน	 	 ประเสริฐกุลศักดิ์	 	 นายกสโมสร

นักศึกษา	ให้สัมภาษณ์ว่า	สโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรม

นี้ร่วมกับนักศึกษาชาวเนปาลที่กำาลังเรียนในวิทยาลัย

นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยจัดกิจกรรมรับบริจาค

และจุดเทยีนเพือ่สือ่ถึงการสง่ใจและใหก้ำาลงัใจ		ซึง่เพือ่น

ชาวเนปาลประทบัใจและบอกวา่รูส้กึมีความสขุ	ไม่วา้เหว	่

มเีพือ่นร่วมสถาบนัทีม่คีวามเปน็หว่ง	ซึง่ถือเปน็จุดเร่ิมตน้

ของกิจกรรมสโมสรนักศึกษา		ปีการศึกษา	2558	ในการ

ทำากิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในระดับนานาชาติ

	 นางสาวสุภาวรรณ	 	 ปั้นเทียม	 อุปนายกสโมสร

นักศึกษา	 คนที่	1	 ในฐานะประธานโครงการ	 กล่าวว่า	

กิจกรรมนี้เกิดข้ึนจากแนวคิดที่ว่า	 เราเป็นเพื่อนร่วมโลก

จะไม่ทอดทิ้งกัน	ต้องช่วยเหลือกัน	ซึ่งประเทศเนปาล

สูญเสียมากมาย	 กิจกรรมคร้ังนี้เกิดจากมิตรภาพที่ไม่มี

ขอบเขตและไม่มีพรหมแดน		แม้เราจะต่างชาตติา่งภาษา	

แต่เรามีใจทีจ่ะชว่ยเหลอืกนั	โดยใชก้จิกรรมนีเ้ปน็สือ่กลาง

ของความร่วมมือร่วมใจระหว่างนักศึกษาเนปาลกับ

กิจกรรม
มิตรภาพไร้พรหมแดน

นักศึกษาไทย

	 ดา้นตวัแทนนกัศึกษาเนปาล		Miss	Kaweri		Bhan-

dari	 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	 ได้กล่าวในงานว่า	

ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลคร้ังนี้รุนแรงมาก	

เกิดความสูญเสียมากมาย	จึงจัดกิจกรรมนี้ร่วมกัน	เรา

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือกัน	 และขอขอบคุณ

เพื่อนๆ	 	 มหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดกิจกรรมนี้และ

ประทบัใจทีน่กัศึกษาไทยไม่ทอดทิง้	ชว่ยกนัจัดกจิกรรม

อันแสนประทับใจ	

	 อีกหนึ่งกลุ่มที่รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เนปาล	คอื	กลุม่นกัศึกษาชมรมดา้นศิลปวฒันธรรมและ

นักศึกษาทุนด้านศิลปวัฒนธรรม	 จัดกิจกรรมขบวน

กลองยาว	รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล	โดย	

นางสาวนงนาถ	 ภัทรศรีอภิรมย์	 ชมรมนาฏศิลป์	 	 ให้

สัมภาษณ์ว่า	 พวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์	 ซึ่งได้ติดตามข่าวมาโดยตลอด	 จึงได้จัด

ขบวนกลองยาว	 ออกเดิน รับบริจาคเ งินไปทั่ ว

มหาวิทยาลัย	 รู้สึกมีความสุขและสนุกมากที่มีคนให้

ความสนใจและมีน้ำาใจช่วยเหลือ	 มีหลายรายที่บริจาค

หย่อนแบงก์	500-1,000	บาท	เพียงแค่วันเดียวได้รับเงิน

บริจาคเกือบ	8,000	บาท	ทำาให้พวกเรามีกำาลังใจที่จะ

ช่วยเหลือเพื่อส่วนรวม	และอีกสิ่งที่ประทับใจคือความ

สามัคคีของกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมในการจัด

กิจกรรมเพื่อส่วนรวมร่วมกัน

	 จากความร่วมใจจากกิจกรรมคร้ังนี้	 	 กลุ่ม

นกัศึกษาชาวเนปาลไดเ้ดนิทางกลบัไปทีป่ระเทศเนปาล	

โดยนำาเงินบริจาคของเพื่อนๆ	นักศึกษาในโครงการ

ดังกล่าวส่งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ	 ที่ประเทศเนปาล	

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
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