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อย่าลดขนาดของความฝัน...
จากวันสู่เดือน เผลอแป้บเดียวหน้าปฏิทินเดินทางมาครึ่งปี
เข้าสู่เดือนมิถุนายนเเล้ว เชื่อว่าทุกปี หลายคนมักจะตั้งใจกับตัวเองไว้
ว่าในปีถัดไปเราจะท�ำอะไรเพื่อตัวเองบ้าง เราจะสานต่อความฝันที่
วางไว้ให้ส�ำเร็จอย่างไร เเละเมื่อเวลาผ่านไปเราเองก็ต้องทบทวน
ตัวเองว่าเราจัดการกับความฝัน สิ่งที่ตั้งใจไปถึงไหนเเล้ว เพราะ
เป้าหมายสูงสุดจะไม่ส�ำคัญอะไรเลย หากเราไม่ลงมือท�ำ
สารรังสิต ก็เช่นเดียวกัน ยังรวบรวมทุกความฝัน ความ
ส�ำเร็จมาฝากทุกคนอยูเ่ สมอ เพราะเชือ่ ว่าความส�ำเร็จทัง้ ของอาจารย์
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กว่าจะถึงวันที่ส�ำเร็จได้ ล้วนผ่านความ
พยายามทั้งสิ้น
ฉะนั้น จงกล้าที่จะฝัน กล้าที่จะลุกขึ้นมาท�ำฝันให้เป็นจริง
เเม้วันนี้เราจะเริ่มจากก้าวเล็กๆ เเต่เชื่อเถอะ ศรัทธาในตัวเอง ท�ำให้
เต็มที่ และจ�ำไว้เสมอว่า อย่าลดขนาดของความฝัน เเต่จงเพิ่มขนาด
ของความพยายาม...
สู้ๆ ฮึ้บๆ \0/
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นศ.ไอที ม.รังสิต
คว้ารางวัลจากการประกวด
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อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง
กับรางวัลอันทรงคุณค่าของความเป็นครู

ศิลปินคนโปรดในดวงใจ...
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Editor’s talk

สกู๊ป

ศาลาดนตรีสุริยเทพ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

Landmark ของศิลปะการแสดงแห่งอารยะศิลป์ในยุคสมัยใหม่

ศาลาดนตรีสุริยเทพ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงละครที่ตอบโจทย์ความเพียบพร้อม
และทันสมัย รองรับการแสดงดนตรีทุกประเภท ศิลปะการแสดงทุกแขนง ตลอดจนการเรียน
การสอนทุกด้านของวิทยาลัยดนตรี มีการออกแบบอย่างพิถพี ิถันในทุกรายละเอียด เต็มเปี่ยมด้วย
คุณสมบัตพิ เิ ศษทัง้ ความสมดุลของระบบเสียงและศักยภาพด้านเทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย
ภายในโรงละครมีความจุ 1,100 ที่นั่ง ติดตั้งระบบอะคูสติกและระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบที่
ดีที่สุด สามารถปรับค่าอะคูสติกได้ตามต้องการ ระบบ Rigging System ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่มี
จำ�นวนมากที่สุด Orchestra Pit ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติ และระบบ Orchestra
Shell ที่สมบูรณ์แบบที่สุด กล่าวได้ว่าที่นี่คือ โรงละครที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ละครเพลงแห่งประวัตศิ าสตร์ ในโรงละคร
ที่ดีที่สุดของประเทศ

ศาลาดนตรีสรุ ยิ เทพ แห่งมหาวิทยาลัย
รังสิต ได้รับเกียรติในการจัดแสดงละครเพลง
แห่งประวัติศาสตร์ “ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล”
โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ องค์ศลิ ปินเกียรติยศ
ทรงพระกรุณาร่วมแสดง พร้อมด้วยนักร้องนักแสดงคุณภาพ อีกกว่าห้าสิบชีวติ ประพันธ์
บทละคร คำ�ร้อง และทำ�นองโดย สุรจุ ทิพากรเสนี กำ�กับการแสดงโดย เกรียงศักดิ์ ศิลากอง
และกำ�กับดนตรี โดย ผศ.ดร.เด่น อยูป่ ระเสริฐ
คณบดีวทิ ยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และ
ศิลปินศิลปาธรแห่งกระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแสดงละครเพลง “10th Year of
Musical Journey” รวบรวมละครเพลงจากวรรณกรรมเยาวชน นำ�เสนอในรูปแบบ
ละครเพลงบอร์ดเวย์เป็นครั้งแรกที่จัดแสดงขึ้น ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ
ได้รับเกียรติอำ�นวยเพลงโดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัย
ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และศิลปินศิลปาธรแห่งกระทรวงวัฒนธรรม กำ�กับ
การแสดงโดย Mr.Eugene Eustaquio ผูอ้ �ำ นวยการภาควิชาดนตรี และดำ�เนินการ
แสดงโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศิษย์เก่า
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

Thailand Jazz Workshop 2015

แคมป์ดนตรีแจ๊ส “Thailand Jazz Workshop 2015” จัดขึน้ โดยความร่วมมือ
ระหว่าง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย Jazz Education Abroad, Los Angeles College
คอนเสิร์ตปฐมฤกษ์แห่งศาลาดนตรีสุริยเทพ
ในโอกาสพิเศษครบรอบ 3 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ of Music, Antigua Winds และ Jamey Aebersold นับเป็นการเปิดประสบการณ์ให้
จัดการแสดงคอนเสิร์ต “30th Anniversary Concert of Rangsit Univer- แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศ
sity” เฉลิมฉลองปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น การเรียนรู้ด้านดนตรีแจ๊ส ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ
คอนเสิร์ตครั้งแรก ในการเปิดใช้งานศาลาดนตรีสุริยเทพ (Suryadhep
Music Sala) อำ�นวยเพลงโดย อาจารย์วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร
2557 บรรเลงบทเพลงโดย วง Rangsit Symphony Orchestra
ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง ได้รับเกียรติจากศิลปินศิลปาธร
2 ท่าน ร่วมประพันธ์บทเพลงพิเศษ “Surya Overture” ที่ร้อยเรียง
เรื่องราวจากจุดเริ่มต้นการก่อตั้งจวบจนปีที่ 30 ของมหาวิทยาลัย
รังสิต รังสรรค์โดย ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร 2552
และอาจารย์วานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธร 2557

ละครเพลง 1 ทศวรรษ “10th Year of Musical Journey”

ในโอกาสพิ เ ศษเฉลิ ม ฉลอง 1 ทศวรรษ วั น สถาปนา

บุฟเฟ่ต์

นางสาวธวัล เลิศจิตเจริญบุญ

Siam Sinfonietta นำ�เสนอ MAHLER Symphony No.9

เมื่อ 4 สิ่งสุดยอด โคจรมาพบกัน หนึ่งคือ บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 9 ของ
มาห์เล่อร์ ผลงานอมตะทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็น “ซิมโฟนีบทสุดท้ายทีแ่ ท้จริง” สอง
คือ สมเถา สุจริตกุล ศิลปินชาวเอเชียคนเดียวทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเข้าถึงมาห์เล่อร์อย่างแท้จริง
สาม วงสยามซินโฟนิเอตต้าออร์เคสตร้า เยาวชนไทยที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก
และ สี่ ศาลาดนตรีสรุ ยิ เทพ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คอนเสิรต์ ฮอลล์ทสี่ มบูรณ์แบบ
ที่สุดในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรังสิตมีความตั้งใจสานฝันให้เป็นจริง โดยการเนรมิตสิ่งที่เป็น
ไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นมา ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ ในการธำ�รงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดก
ทางภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงและดนตรีคีตศิลป์ ศาลาดนตรีสุริยเทพ คือ
สัญลักษณ์ของสถานที่ที่สำ�คัญทางด้านศิลปะและการแสดงที่ล้ำ�ค่าบนมาตรฐาน
ระดับสากล ทีไ่ ม่ใช่เพียงแค่เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งเดียวเท่านัน้ แต่จะเป็น
สถานทีท่ เ่ี ชิดหน้าชูตาให้แก่คนไทยและประเทศไทยในภายภาคหน้า

Suryadhep Music Sala : The Landmark of Performing Arts

Superbly equipped with modern facilities, Suryadhep Music Sala is a theater
exceptionally created for all kinds of musical performance, performing art, together with, learning and instruction in Conservatory of Music, Rangsit University.
Sophisticatedly designed, Suryadhep Music Sala is full of outstanding features
including both the equal balance of sound system and the best technology in
Thailand.

นางสาวธวัล เลิศจิตเจริญบุญ (มิ้น) สาวน้อยหน้าหวาน อารมณ์ดี รักการทำ�กิจกรรม พร้อมจะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่สำ�คัญเธอได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยรังสิต (ISC: International Service Center) โดยไปเรียนเกี่ยวกับ Business English ที่ Karlstad University ประเทศสวีเดน
มิ้น จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนศิลป์-คำ�นวณ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี หลังจากนั้นเธอได้รับทุนเรียนดีเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเธอกำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา
วิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จากการทีเ่ ป็นคนชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เธอจึงมักจะหาโอกาส
ไปท่องโลกกว้าง โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel เพราะเธอเห็นว่าเรื่องของการสื่อสารและภาษา
จะทำ�ให้เธอได้เรียนและเข้าใจสิ่งต่างๆ ในต่างแดนมากขึ้น และยังทำ�ให้ได้พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเมื่อถึง
วันที่เข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ เธอยังหวังว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนจะทำ�ให้มีโอกาสได้นำ�
วัฒนธรรมของชาติไทยไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สุดท้าย มิ้น ยังฝากถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนด้านนิเทศศาสตร์ว่า ในโลกของการสื่อสารไม่ได้ต้องการ
คนเก่ง แต่ต้องการคนที่เข้าใจและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปได้ เพราะ
สื่อมวลชนคือ กระบอกเสียงที่สำ�คัญของสังคม หากผู้ส่งข่าวสารเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสาร การสื่อสารเรื่องนั้นๆ
ก็จะสัมฤทธิ์ผล

นายคงชลัช งามประสิทธิ์
นายคงชลัช งามประสิทธิ์ (ปอ) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต หนุ่มหล่อมาดเนี๊ยบ ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าอนาคตเขาต้องประกอบอาชีพที่อยู่ในเครื่องแบบให้ได้
ปอ จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายศิ ลป์ -ภาษา จากโรงเรี ยนมั ธ ยมวั ดนายโรง
กรุงเทพมหานคร และด้วยความที่ญาติพี่น้องรับราชการทหาร จึงคิดว่าระหว่างเรียน ม.ปลาย จะสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมทหาร จึงหาข้อมูลเรือ่ งการเรียนต่อ และพบว่าสถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดสอนทางด้านการบิน จึงเริม่ ลังเล
ว่าเราอยากเป็นทหารจริงหรือไม่ จึงกลับมาทบทวนว่าจริงๆ แล้วเราอยากทำ�อะไรกันแน่ ใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิต เพราะหลักสูตรของ ม.รังสิต เป็นหลักสูตร 2+2 คือ เรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และฝึกบิน 2 ปี ก็จะได้ใบประกอบ
วิชาชีพนักบินพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL) ซึ่งพอเข้ามาเรียนแล้วได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัย ทำ�ให้คิดว่าเราเลือกไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่ เพราะนอกจากจะได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างคณะแล้ว
ที่สถาบันการบินเราต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎระเบียบที่เข้มงวด เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะเป็นนักบินและ
ข้าราชการทหาร ทำ�ให้เราต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และที่สำ�คัญได้ใส่เครื่องแบบอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆ
สำ�หรับน้องคนไหนทีย่ งั ไม่รวู้ า่ เราชอบอะไรหรืออยากเรียนต่อคณะไหน ขอให้นอ้ งกลับไปคิดทบทวนและหา
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่เราอยากเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเอง
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[วิภาณี ชีลั่น, สิรินภา เจริญแก้ว]
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สนง.รับนักศึกษานานาชาติฯ ม.รังสิต
จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโลกการศึกษา
สำ � นั ก งานรั บ นั ก ศึ ก ษานานาชาติ แ ละสื่ อ สาร
ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์บริการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดโลกการศึกษา
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความ
พร้อมทางการศึกษา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก
ฯพณฯ ท่าน Kirsti Westphalen เอกอัครราชทูตฟินแลนด์
ประจำ�ประเทศไทย และดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องออดิทอเรียม
อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์สุธาสินี แสงขำ� ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
รั บ นั ก ศึ ก ษานานาชาติ แ ละสื่ อ สารระหว่ า งประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่
ทัว่ โลกต่างให้ความสำ�คัญกับการศึกษา ซึง่ ในการสำ�รวจ
ประเมิ น ผลดั ช นี ท างการศึ ก ษาล่ า สุ ด นั ก เรี ย นของ
ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ
ที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับนี้จัดทำ�ขึ้นจากองค์กร
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา ซึง่ ใช้รปู แบบการ
วัดผลที่เน้นการวัดความรู้ในการแก้ปัญหาและการใช้
ภาษาของคนทั่วโลก ที่มีชื่อว่า PISA (Program For International Student Assessment ) ดังนัน้ ทางสำ�นักงานฯ
และศูนย์บริการนานาชาติ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญใน
การกระตุ้นการรับรู้ทางด้านการศึกษาให้เกิดการตื่นตัว
และเตรียมความพร้อมทางการศึกษา จึงมีความตั้งใจ
ที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนดีๆ ขึ้น
นางสาวญาณิศา ประจุศิลปะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มีความ
สนใจและตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมฟัง เพราะอย่างน้อยสิ่งที่
ได้รบั จะต้องเป็นความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์แน่นอน ส�ำหรับ
ตนเองนั้นระลึกเสมอว่าการศึกษาคือสิ่งส�ำคัญ และ
ไม่วา่ ประเทศไหนก็ตาม หากทุกคนมีการศึกษา หรือได้

รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ตนคิดว่าจะท�ำให้
ประเทศนั้นๆ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เต็มไปด้วย
คุณภาพ และพร้อมที่จะสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ
ต่อไป
นายพณาสินธุ์ เพ็ชร์พราว นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากการฟังบรรยายได้ทราบถึง
แนวคิดและกระบวนการดำ�เนินการในการจัดการเรียนการสอน
และทิศทางด้านการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ว่าทำ�ไม
ประเทศนีจ้ งึ ประสบความสำ�เร็จทางด้านการศึกษาและได้รบั การ
จัดให้เป็นประเทศที่มีการศึกษายอดเยี่ยมเป็นอันดับ 1
ของโลก เราทุกคนควรตื่นตัวกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้เรื่องอะไรก็ตาม การศึกษาหรือความรู้จะทำ�ให้เราได้
แสดงออกถึงศักยภาพที่เรามี ชีวิตของเราจะดีขึ้นเมื่อเรา
มีความรู้ เราจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมกับ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วิศวะฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ
และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำ�เป็นให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในลักษณะ
ให้เปล่า ดำ�เนินงานภายใต้มลู นิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

RSU ICE arranged a seminar on the topic of “A World
Leading Educational System: How & Why”

Office of International Communication and Enrollment
together with the Office of International Service Center,
Rangsit University held a seminar, “A World Leading Educational System: How & Why”. Her Excellency Kirsti Westphalen, Ambassador, Embassy of Finland in Thailand and
Dr. Arthit Ourairat, President of Rangsit University, were
the speakers at this seminar organized at the Auditorium
Room, Rattanakunakorn Building (Building 11), Rangsit
University.

ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับ Kyushu Dental University
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ศ.คลินกิ พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Kyushu Dental University และเข้าเยี่ยมชม Fukuoka Dental
University และ Nissin Factor Training ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชม Dentaroid หรือหุ่นยนต์
ที่ใช้สำ�หรับให้นักศึกษาทันตแพทย์ฝึกทำ�ฟัน ก่อนที่จะออกไปทำ�ฟันให้แก่คนไข้จริง คิดค้นโดยอาจารย์
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีหุ่นยนต์นี้ในมหาวิทยาลัยใด โดยมหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มี Dentariod ให้นักศึกษาได้เรียน
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ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดโครงการแบ่งปันรักที่
จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแบ่งปันรัก เดินทางไปสอนภาษา
อังกฤษให้แก่เด็กชาวเขาที่จังหวัดเชียงราย (ในรายวิชาธรรมาธิปไตย) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�ความรู้ความสามารถไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อศึกษา
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญ และเพือ่ จะได้รจู้ กั แบ่งปัน
และช่วยเหลือผู้อื่น

คณะพยาบาลฯ จัดพิธีมอบแถบหมวก
แก่บัณฑิตพยาบาล รุ่นที่ 26

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธมี อบแถบหมวก
แก่บัณฑิตพยาบาล รุ่นที่ 26 ประจำ�ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ
จาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ภายในงาน
มีคณาจารย์และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง 1-301 อาคาร
อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

นศ.ไอที ม.รังสิต คว้ารางวัลจากการประกวด
TGO Animation Infographic Contest
นักศึกษาสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งผลงานสื่อ
สร้างสรรค์ “ย้ำ�” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การประกวด TGO Animation Infographic Contest
นายวิณพัชร์ ภัชรพิพฒั นากรณ์ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2
สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนิตยสาร
สารคดี ร่วมกับ Why Not Social Enterprise และทรูปลูก
ปัญญา จัดโครงการประกวด TGO Animation Infographic Contest ในหัวข้อ “สุขกว่าและดีกว่าในสังคม
คาร์บอนต่�ำ ” ส่งต่อแรงบันดาลใจในการมีสว่ นร่วมสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ำ�ผ่านสื่อสร้างสรรค์ Animation Infographic โดยเปิดรับสมัครผูท้ สี่ นใจประเภทนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป และคัดเลือกเรื่องย่อและสตอรีบอร์ด เพื่อ
รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
“การส่งผลงานเข้าประกวดในครัง้ นีเ้ ป็นผลต่อเนือ่ ง
มาจากเวทีแรกที่ผมและเพื่อนส่งผลงานเกี่ยวกับสื่อ
นิวมีเดียเข้าประกวด ซึ่งจากการประกวดที่ผ่านมาพวก
เรารู ้ สึ ก สนุ ก ได้ เ รี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า งๆ มากกว่ า ที่ เ รี ย นใน
ห้องเรียน จึงตั้งใจว่าจะส่งผลงานเข้าประกวดอยู่เสมอ
ซึ่งระหว่างค้นหา Referent เกี่ยวกับ Infographic Animation ได้เจอการแข่งของ TGO Animation Infographic
Contest จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนส่งผลงานเข้าประกวด
อีกครัง้ ส�ำหรับผลงานในครัง้ นีไ้ ด้รบั โจทย์หวั ข้อ “สุขกว่า
และดีกว่าในสังคมคาร์บอนต�่ำ” จึงเลือกที่จะน�ำเสนอ
การใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก
ทีส่ ดุ สิง่ ทีพ่ วกเราต้องการจะสือ่ คือ กระบวนการในการ
ผลิตโทรศัพท์มอื ถือเครือ่ งหนึง่ มีสารพิษเกิดขึน้ มากมาย
ยิง่ คนมีความต้องการใช้มากก็ยงิ่ ผลิตในปริมาณทีม่ ากขึน้
ซึง่ ความต้องการนัน้ หลายๆ ครัง้ อาจไม่ได้เกิดจากความ

จ�ำเป็น เช่น เมื่อโทรศัพท์มือถือเก่า (ตกรุ่น) หรือเสีย
เราก็ มั ก เปลี่ ย นไปซื้ อ รุ ่ น ใหม่ ม ากกว่ า ที่ จ ะน�ำไป
ซ่อมแซมหรือเลือกเปลีย่ นเฉพาะชิน้ ส่วนทีเ่ สียหาย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ โทรศัพท์รนุ่ ใหม่ๆ แต่ละรุน่ ออกแบบมา
เพื่อใช้อุปกรณ์เฉพาะรุ่น ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ จึง
เกิดเป็นวัฎจักร ซื้อใหม่ ใช้ เก่า เสีย ทิ้ง เพราะยิ่ง
ปริมาณการผลิตที่มากขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้เกิดสารพิษใน
ปริมาณมากขึ้นเช่นกัน และสารพิษเหล่านั้นก็ยอ้ น
กลับมาท�ำร้ายเรา จึงเล่าเรื่องแบบย�้ำคิดย�้ำท�ำของ
มนุษย์ที่วนเวียนเป็นวัฎจักร
สิง่ ทีพ่ วกเราได้รบั ในการส่งผลงานเข้าประกวด
แต่ละครัง้ คือประสบการณ์ทมี่ ากขึน้ เพราะแต่ละหัวข้อ
ที่แต่ละเวทีจัดขึ้นถือเป็นความรู้ใหม่ การคอมเม้นต์
จากคณะกรรมการแต่ละด่าน แต่ละเวทีนั้นสร้าง
แรงกดดั น แต่ ท�ำให้ เ ราได้ พั ฒ นาในส่ ว นที่ เ รายั ง
บกพร่องให้ดีขึ้น ท�ำให้เรารู้จักการท�ำงานเป็นทีม
มีการแบ่งเวลา และท�ำงานเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งถือ
เป็นการฝึกทักษะในการท�ำงานให้แก่เรา” นายวิณพัชร์
กล่าวเพิ่มเติม

The students from the Faculty of Information
Technology, RSU, won the first runner-up prize
at the TGO Animation Infographic Contest

A group of students from the Department of
Creative Media Technology, Faculty of Information
Technology, Rangsit University won the first runner-up
prize from TGO Animation Infographic Contest, held
by Thailand Greenhouse Gas Management Organization
(Public Organization); Sarakadee Magazine; Why Not
Social Enterprise; and TruePlookPanya.
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รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในเวียดนาม ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่
สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี ต่อจากนั้นเรา
ต้องเดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามเพื่อชมความ
สวยงามของไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Main Post
Office) การข้ามถนนที่เวียดนามเป็นที่เลื่องลือไป
ทั่วโลกเพราะที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากวิ่งกันเป็น
สายยาวไม่มีช่วงโล่งว่างให้ข้ามเลย ไกด์สาวได้
แนะนำ�ว่าไม่ต้องกลัวให้หลับตาแบบคนตาบอด
แล้วเดินข้ามเลย รถมอเตอร์ไซค์จะหลบให้เอง
ผมและพรรคพวกในกรุ๊ปลองแล้วคับ... บ้ารึป่าว
ให้หลับตา ลืมตาแทบตาถลน อย่างเครียดเลย
เรื่องหยุดให้คนข้ามไม่ต้องคิด น้องเวียดขี่รถงี้
ปาดหน้า เฉี่ยวหลัง กว่าจะพ้นเหงื่อแตกซิ๊กเลย
ช่วงบ่ายแก่ๆ ก็มาชอปปิงที่ตลาดบินถั่น สินค้า

โฮจิมินห์-เวียดนาม-มอสโคว์-รัสเซีย (8 วัน)
สวัสดีครับแฟนคลับคอลัมน์ของผม เมื่อ
ช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา ผมได้รับโทรศัพท์จาก
ลูกศิษย์ผม (เจ้าเอ) ไตรรัตน์ พัดเอีย่ ม ทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การ
บริษัท ท๊อปฮิตทัวร์ “ป๋า... ช่วงปีใหม่ป๋ามีไปไหน
ป่าวคับ” “ไม่มีคิวคับ... ทำ�ไมเหรอ” ผมถามแบบ
งงๆ “คือพี่ปุ้ย (คุณอนุกูล ปิลวาสน์ ท่านเจ้าของ
บริษัทฯ) แกจะเชิญป๋าไปเที่ยวรัสเซียคับ” “จิงเด่!
แล้วป๋าต้องจ่ายเท่าไหร่คบั ” เพราะผมทราบราคา
ค่าทัวร์ไปรัสเซีย 8 วัน 59,999 บาท ผมคงไม่มี
ปัญญาจ่ายแน่นอน “คือพีป่ ยุ้ เชิญให้ไปฟรีคบั ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ คับ” เจ้าเอตอบกลับ “ห๊า! จิงเด่
ล้อเล่นรึป่าว ป๋าไม่ตลกด้วยนะเมิง” ผมอุทาน
แบบตกใจแบบมึนงง “จิง จิงคับป๋า แล้วป๋า
สะดวกป่าวคับ” “โห! ป๋าว่างงงงและสะดวกที่สุด
เลยคับ” ผมงี้ดีใจมากจนแทบจะ... ร้องไห้หนัก
มากเลย... รู้ยัง 555
เอาล่ะครับตามผมไปเที่ยว 2 ประเทศ
แบบแตกต่างกันสุดขั้วทุกด้านเลย เช้าวันพุธที่ 31
ธันวาคม 2557 ผมถึงสนามบินสุวรรณภูมิตอน 7
โมงกว่าๆ มีเจ้าเอลูกศิษย์ผมทีเ่ ป็นหัวหน้าทัวร์น�ำ
กรุ๊ปนี้ด้วย กรุ๊ปนี้มีแค่ 9 คนเอง ผมเป็นทั่นรอง
อาวุโส (แก่) รองจากคุณป้าอีกท่าน เวลา 11 โมงกว่า
ออกเดินทางโดยสายการบิน Vietnam Airlines
ใช้เวลาบินชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึงท่าอากาศยาน
Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ เวียดนามตอนใต้

มีไกด์สาวชาวเวียดที่เคยเรียนภาษาไทยแค่ 3 ปี
ที่หนองคาย แต่พูดได้ชัดเจนและคล่องมาก
อากาศที่นี่ไม่ต่างจากบ้านเราเลย ร้อนอบอ้าว
เหมือนกัน จุดแรกทีเ่ ธอพาเราไปชมคือ ทำ�เนียบ
ของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ทำ�เนียบนี้
ถูกทิง้ ระเบิดโดยทหารอากาศเวียดนามใต้และได้
มีการสร้างอาคารใหม่ที่รู้จักกันในชื่อทำ�เนียบ
อิ ส รภาพ (Independence Palace) เปิดเป็น
พิพธิ ภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิง่ ทุกอย่างถูกทิ้งไว้
ให้เหมือนสภาพเดิม ต่อจากนัน้ มาชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ ได้

ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า พวกเราไม่ค่อยได้ซื้ออะไร
เพราะวันรุง่ ขึน้ ต้องบินต่อไปรัสเซีย ตกเย็นลงเรือลำ�
โต 3 ชั้น ทานอาหารค่ำ�ล่องไปตามแม่นํ้าไซ่ง่อน
แต่พวกเราทานเสร็จกันเร็วก็เลยให้เค้าพากลับ
ที่พักก่อน
เช้าวันปีใหม่ 1 มกราคม 2558 ออกบินจาก
เวียดนามตอน 10 โมง ถึงสนามบินดามาเดทดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ตอน 5 โมงเย็น
ไกด์สาวชาวรัสเซียชือ่ ลีนา่ พาพวกเราเดินออกมา
รอรถบัสด้านนอกสนามบิน คุณพระ! หิมะขาวโพลน
อากาศเย็นจับใจ -4 องศา พวกเรายืนหนาวสั่น

กั น เพราะชุ ดตะลุ ย หิ ม ะยั ง ไม่ ไ ด้ เ อาออกจาก
กระเป๋าใหญ่กัน ระหว่างยืนรอรถมารับมีเสียง
ตะโกนมา “ป๋า... ป๋า มาทำ�อะไรที่นี่” หันไปมอง
ตามเสียง ปรากฏว่าเป็นลูกศิษย์เก่านำ�ทัวร์มากับ
อีกบริษัทนึง “อ๋อ... ป๋ามาจ่ายกับข้าวมั๊ง” หล่อน
หัวเราะก๊ากเลย “ป๋านี่ลีลา หน้าตาไม่เปลี่ยนเลย
เนอะ” เราต่างถามสารทุกข์สุขดิบกันพอสมควร
รถบัสมารับพอดี ทานอาหารคํ่าเสร็จก็เดินทาง
สู่ที่พัก Holiday Inn Hotel เป็นอันสลบ
หลังอาหารเช้าที่โรงแรมศุกร์ที่ 2 มกราคม
ผมใส่ ชุ ด แบบจั ด เต็ ม เพื่ อ เตรี ย มไปเผชิ ญ กั บ
อากาศหนาวจัด จุดแรกที่เรามาชมคือโบสถ์
เซนต์บาซิล พอลงจากรถมาหิมะงี้ขาวโพลนทั่ว
ลานเลย โบสถ์นสี้ ร้างขึน้ ตามพระราชโองการของ
พระเจ้าอีวาน เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการที่รัสเซีย
รบชนะจากการคุ ก คามของทหารมองโกล
ประกอบไปด้วยยอดโดมทัง้ หมด 9 ยอด เดินต่อมา
ชมจัตรุ สั แดง ถือเป็นลานทีม่ กี จิ กรรมและมีคนมา
เที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโคว์ ติดๆ กันเป็น

พระราชวังเครมลิน ต่อจากนั้นเดินฝ่าความ
หนาวเหน็บมาชมโบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในงาน
พิธกี รรมสำ�คัญ จนได้เวลาอาหารกลางวันแบบรัสเซีย
ช่วงบ่ายมาต่อที่ GUM Department Store เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และหรูหราที่สุดของประเทศ
รัสเซีย ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหาร
โดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ติดกับแม่นํ้ามอสโคว์ ตอนเย็นลีน่า ไกด์สาวพา
มาเดินเล่นที่ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินห้ามรถ
ผ่าน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนน
ศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เพื่อซื้อ
ขายแลกเปลีย่ นสินค้า เป็นทัง้ ย่านการค้าและแหล่ง
รวมวัยรุน่ จนได้เวลาอาหารค่�ำ แล้วกลับโรงแรม...
สลบอีกวัน
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม วันนี้ได้ขึ้นรถไฟ
ใต้ดินชมสถานีรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละ
สถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า

ตอนแรกผมก็แปลกใจว่าพามาดูสถานีรถไฟ...
บ้ารึป่าว แต่พอมาเห็นจริงๆ แล้วตะลึงเลยคับ
ผมงี้ถ่ายรูปกระจายเลย ต่อจากนั้นมาที่ย่าน
วิคตอรี่ปาร์ค ช่วงบ่ายมาชอปสินค้าพื้นเมือง
ตุ๊กตาแม่ลูกดก ที่ย่านอิสมาลอฟ ที่นี่ผมเกือบ
พิ ก ารลื่ น ล้ ม หงายหลั ง เพราะพื้ น เป็ น น้ำ � แข็ ง
ลื่นมากดีที่สะพายเป้ด้านหลังเลยช่วยรับแรง
กระแทกไป เจ้าเอต้องมาช่วยพยุงลุกขึ้น พวก
รัสเซียมองแล้วหัวเราะ “หัวเราะหาป๊าเมิงหรืองัย...
กรูจุกนะ” นึกด่าในใจคับ ตกค่ำ�ชมละครสัตว์
ทีข่ น้ึ ชือ่ ของรัสเซีย รัสเซีย่ นเซอร์คสั ทีผ่ มอยากชม
มานานแล้ว อย่างอลังการและไฮเทคมาก กว่าจะ
เข้าที่พักก็ปาเข้าไปเกือบ 5 ทุ่มแล้ว พรุ่งนี้เช้า
ต้องบินต่อไปเซนต์ปเี ตอร์สเบิรก์ ... อดใจรออ่านต่อ
ฉบับหน้านะคร๊าบพี่น้อง

News
ข่าว

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามในดินแดนแห่งขุนเขา
และสายหมอก ประเทศเวียดนาม ไปกับ “รายการสมุดโน้ต”

ไปรษณีย์กลางโฮจิ
t Office)
มินห์

RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต น�ำเสนอสารคดีท่องเที่ยว รายการสมุดโน้ต โดยเดินทางตามหา
ความงดงามของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม
ไทยแท้ทแี่ ฝงอยูใ่ นชุมชนต่างๆ ทัว่ ทัง้ ประเทศ โดยเดือนมิถนุ ายนนีจ้ ะพาคุณไปพบกับการเดินทางสุด
ประทับใจ ในเทปพิเศษเพื่อศึกษาวิถีชีวิตในอาเซียนของประเทศเวียดนามกับโปรแกรมทัวร์ บริษัท Top
Hit โดยจะเดินทางผ่านฮาลองบก ไปพายเรือด้วยเท้าและชมถ�ำ้ จากนัน้ เข้าฮานอย และเดินทางสูซ่ าปา
ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอก
ทัง้ นี้ สามารถรับชม รายการสมุดโน้ต ได้ทางสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV หรือ www.rsutv.tv
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00 น.

[อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์]

Notebook

ของดีมีอยู่

[เวทชวิน ตันติวิธิเวท, กฤต ศรีนครินทร์ ]

ทีม นศ.สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์
ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากงาน BME INNOVATION
CONTEST 2015
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ในวงการเพลงหรือวงการบันเทิงทุกวันนี้ มีกระแสแฟนคลับชื่นชมศิลปิน ดารานักแสดง จำ�นวนมาก ความชื่นชอบนำ�ไปสู่
การเปิดใจและยอมรบั ให้บคุ คลนัน้ เป็นบุคคลต้นแบบในการด�ำ เนินชีวติ โดยศิลปินเหล่านีไ้ ม่วา่ จะไทยหรือต่างชาติ จะเห็นว่าส่วน
ใหญ่พวกเขาไม่ได้มีเพียงความสามารถร้อง เล่น เต้น แสดงบทบาทต่างๆ ได้ดีเท่านั้น แต่ด้านของการดำ�เนินชีวิตก็ได้รับการ
ยอมรับด้วยเช่นกัน เอ้า! อยากรู้กันแล้วล่ะสิว่าจะมีใครบ้าง... ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้า สารรังสิตฉบับนี้จะเลาะรั้วมหา’ลัย
ไปถามน้องๆ นักศึกษากันหน่อยว่า ศิลปิน ดารานักแสดงคนไหนที่พวกเขาชื่นชอบกันบ้าง

นางสาวพรสวรรค์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
นายเจริญกิจ อาจนา (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะเทคนิคการแพทย์

“ชอบพี่หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ เพราะเป็น
คนทีม่ คี วามสามารถมาก ทัง้ ในด้านการเป็นนักแสดง
และอีกหน้าทีท่ ส่ี �ำ คัญคือ คุณหมอ ได้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย
เก่งหลายด้านขนาดนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คน
รุ่นใหม่ได้ดีมากๆ เลยค่ะ”

“ศิลปินในใจผมต้องคนนี้เลยครับ พี่บี้
เดอะสตาร์ คนอะไรดูดีไปหมดจริงๆ คือ หล่อ
น่ารัก มีเสน่ห์ สดใส มีชีวิตชีวา เป็นธรรมชาติ
มี Sex Appeal ที่สำ�คัญคือมีความสามารถ มีวินัย
ในการทำ�งานสูง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ผมเชื่อว่าพี่บี้ยังเป็นไอดอลของใครอีกหลายคน
แน่นอน”

นายชวัลพัฒน์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน
นวัตกรรมเรื่อง “การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
ของแขนกลด้วยคลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ ” ในงาน BME INNOVATION CONTEST
2015 ซึง่ จัดโดยสมาคมวิจยั วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวแพรธน ภู่รุ่งเรือง นางสาวนุชนาถ กิจส่งแสง และนาย
ณัฐพงค์ ประมูลเรือง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พูดถึงผลงานครั้งนี้ว่า พวกเราได้ส่ง
ผลงานนวั ต กรรมชื่ อ “การออกแบบและสร้ า งระบบควบคุ ม การ
เคลือ่ นไหวของแขนกลด้วยคลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ ” เข้าร่วมประกวดรางวัล
นวัตกรรม BME INNOVATION CONTEST 2015 IN CONJUNCTION WITH THE
6TH BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE ซึ่งจัดโดยสมาคมวิจัย
วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี 5 สถาบันการศึกษาชัน้ น�ำทีผ่ ลิตบัณฑิต
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วม

แข่งขัน ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจ�ำนวน 20
ผลงาน ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า โครงงานเรื่อง “การออกแบบและ
สร้างระบบควบคุมการเคลือ่ นไหวของแขนกลด้วยคลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ ”
จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา จ�ำนวน 7,500 บาท
ซึ่งเป็นผลงานทางวิศวกรรมฟื้นฟูส�ำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่แขน ของ 3
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์
นันทชัย ทองแป้น หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การสนับสนุน และ
อาจารย์ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
“รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และคิดว่าเหตุผลที่กรรมการ
เลือกผลงานของเราน่าจะมาจากทีมเราท�ำผลงานที่เป็นนวัตกรรม และ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้งานกับผู้พิการได้จริง เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยัง
ไม่มีใครท�ำ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของงาน และน�ำมาพัฒนาต่อในเชิง
พาณิชย์ได้ ครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของพวกเราทั้ง 3 คน ที่เป็น
เวทีใหญ่ ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะมีหลายมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้” เจ้าของผลงาน กล่าวเพิ่มเติม

“ผมชอบ Sam Smith ครับ ชอบความเป็น
ตัวตนของเขา ชอบในความกล้าเปิดเผยสิ่งที่
ตัวเองเป็น ทีส่ �ำ คัญมีความสามารถในการร้องเพลง
ที่ไพเราะและน่าประทับใจครับ”

นางสาวพิมพ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ชอบคนที่คิดบวก ทำ�ให้ชีวิตที่เดินไปทุกวันมีสีสัน
อย่าง พีโ่ น้ต อุดม ชอบในการเป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก
พูดเก่ง ทำ�ให้เรามีแรงบันดาลใจ อยากเป็นแบบนั้นบ้าง”

นางสาวพรรณรัตน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการด้านธุรกิจ
การบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
นายธนภณ ณ หนองคาย (ช้าง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

“ปลื้มและชื่นชม พี่บอย ปกรณ์ เพราะ
นอกจากจะมีความสามารถด้านการแสดงแล้ว
ยังเรียนเก่งด้วย และทีส่ �ำ คัญพีบ่ อยเป็นคนทีร่ กั
ครอบครัวมาก เป็นบุคคลต้นแบบให้แก่คน
รุ่นใหม่ได้ค่ะ”

“หนึ่งในใจของผมนี่บอกเลยครับ พี่ตูน
บอดี ้ สแลม ผมได้ ต ิ ด ตามผลงานเพลงของวง
บอดี้ ส แลมมานาน พี่ ตู น เป็ น ศิ ล ปิ น ที่ มี ค วาม
สามารถ และยังเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอีกด้วย
ชอบทั้งแนวคิดและการใช้ชีวิตของพี่ตูนครับ”
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Devil May Cry 4 Special Edition
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ
น้ำ�ดี ‘ประกวดแผนธุรกิจ’ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจการเขียนแผนธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำ�เสนอแผน
ธุรกิจและจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ หวังเป็นฐานความรู้แก่นักศึกษา
ในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
ดร.ณกมล จันทร์สม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และในฐานะอาจารย์ผดู้ แู ล
โครงการประกวดแผนธุรกิจ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งในรายวิชาแผนธุรกิจ (MGT400) ซึ่งนักศึกษาคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นก่ อ นจบการศึ ก ษา โดยที่
นักศึกษาจะต้องจับกลุม่ กันเป็นทีมแล้วเขียนแผนธุรกิจขึน้ มา
ชิ้นหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำ�มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ
นักศึกษาจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ที่มีความ
น่าสนใจ และทางคณะกรรมการจะมีเกณฑ์ในการประเมิน
ผลงานแต่ละชิ้น โดยพิจารณาตั้งแต่การวางแผนต้องดีทั้ง
ด้านแผนการตลาด แผนการผลิต และกำ�ลังคน โดย
ผลิตภัณฑ์ (Product) สามารถนำ�มาผลิตได้จริง รวมทั้ง
การนำ�เสนอแผนฯ ต่อคณะกรรมการต้องมีความน่าสนใจด้วย
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาผลงานของนักศึกษาสามารถนำ�ไปต่อยอดธุรกิจ
ของตนเองได้
นายดนุพัฒน์ บวงสรวง นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขา
วิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตัวแทนทีม Bracker Cracker (ข้าวไรซ์เบอร์รอ่ี บกรอบ) ซึง่ ได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนธุรกิจ กล่าวว่า ตน
และเพื่ อ นในที ม รู้ สึ ก ดี ใ จที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ราตั้ ง ใจกั น ทุ ก
กระบวนการตั้งแต่วางแผน คิดค้น ผลิต จัดทำ�แพกเกจ
วางแผนการตลาด และพรีเซนต์แผนธุรกิจได้รบั รางวัลในครัง้ นี้

สำ�หรับตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรามีแรงบันดาลใจจากการ
สำ�รวจตลาดขนมขบเคี้ยวและพบว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่กำ�ลังเป็น
ที่นิยมและมีสารอาหารครบถ้วน เราจึงนำ�มาดัดแปลงและทำ�
เป็น แครกเกอร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งอนาคตเราคิดว่าจะเริ่มเปิด
ตลาดจากสื่อออนไลน์เพื่อให้เป็นที่รู้จักก่อนที่จะวางจำ�หน่าย
ในตลาดทั่วไป
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทรากรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตัวแทนทีม กระเป๋าใบลาน (แบรนด์ รักลาน) ซึ่งได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจ กล่าวว่า ใน
ส่วนของทีมตนนั้น ตกลงกันว่าจะทำ�ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนมากขึ้น จึงเพิ่มมูลค่าของ
วัสดุพน้ื บ้านด้วยการนำ�ใบลานมาสานและดีไซน์เป็นกระเป๋าถือ
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ กระเป๋าถือ สะพายหลัง สะพายข้าง
กระเป๋าใบเล็ก โดยขัน้ ตอนในการทำ�กระเป๋าแต่ละแบบใช้เวลา
ประมาณ 7-8 วัน ในการเตรียมใบลาน ตากแห้ง สานเป็นรูปทรง
ตกแต่งลวดลายที่สื่อสารความเป็นไทย และตกแต่งด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ โดยความพิเศษคือ กระเป๋ามีน้ำ�หนักเบา ไม่มี
เชื้อรา และมีความคงทน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของพวกเราใน
การต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคต และเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ
Faculty of Business Administration, RSU held “Business
Planning Contest”
The Faculty of Business Administration, Ragnsit University
held the business planning and product design presenting
contest. This project aimed to develop students’ potential to
write a business plan which is a significant knowledge helping
the students run their own business in the future.

สวัสดีท่านผู้อ่านสารรังสิตทุกท่าน ส�ำหรับคอลัมน์เกมฉบับนี้ ผมมี
เกมใหม่มาแนะน�ำกันอีก ซึ่งเป็นเกมแนว Action สไตล์ Smash-Hit ซึ่ง
ถ้าหากว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนว Action สไตล์ยิง ฟัน แทง จะต้องรู้จัก
แน่นอนครับ นั่นก็คือ เกม Devil May Cry 4 Special Edition ซึ่งเป็นภาค
ล่าสุดของ Series
Devil May Cry ส�ำหรับภาคนี้ผู้สร้างจะเป็นชุดทีมสร้างเดิม จาก
CAPCOM ซึ่งจะมีเรื่องราวการเปิดตัวตัวละครใหม่ที่สามารถเลือกเล่นได้
5 ตัว และจะมีให้เลือกเพิ่มได้อีก 3 ตัว นั่นคือ Vergil, Lady, Trish ซึ่ง
แต่ละตัวจะมีลักษณะการต่อสู้เฉพาะตัว แบบระยะใกล้ ระยะไกล และ
แบบโจมตีศัตรูพร้อมๆ กันหลายตัว รวมทั้งยังมีการเพิ่มท่าต่อสู้ใหม่ๆ
และศัตรูตวั ใหม่อนื่ ๆ อีกมากมาย อีกทัง้ จุดเด่นของเกมทีแ่ ฟนๆ ชืน่ ชอบ
นั่นก็คือ Combo ท่าฟันดาบ ยิงปืน ที่เข้ากันอย่างลงตัว และสวยงาม
มากเกมหนึ่งในแนว Smash- Hit แฟนๆ Devil May Cry ไม่ควรพลาดใน
Platform PS4, XBOX One, PC ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อม
ให้ทุกท่านได้สนุกกัน

สี่เส้า
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โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

“สีเ่ ส้า” เป็นผล
งานการกำ�กับภาพยนตร์เรือ่ ง
แรกของ การัณยภาส ขำ�สิน
อดี ต นั ก ศึ ก ษาภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต การัณภาส
ขำ�สิน ทำ�งานและเติบโตมา
ในสายงานการกำ � กั บ ศิ ล ป์
โดยได้รับการประทับตรารับรองฝีมือและความสามารถด้วย
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” สาขาการกำ�กับศิลป์
ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town เมื่อปี 2552
สำ�หรับจุดอ่อนและข้อพกพร่องใน “สี่เส้า” มี 2 ส่วน
ได้แก่ บทภาพยนตร์และการกำ�กับภาพยนตร์
ในส่วนของบทภาพยนตร์ การสร้างตัวละครตัวหนึ่ง
(ซึ่งหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งแต่หญิงคนนั้นรักชายอีกคน) ให้
กลายสภาพจากชายหนุ่มผู้ร่าเริง แจ่มใส ไปเป็นเหมือนปีศาจ
ผู้อัดแน่นด้วยเจตนาร้ายและอารมณ์ริษยาทำ�ให้คนดูแทบไม่มี
ความเข้าใจและเห็นใจทั้งๆ ที่ควรจะมีให้ตัวละครตัวนี้จึงเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ปรากฏชัดเจน
ในส่วนของการกำ�กับฯ เห็นและรูส้ กึ ได้ชดั เจนเช่นกัน
ว่ามีการปล่อยให้นักแสดงแสดงอย่างเกินเลย รวมถึงความเกิน
เลยนั้นยังถูกเสริมด้วยดนตรีประกอบที่บีบคั้นจนเกินเลยยิ่งขึ้น
จนเหมือนเมโลดราม่าเมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้ว
แต่จุดดีก็ยังพอมีอยู่ เช่น งานออกแบบ งานสร้าง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและโดดเด่น การใช้งาน
ด้านภาพพรรณนาภูมิประเทศที่สวยงามและสื่อความหมายได้
อย่างดี เมื่อมองอย่างยอมรับและเข้าใจว่าเป็นการกำ�กับเรื่อง
แรกคงมองในแง่ดีว่าออกมาระดับนี้ถือว่าไม่ถึงขึ้นเลวร้ายหรือ
ไร้อนาคต อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าทำ�หนังเป็น

Amazon ร้านออนไลน์ ยอดขายหมื่นล้าน!

โดย อักษรลักษณ์

น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก Amazon.com เว็บไซต์ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย ในราคาถูกไม่เหมือนใคร แต่คงมีคน
จ�ำนวนไม่มากนักที่จะรู้จักร้านค้าปลีกออนไลน์ที่มียอดขายระดับหมื่นล้าน! มีพนักงานกว่าหนึ่งแสนคนอย่างละเอียด
‘แบรด สโตน’ นักเขียนอาวุโสแห่งบลูมเบิร์กบิสเนสวีกจะเป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียดชีวิตในอะเมซอนอย่าง
ลงลึก ผ่านการสัมภาษณ์ ‘เจฟฟ์ เบโซส’ ผู้ก่อตั้งที่มองการณ์ไกล ครอบครัวเบโซส ผู้บริหารและพนักงานของ
อะเมซอนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปิดต�ำนานร้านออนไลน์ระดับโลก ตั้งแต่จุดเริ่มต้น เส้นทางการก้าวขึ้น
มาเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์แถวหน้าของโลก ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยกลยุทธ์การท�ำธุรกิจในรูปแบบของอะเมซอนเอง
โดยได้ ‘ศรินสุข โอสถาพันธุ์’ เป็นผู้แปลจาก The Everything Store ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือบริหารธุรกิจ
แห่งปี 2013 จากสถาบัน Financial Times and Goldman Sachs และติดอันดับ 1 ใน 10 หนังสือที่ดีที่สุดแห่งปี 2013
ร่วมเรียนรู้ชีวประวัติที่สมบูรณ์ของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เปลี่ยนวิธีที่เราจับจ่ายสินค้าและอ่านหนังสือไปตลอดกาล ได้ใน
Amazon ร้านออนไลน์ ยอดขายหมื่นล้าน!

[จิราภรณ์ ตุลาผล]

ขึ้นแท่น

[อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง]
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Interview
น�้ำยาบ้วนปาก

(Gargle หรือ Mouth Wash)
โดยปกติจากโฆษณาในโทรทัศน์ทกี่ ล่าวถึงการก�ำจดั กลิน่ ปาก
ป้องกันฟันผุแนะน�ำให้ใช้นำ�้ ยาบ้วนปากนัน้ หลายคนคงเคยได้ยนิ
มาว่าควรใช้บา้ งและไม่ควรใช้บา้ งแล้วเราจะท�ำอย่างไรดี ก่อน
ตัดสินใจลองมาท�ำความรูจ้ กั กับน�ำ้ ยาบ้วนปากกัน

อาจารย์ศศวรรณ รืน่ เริง ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ย
แนะแนวและรับนักศึกษา และอาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลและโล่เกียรติยศ
ศิษย์เก่าดีเด่น แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชา
เอกภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เนื่องในวัน
สถาปนาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิยามการดำ�เนินชีวิต

“ครู” เป็นวิชาชีพที่ตัดสินใจเลือก เพราะ
เส้นทางนีจ้ ะเป็นการเรียนรูท้ ี่ไม่มสี ิ้นสุด และสุดท้าย
แต่ไม่ทา้ ยทีส่ ดุ จึงได้คน้ พบว่า เรามีความสุขกับสิง่ ที่
เป็นอยู่ ตัง้ แต่สมัยเรียนกระทัง่ เรียนจบ การเรียนและ
กิจกรรมเป็นลมหายใจสำ�คัญทีผ่ ลักดันให้เราได้คน้ พบ
ตัวตน บ่อยครัง้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสเดินทางไปปัจฉิมนิเทศ
รุน่ น้องทีม่ หาวิทยาลัย เพือ่ แนะนำ� แนะแนว และแบ่ง
ปันประสบการณ์จากการทำ�งาน สิง่ หนึง่ ทีเ่ น้นย้�ำ เสมอ
นัน่ คือ ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นฐานะใด จะเรียนหรือทำ�งาน
เราจะต้องมีความอดทน และใส่ใจต่อสิ่งที่ทำ� แล้ว
เราจะได้พบกับความสุขที่จะนำ�พาไปสู่ความสำ�เร็จ
ความก้าวหน้า ยิ่งหากในการทำ�งาน หรือการเรียน
นั้น ได้พบกับปัญหาที่ต้องขบคิดมากเพียงใด ให้คิด
ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องดี เพราะทำ�ให้เราได้คิด ได้
แก้ปญั หาตลอดเวลา ซึง่ หากปัญหาอุปสรรคนัน้ ผ่าน
พ้นไปได้ เราจะยิ่งมีความสุขและไม่กังวลที่จะ
เผชิญหน้ากับสิ่งอื่นใด

หลักในการใช้นำ�้ ยาบ้วนปากจากทันตแพทย์นนั้ ไม่แนะน�ำให้ใช้
เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน แต่ให้ใช้เสริมการแปรงฟันเท่านัน้ โดยทันตแพทย์
จะแนะน�ำให้ใช้กรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชี้ เช่น สุขภาพช่องปากไม่ดี ปากเป็นแผล
ผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาบ้วนปากแบ่งประเภทได้ 5 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ทีช่ ว่ ยกลบกลิน่ และสร้างความสดชืน่ ในช่องปากด้วยน�ำ้ มัน เป็นโรคเหงือก มีการผ่าตัดเหงือก หรือคนทีม่ แี นวโน้มฟันผุงา่ ย ถ้า
สุขภาพช่องปากปกติดกี ไ็ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้ เพราะการใช้ตดิ ต่อ
หอมระเหย
กันเป็นระยะเวลานานๆ อาจท�ำให้เชือ้ ราในช่องปากเพิม่ ขึน้ เพราะสมดุล
2. กลุม่ ทีผ่ สมสารฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียร์ ว่ มกับฟลูออไรด์
3. กลุม่ ทีผ่ สมสารเพือ่ ลดปัญหาในช่องปากบางประการ เช่น ลด ในช่องปากเสียไป เนือ่ งจากในนำ�้ ยาบ้วนปากมีฤทธิฆ์ า่ เชือ้ โรคต่างๆ ใน
ช่องปาก ดังนัน้ ก่อนจะใช้ลองส�ำรวจตัวเอง ถามบุคลากรทางการแพทย์
การเสียวฟัน ลดคราบหินปูน (ฟันขาว)
หรือถามทันตแพทย์วา่ ควรใช้กลุม่ ใดทีเ่ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
4. กลุม่ ส�ำหรับเด็ก
ตัวเราหรือไม่ตอ้ งใช้กไ็ ด้ครับ
5. ครอบจักรวาล คือ รวมกลุม่ 1-3 ไว้ในขวดเดียวกัน

“ประยุกต์ ต่อยอด พัฒนา” สู่ความเป็นครู

รางวัลและโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน วิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์นี้ เกิดจากการยึดมั่น ถือมั่นในการนำ�
ความรู้ที่ได้จากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การทำ�งานขั้นที่สูงขึ้น
ในรูปแบบวิถี นิยาม และกระบวนการในแบบของเรา
เรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่า “ครู คือ ผู้ให้” หากถามว่า
ครูให้อะไรแก่ลูกศิษย์บ้าง ตอบได้เลยว่า ไม่เพียงแค่
ความรู้ แต่ครูยงั สอนให้ลกู ศิษย์สามารถแยกแยะ มอง
เห็นความแตกต่างในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน หากเรา
ดำ�เนินชีวติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมจะมีความแตกต่าง
จากการดำ�เนินชีวติ โดยไม่มแี บบแผนอย่างไร ด้วยการ
ประกอบวิชาชีพครูมาเป็นระยะเวลานาน ทำ�ให้เรามี
ประสบการณ์ ได้เห็นลูกศิษย์ในหลากหลายรูปแบบ แม้
จะไม่เรียกว่าอ่านคนขาด มองคนเป็น แต่เราพร้อมที่
จะแนะนำ� สอน รวมทั้งแชร์เรื่องราวต่างๆ ให้แก่ลูก
ศิษย์ของเรา เพือ่ ให้พวกเขาเติบโตพร้อมด้วยศักยภาพ
ทีพ่ ร้อมจะทำ�งานได้อย่างมีความสุข และตรงกับความ
รู้ความสามารถที่เขามี

ความมั่นใจหาได้จากตัวเราเอง

สำ�หรับนักเรียน นักศึกษายุคใหม่น้ี การสร้าง
ความมัน่ ใจทีด่ ี เราจะต้องสร้างขึน้ ด้วยตัวเราเอง เริม่ ต้น
จากการรู้จัก รู้ใจ รู้ชอบ รู้รัก ควรนึกตรองจากสิ่งที่
เรารู้จักและสนใจ ควรถามตนเองเสียก่อนที่จะลงมือ
ลงทุน เพราะหากเราไม่สำ�รวจตนเองในเบื้องต้นก่อน

ภาพประกอบจากอินเทอร์

[อาจารย์สรไน รอดนิตย์ สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร คณะศิลปศาสตร์]

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

เรียนภาษาพม่า ตอน ขนดิน
แต่เลือกที่จะลงมือทำ�ก่อน เช่น เลือก
เรียนอะไรก็ได้ไปก่อน หากไม่ชอบแล้ว
จึงปรับเปลีย่ น จะทำ�ให้เป็นการเสียเวลา
และอาจเสียความมั่นใจอีกด้วย

เมื่อวานนี้ผมจ้างพม่าขนดินจาก
ป่าร้างมาถมบ่อหลังบ้าน มีอซู อซึง่ ผมรูจ้ กั เขา
มา 3-4 ปีแล้วกับเพื่อนอีก 2 คน
“อาจารย์ มีดิน 87 ถุง ครับ” อูซอ
บอกผมพร้อมกับปาดเหงื่อที่ซอกคอ
“เออ ดินเนีย่ ภาษาพม่าเรียกว่าอะไร”
“มะเหย่ ครับ”
“แล้ว ติ๊ก์ ฮฺนิก์ ล่ะ หนึ่ง สอง ใช่มั้ย”
ผมถามทั้งๆ ที่รู้
“อาจารย์ลืมหรอ เดี๋ยวผมจะนับหนึ่ง
ถึงสิบให้ฟัง” อูซอพูดแล้วอมยิ้ม

“ติ๊ก์ (หนึ่ง) ฮฺนิก์ (สอง) โฏง์ (สาม) เล (สี่) งา (ห้า)
เช่าก์ (หก) คุนิก์ (เจ็ด) ชิก์ (แปด) โก (เก้า) ตะแส่ (สิบ)”
“นัน่ พ่ออูซอนี่ เดินมากับใครไม่รู้ ท่าทางเหมือนจะรีบ” อูซอ
เหลียวหน้าไปดูตามเสียงพูด
“มิน์กะลาบ่า” พ่อของอูซอสวัสดีผมแล้วหันไปพูดกับอูซอ
“บ่าเดฺว่โล่วก์เหน่ฏะแล” (ท�ำอะไรอยู่)
อูซอไม่ตอบ แต่ยกมือกาง 4 นิ้ว ใช่เลย ผมให้ค่าจ้างเขา
400 บาท เพื่อน 2 คน คนละ 300 บาท
“อะเผ่... จะหน่อ...” อูซอพูดภาษาพม่ากับพ่อ ทั้งหมด
ผมรู้ความหมายอยู่ 2 ค�ำ อะเผ่ แปลว่า พ่อ จะหน่อ แปลว่า ผม
(ค�ำสรรพนาม)
แต่มภี าษาพม่าค�ำหนึง่ ทีผ่ มได้ยนิ และยังติดหูอยู่ กะว่าพรุง่ นี้
ต้องถามอูซอให้ได้ “อี่สิกะหลี่” แปลว่า อะไร ?

On campus

ข่าว

[กนกกร ชูแก้ว]

3 ทศวรรษกิจกรรม
คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดโครงการ Project Day
ร่วมมือด้านการทำ�โครงงานวิจัยของ นศ. และคณาจารย์
กับ School of Engineering, Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ AEC จัดโครงการ Project Day
ร่วมมือทางด้านการทำ�โครงงานวิจยั ของนักศึกษา
และคณาจารย์กับ School of Engineering,
Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
รองศาสตราจารย์นนั ทชัย ทองแป้น หัวหน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้มีโครงการความร่วมมือทางด้านการพัฒนา
นักศึกษากับ School of Engineering, Republic
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ โดยผลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดโครงการ Project Day ซึง่ มีนกั ศึกษาและ
คณาจารย์จากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมงานทั้งสิ้น
ประมาณ 150 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและ
คณาจารย์จาก School of Engineering, Republic
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 60 คน

ทำ�โครงงานวิจยั เพือ่ ทีจ่ ะนำ�เสนองานวิจยั โดยใน
ปีการศึกษา 2558 ทางสาขาวิชาฯ จะพานักศึกษา
ไปร่วมโครงการ Project Day ที่ School of Engineering , Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ตอ่ ไป
และนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส�ำ คัญของสาขาวิชา
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต” หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ จ าก สาขาวิ ช า ชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประมาณ 90 คน
โดยกิจกรรมครัง้ นีป้ ระกอบด้วย การจัดนิทรรศการ Faculty of Science, RSU together with School of
โครงงานวิจยั ของนักศึกษาและคณาจารย์ของสาขา Engineering Republic Polytechnic, carried out a
วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต project, “Project Day”
The Department of Biomedical Engineering,
การนำ�เสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษาทั้งสอง
สถาบัน การเยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารของสาขาวิชา Faculty of Science, Rangsit University together with
School of Engineering Republic Polytechnic, Singapore
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
“ความร่วมมือทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้ เป็นแนวทาง carried out a project, “Project Day”. The project is
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาในการเข้าสู่ aimed at encouraging a collaboration in conducting
AEC เนื่องจากเป็นการให้ประสบการณ์ตรงและ research between the students and the instructors
เป็ น การกระตุ้ น นั ก ศึ ก ษาโดยตรง เพื่ อ ให้ มี of Rangsit University and School of Engineering,
ความพร้อมในการเดินทางไปต่างประเทศ การใช้ Republic Polytechnic, Singapore.
ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารกับเพือ่ นนักศึกษาต่างชาติ
การได้เรียนรูว้ ฒั นธรรมของเพือ่ นต่างชาติ ทีส่ �ำ คัญ
ก็คอื เป็นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีการพัฒนาตนเอง
ทัง้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การเรียน และการ

เบิกบาน ณ ทุ่งรังสิต
ในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี การนำ�เสนอ
ผลงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะและชมรมนักศึกษา จึงได้น�ำ เสนอ
รูปแบบพิเศษในชือ่ งาน “3 ทศวรรษกิจกรรมเบิกบาน ณ ทุง่ รังสิต”
เมือ่ วันที่ 2 เมษายนทีผ่ า่ นมา โดยจัดนิทรรศการนำ�เสนอผลงานและ
ซุ้มกิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดตลาดนัดนักศึกษาในพื้นที่กลางแจ้ง
ท่ามกลางบรรยากาศร่มรืน่ ของสวนอวตาร หน้าตึก 1 พร้อมกับจัด
ประกวดโครงการกิจกรรมดีเด่น โดยตัวแทนนักศึกษาบอกเล่ากิจกรรม
ต่อคณะกรรมการ ซึง่ สะท้อนภาพการทำ�กิจกรรมด้วยใจของการให้
เพือ่ สังคมและส่วนรวม ถือได้วา่ นับร้อยโครงการกิจกรรมของคณะและ
ชมรม ทุกกิจกรรมมีคุณค่าในตัวเอง แม้ไม่ได้รับรางวัล แต่สิ่งดีๆ
ที่ได้จากผูใ้ ห้และผูร้ บั จากกิจกรรมนัน้ ก็มคี ณุ ค่าทางใจ ทีไ่ ม่สามารถ
ประเมินค่าได้
ผลการพิจารณารางวัลโครงการกิจกรรมด้านบำ�เพ็ญประโยชน์
ดีเด่น คือ โครงการเพือ่ น้อง ชมรมสายใยหัวใจพีน่ อ้ ง โดย นางสาว
ศิรพิ ร โตพิทกั ษ์ ประธานชมรมสายใยหัวใจพีน่ อ้ งและเพือ่ นๆ คณะ
กรรมการชมรม ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส
โดยให้เล่าความฝัน สอดแทรกวิเคราะห์ เพือ่ จูงใจให้เด็กเห็นความ
สำ�คัญของการเรียนและมุง่ มัน่ ทำ�ตามเป้าหมายชีวติ ทีจ่ ะประกอบอาชีพ
ในอนาคต เพราะมักพบว่าเด็กด้อยโอกาสส่วนใหญ่ไม่คิดเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านทำ�นบ (เลิศสินอนุสรณ์) จ.นครนายก
ประสบความสำ�เร็จมาก เด็กๆ สนุก รวมถึงทีมงานชมรมภูมใิ จและ
มีก�ำ ลังใจทีจ่ ะสานต่อกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทุกคนผูกพัน
แบบครอบครัวเป็นพีเ่ ป็นน้องช่วยเหลือกันทุกอย่าง
รางวัลโครงการกิจกรรมดีเด่นฝ่ายวิชาการ ได้แก่ โครงการ
สงกรานต์ไทยส่งน้�ำ ใจไปชายแดน จัดโดยชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูด นายอลังการ โสลิกี ประธานโครงการ เล่าว่า ชมรมเคยจัด
กิจกรรมการ์ดทำ�มือเขียนข้อความให้ก�ำ ลังใจทหารและตำ�รวจทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสานต่อโดยรวมตัวนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดทำ�การ์ดทำ�มือเขียนข้อความให้
กำ�ลังใจหย่อนใส่กล่อง ซึง่ ตัง้ ไว้ทใ่ี ต้ตกึ 3 และ 4 อีกทัง้ ในงานนีไ้ ด้จดั
ซุ้มให้เขียนด้วย นับว่าโครงการนี้ประสบความสำ�เร็จมีผ้สู นใจเป็น

จำ�นวนมาก โดยมีการเขียนการ์ดมากถึง 4,000 ใบ
อีกทัง้ ได้น�ำ คณะนักศึกษาไปมอบการ์ดทีก่ องทัพบก
เพื่อส่งต่อการ์ดข้อความอวยพรและให้กำ�ลังใจ
แนวหน้าในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป
ด้านรางวัลโครงการกิจกรรมดีเด่นฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการ Dramatic Arts of
Volunteer โดยชมรมนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ซึ่งชมรมนี้จัดการแสดงในงานสำ�คัญต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
สม่�ำ เสมอ การแสดงนำ�เสนอเชิงประยุกต์ สือ่ ได้
อย่างสวยงามอลังการเป็นที่ประทับใจของผู้ชม
อี ก ทั้ ง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงจาก
หลากหลายคณะรวมเป็นหนึง่ ได้อย่างลงตัว
สำ�หรับโครงการแข่งขันเชียร์ลดี ดิง้ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ของชมรมเชียร์ลดี ดิง้ ได้รางวัลดีเด่น
ฝ่ายกีฬา ซึง่ ชมรมได้บกุ เบิกกีฬาเชียร์ลดี ดิง้ ให้เป็น
ทีย่ อมรับ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ อีกทัง้ สร้างชือ่ เสียง ได้รบั รางวัลจาก
การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็น
ประจำ�ทุกปี
ด้านซุ้มกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่าง
มาก คือ ซุม้ รักนีค้ มุ ได้ จัดแจกถุงยางอนามัย เพือ่
รณรงค์สุขภาวะอนามัยด้านเพศ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย (สวท.)
อีกกิจกรรมหนึง่ ได้จดั เสวนาข้อคิดการทำ�
กิจกรรมจากนักกิจกรรมรุ่นพี่ รวมถึงเครือข่าย
นักกิจกรรมต่างสถาบัน ซึ่งมีสาระประโยชน์ต่อ
นักกิจกรรมในปัจจุบนั ติดตามอ่านได้จากเว็บไซต์
ของสำ�นักงานกิจการนักศึกษา www.rsu-sa.com
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