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ศิษย์รังสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 
 

	 สารรังสิตฉบับนี้เรามีเรื่องราวของ	 “นางฟ้าเดินดิน”	
แพทย์หญิงแพรวา	มิตรกูล	และ	“ฮีโร่”	นายเด่นคุณ	งามเนตร	สอง
ศิษย์รั้วมหาวิทยาลัยรังสิต	 ที่เข้ารับรางวัล	 “ศิษย์รังสิตสร้างสังคม
ธรรมาธิปไตย”	 รางวัลของคนท�าดี	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เรื่องราวของทั้ง
สองคนถูกน�ามาถ่ายทอดและเป็นที่สนใจของสังคมอย่างกว้างขวาง	
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง	 ซึ่งจากการพูดคุยนั้นมีสิ่งที่สะท้อน
ความเป็นตัวตนของทั้งสองคนไว้อย่างชัดเจน	
	 นอกจากนี้	 ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ	 ไม่ว่าจะเป็น	
ความส�าเร็จของ	พีท-คุณาธิป	 เยี่ยอ้น	นักกีฬาเหรียญทองยูโดชาย	
รุ่นน�้าหนักเกิน	100	กิโลกรัม	ในกีฬาซีเกมส์	ครั้งที่	28	ณ	ประเทศ
สิงคโปร์	 	การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของน้องๆ	นักศึกษาวิศวะฯ-
พยาบาล	ในชีวิตเด็กค่าย	“รังสิตา	13”	กิจกรรม	“รับน้อง”	กิจกรรม
เชื่อมสายใย	 	 We	 are	 Rangsit	 และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมายมาย	
โปรดติดตามค่ะ...

6  ชัยชนะที่ได้มาของจอมทุ่ม
 เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 28 “คุณาธิป เยี่ยอ้น”

12 Notebook
 ถ้าโลกนี้ไม่มี Social Network จะเป็นอย่างไร

19	 “รับน้อง”	กิจกรรมเชื่อมสายใย	 
 We are Rangsit

17 “พอร์ตโฟลิโอข้ามชาติ”
 ผลงานนักศึกษา ม.รังสิต โชว์ไอเดียสร้างสรรค์
 สื่อสะท้อนปัญหาสังคม

 จากสองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเวลาไล่เล่ียกัน เหตุการณ์แรกกรณีไฟไหม้หัวรถจักรขบวนรถไฟ 

111 (กรุงเทพ-เด่นชัย) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟท่าเรือ อำาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่ีนายเด่นคุณ งามเนตร นักแสดงช่ือดัง ได้เข้าไปช่วยอพยพผู้โดยสารลงมาจากขบวนรถไฟ เพ่ือช่วย

เหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ส่วนอีกเหตุการณ์หน่ึง แพทย์หญิงแพรวา มิตรกูล สวมวิญญาณคุณหมอ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนเลียบทางรถไฟ จนสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้ 

  ท้ังสองเหตุการณ์น้ีได้เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลมีเดียและส่ือต่างๆ และได้รับ

เสียงช่ืนชมเป็นอย่างมาก จนเป็นท่ีมาของฉายา “ฮีโร่” และ “นางฟ้าเดินดิน” และในงานปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ปีน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “ศิษย์รังสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย” 

ข้ึนเป็นคร้ังแรก ให้แก่นายเด่นคุณ และแพทย์หญิงแพรวา เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

ได้ทำาความดีเพ่ือสังคม

ที่ปรึกษา	: ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอ�านวยการ	: สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร	:	อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ	: อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์ 
กองบรรณาธิการ	:	สิรินภา  เจริญแก้ว, วิภาณี ชีลั่น,
จิราภรณ์ ตุลาผล, กรรณิการ์ คงคา 
รีไรเตอร์	: สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ	: บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ	: ภัสณี บำารุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก	: วิสุทธ์ิ โชคดำารงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ที่ท�าการสารรังสิต	: สำานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ 
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity
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“นางฟ้าเดินดิน” แพทย์หญิงแพรวา มิตรกุล
  แพทย์หญิงแพรวา มิตรกูล ศิษย์เก่ารุ่นท่ี 8 ของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังสำาเร็จการศึกษาได้ไปใช้

ทุนท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเป็นอาจารย์

แพทย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหมอ

กลายเป็น “นางฟ้าเดินดิน” เพียงช่วงข้ามวัน หลังจากท่ีคลิปภาพ

นาทีช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนเลียบทางรถไฟ

เผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง และได้รับเสียงช่ืนชมเป็นอย่างมาก 

คุณหมอ เล่าถึงเหตุการณ์ในคร้ังน้ันว่า ช่วงท่ีเกิดเหตุน้ันตนกำาลัง

ออกไปทำาธุระในช่วงเช้า ระหว่างท่ีขับรถออกไปยังถนนพระราม 

9 ได้พบเห็นอุบัติเหตุเกิดข้ึนข้างหน้า ผู้บาดเจ็บนอนอยู่ท่ีพ้ืนถนน 

จึงให้น้องท่ีขับรถมาด้วยกันหยุดรถและรีบลงไปดูผู้ได้รับบาดเจ็บ

ซ่ึงเขายังมีสติ และให้ความช่วยเหลือพร้อมท้ังรอเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย

นำาตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีต่อไป

  แพทย์หญิงแพรวา บอกว่า ความคิดแรกท่ีตัดสินใจไป

ช่วยเขาคือ ไม่ได้คิดอะไรเลย แต่เรามีศักยภาพพอท่ีจะสามารถ

ช่วยเหลือเขาได้ ในขณะน้ันเห็นว่าอุบัติเหตุเพ่ิงเกิด อาจจะช่วย

ชีวิตได้ทันท่วงที ตัวเองก็รู้สึกดีใจท่ีได้ช่วยชีวิตคน ท่ีผ่านมาเคย

ช่วยเหลือเหตุการณ์ในลักษณะแบบน้ีท่ีถลาง จังหวัดภูเก็ต และ

อุบัติเหตุท่ีกรุงเทพฯ 3 คร้ัง ซ่ึงทุกคร้ังท่ีเจอเหตุการณ์แบบน้ีก็จะ

ลงไปให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณสังคมท่ียกย่องให้ตนเป็น 

“นางฟ้า”

“ศิษย์รังสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย” รางวัลแห่งความภูมิใจ
  การเรียนในมหาวิทยาลัยรังสิต ทำาให้รู้สึกว่าอยู่ในสังคมท่ีเป็นสังคมจริงๆ 

เจอคนมากหน้าหลายตา เราค่อยๆ เรียนรู้กับมันภายใน 6 ปี อาจารย์ท่ีรังสิตเป็น

อาจารย์ท่ีดีกับเรามาก นอกจากวิชาการก็ยังให้กำาลังใจให้คำาปรึกษาปัญหาวัยรุ่น มี

เพ่ือนท่ีดี สนุกสนานในการเรียน อยากขอบคุณท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

ท่ีเปิดคณะน้ี ทำาให้มีโอกาสได้เรียนแพทย์ และขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในชีวิต อาชีพ

น้ีเหมือนเราได้ทำาทานทุกวัน มีคนว่ิงเข้ามาหาเรา ซ่ึงเราก็สามารถให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี

ทำาให้เขาได้ อาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีดีมากในความรู้สึก พ่อแม่ของหมอปลูกฝังในเร่ือง

ของการมีจิตใจเมตตา หมอขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ หาอาชีพท่ีตัวเองรักให้เจอ และ

ท้ายสุดขอบคุณสำาหรับรางวัลศิษย์รังสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ท่ีมหาวิทยาลัย

รังสิตมอบให้ ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีภูมิใจมากท่ีสุดรางวัลหน่ึง รู้สึกว่าเราผูกพันกับท่ีน่ีค่ะ

‘เด่นคุณ งามเนตร’ ฮีโร่ช่วยอพยพคนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้หัวรถจักรรถไฟ
 นายเด่นคุณ งามเนตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าให้ฟังว่า วันน้ันผมและทีมงาน

รวมท้ังเพ่ือนนักแสดงอยู่ในเหตุการณ์ท่ีเกิดเหตุไฟไหม้หัวรถจักรขบวนรถไฟ 111 

(กรุงเทพ-เด่นชัย) บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟท่าเรือ อำาเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผมและเพ่ือนๆ ได้เข้าไปช่วยอพยพผู้โดยสารลงมาจากขบวนรถไฟ 

เพราะในท่ีเกิดเหตุมีผู้หญิงและผู้สูงอายุอยู่ด้วย และต้องอพยพคนออกมาโดยด่วน

ตอนน้ันไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเรามีกำาลังพอท่ีจะสามารถช่วยเหลือได้บ้าง 

ซ่ึงผมเองก็เช่ือว่าหากใครอยู่ในเหตุการณ์ขณะน้ัน ทุกคนก็คงจะรีบเข้าไป

ช่วยเหลือเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติเราหรือคนท่ีเรารู้จักแต่

ทุกคนก็เป็นคนในสังคมเดียวกัน ผมเช่ือว่าบางคร้ังสถานการณ์อาจไม่ได้

สร้างวีรบุรุษ แต่ว่าสถานการณ์น้ันทำาให้เราได้หยิบย่ืนน้ำาใจให้แก่เพ่ือน

มนุษย์ด้วยกัน 

รางวัลแห่งความภูมิใจ รางวัลของคนทำาดี 

 เพราะการทำาความดีน้ันเราไม่ได้ต้องการรางวัลหรือส่ิงตอบแทน 

แต่สำาหรับรางวัลศิษย์เก่าสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัย

รังสิตมอบให้ ผมต้องขอขอบคุณสำาหรับรางวัลอันทรงคุณค่าน้ี และส่ิงท่ี

สำาคัญมากไปกว่าน้ันคือ การท่ีเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการทำาความ

ดีเราสามารถทำาได้ตลอดเวลาท่ีเรามีโอกาส และอยากฝากถึงเยาวชนรุ่น

ใหม่ว่าอย่าอายท่ีจะทำาความดี เพราะไม่ว่าจะเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ หาก

เราทำาด้วยใจและพร้อมท่ีจะย่ืนมือไปช่วยเม่ือมีโอกาสไม่ว่าจะเป็น

สถานการณ์อะไรก็ตามจงทำาให้ดีท่ีสุด

Doctor Parewa and Mr.Denkhun were granted “The RSU 
Dhamacracy Award” for their role models  
 On the Orientation day, Rangsit University awarded “The RSU 

Dhamacracy Award” to Doctor Parewa Mitrkool and Mr.Denkhun 

Ngamnet, two Rangsit students who gained admiration from the 

public due to their role models. This award presentation was held for 

the first time in order to motivate new generations to do the good 

deeds, not only for themselves but for the society. 
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เครดิตภาพ: IG mosmos77

ม.รังสิต มอบรางวัล
  ศิษย์รังสิตสร้างสังคม
ธรรมาธิปไตย
แก่ พญ.แพรวา มิตรกูล และเด่นคุณ งามเนตร 
ยกย่องเป็นแบบอย่างคนดีช่วยเหลือสังคม

เครดิตภาพ: รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 
(เจาะข่าวเด่น) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
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Buffet

 นายนิรุธ  เกียรติกุลวิวัฒน์ (เต่า) หนุ่มน้อยหน้าใส ท่ีรักในการทำาส่ือแอนิเมช่ันเป็นชีวิตจิตใจ    เต่า 

สำาเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัด

นครพนม ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัย

รังสิต  

 เต่า เล่าให้ฟังว่า ผมชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรืองานท่ีเก่ียวกับแอนิเมช่ัน

ใหม่ๆ วาดรูป ฟังเพลง ทบทวนเรื่องที่เรียนมาในแต่ละวัน  ผมดีใจที่ได้ทำาในสิ่งที่ผมรักและมีความ

สุขกับมัน อนาคตเม่ือจบการศึกษาไปแล้วก็จะนำาความรู้ที่ศึกษามาพัฒนาวงการแอนิเมชั่นของเมือง

ไทย 

 เคล็ดลับในการเรียนของผมคือ ต้องตั้งใจเรียนขณะที่อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยรังสิตเป็น

มหาวทิยาลยัทีเ่ปดิกวา้งในหลายๆ ดา้น มีสิง่ใหมท่ีน่า่เรียนรู้เข้ามาเสมอ ทีส่ำาคญัมเีพือ่นทีอ่ารมณแ์ละ

นสิยัคลา้ยๆ กันเยอะ คณะเราอยู่กนัเหมอืนพีน่อ้ง เปน็กันเองและสนกุ เปน็คณะทีเ่ปดิกวา้งมาก อยาก

ชวนน้องๆ ที่สนใจทางด้านดิจิทัลอาร์ตมาเรียนกันเยอะๆ ครับ

 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ

ศิษย์เก่า สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย” เชิญชวน

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ร่วมฟื้นฟู และพัฒนา

ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะซึ่งกัน

และกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ และ

เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับ

ศิษย์เกา่ใหแ้นน่แฟน้มากย่ิงข้ึน โดยไดรั้บเกยีรตจิาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี

เปิด นอกจากน้ี ยังมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง 

“ศิลปศาสตร์ก้าวหน้า ร่วมพัฒนาสังคมไทย” โดย 

อาจารย์อรรจน์ สีหะอำาไพ ผู้อำานวยการศูนย์การ

ศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิต

 นายนนทชยั  สงิหเ์นตรมนตรี  ศิษย์เกา่สาขา

วิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่า รู้สึกว่าบรรยากาศและความรู้สึกต่างๆ 

สมัยเรียนกลับมา อยากกลับมาเป็นนักศึกษา

ศิลปศาสตร์อีกครั้ง นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับจากการ

เข้าร่วมกจิกรรมคร้ังนีค้อื ไดรู้้แนวทางในการปฏบิตัิ

ตวัเพือ่สมัครงานหรือแนวทางการทำางาน ในอนาคต

หากมีโอกาสเปลีย่นงาน คงนำาสิง่ทีไ่ดรั้บในคร้ังนีไ้ป

ใช้แน่นอนครับ 

 นางสาวศุภธิดา โชตินิมิตร ศิษย์เก่าสาขา

วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โดย

ส่วนตัวมักจะเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ เสมอค่ะ 

กลับมาที่นี่ทุกคร้ังเหมือนกลับมาบ้าน กลับมาเจอ

 นางสาวพธุธิดา สดุแสวง (ปา่น) สาวนอ้ยหนา้ใส อารมณด์ ีทีช่ืน่ชอบการทำากจิกรรมคนนี ้สำาเร็จ

การศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายสายวทิย์-คณติ จากโรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์จังหวดักาญจนบรีุ 

โดยหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป่าน ก็เริ่มคิดว่าจะเรียนทางด้านไหน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วป่านเป็น

คนชอบชว่ยเหลอืและดแูลผู้อืน่ จึงตดัสนิใจมาศึกษาตอ่ทีม่หาวทิยาลยัรังสติ ในคณะทศันมาตรศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัรังสติ เปน็มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นวชิาการ พี่ๆ  บณัฑิตทีจ่บมามีคณุภาพ 

สิง่แวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยันา่เรียน และเนน้ในเร่ืองของนวตักรรมใหผู้้เรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั

จริง  เหตุผลที่ป่านเลือกศึกษาต่อคณะนี้เพราะว่าอยากที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยทางด้านสายตา 

ซึ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่เป็นจำานวนมาก 

  สำาหรับเคล็ดลับในการเรียนของป่านไม่มีอะไรมากค่ะ ป่านจะชอบนั่งเรียนแถวหน้าแล้วก็ตั้งใจ

เรียน จดบนัทกึบอ่ยๆ เวลาสอบก็จะเอาเทปทีอ่ดัเสยีงอาจารย์มาทบทวนคะ่ ทา้ยสดุนีก้อ็ยากใหน้อ้งๆ  

ที่สนใจเรียนทางด้านนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในคณะเรา เพื่อไปช่วยดูแลสุขภาพตาให้แก่ผู้ป่วยที่มีความ

บกพร่องทางด้านสายตาซึ่งมีอยู่มากในปัจจุบันค่ะ

นางสาวพุธธิดา สุดแสวง

ศิลปศาสตร ์ม.รังสิต จัดกิจกรรม
“พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า 
สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย”

นายนิรุธ  เกียรติกุลวิวัฒน์ 

พ่อ แม่ และพี่น้องของเราเอง ได้รับการต้อนรับ

ที่อบอุ่นเหมือนเดิม อาจารย์ทุกท่านยังคงน่ารัก

และเป็นกัน เอง สิ่ งที่ เห มือนกันของคณะ

ศิลปศาสตร์นา่จะเปน็ความ Worldwide ของภาษา 

พี่เองเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษและมีความ

สนใจภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาจีน ภาษาญีปุ่น่ เพราะการทีเ่รารู้ภาษาเยอะ 

จะทำาให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก

ไดง้า่ยข้ึน กจิกรรมคร้ังนีส้อนใหเ้ราทกุคนรู้วา่ โลก

เปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนไป ผู้คนที่ทำางานร่วมกับ

เราก็เปลี่ยนไป เราควรปรับตัวและพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอค่ะ 

  นางสาวกาญจนา ครุฑมณี ศิษย์เก่าสาขา

วชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กลา่ววา่ รู้สกึ

ประทับใจกับการจัดงานสัมมนาพัฒนาศักยภาพ

ศิษย์เก่าในคร้ังนี้มาก ประทับใจการแสดง การ

ร้อง เพลงประสานเสียงของน้องๆ ได้ฟั ง

ประสบการณ์การเรียนและการทำางานของรุ่นพี่

และรุ่นนอ้งทีจ่บไปแลว้ และทีส่ำาคญัคอืไดฟ้งัการ

บรรยายพิเศษของ อาจารย์อรรจน์ ซึ่งได้เทคนิค

ดีๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันอยู่เสมอ ใน

ฐานะศิษย์เก่า อยากจะขอบคุณบ้านหลังนี้ ที่ให้

วิชาความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีที่ไม่คิดว่าจะหา

ได้จากที่ไหน และอยากบอกว่าภูมิใจในการเป็น

ลูกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตอย่างมาก พูด

ได้อย่างเต็มปาก “นี่แหละเด็กสินสาด รังสิต”

Liberal Arts held “Alumni Potential Devel-
opment to Build the Dhamacratic Society”
  The Department of Student Activity, 

Faculty of Liberal Arts, Rangsit University ar-

ranged an activity, “Alumni Potential Develop-

ment to Build the Dhamacratic Society”. This 

event aims to invite the alumni to join in the 

activity; develop their knowledge to a higher 

level; share the experience with other students; 

and strengthen relationships between instruc-

tors and students. 



 “ไม่มีความสำาเร็จใดได้มาโดยปราศจากความ

พยายามและการฝึกฝน วันน้ีผมทำาได้แล้ว” คำาพูดท่ีแฝง

ด้วยแววตามุ่งม่ันของ พีท-คุณาธิป เย่ียอ้น นักกีฬา

เหรียญทองยูโดชาย รุ่นน้ำาหนักเกิน 100 กิโลกรัม ในกีฬา

ซีเกมส์ คร้ังท่ี 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 นายคุณาธิป เย่ียอ้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา

ส่ือสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีความต้ังใจและมุ่งมั่นฝึกซ้อมยูโดของ

ตนทำาให้สามารถคว้าเหรียญทองสมัยเเรกให้แก่ตัวเองได้

ในศึกซีเกมส์คร้ังน้ี นอกจากจะเป็นรางวัลให้แก่ตนเองใน

การฝึกฝนและพัฒนาการเล่นยูโดต่อไปแล้ว ยังสร้างความ

ปลาบปล้ืมใจให้แก่ครอบครัว ท่ีสำาคัญทำาให้ทุกเสียงเชียร์

ของคนไทยมีความสุข และต้องขอขอบคุณผู้อยู่เบ้ือง

หลังความสำาเร็จทุกคน รวมทั้งโค้ชแก้ว ผศ.ชาญชัย 

สุขสุวรรณ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนยูโดทีมชาติไทย และยังเป็น

อาจารย์ในสาขาวิชาส่ือสารการกีฬาท่ีตนเรียนอีกด้วย ท่ี

คอยฝึกฝนให้ความรู้สอนทักษะต่างๆ ในการเล่นยูโด 

ทำาให้เรามีวันน้ี 

 “จริงๆ แล้วผมก็เหมือนเด็กผู้ชายท่ัวไป ชอบเล่น 

รักสนุก ติดเพ่ือน ออกจะไปทางเกเรด้วยซ้ำา ผมเร่ิมเล่น

ยูโดต้ังแต่เรียน ป.5 ลงแข่งขันมาหลายสนามก็แพ้ตลอด

จนท้อใจและหยุดเล่นไป 2 ปี แต่วันหน่ึงเราก็คิดว่าถ้าเรา

ต้ังใจจะทำาอะไรหากเรามุ่งม่ันพยายามเราจะผ่านไปได้ 

จึงตัดสินใจกลับมาเล่นยูโดอีกคร้ังโดยการชักนำาจากโค้ช

แก้ว ซ่ึงหลังจากฝึกฝนจนมีความพร้อมท้ังร่างกายและ

จิตใจผมก็สามารถสร้างผลงานให้แก่ตัวเองโดยคว้า

เหรียญทองกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติท่ีผ่าน

มา และล่าสุดกับการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ 

ต้องบอกเลยว่าน่ีคือสนามใหญ่คร้ังแรกในชีวิต มันมีความ

กดดันท้ังจากการแข่งขัน เสียงเชียร์ กรรมการ หรือแม้แต่

กดดันเวลาเห็นคู่แข่ง แต่สุดท้ายผมก็ทำามันได้ เอาชนะ

ความกดดันเหล่าน้ันมาได้ แม้การแข่งขันคร้ังน้ีจะมีเวลา

เตรียมตัวน้อยประมาณ 6 เดือน แต่ผมก็ทำาอย่างเต็มท่ีแล้ว 

และหลังจากน้ีผมจะต้ังใจฝึกซ้อมพัฒนาตนเองเพ่ือให้

สามารถก้าวสู่สนามแข่งขันโอลิมปิกต่อไป เพราะม่ันใจว่า

ยูโดเป็นกีฬาอีกชนิดหน่ึงท่ีคนไทยก็เก่งไม่แพ้ใคร” 

 บทบาทของนักกีฬาต้องบอกว่าเขาสามารถทำาได้

เย่ียมยอด ขณะเดียวกันบทบาทของเยาวชนซ่ึงเป็น

นักศึกษาเขาก็สามารถแบ่งเวลาในการเรียน การฝึกซ้อม 

และการแข่งขันได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษา

ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดย

ศึกษาในสาขาวิชาส่ือสารการกีฬา เพราะอนาคตเขาต้ังใจ

ท่ีจะอยู่ในวงการกีฬา จึงอยากเรียนรู้ทางด้านน้ีให้เต็มท่ี

ควบคู่ไปกับศาสตร์ทางด้านการส่ือสาร และสุดท้ายยังฝาก

ถึงน้องๆ เยาวชนท่ีสนใจกีฬายูโด หากร่างกายพร้อม ใจ

พร้อม เราก็สามารถเล่นยูโดได้ 

ชัยชนะที่ได้มาของจอมทุ่ม
เหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 28 “คุณาธิป เยี่ยอ้น”
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ไอที ม.รังสิต จัดงาน “ราตรีคืนสู่เหย้า 20 ปี ฅนไอทีรังสิต”
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดงาน “ราตรีคืนสู่เหย้า 

20 ป ีฅนไอทรัีงสติ”  โดยไดรั้บเกยีรติจาก  ดร.พงศ์ภทัร อนมุติัราชกิจ รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  งานนี้ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานกันอย่างอุ่นหนา

ฝาคั่ง สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่คณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เภสัชฯ จัดกิจกรรมค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 9 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 9 (RSU Pharmacy 

Dream Camp #9) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจวิชาชีพเภสัชกรรม ได้สัมผัส

ชีวิตการศึกษาภายในคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงได้ทราบถึงบทบาทของวิชาชีพ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของเภสัชกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติ

จาก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนภัทร  ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น

ประธาน ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (อาคาร 4/2)  มหาวิทยาลัยรังสิต    
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ว.นานาชาติจีน ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUIP 
Chinese Camp
 วิทยาลัยนานาชาติจีน และสำานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสาร

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม RSUIP Chinese Camp เพ่ือเผยแพร่

วทิยาลยันานาชาติจนีใหเ้ปน็ทีรู้่จกั พร้อมทัง้แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งจนี-ไทย 

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำา และเรียนรู้ระบบการ

ทำางานเป็นทีม ณ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต และ The Pine Resort 

จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษา ม.รังสิต ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “จัดระเบียบ
สังคมและรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น”
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำานักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด

โครงการ “จัดระเบียบสังคมและรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชนเมืองเอกได้ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่นและการจัดระเบียบสังคม โดยได้

รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น

ประธานเปิดงาน และร่วมเดินรณรงค์กับนักศึกษาบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต

News Special story

 ความรักคอือะไร? พอเจอคำาถามนี ้ก็รู้สกึ

ว่าจะมีหลายคำาตอบเสียเหลือเกิน ไม่ว่าจะ

เป็นการให้ การเสียสละ การครอบครอง การที่

ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุข และยังมีอีกหลาย

ล้านคำาตอบของคำาถามนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของ

แต่ละคนว่าจะให้นิยามของคำานี้ว่าอะไร เพราะ

ต่างคนก็มีนิยามในแบบของตัวเอง แล้วนิยาม

ความรักของท่านผู้อ่านคืออะไร? น่าแปลกที่

ความรักเปน็สิง่ทีต้่องเกิดข้ึนในชวีติของคนทกุคน

และมีความสัมพันธ์กับจิตใจ คนที่เกิดมาได้รับ

ความ รักจากพ่ อแม่ และครอบค รั ว มัก มี

พัฒนาการทางด้านจิตใจไปในทางที่ดี ส่งผลให้

บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย 

 คนที่มีสุขภาพจิตดี ต้องรู้จักให้และรับ

ความรักอย่างเหมาะสม เร่ิมต้ังแต่รักตัวเองให้

เปน็ รักพอ่แม่ ญาต ิพีน่อ้ง เพือ่น ตลอดจนเพือ่น

ร่วมโลกคนอืน่ๆ ดว้ย เดก็เร่ิมเรียนรู้ความรักจาก

พ่อแม่ สามารถรับรู้ถึงความรักที่พ่อแม่มีให้ จึง

เร่ิมทีจ่ะรักพอ่แมบ่า้ง เมือ่เตบิโตกา้วเข้าไปสูช่ว่ง

วัยรุ่น ก็เริ่มที่จะรักเพศตรงข้าม หากแต่ความ

รักของวัยรุ่นในโลกสมัยใหม่ล้วนมีอารมณ์เป็น

พื้นฐาน เอาความปรารถนาของตนเป็นที่ตั้ง จบ

ลงด้วยการมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบง่ายดาย สุดท้าย

ทกุอย่างกจ็บลงไปแบบงา่ยดายไม่ตา่งกนั เม่ือพดู

ถึงความรัก สิ่งต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความผิด

หวังจากความรักหรืออกหัก เป็นประสบการณ์ท่ีคน

ส่วนใหญ่เคยพบมาบ้างในชีวิตรัก แต่ผลกระทบ

จากการอกหกัของแตล่ะคนจะแตกตา่งกนัออกไป 

บางคนทำาใจไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว บางคนทำาใจไม่

ได้เลย ถึงกับประชดชีวิตข้าวปลาไม่ยอมกิน 

สาเหตตุา่งๆ เกดิจากอะไร ทำาไมถึงทำาร้ายตัวเอง

ได้มากขนาดนี้ ไม่เห็นค่าของตัวเองหรือ เหตุผล

ง่ายๆ  ก็คงเป็นเพราะเราคาดหวัง หวังว่าจะได้

รับสิ่งตอบแทนจากความรักที่ได้ทุ่มเทไป แต่เมื่อ

ไม่สามารถทำาให้รักเป็นอย่างที่เราหวัง ความ

รู้สึกผิดหวังจึงเข้ามาแทน เมื่อไม่สามารถยอมรับ

ความผิดหวังได้หลายคนจึงเลือกแก้ปัญหาด้วย

การฆา่ตวัตาย ตามทีไ่ดเ้หน็กนัอยู่บอ่ยๆ บนหนา้

หนังสือพิมพ์ 

 ในทุกๆ วันจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิด ปัญหา

ต่างๆ เกิดข้ึนเสมอ บางคนสามารถรับมือและ

จัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนได้ แต่ต้องยอมรับว่า

ไมใ่ชท่กุคนทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาของตนเองได้

เสมอไป เม่ือมันหนักเข้าจะหันไปพึ่งใครก็ไม่ได้ 

มันจะมีวูบหนึ่งที่เราทนไม่ไหว รับกับสภาพของ

ปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่ได้ อยากจะหนีไปให้ไกลจาก

ปัญหา และความทุกข์ทรมานต่างๆ ทำาให้มี

ความคิดที่จะฆ่าตัวตาย คิดแค่ว่าตายไปปัญหา

ทุกอย่างก็จบ ความจริงสิ่งที่จบลงคือชีวิตของ

เราเองต่างหากไม่ใช่ปัญหา สิ่งที่อยากให้ทุกคน

ตระหนักก็คือ อย่าปล่อยให้อารมณ์เพียงชั่ววูบ

มาควบคุมเราในวันที่เราอ่อนแอ ไม่ว่าปัญหาจะ

เข้ามาในรูปแบบไหน ถ้าหากสามารถผ่านพน้ชว่ง

เวลาเหลา่นัน้ไปได ้เราจะกลบัมาคดิไดว้า่ทำาแบบ

นั้นไปได้อยา่งไร ไมว่่าจะเกิดอะไรขึน้ขอให้มสีต ิ

แม้ว่าความรักที่ไม่สมหวังจะทำาให้ต้องสูญเสีย

ความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้กันมากน้อยแค่ไหน แต่

หากเราได้เรียนรู้ท่ีจะยอมรับให้เป็น ความรักที่

ไม่สดใสอาจกลายเป็นโอกาสดีที่ทำาให้เรามอง

เห็นโลกที่กว้างใหญ่และสวยงามขึ้นกว่าเดิมก็ได้

 “รักที่ดีที่สุดคือ การรักให้เป็นและเห็น

คุณค่าของตัวเอง ไม่มีใครอกหักแล้วตาย จะมี

ก็แต่ฆ่าตัวตายเอง” 

ความรักเอย...
งดงามอย่างนี้? 
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ต้นฤดูหนาวใบไม้ร่วง อากาศหนาวแล้ว

 สวัสดีคับแฟนคลับของผม ผมและ  

บ.ท๊อปฮิตทัวร์ ได้มีโอกาสได้รับใช้จัดทริปดูงาน

และทัศนศึกษาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ โดยมี อ.อชิตพล (อ.อชิต)

อ.ปิยรัตน์ (อ.เก๋) และ อ.พิพัฒน์พงศ์ (อ.โต้ง) เป็น

อาจารย์ผู้นำานักศึกษาจำานวน 20 คน เดินทางใน

ครั้งนี้ สำาหรับ อ.โต้ง แกเป็นลูกศิษย์เก่าผม สมัย

ที่แกเรียนจะมาลงวิชาผมเป็นวิชาเลือกเสรี เลยรู้

ฟอร์มและสไตล์การจัดทัวร์ของผม ได้ขอให้ผม

ช่วยจัดการวางโปรแกรมทริปนี้ให้ ผมก็เลยอาสา

มาเป็นช่างภาพและเก็บเร่ืองราวมาลงในสาร

รังสติให ้แตว่นันีท้า่นเตบิโตเปน็อาจารย์ทีส่อนเกง่

มีตำาแหน่งใหญ่โต แต่ก็ยังคงความเคารพนับถือ

กันเหมือนเดิม... น่าร๊ากกกคับท่านรองฯ

 เอาล่ะคับ ตามผมไปดูงานและท่องเที่ยว

กับคณะบริหารฯ กัน ประมาณ 8 โมงเช้า ของ

วนัพธุที ่27 พฤษภาคม 2558 ผมมารอกรุ๊ปทีส่นาม

บนิสวุรรณภูมิ ซึง่ตามเวลานดัคอื 10 โมงเชา้ เจอ

เจ้าเอ (คุณไตรรัตน์ ทั่นผู้จัดการ จาก บ.ท๊อปฮิต

ทัวร์) นี่ก็ลูกศิษย์เก่าผมอีกคนทำาหน้าที่หัวหน้า

ทัวร์กรุ๊ปนี้ก็มาถึงแล้วเช่นกัน ทุกคนมาครบตรง

เวลานัดหมายเพราะ อ.อชิต ท่านสั่งเด็ดขาดไว้

เลยใครมาช้าปรับนาทีละ 1 หยวน... สะใจมว๊าก

คบัจารย์ เราเชก็อนิเรียบร้อยประมาณเกอืบเทีย่ง

ก็ทยอยเข้าด้านในเพื่อรอข้ึนเคร่ืองสายการบิน 

SRILANKAN AIRLINE (UL) เวลา 13.10 น. ถึงท่า

อากาศยานนานาชาติกวางโจว เวลา 17.15 น. 

เราเสียเวลาไปพักนึงเพราะมีนักศึกษาชายที่

หน้าตาแกไม่เอื้ออำานวยต่อการเข้าประเทศ ผม

เผ้ากระเซงิหนวดเครารุงรัง เจ้าหนา้ทีจี่นจ้องดแูก

อยู่เป็นนาน ง่วนอยู่หน้าจอคอมฯ เหมือนกำาลัง

หาเร่ืองใหแ้กอยู่ พวกเราทียื่นรออยู่ลุน้เอาใจชว่ย

ให้ผ่าน อ.อชิต แกเลยเอ่ยแซว “สงสัยหน้าตามัน

เหมือนพวกโรฮงิญาม๊ัง เค้าเลยสงสยั” เสยีงเดก็ๆ 

ฮาตรึม นบัต้ังแต่นัน้มา 4 หนุม่แกง๊ค์นีเ้ลยไดฉ้ายา

ชาวโรฮิงญา 555 เมื่อทุกคนผ่านเรียบร้อยก็มีไกด์

หนุ่มท้องถ่ินมารับไปทานอาหารเย็น เมืองกวาง

โจว หรือกวางเจา (Guangzhou) เป็นเมืองหลวง

ของมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ปากแม่น้ำาจูเจียง (Zu-

jiang) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็น

จุดเร่ิมของเส้นทางสายไหมทางทะเลในคร้ังอดีต

และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียว 

ที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย 

ปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขต

เศรษฐกิจการค้า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด

ในภาคใต้ของจีน และยงัได้รับสถานะเป็นหนึ่งใน

สามเมืองท่าที่สำาคัญที่สุดของจีน ด้านภูมิอากาศ 

อาหาร การดำารงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มี

ความคล้ายคลึงกับบ้านเรา คืนนี้เราพักที่ Land 

Mark Hotel ระดับ 4 ดาว พวกเราที่ยังไม่ง่วงก็

รวมตัวออกมาเดินเล่นชอปปิงกันที่ถนนคนเดินที่

อยู่ใกล้โรงแรม บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ที่ย่าน

เมียงดง เกาหลีเลย

  เช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 ประมาณ 9 โมง มา

แวะตามไฟลต์บังคับก่อนที่ร้านสมุนไพรบัวหิมะ 

ตามฟอร์มต้องมหีมอจีนมาจับชพีจร และแลว้โรค

ก็มาสารพัด 555 ประมาณ 10 โมง เรามาเยี่ยม

ชมที่ Guangdong University of Foreign Studies 

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ

กวางตุ้ง คณะของเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง

จากท่านคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาจีนที่

เรียนภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย จำานวนกว่า 

30 คน ยืนเข้าแถวต้อนรับหน้าบันไดตึกเลย หลัง

จากแนะนำาตัวและทักทายกันแล้วก็เข้าห้อง

ประชมุ กลา่วตอ้นรับดว้ยประวตัคิวามเปน็มาของ

มหาวทิยาลยัแหง่นีอ้ย่างเปน็ทางการมาก ต่อจาก

นั้นก็ให้นักศึกษาสาวชาวจีน 3 คน ที่เรียนภาษา

ไทยแค่ 3 ป ีและเคยมาเรียนภาษาไทยอกี 6 เดอืน 

กลา่วสนุทรพจนเ์ปน็ภาษาไทยทีเ่ปะ๊มากหนา้หอ้ง

ประชมุ “ดฉัินเคยมาเรียนภาษาไทยทีเ่มอืงไทยอยู่ 

6 เดือน คนไทยน่ารักมากค่ะ นิสัยดี ยิ้มง่าย ยิ้ม

เก่ง พูดจากันเบาๆ แต่คนจีนชอบพูดเสียงดัง    

(มีเสียงฮาเล็กน้อย) อาหารไทยก็อาหร่อย เวลา

ดฉัินเดอืดร้อนหรือมีปญัหาเพือ่นคนไทยจะเต็มใจ

ชว่ยเสมอ ดฉัินรู้สกึอบอุน่จายมากเลย ทำาใหด้ฉัิน

คิดว่าเมืองทายเปรียบเหมือนบ้านท่ีสองของดิฉาน 

ฉานร๊ากเมืองทาย” เสียงปรบมือจากพวกเราลั่น

สนั่นห้องเลย สุดท้าย อ.เก๋ ก็ออกมาเป็นตัวแทน

พวกเรากลา่วขอบคณุและมอบของทีร่ะลกึตอ่กนั 

หลงัเสร็จพธีิการกใ็หน้กัศึกษาไทยและจีนจับคูพ่ดู

คุยกัน พากันเดินชมสถานที่ต่างๆ ภายใน

Newsม่วนคักคั่ก เที่ยวริมโขง เยือนเมืองอุบลฯ 
ไปกับ“รายการสมุดโน้ต”
 รายการสมุดโน้ตทริปนี้ จะพาทุกท่านเดินทางไปที่อำาเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ต่างๆ อาทิ

ผาแต้ม ที่มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่ตำ่ากว่า 3,000-4,000 ปี  

สามพันโบก หรือแกรนด์แคนยอนเมืองไทย นอกจากนี้ ยังพาไปชมวิถีชีวิต

การทำาประมงพื้นบ้านริมฝั่งแม่นำ้ามูลและแม่นำ้าโขง ซึ่งการทำาประมงที่นี่มี

ความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามระบบนิเวศของพื้นที่นั้นๆ ทำาให้

อุปกรณ์จับปลามีหลายชนิดและการหาปลานั้นก็ต่างกันออกไป และไปชม

การทำาฆ้อง อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของที่นี่ และยังเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP 

อีกด้วย

 ท่านสามารถรับชม รายการสมุดโน้ต ได้ทางสถานีโทรทัศน์ RSU 

Wisdom TV หรือ www.rsutv.tv ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00 น.

กวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (6 วัน) 
มหาวทิยาลยัทีด่สูะอาดและร่มร่ืนมาก ผมดจูากแผ่น

พับของภาควิชาภาษาไทยของที่นี่แล้วอึ้งเลย มี

อาจารย์ประจำา 5 ท่าน เป็น ศ. 3 ท่าน รศ. 1 ท่าน 

และ ผศ. 1 ท่าน อาจารย์ธรรมดาไม่มีเลย เราใช้

เวลาจนใกล้เที่ยงก็ร่ำาลากันด้วยมิตรไมตรี แล้วมา

ทานอาหารจีนแสนอร่อย 

 ช่วงบ่ายคล้อยแล้วนั่งรถมาถึงเมืองเซินเจ้ิน 

เราเข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Culture Village มีรถนั่ง

พว่งลากใหน้ัง่ชมรอบบริเวณทีก่วา้งใหญม่าก เคา้จะ

จอดแวะตามจุดทีก่ำาหนดไวใ้หล้งเดนิชมและถ่ายรูป

เป็นระยะๆ  แต่อากาศจะร้อนอบอ้าวมากด้วย

ความชืน้สงู เราเพลดิเพลนิกนัจนเย็นกม็าทานอาหาร

จีนทีภ่ตัตาคาร หลงัอาหารค่ำาประมาณ 1 ทุม่ กก็ลบั

มาที่หมู่บ้านวัฒนธรรมที่เรามาเมื่อบ่ายนี้เพื่อเตรียม

ตัวเข้าชมการแสดง SHOW OF DRAGON & PHONIX ที่

นา่ตืน่ตาตืน่ใจดว้ยระบบเวทไีฮโดรริกทีท่นัสมยัทีส่ดุ 

โดยลงทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียง

อันตระการตา  ผมเคยดูแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังคง

ความน่าประทับใจ กว่าจะเข้าโรงแรมก็ดึกแล้ว

 เช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม แวะร้านหยก

ก่อน เด็กๆ ก็ได้แต่เดินดู จะมีซื้อก็นิดหน่อย

พอขำาๆ  สายหนอ่ยกม็า ศึกษาดงูานตลาดคา้

ส่ง ELECTRONIC PRODUCT โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

มาบรรยายและพาลุยชมร้านต่างๆ แบบเจาะ

ลึกเลย ผมล่ะอิจฉาเด็กบริหารจริงๆ ที่มี

โอกาสมาที่นี่ได้เห็นช่องทางทำามาหากินใน

อนาคต ผู้ เชี่ ยวชาญบอกเลยว่ าสินค้ า

อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายอยู่บ้านเรา 90% มาจากที่

นี่ ตัวอย่างเช่น ไม้ที่ใส่มือถือไว้ถ่ายรูปเซลฟี่ที่

ขายเกลื่อนบ้านเรา ประมาณ 150-200 บาท

นั้น ที่นี่ขายปลีกอันละ 35 บาท ถ้าซื้อเยอะ

เหลอือนัละ 20 บาท พระเจ้า! มันนา่ขนมาขาย 

เอาแค่ 120 บาท ก็รับเละแล้วคับ แถมบริการ

ส่งทางพัสดุมาทางรถให้เสร็จเรียบร้อย 3 วัน

ถึงชัวร์... หมดเนื้อที่แล้ว กรุณาติดตามผมไป

ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกที่ห้างดังได้ใน

ฉบับหน้าครับผม

ถ่ายจากมุมสูงของโรงแรมที่พัก บรรยากาศ
เมืองกวางโจวยามค�่าคืน
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Notebook

 “Social Network กมี็ทัง้ข้อดแีละข้อเสยี ใน

สมัยก่อนเค้ายังสามารถใช้ชีวิตกันได้โดยที่ไม่มี

โซเชียล ถามว่าเราขาดมันได้หรือเปล่า ขาดได้ค่ะ

เพราะโซเชยีลไม่ไดม้าเปน็ส่วนหนึง่ในชวีติเรา เรา

สามารถอยู่ไดโ้ดยไม่มพีวกมนั สว่นใครทีติ่ดและ

ขาดไม่ไดก้ค็วรใชโ้ลกโซเชยีลในทางทีถู่ก และกอ่

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมค่ะ”

 ชวีติขาดไม่ไดค้ะ่ เพราะตอ้งติดตอ่สือ่สาร

กับเพื่อน หรือข่าวสารบางอย่างก็มีอยู่ทั่วไปใน

โลกโซเชียล อาจจะทำาให้เราไม่ทันคนอื่น ไม่

ทราบเร่ืองราวที่เกิดข้ึนและเป็นไปว่าใครจะทำา

อะไร สว่นมากการทำางานหรือเร่ืองเรียนกต็อ้งคยุ

ในเฟสบุ๊ก ในไลน์ ถ้าไม่มีก็คงเหงา

 ถ้าขาดโซเชียลอาจจะไม่สะดวกในการ

ติดต่องาน ไม่มีแรงบันดาลใจทำาสิ่งใหม่ๆ การ

หาข้อมูลต่างๆ ก็ยากขึ้น ไม่มีสื่อบันเทิงก็อาจ

ทำาใหช้วีติเคร่งเครียดมากเกนิไป ทกุวนันีโ้ซเชยี

ลเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว ถ้าขาดไป 

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะติดต่อเพื่อนหรืองานก็

ยากลำาบาก คงไม่สะดวกเท่าตอนนี้ค่ะ

 “ถ้าขาดโซเชยีล ผมวา่ชวีติประจำาวนั

ก็คงจะติดต่อกันยากกว่านี้ และเราอาจจะ

ไมไ่ดมี้เพือ่นใหม่เพิม่ข้ึน และเพือ่นเกา่ทีแ่ยก

ย้ายกันไปอาจจะติดต่อหรือเจอกันยากข้ึน 

สำาหรับผมโซเชียลถือเป็นสิ่งที่สำาคัญมากๆ 

ในชีวิตประจำาวันเลยครับ”

 โซเชียลมันก็เหมือนสังคมอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งถ้าเรา

ขาดโซเชยีลมันกเ็หมอืนขาดสงัคม เหมอืนขาดโลกภายนอก

ที่ทุกคนเขารู้ข่าวสารกัน เพราะสมัยนี้โซเชียลมีอำานาจ

กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ 

ฯลฯ แต่ถ้าเราไม่มีโซเชียล ชีวิตเราก็คงไม่ลำาบากอะไร 

เพราะในโลกแห่งชีวิตจริงแล้ว เราก็ต้องยอมรับและปรับ

ตัวเข้ากับโลกในปัจจุบัน 

 ถ้าชีวิตขาดโซเชียล ก็จะทำาให้ติดต่อสื่อสารกัน

ลำาบาก รับรู้ข่าวสารต่างๆ ช้ากว่าคนที่เล่นโซเชียล จะ

ไม่ทันเหตุการณ์ ทำาให้ชีวิตไม่ค่อยมีสีสันและขาดความ

บนัเทงิ ไม่ไดค้ยุกบัเพือ่นๆ และทีส่ำาคญัจะทำาใหเ้ราเหงา

ค่ะ

 สังคมใหม่ในปัจจุบันผู้คนต้องการความรวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารกับผู้คน การแชร์ การโพสต์ข้อความ

ต่างๆ ให้คนในสังคมได้รับรู้ในโลกออนไลน์ Social Network ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้อย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น  LINE, Facebook, Instagram,  Twitter, Youtube และอีกมากมาย แต่โซเชียลน้ันก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย บางคนใช้ในทางท่ีผิดก่อให้การ

ความเดือดร้อนในสังคมและตัวเองได้ เพราะฉะน้ัน เราควรเลือกใช้ Social Network ให้ถูกทาง สารรังสิตฉบับน้ีจะไปเลาะร้ัวมหา’ลัยดูว่า น้องๆ มีความ

คิดเห็นอย่างไรบ้าง ถ้าชีวิตขาด Social Network

นางสาวฉจัวนนัท์ รจติานนท์ (เจนสี) นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาผู้นำาทางธุรกิจ และการเมือง 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

นายจตุพล นิลผาย (เพชร) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

นางสาวนริศรา ใจมีธรรม (อีฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

นางสาวรัมภา เกลี้ยงแก้ว (หยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวกิตติยาภรณ์ สายทอง (ปุ้ย)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 

นายวิษรุต ฤาไชยคาม (ไบร์ท) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
คณะนิเทศศาสตร์
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นศ.วิศวะฯ-พยาบาล	ม.รังสิต
เรียนรู้ชีวิตเด็กค่าย “รังสิตา 13”
 ช่วงปิดเทอมเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เรา

สามารถออกไปเรียนรู้โลกกว้างนอกห้องเรียนได้

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ช่วงเวลานี้จึงเป็นการรวมตัวกัน

ของกลุม่นกัศึกษา เพือ่ออกไปเกบ็เกีย่วประสบการณ์

ชวีติจากการออกค่ายพฒันาพืน้ทีห่่างไกลในชนบท

 นายปกรณ์ศักดิ์ บังประไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ ตวัแทนเพือ่น

สมาชิกชาวค่ายเล่าว่า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นนักศึกษากลุ่มหนึ่ง

ในมหาวิทยาลัยที่จะออกค่ายเป็นประจำาทุกปีใน

ช่วงปิดเทอม ในชื่อค่าย “รังสิตา” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็น

ครั้งที่ 13 แต่ส่วนมากในมหาวิทยาลัยจะรู้จักกันใน

ชื่อค่าย “วิศวะฯ-พยาบาล” ในปีนี้มีนักศึกษา

ทั้งหมด 43 คน นำาทีมโดยอาจารย์จตุพล ศรีวิลาศ 

รองคณบดีฝ ่ ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการออกค่ายในแต่ละครั้งจะ

เป็นการบูรณาการวิชาความรู้ของทั้ง 2 คณะ คือ 

วศิวะฯ ใช้วชิาความรู้ด้านวศิวกรรมศาสตร์มาสร้าง

ห้องสมุด อาคารเรียน หรืออาคารอเนกประสงค์ 

ตามที่โรงเรียนต้องการ ส่วนคณะพยาบาลจะดูแล

ในเร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนและ

ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ โดยในปีนี้เราเดินทางไปที่

โรงเรียนบ้านทกิแล้ง อำาเภอเกษตรสมบรูณ์ จังหวดั

ชัยภูมิ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนสาขาแยก

ออกมาเพื่อให้เด็กนักเรียนเดินทางมาเรียนได้

สะดวกสบายข้ึน สำาหรับการไปค่ายในคร้ังนี้ใช้

ระยะเวลา 10 วัน ในการสร้างห้องสมุดขนาด 6x9 

เมตร ให้แก่โรงเรียนและจัดกิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

 นางสาวพชิามญชุ ์ย่องลัน่ นกัศึกษาชัน้

ปีที ่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

หัวหน้างานสวัสดิการค่าย กล่าวเสริมว่า 

กิจกรรมที่พวกเราไปทำาให ้แก ่ชุมชนและ

โรงเรียน ได้แก่ เสียงตามสายประจำาหมู่บ้าน

แนะนำาเกร็ดความรู้ด้านสุขอนามัย กิจกรรม

อนามัยโรงเรียนและอนามัยชุมชน โดยร่วมมือ

กับอนามัยชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.)  จัดกิจกรรมข้ึนโดยการแบ่งเป็นฐาน

ต่างๆ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนและ

ชาวบ้านในชุมชน แนะนำาวิธีการดูแลสุขภาพ 

การแปรงฟัน สาธิตการล ้างมือให ้ถูกวิ ธี 

กิจกรรมหัวเราะบำาบัด เป็นต้น ซึ่งหลังจาก

เสร็จกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ช่วงเย็นถึงคำ่าพวก

เราก็จะไปช่วยกลุ่มวิศวะฯ สร้างอาคารห้อง

สมุดต่อเพื่อให้เสร็จตามกำาหนดเวลา 

 นางสาวกรองแก ้ ว พลวัช รินทร ์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสติ กล่าวเสริมว่า พืน้ทีท่ีเ่ราไป

ออกค่ายนั้นค ่อนข้างห ่างไกล สัญญาณ

โทรศัพท์มีเพียงบางจุด ไม ่สามารถเล ่น

อินเทอร์เน็ตได้ จึงทำาให้เราได้ใช้ชีวิตชาวค่าย

อย่างเต็มที่ โดยมีการประชุมวางแผนและแบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน รวมถึงการ

ช่วยเหลอืซึง่กันและกนัเพือ่ให้งานเสร็จทนัตาม

ระยะเวลาที่เรากำาหนด

 “การออกค่ายให้อะไรเราหลายอย่างมาก ไม่

ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนจาก 2 คณะ ที่ต่าง

สายงานกันมาอยู่ด้วยกัน มิตรภาพจากน้องๆ 

นกัเรียนและชาวบ้าน ซึง่ถือว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจ

ให้เราฝึกความรับผิดชอบ ฝึกความอดทน ความมี

ระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีนำ้าใจ ได้เรียนรู้

การใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกใดๆ 

เลย แม้กระทั่งนำ้าก็ต้องใช้นำ้าจากลำาธาร ฯลฯ ซึ่งสิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้ถ้าพวกเราไม่ได้มาออกค่ายก็จะไม่รู้

เลยว่าการใช้ชวีติในพืน้ทีห่่างไกลความเจริญนัน้เป็น

อย่างไร ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ และ

ไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่สำาหรับพวกเราชาวค่ายนั้นคือ

ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มีค่ามากสำาหรับพวก

เราทุกคน” นางสาวกรองแก้ว กล่าวเพิ่มเติม

News
ข่าว



โรค MERS-CoV  คืออะไร? 
 โรค MERS-CoV หรือ Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus เกดิจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ล่าสดุ

ซึง่พบคร้ังแรก พ.ศ. 2555 ในประเทศซาอดุอิาระเบยี ระยะ

ฟักตวัของโรค ประมาณ 10-14 วนั อาการของโรคพบได้ต้ังแต่

ไม่มอีาการจนถึงอาการรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้สงู >38°C ไอ หอบ 
หายใจเร็ว ปอดบวมรุนแรง หรือมภีาวะระบบทางเดนิหายใจ

ล้มเหลวเฉียบพลันที่ไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ รายที่อาการ

รุนแรงจะมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์  

มากกว่าร้อยละ 30 ของผู้ทีมี่การตดิเชือ้จะมอีาการรุนแรงจน

เสยีชวีติ   นอกจากนี ้ อาจพบอาการคลืน่ไส้ อาเจียน ถ่าย

เหลว ได้ ผู้ทีต้่องสงสยัว่าอาจตดิโรค MERS-CoV ได้แก่ ผู้ทีเ่ดนิ

ทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น จอร์แดน 

ซาอดุอิาระเบยี กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ และประเทศที่

โรคนีร้ะบาดภายใน 14 วนั ผู้ทีอ่ยู่ร่วมบ้านกบัผู้ป่วยหรือเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และผู้ที่มีอาการของโรค

ทางเดินหายใจหรือปอดอักเสบโดยเฉพาะถ้ามีการสัมผัสกับ

ผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสยั ส่วนผู้ทีเ่สีย่งต่ออาการรุนแรงคอื ผู้สงู

อายุ ผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่างๆ สบูบหุร่ีจัด หรือได้รับยาเคมบีำาบดั 

  ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

โดยเฉพาะ  แต่ในกรณทีีผู้่ป่วยมไีข้สงู ร่วมกบัปอดบวมรุนแรง และ

ไม่ทราบว่าเกิดจากการตดิเชือ้ไวรัสชนดิใด อาจจะแนะนำาให้ใช้ยา

ต้านไวรัส oseltamivir ในขนาดที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ได้ แต่โดย

ทั่วไปจะรักษาตามอาการเท่านั้น โรคนี้ป้องกันการติดต่อได้โดย 

สวมหน้ากากอนามยัเม่ืออยู่ในทีส่าธารณะ อยู่ในทีท่ีมี่อากาศถ่ายเท

สะดวก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนำ้าและสบู่หรือแอลกอฮอล์ ไม่คลุกคลี

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ

เมือ่ต้องสมัผัสกบัเลอืดหรือสารคดัหลัง่ของผู้อืน่ และห้ามใช้ของใช้

ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

 โรค MERS-CoV ไม่ได้น่ากลวัอย่างทีค่ดิ ถ้ารู้จักป้องกนั และ 

หากมข้ีอสงสยัด้านสขุภาพหรือการใช้ยา สามารถติดต่อศูนย์เภสชั

สนเทศได้ที่ 0-2997-2200-30 ต่อ 5041 หรือ  www.dic-rsu.net 

คอลัมน์เกมฉบับนี้ ผมมีเกมใหม่มาแนะนำาครับ เป็น

เกมแนว Action Adventure สไตล์ Stealth ซึ่งถ้าหากว่าใครที่

ชอบเล่นเกมแนวย่อง เชือด ทำาภารกิจ จารกรรม จะต้อง

รู้จักแน่นอนครับ เพราะนี่คือต้นฉบับเกมที่สร้างขึ้นมากว่า 

20 ปีแล้ว นั่นก็คือ เกม Metal Gear Solid V: The Phantom 

Pain ซึ่งเป็นภาคล่าสุดของ Series Metal Gear Solid สำาหรับ

ในภาคน้ีผู้สร้างเป็นทีมเดียวกันกับทีมเดิม จาก Kojima Studio 

โดยในภาคนี้จะเป็นเร่ืองราวต่อเนื่องจากสองภาคก่อนหน้า

นี้ คือ  Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid: 

Ground Zeroes คือเป็นเรื่องราวของพระเอกที่ชื่อ Venom 

Snake ซึ่งเป็น Code name ใหม่ในภาคนี้ ที่รอดตายมาจาก

ภาค Ground Zeroes ฟื้นขึ้นมาเพื่อทำาภารกิจให้เสร็จสิ้น 

โดยการต่อสู้เฉพาะตัวแบบระยะใกล้ ระยะไกล และจุดที่

ต้องย่องเข้าไปทำาภารกิจอย่างเงียบ ที่ยังคงคล้ายกับภาค 

Ground Zeores รวมทั้งยังมีการเพิ่มท่าต่อสู้ใหม่ๆ และศัตรู

ตัวใหม่อีกมากมาย อีกทั้งจุดเด่นของเกมที่แฟนๆ ชื่นชอบ

นั่นก็คือ กราฟิกและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสมจริง แฟนๆ Metal 

Gear Solid ไม่ควรพลาดใน Platform PS4, XBOX One, PC ซึ่ง

จะเปิดตัวในช่วงเดือนต้นกันยายนนี้ ให้ทุกท่านได้สนุกกัน 

ราคาประมาณไม่เกิน 1,900 บาท เก็บเงินรอได้เลย

การศึกษา ฐานะ จังหวะชวีติ และโชคชะตา อาจ

เป็นปัจจัยทีท่ำาให้มนษุย์ประสบความสำาเร็จ แต่คณุรู้หรือ

ไม่ว่า หลายๆ คนทีป่ระสบความสำาเร็จมีสิง่หนึง่ทีเ่หมอืน

กนั นัน่กค็อืความคดิทีแ่ตกต่างจากคนทัว่ไป

‘คดิแบบคนธรรมดาไปทำาไม คดิแบบคนทีส่ำาเร็จง่าย

กว่า’ เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมแนวคดิและชวีติของ 50 คนดงั

ระดบัโลก จากคอลมัน์ Admirable One ในนติยสาร Secret 

ซึง่จะปลกุพลงัชวีติและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่คณุ โดย

เนือ้หาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ คมความคดิจากนกัสู.้.. 

“ความฉลาดทางปัญญาคอื ความสามารถในการปรับตัว

ให้เข้ากับความเปลีย่นแปลง” สตเีฟน ฮอว์กงิ นกัฟิสกิส์ผู้

ย่ิงใหญ่ ในร่างกายทีใ่กล้ดบัสญู คมความคดิจากนกัคดิ

นอกกรอบ... “คณุทำาอะไรได้มากมายในเวลาเพยีง 1 นาที 

ลองแบ่งเวลาในชวีติคณุออกเป็นหน่วยย่อยๆ หน่วยละ 

10 นาท ีแล้วพยายามใช้เวลาแต่ละหน่วยให้สญูเปล่าน้อย

Recommended

 Magg i e  เป ็น ตัวอย ่ า งของ

พัฒนาการและการปรับตัวของตระกูล

ภาพยนตร์ตระกูลหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้คือ

ภาพยนตร์ (Film genre) สยองขวญั แนว

ซอมบี้

 ในฐานะที่เป็นตระกูลย่อยของ

ภาพยนตร์สยองขวัญ ภาพยนตร์ซอมบี้

มีพัฒนาการและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

เช่น มกีารผสมผสานกบัภาพยนตร์วยัรุ่น

จนออกมาเป็น Warm Bodies รวมถึงกรณี

ล่าสุดคือ Maggie ซึ่งเป็นการผสมกับ

ภาพยนตร์ชีวิตครอบครัว

 ภาพยนตร์ซอมบี้มักสร้างจาก

แนวคิดที่ว ่า “จะต ่อสู ้ กับซอมบี้ ได ้

อย่างไร” หรือ ”จะอยู่รอดในโลกที่มี

ซอมบีไ้ด้อย่างไร” แต่ใน Maggie เร่ืองราว

ที่นำาเสนอนี้แตกต่างออกไป

 เร่ืองราวใน Maggie มาจาก

แนวคิดที่ว่า “ถ้าสมาชิกในครอบครัว

กำาลงักลายเป็นซอมบี ้คนในครอบครัวจะ

แก้ปัญหาอย่างไร” และด้วยแนวคิดดัง

กล่าว พ่อผู้เป็นตัวละครเอกในเร่ืองจึง

ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งทั้งกับ

คนในครอบครัวและกบัทางการทีต้่องการ

กักตัวผู้ที่กำาลังจะเป็นซอมบี้ เรื่องราวใน

ภาพยนตร์จึงเน้นบรรยากาศตึงเครียด

ภายในบ้าน (มากกว่าทีจ่ะเน้นภาพซอมบี้

บุกกัดกินคน) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ จดุเด่นอกีอย่างคอื

การถ่ายภาพและจัดแสงสไตล์เหมือนจริง 

ทำาให้ภาพยนตร์มีบรรยากาศเหมือนจริง

ไม่เน้นการแสดงออกแบบภาพยนตร์

สยองขวัญตามแบบแผน

 อีกจุดที่ต้องกล่าวถึงคือ การใช้

ภาพใกล้ (โคลส-อัพ) เพื่อให้เห็นการ

แสดงออกทางสีหน้าและแววตาของผู้

แสดงโดยเฉพาะผู้แสดงนำาที่ชื่อ อาร์โน 

ชวาร์ซเซเนก็เกอร์ นกัแสดงผู้ทีมี่ภาพเป็น

คนเหล็กก็สามารถแสดงได้ดีและตอบ

สนองต่อเทคนิคด้วยภาพได้อย่างเกิน

ความคาดหมาย

ทีส่ดุ” องิวาร์ คมัปราด มหาเศรษฐสีงูวยัทีส่ดุในโลก คมความ

คิดจากผู้สร้างแรงบันดาลใจ...“ชีวิตคนเราต้องอาศัยแรง

บนัดาลใจ ไม่ก็ความสิน้หวงั เพือ่เป็นแรงผลกัดนั” แอนโทนี 

รอบบนิส์ นกัสร้างพลงัชวีติ คมความคดิจากผู้สร้างความ

เปลี่ยนแปลง...“หากเราฝันที่จะสร้างประเทศแอฟริกาใต้ให้

สวยงาม มีถนนอยู่สองสายทีจ่ะนำาพาเราไปสูฝั่นนัน้ถนนสอง

สายนัน้มีชือ่ว่า ‘ความดงีาม’ และ ‘การให้อภยั’ เนลสนั มันเดลา 

ประธานาธิบดผิีวดำาคนแรกของแอฟริกาใต้ และส่วนสดุท้าย 

คมความคดิจากผู้ให้...“ฉันสะสมความดแีทนทีจ่ะสะสมความ

ม่ังคัง่ เพราะชวีตินัน้แสนสัน้และไม่มีใครรู้ว่าตวัเองจะตาย

เมือ่ไร” เฉิน ซูจ่วี ๋ แม่ค้าขายผัก ทีน่ติยสารไทม์จัดอนัดบัให้

เป็นหนึง่ในผู้ทรงอทิธิพลทีส่ดุในโลก ปี 2010 

เหล่านีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างความคดิของคนทีป่ระสบความ

สำาเร็จ และหากคณุอยากประสบความสำาเร็จในชวีติ ก็ควรคดิ

แบบคนทีส่ำาเร็จ!

มารู้จักสถานที่ท่องเที่ยว       
          สิงคโปร์ในภาษาต่างๆ

 สาธารณรัฐสิงคโปร์คือ ต้นแบบของ

ประเทศพหุภาษาในอาเซียนอย่างเห็นได้ชัด

เพราะเป็นนโยบายหลักของประเทศ โดยอดีต

ท่านผู้นำา ลี กวน ยู 李光耀 (Lee Kuan Yew) ให้

ไว้ 

 นโยบายหนึ่งประเทศสองภาษาเกิดข้ึน

เพื่อให้ชาวสิงคโปร์ใช้ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ

และภาษาแม่หรือภาษาของแต่ละเชื้อชาติ อัน

ได้แก่ จีน มาเลย์ หรือภาษาทมฬิของคนสงิคโปร์

เชื้อชาติอินเดีย นับเป็นการบูรณาการเพื่อไม่ให้

คนแบ่งแยกจากการที่ประชากรของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์พูดสื่อสารได้หลายภาษา ทำาให้ติดต่อ

การค้าทำาธุรกิจได้ดีและส่งผลโดยตรงต่อการ

ศึกษาที่มีมาตรฐาน เพราะใช้ภาษาเป็นการนำาร่องจนทำาให้การศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น 1 

ในแถบประเทศประชาคมอาเซียน 

 คุยเฟื่องเรื่องภาษาฉบับนี้ เรามาทำาความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวของสาธารณรัฐสิงคโปร์ใน

ภาษาต่างๆ

สถานที่สำาคัญ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามลายู ภาษาทมิฬ

Merlion Park

Esplanade

Resorts World Sentosa

Marina Bay Sands

Universal Studios

மெர்லயன்யு

എസ്പ്്നേഡ-് 
തിയറ്നറർസ്ഓൺദ്നേ

ெரீனாபேசாண்ட்ஸ்

னிவர்சல்ஸ்டுடிபயாஸ், 
சிங்கே்ேூர்

Singa-Laut
ซีงาลาอุต

BalakangMati
บลากังมาติ

merupakansebuah

เมอร์ไลออนปาร์ค

โรงละครเอสพลานาด

รีสอร์ทเวลิด์เซน็โตซ่า

มารีน่าเบย์แซนด์ส

ยูนเิวอร์แซลสตดูโิอ
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 นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย

รังสิต สร้างสรรค์ผลงาน “พอร์ตโฟลิโอข้ามชาติ” สะท้อน

ปญัหาสงัคม ประเดน็แรงงานข้ามชาต ิจากโครงการเครือข่าย

มหาวทิยาลัยสร้างสรรคสั์งคม (University Network for Change: 

UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ

เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่

 อาจารย์ดน ุภูม่าล ีอาจารย์สาขาวชิาออกแบบนเิทศ-

ศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ใน

ฐานะที่ปรึกษากล่าวเกี่ยวกับการจัดทำาผลงานชิ้นดังกล่าวว่า 

เป็นโครงการที่ จัดข้ึนเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองดา้นศิลปะ สร้างสรรคผ์ลงานสือ่เพือ่สร้าง

การเรียนรู้ให้แก่สังคม ซึ่งมีนักศึกษาคณะศิลปะและการ

ออกแบบ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม โดย

นกัศึกษาจะผลติสือ่ตามโจทย์ทีเ่ลอืกในรูปแบบตา่งๆ เชน่ Info 

graphic, Animation, หนังสั้น สื่อสิง่พิมพ ์หรอืสือ่อื่นๆ สำาหรับ

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตได้เลือกโจทย์ในประเด็น 

แรงงานและกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้

ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำาข้ันตอนต่างๆ ร่วม 3 เดือน 

ตัง้แตก่ารวางแผน คดิไอเดยี ลงพืน้ทีห่าข้อมลู เวร์ิกชอป และ

จัดทำาผลงาน ในภาพรวมทำาให้ได้เห็นความสามารถของนัก

ออกแบบรุ่นใหม่เหล่านี้ว่าอยู่ในระดับที่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานสื่อได้อย่างมืออาชีพ 

 นายพงศธร คุ้มปลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา

ออกแบบนิ เทศศิลป์  คณะศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนนักศึกษากลุ่ม (IM) PORTFOLIO 

กล่าวว่า ในทีมเรามีกัน 5 คน หลังจากอาจารย์ให้โจทย์เรา

มา พวกเรากม็าระดมสมองเพือ่หาไอเดยีโดยคดิจากเร่ืองใกล้

ตัวนั่นคือ แรงงานข้ามชาติที่ทำางานอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต

“พอร์ตโฟลิโอข้ามชาติ”
ผลงานนักศึกษา	ม.รังสิต
โชว์ไอเดียสร้างสรรค์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม 

และพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี โดยผลงานชิ้นนี้เล่าเร่ืองชีวิต

ของแรงงานข้ามชาติ 2 คน คือ นายหรอด อ่องมู แรงงาน

ชาวเมียนมาร์ และนายอิม เยง ลูกจ้างร้านอาหารชาว

กัมพูชา เป็นการนำาเสนอเรื่องของแรงงานข้ามชาติและการ

อยู่ร่วมกันกับคนไทย โดยนำาเสนอด้านดีของแรงงานข้าม

ชาติผ่านผลงานของพวกเขาทาง Social network ให้คนไทย

ไดเ้หน็เพือ่เปน็การปรับมมุมองคนไทยใหม้องเหน็ดา้นดขีอง

แรงงานข้ามชาติ และนำามาจัดทำาในรูปแบบ Print Ad/ 

Portfolio ซึ่งหลังจากทีมงานได้นำาเสนอผ่านโซเซียลปรากฏ

วา่ไดรั้บผลตอบรับและคนสนใจเข้ามาดแูละแชร์เร่ืองราวผล

งานนี้จำานวนมาก ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกก้าวหนึ่งที่

เราได้นำาทักษะด้านการออกแบบมาสร้างสรรค์สื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม 

 ติดตามผลงานได้ที่: http://issuu.com/unc2import-

folio/docs/unc2importfolio_offline__char1/1 

‘(IM) PORTFOLIO’, creative media to reflect social 
problems by RSU student
 The students from the Faculty of Art and Design, 

Rangsit University created “(IM) PORTFOLIO”, the media 

reflecting social problems about migrant labour. It is a 

project of the University Network for Change: UNC, 

which supports the youth to create new media and 

communication for Thai society.

อาจารย์ดนุ ภู่มาลี อาจารย์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

News
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นายพงศธร คุ้มปลี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
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 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแนะแนว

สัมพันธ์ โดยนำาครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ร่วม

เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลก ณ หลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 อาจารย์ศศวรรณ ร่ืนเริง ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 

ในฐานะผู้ดำาเนนิโครงการฯ กลา่ววา่ สำาหรับการจัด

ทัศนศึกษาดูงานคร้ังนี้ มีความต้ังใจที่จะพาครู

แนะแนวไปแลกเปลีย่นเรียนรู้วถีิชวีติดา้นต่างๆ ของ

ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

และเลง็เหน็วา่จะเปน็ประโยชนแ์กค่รูแนะแนวในการ

ที่จะได้เปิดโลกทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการพบปะและ

ทำากจิกรรมร่วมกนักบัครูแนะแนวจากโรงเรียนตา่งๆ 

อีกด้วย 

 อาจารย์กลัยาณ ีชุม่ชืน่ ครูแนะแนวโรงเรียน

หอวัง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการ

แนะแนวสมัพนัธ์กบัมหาวทิยาลยัรังสติ ทีผ่่านมาทาง

โรงเ รียนได้ ร่วมกิจกรรมหลายอย่างกับทาง

มหาวทิยาลยั และนกัเรียนโรงเรียนหอวงักเ็ข้าศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยรังสิตหลายคน ถือเป็นโอกาสดีที่ได้

พบปะกบัครูแนะแนวจากโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ 

ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ดา้นการเรียนการสอน ที่

สำาคญัการเดนิทางคร้ังนีท้ำาใหไ้ดเ้ปดิโลกทศันใ์หมใ่น

ต่างแดน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยในกลุ่ม

อาเซียน รวมทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิต และชมความ

งามของสถานที่ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ของ

ประเทศลาว 

 อาจารย์ศรีสขุ กรุยรุ่งโรจน ์ครูแนะแนวโรงเรียน

ระยองวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกประทับใจที่มี

โอกาสได้ร่วมเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของ

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังได้เจอเพื่อนครูแนะแนว

ไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นการเรียนการสอนระหวา่งกนั 

และสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนได้ดี 

 สำาหรับการทัศนศึกษาดูงานคร้ังน้ีได้เดินทางไป

เย่ียมชมสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ วัด

เชียงทอง พระธาตุพูสี พระราชวังอดีตท่ีประทับของเจ้า

มหาชีวิต และสัมผัสความงามของน้ำาตกตาดกวงซี ถ้ำาต่ิง 

รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในเมืองมรดกโลก ทำาบุญ

ตักบาตรข้าวเหนียว เดินเที่ยวชมตลาดเช้าของชาว

หลวงพระบาง และซื้อของฝากพื้นเมืองที่ตลาดมืด  

Guidance Teacher Field Trip in LAO with RSU 
 Rangsit University arranged a campaign of 

Guidance Teacher Relations for school teach  ers 

from around Thailand. During the trip, they had an 

opportunity to visit the world Historic Towns in Lao 

People’s Democratic Republic such as Luang Phabang, 

Xieng Thong temple, Phu Si Hill, the Royal Palace, 

Khwang-Si waterfall, and Tam Ting caves. Not only 

did they visit tourist attractions in Laos, they also 

gained cultural knowledge and its local traditional ways 

of life. 
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ม.รังสิต พาครูแนะแนวทัศนศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 



 ศูนย์บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด

โอกาสให้แก่นักศึกษาท่ีมีความสนใจไปศึกษาแลก

เปล่ียน หรือไปฝึกงานในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในโลกกว้าง 

 อาจารย์สุธาสินี แสงขำา  ผู้อำานวยการศูนย์

บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ศูนย์

บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดกว้างสำาหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนท่ีต้องการไปเรียน

แลกเปล่ียน หรือสนใจท่ีจะไปฝึกงานต่างประเทศ เป็น

เวลา 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้

วัฒนธรรมและภาษา พร้อมท้ังจัดปฐมนิเทศก่อนการ

เดินทางเพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจและปรับตัวรับ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

  “ก่อนจะไปศึกษาต่างประเทศ ส่ิงแรกท่ีต้องเตรียม

คือ แรงบันดาลใจพร้อมเผชิญโลกใหม่ และแผนการ

เรียนระหว่างการเรียนแลกเปล่ียน ทางศูนย์ฯ จะ

ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่าง

ประเทศว่ามีวิชาไหนเปิดสอนบ้าง เพ่ือนักศึกษาจะได้

ลงทะเบียนในรายวิชาเดียวกัน และเทียบโอนหน่วยกิต 

กลับมา นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพ่ือ

ให้ก้าวข้ามวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง โดยการจัดปฐมนิเทศ

เพ่ือทำาความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ สังคม ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ของประเทศท่ีจะไปแลกเปล่ียน ซ่ึงส่ิงท่ีได้รับ

จากการเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนน้ันไม่ใช่แค่หน่วยกิต

วิชาท่ีลงทะเบียน แต่คือการได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง อาทิ ได้พบปะสังสรรค์เพ่ือนต่างชาติ มีการแลก

เปล่ียนวัฒนธรรม การดำารงชีวิต รวมท้ังมีโอกาสฝึก

ทักษะ การฟัง การพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ดัง

จะเห็นได้จากนักศึกษาแลกเปล่ียนรุ่นก่อนหน้าน้ีซ่ึงไม่

เพียงแต่มีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีเย่ียม แต่มีความ

ม่ันใจในตัวเองมากข้ึน และมีมุมมองกว้างข้ึนในเร่ืองต่างๆ 

ด้วย

 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์แลกเปล่ียน

มีโอกาสได้งานเร็วกว่านักศึกษาท่ัวไป โดยส่วนใหญ่แล้วมี

โอกาสได้งานทำาเกือบ 100% หลังจากจบการศึกษาไป

ประมาณ 6 เดือน จุดเด่นของโครงการแลกเปล่ียนน้ีคือ

มหาวิทยาลัยรังสิต มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรมากกว่า 60 

มหาวิทยาลัย กว่า 15 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงทำาให้นักศึกษามี

โอกาสเข้าฝึกงานกับหน่วยงานหรือองค์กรในต่างประเทศได้

เลย 

 ท้ังน้ี นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีสนใจ สามารถร่วมวางแผน

การศึกษาเพ่ือไปแลกเปล่ียนและจบการศึกษาพร้อมๆ กับ

เพ่ือนท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตได้ท่ี ศูนย์บริการนานาชาติ ห้อง 

7-101 อาคารหอสมุด หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.

rsu.ac.th/isc ” ผู้อำานวยการศูนย์บริการนานาชาติ กล่าวเสริม

RSU ISC gives students a chance to learn languages 
and cultures by applying for student exchange program
 International Service Centre, Rangsit University gives 

an opportunity for all students to join the student exchange 

program or internship aboard. The program will provide 

students to learn more international languages and cultures 

for one semester. However, students will be trained to 

increase their self-confidence and prepare themselves 

before travelling.

ศูนย์บริการนานาชาติ ม.รังสิต
เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

News

 ช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมใหม่

บรรยายกาศอบอวลไปด้วยความสุขและสนุกสนานกับ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครูและบายศรีสู่

ขวญั  และกจิกรรมรับนอ้งและประชมุเชยีร์  ซึง่ทกุคณะ

พร้อมใจทำาเพื่อน้องใหม่ จึงพบเห็นการเต้น ร้องเพลง 

เล่นสันทนาการ ในส่วนกิจกรรมเชียร์ได้จัดประกวดโดย

สโมสรนกัศึกษา ภายใต้แนวคดิ “We are Rangsit” บริเวณ

หน้าตึก 1 แต่ละคณะโชว์พลัง เต้นและร้องเพลงอย่าง

เตม็ที ่ผลประกวดปรากฏวา่ วทิยาลยัการทอ่งเทีย่วและ

การบริการ คว้าแชมป์ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ1 คือ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ได้แก่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 สำาหรับกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะเป็น

อย่างไรนั้น ได้มีรุ่นพี่และรุ่นน้องเปิดใจเล่าให้ฟัง เริ่มที่

วทิยาลยัการทอ่งเทีย่วและการบริการ โดย นายเหนอืฟา้  

ปาโมกข์ และนางสาวนิศารัตน์  พรวรรณศิริเวช Staff 

รับน้อง ให้สัมภาษณ์ว่า  กิจกรรมรับน้องที่นี่ เน้น

สนกุสนานและดแูลนอ้งอย่างใกลช้ดิ   ไม่บงัคบันอ้งใหม่ 

ซึ่งทุกคนเข้าร่วมรับน้องด้วยใจจริงๆ  กิจกรรมในแต่ละ

วนันอ้งจะไดรั้บความสขุและสนกุสนานอย่างเตม็ที ่จึงมี

น้องใหม่เข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ

 นายทรงธรรม  จูงสาย น้องใหม่วิทยาลัยดนตรี  

เปดิใจวา่ ไดร่้วมกจิกรรมรับนอ้งทกุวนั รุ่นพีจั่ดกจิกรรม

สันทนาการสนุกมากไม่เบื่อเลย ทำาให้พวกเรารักกัน

เหมือนครอบครัวและสนิทกันมาก รู้จักกันหมด ร่วมมือ

ร่วมใจทำากิจกรรมได้ดี

 ในส่วนของคณะทัศนมาตรศาสตร์ นายกอบชัย  

สำาลีว่อง น้องใหม่ กล่าวว่า รุ่นพี่ให้การดูแลและต้อนรับ

อย่างอบอุ่น ไม่โหด ไม่ว๊าก รู้สึกประทับใจมาก แม้เป็น

คณะเล็กๆ แต่เป็นข้อดี ทำาให้เรารู้จักกันหมด แต่ละคน

มาจากต่างที่ ไม่เคยรู้จักกันได้มาอยู่ร่วมกันแบบ

ครอบครัว ด้านรุ่นพ่ี นายสรายุทธ  ทองเหลือง กล่าวว่า 

รุ่นพีต่ัง้ใจจัดกจิกรรมเพือ่ใหน้อ้งมคีวามสขุ และเนน้การ

ดูแล จึงทำาให้น้องใหม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม 

 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก นายอิงค์ ซัง 

Staff รับน้อง เล่าว่า รับน้องของคณะเน้นความผูกพัน

ระหวา่งพีก่บันอ้ง จึงมรุ่ีนพีท่กุชัน้ปมีาจัดและร่วมกจิกรรม

รับน้องทุกคร้ัง จะเต้นหรือร้องเพลงรุ่นพี่กับน้องใหม่ทำา

ด้วยกัน ซึ่งเน้นรูปแบบนี้ทำาให้นักศึกษาทุกชั้นปีรู้จักกัน

หมด ด้านน้องใหม่ นายภิญโญ โชคชัยสัมฤทธิ์ กล่าวว่า 

ประทับใจมาก ได้รวมตัวทุกชั้นปีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องใน

กิจกรรมสันทนาการ ได้เต้น ร้องเพลง และเชียร์ชนกับ

คณะอื่น ซึ่งเราเต็มที่มากและรู้สึกดีที่พี่ๆ ดูแลน้องดีมาก

และไม่ว๊าก

 คณะศิลปศาสตร์ นายสารัช สุขวัฒนากรณ์ น้อง

ใหม่ กล่าวว่า ประทับใจรับน้องของคณะอบอุ่นมาก 

อาจารย์และพี่ๆ ดูแลน้องอย่างดี ชอบที่ได้เต้นและร้อง

เพลง ซึง่รุ่นพีจ่ะร่วมสนกุกบันอ้งๆ ดว้ย ทำาใหรู้้จักกนัหมด

ไปไหนก็ทักทายกัน และชอบที่มีเชียร์ชนกับคณะอื่นๆ ได้

รู้จักและสนุกสนานร่วมกัน

 ท้ิงท้ายด้วยวิทยาลัยรัฐกิจ นางสาวศิริวิมล  บุญนะษา 

รุ่นพี่ ให้สัมภาษณ์ว่า เน้นรูปแบบรับน้องแบบครอบครัว

และจัดฐานกจิกรรมใหน้อ้งใหมไ่ดเ้ลน่เกมแฝงสาระ พร้อม

ให้คำาแนะนำาในด้านต่างๆ เช่นให้รู้จักคณะ ด้านน้องใหม่ 

นางสาวสุวรรณา ศรีรักษา เล่าว่า รู้สึกมีความสุขกับ

กจิกรรมรับนอ้งทีพ่ีจั่ดให ้รุ่นพีใ่สใ่จและดแูลพวกเราดมีาก

ใหค้ำาแนะนำาด ีและชอบกจิกรรมฐาน เพราะทำาใหไ้ดข้้อคิด

และรู้จักคณะมากขึ้น

 พื้นที่หน้านี้ไม่เพียงพอที่จะบันทึกเร่ืองราวได้ทุก

คณะ  แต่เชื่อว่าความสุขและความสนุกสนานได้บันทึกไว้

ในใจของน้องใหม่ทุกคนของทุกคณะไว้แล้ว สำาหรับ

กจิกรรมรับนอ้งอืน่ๆ ยังมีใหน้อ้งใหมไ่ดร่้วมสนกุและแสดง

พลังร่วมใจของทุกคนในคณะผ่านอีกหลายกิจกรรมที่รอ

อยู่ เชน่ กฬีานอ้งใหม ่ประกวดสแตนเชยีร์ ประกวดดาว-

เดอืน กจิกรรมเฟรชชีเ่ดย์-เฟรชชีไ่นท ์ซึง่จะตดิตามมานำา

เสนอในฉบับหน้า

On campus

“รับน้อง” 
กิจกรรมเชื่อมสายใย We are Rangsit
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