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Editor’s talk

[อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, สมพล วชิรวัฒนา]

สวัสดีครับ สารรังสิตเล่มนี้ ผมเปิดประเด็นชวนคุณผู้อ่าน
ทุกท่านมาร่วมคิดอะไรเล่นๆ สักนิดครับ ว่ากันด้วยเรื่อง “จุด จุด
จุด” ตั้งใจอ่านดีๆ นะครับ อย่าเพิง่ คิดไปไกลครับ เพราะสิ่งที่ผม
ต้องการจะตั้งค�ำถามชวนขบคิดคือ เรื่องราวของจุดส�ำคัญจ�ำนวน
สามจุดในชีวิตของเราครับ
นึกออกกันบ้างหรือเปล่าครับ ว่าจุดส�ำคัญทั้งสามจุดของ
คุณมีจุดอะไรกันบ้าง ส�ำหรับตัวผมเองนั้น ทั้งสามจุดที่ว่า คือ จุด
เริ่มต้น จุดจบ และจุดเปลีย
่ น ผมจึงได้ตั้งสมการเรือ่ ง จุด จุด จุด ใน
แบบฉบับของผมดู ผลที่ได้ออกมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับ
1. จุดเริม
่ ต้น + จุดจบ = จุดเปลีย
่ น 2. จุดจบ + จุดเปลีย
่ น = จุดเริม
่ ต้น
3. จุ ด เริ่ ม ต้ น + จุ ด เปลี่ ย น =/ จุ ด จบ โดยแต่ ล ะสมการมี ป ั จ จั ย ที่
เอื้ออ�ำนวยแตกต่างกันตามความคิดบวกของตัวแปรต่างๆ ครับ
อันที่จริงแล้ว ทั้งสามจุดนั้นเป็นสิง่ ที่ในช่วงเวลาหนึ่งของ
ชีวิตคนเราต้องพบเจอ ทั้งที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดย
แต่ละจุดก็มีเลเวลในการตัดสินใจที่ง่ายมากไปจนกระทั่งยากมากๆ
หรือแม้กระทัง่ ตัดสินใจไม่ได้ก็มีอยู่ถมไป
ถ้าลองตั้งสติมองดีๆ ผมเชือ่ ว่าทั้งสามจุดนั้นสามารถที่จะ
วางสลับต�ำแหน่งกันได้ หากแต่ทา้ ยทีส
่ ด
ุ แล้วทุกๆ อย่าง ขึน
้ อยูท
่ ต
ี่ วั
คุณเป็นผูก
้ �ำหนด เพราะชีวต
ิ เป็นของเราลองใช้กน
ั ดูนะครับ
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วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครเพลงแห่ง
ประวัติศาสตร์ “Cixi Taihou The Musical (ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล)” นำ�แสดงโดยองค์นักแสดง
เกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมแสดงในบท
“นางนิวฮูล”ู่ พระมารดาในสมเด็จพระจักรพรรดินซี สู ี พระพันปี พร้อมด้วยนักร้อง-นักแสดงชัน้ นำ�
อีกมากมาย พบการต่อสูใ้ นเส้นทางอำ�นาจของ “พระนางซูสไี ทเฮา” ผ่านบทเจรจาอันเฉียบคม และ
บทเพลงอันไพเราะซาบซึ้งกว่าสามสิบเพลง ท่ามกลางบรรยากาศของฉาก แสง สี เสียง และ
นาฏศิลป์จีนอันตระการตา บรรเลงโดยวง RSU Symphony Orchestra มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ
วงดนตรีเครื่องสายจีนฝีมือเยี่ยม เตรียมเปิดม่านแสดง  1 พฤษภาคม นี้
ผศ.ดร.เด่น อยูป่ ระเสริฐ ศิลปินศิลปาธร และคณบดี
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ละครเพลง
“Cixi Taihou The Musical (ซูสไี ทเฮา เดอะมิวสิคลั )” ถือเป็น
ละครเพลงครัง้ ประวัตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่
ร่วมกับ “The Musicals Society of Bangkok” จัดแสดง
เนือ่ งในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดสถาบันจีนไทย ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต  ซึง่ ได้รบั เกียรติ
นำ�แสดงโดย  องค์นกั แสดงเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย
ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร และ
คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
พระองค์จะทรงร่วมแสดงทุกรอบทีจ่ ดั ขึน้ รวม 6 รอบ
ละครเพลงเเห่งประวัตศิ าสตร์ “ซูสไี ทเฮา เดอะมิวสิคลั ” ดัดเเปลงจากวรรณกรรมอมตะของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ประพันธ์บทละคร คำ�ร้อง และทำ�นองโดย สุรจุ ทิพากรเสนี กำ�กับการแสดง
โดย เกรียงศักดิ์ ศิลากอง โดยผู้ที่จะมารับบทเป็น “พระนางซูสีไทเฮา” คือ กัญภัส ศรีณรงค์

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Cixi Taihou The Musical-ซูสไี ทเฮา เดอะมิวสิคลั

สำ�หรับผูท้ ส่ี นใจสามารถซือ้ บัตรได้ท่ี ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา
บัตรราคา 5,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 และ 1,000 บาท เปิด
การแสดงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ท่ี 1-3  และ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ.
2558  ณ ศาลาดนตรีสรุ ยิ เทพ มหาวิทยาลัยรังสิต  เริม่ จำ�หน่ายบัตร
ตัง้ บัดนีจ้ นถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

ศาลาดนตรีสรุ ย
ิ เทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

(ป่าน VieTrio)  ร่วมกับ สุรจุ ทิพากรเสนี ในบท “ลิเลียนยิง มหาขันที” ขันทีคบู่ ารมี
ของพระนางซูสไี ทเฮา ซึง่ เป็นการนำ�เสนอเนือ้ หาในอีกแง่มมุ หนึง่ ของพระนางซูสไี ทเฮา
พระจักรพรรดินแี ห่งแผ่นดินจีน
“ในวาระครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต การได้รบั เกียรติ
ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ทั้งส่วนของนักแสดงรวมถึง
นักดนตรีแล้ว ทางวิทยาลัยดนตรีได้เพิ่มเติมบทเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน
บทเพลงต่างๆ ขึน้ ใหม่ จากเดิมทีม่ เี ครือ่ งดนตรี 15 ชิน้ เราได้เพิม่ เติมเครือ่ งดนตรี
รวมทัง้ หมด 40 ชิน้ ในรูปแบบของวงออร์เคสตร้าเต็มรูปแบบ โดยนักดนตรีทง้ั หมด
เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ ผมทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยเพลง
และควบคุมวง RSU Symphony Orchestra ทีจ่ ะร่วมบรรเลงทุกบทเพลงตลอดการแสดง
นอกจากนี้ การทีไ่ ด้มาจัดแสดงในศาลาดนตรีสรุ ยิ เทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ เป็น
บ้านหลังใหม่ของวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ภาคภูมใิ จเป็น
อย่างยิง่ ” คณบดีวทิ ยาลัยดนตรี กล่าวเสริม

RSU Conservatory of Music joins in a part of Cixi Taihou The
Musical

The Conservatory of Music, Rangsit University participates in a
part of the musical show, “Cixi Taihou The Musical,” which will be
performed by Her Royal Highness Princess Soamsawali, playing her role
as Cixi’s mother. There are more than thirty songs performed by RSU
Symphony Orchestra, Rangsit University together with Chinese stringed
band. The Cixi Taihou The Musical wil run on Friday, Saturday and Sunday,
May 1-3 and 8-10, 2015 at Suryadhep Music Sala, Rangsit University.

ภายในศาลาดนตรีสรุ ย
ิ เทพ
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[วิภาณี ชีลั่น]

ภาพข่าว

บุฟเฟต์

นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ์

นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ์ (ซิต) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน ศิลป์-คำ�นวณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุพรรณบุรี เธอได้ลองค้นหาตัวเองโดยการเลือกเรียนสาขาวิชาอื่นมาก่อน แต่
เมื่อพบว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบ เธอจึงตัดสินย้ายคณะ หลังจากนั้นสิ่งที่เธอได้
สัมผัสไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการเรียนการสอน กิจกรรมที่ทำ�ให้เธอมีโอกาส
ได้ไปพบโลกกว้าง ได้เรียนรู้ว่าในสังคมหนึ่งมีอีกหลายคน หลายพื้นที่ที่มีปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือ เธอจึงมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนตลอดมา
“ถึงเราจะเสียเวลาไปกับคณะที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่ อย่างน้อยมันก็ทำ�ให้เราได้พบ
สิ่งที่ต้องการ ได้รู้ว่าเราอยู่กับอะไรและมีความสุข นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ทำ�ให้เรามีโอกาสลงพื้นที่
ในชุมชนต่างๆ ได้เก็บข้อมูล ค้นคว้า เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์
นอกห้องเรียน แล้วนำ�สิง่ นัน้ มาวิเคราะห์ตอ่ ยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไป เรียกว่าได้ทงั้ เรียนและกิจกรรมไปในตัว
ได้สังคมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ตลอดเวลา”  
นอกจากนี้ เธอยังฝากถึงน้องๆ ที่กำ�ลังค้นหาตัวเองว่า ให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของเรา เพราะสุดท้ายสิ่งที่
เราเจอจะสุขหรือทุกข์เราก็เป็นคนเลือกเอง ส่วนน้องๆ คนไหนทีส่ นใจจะเรียนทางด้านนี้ ต้องตอบตัวเองก่อนว่า พร้อม
หรือยังที่จะเป็นผู้ให้ และทำ�ประประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถ้าใช่ก็ลุยเลย ไม่ต้องลังเล
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นิเทศฯ ม.รังสิต เรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านโครงการพหุวัฒนธรรม เเละผลิตสื่อ
นานาชาติ: ไทย-กัมพูชา

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเปิดประสบการณ์
นอกห้องเรียนในโครงการพหุวฒ
ั นธรรม เเละผลิตสือ่ นานาชาติ:
ไทย-กัมพูชา เพือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งการอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชม
สถานที่สำ�คัญต่างๆ ของประเทศกัมพูชา
อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ดูแล นักศึกษาทีร่ ว่ มเดินทางไปทำ�กิจกรรมในโครงการฯ กล่าวว่า
นายยศพล โกตัน (เจมส์) จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
โครงการฯ กล่าวว่า โครงการพหุวัฒนธรรม เเละผลิตสื่อ นับเป็นโอกาสดีที่ตนและเพื่อนๆ ได้เดินทางไปเรียนรู้ด้าน
วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตอนนัน้ เขาเหมือนเด็กทัว่ ไปทีผ่ า่ น
นานาชาติ: ไทย-กัมพูชา เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดมาหลายปี สังคม ศิลปวัฒธรรม วิถชี วี ติ ของคนกัมพูชา สถานทีส่ �ำ คัญ
การสอบระบบแอดมิชชั่น ผ่านความสับสน และช่วงเวลาของการตัดสิน ซึ่งเขาสามารถสอบ
เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจจนเกิดการแลกเปลี่ยน ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ และได้เห็นการอยู่ร่วมกันใน
เข้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ แต่ด้วยความชอบทางด้านการสื่อสารและการบริการ
เรียนรูเ้ รือ่ งการอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒั นธรรมอย่างมีความสุข สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคตก็
มากกว่าเรือ่ งการคิดคำ�นวณ เขาจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันทีเ่ ปิดการเรียนการสอน
ในมิติการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจน จะอยูใ่ นกลุม่ สมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกัน ถึงเวลานัน้
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และมหาวิทยาลัยรังสิตคือ คำ�ตอบนั้น
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำ�ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ จะได้ปรับตัวกันได้งา่ ยขึน้ นับว่าโครงการดังกล่าวทำ�ให้เรา
ปัจจุบัน เจมส์ กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัย
ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการรักษา ได้เรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมหลากหลาย
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เขาไม่เพียงเป็นนักศึกษาทุนเรียนดี แต่ยังเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในการเดินทางครั้งนี้คณะเดินทางได้ ได้เป็นอย่างดี
นักกิจกรรมตัวยงของคณะอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมภายในคณะ จิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชมสถานที่
รวมไปถึงการทำ�กิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนอีกมากมายทีเ่ ขาไม่เคยพลาดทีจ่ ะเข้าร่วม นัน่ ก็เพราะเหตุผลว่า
สำ�คัญต่างๆ ของประเทศกัมพูชา อาทิ นครวัด นครธม เขา RSU Communication Arts arranged a field trip to
กิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้ทำ�ให้เขากล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด และกล้าทำ�ประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากขึ้น ซึ่ง
พนมบาเค็ง บันเตียเสรย ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ฯลฯ Cambodia
ขณะเดียวกันสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นประสบการณ์ทดี่ ขี องการทำ�งานด้านการท่องเทีย่ วได้ในอนาคต เพราะได้เปิดโลกทัศน์
ซึง่ ทำ�ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ ความเป็นอยูจ่ าก
The instructors and the students from the Departไปเจอสถานที่ต่างๆ ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากมาย
สถานทีส่ �ำ คัญต่างๆ ในการเดินทางไปศึกษาเยีย่ มชม เป็นอีกหนึง่ ment of Public Relations, Faculty of Communication Arts,
สำ�หรับน้องๆ ทีม่ คี วามฝันอยากเป็นไกด์ ทำ�งานในโรงแรม สายการบิน บริษทั ทัวร์ หรืออยากมีบริษทั ออแกไนซ์เซอร์
กิจกรรมการเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รบั Rangsit University arranged a field trip to Cambodia,
เป็นของตัวเอง การเรียนในสาขาดังกล่าวสามารถตอบโจทย์น้องๆ ได้ แค่รู้จักและค้นหาสิ่งที่เราชอบให้เจอ คนเรามี
ประสบการณ์จากการลงพื้นที่โดยตรง  
aiming to encourage students to understand about mulความฝันนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่จะไปถึงฝันหรือไม่เราเท่านั้นคือคนกำ�หนด
นางสาวศุภรดา กิจพจน์ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขาวิชาการ ticultural education and international media production
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งใน between Thailand and Cambodia.นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นายยศพล โกตัน (เจมส์)

นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ์ (ซิต) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

นายยศพล โกตัน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะนิเทศศาสตร์
รังสิต

นางสาวศุภรดา กิจพจน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
รังสิต
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ศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองที่มีความรู้

นักศึกษาคอมพิวเตอร์อาร์ต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มี
ความรู้ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รังสิต เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรู้ นอกจากนี้ ยังมี
การบรรยายพิเศษเรื่อง จะสร้างคนไทยให้คิดเก่งได้อย่างไร โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล และ
เรื่อง  จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรต้นทุนของชาติได้อย่างไร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 15  มหาวิทยาลัยรังสิต    

คณะดิจิทัลอาร์ต ต่อยอดความรู้จากวิชาเรียน

สร้างสรรค์ผลงานจนสามารถคว้ารางวัล สื่อด้านแอนิเมชั่น
จาก 2 เวทีการประกวด
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อยอดพัฒนา
องค์ความรูจ้ ากรายวิชา Introduction to Stop Motion
(CPA 211) และวิชา 2D Animation (CPA 310) สร้างสรรค์
ผลงานสื่อแอนิเมชั่น โดยสามารถคว้ารางวัลจาก
โครงการ Upgrade Your Life: Digital Media Design
Competition 2014 ในหัวข้อ “Tomorrow” ชิงโล่
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึน้ โดยบริษทั Gigabyte Technology
จำ�กัด ร่วมกับ คณะดิจทิ ลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สอ่ื ประชาสัมพันธ์
ด้านอาเซียน ในหัวข้อ “อาเซียน... แตกต่างอย่าง
กลมกลืน” จัดขึ้นโดย สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สำ�หรับโครงการ Upgrade Your Life: Digital
Media Design Competition 2014 ในหัวข้อ “Tomorrow”
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทีมนักศึกษาคณะดิจทิ ลั อาร์ต
สามารถคว้าได้ 2 รางวัล จากการประกวดในประเภท
แอนิเมชัน่ โดยทีม Newlight Project ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ซึง่ เป็นการต่อยอดผลงานจาก
รายวิชา 2D Animation (CPA 310) โดยมีอาจารย์สทุ ศั น์
ปาละมะ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
คณะดิจทิ ลั อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผูด้ แู ล และ
ทีมเหนือ่ ยจุงเบย ได้รบั รางวัลชมเชย จากการพัฒนา
ผลงานในรายวิชา Introduction to Stop Motion
(CPA 211) โดยมี อาจารย์พนัส โภคทวี อาจารย์-

ประจำ�สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจทิ ลั อาร์ต
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผูด้ แู ล
ในส่วนของโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่
สือ่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นอาเซียน ในหัวข้อ “อาเซียน...
แตกต่างอย่างกลมกลืน” ทีมนักศึกษาคณะดิทลั อาร์ต
คว้าได้อกี 2 รางวัล ในประเภทสือ่ แอนิเมชัน่ จากการ
พัฒนาผลงานในรายวิชา 2D Animation (CPA 310) โดย
ทีม UNION นำ�โดยนายสุปวีร์ แก้วมะไฟ นายณัฐวร ชัยศิริ
และนางสาวณัฐพร ตันติพฒั นเสรี นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจทิ ลั อาร์ต ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมอาหารกลางวัน นำ�
โดย นายกิตติศกั ดิ์ ภูมี นางสาวจารุภา โสภาวงศ์ และ
นางสาวปุณยวีร์ วิเศษสินธุ์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2       

RSU students won the animation media prizes
from two competitions.

The students from the Department of Computer Art, Faculty of Digital Arts, Rangsit University won
the prizes from two competitions: two prizes on the
topic of “Tomorrow” in “Upgrade Your Life: Digital
Media Design Competition 2014”, rewarding a royal
trophy from Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s; and two prizes in “ASEAN Harmony in
Diversity: Media Production and Broadcasting Project
Contest.

คณะพยาบาลฯ จัดพิธม
ี อบแถบหมวก แก่บณ
ั ฑิตพยาบาล รุน
่ ที่ 26
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบแถบหมวก แก่บัณฑิตพยาบาล รุ่นที่ 26 ประจำ�ปี
การศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ภายในงานมีคณาจารย์และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทันตแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Kyushu Dental University

		
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ศ.คลินิก
พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Kyushu Dental University และเข้าเยี่ยมชม Fukuoka
Dental University และ Nissin Factor Training ณ ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชม Dentaroid หรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำ�หรับให้นักศึกษา
ทันตแพทย์ฝกึ ทำ�ฟัน ก่อนทีจ่ ะออกไปทำ�ฟันให้แก่คนไข้จริงๆ สำ�หรับหุน่ ยนต์นคี้ ดิ ค้น
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เจอสถานการณ์ต่างๆ จากคนไข้
ในชีวิตจริง เสมือนเป็นคนไข้คนหนึ่ง ซึ่งที่ญี่ปุ่นมี 2 มหาวิทยาลัย ที่มี Dentariod
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มี Dentariod
ให้นักศึกษาได้เรียน

ม.รังสิต จัดเสวนาเชิงวิชาการ และ Open House ระดับบัณฑิต
ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาทางวิชาการ “โลจิสติกส์ไทย เพือ่ สร้างความได้เปรียบ
เชิงธุรกิจและความมัน่ คงใน ASEAN” และ Open House ระดับบัณฑิตศึกษา  โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ กล่าวต้อนรับ  และเปิดการเสวนา  ภายในงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคการศึกษา  ร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม
1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

(จากซ้าย) นางสาวรัศมี สุขรักษา เเละ นายนที ขาวสอาด
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์

นิติฯ ม.รังสิต โชว์ผลงานคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯ ประจำ�ปี 2557

ทีมนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียง
ปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วย
วาจาในชัน้ อุทธรณ์ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 จาก
ผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ หมด 16 ทีม ของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ จัดโดย ศูนย์นติ ศิ าสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สำ�นักงานศาลยุติธรรม  สำ�นักงานอัยการสูงสุด
และสภาทนายความ
นางสาวรัศมี สุขรักษา นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนของทีม
กล่ า วว่ า ตนและเพื่ อ นในที ม ทราบข่ า วการ
แข่ ง ขั น โต้ เ ถี ย งปั ญ หาทางกฎหมายฯ จาก
อาจารย์ในคณะ หลังจากนัน้ จึงได้มกี ารรวมทีม
กัน เนื่ อ งจากการแข่ ง ขั น ดั ง กล่ า วไม่ ใ ช่ แ ค่
การนำ�เสนอหรือว่าความอย่างเดียว แต่จะต้อง
มีการค้นคว้าข้อมูลทางด้านกฎหมายด้วย โดยที่
เบือ้ งต้นเราจะรับโจทย์มาก่อนขึน้ อยูก่ บั แต่ละทีม
ว่าได้โจทย์เกีย่ วกับคดีแพ่งหรืออาญา หลังจากนัน้
ก็จะช่วยกันระดมความคิดและช่วยกันค้นคว้า
หาข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อจะนำ�ไปเสนอ
ในการแข่งขันรอบแรกใช้วิธีการถ่ายคลิปและ
ส่งไป หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสิน

เก่ ง จริ ง ๆ มี ไ หวพริ บ หรื อ การใช้ คำ � พู ดที่ ดี
อย่างไรก็ตาม นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ
พวกเรา เพราะถือเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้รว่ มการแข่งขัน
ในลักษณะนี้ ทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่ดีในการ
พัฒนาตนเองต่อไป
นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังฝากถึงน้องๆ รุ่น
ใหม่ที่สนใจการเรียนด้านนิตศิ าสตร์ อย่าคิดว่าเรียน
ว่าทีมไหนผ่านเข้ารอบเพือ่ แข่งขันในรอบต่อไป ซึง่ ด้านนีจ้ ะมีแต่ท่องจำ�  เรียนกฎหมายเป็นเรื่องของ
ทีมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่าน การทำ�ความเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจตัวบทกฎหมาย
เข้ารอบเป็น 1 ใน 16 ทีมของสถาบันการศึกษา เราก็จะสามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ต่างๆ โดยในรอบถัดไปจะแบ่งเป็น 2 สาย แข่ง
กันทีละคู่ ซึ่งสุดท้ายด้วยความตั้งใจของพวกเรา Faculty of Law RSU won the first runner-up
ทำ�ให้สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ และคว้า prize in the Moot Court Competition 2014
รางวัลรองชนะเลิศมาได้ในทีส่ ดุ เป็นประสบการณ์
A group of students from the Faculty of
ครัง้ แรกทีด่ ใี นการแข่งขันด้านกฎหมายของพวกเรา Law, Rangsit University won the first runner-up
นายนที ขาวสอาด นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 คณะ prize in the Moot Court Competition 2014,
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนของทีม organized by the Faculty of Law, Thammasat
กล่าวเพิม่ เติมว่า จริงอยูใ่ นการนำ�เสนอหรือว่าความ University together with the Courts of Justice,
นัน้ เราจะมีตวั แทนแค่ 2 คน แต่อาจารย์และเพือ่ น Office of the Attorney General and Lawyers
ที่อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นทีมที่คอยสนับสนุนในการ Council of Thailand. Sixteen groups of students
ค้นคว้าหาข้อมูลก็มสี ว่ นสำ�คัญ ก่อนแข่งขันเราได้ participating in this competition were from many
มีการฝึกซ้อมการพูด เนื่องจากต้องคิดว่าเราอยู่ educational institutes and universities.
ในสถานการณ์ อยู่ในศาลห้องพิพากษาคดี และ
เราคือทนายความทีจ่ ะต้องมีไหวพริบ สามารถหา
ข้อกฎหมายมาสนับสนุนและโน้มน้าวใจให้ศาลเชือ่
เราให้ได้ โดยยกเหตุผลมาหักล้างทั้งข้อกฎหมาย
และข้อเท็จจริง ให้ศาลเห็นถึงสิ่งที่เรากำ�ลังจะ
สื่อสารเพื่อจำ�เลยของเรา ขณะเดียวกันก็ต้องหา
เหตุผลไปหักล้างทำ�ลายน้�ำ หนักอีกฝัง่ ด้วย แม้เรา
จะไม่ได้รางวัลชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ไกด์น้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมไกด์นอ้ ย... เทีย่ วเมืองปทุมฯ
สวัสดีครับแฟนๆ คอลัมน์   ผมพาท่าน
เที่ยวต่างประเทศมาก็หลายฉบับแล้ว ฉบับนี้ขอ
คัน่ จังหวะมาเทีย่ วละแวกบ้านเรากันหน่อยนะคับ
แล้วฉบับหน้าผมจะพาท่านไปเจอความหนาวเหน็บ
-13 องศา ที่รัสเซียคับ ด้วยสาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทีย่ วทีผ่ มสังกัดอยู่ ได้จดั โครงการอบรม
ยุวมัคคุเทศก์ จังหวัดปทุมธานี  นีก่ เ็ ป็นครัง้ ที่ 4 แล้ว
ทีผ่ มเข้ามามีสว่ นร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การ
ถ่ า ยภาพเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรม
นันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ วทีท่ �ำ ให้เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้และฮากระจาย โครงการฯ นี้จัดขึ้น
ทุกปี ปีละครั้ง เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่
สังคม ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนในเขตจังหวัด
ปทุมฯ ที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละรุ่นจะรับได้เพียง
80 คนเท่านัน้ โดยผูเ้ ข้าอบรมไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย

เด็กๆ สมัยนี้ไม่เคยเล่นกองฟาง

มื้อกลางวันแบบ Sea Food ที่ร้านเจ๊ต้อย เมืองปทุมฯ

แต่อย่างใด เป็นเวลา 4 อาทิตย์ (เฉพาะเสาร์อาทิตย์) โดยมีอาจารย์นพปฎล ธาระวานิช เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการนี้ เด็กๆ จะต้องเรียนรูเ้ รือ่ ง
การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่เป็นวิชาการก่อน
สุดท้ายจะพาไปเที่ยวชมเมืองปทุมฯ เมื่ออบรม
เสร็จเด็กนักเรียนจะได้วุฒิบัตรจากทางคณะฯ
เอาล่ะครับ ขยายเกริ่นความเป็นมาพอ
สมควรแล้ว ตามผมไปเที่ยวเมืองปทุมธานีบ้าน
ของเรากันครับ เช้าวันแรก ผมต้องนำ�ทริปนี้เอง
เพราะอาจารย์นพปฎล ท่านเจ้าของโครงการฯ
ติดภารกิจสำ�คัญ ผมเลยเดี่ยวไมโครโฟนเอง
เด็กๆ พร้อมกันที่หน้าตึก 11 ใช้รถบัส 2 คัน ผม
เองเอาลูกสาวน้องเนอสมาเทีย่ วด้วย ผมถามแก
ว่าปีที่แล้วหนูก็มาทริปนี้ ไม่เบื่อหรือลูก “หนูไม่
เบื่อ หนูชอบไปกินอาหารทะเลร้านนั้นน่ะพ่อ
อิท... กินฟรีอาหร่อยออก” ดูลูกสาวผมตอบดิ
ระหว่างรอขึ้นรถบัสผมสังเกตดูเด็กมัธยมสมัยนี้
แต่งตัวกันเปรี้ยวจี๊ดเป็นสาวเกินวัย ที่ขาดไม่ได้
ก็เห็นจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีกันทุกคน นั่งรูด
นั่งพิมพ์ไลน์กันเป็นแถว ไม่ได้สนใจคนรอบข้าง
จนผมต้องตะโกนเรียกขึน้ รถ ล้อหมุนตอน 8 โมงเช้า
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงตลาดร้อยปีระแหง ตั้งอยู่ที่ชายคลองระแหงติดต่อคลอง
พระอุคม ตำ�บลระแหง อำ�เภอลาดหลุมแก้ว ตลาด
ทั้งสองฝั่งคลองปลูกสร้างด้วยไม้ เป็นห้องแถว
ติดต่อกันยาว สมัยนั้นผู้คนจำ�นวนมากต้อง
สั ญ จรกั น ทางเรื อ และทางรถไฟ ต่ อ มาการ
คมนาคมเจริ ญ ขึ้ น มี ถ นนผ่ า นหน้ า อำ � เภอ
ลาดหลุมแก้ว ผูค้ นก็หนั มาสัญจรทางรถยนต์กนั
กิจการรถไฟก็ลม้ เลิกไป แต่ยงั คงเหลือตลาดเอาไว้
้

ให้เป็นอนุสรณ์อยู่จนทุกวันนี้ ผมแนะนำ�ทิศทาง
เดินชมก่อนแยกย้ายไปเดินเล่นชมบ้านเรือนเก่า
แก่อายุกว่าร้อยปี ดูของโบราณ ซื้อขนมไทย
ที่น่าทานมาก ผมปล่อยลูกสาวไปเดินเล่นกับ
พี่นักศึกษาที่มาช่วยงาน เดินถ่ายรูปสักพักก็มา
กินก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณ เจ้าประจำ�ที่ต้อง
มากินทุกครั้งที่มา นั่งกินเพลินๆ เด็กนักเรียน
เกือบสิบคนก็เข้ามานั่งร้านเดียวกับผม “เฮ้ย!
พวกเรา จารย์อิทเลี้ยงว่ะ” เสียงหนุ่มหัวโจก
ตะโกน “ม่าย!!!! ม่ายเคยคิดจะเลี้ยงเลยจ้า วันนี้
เอาตังค์มาแค่ 80 บาทเอง... ป้าเก็บตังด้วยคับ”
เสียงเด็กโห่ฮาตามหลังมา...
สายหน่อยประมาณ 10 โมงกว่าก็มาเทีย่ ว
ต่อที่วัดเจดีย์หอย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำ�บลบ่อเงิน
อำ�เภอลาดหลุมแก้ว บริเวณวัดเจดีย์หอยมีการ
ขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุในราว 8 ล้านปี
มาแล้ว พระครูสนุ ทรคุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึง
สุนฺทโร) เจ้าอาวาส จึงนำ�ซากหอยโบราณมาก่อ
เป็นเจดียข์ นึ้ ทีด่ า้ นหน้าทางเข้าและเจดียอ์ งค์ใหญ่
ในวัด 1 องค์ เล็ก 1 องค์  นอกจากนี้ ยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์

รวบรวมพระพุทธรูป และศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ข้าวของ
เครือ่ งใช้เก่าๆ จำ�นวนมาก เช่น ตุม่ สามโคก ถ้วยชาม
ดินเผา ไม้แกะสลัก เครือ่ งคิดเลขโบราณ หอยมือ
เสือยักษ์ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก ทีห่ ลวงพ่อทองกลึงได้
นำ�มาจากจังหวัดระนอง มีขนาดใหญ่มาก กว้าง
เป็นเมตรขึน้ ไป รวมทัง้ ฆ้องอธิษฐาน ไม่ตอ้ งตี แค่ลบู
ก็สง่ เสียงดังกังวาน เป็นต้น แต่เป็นทีน่ า่ เสียดายว่า
ปัจจุบันทางวัดได้รื้อเจดีย์หอยองค์ใหญ่ด้านใน
ลงมาเพือ่ เตรียมสร้างขึน้ มาใหม่ ซากหอยจึงกองเต็มวัด
เกะกะไปหมด เด็กๆ ไปให้อาหารปลา เต่า และ
ทำ�บุญ พวกนักศึกษาที่มาช่วยงาน ไปไหว้พระ
และซื้อเทียนมาจุดลอยน้ำ�  ก่อนลอยพระท่านให้
อฐิษฐานขอพรแล้วค่อยๆ ปล่อยลอยในอ่างน้ำ�
ขนาดใหญ่ “ซวยล่ะกรู! เทียนกรูคว่ำ�  ชีวิตกรูจะ
มืดมนมั้ยเนี่ย” เสียงสาวน้อยอุทานขึ้นมา
ประมาณใกล้เที่ยงมาชมวัดหงษ์ปทุมาวาส
(วัดมอญ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ตำ�บลบางปรอก ใกล้กบั ตลาดสดเทศบาล เป็นวัด

ทีส่ ร้างโดยชาวมอญทีอ่ พยพหนีพม่ามาไทยในสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรี มีสัญลักษณ์ของวัดมอญคือ
เสาหงส์ ซึ่งบนยอดเสาเป็นตัวหงส์หมายถึง เมือง
หงสาวดี เมืองหลวงของชาวมอญ ปูชนียวัตถุ
สำ�คัญของวัดคือ พระพุทธชินราชจำ�ลองปางมารวิชัย วัดแห่งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ป ลาหน้ า วั ด มี พั น ธุ์ ป ลาต่ า งๆ  
มากมายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ�เจ้าพระยา เช่น ปลา ฝูงปลานานาชนิดที่ท่าน�้ำ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่
วัดหงส์
พิพิธภัณฑ์
สวาย ปลาเทโพ ว่ายมาชุมนุมกันอยูเ่ นืองแน่นเพือ่
พระเกียรติฯ
รอรับอาหารจากผู้มาทำ�บุญไหว้พระที่วัด และ บางช่วงของภาพยนตร์จะมีฉากนกบินโฉบลงมา
แล้ ว ก็ ถึ ง เวลาที่ ทุ ก คนและลู ก สาวผมรอคอย บางช่วงก็มนี �้ำ กระเซ็น เด็กๆ หลายคนร้องอุทาน
นัน่ ก็คอื เวลาอาหารกลางวัน มือ้ นีอ้ าจารย์นพปฎล ตกใจเพราะมันเหมือนจริงมาก พวกเราขึ้นมา
ได้สั่งอาหารไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว แบบ Seafood ชั้นบนเพื่อชมนิทรรศการจำ�ลองวิถีชีวิตคนไทย
ล้วนๆ ที่ร้านเจ้ต้อย อยู่หน้าวัดหงษ์ เด็กๆ กิน ในสมั ย ก่ อ น ทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ จั ด แสดงไว้
กันกระจาย ดีจงั โครงการนีเ้ รียนฟรี กินฟรี เทีย่ วฟรี อย่างน่าสนใจมาก มีมุมให้ถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย
หลังอิ่มแล้วออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์การเกษตร ได้เวลาเกือบ 4 โมงเย็น ใกล้เวลาทีท่ างพิพธิ ภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่ตำ�บลคลองหนึ่ง ถนน จะปิดแล้ว เป็นที่น่าเสียดายที่นี่ยังมีอีกหลายจุด
พหลโยธิน กม. 46-48 ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ทีน่ า่ ชมและน่าสนใจหาความรู้ ก็ได้เวลาเดินทางกลับ
พิพธิ ภัณฑ์ 9 อาคาร มีทางเดินเชือ่ มต่อกัน จัดแสดง ถึงมหา’ลัยประมาณ 5 โมงเย็น เป็นอันจบทริป
เรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัย เทีย่ วฟรี กินฟรี มีความรู้ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
และหุ่นจำ�ลอง ครอบคลุมเนื้อหางานการเกษตร
ทุกด้าน และยังเป็นแหล่งการศึกษาทางด้าน
โครงการพระราชดำ�ริ พวกเราไปถึงประมาณ
14.30 น. มีเจ้าหน้าที่กรุณามาอธิบายให้ความรู้
เด็กๆ ได้เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ มีการแจก
แว่
นตาให้ยืมใส่ดูเพราะหนังฉายในระบบ 3 มิติ
ซากหอยนางรมยักษ์ที่รอการบูรณะใหม
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ต้นฤดูหนาวใบไม้ร่วง อากาศหนาวแล้ว

RSU Media มหาวิทยาลัยรังสิต น�ำเสนอสารคดีท่องเที่ยว รายการสมุดโน้ต
โดยเดินทางตามหาความงดงามของแต่ละพืน้ ทีใ่ นประเทศไทย เพือ่ ถ่ายทอดความ
สวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมไทยแท้ที่แฝงอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ
โดยมีกลุม่ นักเดินทางซึง่ ลงพืน้ ทีเ่ ข้าไปเรียนรู้ พูดคุยพบปะผูค้ นในท้องทีต่ า่ งๆ เพือ่
ให้ได้มาถึงแก่นของคุณค่าในวิถีการด�ำเนินชีวิตที่ไม่ได้ปรุงแต่ง
ท่านสามารถรับชม รายการสมุดโน้ต ได้ทางสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom
TV ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00 น.
ชั้นบนชมนิทรรศการจ�ำลองวิถีชีวิตคนไทยในสมัยก่อน

ข่าว

Notebook

ข่าว

[ณัฐญา กระจับเงิน,ทองทิว ริ้วทอง]

ม.รังสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
น�ำนศ.เรียนรู้ เรียนลึกประสบการณ์ชีวิต
สำ�นักงานรับนักศึกษานานาชาติและสือ่ สาร
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ นำ�นักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ เรียนรูห้ าประสบการณ์ทงั้ ในและ
นอกห้องเรียน และเป็นการผลักดันให้นักศึกษา
กล้าแสดงออก รวมถึงมีความมั่นใจในตนเอง เพื่อ
จะได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
จากรุ่นสู่รุ่น
Mr.Vilius Venckus นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา
วิชา International Business วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเดินทางมาจากทวีป
ยุโรป และเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งนี่เป็นครั้งแรก
ที่ได้เดินทางมายังประเทศไทย ก่อนเดินทางได้หา
ข้อมูลเบือ้ งต้น และรูส้ กึ ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความน่าสนใจทั้ง
เรื่องภาษา วัฒนธรรม และธุรกิจการท่องเที่ยว จึง
ได้เลือกสมัครเข้าร่วมโครงการเพือ่ เดินทางมาเรียน
ในคณะที่ ต นสนใจ นั่ น ก็ คื อ การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลาหนึง่ ภาคการศึกษา
ที่ผ่านมาตนตั้งใจเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น การแข่ ง ขั น กี ฬ า
บาสเกตบอล และเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาต่างๆ
นายนิธิดล เพ็ชรประพันธ์กุล นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า
ตนได้ทนุ เดินทางไปแลกเปลีย่ นทีโ่ รงเรียนนานาชาติ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสาร แม้พื้นฐานภาษาจะไม่
แข็งแรงเท่าเจ้าของภาษา แต่เมื่อได้ลองไปฝึกและ
ใช้ทุกวัน ทำ�ให้การสื่อสารภาษาต่างประเทศนั้น
แข็งแรงมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้
แก่ตนเองอีกด้วย หากเพื่อนๆ มีโอกาสได้เดินทาง
ไปศึกษาแลกเปลีย่ นทีต่ า่ งประเทศ อย่ากังวลหรือ
กลัว เพราะสิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับมาอาจจะหา
ทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้ว เราเพียงแค่ตอ้ งก้าวออกไปพบเจอ
ด้วยตนเองก่อนเท่านั้น ทุกอย่างจะมีการพัฒนา

และเปลี่ยนแปลง สำ�หรับตนนั้น ไม่เพียงได้ฝึกเรื่อง
ภาษา แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ตนรูส้ กึ ประทับใจคนท้องถิน่ มากๆ ทุกคนมีความ
เป็นระเบียบ รักธรรมชาติ และยังให้ความสำ�คัญกับเรือ่ ง
ศิ ล ปะและดนตรี ตรงนี้ ทำ � ให้ ไ ด้ ซึ ม ซั บ โลกใหม่
ประสบการณ์ใหม่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
นางสาวพิมพ์วรรณ มั่นสติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวว่า โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรียนภาษา จึง
ไม่ ลั ง เลที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นในครั้ ง นี้
สำ�หรับประเทศทีเ่ ลือกเดินทางไปศึกษาแลกเปลีย่ น คือ
ไต้หวัน ช่วงแรกกังวลเรื่องเพื่อน ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
หรือไม่ เพราะตนเป็นคนไทยคนเดียวสำ�หรับกรุ๊ปนี้ แต่
เมื่อได้สัมผัสจริงความกังวลนั้นก็หายไป และได้พบกับ
ความสนุกมากกว่า ที่สำ�คัญยังได้เพื่อนใหม่มากมาย
ด้านการเรียนนั้น ตนไม่เครียดมาก เพราะอยู่ที่ความ
ตัง้ ใจและความขยันของเรา อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง
นอกจากนี้ ยังได้เดินทางท่องเทีย่ ว ทำ�กิจกรรมหลายอย่าง
เช่น เรียนเต้น เข้าโบสถ์เรียนรูด้ า้ นศาสนา สำ�หรับเพือ่ นๆ
ทีอ่ ยากเดินทางไปเรียนต่างประเทศ การหาข้อมูลนัน้ เป็น
สิ่งสำ�คัญ เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวทั้งเรื่องการปรับตัว
ด้านภูมอิ ากาศ สถานที่ การดำ�รงชีวิต และที่สำ�คัญ
ภาษาที่ต้องใช้ในการสื่อสาร อ่านคำ�ศัพท์ เรียนรู้
บทสนทนา ศึกษาเรื่องค่าเงิน เป็นต้น

RSU ICE held the international exchange project

Office of International Communication and
Enrollment, Rangsit University held the international
exchange project to stimulate Thai and international
students to learn by the experience from both inside
and outside their classroom. In addition, this project
also encouraged students to have self-confidence and
assertiveness in order to share their experience to
others.
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ช่วงนี้อะไรๆ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสอาเซียน ถ้าจะไม่พูดเรื่องเมนูอาหารการกิน
คงจะพลาดไปหน่อย เพราะเชื่อว่าแต่ละประเทศมีเมนูอาหารแสนพิเศษประจำ�ชาติ
ทั้งนั้น ว่าแต่น้องๆ รังสิตคนไหนได้เคยลองลิ้มชิมรสอาหารของประเทศเพื่อนบ้าน
เมนูไหนที่ชิมแล้วติดใจ ต้องบอกต่อกันหน่อยแล้ว จะได้ไปลองชิมบ้าง

นางสาวอินทุอร สุดสงวน (อินดี้) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นายกิตการ แซ่อึ่ง (ป๊อป) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์

Mr.Vilius Venckus นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 สาขาวิชา International
Business วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

“ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่เป็นเส้นๆ
อย่างผัดไทยนีถ้ อื ได้วา่ เป็นของโปรด แต่ถา้ ให้ประทับใจ
สุดๆ เมนูผดั ไทยกุง้ สดนีแ่ หล่ะครับ ทีส่ �ำ คัญทานง่าย
หาซื้อได้ไม่ยากครับ คนไทยทานได้ชาวต่างชาติก็
ทานได้ เพราะเป็นเมนูที่ไม่ได้มีรสจัดมาก”

“เพราะเป็นคนไทย จึงชอบอาหารรสชาติ
แบบไทย แต่ขอแบบแซบ จี๊ด เมนูต้มยำ�กุ้ง ยิ่ง
ได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ซดน้�ำ ต้มยำ� อิม่ เอมกับ
เนื้อกุ้งตัวโตๆ นี่อร่อยมิรู้ลืมเลยทีเดียว ขนาด
ชาวต่างชาติยังหลงรักเมนูนี้เลยค่ะ”

นางสาวธิดารัตน์
ปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการด้านธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
นายอนุชิต แช่มช้อย (กุ๊ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 1

“แกงมัสมั่น เป็นอาหารไทยที่ชอบมาก แถมยังได้ชื่อ
ว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก และมีชื่อโด่งดังในต่างแดน
อีกด้วย มีรสชาติหวานนำ�  ยิ่งนำ�มันฝรั่งและเนื้อสัตว์ต่างๆ
มาปรุงเข้าด้วยกัน รวมไปถึงกลิ่นและเครื่องเทศที่หอม
เย้ายวนใจ ต้องบอกเลยว่าใครได้ลองลิม้ จะประทับใจไม่รลู้ มื
กับอาหารไทยเราเอง”

นายนิธิดล เพ็ชรประพันธ์กุ
ล
คณะเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดนตรี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

“เมนูสุดโปรดสำ�หรับผมคงเป็นแหนมเนือง
เพราะเป็น อาหารที่ไม่ สามารถหาทานได้ ทุก วั น
ประกอบด้วยรสชาติของเครื่องเทศหมูที่หมักอย่าง
พิ ถี พิ ถั น และน้ำ � จิ้ ม รสเด็ ด เหมื อ นการจั ด เรี ย ง
วั ฒ นธรรมหลากหลายไว้ ใ นจานเดี ย ว ยิ่ ง แถบ
อาเซียนเชื่อว่าหาทานได้ไม่ยากครับ”

นางสาวพิมพ์วรรณ มั่นสติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
นายอริย์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ผมติดใจอาหารยอดนิยมของประเทศ
กัมพูชา ซึง่ มีหน้าตาคล้ายๆ กับห่อหมกบ้านเรา
เป็นอาหารที่ทำ�มาจากเนื้อปลาสดหรือเนื้อไก่
แล้วนำ�มาลวกกับเครือ่ งแกงและกะทิ และนำ�ไป
นึง่ ให้สกุ อร่อยเหาะเลยครับเมนูนี้ แถมมีคณุ ค่า
ทางโภชนาการอีกด้วย”  

นายจิราธร คุ้มสังข์
สถาบันการบิน

“เมนูสดุ โปรดของผมต้องปอเปีย๊ ะเวียดนาม
เป็นอาหารทีร่ บั ประทานง่ายๆ เหมาะสำ�หรับคนรัก
สุขภาพเพราะวัตถุดบิ ทีท่ �ำ มาจากผัก ยิง่ รับประทาน
คูก่ บั น้�ำ จิม้ สูตรเฉพาะจะทำ�ให้รสชาติดยี ง่ิ ขึน้ ด้วย”
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เมนูบันเทิง

ของดีมีอยู่
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Recommended

Showcase

หาของไม่เจอ PixiePoint ช่วยได้

โดย ผศ.ไววิทย์

นศ.ปริญญาโท ม.รังสิต

ได้รับเลือกจากสถานทูตอเมริกาให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีฟ
่ ิลิปปินส์
นางสาวเพียงฝัน ดอเล๊าะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบัน
การทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกจาก
สถานเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าให้ เ ป็ น ตั ว แทนเยาวชนจาก
ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ YSEALI United for
Peace 2015 ณ เมืองทาเกเต้ ประเทศฟิลิปปินส์
“โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ความเป็ น ผู ้ น�ำแก่ เ ยาวชนรุ ่ น ใหม่ โดยอ้ า งอิ ง ในบริ บ ทเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสร้างสันติภาพ และการจัดการปัญหาความขัดแย้ง ด้วย
พื้นฐานการด�ำเนินชีวิตที่เคยเห็นปัญหาความไม่สงบ และความรุนแรง
อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีนั้น ท�ำให้จุดประกายความหวังในตัวเอง
ขึ้นมาว่าอยากมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสันติภาพ เพื่อจะได้
น�ำมาประยุกต์ใช้กบั พืน้ ทีต่ า่ งๆ ได้ จึงได้ตดั สินใจเข้าร่วมโครงการ หลัง
จากยืน่ ใบสมัครไปนัน้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากองค์กรภาคี
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็น 1 ในตัวแทนเยาวชน
จากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเพื่อนๆ จาก
ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
อาสาสมัครจากกลุ่ม Focolare Movement และอีกหลายประเทศ และ
ด้วยความหลากหลายทีต่ า่ งภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนานัน้ ท�ำให้
เพื่อนๆ หลายคนต้องปรับตัว มันอาจจะยากส�ำหรับหลายๆ คน แต่
ส�ำหรับดิฉนั แล้วนัน้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด รวมทัง้ การน�ำเสนอ
หรือการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นๆ ชาวต่างชาติ เพราะจะคุน้ เคย
กับสภาพแวดล้อมแบบนี้จากในชั้นเรียนหลักสูตรการทูตฯ หรือแม้
กระทั่งการร่วมงานสัมมนา การศึกษาดูงานต่างๆ เป็นทุนเดิม ท�ำให้
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้ที่ได้ใน
ชั้นเรียนมาอ้างอิงในการน�ำเสนอไอเดียได้อีกด้วย แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็น

อุปสรรคจริงๆ นั้นคือเรื่องอาหารมากกว่า  เพราะรสชาติจะค่อนข้าง
แตกต่างจากอาหารไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ จึงกล่าว
ได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่า นอกเหนือจากความรู้ที่ได้ ยังได้สร้างความ
เข้าใจในเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพจนเห็นภาพมากขึ้น รวมทั้งได้
ฝึกทักษะการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงและลดปัญหาความขัดแย้งผ่าน
กิจกรรมจ�ำลองเหตุการณ์อีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่ได้ใช้จริงคือทักษะทาง
ด้านการสือ่ สาร เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสือ่ สาร
กับเพื่อนๆ ต่างชาติ”
หลังจากจบโครงการ ทุกคนจะได้รับทุนโดยการสนับสนุนจาก
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�ำกรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เพื่อน�ำไปต่อยอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ประเทศของแต่ละคน
ในส่วนของประเทศไทย ตนได้น�ำเสนอโครงการ “ค่ายผู้น�ำเยาวชนเพื่อ
สันติภาพ” เพื่อจะค้นหาผู้น�ำเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจจริง
ในการสร้างสันติภาพในบ้านเมืองของเรา และปลูกฝังทัศนคติการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างที่ไม่แตกแยก และน�ำสันติสุขกลับคืนสู่
ปลายด้ามขวานของเรา

ฉบับนี้มาแนะนำ�อุปกรณ์ ช่วยคน (ขี้หลงขี้ลืม) หาของ
ได้ง่ายขึ้นด้วยหลักการ Locate, Protect, Organize โดยใช้
กล้องจากมือถือแสดงสัญลักษณ์ X ผ่านทางหน้าจอด้วย
เทคนิคแบบ AR โดยสิ่งของหรือวัตถุที่ต้องการค้นหาต้องนำ� 
PixiePoint Tag เซ็นเซอร์รูปทรงหยดน้ำ�  ไปติดไว้ก่อน เช่น
กระเป๋าสตางค์   iPad Notebook หรือแม้แต่รถยนต์ เป็นต้น
เพื่อบอกตำ�แหน่งที่ตั้งของวัตถุที่มี PixiePoint Tag ติดอยู่ใน
รัศมีห่างไม่เกิน 10-45 เมตรโดยรอบ (ก็ถือว่าไกลพอดู)  เพื่อ
ให้เราค้นหาของคืนมาได้   รวมทัง้ ยังช่วยป้องกันสิง่ ของทีต่ ดิ ตัง้
PixiePoint Tag กรณีหา่ งจากรัศมีทก่ี �ำ หนดไว้ดว้ ยการใช้เสียงเตือน
และยังช่วยจัดการตรวจสอบสิง่ ของสำ�คัญ เช่น ในกระเป๋าเดินทาง
เราเตรียมของสำ�คัญมาครบหรือไม่ด้วยโปรแกรม Smart Kit ก็
ถื อ เป็ น ไอเดี ย ที่ ดีห ากสนใจก็ ดูร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://www.getpixie.com/ อีกทัง้ ยังเตรียมแผนสร้างงานให้นกั
พัฒนาโปรแกรมทีส่ นใจพัฒนาการใช้งานเพิม่ เติมด้วย ซึง่ รองรับ
ทัง้ ระบบ iOS และ Android อีกด้วย น่าสนใจดีนะครับ

CITIZENFOUR

โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

   ความโดดเด่นและน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่การ
ได้รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาวยอดเยี่ยมเท่านั้น หากแต่ยัง
อยู่ที่ประเด็นที่ภาพยนตร์นำ�เสนอ
   โดยประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นำ�เสนอก็คือการที่ทางหน่วยงานของรัฐ
(ในทีน่ ค้ี อื สำ�นักงานความมัน่ คงแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ NSA) ได้เข้ามาสอดส่อง
ติดตามและตรวจสอบการสื่อสารและการดำ�เนินชีวิตของประชาชนโดยในการ
สอดส่อง ติดตามและตรวจสอบดังกล่าวนัน้ ครอบคลุมทัง้ การดักฟังโทรศัพท์
ติดตามการใช้เงิน และการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ทุกชนิด
   อาจจะเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา ถ้าหากการสอดส่อง ติดตาม และตรวจตรา
นัน้ เกิดขึน้ ในประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบเผด็จการหรือเผด็จการเบ็ดเสร็จ แต่
อย่าโชคร้ายที่ไม่รู้
ที่เห็นในภาพยนตร์ก็คือ ทั้งหมดเกิดขึ้น (โดยการรับรู้ของผู้นำ�) ในประเทศที่
ว่าตัวเองโชคดี
ประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้นำ�แห่งประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกา
โดย อักษรลักษณ์
  ภาพยนตร์เล่าเรื่องผ่านการให้ข้อมูลของเอ็ดเวิร์ด สโนว์เด็น อดีต
นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาอาวุโสของ NSA และ CIA ที่ตัดสินใจเปิดเผยตัวตน
   ‘ความโชคร้าย’ และ
และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกันผ่านทางนักข่าวของ
‘ความโชคดี’ เป็นโชคชะตาที่
เดอะการ์เดียน และให้มีการบันทึกเก็บภาพเป็นภาพยนตร์จนกลายเป็นงานที่
คนบนฟ้าลิขิตจริงๆ หรือ?
ได้ดูกัน
บางคนอาจจะคิดเช่นนัน้ แต่
   ความเป็นภาพยนตร์สารคดี อาจจะมีข้อจำ�กัดในแง่ความตื่นเต้น
ส�ำหรับ ‘อู๋ วิ้งค์วิ้งค์’ หรือ
น่าติดตาม แต่ดูเหมือนว่า Citizenfour ได้ก้าวข้ามพ้นข้อจำ�กัดนั้น ด้วยการ
วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ โปรดิวเซอร์และเจ้าของบริษทั ถ่ายโฆษณา
เรียงลำ�ดับเรื่องราวและข้อมูลการกำ�หนดจังหวะในการดำ�เนินเรื่องรวมถึง
WINK WINK Production ไม่คดิ เช่นนัน้
การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ได้ถูกที่และเหมาะสม ทำ�ให้
   ‘อย่าโชคร้ายทีไ่ ม่รวู้ า่ ตัวเองโชคดี’ เป็นหนังสือเล่ามุมคิด
Citizenfour กลายเป็นงานแนวสารคดีที่มีความเพลิดเพลินน่าติดตามเทียบเท่า
พร้อมแรงบันดาลใจ โดยรวบรวมข้อคิดทีอ่ ยูใ่ นเพจ หา ‘เฮ้าส์’
ภาพยนตร์ที่มีการปรุงแต่งและมีการแสดงแบบที่คุ้นเคยกัน
ใส่หวั ทัง้ 22 เรือ่ งเล่าผ่านผูค้ น ผ่านเรือ่ งราวระหว่างทาง ซึง่ มีทงั้
การเปิดเผยให้เห็นถึงการละเมิดและแทรกแซงสิทธิเสรีภาพและความ
รอยยิม้ และหยาดน�ำ้ ตา หรือจะพูดว่ามีทงั้ ‘โชคดี’ และ ‘โชคร้าย’
เป็นส่วนตัวของประชาชนในประเทศประชาธิปไตยน่าจะทำ�ให้หลายคนถึงขั้น
ก็ได้ ผูเ้ ขียนเล่าผ่านเรือ่ งราวต่างๆ มาด้วยทัศนคติทดี่ ี แล้วก็
ตื่นตระหนก นั่นอาจนำ�ไปสู่การตั้งคำ�ถามสำ�คัญว่ารัฐบาลประเทศอื่นก็คงทำ�
ลิขติ ความโชคดีดว้ ยตัวเขาเอง เพราะความโชคร้ายอาจไม่ใช่
แบบเดียวกันหรือคล้ายกันใช่หรือไม่ แล้วเราในฐานะประชาชนหรือพลเมือง
ชีวติ ทีพ่ บเจอแต่อปุ สรรค ความทุกข์ ความสิน้ หวัง แต่อาจเป็น
จะรับมือกับสิ่งนั้นอย่างไร
เพราะ ‘โชคร้ายทีไ่ ม่รวู้ า่ ตัวเองโชคดี’ และหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้
นีแ่ หละทีจ่ ะท�ำให้คณุ ค้นพบความโชคดีในตัวเอง

Interview

ข่าว

[อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์ ]

ขึ้นแท่น
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News

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

คว้า 2 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการรางวัลไทยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เดินทางเยี่ยมเยียน

มหาวิทยาลัยในประเทศกาตาร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นำ�คณาจารย์ในคณะ เดินทางเยือนรัฐกาตาร์เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ�  
พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ และหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษา ณ ประเทศกาตาร์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำ�หรับการเดินทาง
ในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย อาจารย์สกุ ลั ยา วงศ์ชมบุญ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ดร.วิศรุต
เลาะวิถี ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและ
อาหรับศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษาและ
ภาษาอาหรับ อาจารย์ชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์
หัวหน้าศูนย์อาหรับศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษา
อาหรับ ได้เดินทางเข้าคารวะและหารือกับ Prof. Dr.
Sheikha Abdullah Al-Misnad เพือ่ หารือเกีย่ วกับความ

ร่วมมือทางวิชาการและการทำ�บันทึกความเข้าใจทาง
วิชาการ เช่น การแลกเปลีย่ นนักศึกษา การส่งนักศึกษา
ไทยมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกาตาร์ และการส่ง
นักศึกษากาตาร์ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือกับ Dr. Abdullah Abdul
Rahman ผู้อำ�นวยการโครงการสอนภาษาอาหรับ
สำ�หรับคนต่างชาติที่ไม่ใช่อาหรับ ในการหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
หลักสูตรภาษาอาหรับ เป็นระยะเวลาหนึง่ ปีการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยกาตาร์ จำ�นวน 5 ทุน รวมทั้งทุนการ
ศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาไทยในการเดิ น ทางไปศึ ก ษา
หลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกด้วย
พร้อมทัง้ เข้าพบ Prof. Dr.Hatem Al-Qaranshawi คณบดี
ผูก้ อ่ ตัง้ คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ และหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ โดยเห็นพ้องต้องกัน
ว่าจะมีการทำ�บันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่าง
กันในอนาคตต่อไป  
“อย่างไรก็ตาม การเยือนประเทศกาตาร์ของ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ
เบิ ก ทางแห่ ง ความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยในประเทศกาตาร์
ทัง้ สองแห่งแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์ทางสังคม การ
ศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประชาชนทัง้ สองประเทศ

และเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี
ระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าการจัด
งาน “นิทรรศการกาตาร์” (Qatar Exhibition)
ตามดำ�ริของเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำ�
ประเทศไทย  ประมาณเดือนพฤษภาคม  
2558  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นการ
เปิดมิตใิ หม่ของประเทศกาตาร์ และยังจะ
มีพิธีลงนาม (Memorandum of Understanding- MOU) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศกาตาร์อย่างเป็นทางการอีกด้วย”
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเสริม

RSU Liberal Arts visited the universities in Qatar
The Dean of the Faculty of Liberal
Arts, Rangsit University, and the instructors
visited the universities in Qatar. This trip
aimed to create rapprochement with the
universities in Qatar and to consult about
academic cooperation and the exchange
of students and staff in the future.

เป็นที่น่ายินดีอีกครั้งที่ รศ.ดร.กาญจนา
จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถคว้า
2 รางวัล จากสภาวิจยั แห่งชาติ และส�ำนักงานคณะ
กรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งที่มา
ของทั้ง 2 รางวัล ที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ก็ คื อ ความตั้ ง ใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์นั่นเอง

นักเรียน ซึง่ ผลตอบรับเป็นไปในทางทีด่ ี เด็กมีความ
สนใจมากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่คิดว่าท�ำให้สภาวิจัย
แห่งชาติ มองเห็นว่าเป็นสิง่ ประดิษฐ์ทมี่ คี ณุ ค่า และ
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ส�ำหรับหนังสือดังกล่าว มีจ�ำนวน 254 หน้า
เดิมท�ำเป็นหนังสือขนาด A4 หลังจากนั้นได้มีการ
ปรับเป็นไซส์ A5 เนื้อหาภายในเล่มมี 10 บท ใช้
ส�ำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ปัจจุบัน
มีในรูปแบบ e-Book ใน RSU Book ซึ่งนักศึกษา
แนวคิดการท�ำ “หนังสือฟิสกิ ส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ ทุกคนสามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้  
ฉบับการ์ตนู )”
รางวัลแรกคือรางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น บุคคลตัวอย่างแห่งปี
รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ�ำปี 2557
ประจ�ำปี 2558 เรื่ อ ง “หนั ง สื อ ฟิ สิ ก ส์
ส่วนอีกหนึ่งรางวัลนั้น เป็นรางวัลบุคคล
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับการ์ตูน)” จากสภาวิจัย ตัวอย่างแห่งปี ประจ�ำปี 2557 สาขานวัตกรรมการ
แห่งชาติ ซึ่งแนวคิดของการท�ำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา เรียนการสอน จากส�ำนักงานคณะกรรมการรางวัล
ก็คือ เรามองเห็นว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจอ่าน ไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ที่มาของรางวัลนี้คือ มี
หนังสือฟิสิกส์ เพราะเขามองว่าฟิสิกส์นั้นเป็น หนังสือจากมูลนิธิฯ เข้ามาที่ภาควิชา โดยสุ่มหา
เรือ่ งยาก และเนือ้ หาทีเ่ รียนมีจ�ำนวนมาก ก็อาจจะ ผูบ้ ริหารเพือ่ ให้รางวัลทางด้านการบริหารทุกสายงาน
เกิดความท้อถอย ไม่สนใจที่จะอ่าน จึงพยายาม บริหารด้านการศึกษา องค์กร บริษัท ซึ่งเขามอง
จะหาวิธีที่ท�ำอย่างไรจะให้เขาอ่านหนังสือฟิสิกส์ เห็นถึงผลงานทีเ่ ราท�ำว่าเป็นเรือ่ งของนวัตกรรมการ
จึงได้ท�ำเป็นรูปแบบหนังสือการ์ตนู เพราะเขารูส้ กึ ว่า เรียนการสอน เกิดความประทับใจทีเ่ ราทุม่ เทในเรือ่ ง
ถ้าอ่านหนังสือการ์ตนู จะสามารถจ�ำได้งา่ ยกว่าการ ของการสร้างสื่อการสอน วิธีการสอน รูปแบบ
อ่านตัวหนังสือ จากแนวคิดนัน้ เราจึงมาวางสคริปต์ การสอนต่างๆ จึงได้มอบรางวัลนีแ้ ละนับเป็นครัง้ แรก
ท�ำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา และน�ำมาทดสอบใช้ ในสาขานวัตกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย
กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์
โดยส่วนตัวทุกครั้งที่ได้รับรางวัลรู้สึกดีใจ
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ก็ได้ผลตอบรับเป็นทีน่ า่ พอใจ ภาคภูมิใจ ที่มีคนมองเห็นในสิ่งที่เราท�ำ แต่จริงๆ
เด็กมีความสนใจทีจ่ ะอ่านหนังสือในรูปแบบการ์ตนู แล้ วต้ อ งบอกว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น
มากกว่าที่จะอ่านแบบตัวหนังสือ
ไม่ได้เกิดจากตัวเราคนเดียว เกิดจากทัง้ หน่วยงาน
นอกจากนี้ เนื้อหาในเล่มสามารถใช้กับ ทั้งภาควิชาฟิสิกส์ ทั้งคณะวิทยาศาสตร์ และ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ด้วย จึงจัดท�ำ มหาวิทยาลัยรังสิต ทีใ่ ห้โอกาสเราท�ำสิง่ เหล่านี้ รูส้ กึ
หน้ ง สื อ เล่ มนี้ เ ป็ น ฮาร์ ดก็ อ ปปี ้ แจกให้ แ ก่ 22 ดีใจที่ได้ตอบแทนองค์กร และได้เป็นส่วนหนึ่งที่
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ครูฟิสิกส์ได้ไป ท�ำให้คนรู้จักมหาวิทยาลัยรังสิตมากขึ้น
ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิ
ดค้น ประจ�ำปี 2
ปลาย และมีการท�ำประเมินกลับมาทั้งจากครูและ
“หนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์

[กนกกร ชูแก้ว]

รอบรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ (3)
ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงที่ก�ำลังให้นมบุตร
ปัจจุบันมีค�ำแนะน�ำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็ก
อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ
โรคไต เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่ได้รับยากด
ภูมคิ มุ้ กัน ผูท้ มี่ ปี ญั หาด้านการกลืนและหายใจ เช่น โรคลมชัก
หอบหืด และถุงลมโป่งพอง ผูท้ มี่ นี ำ�้ หนักมากกว่า 100 กิโลกรัม
ขึน้ ไป หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ขนึ้ ไป ผูพ้ กิ ารทางสมอง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย  
แม้การฉีดวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่
สามารถลดอัตราการเจ็บป่วย ลดโรคแทรกซ้อน ลดการเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวติ จากไข้หวัดใหญ่ได้

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สามารถฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีกไ็ ด้เนือ่ งจากประเทศไทยสามารถ
พบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทัง้ ปี วัคซีนจะป้องกันโรคได้หลังการ
ฉีดวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห์ และภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่
จะคงอยู่ได้นาน 6-12 เดือน โดยควรฉีดวัคซีนซ�้ำทุกปีเนื่องจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะจากการฉีด
วัคซีนหรือจากการเจ็บป่วยจากเชื้อธรรมชาตินั้นมักจะลดต�่ำลงได้
ในระยะเวลาไม่กี่เดือนถึงหนึ่งปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่มีระดับ
ที่สูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้านทานเชื้อที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา
รวมถึงเชื้อไข้หวัดใหญ่มักมีการกลายพันธุ์ได้ในช่วงระยะเวลา
ไม่นาน วัคซีนที่ฉีดทุกปีจึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อไข้หวัดใหญ่ได้มี
การปรับให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปีด้วย
อย่าลืมนะคะ หากมีข้อสงสัยด้านสุขภาพหรือการใช้ยา
สามารถติดต่อศูนย์เภสัชสนเทศที่ 0-2977-2200-30 ต่อ 5041 หรือ
ที่เว็บไซต์  www.dic-rsu.net  

[วิรตุ ม์ อินทร์ชรู นั ต์ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ คณะศิลปศาสตร์]

คุยเฟื่องเรื่องภาษา

การทักทายในแบบภาษาเขมร
สวัสดีครับชาวรังสิตทุกท่าน กัมพูชา
เป็นประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ คี วามส�ำคัญ และมี
ความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์กับไทยมา
เนิ่ น นาน วั น นี้ เ มื่ อ เราก�ำลั ง จะก้ า วเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่สามารถปฏิเสธ
ความส�ำคัญของประเทศเพือ่ นบ้านประเทศนี้
ของเราได้เลย ในแง่ของภาษานัน้ ภาษาเขมร
เป็นภาษาหนึ่งที่มีความไพเราะ อีกทั้งค�ำใน
ภาษาเขมรหลายๆค�ำ กไ็ หลเวียนอยูใ่ นภาษา
ไทยปัจจุบันอย่างแยกไม่ออกอีกด้วย
ส�ำหรับคุยเฟื่องเรื่องภาษาอาเซียน
ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอตัวอย่างบทสนทนาพืน้ ฐาน
ในภาษาเขมรครับ

การทักทายและแนะน�ำตัว  (กรณีที่ยังไม่รู้จักกัน)
๑. สวัสดี (ครับ/ค่ะ) คุณ/ท่าน ชื่ออะไร
   จุม เรียบ ซัว (บาด/จ้า) โลก (โลก สเรย) ฉมัวะ เอย (อเวย)
๒. (ดิฉัน) ฉัน/ผม ชื่อ.......
   (เนียง) ขญม / ขญม (บาด) ฉมัวะ .....
๓. แล้ว คุณ/ท่าน ชื่ออะไร
   เจ๊าะห์ โลก (โลก สเรย) ฉมัวะ เอย (อเวย)
๔. (ดิฉัน) ฉัน/ผม ชื่อ.......
   (เนียง) ขญม/ ขญม (บาด) ฉมัวะ .....
๕. (ขอ) ขอบคุณ
   โซม (ซม) ออกุน
ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่า ภาษาเพือ่ นบ้านเรา
มีเสน่ห์ชวนให้ค้นคว้าหาความรู้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ

RSU Healthy Campus

กิจกรรมแกนนำ�นักสื่อสารด้านเพศ
น ตนา สิ ง ห์ ปัญ ญา (จอย)
เพื่อสุขภาพนักศึกษา วิทยาลันางสาวจิ
ยการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวว่า
จากนโยบาย “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” RSU Healthy
Campus กิจกรรมนักศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยจะให้ความสำ�คัญ
เรือ่ งสุขภาพ ดังนัน้ สำ�นักงานสวัสดิการสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท) และ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมจัดโครงการอบรมแกนนำ�
นักศึกษา เรือ่ ง “นักสือ่ สารเรือ่ งเพศ” เพือ่ อบรมนักศึกษาให้เป็นแกนนำ�
เผยแพร่ความรูแ้ ละการให้ค�ำ ปรึกษาเรือ่ งอนามัยเจริญพันธุแ์ ก่เพือ่ น
นักศึกษา จัด ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีนกั ศึกษา
เข้าร่วมประมาณ 100 คน ทัง้ นี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยนำ�ร่อง และเป็น
ต้นแบบกิจกรรมรณรงค์แก้ปญั หาด้านเพศ เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ในวัยเรียน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และติดเชือ้ HIV อีก
ทัง้ จัดตัง้ ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาปัญหาเพศ ในหมูบ่ า้ นเมืองเอก (ฝัง่ ตรงข้าม
ร้านซาลาเปาทับหลี) เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น.
หยุดเสาร์-อาทิตย์
กิจกรรมครัง้ นี้ ได้จดั วิทยากรฝึกอบรมทักษะสือ่ สารรอบด้าน
ให้แก่แกนนำ�นักศึกษา โดยใช้ทกั ษะทางจิตวิทยาในแง่มมุ ต่างๆ เช่น
การใช้บทบาทสมมติ การพูด การถาม สะท้อนความรูส้ กึ รวมถึงให้
คำ�ปรึกษาหรือแนะนำ� ฯลฯ ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์
โดย นางสาวพรวี รื่นรวย (แอร์) จากคณะนิเทศศาสตร์ เปิดใจว่า
เป็นค่ายทีด่ มี ากๆ ทีมงานเป็นกันเอง ทุกคนมีรอยยิม้ สนุกสนาน
วิทยากรให้ค�ำ ปรึกษาดี รูปแบบกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ดมี าก
ทัง้ นี้ ได้รบั รูป้ ญั หาเรือ่ งเพศในสังคมมากขึน้ รูว้ ธิ กี ารสือ่ สารและการ
แก้ปัญหา ทำ�ให้พัฒนาความคิดในเชิงทัศนคติต่อเรื่องเพศ และ
สามารถเป็นผูน้ �ำ ให้ค�ำ ปรึกษาทีด่ แี ก่เพือ่ นๆได้
นางสาวพิชญานิน จวงจอง (นิง้ ) คณะเศรษฐศาสตร เล่าว่า
จากที่เคยเข้ารับการอบรมด้านเพศมาหลายครั้งแล้ว ประทับใจ
กิจกรรมครัง้ นีม้ าก ได้แนวคิดการเล่นเกมทีด่ มี าก ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าได้อะไร
ทีม่ ากกว่าความสนุก โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
และรูจ้ กั การใช้ภาษา อีกทัง้ ได้ขอ้ คิดว่า การสือ่ สารเรือ่ งเพศขึน้ กับ
สถานการณ์ เพราะคนมีหลายรูปแบบ แม้แต่ตวั เราซึง่ เป็นผูพ้ ดู กับผูฟ้ งั
ต้องสือ่ สารให้เข้าใจ

วัยรุน่ เป็นวัยทีต่ อ้ งการความรักแบบหนุม่ สาว เมือ่
มีปัญหาจะไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ มักจะเลือก
ปรึกษาเพือ่ นมากกว่า ซึง่ เป็นวัยเดียวกัน การอบรม
ครัง้ นีท้ �ำ ให้รจู้ กั พัฒนาทักษะวิธกี ารสือ่ สาร ทัง้ การ
พูด การฟัง การตัง้ คำ�ถาม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�
แก่เพือ่ นๆ รวมถึงเผยแพร่ในวงกว้างอย่างน้อยเป็น
เพือ่ นทีค่ ณะ อยากให้ตระหนักว่าปัญหาเรือ่ งเพศ
และป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นเรือ่ งสำ�คัญที่
ต้องใส่ใจการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจใน
ทางทีถ่ กู ต้อง
นายจักรพล คงศรีนวล (ด๊อบ) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวว่า ปัญหา
เรือ่ งเพศนับเป็นปัญหาหนึง่ ในสังคม กลุม่ นักศึกษา
จึงเป็นแกนนำ�ทีจ่ ะนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอบรม
ไปให้คำ�ปรึกษาแก่เพื่อนๆ ได้ดี การอบรมครัง้ นี้
ทำ�ให้รวู้ ธิ กี ารป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการตัง้ ครรภ์
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ อย่างน้อยวัยรุน่ หญิงต้องรูจ้ กั วิธี
การพูดหรือปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย
อีกกิจกรรมด้านสุขภาพ... Sport Day ทุก
เย็นวันพุธ   เริม่ ต้นเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา
เป็นวันแห่งการออกกำ�ลังกาย เล่นกีฬา เพื่อ
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงของนักศึกษาและรวมถึงอาจารย์
บุคลากร โดยสถาบันการบิน เป็นเจ้าภาพ จากนัน้
จะจัดให้ทุกคณะมาร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ
ร่วมกัน อาทิ เดิน วิง่ เล่นเกม สันทนาการกีฬา
ต่างๆ จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Sport Day วัน
ดีๆ ของการนัดพบปะกันและเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรทุกคณะด้วยกิจกรรม
กีฬาและสุขภาพ นำ�ไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและ
มีความสุขร่วมกัน

ล้อมรั้วกิจกรรม
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