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การเริ่มต้น เริ่มที่ตัวเรา
 สวัสดีเดือนสิบเอ็ด หลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งใหม่ๆ 
จากปีใหม่ที่กำาลังใกล้จะมาถึง อีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น ปี 2014 นี้
จะถูกเรียกว่าเป็นปีเก่าไปเสียแล้ว หากลองมองย้อนกลับไปสิบเอ็ด
เดอืนท่ีผ่านมา พวกเราเป็นอย่างไรกันบ้าง ได้ของใหม่ตามท่ีต้องการ? 
ได้เกรดเฉลี่ยมากขึ้น? ได้แฟนใหม่? ได้เริ่มกิจการใหม่? หรือ ยังไม่มี
อะไรใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตเหมือนดังที่ตั้งเป้าไว้เมื่อต้นปี แต่ไม่เป็นไร คง
มี “ปีใหม่” มาให้เราได้ตั้งเป้าหมายอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะสำาเร็จเป็นรูปเป็น
ร่างหรือไม่นั้น อยู่ที่ “ตัวเรา” เท่านั้น
 สำาหรับ ม.รังสิต เราจะไม่รอคอยต้นปี กลางปี หรือสิ้นปี 
เราพร้อมจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่สิ้นสุด 
ซึ่งหลังจากที่เปิดคณะดิจิทัลอาร์ตด้านแอนิเมชั่นแล้วนั้น วันนี้เรา
พร้อมแล้วที่จะต่อยอดความรู้ เดินหน้าสู่นวัตกรรมการศึกษา ด้วย
การเปิดศูนย์แอนิเมชั่น (RSUa) ขึ้น เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ตอบโจทย์การ
สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรียกได้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของโลกที่พร้อมผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นเลยทีเดียว ซี่งนอกจาก
ด้านการเปิดให้บริการแล้ว ทางศูนย์ฯ จะนำาประสบการณ์จากการ
ทำางานมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ตได้เข้าใจถึงระบบ
การทำางานด้วย เรียกได้ว่าเรียนรู้ เรียนลึกจากประสบการณ์จริงกัน
เลย ซึ่งนี่ไม่ใช่เป็นเพียงประสบการณ์เดียวที่เกิดขึ้น แต่ยังมีอีกหลาย
กิจกรรม หลายโครงการที่ส่งตรงถึงนักศึกษา ม.รังสิต ได้ลงมือ
สัมผัส และร่วมมีประสบการณ์จริงจากการเรียน นี่สินะที่เขาเรียกว่า 
“มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขุมพลังแห่งปัญญา” 

6  นศ.เภสัชฯ ได้รับรางวัล
 จริยธรรมดีเด่น ประจำาปี 2557

9 2 นศ.โครงการ P2A คว้าทุน
 เรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาเลเซีย

10 สวมผ้าใบ แบกกระเป๋า
 ตะลุยญี่ปุ่น-
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16 รู้ไว้ใช่ว่า: โรคอีสุกอีใส 

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	พร้อมต่อยอดและพัฒนาอย่างไม่หยดุยัง้มุ่งสู่นวัตกรรมการศกึษา	เปิด

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์แอนิเมชั่นไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต	(RSUa)	 ซึ่งเป็นศูนย์เแอนิเมชั่น

เตม็รูปแบบ	ภายใต้การก�ากับบริหารโดย	อาจารย์เอก็ซ์-ชยัพร	พานชิรุทติวงศ์	ผู้อ�านวยการหลกัสตูร

ศิลปมหาบณัฑิต	สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต	คณะดจิิทลัอาร์ต	มหาวทิยาลยัรังสติ	และแอนเิมเตอร์

ชั้นน�าของเมืองไทย	เตรียมปลุกวงการแอนิเมชั่นไทย	สู่มาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรับในระดบั

นานาชาติ	สานฝันแอนิเมเตอร์ไทยสู่เวทีโลก	

RSUa ภายใต้บังเหียนของแอนิเมเตอร์ชั้นน�าแห่งเมืองไทย 
	 ย้อนกลับไปในช่วงปลายปี	2555	ได้มีภาพยนตร์แอนิเมชั่นสัญชาติไทยถูกสร้างข้ึนมา

หนึ่งเร่ือง	ชื่อว่า	“ยักษ์”	ปลุกเสกทศกัณฐ์และหนุมานจากสุดยอดวรรณคดี		“รามเกียรต์ิ”	ให้มา

โลดแล่นอยู่ในโลกของแอนเิมชัน่	 โดยผู้อยู่เบือ้งหลงัการร่ายมนตร์คนืชพีของตัวเอกทัง้สองในครานัน้	

คือ	อาจารย์เอ็กซ์-ชัยพร	พานิชรุทติวงศ์	ผู้ท�าหน้าที่ในการ

ออกแบบตัวละคร	ดูแลองค์รวมด้านแอนิเมชั่น	ผู้ก�ากับร่วม	

ผู้บริหารบริษัท	และผู้ร่วมก่อตั้ง	บ้านอิทธิฤทธิ์	จ�ากัด	(บริษัท

ในเครือ	Workpoint	Entertainment	จ�ากัด	มหาชน)	ในช่วง

เวลานั้น	นอกจากนี้	ที่ผ่านมาอาจารย์ชัยพร	พานิชรุทติวงศ์	

ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ผู้สร้างปังปอนด์	

ดิ	แอนิเมชั่น	การ์ตูน	3	มิติเรื่องแรกของเมืองไทย	โฆษณา	

One	2	Call	 ชุด	 กบในกะลา	 ตลอดจนรางวัลชนะเลิศ	First	

Prize:	Siggraph	1998	 (ผลงานสมัยที่ท�างานและศึกษาที่

อเมริกา)	ซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้	รวมถึงอีก

กว่า	30	รางวัลในเวทีระดับโลก	จนถึงวันนี้	อาจารย์ชัยพร	ได้

ก ้าวข้ึนสู ่ ผู ้บริหารบริษัท	 RSUa	 หรือ	 RSU	 Animation	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ศูนย์แอนิเมชั่นครบวงจรแห่งแรกใน

ประเทศไทย

	 อาจารย์ชัยพร	 พานิชรุทติวงศ์	 กล่าวว่า	 ช่วงเวลา

ระหว่างที่ท�างานร่วมกับบริษัท	บ้านอิทธิฤทธิ์	จ�ากัด	ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือของ	Workpoint	Entertainment	นั้น	นอกจากการ

ท�างานด้านแอนิเมชั่น	 ไตเติ้ลรายการ	 หรือในฐานะผู้บริหารบริษัท

แล้ว	ยังแบ่งเวลามาท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ดูแล

ในส่วนของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต	

คณะดจิิทลัอาร์ต	(เดมิอยู่ในคณะศิลปะและการออกแบบ)	โดยถือเป็น

สาขาที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย		

	 “ถ้านับตั้งแต่ช่วงเวลาระหว่างที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

รังสิตจนมาถึงปัจจุบันก็ประมาณเกือบ	10	 ปีแล้ว	 ผมรู้สึกได้ถึง

บรรยากาศของความคุ้นเคย	ประกอบกับที่นี่มีอะไรหลายๆ	อย่างที่

เราชอบ	หลังจากท�าแอนิเมชั่นเร่ืองยักษ์	ผมได้มีโอกาสท�าทีเซอร์

RSUa แอนิเมชั่นรังสิต สู่พี่น้องบ้านรังสิต
	 นอกจากการท�างานด้านแอนเิมชัน่แล้ว	ในด้านการเรียนการสอน	กไ็ด้น�า

ความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ	 มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาได้เข้าใจถึงเทคนิค

ต่างๆ	 ของโลกแอนิเมชั่น	 ที่ผ่านมามีโอกาสได้สอนมาหลายรุ่น	 ซึ่งก็อยากจะ

เชิญชวนศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับศูนย์	RSUa	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน

ความภาคภูมิใจกับโปรเจกต์ใหญ่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

	 “ส�าหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ก�าลังท�าอยู่นี้	 ผมหวังว่าจะเป็น

ภาพยนตร์แอนเิมชัน่ทีด่ทีีส่ดุเร่ืองหนึง่ในเมอืงไทย	รวมถึงสร้างความภูมใิจให้แก่

คนรังสิตทุกคน	 ทั้งนักศึกษาปัจจุบันหรือคนที่เรียนจบไปแล้ว	 เหมือนกับการที่

เราสร้างอาคารทีอ่อกแบบโดยนกัศึกษาของเรา	ประกอบกบัทีม่หาวทิยาลยัรังสติ	

ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพครอบคลุมในทุกด้านอยู่แล้ว	 โดยทางศูนย์	

RSUa	 พร้อมเปิดโอกาสให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะจบจากสาขาใดหรือแขนงไหน	 ได้

เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้	 โดยสามารถส่งผลงานมา

ที่	rsuanimation@yahoo.com“	

ม.รังสิต เปิดศูนย์แอนิเมชั่น RSUa 
พร้อมปั้นแอนิเมชั่นไทย ก้าวสู่ระดับโลก
ม.รังสิต เปิดศูนย์แอนิเมชั่น RSUa 
พร้อมปั้นแอนิเมชั่นไทย ก้าวสู่ระดับโลก

แอนิเมชั่นเร่ือง	 ‘อโยธยา’	 ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต	 ปรากฏว่า	

ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	ชอบทีเซอร์ตัวนี้	

และได้มีการพดูคยุหารือต่อยอดความเป็นไปได้ถึงทศิทางของผลงาน

ชิ้นนี้	 โดยมีข้อสรุปที่จะต่อยอดออกมา	 ในรูปแบบของภาพยนตร์

แอนิเมชั่น	 พร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาความรู้ต่างๆ	 เพื่อการศึกษา	

ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตัดสินใจมาท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

อย่างเต็มตัว	โดยท�าหน้าทีด่แูลทัง้หลกัสตูรปริญญาโทคอมพวิเตอร์อาร์ต	

ควบคู่กับการก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในบริษัท	RSUa	ครับ”					

ภารกิจปั้นฝันแอนิเมชั่นไทยให้กับ RSUa
	 หากกล่าวถึงศูนย์	RSUa	หรือ	RSU	Animation	 เชื่อว่าหลาย

ท่าน	 อาจยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด	 เกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้	 โดยศูนย์	

RSUa	ได้จัดตัง้ข้ึนในรูปแบบของบริษทั	ซึง่เป็นบรษิทัเครือข่ายในกลุม่

บริษัท	 อาร์	 เอส	 ยู	 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต	 ท�าหน้าที่ในการสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น	 นับเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก

ที่พร้อมผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นขึ้นมา		

	 หน้าทีห่ลกัของ	RSUa	คอื	การท�างานด้านแอนเิมชัน่เต็มรูปแบบ	

เนือ่งจากการสร้างภาพยนตร์แอนเิมชัน่ข้ึนมาหนึง่เร่ือง	ต้องใช้ก�าลงัคน

สงูมาก	 โดยสิง่ที	่RSUa	ก�าลงัด�าเนนิการอยู่คอื	ภาพยนตร์แอนเิมชัน่

เรื่อง	 “อโยธยา”	 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ	

ที่คร้ังหนึ่งในอดีตกาลประเทศไทยของเราเคยมีเมืองหลวงที่ชื่อว่า	

กรุงศรีอยุธยา	พร้อมสอดแทรกเนือ้หาสาระ	ความรู้ด้านประวติัศาสตร์

ไทยผสมผสานความสนุกสนานไม่น่าเบื่อในการด�าเนินเร่ือง	 โดย

เป็นการท�างานร่วมกบัสดุยอดทมีงานเขียนบทและผู้ก�ากบัชัน้น�าของ

ประเทศไทย	อย่าง	คุณวิศิษฏ์	ศาสนเที่ยง	ผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่อง

ฟ้าทะลายโจร	และอินทรีแดง	
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นางสาววันวิสาห์ ทิพย์พิมานชัย

นายณภัทร ศรีมาศ

Buffet

 นางสาววันวิสาห์	ทิพย์พิมานชัย	(น้�า)	นักศึกษาชั้นปีที่		

5	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จบชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมารีย์วิทยา	 จังหวัด

นครราชสีมา	แผนการเรียนวิทย์-คณิต

	 หากถามว่าท�าไมน้�าถึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย

รังสิตแห่งนี้	 หลังจากที่น้ �ารู ้ว่าตัวเองอยากที่จะเรียนคณะ

ทันตแพทยศาสตร์	 ก็เร่ิมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

ของคณะนี้ในแต่ละสถาบันที่เปิดสอน	 ในที่สุดก็ตัดสินใจที่

จะมาสอบเข้าเรียนต่อที่นี่	 เพราะคณะทันตแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 มีอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทันสมัยและมี

จ�านวนเพยีงพอต่อจ�านวนนกัศึกษา	ซึง่คดิวา่เปน็สิง่ส�าคญัอย่าง

มากในการที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทาง

ทันตกรรมให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 “หลังจากที่ได้เข้ามาเรียน	น้�ารู้สึกอบอุ่นและมีความสุข

มากที่มีเพื่อนและคณาจารย์ที่มากประสบการณ์คอยให้ค�า

ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ	 เรื่องอย่างใกล้ชิด	 เมื่อ

เวลาที่น้�าเจอกับปัญหาต่างๆ	 ท�าให้มีก�าลังใจที่จะก้าวต่อไป

มากขึ้น	 ส่วนในอนาคตได้วางแผนไว้ว่า	 หลังจากที่ส�าเร็จการ

ศึกษาในสายอาชีพนี้	 จะท�างานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้

ได้มากที่สุดก่อน	และเลือกเรียนสาขาเฉพาะ

ทางที่ตนเองสนใจต่อไป”

	 	 	 ส�าหรับน้องๆ	 ที่มีความสนใจอยาก

เรียนคณะทนัตแพทยศาสตร์	น้�าอยากฝาก

ถึงนอ้งๆ	วา่	การเรียนในคณะนีไ้ม่ใชแ่คก่าร

ท่องจ�าเพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องเข้าใจและ

สามารถน�าความรู้ทั้งหมดที่ เ รียนมาไป

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบตัจิริง	รวมถึงการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย	 ซึ่งน้�าเชื่อว่าคน

ที่ มีความพยายามและมุ่งม่ันจะสามารถ

ประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ	

	 นายณภัทร	 ศรีมาศ	 (ลูกหมู)	

ก�าลังศึกษาชั้นปีที่	 1	 สาขาวิชาภาษา

องักฤษ	คณะศิลปศาสตร์	จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

โรงเรียนวิสุทธรังสี	 สายศิลป์-ค�านวณ	

และด้วยความที่เป็นคนกล้าแสดงออก	

เต้นเก่ง	 จึงได้รับคัดเลือกเป็นเดือนของ

คณะศิลปศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2557

	 “ผมสนใจอยากเรียนสาขาวชิาภาษา

อังกฤษอยู่แล้ว	ภาษาเป็นสิ่งส�าคัญครับ	ยิ่ง

เราก�าลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วด้วย	เรียน

มาต้องได้ใช้แน่นอน	 อย่างน้อยหากเรามี

ภาษาติดตัวก็ไม่ต้องกลัวเร่ืองการท�างานในอนาคต	 แต่สิ่งที่ผม

ตัดสินใจอยู่นาน	คือยังไม่ได้เลือกว่าจะเรียนต่อปริญญาตรีที่ไหน

ดี	 แต่สุดท้ายเม่ือได้ลองมาส�ารวจที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 มันเป็น

ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะครับ	เพราะบรรยากาศดีมันก็ใช่	สภาพ

แวดลอ้มและสิง่อ�านวยความสะดวกครบครันอนันีก้ใ็ชอ่กี	ผมก็ไม่

ลงัเลทีจ่ะสมคัรเรียนตอ่ทีน่ี	่ตอนนัน้ไมไ่ดค้ดิเร่ืองสงัคมหรือเพือ่นๆ	

ผมคิดว่าผมสามารถปรับตัวได้	 วันแรกที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้าน

ศิลปศาสตร์		จ�าได้เลยครับวันนั้นมีแต่รอยยิ้ม	อาจารย์และรุ่นพี่

ให้การต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเป็นอย่างดี	 ดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิด	

ยิ่งตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเทอมแล้ว	ผมยิ่งรู้สึกถึงความอบอุ่นครับ”

	 หมเูลา่วา่	อนาคตเขาอยากเปน็สจ๊วต	หรือเปน็ไกด	์เพราะ

สองอาชีพนี้ท�าให้เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษ	 และยังได้พบเจอผู้คนที่

จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประสบการณ์ทางด้าน

การใชภ้าษาอกีดว้ย	ซึง่หากนอ้งๆ	คนไหนทีมี่ความสนใจทางดา้น

ภาษา	อย่ากลัวที่จะต้องเรียนรู้	 แต่ให้เลือกที่จะเรียนรู้	 ซึ่งหมูใน

ฐานะตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์	อยากเชิญชวนน้องๆ	มาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในบ้านศิลปศาสตร์ด้วยกัน	 ประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆ	

ก�าลังรอน้องๆ	อยู่ครับ

 ยุคสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 เทคโนโลยีครอบคลุมการใช้งาน

เกือบทุกอย่าง	 มองไปทางไหนก็เจอสมาร์ทโฟน	 คนใช้งาน

อนิเทอร์เนต็	เรียกวา่แตล่ะค่ายมือถือตา่งมกีารแข่งขันทางการตลาด

ดา้นอนิเทอร์เนต็กนัสงู	โดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นทีท่กุวนันีใ้หค้วามส�าคญั

กับอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ห้าไปแล้ว	 ไม่ว่าจะอัพเดตข่าวสาร	

เช็กเรตติ้ง	หรือจะวีดิโอคอลกับชาวแก๊งเพื่อนสนิท	หรือจะส่งรูปไป

ให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้หายคิดถึง	 และล่าสุดบนเคร่ืองบินยังมีบริการ

ฟรีไวไฟ	(Wi-Fi)	เก๋กู ้ดถูกใจชาวโซเซียลกันเลยทีเดียว	สารรังสิต

ฉบับนี้ต้องขอเกาะกระแสชั่วโมงอินเทอร์เน็ตไปเช็กกันหน่อยว่า	

น้องๆ	ร้ัวรังสิตเขาอยากให้มีไวไฟ	(Wi-Fi)	ฟรีที่ไหนบ้าง	แล้วเขา

จะใช้เพื่อท�าอะไร...
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Wi-Fi ฟรี
ถ้ามีจริงขอที่นี่เถอะนะ!! 



 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเย่ียม	

ประจ�าปี	2557	จากสภาเภสัชกรรม	โดยคัดเลือก

จากนสิติ	นกัศึกษา	คณะเภสชัศาสตร์	ทัว่ประเทศ

		 นศภ.พงศ์ศิริ	กลุชนะวเิชยีร	(ตน้)	นกัศึกษา

ชั้นปีที่	6	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

กล่าวว่า	ตนและเพื่อนอีก	1	คน	ได้รบัการเสนอชื่อ

เพื่อเป็นตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม

พิจารณาคัดเลือกนิสิต	นักศึกษา	ในโครงการนิสิต	

นักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม	 ประจ�าปี	2557	 ซึ่ง

จัดโดยสภาเภสัชกรรม	 โดยการคัดเลือกตัวแทน

คณะเภสัชศาสตร์	ทั่วประเทศ	สถาบันละ	2	คน	

เข้าร่วมโครงการ	ผลปรากฏวา่ผมเปน็	1	ใน	18	คน	

ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	ทั่วประเทศ	ที่ได้

รับรางวัลนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเย่ียม	 จากผู้ที่

ผ่านการคัดเลือกจ�านวน	35	คน

	 “ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกนั้นเร่ิมจาก

ทางคณะฯ	 เรียกมาสัมภาษณ์และส่งประวัติไปท่ี

นศ.เภสัชฯ ม.รังสิต คว้ารางวัล
นักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม
จากสภาเภสัชกรรม

สภาเภสัชกรรม	 หลังจากน้ันทางสภาเภสัชกรรม

จะคัดเลือก	โดยคณะกรรมการจะดูจากผลงาน

และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ เ ก่ียวกับวิชาชีพ

เภสัชกรรม	 ซึ่งที่ผ่านมาผมเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งของคณะ	ของมหาวิทยาลัย	รวมถึงกิจกรรม

ทีร่่วมกบัสถาบนัอืน่ๆ	อาท	ิกจิกรรมรับนอ้งใหม่	

งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์	 ค่ายความฝันสู่เภสัชกร	

เป็นต้น	

	 โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้ รับรางวัลนี้	

ภูมิใจในตัวเอง	 และต้องขอขอบคุณทุกคนที่

อบรมสั่งสอนผมจนมีวันนี้	 หากถามว่าการมี

จริยธรรมดีสะท้อนอะไร	ผมมองว่าส่วนหนึ่งผม

เปน็คนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในการชว่ยเหลอืผู้ปว่ย

ค่อนข้างเยอะ	มีทั้งการออกหน่วยชุมชน	การที่

เราได้เข้าไปดูแลผู้ป่วย	คัดกรองโรคเรื้อรังของ

ผู้ป่วยในชุมชน	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา	

ท�าให้เราตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างมี

จริยธรรม	 และสุดท้ายผมขอขอบคุณคณะ

เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ที่นี่เปิดโอกาส

ให้แก่ทุกคน	 เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐาน	 มี

อปุกรณก์ารเรียนทีท่นัสมยั	มคีณาจารย์ทีพ่ร้อม

ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาใน

คณะนี้ครับ”	นศภ.พงศ์ศิริ	กล่าว
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ม.รังสิต จัดโครงการรังสิต เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 3  

  ศูนย์กีฬาและสุขภาพ	 ร่วมกับ	 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัด

กิจกรรมรังสิต	เดิน	วิ่ง	เพื่อสุขภาพ	“RSU	WALK	&	RUN	DO	IT	YOUR	STYLE”	ครั้งที่	3	โดยได้รับเกียรติจาก	

ดร.พงศ์ภัทร	 อนุมัติราชกิจ	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นประธานในพิธีเปิด	

โดยมีบุคลากร	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวนมาก	ณ	บริเวณหน้าอาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันการบิน จัดพิธีประดับปีกนักบิน รุ่น RSU07
 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นประธานในพิธีประดับปีกนักบินและมอบ

ประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	3	สถาบันการบิน	มหาวิทยาลัยรังสิต	รุ่น	RSU07	ในโอกาสที่นักศึกษาได้

ผ่านการฝึกบินปล่อยเดี่ยวตามหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี		 ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยรังสิต	ครูการบิน	จากโรงเรียนการบิน	Bangkok	Aviation	Center	และผู้ปกครอง	ร่วมแสดงความยินดี	

ณ	ห้องประชุม	1-301	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 RSU	Music	Club	 ขอเชิญชวนทุกท่าน	 ร่วมสัมผัสบรรยากาศ

ปลายฝนตน้หนาวพร้อมสนุทรียะจากเสยีงดนตรี	ในโครงการ	“ดนตรี

ในสวน	(ดนตรีเสริมสุข)”	 ทุกวันพฤหัสบดีในเดือนพฤศจิกายน	 ณ	

บริเวณสวนอวตาร	มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 อาจารย์

ธีระชยั	สริิลอ้สกลุเพชร	ชมรมดนตรีสากล	มหาวทิยาลยัรังสติ	โทร.	08-4762-

3434	หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ	RSU	Music	Club	Thailand

ตารางการแสดงดนตรีในสวน	ประจ�าเดือน	พฤศจิกายน	2557

พบกับ “ดนตรีในสวน (ดนตรีเสริมสุข)” 
ทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนพฤศจิกายน



ม.รังสิต จัดการประชุมนานาชาติอาชญากรรม
ทางการเงิน ครั้งที่ 6
 มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติอาชญากรรมทางการเงิน	

ครั้งที่	6	 โดยความร่วมมือระหว่าง	มหาวิทยาลัยรังสิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลกิ	มารา	และ

สถาบนัวจัิยบญัช	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลก	ิมารา	ประเทศมาเลเซยี	ซึง่ไดรั้บเกยีรตจิากวทิยากร	

อาทิ	ผศ.ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ	พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์	พูตระกูล	อาจารย์เสรี	วังส์ไพจิตร	

ดร.วรีะพงษ	์บญุโญภาส	อาจารย์สภุา	ธรรมธิตวิฒัน	์คณุวรพงษ	์สธุานนท	์Dr.Anthony	Glendin-

ning	และ	Datuk	I.G.	Chandran	ณ	ห้องประชุม	1-301	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	

มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จัดโครงการ I-House
ทำาดีเพื่อแม่ของคนไทย 
 ศูนย์บริการนานาชาต	ิร่วมกบัส�านกังานศิษย์เกา่และชมุชนสมัพนัธ์	

จัดโครงการ	I-House	 ท�าดีเพื่อแม่ของคนไทย	 รวมตัวนักศึกษาไทยและ

นักศึกษาทุนต่างชาติ	ได้แก่	นักศึกษาทุนตรองสา	เพ็นล็อก	จากประเทศ

ภูฏาน	นักศึกษาทุนชาฮารี	จากประเทศเนปาล	และนักศึกษาทุนองค์กร

อิสระจากรัฐบาลพม่า	 ร่วมกันท�าความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนน	 ใน

เมืองเอก	และบริเวณโดยรอบ	มหาวิทยาลัยรังสิต
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2 ตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต
ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ที่ประเทศมาเลเซีย

	 นางสาวเกวลิน	ศรีบุตรดี	และนางสาวพนิตา	ว่องไววาณิชย์	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เดินทางไปศึกษาต่อเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาในโครงการ	

Passage	to	ASEAN	(P2A)	ณ	University	of	Malaya	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

	 นางสาวเกวลิน	ศรีบุตรดี	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า	 พวกเราเป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจาก

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์	 และการสนับสนุนจากโครงการ	P2A	 ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็น

โครงการแลกเปลีย่นให้เดนิทางไปเรียนรู้ที	่University	of	Malaya	กวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	

โดยมีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อการพัฒนาเยาวชนให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน	 และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างข้ึน	 ซึ่งการเดินทางไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนใน

ครั้งนี้ใช้เวลารวมทั้งสิ้น	23	วัน	

	 นางสาวพนติา	ว่องไววาณชิย์	นกัศึกษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาภาษาองักฤษ	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	ส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเราทั้งสองคนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ

การใช้ภาษาอังกฤษ	รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียนด้วย	

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเต้น	การเดินทางไปยังสถานที่ส�าคัญต่างๆ	ของประเทศมาเลเซีย	และที่

ส�าคัญคือได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ	จากประเทศในกลุ่มอาเซียนว่าแต่ละคนมีความ

คิดเห็นหรือทัศนคติเร่ืองเกี่ยวกับอาเซียนอย่างไร	 เพื่อจะได้น�ามาประยุกต์และปรับใช้กับการ

วางแผนเตรียมรับมือกับการเข้าสู่อาเซียนในปีหน้าต่อไป	 โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดี	 มี

ประโยชน์ต่อเยาวชน	เพราะจะช่วยกระตุน้และส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละประเทศมีการเตรียม

ความพร้อม	และเป็นกระบอกเสยีงเพือ่เผยแพร่ให้ทกุคนได้รู้จักกบัอาเซยีนมากข้ึนอกีด้วย	การ

เดนิทางไปประเทศมาเลเซยีในคร้ังนี	้ไม่เพยีงแต่ไปเกบ็เกีย่วประสบการณ์	แต่เรายังน�าการแสดง

ของประเทศไทยไปแสดงให้เพื่อนๆ	ชาวต่างชาติได้ชมด้วย	 โดยเตรียมการแสดงร�าไทย	และ

การแสดงเพลงสยามเมืองยิ้ม	พร้อมกับของที่ระลึกไปแจกด้วย

	 “รู้สึกดีใจค่ะ	 เพราะโชคดีที่ได้รับโอกาสได้เดินทางไปเรียนรู้ต่างประเทศ	 และเปิดโลก

กว้างมากข้ึน	ต้องขอขอบคณุอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ทีไ่ว้วางใจให้เราสองคนเป็นตวัแทน

ประเทศไทย	เราจะเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้มากที่สุด	เพื่อจะได้น�ากลับมาบอก

เล่าให้เพื่อนๆ	และรุ่นน้องได้ฟัง	ถึงแม้ว่าการบอกต่อของเราจะเป็นเพียงกลุ่มนักศึกษาในคณะ

ศิลปศาสตร์	หรือในมหาวทิยาลยั	แต่อย่างน้อยก็ยังได้เป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์ได้อกีทางหนึง่	

ดังนั้น	การได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้	 เราทั้งสองคนจะไม่กลัว	ไม่อาย	และจะใช้ช่วงเวลานี้

ให้คุม้ค่ามากทีส่ดุ	ประเทศมาเลเซยีเป็นประเทศทีม่คีวามหลากหลายทางภาษา	ไม่เพยีงแต่เรา

จะสื่อสารด้วยภาษากลางของอาเซียน	(ภาษาอังกฤษ)	เท่านั้น	แต่เรายังจะได้ท�าความรู้จัก

กับภาษาพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียด้วย”	นางสาวเกวลิน	กล่าวทิ้งท้าย
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สวมผ้าใบ แบกกระเป๋า ตะลุยญี่ปุ่น #1

 สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน	 ส�าหรับคอลัมน์	

Hichhiker	 ฉบับนี้	 กระผมฮาตะซังได้ขออนุญาต

แบ่งปันพื้นที่ของท่านอาจารย์อิท	 คอลัมนิสต์

ประจ�า	 เพื่อน�าเสนอเร่ืองราวการสะพายกระเป๋า

ตะลยุต่างประเทศ	ณ	ดนิแดนอาทติย์อทุยัเปน็คร้ัง

แรกในชีวิตของฮาตะกับคุณบอดี้การ์ดสาว	 ซึ่ง

ต้องขอขอบคุณความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศไทยกับญ่ีปุ่น	 ที่เปิดโอกาสให้เราได้เดิน

ทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า	 และท�าให้

ความฝันของแบค็แพค็เกอร์ตาด�าๆ	ทัง้สองคนได้

เป็นจริงเสียที	

	 ก่อนออกเดินทางเราได้วางแผนเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยว	 รวมทั้งหาข้อมูลการเดินทาง

ภายในญี่ปุ่นจากคนรอบข้าง	เพื่อน	พี่	น้อง	และ

Tokyo Sky Tree จากริมแม่น�้าซูมิดะ
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	 คณะเทคโนโลยีชวีภาพ	วทิยาลยันวตักรรมเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดโครงการ

ม.รังสิต จัดโครงการค่ายโลกจุลินทรีย์
และโครงการประกวดนวัตกรรม

อากู๋	(555)	ตลอดจนรีวิวต่างๆ	นานา	ซึ่งก็ได้รับ

ข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชนม์ากพอใหเ้ราเอาตวัรอดได	้

โดยทริปนี้เรียกว่าเป็นมินิทริป	ระยะเวลา	4	คืน	5	

วัน	ออกเดินทางด้วยสายการบิน	Thai	Air	Asia	X	

มุ่งหน้าจากสนามบินดอนเมือง	ตรงสู่ท่าอากาศยาน

นานาชาตินาริตะ	ประเทศญี่ปุ ่น	สนนเวลาใน

การนัง่ๆ	นอนๆ	บนเคร่ืองอยู่ทีป่ระมาณ	6	ชัว่โมง	

และเช้าวันใหม่ที ่สดใสในญี่ปุ ่นได้เริ ่มขึ้น	 ณ	

บัดนาว

	 Ohayo	Japan	มาถึงญีปุ่น่แลว้ครับ	เปน็ชว่ง

สายๆ	เวลาประมาณ	11	นาฬิกา	(เวลาที่ญี่ปุ่นจะ

เร็วกว่าบ้านเรา	2	ชั่วโมง)	ตามแพลนวันแรกของ

ฮาตะและคุณบอด้ีการ์ดสาวเป็นวันสบายๆ	เตรียม

เช็กอินเข้าที่พักและเที่ยวใกล้ๆ	กับที่พักในย่าน

อเุอโนะ	เราเดนิทางออกจากสนามบนินาริตะโดย

รถไฟสาย	Keisei	Main	Line	มุ่งตรงไปยังอุเอโนะ	

ซึ่งใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมง	10	นาที	ระหว่าง

ทางน่ังชมวิวจากสองข้างทางเพลิดเพลินเจริญจิต

ดีครับ	

	 สถานอีเุอโนะ	เปน็สถานหีลกัอกีหนึง่แหง่

ในกรุงโตเกียว	 เราแวะซื้อบัตรรถไฟฟ้า	Suica	

Pass	ซึ่งเป็นแบบเติมเงินส�าหรับใช้เดินทางไปยัง

สถานทีต่่างๆ	แตยั่งไมถึ่งทีพ่กันะครับ	เพราะเรา

ตอ้งนัง่รถไฟตอ่อกีหนึง่สถานไีปยัง	Inaricho	Sta-

tion	ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม	Oak	Hotel	ที่

เราจะพ�านักในทริปนี้	 (เดินหลงทางหาโรงแรม

ไม่เจออยู่พักใหญ่	555)	

	 หลงัจากเชก็อนิเกบ็สมัภาระพร้อมงีบเตมิ

พลังเป็นที่เรียบร้อย	ก็ถึงเวลาแบ็กแพ็กออกเดิน

ทางไปยังจุดหมายแรกเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

และไหวพ้ระขอพร	ณ	วดัเซนโซจิ	ย่านอาซากสุะ	

ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว	 เดินมา

เรื่อยๆ	จะพบกับประตู	Kaminarimon	ซุ้มประตู

สีแดงท่ีประดับด้วยโคมไฟขนาดยักษ์ต้ังตระหง่าน

อยู่หนา้ทางเข้าวดัเซนโซจิ	และทีข่าดไมไ่ดใ้นการ

เดนิทางมาวดัเซนโซจิคอื	การแวะชมิซาลาเปาชบุ

แป้งทอด	ร้าน	Kokonoe	ในต�านาน	ระหว่างเดิน

รับลมรอบๆ	วัด	ชมวิว	Tokyo	Skytree	ริมแม่น้�า

ซูมิดะ	ท้องก็เริ่มร้อง	 ได้เวลาดินเนอร์มื้อแรกใน

ญ่ีปุ่นแล้วครับ	ท่ีร้านอาหารเล็กๆ	ระบบออโตเมติก

หยอดเงินใส่ตู้พร้อมเลือกเมนูของคุณลุงคุณป้า

แสนใจด	ีทีแ่มเ้ราจะงมโขง่หาวธีิอยู่นานแสนนาน

เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเจอระบบนี้	 แต่

คุณป้าเจ้าของร้านก็เดินเข้ามาจัดการให้เสร็จสรรพ	

อิ่มอร่อยสบายท้อง	 ก่อนออกจากร้านโค้งค�านับ

ขอบคุณคุณลุงคุณป้า	3	คร้ัง	หลังจากน้ันก็เดินเก็บ

บรรยากาศช่วงเย็น	 ชมไฟภายในวัดและบริเวณ

รอบๆ	อีกสักพัก	ก่อนเดินทางกลับที่พักเก็บแรง

ไวแ้ละศึกษาเสน้ทางส�าหรับโปรแกรมในวนัรุ่งข้ึน					

	 วันที่	 2	 ในดินแดนอาทิตย์อุทัย	 เช้านี้

อากาศสดใสมาก	 แวะทานข้าวปั้นม้ือเช้าร้าน

สะดวกซื้อใกล้ๆ	ที่พัก	ก่อนออกเดินทางไปตลาด	

Musashi	Koyama	เขตชินากาว่า	ถึงแม้ว่าจะศึกษา

ข้อมลูการเดนิทางมาอย่างดแีลว้	แตพ่อเอาเข้าจริง

หลงทางจนได้	กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไปโผล่สถานีโยโก-

ฮาม่าเป็นที่เรียบร้อยครับ	555	 ต้องนั่งรถไฟย้อน

กลับมากว่า	10	 สถานี	 ส�าหรับตลาด	Musashi	

Koyama	ซึง่เปน็ชอปปงิสตรีทแหลง่รวบรวมของกนิ

สุดอร่อย	 และข้าวของเคร่ืองใช้สุดชิค	 แวะชอป	

ชิม	ชิล	ได้สักพักก็ได้เวลาไปต่ออีกหนึ่งสถานที่ใน

ฝันของเด็กๆ	ทุกคน

	 จากเขตชินากาว่า	 เราเดินทางด้วยรถไฟ

ข้ามมายังดินแดนมหัศจรรย์สุดหรรษา	ณ	Tokyo	

Disney	Station	และนัง่รถไฟต่อมายังจุดหมายของ

เราคือ	Tokyo	DisneySea	ครับ	(ที่ญี่ปุ่นจะแบ่งเป็น	

Tokyo	DisneyLand	และ	Tokyo	DisneySea)	 โดย

ซื้อต๋ัวแบบ	Starlight	Passport	 ล่วงหน้ามาจาก

บ้านเรา	 เมื่อก้าวเท้าออกจากสถานีเหมือน

เจอมนต์สะกดให้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง	กับ

บรรยากาศที่น่าตื่นตา	ตื่นใจ	ชวนให้ตื่นเต้นสุดๆ	

ไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดหรือเครื่องเล่น	ในโซน

ต่างๆ	อาทิ	Tower	of	Terror,	Tomorrowland	หรือ	

Mysterious	 Island ใช้เวลาเดินพักใหญ่จนตะวัน

ตกดิน	 ก็มาถึงไฮไลต์ที่รอคอยกับการแสดงโชว์

จัดเต็มทั้งแสง	ส	ีเสยีง	พล	ุและไฟแสนอลงัการ	

น�าทมีโดยมกิกีเ้มาส์กับผองเพื่อนครับ	เรียกได้ว่า

เป็นค�่าคืนสุดวิเศษ	ฟินกันแบบสุดติง่กระดิ่งแมว

เลยทีเดียว	

	 หลังโชว์จบเราเดินเก็บบรรยากาศอีกสักนิด	

แต่กล้องถ่ายภาพเจ้ากรรมดันแบตเตอรี่หมด

ซะได้	 แกมบังคับให้ต้องกลับ	 ใจจริงยังไม่อยาก

กลับเลย	 แต่สภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวย	 ระบม

ไปทัว่ขาลากยาวไปถึงหวัแม่โปง้เทา้	555	กลบัถึงที่

พกัแชน่้�าอุน่สบายอรุา	เตรียมตวัส�าหรับจุดหมาย

ในวันถัดไป	 โดยท่านสามารถติดตามอ่านกันต่อ

ได้ในฉบับหน้านะครับ

ค่ายโลกจุลินทรีย์	คร้ังที่	3	และโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	

ครั้งที่	2	ในวันเสาร์ที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	ณ	อาคารวิษณุรัตน์	(อาคาร	5)	

มหาวิทยาลัยรังสิต

	 โครงการดังกล่าวฯ	จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านจุลินทรีย์	ทางด้านการ

เรียนการสอนและผลงานวจัิยของคณะเทคโนโลยีชวีภาพ	ไปสูผู้่เรียนในชัน้มัธยมศึกษา

ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์	 ไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพและ

สง่เสริมใหน้กัเรียนและครูแนะแนวรู้จักเทคโนโลยีชวีภาพมากย่ิงข้ึน	(ไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย

ใดๆ	ทั้งสิ้น)		โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่	15	พฤศจิกายน	2557

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ผศ.นันทนิตย	์

คงวัน	โทร.	0-2997-2200-30	ต่อ	3208	หรือ	08-3711-2780	E-mail	:	nun_1206@

hotmail.com
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Showcase
 ของดีมีอยู่

	 นัก ศึกษาคณะเทคโนโล ยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้รับคัดเลือกเป็น	Google	Stu-

dent	Ambassador	(GSA)	 เข้าร่วมโครงการ	Google	

Summit	2014	ณ	เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์

	 นายภัคพล	เจจือ	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขา

วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ว

ว่า	ทาง	Google	เปิดรับสมัครเยาวชนและนักศึกษา

จากทัว่โลก	เพือ่คดัเลอืกเปน็ตวัแทนในการประสาน

งานระหว่าง	Google	 กับมหาวิทยาลัย	 โดยการให้

ความรู้เกี่ยวกับการน�า	Google	Apps	for	Education	

หรือแอพพลิเคชั่นที่น�ามาใช้พัฒนาและใช้ในระบบ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	อาทิ	Gmail,	

Google	Calendar,	Google	Document,	Google	site	

และ	Google+	 ซึ่งหลังจากทราบข่าวจากแฟนเพจ	

Google	 RSU	 ของศูนย์นวัตกรรมการเ รียนรู้	

มหาวิทยาลัยรังสิต	ว่า	มีการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม

โครงการฯ	 จึงสนใจสมัคร	 ซึ่งทราบภายหลังว่ามี

ผู้สมัครคดัเลอืกมากกวา่	1,000	คน	200	มหาวทิยาลยั	

จาก	9	ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้แก่	1.	

ไทย	2.	 เวียดนาม	3.	มาเลเซีย	4.	ฟิลิปปินส์	 	5.	

สิงคโปร์	6.	ปากีสถาน	7.	อินโดนีเซีย	8.	ศรีลังกา		

และ	9.	ปากีสถาน	เพื่อคัดเลือกเพียง	150	คน	โดย

ตนและเพื่อนต่างสาขาวิชาคือ	นายชินวัตร	อึ้งศรี-

พิพัฒ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็น	

Google	Student	Ambassador	(GSA)	

	 นายชินวัตร	อึ้งศรีพิพัฒ	กล่าวเสริมว่า	หลัง

จากผ่านการคัดเลือกพวกเราต้องเข้าร่วมกิจกรรม

	 น้�าตาล-พิจักขณา	น�าทีมเพื่อนนักศึกษา

ภาพยนตร์ฯ	ม.รังสิต	ท�าหนังสั้น	เรื่อง	“ไอ้ตี๋...

บุหร่ี	5	 มวน”	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 โครงการ

ประกวดหนังสั้น	 ท�าดีเพื่อสังคม	 ปี	2	 ภายใต้

หัวข้อ	‘บุหรี่สูบชีวิต’

	 นางสาวพิ จักขณา	 วงศารัตนศิลป์	

นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขาวิชาการภาพยนตร์และ

วีดิทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

ในฐานะผู้ก�ากับหนังสั้น	 เร่ือง	 “ไอ้ตี๋...	 บุหร่ี	5	

มวน”	กล่าวว่า	ส�าหรับหนังสั้นเรื่องดังกล่าวเป็น

โครงการประกวดหนังสั้น	 ท�าดีเพื่อสังคม	 ปี	2	

หัวข้อ	 ‘บุหรี่สูบชีวิต’	 จัดโดยสถานีโทรทัศน์	

ผ่านดาวเทียม	โอเคไลฟ์อาเซียน	ซึ่งเปิดโอกาส

ใหผู้้เข้าร่วมโครงการทัง้ในระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายจนถึงระดบัอดุมศึกษาไดส้ง่บทหนงัสัน้เข้า

ร่วมประกวดในรอบแรกก่อน	และเราผ่านการ

คัดเลือกเป็น	1	ใน	20	เรื่อง	หลังจากนั้นพวกเรา

สมาชิกทีมโรงหนังฟิล์ม	 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา

ภาพยนตร์ฯ	 ทั้งหมดได้น�าบทหนังมาปรับและ

วางแผนการถ่ายท�า	 โดยหนังสั้นเร่ืองดังกล่าวนี้

ถ่ายทอดเร่ืองราวของเด็กหนุ่มลูกชายเจ้าของ

ร้านโชห่วย	รับหน้าที่ช่วยแม่ขายของ	ซึ่งสินค้าที่

ขายดีในร้านคือ	บุหรี ่แบ่งขาย	(ที่มาของเรื ่อง	

ไอ้ตี๋...	บุหรี่	5	มวน)	แต่ประเด็นที่เราต้องการจะ

สือ่ใหค้นดไูดเ้หน็คอื	โทษของบหุร่ีทีไ่ม่ไดเ้กดิข้ึน

เวิร์กชอป	Google	Student	Ambassador	(GSA)	ณ	เมือง

เซบู	ประเทศฟิลิปปินส์	กับเพื่อนๆ	ที่ผ่านการคัดเลือก	

โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพวกเราเตรียมตัวในเรื่องของ

ภาษา	เตรียมกจิกรรมการแสดงทีส่ือ่ถึงศิลปวฒันธรรม

ของประเทศไทย	และศึกษาเพื่อเติมเกี่ยวกับแอพพลิ-

เคชัน่ตา่งๆ	ของ	Google	ทีน่�ามาใชใ้นการเรียนการสอน	

เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นทาง	Google	 จะให้เราแบ่งกลุ่ม

ให้ตัวแทนจากประเทศต่างๆ	 น�าเสนอกิจกรรมที่น�า

แอพพลิเคช่ันต่างๆ	มาประยุกต์ใช้	ซ่ึงหลังจากการเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวพวกเราในฐานะ	GSA	 จะท�าหน้าที่

ประชาสมัพนัธ์โครงการตา่งๆ	อาท	ิการประกวดแข่งขัน	

การจัดแคมป์	การสนับสนุนทุนการศึกษา	จัดกิจกรรม

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ	

Google	 ฯลฯ	 ภายในมหาวิทยาลัยของตน	 และร่วม

กิจกรรมกับ	Google	ประเทศไทยในการแนะน�าความรู้

ต่างๆ	อีกด้วย

	 “โครงการฯ	 นี้	 ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและมี

ประโยชน์อย่างมากส�าหรับพวกเรา	 เพราะนอกจาก

ความรู้ที่เราได้รับจาก	Google	แล้ว	ยังได้ฝึกภาษา	ฝึก

ความกลา้แสดงออก	ไดม้ติรภาพมากมายทัง้จากเพือ่น

ต่างมหาวิทยาลัยและเพ่ือนต่างชาติ	 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ทัง้เร่ืองวฒันธรรมและการศึกษาของแต่ละประเทศ	ซึง่

เราสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและ

พัฒนาการเรียนของเราให้ดีข้ึนต่อไป”	 นายชินวัตร	

กล่าวเพิ่มเติม

นักศึกษา ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น

Google Student Ambassador (GSA) 2014
“ไอ้ตี๋... บุหรี่ 5 มวน”  ผลงาน นศ. นิเทศฯ ม.รังสิต 

คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้น หัวข้อ ‘บุหรี่สูบชีวิต’

เฉพาะผู้สบูอย่างเดยีว	แตยั่งสง่ผลกบัคนรอบข้าง

อีกด้วย	แต่ละคนมีทางเลือกในชีวิตที่ต่างกัน	อยู่

ที่ว่าเราเลือกจะให้เป็นแบบไหน

	 ดา้น	นายกฤษชยัส	์ธิตบิลูยารัตน	์นกัศึกษา

ชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะ

ผู้ก�ากับภาพ	เรื่อง	“ไอ้ตี๋...	บุหรี่	5	มวน”	กล่าว

เพ่ิมเติมว่า	ทมีงานมเีวลาในการเตรียมงานถ่ายท�า

หลังจากทราบผลว่าเร่ืองที่ส่งเข้าไปผ่านเข้ารอบ

ประมาณเดือนกว่าๆ	 ตอนแรกคิดกันไว้หลาย

เร่ือง	แตส่ดุทา้ยเลอืกเร่ืองของ	น้�าตาล-พจัิกขณา	

เพราะเป็นการเล่าเร่ืองที่แตกต่างไปจากมุมของ

คนอื่น	 หลังจากนั้นเป็นการแคสนักแสดงซึ่งมีตัว

หลักเป็นเด็กหนุ่มลูกชายเจ้าของร้านโชห่วย	 แม่	

และคนซื้อบุหรี่	หนังสั้นเรื่องนี้มีความยาว	9	นาที	

โดยเราท�าออกมาเปน็หนงัสัน้แนวคอมมาดีท้ีส่อด

แทรกแนวคิดเก่ียวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีในหลากหลาย

มุมมองทั้งคนขายและคนซื้อมากกว่าเน้นความ

ดรามา่	หรือเนน้แคเ่พยีงวา่จุดจบของคนทีส่บูคอื

เป็นโรคร้ายเท่านั้น	 และจากการประกวดผลงาน

เรื่องดังกล่าวท�าให้พวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้	

	 “นอกจากเนื้อเร่ืองที่แหวกแนวไปจากทีม

อืน่แลว้	หนงัสัน้ของพวกเราไดรั้บค�าชมจากคณะ

กรรมการในเรื่องของมุมภาพเป็นพิเศษ	ไม่ว่าจะ

เปน็อารมณ	์โทนส	ีซึง่กบัผลงานชิน้ดงักลา่วถือเปน็

อีกหนึ่งก้าวประสบการณ์ที่ดีในการได้น�าความรู้

ดา้นการเรียนภาพยนตร์มาใชส้ร้างสรรคส์ิง่ดีๆ 	ให้

สังคมของพวกเราสมาชิกทีมโรงหนังฟิล์ม	 และ

เร็วๆ	 นี้	 พวกเรามีแพลนในการเตรียมท�าหนังสั้น

เร่ืองใหม่กนัอยู่	เพราะพวกเราเชือ่วา่ประสบการณ์

ก้าวเล็กๆ	จากการประกวดหนังสั้นในหลากหลาย

เวที	จะท�าให้พวกเราน�าความรู้มาพัฒนาฝีมือ

ตวัเองได”้	นายวชัรชยั	ใจเพชร	สมาชกิทมีโรงหนงั

ฟิล์ม	กล่าวเพิ่มเติม	

	 ทั ้งนี ้	สามารถติดตามชมหนังสั ้น	เรื ่อง	

“ไอ้ตี๋...	 บุหร่ี	5	 มวน”	 โดยทีมงานโรงหนังฟิล์ม	

ไดท้ี:่	http://www.youtube.com/watch?v=fs5Yhb9

JBBQ&feature=youtu.be
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The	Purge:	Anarchy	เล่าเร่ืองราวท่ีสืบเน่ืองมาจาก	The	Purge	

ซ่ึงใน	 The	 Purge	 มีการน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการท่ีทางการ

ประกาศให้ใน	1	ปี	มี	1	วัน	เป็นช่วงเวลาแห่งการช�าระบาป	โดยใน

วันน้ันการฆาตกรรมและก่ออาชญากรรมไม่ถือว่าผิดกฎหมาย	

กล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่าในวันน้ัน	 การจ้ี	 ปล้น	 ฆ่า	 ท�าร้าย

ร่างกาย	 หรือบุกรุกเข้าไปในบ้านเป็นส่ิงท่ีสามารถกระท�าได้โดยมี

ก�าหนดเวลาเร่ิมต้นจากค่�าถึงรุ่งเช้า	

โครงเร่ืองของ	The	Purge	 ก็คือครอบครัวหน่ึงวางแผนเก็บตัว

อยู่ในบ้านท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา	 เพ่ือให้ผ่านพ้น

คืนแห่งการช�าระบาป	แต่เกิดปัญหาเม่ือลูกชายไปเปิดประตูให้ชาย

ผิวด�าเข้ามาในบ้าน	 ในขณะท่ีมีกลุ่มผู้ต้องการช�าระบาปมาขอให้

ส่งตัวชายคนน้ันกลับคืนมา	

เม่ือมาเป็น	The	Purge:	Anarchy	เร่ืองราวขยายจากในบ้านเป็น

ท้องถนน	 ท�าให้เห็นภาพเหตุการณ์ช�าระบาปตามริมทางและตรอก

ซอย	 รวมถึงบรรยายให้เห็นว่ามีคนร่�ารวยจ�านวนหน่ึงอยากช�าระ

บาป	 แต่ไม่อยากไปเดินเส่ียงตายตามถนน	 จึงจ้างให้คนไปจับตัว

เหย่ือมาล่าในท่ีซ่ึงจัดเตรียมไว้	 รวมถึงมีการเพ่ิมเติมประเด็นท่ีทาง

การจัดกองก�าลังออกมาร่วมการช�าระบาปด้วย	

ท้ังใน	The	Purge	และ	The	Purge:	Anarchy	เป็นภาพยนตร์ท่ีมี

แนวคิดโดดเด่นและดึงดูดคนดูได้อย่างมาก	 ในขณะเดียวกันก็มี

ประเด็นสาระท่ีหนักแน่นโดยเฉพาะประเด็นการกดข่ีทางชนช้ัน	

(คนรวยปลอดภัยและเป็นผู้ล่า	 ส่วนคนจนไม่ปลอดภัยและเป็น

เหย่ือ)	และเม่ือมองในฐานะท่ีเป็นภาพยนตร์บันเทิง	ก็ถือว่ามีความ

ต่ืนเต้นระทึกใจน่าติดตามตลอดท้ังเร่ือง	

ถ้ากระเป๋าสตางค์ไม่ได้เป็นเพียง

แค่ของใช้ประจ�าวัน	 แต่มันยังเป็น

อ�านาจมหัศจรรย์ท่ีจะท�าให้ชีวิตคุณ

เปล่ียนไปในพริบตา	 คุณพร้อมท่ีจะ

พิสูจน์ไหม?

‘คะเมะดะ	จุนอิชิโร’	เป็นท่ีปรึกษา

ให้แก่ประธานบริษัทจ�านวนมากใน

เชื่อว่าคนที่มีโทรศัพท์มือถือน่าจะชื่นชอบการถ่ายภาพ	 จนท�าให้แซว

กันเล่นๆ	ว่า	ยุคนี้เป็นยุคสังคมก้มหน้า	ก่อนกินข้าวต้องถ่ายภาพ	หรือถ่าย

เซลฟี่	(Selfie)	ฯลฯ	จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ชอบถ่ายภาพกันจริงๆ	แล้วท�าไม

ไม่ลองเอาภาพที่ถ่ายไปขายกันดูเผื่อจะได้เงินมาใช้		ลอง	Download	Clashot	

ใน	App	Store	หรือ	ใน	Google	Play	ดูครับ		Clashot	เป็นเหมือน	Photo	Stock	

เพื่อขายภาพลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ต่างๆ	 เป็น	Apps	

ส�าหรับเปลี่ยนภาพที่เราถ่ายให้กลายเป็นเงินได้	 โดยที่เราจะต้องสมัคร

สมาชิกผ่าน	Apps	บนมือถือ	จากนั้นก็	Upload	เข้าสู่ระบบ		โดยสามารถใส่

ค�าอธิบายภาพเพื่อง่ายต่อการค้นหา	 มีการกด	 Like	 กดซื้อจากสมาชิกทั่ว

โลก	ราคาขายภาพจะอยู่ที่	0.99$	และเราได้ส่วนแบ่ง	0.44$	(ประมาณ	14	

บาท)	หากรูปได้	Expert	Like	จากช่างภาพมืออาชีพจะได้เพิ่มอีก	0.10$	หลัง

จากนั้นเราก็สามารถโอนเงินที่ได้เข้าบัญชีที่	Paypal	 โดยมียอดเงินขั้นต่�า	3$	

และหากจะถอนออกจากบัญชีต่�ากว่า	5,000	บาท	จะเสียค่าธรรมเนียม	50	บาท	

แต่ถ้ามากกว่า	5,000	บาท	ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม	เผื่อจะได้เงินเป็นค่า

ขนมนะครับ

Recommended

ญ่ีปุ่น	 เขาสังเกตการใช้กระเป๋าสตางค์

ของกลุ่มคนท่ีได้ช่ือว่าหาเงินเก่งท่ีสุด

และมีฐานะม่ันคงท่ีสุด	 แล้วสรุปออก

มาเป็นเคล็ดลับง่ายๆ	 แนะน�าวิธีใช้

กระเป๋าสตางค์	 กฎและวิธีใส่ใจเร่ือง

เงิน	 รวมท้ังวิธีควบคุมเงิน	 ซ่ึงมีหลัก

จิตวิทยารองรับ	 ท่ีส�าคัญเขาพิสูจน์

ด้วยตัวเองมาแล้ว	

‘ชีวิตม่ังค่ังด้วยกระเป๋าสตางค์ใบ

เดียว’	 สร้างปรากฏการณ์ขายดีถล่ม

ทลายในประเทศญ่ีปุ่น	 ต้ังแต่ตีพิมพ์

คร้ังแรกเม่ือปี	2010	และยังคงต�าแหน่ง

หนังสือขายดีอย่างต่อเน่ืองท้ังในญ่ีปุ่น

และจีน	 หลายคนซ้ือกระเป๋าสตางค์

ทันทีท่ีอ่านหนังสือเล่มน้ีจบ	และเม่ือน�า

วิธีคิดตามที่ผู้เขียนบอกไว้ไปใช้ก็พบ

ว่ากระเป๋าสตางค์หน่ึงใบสามารถพลิก

ฐานะทางการเงินแบบหน้ามือเป็น

หลังมือ!	 แต่คุณอย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งที่

กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องจริง	 จนกว่า

คุณจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์	 และท�า

ตามค�าแนะน�าที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้

ซะก่อน

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ร่วมกับ	 สมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	(สสอท.)	ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 และ

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากว่า	70	แห่ง	ลงนามความ

ร่วมมือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ	

		 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รังสติ	 กล่าวว่า	 การลงนามความร่วมมอืคร้ังนี	้ ต่อยอด

จากการท�างานในโครงการ	RSU	Healthy	Campus	

และมีสถาบันอุดมศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

กว่า	70	 แห่ง	 โดยเราจะต้ังเป้าหมายร่วมกันว่า	 จะ

สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้	 พัฒนาสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	นอกจาก

นี้	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน	เพื่อปรับปรุง

และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	 ซึ่งจากการ

ด�าเนินงานโครงการ	RSU	Healthy	Campus	2	ปีที่ผ่านมา	

ประสบความส�าเร็จอย่างด	ีอาจารย์	บคุลากร	นกัศึกษา	

และประชาชนรอบมหาวทิยาลยั	มแีนวโน้มเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรม	บรูณาการสร้างเสริมสขุภาพกบัภารกจิปกติ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 จึงเห็นโอกาสเสริมความเข้มแข็ง

แก่รากฐานของระบบ	และกลไกการสร้างเสริมสุขภาพ

ของมหาวทิยาลยั	สร้างเครือข่ายสถาบนัอดุมศึกษาทีม่ี

ความพร้อมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่จะเกิดความย่ังยืนในการ

ด�าเนินงานต่อไป

	 ดา้น	ดร.พรชยั	มงคลวนชิ	นายกสมาคมสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	กล่าวในการเสวนา

เร่ือง	“มุมมองของผู้บริหารกบัการสร้างเสริมสขุภาพใน

สถาบันอุดมศึกษา”	 ว่า	 สถานการณ์สุขภาพใน

มหาวิทยาลัยคล้ายคลึงกัน	 เพราะนิสิต	 นักศึกษาอยู่ใน

ช่วงวัยรุ่น	มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เทคโนโลยีและ

การส่ือสารที่ทันสมัย	 เข้าถึงง่าย	 ส่งผลให้วัยรุ่นมี

ความเครียดในการปรับตัวมากข้ึนและมีพฤติกรรมไม่

เหมาะสม	กอ่ใหเ้กดิปญัหาสขุภาวะตา่งๆ		แตส่ถานการณ์

ของปัญหาจะมีความแตกต่างกันตามบริบทที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัย	 การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนร่วมมือกัน	

จะเปน็แนวทางหนึง่ทีส่ง่เสรมิใหน้สิติ	นกัศึกษาเข้าใจและ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี		ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตและการเรียนที่ดีด้วย	

	 ทพ.กฤษดา	 เรืองอารีย์รัชต์	 ผู้จัดการส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 กล่าวว่า	 สสส.	

สนบัสนนุใหส้ถานศึกษาทกุระดบัมุง่สูก่ารเปน็สถานศึกษา

เพื่อการสร้างเสรมิสุขภาพ	ในส่วนของสถาบันอุดมศกึษา	

สสส.	มกีารสนบัสนนุทัง้ในรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค	์

พฒันาแกนน�า-เครือข่ายนสิติ/	นกัศึกษา	รวมถึงสนบัสนนุ

การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ	ซึ่งด�าเนิน

การมาตั้งแต่ปี	2550	 ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ	 เอกชน	

ราชภัฏ	 เทคโนโลยีราชมงคล	 และสถาบันอุดมศึกษา

เฉพาะทาง	 อย่างโรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน	

เป็นต้น	ซึ่งการประชุมครั้งนี้	มีการท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	ซึ่งถือเป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่	“เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ”	โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วม

กันลงนามเพื่อสร้างงาน	 กิจกรรม	 พัฒนางานนวัตกรรม	

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ของสถาบัน	 โดยมี	 สสส.	

และมหาวิทยาลัยรังสิตให้การสนับสนุนด้านวิชาการและ

องค์ความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ร่วมพัฒนา	 และจัด

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ	

14 15

ม.รังสิต จับมือ สสอท. - สสส.
ผนึกกว่า 70 สถาบันอุดมศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

สร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

News



 大家好！Dàjiā hǎo!	 สวัสดีค่ะทุกๆ	 คน	 กลับมาพบกันอีกคร้ังในคุยเฟื่องเร่ืองภาษา	
ส�าหรับฉบับนี้ก็เป็นช่วงการปิดฉากลงของกีฬาเอเชี่ยนเกมส์	2014	กีฬาสร้างความสามัคคี	

สร้างความปรองดอง	เป็นกีฬามหาชน	แม้กระทั่งคนในครอบครัว	อากง	อาม่า	คุณตา	คุณยาย	

คุณพ่อ	คุณแม่	ก็มาดูกีฬาไปด้วยกันอย่างสนุกสนานเฮฮาพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว	เราเลย

ไม่พลาดท่ีจะพาท่านผู้อ่านมาเรียนรู้ค�าศัพท์สมาชิกในครอบครัวไปพร้อมกัน	 	 มีครอบครัว	 ถึงมีฉัน	

เพราะฉะนั้น	ดื่มน้�าจึงต้องร�าลึกถึงต้นธาร	饮水思源  yǐnshuǐsīyuán

	 โรคอีสุกอีใส	(Chicken	Pox	หรือ	Varicella)	เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่

ท�าให้เกิดงูสวัด	 โดยโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสถูกบริเวณที่เป็นผ่ืน

หรือสัมผัสถูกของใช้	เช่น	แก้วน้�า	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	ผ้าห่ม	หรือท่ีนอน	ท่ีมีการปนเป้ือน

เชื้ออีสุกอีใสหรืองูสวัด	 รวมทั้งจากการไอ	 จาม	 หายใจรดกัน	 และสูดหายใจเอาละออง

ฝอยของตุม่น้�าผ่านเข้าทางเย่ือเมอืก	การตดิเชือ้สว่นใหญพ่บในเดก็ซึง่ท�าใหเ้กดิไข้ออกผ่ืน

ทีไ่มรุ่นแรงสามารถหายไดเ้อง	ขณะทีใ่นผู้ใหญน่ัน้จะมอีาการและปญัหาแทรกซอ้นทีรุ่นแรง

กว่า	คือ	เด็กจะมีไข้ต่�าและอ่อนเพลียแต่ในผู้ใหญ่มักมีไข้สูง	นอกจากนี้	จะมีอาการปวด

เมื่อยตามตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่	มีผื่นแดงแล้วกลายเป็นตุ่มนูน	มีน้�าใสๆ	และมีอาการคัน	

จากนั้นจะกลายเป็นหนอง	และตกสะเก็ดหมดเมื่อเข้าสัปดาห์ที่	2	และค่อยๆ	หลุดไป	

	 การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ	 โดยให้ผู้ป่วยพักผ่อน	 ให้ยาลดไข้และบรรเทา

อาการคัน	ส�าหรับยาต้านเชื้อไวรัสควรให้ภายใน	24	ชั่วโมงหลังจากผื่นขึ้น	จึงจะสามารถ

ลดความรุนแรงของโรคได้	 อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาจึงควรปรึกษา

แพทย์และเภสัชกรทุกคร้ังเพราะยาบางชนิดอาจท�าให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้		

ส�าหรับการฉีดวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอีสุกอีใสได้	 โดยควรฉีดในเด็ก

อายุตั้งแต่	1	ปีขึ้นไปจนถึงอายุ	12	ปี	โดยต้องรับวัคซีน	2	เข็ม	ห่างกันอย่างน้อย	3	เดือน	

และผู้ที่อายุมากกว่า	13	ปี	ต้องรับวัคซีน	2	เข็ม	ห่างกันอย่างน้อย	1	เดือน	โดยที่การฉีด

เข็มแรกมปีระสทิธิภาพปอ้งกนัได	้85.7%	ขณะทีถ้่าไดรั้บการฉีดในเข็มที	่2	จะมปีระสทิธิภาพ

สูงถึง	99.6%	

	 อย่าลืมนะครับ	หากมีข้อสงสัยด้านสุขภาพหรือการใช้ยา	สามารถติดต่อศูนย์

เภสัชสนเทศได้ที่	0-2977-2200-30	ต่อ	5041	หรือ	www.dic-rsu.net	

“โรคอีสุก
อีใส”

เรียนรู้คำาศัพท์
ภาษาจีน
ทีใ่ช้เรยีกสมาชกิในครอบครวั
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	 นางสาวทัศตะวัน	 ด่วนตระกูลศิลป์	

เลขานุการสถาบันการทูตและการต่างประเทศ	

มหาวทิยาลยัรังสติ	จบการศึกษาระดบัปริญญาโท

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเคยเป็น

นักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ	Education	

Visitation	 ณ	 ประเทศเกาหลีใต้	 ล่าสุดได้รับทุน	

“2014	Korean	Government	Scholarship	Program”	

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	 ที่มหาวิทยาลัย	

Kyungsung	ประเทศเกาหลี	

รัฐบาลเกาหลีมอบทุนให้แก่นักเรียนไทย

	 ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสถาบันการทูต

และการต่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 และ

ทราบข่าวจากศูนย์บริการนานาชาติ	 หรือ	Inter-

national	Sevice	Center	(ISC)	วา่มกีารประกาศสอบ

ชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	

ส�าหรับนักเรียนไทยประจ�าปี	2014	 จ�านวน	13	

ทุน	 จาก	National	 Institute	for	 International	

Education	(NIIED)	ซึ่งทุนนี้มีชื่อว่า	“2014	Korean	

Government	Scholarship	Program”	 เป็นทุนจาก

รัฐบาลเกาหลีโดยตรงที่มอบให้แก่นักเรียนไทยที่

ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	และปริญญาเอก	

	 “การสมัครทุนแบ่งออกเป็น	2	ประเภทคือ

สมัครผ่านทางสถานทตูเกาหล	ีประจ�าประเทศไทย	

(โดยเลือกมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะศึกษาต่อได้	

3	 อันดับในใบสมัคร	 จาก	60	 มหาวิทยาลัยใน

เกาหลี)	ส�าหรับช่องทางนี้	เปิดให้ทุนนักเรียนไทย

ทั้งสิ้น	4	ทุน	และประเภทที่สองคือ	สมัครโดยตรง

ผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ	

สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้เพียงแห่งเดียว

เท่านั้น	จาก	60	มหาวิทยาลัยในเกาหลี	ส�าหรับ

ช่องทางนี้	เปิดให้ทุนนักเรียนไทยทั้งสิ้น	9	ทุน	เรา

จึงเลอืกทีจ่ะสมัครทนุในประเภทแรก	และผ่านการ

คัดเลือกได้มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้อันดับที่	1	 คือ	

Kyungsung	University	ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้มีคณะที่

น่าสนใจหลากหลาย”	

โอกาสทางการศึกษาต่อยอดได้

	 ในตอนแรกไม่คิดว่าจะมีโอกาสศึกษาต่อ	

แต่พอได้มีโอกาสมาร่วมท�างานกบัสถาบนัการทตู

และการต่างประเทศ	 ม.รังสิต	 ประกอบกับได้มี

โอกาสพบปะกับผู ้คนหลากหลาย	ท�าให้เกิด

แรงบนัดาลใจในการศึกษาต่อ		ด้านการเตรียมตวั

สอบสมัภาษณ์จะต้องเตรียมพร้อมในการหาข้อมูล

เกี่ยวกับประเพณี	 วัฒนธรรม	ฯลฯ	ของประเทศ

เกาหลใีต้	ศึกษาดวู่าวตัถุประสงค์ในการศึกษาต่อ

คอือะไร	และสามารถน�ากลบัมาพฒันาต่อยอดได้

อย่างไร	ทางด้านภาษาองักฤษต้องมคีวามความรู้

พื้นฐานระดับหนึ่ง	 และต้องเตรียมตัวเรียนภาษา

เกาหลีก่อนไป	 ส�าหรับการเรียนเบื้องต้น	 ทาง	

NIIED	 ให้นักเรียนไทยที่ได้รับทุนต้องเรียนปรับ

ภาษาเกาหลี	1	ปี	และเรียนหลักสูตรปริญญาเอก

อกี	3	ปี		โดยมหาวทิยาลยัแรกทีเ่ลอืกไปเรียนปรับ

ภาษา	คือ	Inha	University	จากนั้นอีก	3	ปีจะไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่	Kyungsung	Univer-

sity	รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	4	ปี	ในอนาคตเรา

จะน�าความรู้ทีไ่ด้รับน�ากลบัมาพฒันาประเทศและ

แวดวงการศึกษาของไทย	 รวมทั้งน�าความรู้มา

ต่อยอดให้แก่น้องๆ	 นักศึกษา	 ส�าหรับสถาบัน

การทตูเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ที่สนองความต้องการในประเทศไทยและภูมิภาค	

ในการผลิตมืออาชีพด้านการต่างประเทศเพื่อมา

ปฏิบตังิานและแก้ไขปัญหาด้านการต่างประเทศ	

จึงอยากจะฝากถึงน้องๆ	 นักศึกษาทั้งจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต	 และจากสถาบันการศึกษา

แห่งอืน่ทีมี่ความสนใจเรียนหลกัสตูรนีโ้ดยตรงว่า	

สถาบันการทูตและการต่างประเทศผลิตมือ

อาชีพ	(Professional	School)	ผ่านทางหลักสูตร

ปริญญาโท	M.A.	Program	in	Diplomacy	and	

International	Studies	ซึง่ใช้ภาษาองักฤษในการ

เรียนการสอน100%	 สอดคล้องกับระบบสากล	

สถาบันฯ	มีนักศึกษาส�าเร็จไปแล้วหลายรุ่น	60%	

เป็นชาวต่างชาติและ	40%	เป็นชาวไทย	นกัศึกษา

ที่เข้ามาเรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในสาขา

วิชาชีพได้อย่างหลากหลาย	และสุดท้ายนี้ต้อง

ขอขอบคณุท่านคณบดี	 และรองคณบดีสถาบัน

การทตูและการต่างประเทศ	มหาวทิยาลยัรังสติ	

ที่คอยให้การสนบัสนนุบคุลากรในสถาบนัฯ	 ได้มี

โอกาสศึกษาต่อ	 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

รังสิต	มา	ณ	ที่นี้ด้วยค่ะ	

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[อ.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์์์์]
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เลขานุการ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ม.รังสิต

ได้รับทุนศึกษาต่อ ป.เอก ประเทศเกาหลี



	 ภายใตก้ระแสสงัคมในโลกปจัจุบนั	เรามกั

จะเห็นการใช้ชีวิตและบริโภคสินค้าของวัยรุ่น

หนุม่สาวในสงัคมไทย	ทีต่อ้งมคีวามทนัสมยัและ

หรูหราตามกระแสสังคมอยู่ตลอดเวลา	 วัยรุ่น

หนุม่สาวในปจัจุบนัเลยมักมคีวามคดิและคา่นยิม

ทางด้านการใช้ชีวิตและบริโภคสินค้าที่จะต้องมี

ราคาแพง	 ตามดาราหรือไฮโซตามรายการ

โทรทัศน์และผู้คนในโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เป็น

จ�านวนมากในขณะนี	้เพราะวยัรุ่นหนุม่สาวเหลา่

นีมี้ความเชือ่ทีว่า่	ถ้าเราไดใ้ชห้รือมีของแพงๆ	ไว้

ในครอบครองแล้ว	 จะเกิดการยอมรับจากผู้คน

ในสังคม	 และจะไม่กลายเป็นจุดด้อยของกลุ่ม

หรือสังคมนั้นๆ	 เราจึงเรียกวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่า	 “วัย

รุ่นพันธุ์ไฮ”	 ซึ่งย่อมาจากไฮโซนั่นเอง	 แต่จริงๆ	

แล้วการใช้สินค้าที่มีราคาแพงนั้นไม่ได้ผิดเสมอ

ไป	 เพียงแต่เราต้องมองถึงองค์ประกอบและ

เหตุผลที่จะใช้ว่ามันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่า	

ถ้าเกิดคณุมเีงนิเหลอืเฟอืมากพอคณุกส็ามารถที่

จะซื้อมันได้	 อาจเพราะคุณต้องการใช้ของที่

ทนทานแข็งแรงสมราคาในตัวสินค้า	 แต่ถ้าเกิด

คณุเปน็คนไม่ไดมี้เงินมากมายพอ	ถึงแมว้า่มนัจะ

เป็นสินค้าที่ดีเพียงใด	 ก็เท่ากับว่าองค์ประกอบ

ด้านการเงินคุณไม่เอื้ออ�านวย	 ซึ่งท�าให้คุณไม่

สามารถซื้อมันได้นั่นเอง

	 แล้วจะท�าอย่างไรเม่ือวัยรุ ่นหนุ ่มสาว

ต้องการเป็น	“วัยรุ่นพันธุ์ไฮ?”		ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่น

ที่พอมีฐานะมากหน่อยก็อาจจะมีก�าลังซื้อได้

โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร	แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นที่ไม่มีเงิน

มากพอก็จะต้องเกิดหนทางการหาเงินในด้าน

ต่างๆ	 เพือ่ทีจ่ะได้ของเหล่านัน้มา	 หนทางนีอ้าจ

จะเกีย่วโยงไปถึงความล�าบากของครอบครัว	วยัรุ่น

บางคนอยากได้สินค้าที่มีราคาแพงแต่ท�าอะไร

ไม่เป็นเพราะยังขอเงนิพ่อแม่ใช้อยู่	สดุท้ายภาระ

อนัหนกัอึง้เหล่านีก้ต้็องตกไปอยู่ทีพ่่อแม่	โดยทีล่กู

อาศัยความรักของพ่อแม่ที่มีอยู่เป็นตัวน�าพาเพื่อ

ให้ได้สนิค้าราคาแพงเหล่านีม้า	ส่วนการหาเงนิใน

ด้านลบเราก็เห็นอยู่มากมายในสังคมไทยปัจจุบัน	

เช่น	การขายบริการทางเพศ	โดยที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็

ไม่นึกถึงผลที่จะตามมา	 ไม่ว่าจะเป็นการติดโรค	

การตัง้ครรภ์	และการท�าแท้ง	รวมถึงการลกัขโมย

ซึง่อาจน�าไปสูก่ารก่ออาชญากรรมในอนาคตได้อกี

ด้วย	นัน่แสดงให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมของกระแส

สงัคมทีน่ยิมความหรูหรานัน้	เป็นต้นตอและปัจจัย

ส�าคญัทีท่�าให้วยัรุ่นหนุม่สาวกลุม่นี	้เกดิพฤตกิรรม

ทางสังคมที่ผิดๆ	ขึ้นมา	โดยที่บางครั้งกลุ่มวัยรุ่น

หนุ่มสาวบางคน	 ยังไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าตนเองจะ

ถล�าตัวเข ้ามาลึกจนถึงข้ันถอนตัวออกจาก

พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้	 และการที่วัยรุ ่นหนุม่

สาวปัจจุบนัจะเหน็ค่าของเงินมากน้อยเพยีงใด	องค์

ประกอบส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ	

ครอบครัว	การทีค่รอบครัวปลกูฝังจิตส�านกึให้เดก็

เห็นคุณค่าของการใช้เงินอย่างไม่ฟุ่มเฟือยนั้น	จะ

ท�าให้เด็กมีความคิดและตระหนักถึงค่าของเงิน

มากกว ่าบางครอบครัวที่ปล ่อยให ้ เด็กขาด

จิตส�านึกในการใช ้ เ งิน	 นั่นแสดงให ้ เห็นว ่า

พฤติกรรมการนิยมบริโภคส่ิงของแบรนด์เนมของ

วยัรุ่นกลุม่นี	้ครอบครัวก็ไม่ควรละเลยทีจ่ะปลกูฝัง

จิตส�านึกให้แก่ลูกหลานของตัวเอง

	 ส่ิง เหล ่านี้สะท ้อนให ้คนในสังคมได ้

ตระหนักถึงกระแสและค่านิยมที่คนส่วนมากมัก

มองคนจากสิง่ของภายนอก	จนลมืมองความงาม

ภายใน	 เราทุกคนควรที่จะหันมามองว่า	 ความ

งดงามภายนอกที่ผู้คนพบเห็นนั้น	 บางคร้ังก็ไม่

 “คุณคือคนนั้น คนที่จะเปลี่ยนประเทศนี้”	 เป็นความคาดหวังต่อคน

หนุ่มสาวในการพัฒนาประเทศ	 อีกทั้งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยย้�าความเป็น	

“ขุมพลังปัญญาของชาติ	 เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย”	 ดังนั้น	

กลุม่ผู้น�านกัศึกษาจึงเปน็แกนน�าหลกัในการหลอ่หลอมความเปน็พลเมืองไทยสู่

สังคมธรรมาธิปไตย	ในโครงการเตรียมความพร้อมผู้น�านักศึกษา	เร่ือง	“เสริมสร้าง

ผู้น�านักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองไทย”	 จัดโดยส�านักงานกิจการนักศึกษา	 ณ	

ศูนย์ฝึกอบรมไทยสมุทร	 เขาใหญ่	 โดยมีตัวแทนผู้น�านับร้อยคนจากคณะ

กรรมการนักศึกษาทุกคณะ/	ชมรมและสโมสรนักศึกษา

	 กจิกรรมเสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทย	ไดส้ะทอ้นจุดเปลีย่นความคดิ

และสร้างความเข้าใจถึงบทบาทความเป็นพลเมืองไทยที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็น

ความส�าคัญ	 และไม่สนใจการเมือง	 ทั้งที่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน	 ดังนั้น	

ทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า	ได้แก่	คุณรัชฎาภรณ์	แก้วสนิท	คุณมารี-

รัตน์	แก้วก่า	คุณอาธิศักด์ิ		จอมสืบวิสิฐ	ได้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น	 ชี้ถึงทัศนคติของเยาวชนต่อบทบาทความเป็นพลเมือง	 โดยให้

แนวคิดเปลี่ยนจากประชาชนให้เป็นพลเมืองที่สามารถรับผิดชอบประเทศได้	

ทั้งนี้	 ผู้น�านักศึกษาได้น�าเสนอบทบาทในด้านต่างๆ	 ต่อตนเอง	 ต่อครอบครัว	

ต่อมหาวิทยาลัย	และต่อสังคม	ได้แก่	ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี	มีวินัย	รักษา

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย	ตั้งใจเรียน	กตัญญูต่อพ่อแม่	มีจิตสาธารณะ	

ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง	เคารพสิทธิ	 ซ่ือสัตย์	ไม่ทุจริตการสอบ	ไม่คอร์รัปช่ันและต่อต้าน

คนที่กระท�าคอร์รัปชั่น	

	 บทบาทของผู้น�านกัศึกษาไดส้ะทอ้นความเปน็พลเมืองในการสร้างสรรค์

กิจกรรมตามหัวข้อ	5	ด้าน	ได้แก่	1.	เราจะท�าอย่างไรให้คอร์รัปชั่นหมดไปจาก

สังคมไทย	2.	 เราจะสามารถใช้ความรู้ที่มีมาตอบแทนสังคมได้อย่างไรบ้าง	3.	

เราจะพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ได้อย่างไร	4.	ในฐานะที่เป็นผู้น�า

นักศึกษาจะเชิญชวนเพื่อนนักศึกษา	3,000	คน	 ให้มาสนใจสุขภาวะ	(สุขภาพ

กายและใจ)	ได้อย่างไรบ้าง	5.	มหาวิทยาลัยรังสิตในฝันของท่านควรมีหน้าตา	

รูปร่าง	ลักษณะอย่างไร	ทั้งนี้	ทั้ง	10	กลุ่มได้ระดมความคิดน�าเสนอได้อย่าง

น่าสนใจและมีผูบ้รหิาร	อาจารยจ์ากฝ่ายกิจการนักศกึษารว่มให้ค�าแนะน�าและ

คาดหวังว่าจะน�าไปต่อยอดด�าเนินกิจกรรมในอนาคต

	 ทกุโครงการทีน่�าเสนอ	10	กลุม่	ลว้นเปน็กิจกรรมทีด่แีละปฏบิตัิ

ได้จริง	อาทิ	โครงการหยุดคอร์รัปช่ัน...	เร่ิมจากตัวเรา	โดย	นายณัฐพล	

ชยัหาญ	คณะพยาบาลศาสตร์	กลา่ววา่	ตอ้งหยุดพฤติกรรมคอร์รัปชัน่

เริ่มที่ตนเอง	 โดยท�าสื่อวีดิทัศน์รณรงค์	 เช่น	 พฤติกรรมไม่เห็นแก่ตัว	

ไม่จอดรถในที่ห้ามจอด	ซื่อสัตย์ต่อตนเอง	ไม่ทุจริตการสอบ	ตรงต่อ

เวลา	ไม่ติดสินบน	ไม่ขายเสียง	ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์	ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

โดยไม่ใช้ของปลอม	ด้านโครงการ	The	Future	of	Rangsit	โดย	นาย

ณัฐชนน	พงษ์สมบัติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และนายวศิน	หุ่น-

กลอย	ชมรมสังคมธรรมาธิปไตย	น�าเสนอว่า	ควรจัดพื้นที่ส่วนกลาง

ในการท�ากิจกรรม	เพื่อให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรม	ซึ่งชมรมส่วนใหญ่

ไม่มีที่ท�าการ	อีกทั้งต้องรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่โดย

เฉพาะ	และเสนอจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน

ควบกับภาษาไทยให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 โครงการ	“ทรัพยากร	พารวย”	โดย	นางสาวจุฑามณี	คุณสา	

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพการพูด	 ตัวแทนกลุ่ม	 กล่าวว่า	 เริ่มด้วยการ

ส�ารวจพื้นที่ในท้องถ่ินมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะสร้างมูลค่า	 จากนั้น

ระดมความคิดชาวบ้านและผสานน�าความรู้จากหลายสาขาวิชามา

แนะน�าหรือถ่ายทอดเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม	อาทิ	สอนการถนอม

อาหาร	สร้างอาชีพและรายได้	เช่น	น�าผักสดมาอัดเม็ด	ด้านโครงการ	

Healthy	World	 น�าเสนอโดย	 นายกิตติศักดิ์	 โรจนแสงรัตน์	 สโมสร

นักศึกษา	กล่าวว่า	กระตุ้นนักศึกษาให้เห็นความส�าคัญของการรักษา

สุขภาพโดยจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ	 เช่น	 การแข่งขันกีฬา	Workshop	

การให้ความรู้	 จัดนิทรรศการ	 เผยแพร่ผ่านสื่อ	 ฯลฯ	 ด้านโครงการ

ชุมชนสวยด้วยมือเรา	นางสาวอนิสรา	ขอม่ังกลาง	คณะทัศนมาตรศาสตร์	

น�าเสนอว่า	 ระดมความคิดจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน	 โดยลงพื้นที่ให้

ความรู้แก่ชาวบ้าน	 เน้นจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนเพราะเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนา	

	 ทั้งนี้	 ผลงานการสร้างสรรค์โครงการกิจกรรมมีอีกหลาย

โครงการติดตามอ่านได้ทางเฟซบุ๊ก	Rsu-Sa

เสริมสร้างพลเมืองผู้นำานักศึกษา...

สู่สังคมธรรมาธิปไตย 

“วัยรุ่นพันธุ์

สามารถเป็นเคร่ืองรับประกันได้ว่า	 คนผู้นั้นจะมี

ความงดงามภายในเหมือนกัน	 และเบื้องหน้า

ความไฮโซหรูหราอาจจะดูงดงาม	 แต่บางคร้ัง

ความงดงามเหล่านี้ก็เปรียบเสมือน	 “หลุมด�า”	ที่

คอยดึงผู ้ที่ต ้องการครอบครองมันจนไม่ลืมหู

ลืมตา	ได้อย่างไม่รู้ตัวเฉกเช่นกัน	

	 และส่ิงเดียวท่ีจะสามารถต่อต้านกับค่านิยม

ที่มองค่าของคนที่สิ่งของเครื่องใช้ได้นั่นก็คือ	

การปรับและสร้างทัศนคติท่ีเป็นตัวของตัวเองไม่ตาม

กระแสมากจนเกินไป	 รู้จักมองคนรอบข้างอย่าง

จริงใจ	และเม่ือไรกต็ามทีคิ่ดวา่ตวัเองเปน็จุดดอ้ย

ให้ลองหันกลับไปมองผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา	

แล้วจงบอกกับตัวเองว่า	 “โชคดีแค่ไหนแล้วที่เรา

มายืนอยู่ถึงจุดนี”้	เมือ่ไรก็ตามทีเ่ราคดิถึงดา้นบวก

และมองเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอเราก็จะมี

ความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นเอง

ไฮ”
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