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วันดีๆ กับเรื่องราวดีๆ
 
 จะว่าไปคนเรานั้นสามารถมีช่วงเวลาแห่งความสุขได้ตลอด
ทั้งปีจริงๆ เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ก็
ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่นของวันวาเลนไทน์ วันที่
ใครหลายคนต่างตั้งตารอ... และอีกไม่นานก็จะเข้าสู่วันสงกรานต์ 
วันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชุ่มฉำ่า ฯลฯ
 สารรังสิตฉบับเดือนแห่งความรักนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราว
ของความภาคภูมิใจจากผลงานของอาจารย์และนักศึกษามาฝาก
พี่น้องชาวรังสิตทุกคน ประเดิมด้วย ภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง จาก 
3 ผู้กำากับ อภิญญา-ณเดชน์-ธันวา ที่จะจัดฉาย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2558 ใน “เทศกาลศิลปะน่าน ครั้งที่ 2” จังหวัดน่าน ผลงานเกม 
“10th PROTECTOR” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก SIPA  คณะศิลปะและ
การออกแบบกวาดรางวัลจากเวที Thesis of the Year 2014  
นักศึกษา ม.รังสิต คนไทยคนแรกที่คว้ารางวัล มิสอินเตอร์คอน
ตเินนตัล 2014 คณบดคีณะศลิปศาสตร์ รบัเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์
ปาล์มอะกาเดมิก จากรัฐบาลฝรั่งเศส และอีกสารพันเรื่องราวที่รอให้
คุณผู้อ่านพลิกเข้าไปดู

 ขอให้ชีวิตดี๊ดีในทุกๆ วัน 

6 บริหารฯ ม.รังสิต จัดโครงการน้ำาดี  
	 หวังสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

16 รางวัลแห่งความภูมิใจ
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์
	 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปาล์มอะกาเดมิก	
	 จากรัฐบาลฝรั่งเศส

14 เส้นทางสู่ดาวของ “เฟิร์ส ภัทราพร หวัง” 
 มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล	2014
	 คนแรกของไทย

 มหาวทิยาลยัรงัสติ	รว่มกบั	เทศบาลเมอืงน่าน	สรา้งภาพยนตรส์ั้น	3	เรือ่งให้แกจ่งัหวัดนา่น	

เพื่อสะท้อนแนวคิด	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	ตลอดจนแนวคิดด้านต่างๆ	ของคนจังหวัด

น่านผ่านเรื่องราวในหนัง	นำาทีมสร้างผลงานโดย	อภิญญา	สกุลเจริญสุข	ณเดชน์	คูกิมิยะ	และ

ธันวา	 สุริยจักร	 นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	โดยภาพยนตร์สั้นทั้ง	3	เรื่อง	จะจัดฉายในเดือนแห่งความรัก	วันที่	13	กุมภาพันธ์	2558	ใน	

“เทศกาลศิลปะน่าน	ครั้งที่	2”	จังหวัดน่าน

ก่อนจะมาเป็นหนังสั้น 3 เรื่อง และการถ่ายทอดความงาม

ของเมืองน่าน

 อาจารย์อนุสรณ์	 ศรีแก้ว	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	 กับเทศบาลเมืองน่าน	 โดยที่ท่าน

อธิการบด	ีดร.อาทติย์	อไุรรัตน	์ไดม้อบหมายใหท้างสาขาวชิาการ

ภาพยนตร์และวดีทิศัน	์คณะนเิทศศาสตร์	เปน็ผู้รับผิดชอบในการ

ดำาเนินการผลิตหนังสั้นดังกล่าว	 ซึ่ ง เบื้องต้นในหลักสูตร

นิเทศศาสตร์มีเกณฑ์ว่านักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาได้	 ทุกคน

จะต้องทำาปริญญานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน	 และนักศึกษา

ภาพยนตร์เองก็ต้องเขียนบท	สร้างหนังข้ึนมา	โดยนำาความรู้ท่ีเรียนมา

ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัมิาสร้างสรรค์ผลงาน	ซึง่ผลงานทีเ่ขา

สร้างสรรค์ข้ึนมาน้ีจะเป็นใบเบิกทางท่ีดีในการประกอบอาชีพต่อไป	

ขณะเดียวกัน	3	นักแสดง	ณเดชน์	คูกิมิยะ	อภิญญา	สกุลเจริญสุข	

และธันวา	สุริยจักร	ซ่ึงเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี	4	และต้องทำาโปรเจกต์จบ	

ประกอบกับความพร้อมที่คณะเองมีนักแสดงที่เรียนในสาขา

วิชาการภาพยนตร์ฯ	หลายคน	รวมทั้งมีอุปกรณ์	เครื่องมือ	และ

ทีมงานนักศึกษา	 โปรเจกต์ดังกล่าวจึงเริ่มขึ้นโดยได้	3	 นักแสดง

ข้างต้นเป็นผู้เขียนบทและกำากับการแสดงหนังสั้นทั้ง	3	เรื่อง	

หนังสั้น 3 เรื่อง 3 สไตล์ จาก 3 ผู้กำากับ 

 อาจารย์วาจวิมล	 เดชเกตุ	 อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์

และวีดิทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะผู้ดูแล

โครงการฯ	กล่าวเพ่ิมเติมว่า	หนังส้ันปริญญานิพนธ์ท้ัง	3	เร่ือง	จะมีลีลา

ในการนำาเสนอและเน้ือเร่ืองท่ีแตกต่างกันไป	3	เร่ือง	3	สไตล์	ความยาว

เรื่องละ	30	นาที	โดยเรื่องแรกที่เราถ่ายทำาเป็นผลงานของ	สายป่าน

อภิญญา	เรื ่อง	‘Postcard’	เป็นหนังรักโรแมนติก	เรื ่องต่อมาคือ	

‘Mr.Peter’s	Project	ภารกิจพิชิตเธอ‘	หนังรักคอมมาดี้	ผลงานโดย	

ณเดชน์	คูกิมิยะ	และเร่ืองสุดท้ายหนังแนวดราม่า	เร่ือง	‘Be	Together’	

ผลงานโดย	ธันวา	สุริยจักร	ซึ่งหนังสั้นทั้ง	3	เรื่องใช้สถานที่ถ่ายทำาที่

มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างหนังสั้น 3 เรื่องให้ “น่าน” 
ผลงานโดย อภิญญา-ณเดชน-์ธันวา

เมืองน่าน	 โดยทีมงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการ

เขียนบท	โดยแต่ละเรื่องจะเซตทีมงานไว้เพื่อให้การบริหารจัดการ

การถ่ายทำาเป็นไปตามเวลาที่กำาหนด

	 “กบัผลงานทีอ่อกมาทัง้	3	เร่ือง	อยากใหผู้้ชมไดเ้หน็ถึงศักยภาพ

ด้านการทำาหนังของนักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 แม้ผลงานที่ออกมาอาจไม่ดี

เท่ามืออาชีพ	 แต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการร่วมมือกันของ

นักศึกษา	การทำาซีจีของนักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต	รวมถึงการทำา

เพลงประกอบภาพยนตร์จากวิทยาลัยดนตรี	 ถือเป็นการทำางานร่วม

กันของทั้ง	3	คณะ	และนอกจากผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแล้ว	ยังจะ

ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม	ภมูปิญัญา	ภมูปิระเทศ	และการ

ดำารงชีวิตของคนในจังหวัดน่าน	 รวมถึงแง่คิดต่างๆ	 ที่ผู้กำากับแต่ละ

คนต้องการจะสอดแทรกและถ่ายทอดไปยังผู้ชมอีกด้วย”	อาจารย์วาจวิมล	

กล่าวเพิ่มเติม	

‘Postcard’ หนังรักโรแมนติก อบอุ่นหัวใจ 

 นางสาวอภิญญา	สกุลเจริญสุข	หรือ	สายป่าน	นักศึกษาชั้นปี

ที่	 4	 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์สั้นเร่ือง	 ‘Postcard’	

กล่าวว่า	หนังสั้นเรื่องนี้ใช้เวลาเตรียมงาน	3	เดือน	แต่ถ่ายทำาเพียงแค่	5	วัน	โดย

ถ่ายทำาที่จังหวัดน่าน	และ	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	 นักแสดงนำาในเรื่องคือ	

ณเดชน์	คูกิมิยะ	และ	น้ำาตาล-พิจักขณา	วงศารัตนศิลป์	เป็นแนวหนังรักโรแมนติก	

โดยตอนถ่ายทำาต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล	และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนน่าน	เพราะ

นางเอกเป็นสาวพ้ืนเมือง	ต้องหัดทอผ้า	งานน้ีเรียกว่าสนุกและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	

มากมาย	อีกทั้งทีมงาน	อาจารย์	เพื่อนๆ	น้องๆ	ในสาขาภาพยนตร์ฯ	ก็มีส่วน

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่	เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภูมิใจ	

	 สำาหรับเรื่อง	 ‘Postcard’	 เป็นเรื่องราวของความรัก	ระยะห่าง	และเรื่อง

เก่ียวกับการส่ือสารระหว่างภาษาของหนุ่มสาวคู่หน่ึง	คือ	เหนือ	(น้ำาตาล	พิจักขณา)	

ซึ่งเธอเชื่อมาโดยตลอดว่าพ่อของเธอคือคนเดียวที่มอบรักแท้ให้เธอได้	 และ

ไมเ่ชือ่วา่เธอจะหาความรักแบบนีไ้ดจ้ากทีไ่หนอกี	เม่ือพอ่เสยีชวีติ	แมข่องเธอได้

ขายของสะสมของพ่อ	รวมทั้งกล้องถ่ายภาพด้วย	ภายหลังกล้องถ่ายภาพได้ถูก	

บุ๋มบิ๋ม	ซึ่งเป็นน้าของ	นที	(ณเดชน์	คูกิมิยะ)	ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่	นที	

เม่ือเหนอืรู้วา่กลอ้งถ่ายภาพนัน้อยู่กบันท	ีเหนอืจึงพยายามตดิตอ่นท	ีโดยการสง่

ภาพทีเ่คยถ่ายดว้ยกลอ้งตัวนัน้กลบัไปใหน้ท	ีและนทกีส็ง่ภาพทีเ่พิง่ถ่ายดว้ยกลอ้ง

ตัวนั้นกลับมาให้เหนือ	การสื่อสารนั้นจึงกลายเป็นการสื่อสารผ่านภาพ	Postcard	

และข้อความ	จนกลายเป็นความรักของพวกเขาทั้งสอง

ตื่นตากับเอฟเฟกตระการตา และหัวเราะฮาไปกับเร่ือง ‘Mr.Peter’s 

Project ภารกิจพิชิตเธอ’ 

 นายณเดชน์	คูกิมิยะ	นักศึกษาช้ันปีท่ี	4	สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์สั้น	 เรื่อง	

12 ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบภายใน ม.รังสิต
	 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
	 Thesis	of	the	Year	2014

0
3

นางสาวอภิญญา สกุลเจริญสุข นายณเดชน์ คูกิมิยะ นายธันวา สุริยจักร 



‘Be Together’ หนังแนวดราม่า สะท้อนปัญหาสังคม  

 นายธนัวา	สรุยิจกัร	นกัศกึษาชัน้ปีที่	4	สาขาวิชาการภาพยนตรแ์ละ

วีดิทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะผู้กำากับภาพยนตร์ส้ัน	

เรื่อง	Be	Together	กล่าวว่า	หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวดราม่า	โดยตนตั้งใจ

ทำาขึ้นมาเพราะมีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาของสังคมในปัจจุบัน	เกี่ยวกับ

เรื่องวัยรุ่นและรักในวัยเรียน	ซึ่งนำามาสู่การมีเพศสัมพันธ์	และทำาให้มีการ

ตั้งครรภ์เกิดขึ้นระหว่างเรียน	หนังสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่า	‘Be	Together’	เพราะ

อยากจะให้แง่คิดและมุมมองต่างๆ	แก่วัยรุ่นในยุคปัจจุบันว่า	หากมีรักใน

วัยเรียนแล้วเกิดพลาดและต้ังครรภ์ก็จะส่งผลต่อการเรียนและอนาคต	 ซ่ึงใน

การถ่ายทำาหนังส้ันเร่ืองน้ีมีรุ่นพ่ีศิษย์เก่ามาช่วยดูด้วย	 อาทิ	 พ่ีทิวา	 เมยไธสง	

รับหน้าที่เป็นตากล้อง	ควบคุมเรื่องการถ่ายภาพและกำากับภาพ	พี่ไพโรจน์	

ประสานทอง	รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำากับ	และทีมงานนักศึกษาภาพยนตร์

ท่ีมาช่วยกันอีกหลายคน	ส่วนนักแสดงนำาในเร่ืองคือ	พล-พูลภัทร	อัตถปัญญา	

นะโม-ทองเปาด์	ทองกำาเนิด	และ	แนท-ณัฐชา	นวลแจ่ม	มาร่วมถ่ายทอด

เรื่องราวดังกล่าว

Rangsit University Made Three short films for Nan province 

	 Rangsit	University,	together	with	Nan	Municipality	made	3	short		

films	for	Nan	province	to	reflect	the	lifestyle,	culture,	tourism	and

the	various	aspects	of	Nan	people	through	the	movies	produced	by	

Apinya	Sakuljaroensuk,	Nadech	Kugimiya	and	Thanwa	Souliyachack	students	

from	Department	of	Motion	Picture	and	Video,	Faculty	of	Communication	

Arts,	Rangsit	University.	All	of	three	short	films	will	be	available	on	

Feb	13th	2015	in	the	“2nd	Nan	Arts	Festival”,	Nan.	

Mr.Peter’s	Project	ภารกิจพิชิตเธอ	กล่าวว่า	โปรเจกต์นี้ถือเป็นผลงาน

ชิ้นใหญ่ก่อนจะจบการศกึษา	ตนและทีมงานมีความตั้งใจที่จะทำาให้ผลงาน

ออกมาดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ	 ซึ่งหนังสั้นเร่ืองนี้เป็นแนวแฟนตาซี

คอมมาดี้	มีความตลก	มีอะไรที่เกินจริง	ไม่สามารถเป็นไปได้	แต่สามารถ

เกดิข้ึนไดใ้นหนงัสัน้เร่ืองนี	้โดยแตล่ะฉากมีการถ่ายทำาทีใ่จกลางเมอืง	ในปา่	

บนดอยในจังหวัดน่าน	 ซึ่งตนเองกำากับดูแลการถ่ายทำาทั้งหมด	 เป็นการ

ทำางานที่ท้าทายและสนุก	 ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือให้งาน

ผ่านไปได้ด้วยดี	นอกจากหนังเรื่องนี้ตนจะแสดงนำาเองแล้ว	ยังมี	มายด์-	

วิรพร	จิรเวชสุนทรกุล	ร่วมแสดงด้วย	

	 หนังสั้นเร่ือง	 ‘Mr.Peter’s	Project	 ภารกิจพิชิตเธอ’	 เป็นเร่ืองของ

เจ้าของบริษทัผลติภณัฑ์เกีย่วกบัข้าวโพดทีต่อ้งการซือ้ทีด่นิไปทำาไร่ข้าวโพด	

และธรุกิจอสังหารมิทรพัย	์โดยต้องการให้มเีมด็เงนิมหาศาลเกิดขึน้ที่นี่	เขา

นึกถึงแต่ความร่ำารวยโดยที่ลืมนึกถึงธรรมชาติ	ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อขอซื้อ

ที่ดินเป็นจำานวนมาก	 แต่ไม่มีใครสามารถเอาที่ดินผืนนี้ไปได้เลย	Mr.Peter	

(พระเอก)	จงึได้รบัมอบหมายให้ไปซื้อทีด่ิน	และได้เจอทารซ์านสาวคนหนึ่ง	

(นางเอก)	ทีไ่ม่มใีครรู้จัก	แตท่าร์ซานสาวกไ็มต่อ้งการใหข้ายทีด่นิและอยาก

ให้อนุรักษ์ธรรมชาติจึงขัดขวาง	เพราะเป็นผืนป่าแห่งเดียวที่มีระบบนิเวศที่

สมบรูณท์ีส่ดุของจังหวดันา่น	ทัง้ยังเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วและแหลง่ความรู้ของ

จังหวัด

0
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0
5

	 นกัศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมลัติมเีดยี	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเกม	 ประเภทบุคคล	

จากโครงการ	“Thailand	Digi	Challenge	2014”	จัดขึ้น

โดยสำานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ

(องค์กรมหาชน)		หรือ	SIPA	

	 นายจิรเมธ	 เกตุสิงห์น้อย	นักศึกษาชั้นปีที่	2	

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดยี	คณะเทคโนโลยี-

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 ตนทราบ

ข่าวโครงการ	“Thailand	Digi	Challenge	2014”	จาก

เฟสบุก้	คดิว่าน่าสนใจประจวบกบัอาจารย์แนะนำาให้

พวกเราหาประสบการณ์จากเวทีการประกวด

ภายนอก	 จึงชวนนายภานุวงศ์	 ผาวันดี	 มาร่วมกัน

พัฒนาเกม	 ซึ่งโครงการนี้แบ่งผลงานสำาหรับการ

ประกวดไว้	3	ประเภท	คอื	1.	e-Learning	2.	Animation	

และ	 	3.	Game	 เราจึงเลือกพัฒนาเกมเข้าประกวด	

เพราะว่าเป็นเร่ืองที่เราถนัดที่สุด	 โดยเลือกหัวข้อที่

กำาหนดให้คือ	 “ช่างสิบหมู่”	 ช่างฝีมือของไทยสมัย

โบราณ	ในชื่อ	 “10th	PROTECTOR”		ซึ่งเป็นเกมแนว

ป้องกันศัตรู	มีตัวละครทั้งหมด	10	ตัว	ที่เป็นช่างสิบ

แบบแนวแฟนตาซีที่ออกแบบให้เข้ากับนิสัยของสัตว	์

ได้แก่	ช่างเขียนคือ	นก	ช่างปั้นคือ	หนู	ช่างแกะคือ	

แกะ	ช่างสลักคือ	กวาง	ช่างบุคือ	ควาย	ช่างปูนคือ	

ช้าง	 ช่างรักคือ	หมี	 ช่างหุ่นคือ	 แมว	ช่างเหล็กคือ	

กระต่าย	และช่างกลึงคือ	ยีราฟ	 โดยสามารถเลือก

บังคับเกมให้ตัวละครเหล่านี้ป้องกันศัตรูคือ	ยักษ์	ที่

จะเข้ามารุกราน	โดยมี	2	โหมดให้เลือกคือ	โหมด

จับเวลา	และโหมดนับคะแนน	ผู้เล่นจะต้องเลือกตัว

ละครมาสร้างกำาแพงภายในระยะเวลาที่กำาหนดเพื่อ

ให้ได้คะแนนสงูสดุ	เป็นต้น	ซึง่เกมดงักล่าวอยู่ระหว่าง

การพัฒนาได้ประมาณ	90	เปอร์เซ็น

	 นายภานุวงศ์	ผาวันดี	กล่าวเสริมว่า	เราติด	

1	ใน	5	ทีมที่ผ่านเข้ารอบ	รู้สึกดีใจมาก	จึงอยากจะ

นศ. คอมพิวเตอร์เกมฯ ม.รังสิต
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเกม จากโครงการ 

“Thailand Digi Challenge 2014”
แสดงศักยภาพของตนเองให้ทางคณะกรรมการ

เห็นว่า	นักศึกษาชั้นปีที่	2	ก็สามารถพัฒนาเกมได้	

จึงพัฒนาเกมตัวอย่างไปนำาเสนอ	 แต่ก็แอบคิดว่า

เราไม่น่าจะได้รางวลัเพราะเหน็ผลงานของทมีอืน่ๆ	

แล้ว	 แต่ละทีมต่างพัฒนาเกมได้ดีมาก	 ซึ่งหลัง

ประกาศผล	 เราได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

เกม	ประเภทบุคคลจากเวทีนี้จึงภูมิใจมาก

	 “สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้	 คือ	

ประสบการณ์ในการทำางาน	 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

ก้าวแรกที่สำาคัญที่สร้างความเชื่อม่ันให้เราในการ

พฒันาเกมอืน่ๆ	ต่อไป		และจะสะสมประสบการณ์

ต่อไปเร่ือยๆ	 สำาหรับคนที่อยากเข้าร ่วมการ

ประกวดควรมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา	

เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขัน	 	 แต่เราต้อง

ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอๆ		เมื่อถึงเวลาที่เรามีโอกาส

เรากจ็ะแสดงความสามารถของเราออกมาได้อย่าง

เตม็ที	่ดงันัน้การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่กับที	่จึงจำาเป็น

ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ”		นายภานุวงศ์	กล่าวทิ้งท้าย

 

RSU Students Won the Game Contest 
“Thailand Digi Challenge 2014”
	 Students	from	Department	of	Computer	

Game	Multimedia,	Faculty	of	Information	Technology,	

Rangsit	University	won	the	1st	place	award	of	game	

contest,	individual	category	in	“Thailand	Digi	

Challenge	2014”	hold	by	Software	Industry	Promotion	

Agency	(Public	Organization)	or	“SIPA”.

News
ข่าว



 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัด

โครงการเสริมสร้างทักษะนักธุรกิจรุ่นเยาว์	 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพดา้นการบริหารธุรกิจของนกัศึกษาและสามารถ

นำาความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ผศ.ดร.สนัติ	กรีะนนัทน	์คณบดคีณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	การดำาเนินงานโครงการนี้

จัดข้ึนเพราะเล็งเห็นว่า	หลักสูตรท่ีเราจัดการเรียนการสอน

ในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีศักยภาพมากพอที่

จะสามารถสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหมไ่ด	้อกีทัง้จากการ

สำารวจพบว่า	 นักศึกษาส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ

เป็นลูกหลานทายาทของผู้ประกอบการ	 โดยครอบครัว

มีธุรกิจเป็นของตนเอง	และด้วยความเปลี่ยนแปลงด้าน

ต่างๆ	ในปัจจุบันทำาให้การบริหารงานธุรกิจที่ดำาเนินมา

จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย	

และอนาคตนกัศึกษาเหลา่นีต้อ้งกลบัไปดแูลบริหารธุรกจิ

ของตนเอง	 โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อม	และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ

กอ่นทีน่กัศึกษาจะกา้วไปเปน็ผู้ดำาเนนิการเองในอนาคต	

นอกจากนี้	 ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างกันของผู้ประกอบการหลากหลายประเภท

ผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนา	 และการศึกษาดูงาน	

เป็นต้น	

	 “ต้องบอกเลยวา่สิง่ทีเ่รากำาลงัสง่เสริมและพฒันา

นั ้น	ก็เพื ่อให้บัณฑิตที ่จบออกไปมีศักยภาพในการ

บริหารจัดการธุรกจิของตนเองไดท้นัตอ่สถานการณแ์ละ

ความต้องการของตลาดในขณะนั้น	นอกจากนี้	ในส่วน

ของนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ	 สิ่งที่เราจะ

พัฒนาเขาได้คือ	 การสร้างฐานความรู้ให้เขาสามารถ

ออกไปสู่ตลาดแรงงาน	หรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็พร้อมที่จะ

สร้างประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศไดม้ากทีส่ดุ	เราไมไ่ดอ้ยาก

ได้บัณฑิตที่เก่งทางด้านวิชาการเท่านั้น	 แต่เราอยากได้

บัณฑิตที่ไม่อ่อนต่อโลก	 รู้จักปรับตัวและพร้อมที่จะ

บริหารฯ ม.รังสิต
จัดโครงการน้ำาดี
หวังสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เผชิญกับโลกความเป็นจริงได้	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าการ

เรียนรู้ในห้องเรียน”	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กล่าวเพ่ิมเติม	

	 นายประกาศิต	พิศิษฐวานิช	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขา

วิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 การจัดโครงการนี้นับว่าเป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก	 สำาหรับตนนั้นเนื่องจาก

ครอบครัวมีธุรกิจอยู่แล้ว	ทำาให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จากกรณศึีกษาตา่งๆ	มากมาย	รวมทัง้จากเพือ่นๆ	ซึง่ทีบ่า้น

มีธุรกิจเช่นกัน	 และในอนาคตมองว่าเครือข่ายต่างๆ	 จาก

กลุ่มเพื่อนที่เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จะทำาให้

เรามองเหน็การพฒันาตอ่ยอดธุรกจิของเราใหย่ั้งยืนต่อไปได	้

	 นางสาวกรีต	ิสทิธิสาครศิลป	์นกัศึกษาชัน้ปทีี	่4	สาขา

วชิาการจัดการอตุสาหกรรม	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวทิยาลยั

รังสิต	กล่าวว่า	ตนเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ	เพราะจะนำา

ความรู้ไปพฒันาบริหารธุรกจิของครอบครัว	โดยทีบ่า้นดำาเนนิ

ธุรกิจค้าน้ำาตาลมาเป็นระยะเวลานาน	ทำาให้ตั้งแต่เด็กจนโต

เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ	 อย่าง	 ซึ่งความรู้และ

ประสบการณท์ีไ่ดจ้ากการเรียนการสอนและการร่วมโครงการ

ดงักล่าว	จะเปน็จุดเร่ิมต้นทีด่ทีีจ่ะนำาไปใชใ้นการพฒันาธุรกจิ

ต่อไป	และการได้รู้จักกับเพื่อนๆ	ทำาให้รู้จักผู้ประกอบการที่

ทำาธุรกิจด้านเดียวกันเพิ่มขึ้น	อีกทั้งได้รู้จักกับธุรกิจอื่นๆ	ซึ่ง

อนาคตเราสามารถต่อยอดด้านธุรกิจเพื่อเป็นลูกค้าของเรา

ได้อีกด้วย

Faculty of Business Administration Launched a Good 
Project to Build the New Generation Entrepreneurs
	 Faculty	of	Business	Administration,	Rangsit	Univer-

sity	launched	a	project	to	enhance	the	skills	for	young	

entrepreneurs.	The	project	aims	to	 improve	student’s	

potential	for	business	management	and	let	the	students	

apply	thier	knowledge	to	their	own	businesses.
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คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
2 บริษัทญี่ปุ่น
 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กับบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์	 ประเทศญี่ปุ่น	2	บริษัท	 ได้แก่	NK	Mechatronic	Co.,	Ltd.	 และ	Nippo	Global	

Management	Co.,	Ltd.	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธาน

ในพิธี	 ทั้งนี้	 เพื่อรองรับการทำางานของบัณฑิต	 การฝึกงานสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในฝ่ายการ

ผลิตเครื่องมือแพทย์	และการร่วมพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้แก่บุคลากรประจำาบริษัท	ณ	

ห้องประชุม	1-801	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรม “วันเกษตรรังสิต ครั้งที่ 1”
 ดร.อาทติย์	อไุรรัตน	์อธิการบดมีหาวทิยาลยัรังสติ	เปน็ประธานในพธีิเปดิอาคารวทิยาลยั

นวัตกรรมเกษตร	เทคโนโลยีชีวภาพ	และอาหาร	(อาคาร	5/2)	และเปิดงาน	“วันเกษตรรังสิต	

คร้ังท่ี	1”	รวมท้ังเปิดโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ		ภายในงาน

มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย	อาทิ	ปาฐกถาพิเศษเร่ือง	“การพัฒนาและปฏิรูปการเกษตรไทยสู่ยุค

โลกาภิวัตน์”	 โดย	 ดร.สมเกียรติ	 ตั้งกิจวาณิชย์	 ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย	 (TDRI)	 การประกวดกล้วยไม้	 การเสวนาทางวิชาการ	 การออกร้านจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานต้นแบบฯ	และผลิตผลทางการเกษตร	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต
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สนง.รับนักศึกษาต่างประเทศฯ และศูนย์บริการนานาชาติ 
ม.รังสิต จัดกิจกรรมเวิร์กชอป “RSUIP Creating a giving and 
sharing society. Rangsit University Thailand”
 สำานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศ	 และศูนย์บริการนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 จัดกิจกรรม	 “RSUIP	Creating	a	giving	and	sharing	society.	Rangsit	University	Thailand”	 เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำา	 โดยได้รับความดูแลจากกลุ่มอาสาสมัครบ้านดินไทย	และบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต	ณ	อำาเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี

กายภาพบำาบัด นำา นศ.ลงชุมชน  
จ.กาญจนบุรี
 คณะกายภาพบำาบัด	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดการเรียนการสอน

วชิากายภาพบำาบดัชมุชน	2	ใหแ้กน่กัศึกษากายภาพบำาบดัชัน้ปทีี	่4	เปน็

ประจำาทุกปี	 โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้นำาชุมชนตำาบลหนองสาหร่าย	

อำาเภอพนมทวน	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ให้จัดการเรียนการสอนวิชา

ดังกล่าว	ในพื้นที่ของหมู่	4	บ้านหนองขุย	และหมู่	6	บ้านหนองทราย	

เป็นเวลา	17	วัน

News

 สำานกังานวเิทศสมัพนัธ์	มหาวทิยาลยัรังสติ	

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ	Passage	to	ASEAN	(P2A)		ซึง่เปน็นกัศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรังสิต	ได้แก่	นักศึกษาจากคณะ

บริหารธุรกิจ	จำานวน	16	คน	และตัวแทนนักศึกษา

โครงการ	P2A	Student	Ambassador	จำานวน	7	คน	

ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน

ยังหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน	 ภายในพิธี

มอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจาก	 คุณหญิง

ลักษณาจันทร	เลาหะพันธ์	นายกสมาคมอาเซียน-

ประเทศไทย	 ณ	 อาคารดิ จิทัล	 มัลติ มี เดีย	

คอมเพล็กซ์	(อาคาร	15)	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 อาจารย์ปิยะรัตน์	 จันทรยุคล	 รองคณบดี

ฝ่ายบริหารและการตา่งประเทศ	คณะบริหารธุรกจิ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	 โครงการนี้ถือเป็น

โอกาสดสีำาหรับนกัศึกษาทีจ่ะไดเ้ดนิทางไปเปดิโลก

อาเซยีน	ไมใ่ชแ่คเ่พยีงเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้	

แตยั่งไดเ้รียนรู้วฒันธรรม	วถีิชวีติประจำาวนับวกกับ

การไดรู้้จักพืน้ฐานนสิยัใจคอ	ทศันคติของคนอืน่ๆ	

ซึง่จะทำาใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงจุดออ่นและจุดแข็ง

ของตนเอง	 และมองเห็นโลกที่กว้างมากขึ้นว่า

คนอื่นๆ	 เขาทำาอะไร	คิดอย่างไร	นักศึกษาจะได้

เข้าไปตามมหาวทิยาลยัตา่งๆ	ทีมี่ความร่วมมอืกับ

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้เรียนหนังสือ	 ได้ทำากิจกรรม

เวิร์กชอปเกี่ยวกับการทำาแผนธุรกิจ	 เพื่อที่จะ

แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น	 รวมทั้งยังสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามแก่กันด้วย	นอกจากนี้	ยังได้ให้

นั ก ศึกษา เต รียม ตัว เป็ นวิ ทยากร ถ่ ายทอด

ม.รังสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
Passage to ASEAN (P2A) 

ประสบการณ์ที่ได้รับมาแก่น้องๆ	 ที่จะมาเข้าร่วม

โครงการต่อไป	

	 นายเกียรติศักดิ์	ลีลาศีลธรรม	นักศึกษาชั้น

ปีที่	 3	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	 คณะ

บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะตัวแทน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ	

กล่าวว่า	การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการอันดับแรก

คือ	 เรื ่องของภาษา	 	 เนื่องจากมีการคัดเลือก

โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์

ชาวต่างชาติถึงความพร้อมทางด้านทักษะภาษา

ของตัวเรา	 เพราะภาษาเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดเมื่อเรา

ต้องเดินทางไปต่างประเทศ	 นอกจากนั้นก็จะมี

กิจกรรมเวิร์กชอประหว่างนักศึกษาของแต่ละ

มหาวิทยาลัย	 เพื่อที่จะละลายพฤติกรรมและเพื่อ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน	

โครงการน้ี	นับเป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีจะเป็นช่องทาง

ในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาไทยเหน็ความสำาคญัของ

การเปิดประตูสู่อาเซียน	และยังเป็นการเปิดโลกให้

กวา้งมากข้ึน	เพือ่จะไดเ้หน็การพฒันาของประเทศ

อื่นๆ	และสามารถที่จะคิดปรับเปลี่ยนแล้วนำาสิ่ง

ทีเ่ปน็ประโยชนม์าพฒันาประเทศของเราในอนาคต	

	 นายอัครวิทย์	 เอมกมล	นักศึกษาชั้นปีที่	4	

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	 วิทยาลัย

การท่องเท่ียวและการบริการ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ใน

ฐานะตัวแทนจาก	P2A	Student	Ambassador	กล่าว

วา่	ตนรูส้กึดใีจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการฯ	สิง่

ที่ได้รับกลับมานั้นมีประโยชน์มาก	 การเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนวา่สำาคญัแลว้	แตก่ารไดก้า้วออกไปสมัผัส

ด้วยตนเองนั้น	 ย่ิงทำาให้เรามองเห็น	 จับต้อง	

และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่า	 เพราะ

เราจะได้ทั้งความรู้	 มิตรภาพ	 ถือเป็นการเปิด

ทัศนคติของตัวเราเองให้กว้างมากขึ้น	ตรงนี้

จะทำาให้เราสามารถต่อยอดได้อีกมากมาย	ทั้ง

ดา้นภาษา	วฒันธรรม	การดำารงชวีติ	ในอนาคต

หากตอ้งร่วมงานกับชาวต่างชาตกิจ็ะไมมี่คำาวา่	

“กลัว”	อีกต่อไป

RSU Held the Certificate Ceremony for 
Students Who Participated in Passage to 
ASEAN (P2A) Project
	 Office	of	International	Affairs,	Rangsit	

University	held	the	certificate	ceremony	for	

students	who	participated	 in	 “Passage	to	

ASEAN	(P2A)”	Project.	During	the	project	16	

students	from	Faculty	of	Business	Administration	

and	7	students	 representative	 from	P2A	

Student	Ambassador	visited	various	countries	

in	ASEAN	to	learn	the	different	cultures.	This	

event	was	honored	by	Khunying	Laxanachantorn	

Laohaphan	-	Ministry	of	Foreign	Affairs,	Kingdom	

of	Thailand	as	 the	president	 	at	Digital	

Multimedia	Complex,	Rangsit	University.
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ต้นหนาวที่เกาหลี ตอนจบ

	 สวัสดีคับพี่น้อง	นี่ก็เข้าปีใหม่แล้ว	ผมขอ

อวยพรย้อนหลังให้ทุกท่านที่เป็นแฟนคอลัมน์ผม

มาอยา่งเหนียวแน่นตลอดหลายปทีีผ่า่นมา	ขอให้

ทา่นและครอบครัวประสบแตค่วามสขุ	ความทกุข์

อย่าได้มี	อย่าเจ็บ	อย่าจนนะคับ...	เพี้ยง		เอาล่ะ

คบั	ตามผมไปตะลยุแดนโสมกบัลกูศษิยผ์มกันตอ่

ดีก่า

	 หลังจากที่ผมเสียความรู ้สึกจากร ้าน	

Cosmetic	พวกเรามาทานอาหารค�่ากัน	Kalbi	

ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี	 พอพวกเราทานกัน

เกอืบเสร็จ	ผมกเ็ร่ิมรายการ	Talk	Show	กดัจกิลกูศษิย์

โต๊ะโน้นที	 โต๊ะนี้ที	 เด็กๆ	ก็ไม่ยอม	 รุมผมกลับ

ทั้งหมดเลย	 นับเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง	

หนุกหนานระหว่างศิษย์กับครูที่นานๆ	คร้ังผม

จะรู้สึกสนุกไปด้วยกับพวกเขาเหล่าน้ัน	 จนไกด์

ออกปากเลยว่าเป็นกรุ ๊ปที่ มีแต่เสียงหัวเราะ		

ประมาณทุ ่มกว่าๆ	 ก็ได ้เวลาละลายทรัพย์

อย่างเป็นทางการทีย่่านทงแดมนุ	สาวๆ	แห่เข้าร้าน		

Skin	Food	 และ	Etude	หยิบตะกร้าอย่างรู้งาน	

โกยเคร่ืองส�าอางต่างๆ	ใส่ตะกร้าอย่างกบัแจกฟรี	

ก่อนหน้าน้ีบนรถบสั	หนูเอ๋	(ไกด์สาว)	ถามหน้ารถ

ว่าใครจะซื้อเซรั่มของ	Skin	Food	 บ้างให้ยกมือ	

ผมกย็กด้วย	สายตาทกุคูม่องแล้วหวัเราะมาทีผ่ม	

“จารย์ใช้เซรั่มด้วยหรือคะ”	 ไกด์สาวถามแบบมี

เลศนัย	“ยังจะใช้อีกเหรอป๋า”	เด็กๆ	ตะโกนแซว

มาแล้วฮากันทั้งรถ	 “ป่าวว๊อย!	 เค้าฝากซื้อ...	

หวัเราะอารายกนัวะ	อ้ายพวกเดก็เปรต	555”	ผม

เข้าไปซือ้เซร่ัมและแป้งทาหน้าทีเ่ค้าฝากซือ้เสร็จ

กเ็ดนิเดีย่วเลีย่งออกมาหามมุถ่ายรูป	หากาแฟริม

ถนนซดแก้หนาว	กว่าจะรวมพลหลดุมาจากย่านน้ี

ได้เข้าโรงแรมทีโ่ซลกป็าเข้าไปเกอืบ	4	ทุม่กว่าแล้ว

	 เช้าวันจันทร์ที่	24	พ.ย.	หลังอาหารเช้าก็

มาทีร้่านศูนย์ขายโสมเกาหล	ีทีต้่องมาเพราะเป็น

ไฟลต์บงัคบั	มเีจ้าหน้าทีเ่ป็นคนไทยอธิบายความ

เป็นมาและสรรพคุณ	 พวกเราก็ฟังและเดินกัน

แป๊บเดียวก็กลับลงมา	มีแค่	2-3	คนเท่านั้นที่ซื้อ	

สายหน ่อยก็มาที่ โรงเ รียนสอนท�ากิมจิและ

จ�าหน่ายด้วย	ทีน่ี่เค้ามบีริการให้ใส่ชุดประจ�าชาติ

เกาหลีที่เรียกว่าชุดฮันบก	ให้นักท่องเที่ยวได้ลอง

ใส่ถ่ายรูปด้วย	เด็กๆ	แย่งชุดใส่แปลงร่างกันเป็น

ที่หนุกหนาน	ผมก็เอากะเค้าด้วย	แต่ที่ฮาสุดเห็น

จะเป็นนังแต๋วแตก	2	นางที่หน้าแบบว่า...	กรม-

ศิลปากรไม่รับปั้นหน้าแกแน่นอน	555	 สองนาง

ดันไปเอาชุดของผู ้หญิงเกาหลีมาใส่	 บวกกะ

หน้าตาอุบาทว์	 ผมเห็นแล้วอยากไปบวชซะให้

ปลงทางโลกไปเลย	555	ต่อจากน้ันกเ็ข้าห้องสอน

ท�ากิมจิ	เค้าเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ	ไว้ให้ครบ	พวก

เราก็แค่เอาซอสมาป้ายๆ	 ตามใบหัวผักกาด

เท่าน้ันเป็นอันเสร็จ	 ทุกคนก็แอ๊คท่าถ่ายรูปกัน

กระจาย	ประมาณ	10	โมงกว่าๆ	ก็มาที่	TRICK	

EYE	MUSEUM	 เป็นการสร้างภาพโดยใช้เทคนิค

พิ เ ศษจากภาพสามมิ ติ ที่ ร วมทฤษ ฎีทาง

วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความ

เคลือ่นไหวของภาพให้มมีติเิหมอืนจริงโดยให้ผูช้ม

เข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ	เมื่อผ่านเข้าไปในภาพ

น้ันๆ	 ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือน

จริงในเหตุการณ์	 เสร็จแล้วก็มาต่อที่	 ICE	

MUSEUM	 ที่อยู่ใกล้ๆ	 กัน	 ภายในอุณหภูมิ	-4	

องศา	 แกะสลักก้อนน�้าแข็งเป็นรูปต่างๆ	 ผมอยู่

ถ่ายรูปได้แป๊บนึงกต้็องเผ่นออกมาเพราะขาเร่ิมสัน่

แล้ว	 ดูเวลาแล้วยังไม่ถึงเวลาที่นัดรวมตัวกัน	 ผม

เดนิออกมาถ่ายรูปเล่นตามร้านค้าหน้ามหา’ลยัฮงอกิ	

จนได้เวลาเที่ยงกว่าก็เดินต่อมาอีกนิดนึงก็ถึงร้าน

หมูย่างเกาหลีบุฟเฟ่ต์	 พบกับความอร่อยอีกแล้ว	

ทุกคนต้องเอาเสื้อหนาวยัดใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่

ที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เพราะมิเช่นน้ันกลิ่นหมูย่าง

จะติดเสื้อ	 ร้านนี้บริการตนเองมีหมูหลากชนิดให้

เลือก	 เนื้อวัว	 ปลาหมึก	 ใส่ถาดเรียงรายเป็น	10	

ชนิด	เดนิตกัได้ไม่อัน้	ขออย่างเดยีวตกัมาแล้วต้อง

กินให้หมด	ถ้าเหลือจะโดนค่าปรับ	เด็กๆ	เล่นกัน

ซะแทบอ้วก	 555	 ผมเดินคุยไปตามโต๊ะเด็กๆ	

สงัเกตเหน็นังผูฉ้งิท�าหน้าเครียด	“หล่อน!	เป็นอาราย	

ไม่อร่อยเหรอ”	ผมถาม	“นู๋รอปลาหมึกสดออกมา	

รอตั้งนานแล้ว	ยังไม่ออกมาสักที”	หล่อนบ่น	

“ก็กินอย่างอื่นก็ได้นี่จะได้ไม่ต้องรอ”	“ไม่เอานู๋จะ

กินปลาหมึก”	 หล่อนย�้าท�าท่างอลๆ	 แบบขัดกับ

ใบหน้า...	ผมกัดตอบเลย	“แถวบ้านเมิงไม่เคยกิน

ปลาหมึกเลยเหรอ”	 เท่านั้นแหละเสียงฮาลั่นร้าน

เลย	555...	อ้ายปลาหมึกสดเอ๊ย!

	 ช่วงบ่ายพวกเราก็มาที่	Duty	Free	เป็นตึก

ทีร่วมสนิคา้แบรนดด์งัทัง้หลาย	ผมแบง่เดก็เปน็	2	

กลุ่ม	พวกหน้าตาไม่ดีแต่มีตังค์ก็ไปชอปปิง	ส่วน

กลุ่มพวกหน้าตาดี	(อย่างผม)	แต่ไม่มีตังค์	ก็แยก

มาเดินเล่นถ่ายรูปที่คลองชองเกชอน	 เดิมเป็น

คลองน้�าเน่า	สลมัเพยีบ	รถตดิสดุๆ	ไมม่ใีครอยาก

จะเดินผ่าน	 ต่อมาปี	 2003	 รัฐบาลได้บูรณะ

คลองใหม	่แลว้ทุม่งบกวา่	386	พนัลา้นวอน	พัฒนา

จนน้�าใสสะอาด	เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสดุฮิต

ของชาวกรุงโซลและนักท่องเที่ยว	ตกเย็นก็มาต่อ

กันที่หอคอยกรุงโซล	(Seoul	Tower)	หอคอยนี้ถือ

ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล	 ตัวหอคอยมี

ความสูงเกือบ	240	 เมตร	 ซึ่งบางคร้ังก็เรียกว่า	

“นัมซันทาวเวอร์”	 จุดยอดนิยมของที่น่ีน่าจะ

เป็นการเอากุญแจของคู่รักไปล็อกติดกับก�าแพง

ตาข่ายเต็มพรืดไปหมด	หลงัอาหารค่�ากม็าละลาย

ทรัพยส์ง่ทา้ยทีต่ลาดยอดนิยมของวยัรุ่นไทยทีย่า่น

เมยีงดง	ผมใหเ้วลาเดนิชอปช่ัวโมงคร่ึง	กว่าจะได้

กลับเข้าโรงแรมก็ดึกมากแล้ว

	 วันสุดท้าย	วันอังคารท่ี		25	พ.ย.	หลังอาหาร

News
ข่าว

เภสัชฯ ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดประชุมวิชาการนานาชาติงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์	ครั้งที่	2	

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของอาจารย์	นักวิจัย	และนักศึกษาระดับปริญญาตรี	และระดับ

บณัฑิตศึกษา	รวมทัง้กระตุ้นให้เกิดงานวจัิยและสร้างความเป็นนานาชาติ	ในวนัพฤหสับดทีี	่12	มนีาคม	พ.ศ.2558

เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	ห้อง	Auditorium	ชั้น	2	อาคาร	Digital	Multimedia	Complex	(อาคาร	15)	มหาวิทยาลัย

รังสิต	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานในพิธีเปิด

	 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	คณะเภสัชศาสตร์	โทร.	0-2997-2200-30	

ต่อ	1420,	1422	หรือ	e-mail:	rsu.pharmacy@gmail.com

เช้าก็มาชมศูนย์สมุนไพร	 ฮ็อกเกตนามู	 ชาว

เกาหลรุ่ีนใหมนิ่ยมน�ามารับประทานเพือ่ช่วยดแูล

ตับให้สะอาดแข็งแรง	ป้องกันโรคตับแข็ง		แล้ว

มาต่อที่โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	 ประเทศ

เกาหลีเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง	 พลอยแห่ง

สขุภาพและน�าโชค			ไดเ้วลาอาหารกลางวนัและ

ชอปส่งท้ายที่ร้านละลายเงินวอน	ขึ้นเครื่องกลับ

ถงึสนามบนิดอนเมอืงตอน	3	ทุม่	เปน็อนัจบทริป

ของ	2	วิชาท่ีเด็กๆ	ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	

ซ่ึงเป็นจุดแข็งของสาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

ที่เวลาเด็กๆ	ออกไปฝึกงานทางผูป้ระกอบการ

มักกล่าวชื่นชมอยู่เสมอ
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Showcase

	 นายสหัสชัย	 ชูฉิม	 ศิษย์เก่าสาขาวิชา

ออกแบบภายใน	 คณะศิลปะและการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เจ้าของผลงาน	 โครงการ

ปรับปรุงโรงแรม	 ออน	 ออน	 ภูเก็ต	(Renovation	

Projects	On	On	Hotel	Phuket)	คว้ารางวัลจากการ

ประกวด	Thesis	of	the	Year	2014	 ซึ่งจัดขึ้นโดย

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย	 (T IDA)	

พร้อมกันนี้	 ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั	1	และรองชนะเลศิอนัดบั	2	อกีดว้ย	ซึง่ถือวา่

เปน็คร้ังแรกในประเทศไทย	ทีน่กัศึกษาจากสถาบนั

การศึกษาเดียวกันสามารถกวาดสุดยอดรางวัล

ศิลปนิพนธ์มาครองได้สำาเร็จ

	 นายสหัสชัย	 กล่าวถึงแนวคิดหลักของ

โครงการปรับปรุงโรงแรม	ออน	ออน	ภเูก็ต	วา่	จาก

ตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	100	 ปี	

ซึ่งในอดีตอาคารแห่งนี้เป็นที่พักของคนงานเหมือง

แร่ดีบุกมาก่อนที่จะเป็นโรงแรมในปัจจุบัน	 การ

ออกแบบโรงแรมได้ยึดหลักคอนเซปต์เดิมคือ	

The	Memory	at	Phuket	Old	Town	ไว้	โดยเพิ่ม

เรื่องราวในยุคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก	 และนำา

มาผสมผสานกับรูปแบบชิโนโปรตุกีส	 เพ่ือให้เกิด

เป็นรูปแบบ	Chino	Portuguese	Industry	ที่มีความ

อบอุ่นในรูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตของคนใน

อดีตที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมแห่งนี้	

	 เหตุผลที่เลือกย่านเมืองเก่าในภูเก็ตมาเป็น

กรณี ศึกษานั้ น 	 สืบ เนื่ องมาจากศิลปะและ

สถาปัตยกรรมในย่าน	ถนนถลาง	เป็นสถานที่ที่มี

รูปแบบของชิโนโปรตุกีส	 และถือเป็นศูนย์รวมทาง

วฒันธรรมตา่งๆ	เกีย่วกบัภเูก็ตทีม่มีาอย่างยาวนาน	

ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้	จึงเป็นแรงบันดาลใจ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบภายใน ม.รังสิต
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Thesis of the Year 2014 
จากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

ให้กับผลงานชิ้นนี้	 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่บูติกโฮเต็ล	

พร้อมนำาเสนอมุมมองของการออกแบบ	บูติก	โฮเต็ล	และ

การรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนย่านตึกเก่าถนนถลาง	 เพื่อ

ประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป	

	 “ขอขอบคณุครอบครัวทีค่อยสนบัสนนุมาโดยตลอด	

และขาดไมไ่ดเ้ลยคือ	อาจารย์อริย์ธัช	ฉัตรบรูณยนต	์ทีค่อย

ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา	 อาจารย์บัณฑิต	 เนียมทรัพย์	

ทีค่อยเปน็ทีป่รึกษาร่วม	รวมถึงอาจารย์ธีระ	ธนะม่ัน	ทีเ่ปน็

ผู้นำาผลงานชิ้นนี้ส่งเข้าประกวด	สุดท้ายนี้	ขอขอบคุณ

บา้นเกดิทีท่ำาใหผ้มไดม้จิีนตนาการในการออกแบบและการ

พัฒนา	เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นชุมชน

เมืองเก่าภูเก็ต”	นายสหัสชัย	กล่าวเสริม

	 นอกจากนายสหัสชัย	 ชูฉิม	 ศิษย์เก่าสาขาวิชา

ออกแบบภายใน	 คณะศิลปะและการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 จะคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการนี้ได้

แล้ว	เพื่อนร่วมสาขาคือ	นายสนิทวงศ์	สว่างแจ้ง	และนาย

กิตติพงษ์	 เรืองกิตติ์ธาริน	 ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ	1	และรองชนะเลิศอันดับ	2	ตามลำาดับ	นับว่า

ปี	2557	 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งปีที่สำาคัญของสาขาวิชา

ออกแบบภายใน	 คณะศิลปะและการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 พวกเขาไม่มีท่าทีที่จะหยุดอยู่เพียง

เทา่นี	้แตยั่งคงมุ่งมัน่ผลติดไีซเนอร์รุ่นใหมสู่ว่งการออกแบบ

ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	

Notebook

 สวสัดเีดอืนแหง่ความรัก เดอืนทีม่คีวามพเิศษสำาหรับคูรั่กหลายคู	่ซึง่ไมไ่ดม้แีคค่วามรักของหนุม่สาวเทา่นัน้	แตยั่งรวมไปถึงเพือ่นพอ้งนอ้งพี	่และ

คนที่เรารู้สึกดีอีกด้วย	สำาหรับวิธีสื่อความรักก็มีหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะแบบน่ารักคิขุให้สติ๊กเกอร์หัวใจ	ช็อกโกแลต	ดอกกุหลาบ	ฯลฯ	สารรังสิตฉบับนี้	

ขอสื่อความรักแบบเด็กแนวที่มีดนตรีในหัวใจด้วยการส่งเสียงเพลงแทนใจให้คนที่คุณรัก	 ลองไปดูกันดีกว่าว่าวาเลนไทน์หรือเดือนแห่งความรักนี้	

น้องๆ	รั้วรังสิตเขาอยากมอบบทเพลงอะไรแทนใจส่งถึงคนพิเศษกันบ้าง	จัดเนื้อเพลงท่อนพิเศษกันมาเลย

บทเพลงรัก แทนความในใจ... ส่งถึงเธอ
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อยากมอบเพลง	‘Event’	(อีเว้นท์)	ของ	Season	Five	แทนความความรู้สึกดีๆ	ให้คนพิเศษ	‘เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มา	

ฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์	อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝัน	เธอเชื่อไหม	หัวใจมีมากกว่านั้น	

เรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆ’	แค่ฮัมเพลงเบาๆ	ยังรู้สึกดี	เชื่อว่าคนฟังต้องชอบแน่ๆ

พลอยขอส่งเพลง	‘รัก’	ของ	Infamous	มอบให้แทนความรู้สึกที่มีค่ะ	‘รักคือทุกความรู้สึก	ที่มีให้เธอคนเดียว

จากนี้ไปจะมีแต่คำา	รัก	สุดหัวใจไม่อาจนิยามความจริงใดๆ	ได้เพียงคำาว่า	รักเธอ’	

สำาหรับผมขอมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ	เพลง	‘สองคนหนึ่งใจ’	ของ	เล้าโลม	‘เดินข้ามถนน	จูงมือด้วยกัน	

เวลาดูหนัง	มีเธอชิดใกล้	กุมมือกันไว้	ในวันที่เราอ่อนแอ’	เพลงนี้สื่อความหมายได้ดีว่า	ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์

เราจะเดินไปพร้อมกัน	พูดไปแอบเขินเบาๆ	ครับ		

วันพิเศษแบบนี้ขอมอบเพลง	‘รักคือสิ่งสวยงาม’	ของ	Superbaker	และขอเดินไปกระซิบข้างๆ	โดยร้องเพลงนี้เบาๆ	

ว่า	‘อาจจะมีน้ำาตา	สุขทุกข์ปะปน	เคล้ากัน	หากว่าเธอยังมีความกลัวว่าอาจต้องเสียใจ	ปล่อยมันไป	เพราะถึงยังไง	

รักนั้นก็สวยงาม’	

เพลงนี้เลยครับ	สื่อความในใจที่ผมอยากบอกกับคนพิเศษ	เพลง	‘ลูกอม’	ของ	วงวัชราวลี	‘ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้

ดวงดาวจะหายไปไหน	ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร	แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอ	รักเพียงแต่เธอ’	

ฟังกี่ครั้งก็ยิ้มได้ทุกทีครับ	เหมือนเป็นสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกัน

อินเตอร์หน่อยแต่ความหมายดีค่ะ	เพลงนี้เลย	‘My	love	is	like	a	star’	ของ	Demi	Lovato	‘My	love’s	like	a	star,	

You	can’t	always	see	me	but	you	know	that	I’m	always	there’	เพราะว่า	ความรักก็เหมือนการกระทำาที่เราทำาให้

คนที่เรารัก	แม้ไม่สามารถจับต้องได้	แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกและหัวใจ	หยกว่าสื่อความรู้สึกได้ดีทีเดียวค่ะ

นางสาวสุชานันท์ อุตตุ้ย (ตี๋นันท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพัชราพร อินทร์เทศ (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์

นายสิทธิโชค ภิมาล (ดอน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำาบัด

นายนัทธ์ รัตน์เจริญขจร (นัท) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ สถาบันการบิน

นายธนพล	ชูชื่น	(ภู)	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวศรีหยก เธียรปรีชา (หยก) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

12 13



	 เฟิร์ส-ภัทราพร	 หวัง	 เธอคืออีกหนึ่ง

สาวงามที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วย

การคว้ารางวัลชนะเลิศ	 ในเวทีประกวด

นางงามระดับโลก	 มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล	

2014	ที่ประเทศเยอรมนี	โดยมีสาวงามจาก	69	

ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประกวด	ซึ่งเธอยังเป็น

นางงาม	1	 ใน	3	 คนจากทวีปเอเชียในรอบ	

43	 ปี	 และเป็นคนแรกของไทยที่สามารถคว้า

มงกุฎมิสอนิเตอร์คอนตเินนตลั	(Miss	Intercon-

tinental)	มาครองได้สำาเร็จ	

	 นางสาวภัทราพร	หวงั	ปจัจุบนัเธอกำาลงั

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่	3	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การบิน	วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	

มหาวทิยาลยัรังสติ	โดยทีผ่่านมากอ่นจะก้าวสู่

วงการนางงามเธอผ่านการประกวดในเวที

นางแบบมาก่อนคือ	การประกวดไทยซุปเปอร์

โมเดล	ปี	2010	และ	2011	หลังจากนั้นก็ทำางาน

อยู่ในวงการนางแบบ	 ก่อนจะสมัครเข้า

ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์	2014	 ซึ่งเวที

นี้เองที่เปิดโอกาสให้เธอได้ก้าวสู่เวทีนางงาม

ระดับโลก	

	 “จริงๆ	 แล้วเราก็เหมือนกับเด็กผู้หญิง

ทั่วไป	ที่รักสวยรักงาม	มีความฝัน	แต่ที่สำาคัญ

กวา่นัน้คอื	ความมุง่มัน่ทีเ่ราจะทำาสิง่ทีต้ั่งใจให้

ประสบความสำาเร็จ	 ซึ่งครอบครัวก็สนับสนุน

ให้เราได้ทำาในสิ่งที่เรารัก	 เฟิร์สเร่ิมฝึกฝนและ

เข้าวงการเดินแบบตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน้	ซึง่ตอนนัน้เรากม็คีวามฝันวา่อยากจะ

เป็นนางแบบ	 เก็บเก่ียวประสบการณ์มาพอ

สมควร	 จึงสมัครประกวดเวทีซุปเปอร์โมเดล	

ซึ่งก็ประกวดอยู่หลายเวที	 มีเข้ารอบบ้าง	

เส้นทางสู่ดาวของ “เฟิร์ส ภัทราพร หวัง”
มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2014 คนแรกของไทย

ตกรอบบา้ง	เราก็เกบ็เอาข้อผิดพลาดมาแกไ้ข		จน

กระทั่งได้ประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์	2014	

และได้รางวัลรองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปีนั้น	 ซึ่ง

เวทีนี้ทำาให้เฟิร์สและเพื่อนนางงามคนอื่นมีโอกาส

ได้ ไปส ร้างชื่ อ เสี ยง ใน เวที ระดับ โลกให้ แ ก่

ประเทศไทย”	

	 นอกจากเธอจะสวยและเก่งแล้ว	 เธอยัง

สามารถบริหารจัดการชีวิตโดยแบ่งเวลาทั้งเร่ือง

การเรียนและการทำางานทีเ่ธอรักไดเ้ปน็อย่างด	ีโดย

เธอบอกวา่	การตดัสนิใจเลอืกเรียนดา้นการจัดการ

ธุรกิจการบินที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 เพราะครั้งหนึ่ง

เธอเคยฝันอยากเปน็แอร์โฮสเตส	และสายงานทีเ่ธอ

ทำาอยู่นัน้การเรียนทางดา้นนีม้สีว่นชว่ยสร้างทกัษะ

หลายดา้นใหก้บัเธอ	ทัง้เร่ืองความม่ันใจ	ความกล้า

แสดงออก	 การสร้างบุคลิกภาพที่ดี	 รวมทั้งเร่ือง

ของความรับผิดชอบ	 การมีวินัย	 และการตรงต่อ

เวลา	

	 “บนเวทีประกวดและย่ิงเป็นเวทีระดับโลก

ด้วยแล้ว	ความสวยอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอที่คุณ

จะชนะใจกรรมการ	 คุณจะต้องมีความมั่นใจ	 มี

บคุลกิทีด่	ีสวยอย่างมเีสนห่ท์ัง้หนา้ตาและความคดิ	

ซึง่ทกัษะบางอย่างเราสามารถนำาสิง่ทีเ่รียนทางดา้น

การบริการมาใช้ได้	 แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ	 เราต้อง

ทำาหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ	 เพราะ

เราคือตัวแทนของประเทศในการเข้าร่วมประกวด	

กับผลงานที่ผ่านมาถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ

คร้ังหนึง่ในชวีติ	และหลงัจากนีเ้ฟร์ิสกจ็ะเร่ิมปฏบิตัิ

ภารกิจคือ	การเป็นกรรมการตัดสินนางแบบโลกที่

ประเทศจีน	 ประเทศจอร์แดน	 และภารกิจใน

ประเทศเยอรมนีอีกด้วย”	นางสาวภัทราพร	กล่าว

เพิ่มเติม

ภาพจากการประกวด มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2014 ณ ประเทศเยอรมนี 

นางสาวภัทราพร หวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

Show off
สารรังสิตฉบับนี้	ผมมีเกมใหม่มา

แนะนำา	 ซึ่งจะเป็นเกมแนว	 Casual	

ครับ	ซึ่งเกมนี้เป็นแนว	Puzzle	ชื่อเกม	

Energy	 Panic	 ที่มีรูปแบบการเล่น

ง่ายๆ	 ผสมผสานทั้ง	 Bejewel	 และ	

Candy	Crush	 สำาหรับตัวเกมนั้นมีการ

ออกแบบกราฟิกที่สวยงาม	 พร้อม

ปัจจุบันการใช้งาน	 Apps	 มีหลากหลายประเภท	 ทั้งด้านการ

ติดต่อส่ือสาร	ความบันเทิง	การศึกษา	รวมถึง	Apps	ในชีวิตประจำาวัน	

เช่น	 Apps	 เพื่อสุขภาพที่เคยนำาเสนอไปหลายตอน	 แต่คราวนี้ขอ

เสนอ	Apps	 เพื่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องเผชิญปัญหาเด็กร้องไห้

งอแงให้อุ้มทั้งวันทั้งคืน

Apps	Smartphone	ซึ่งต้องใช้คู่กับที่นั่งเด็ก	“mamaRoo”	ที่ผลิต

โดยบริษัท	 โฟร์มัมส์	 บังคับการเคลื่อนไหวได้	 	 5	 รูปแบบ	 ได้แก่	

เหมือนนั่งรถยนต์	(Car	Ride)	เหมือนจิงโจ้กระโดด	(Kangaroo)	แกว่ง

ชิงช้า	(Tree	Swing)	โยกซ้ายขวา	(Rock-A-Bye)	เหมือนคลื่น	(Ocean	

Wave)	ปรับระดับความช้าเร็วได้	เลือกเพลงกล่อมเด็กได้ผ่านลำาโพง

ในที่นั่ง	 พร้อมทั้งเพลงประกอบอื่นๆ	 ด้วย	 ราคาประมาณ	8,000-

9,000	บาท	ถูกกว่า	iPhone	เยอะครับ

คุณเป็นหนึ่งในหลายๆ	 คนที่คิดว่าถ้าอยากประสบความสำาเร็จแค่มีวิชาความรู้ก็เพียงพอหรือไม่	 แต่ในความเป็น

จริงแค่นั้นมันยังไม่พอ	 คุณต้องมี	 ‘วิชาความคิด’	 ด้วย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรู้ดี	 และได้มีการออกแบบ

หลักสูตรพิเศษขึ้น	เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ

‘ทีนา	ซีลิก’	ศาสตราจารย์ประจำามหาวิทยาลัยและผู้เขียน	 ‘น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ	20’	จะมาเผยการเรียนรู้	

วิธีใช้	 ‘ความคิด’	 โดยที่คุณไม่ต้องลงหน่วยกิตก็สามารถเรียนรู้เทคนิคการคิดแบบทวิตเตอร์	 ขโมยแบบสตีฟ	 จ็อบส์				

วิธีมองให้เห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในความเคยชิน	การสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยสิ่งจูงใจเพียงเล็กน้อย	รวมถึง

แนวทางต่างๆ	ที่เป็นกุญแจสำาคัญในการสร้างธุรกิจ

ถึงคุณจะไม่ใช่นักศึกษาสแตนฟอร์ด	ถึงคุณจะเรียนจบมานานแล้ว	คุณก็สามารถเก็บหน่วยกิตวิชานี้ได้โดยที่ไม่ต้อง

สอบเข้า	และบินข้ามฟ้าไปเรียน	แค่เสียสละเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่ออ่าน	inGenius	หรือ	‘วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุด

ในโลก’	เล่มนี้	คุณอาจจะพบกับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตก็เป็นได้!

Recommended

	 จากรายงานข่าวตาม

หน้าหนังสือพิมพ์	 ภาพยนตร์เรื่องนี้

น่าจะกลายเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำา

รายได้มากที่สุดของปี	 2557	 และ

เป็นไปได้ว่าน่าจะข้ึนไปอยู่อันดับ

ต้นๆ	 บนตารางอันดับภาพยนตร์

ทำารายได้สูงสุดตลอดกาลของไทย

	 เม่ือมองที่รายได้คงต้อง

ยอมรับว่าเป็นความสำาเร็จที่น่ายินดี

และชื่นชม	 แต่เมื่อมองที่คุณภาพ

ของงานยังคงมีประเด็นที่ ต้อง

ตั้งคำาถาม	 แน่นอนว่าภาพยนตร์

เ ร่ื อ งนี้ มี เ ร่ื อ ง ร าวที่ ตั้ ง ต้ นจาก

แนวคิดที่แสดงถึงความคิดริเ ร่ิม

เป็นเ ร่ืองที่สะท้อนถึงสังคมไทย

ร่วมสมัยด้านการสื่อสารด้วยภาษา

อังกฤษ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่

แตกต่างของผู้สร้าง	ในส่วนของการ

สร้างเร่ือง	 การสร้างสถานการณ์

และวิธีการเล่าเร่ือง	 ถือว่าทำาได้ดี

อุปสรรคที่ท้าทาย	 เอฟเฟกในเกมที่สวยงาม	 ประกอบกับการ

ออกแบบฉากอย่างละเอียดปราณีต	มีระบบ	In-App	Purchase	ที่

ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อ	 Item	 เสริมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่น

เกมให้สนุกยิ่งขึ้น	อีกทั้งยังสนับสนุนระบบเกม	Center	สามารถ

แสดงผลคะแนนให้เพื่อนดูได้ แต่ที่ เป็นประเด็นคือการเล่นตลก	

2-3	 ฉาก	 ซึ่งทำาให้ตั้งคำาถามถึง

รสนิยม	 เช่น	 ฉากอุจจาระราดและ

ฉากจิ้งจก	 ฉากที่กล่าวถึงไปอาจ

จะทำาให้คนจำานวนมากหัวเราะ	

(ซึ่งแสดงว่าการเล่นตลกแบบนี้ได้

ผล)	แต่คำาถามคือ	ผู้สร้างภาพยนตร์

ชนิดไหนกันที่นำาอุจจาระมาเล่นตลก	

	 การนำาอุจจาระมาเล่น

ตลกสะท้อนให้เห็นและเข้าใจไปได้

ว่าผู้สร้างรสนิยมแย่และไม่สามารถ

คิดอะไรที่ดีกว่านี้ ได้อีกแล้วที่น่า

ประหลาดใจคือการเล่นตลกลักษณะ

นี้มาอยู่ในภาพยนตร์ของจีทีเอช	ซึ่ง

ผู้เขียนเคยคิดและเชื่อว่ามีรสนิยม

ดีกว่านี้และมีความคิดสร้างสรรค์

มากกว่านี้	

	 กล่าวได้อย่างสั้นๆ	 ว่า	

ภาพยนตร์เร่ืองนี้พอมีความสนุกอยู่

บ้าง	มีบางอย่างที่ดี	แต่รสนิยมแย่
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปาล์มอะกาเดมิก
จากรัฐบาลฝรั่งเศส รางวัลแห่งความภูมิใจของครูไทยและคนไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปิยสุดา	 ม้าไว	

คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

ได ้ รับมอบเค ร่ืองราชอิส ริยาภรณ ์ปาล ์ม-

อะกาเดมิก	สาขาการสอนภาษาฝร่ังเศส	(Palmes	

Académiques)	 ชั้น	Grand	Officier	 จาก	 ฯพณฯ	

เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจำาประเทศไทย	

รางวัลแห่งการทุ่มเทเพื่อการสอนภาษาฝร่ังเศส	

และการถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรม	 และ

การสร้างทัศนคติในการเปิดกว้างแก่นักศึกษา

รางวัลอันทรงเกียรติ

	 รางวัลนี้นับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำาหรับ

ตัวเองและครอบครัว	ที่ผ่านมารางวัลอื่นๆ	นั้นก็

มคีวามสำาคญัและมคีวามภมิูใจเช่นกนั	เพยีงต่าง

กันว่า	รางวลัอืน่ๆ	อาจนบัเป็นความภมูใิจเฉพาะ

ตัวเราเอง	 แต่สำาหรับรางวัลนี้เรียกว่าเป็นรางวัล

ของครูไทย	 รางวัลของคนไทย	 และเป็นรางวัล

ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 	 เพราะเรานั้นเป็นเพียง

ครูผู้สอนภาษาฝร่ังเศสอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งที่

ห่างไกลจากประเทศฝรั่งเศส	และตัวครูเองนั้นก็

มิได้เป็นบุคคลสำาคัญแต่อย่างใด	 ไม่ว่าจะใน

ประเทศฝรั่งเศส	หรือในประเทศไทย	แต่อย่างไร

ก็ตาม	 รางวัลแห่งเกียรติยศนี้	 นับเป็นบทพิสูจน์

สำาคัญที่ว่า	 ภาษาและวัฒนธรรมเป็นสายใยที่

ทำาให้ความสมัพนัธ์อนัลกึซึง้ระหว่างสองประเทศ

กระชับแน่นข้ึนตามกาลเวลาจริงๆ	 ซึ่งปกติแล้ว

การมอบรางวัลต่างๆ	นั้น	อาจพิจารณาจากสาย

งานวิชาชีพเป็นหลัก	 แต่สำาหรับครูที่สอนภาษา

แล้วนั้น	 จะเรียกว่าเป็นความแตกต่างก็ย่อมได้	

เราจะเห็นได้ว่าคนไทยเก่งและเป็นที่ยอมรับใน

ระดับโลกมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่เก่งทาง

ด้านวิทยาศาสตร์	ด้านการแพทย์	เหล่านี้นับเป็น

จากสายงานวชิาชพี	แต่สำาหรับครูภาษาแล้ว

นั้น	เรียกว่า	เราไปชำานาญในภาษาซึ่งไม่ใช่

ภาษาของเรา	แต่เป็นภาษาของเขา	แล้วเขา

ยอมรับให้เราเป็นบุคคลคุณภาพด้านการ

สอนภาษาของเขา	 และมอบรางวัลนี้ให้แก่

ครูไทยคนหนึ่งนั้น	นั่นหมายถึง	เขามีความ

ยอมรับในด้านการเรียนการสอนภาษา

ฝรั่งเศสในประเทศไทยของเราด้วยเช่นกัน	

เฟ้นหาบุคคลคุณภาพจากแดนไกล

	 การจัดพิธีมอบเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์

ปาล์มอะกาเดมิก	จากรัฐบาลฝร่ังเศส	ไม่ได้

กำาหนดให้จัดข้ึนทุกๆ	 ปี	 แต่ให้ยึดจาก

การพิจารณาหาบุคคลที่สมควรได ้ รับ

เป็นหลัก	 หาก	10	 ปีที่ผ่านมา	 ยังไม่มีผู้ที่

เหมาะสมก็จะยังไม่มีการมอบแต่อย่างใด	

ผ่านระบบการคัดกรองบุคคลที่จะเน ้น

คุณภาพเป็นหลัก	 โดยมี ข้ันตอนที่ เป ็น

ทางการ	โดยเร่ิมจาก	“แมวมองชาวฝร่ังเศส”	

จะค้นหาบุคคลที่น่าสนใจ	 มีผลงานและมี

ประวตัทิีด่	ีจากนัน้จะเสนอชือ่ไปยังทีป่ระชมุ

ของสถานทตูในแต่ละประเทศ	หากผ่านการ

คดัเลอืกก็จะส่งต่อไปยังสำานกัประธานาธิบดี

ที่ปารีส	เพื่อพิจารณาอีกครั้ง	ใช้ระยะเวลา

พิจารณาประมาณ	2	ปี	โดยให้ถือเป็นความ

ลบัทัง้หมด	และจะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่า

จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก	จนกว่าจะได้รับ

การติดต่อทางโทรศัพท์จากสถานทูตฯ	เพื่อ

พูดคุยและนัดหมายเพื่อมารับเคร่ืองราชฯ	

ดังกล่าว	 ซึ่งรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์-

ปาล์มอะกาเดมิกนี้	 นับเป็นรางวัลอันทรง

คณุค่า	และเป็นเกยีรตปิระวตัทิีท่างประเทศ

ฝร่ังเศสได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การศึกษา

ของฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน	

ความสุขสู่ความสำาเร็จ

	 การเร่ิมต้นเส้นทางของการเป็น	 “ครูสอน

ภาษาฝรั่งเศส”	 นั้น	 ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัย

รังสิตที่ให้โอกาส	ให้การสนับสนุน	และยังให้การ

ส่งเสริมในทุกๆ	ด้าน	การที่ได้มีโอกาสทำางานใน

มหาวทิยาลยัแห่งนี	้		เรยีกได้ว่าเป็นความสขุ	และ

นับเป็นโชคดีในชีวิตที่ประเมินค่ามิได้	 ทุกๆ	

ผลงาน	ทุกๆ	ภาระหน้าที่	และทุกๆ	โอกาสที่ได้

คดิได้ทำาในฐานะครูอาจารย์นัน้	คงไม่สามารถก้าว

มายืน	 ณ	 จุดนี้ได้เพียงลำาพัง	 แต่นั่นคือความ

ช่วยเหลือ	 คือกำาลังใจจากทุกท่านที่อยู่เคียงข้าง

กันเสมอมา	ดังนั้น	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ	ที่ได้

รับนี้จึงมีคุณค่าย่ิงต่อชีวิต	 และย่ิงยำ้าให้เห็นถึง

ความสขุทีเ่รามขีณะทำางาน	ขณะดำารงชวีติ	ดงัเช่น	

อัลแบร์	 ชเวทเซอร์	 นักปรัชญาชาวเยอรมันและ

ฝร่ังเศสได้กล่าวไว้ตอนหนึง่ว่า	“แท้จริงแล้ว	ความ

สำาเร็จมิใช่หนทางแห่งความสุข	ความสุขต่างหาก

ที่เป็นประตูนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 ขอเพียงรักและ

ศรัทธาในสิ่งที่ทำา	 คุณก็จะประสบความสำาเร็จ

แน่นอน”

สมุนไพรบำารุงร่างกาย
  ในช่วงฤดูหนาว

	 ในช่วงฤดูหนาวนี้แต่ละคนอาจปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศไม่ทัน	 ซึ่งก็มีโอกาสเกิดความไม่สมดุลใน

ร่างกาย		ก่อให้เกดิอาการไม่สบายกายต่างๆ	 ข้ึนมาได้	อย่างเช่น

หน้าซดี	 มีเสมหะในช่วงเช้า	ผิวและปากแห้งแตกเป็นขุย	ซึง่แสดง

ว่าร่างกายอยู่ในภาวะที่เย็นจนเกินไป	 แต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับ

วันนี้เรามีหลักการง่ายๆ	 เพื่อช่วยปรับความร้อนเย็นของร่างกาย

ให้เข้าสูค่วามสมดลุดงัเดมิครับ	วธีิการทีว่่าเป็นสิง่ทีใ่กล้ตวัเรามาก	

ที่ทุกคนมักมองข้าม	คือ	การดื่มนำ้าอุ่น	ๆ	ยามเช้า	ช่วงตอนตื่น

นอนใหม่ๆ	เป็นการเพิ่มความร้อนให้ร่างกาย	ให้ร่างกายได้ตื่นตัว	

และกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตใหสู้บฉดีไปทัว่ร่างกาย	แต่เพื่อ

ความสดชื่นอาจผสมขิงแห้งในรูปของชาชงก็ดูดี	 เป็นการใช้คุณ

ประโยชน์จากขิงเข้ามาเสริมความร้อน	 ซึ่งขิงจัดเป็นสมุนไพร

	 Bonjour!	สวัสดีค่ะทุกๆ	คน	เราเพิ่งฉลองวันปีใหม่กันมา

ในเดือนที่แล้ว	 เดือนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศแห่งความรักกันนะคะ	

คดิกันหรือยังคะว่าวนัที	่14	กมุภาพนัธ์นี	้เราจะเขียนการ์ดบอกรัก

แฟนเราอย่างไรดใีห้ซาบซึง้	และประทบัใจมิรู้ลมื	ถ้ายังนกึไม่ออก	

ลองมาเลือกประโยคบอกรักภาษาฝรั่งเศสเก๋ๆ	ไปใช้กันดูนะคะ

 

«Plus je te découvre, et plus je t’aime.» 

(พลูสเฌอเตอเดกูฟวร์,	เอพลูสเฌอแตม)

ยิ่งฉันค้นหาตัวเธอ	ฉันก็ยิ่งรักเธอ

«Mon cœur ne bat que pour toi.»

	(มงเกอร์เนอบาเกอปูร์ตัว)

หัวใจฉันเต้นเพื่อเธอเท่านั้น

«Mon bonheur est attaché au tien.»

(มงบอนเนอร์แอตาตาเชโอเตียง)

ความสุขของฉันขึ้นอยู่กับความสุขของเธอนะคะทุกคน

ที่มีฤทธิ์ร้อน	ช่วยขับลม	ช่วยแก้ไอ	ขับเสมหะ	กระตุ้นการทำางานของลำาไส้		

แก้ท้องอืดเฟ้อ	จุกเสียด	แน่นท้อง	แถมยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการไมเกรนได้ดี

อีกด้วย	แต่ก็มีข้อควรระวัง	คือ	ควรรับประทานในปริมาณที่พอดี	 ไม่มาก

จนเกนิไป	เพราะอาจทำาให้เย่ือบภุายในช่องปากเกดิการอกัเสบจนเป็นอาการ

ร้อนในได้	เมื่อรู้ดังนี้แล้วเช้านี้เรามาดื่มนำ้าขิงอุ่นๆ	กันเถอะครับ	

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“บอนน์แซ็งวาลองแตง

(Bonne	Saint-Valentin)	

สุขสันต์วันวาเลนไทน์“

บอกรักกันในวันวาเลนไทน์...           
ด้วยภาษารัก... ภาษาฝรั่งเศส
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“เตาเผาพลังงานชีวมวลทุ่งรังสิต”  
คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่  ปี’ 57

นายเอกภพ กระออมแก้ว 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

News
ข่าว

เตาเผาพลังงานชีวมวลทุ่งรังสิต

  นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรังสิต	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 “เตาเผา

พลังงานชีวมวลทุ ่งรังสิต”คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั		3	จากโครงการ“รางวลันกัคิดส่ิงประดษิฐ์รุ่นใหม่”	

ประจำาปี	2557	 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมและพลังงานทางเลือก	 ระดับอุดมศึกษา	

จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)

	 นายเอกภพ	 กระออมแก้ว	 นักศึกษา

ชั้นปีที่	 4	 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์	 วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึง

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานว่า	 สืบเนื่องจาก

พวกเราเรียนทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ทำาให้

เห็นปัญหาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่นับวันย่ิงมี

ความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้น	 แต่ในทาง

กล ับก ันพล ังงานท ี ่ม ีอย ู ่ ในธรรมชาต ิกล ับม ี

ปริมาณลดลง	 จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้

ใช้	 ประจวบกับราคาพลังงานยังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ	

ส่งผลให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจกับพลังงาน

ทางเลือกที่สามารถนำามาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง	

อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้

เกิดประโยชน์ได้		จึงเกิดแนวคิดในการทำาเตาเผา

พลังงานชีวมวลข้ึน	 เพ่ือนำาก๊าซท่ีได้จากการเผาไหม้

มาใช้แทนเชื้อเพลิงที่ ได้จากก๊าซธรรมชาติหรือ

ปิโตรเลียม	และเพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิง

	 “เตาเผาพลังงานชีวมวลทุ่ง รังสิตเป็น

เตาเผาที่นำาวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมมาเป็น

เชื้อเพลิง	 เช่น	 เศษไม้ลำาไย	 ยูคาลิปตัส	 มะม่วง	

ยางพารา	 แกลบอัดแท่ง	 เศษไม้ต่างๆ	 ฯลฯ	

นำามาเผาในเตาเพื่อให้ได้ก๊าซชีวมวล	 เพื่อนำามาเป็น

เชื้อเพลิงใช้แทนก๊าซธรรมชาติ		ซึ่งเตามีประสิทธิภาพ

ในการเผาไหม้สูงโดยออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหา

น้ำามันดิน	 ติดตั้งระบบไซโคลนเพื่อกำาจัดฝุ่นเถ้าที่

หลุดลอยไปในอากาศ	 ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ในปริมาณต่ำา	 ฯลฯ	 สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้

ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม	 ซึ่งผลงานชิ้นนี้

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 “รางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม

ประจำาปี	 2556”	 ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยมี	

ดร.อาภากร	 วัฒนะ	 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล	 และ	 ดร.พิพัฒน์พงศ์	 วัฒนวันยู	 รอง

คณบดีฝ ่ายวิ จัยและวิ เทศสัมพันธ ์	 วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำาแนะนำาและ

พัฒนาต่อยอดให้มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพใน

การทำางานดีขึ้นและผลักดันให้เข้าร่วมประกวดเวที

ระดับประเทศจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 3	 ในโครงการ	 ‘รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่น

ใหม่’	 ประจำาปี	 2557	 กลุ่ม	 ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก’	 ระดับ

อุดมศึกษาซึ่งจัดข้ึนโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	(วช.)”	เจ้าของผลงานกล่าวเพิ่มเติม

“Tung Rangsit Biomass Furnaces” Won 
The Best Innovation Award 2013
	 Students	 from	 College	 of	 Engineering,	

Rangsit	University	 invented	an	innovation,	 “Tung	

Rangsit	 Biomass	 Furnaces”,	 which	 won	 the	 1st 

prize	 in	 “The	Best	RSU	 Innovation	Award	2013”	

and	the	3rd	place	in	 “New	Generation	of	Artifacts	

Thinker	Award	2014”	on	the	topic	of	Invention	for	

Environmental	conservation	and	Alternative	Energy	

in	higher	education	level	held	by	National	Research	

Council	of	Thailand	(NRCT).

	 จากผลการดำาเนนิกจิกรรมนกัศึกษารอบปี

ที่ผ่านมาและแนวทางในการนำากิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา	ในอนาคต	อาจารย์อชิตพล	ฉัตรวรากร	

ผู้ อำ า นวยกา รสำ า นั ก ง าน กิจกา รนั ก ศึ กษา	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้วิเคราะห์พร้อมกำาหนด

นโยบาย	ดังนี้

เน้นกิจกรรมพัฒนาสังคม...เรียนรู้วิถีชีวิต

&สร้างสัมพันธ์กับชุมชน 

 กิจกรรมจิตสาธารณะเป็นการให้

หรือช่วยเหลือ ผู้อื่นโดยไม่หวัง ส่ิงตอบแทน	

เป็นรูปแบบที่นักศึกษานิยมและชื่นชอบ	 ทั้งนี้	

ได้ให้ชมรมคิดสร้างสรรค์กิจกรรมจิตสาธารณะ

ให้หลากหลาย	 ไม่มุ่งสร้างถาวรวัตถุหรือบริจาค

เท่านั้นจะเน้นกิจกรรมพัฒนาสังคม	 โดยเรียนรู้

ความเป็นอยู่	 วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนและให้

ชาวบ้านหรือเด็กๆ	ได้มีส่วนร่วมและให้นักศึกษา

ต่างชาติได้เรียนรู้จากกิจกรรมด้วย	 เช่น	 สอน

หนังสือเด็ก	ทอผ้า	เกี่ยวข้าว	ฯลฯ	ซึ่งที่ผ่านมาได้

จัดกิจกรรมเ รียน รู ้ วิ ถี ชี วิ ตชาวนาที่ นาวิ ลิ ต	

จังหวัดเพชรบุรี	 และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวเขา

เผ่าอาข่า	 บ้านแม่จันใต้	 จังหวัดเชียงราย	 อีกทั้ง

ต่อยอดให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ในวิชาชีพให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม

บทบาทการแสดงพลังต่อเหตุการณ์ทางสังคม 

	 มิติทางสั งคมรอบด้ านในปัจ จุบัน	

มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ	 ให้นักศึกษาได้แสดง

บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 กรณีสร้าง

เขื่อนแม่วงก์	 ตัวแทนนักศึกษาจากหลายชมรมใน

ด้านบำาเพ็ญประโยชน์	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ได้

ร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ	จัดแถลงการณ์

คัดค้านสร้างเข่ือนแม่วงก์และถือป้ายรณรงค์ใน

กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆ	

และอีกกรณีในเรื่อง	พ.ร.บ.ยา	กลุ่มอาจารย์	ศิษย์

เก่า	 และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้แสดงพลัง

คัดค้านและจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง	 พ.ร.บ.ยา	

ทั้งนี้	 แสดงถึงความตื่นตัวของนักศึกษาในการนำา

วิชาชีพไปให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ต่อต้านคอร์รัปชั่นบัณฑิตไทยไม่โกง 

	 การสร้างเสริมคุณธรรมจะเน้นความ

ซื่อสัตย์ให้นักศึกษาร่วมเป็นพลังในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	 โดยไม่ประพฤติหรือไม่กระทำาการใดๆ	

ที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์	 คดโกง	 การไม่ทุจริต

ทุกรูปแบบและไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำานึกอย่างต่อเนื่อง	

เริ่มด้วยการจัดฉายภาพยนตร์สั้นของ	 สสส.	 เพื่อ

ให้นักศึกษาชมพร้อมจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์เจาะ

ลึกพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นอีกทั้งเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนได้

รวมตัวทุกสถาบันในการขับเคลื่อนและผลัก

ดันในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ประกาศสัตยาบัน

จัดเสวนา	 ประกวดโครงการ	 ฯลฯ	 เพื่อนำาไปสู่	

“มหาวิทยาลัยโปร่งใส	บัณฑิตไทยไม่โกง”	

เครือข่ายกิจกรรมและความร่วมมือ 

 นับจากนี้ กิจกรรมในรูปแบบของ

เครือข่ายความร่วมมือในระดับสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัย	 จะมีความชัดเจนมากขึ้น	 ซึ่งใน

แต่ละปีได้จัดกิจกรรมเครือข่ายร่วมกัน	 หลาย

ครั้ง	โดยจัดสัมมนา/	อบรม	ในระดับนักศึกษา	

บุคลากรและผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษา

ซึ่ ง เค รือ ข่ายที่ มี กิ จกรรมสม่ำ า เสมอได้แ ก่	

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อ

พัฒนาบัณฑิตอุดมคติ	 และเครือข่ายเพื่อการ

พัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

นวัตกรรมการบันทึกผลงานกิจกรรม  

 ในโลกยุค	Social	Network	ได้พัฒนา

รูปแบบการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษาที่

ทันสมัยด ้วยระบบออนไลน ์	 ทุกกิจกรรม

ที่ นั ก ศึกษาเ ข้า ร่วมหรือคิดค้นผลงานนั้ น	

ไม่ต้องจัดทำาเป็นสมุดหรือแฟ้มอีกต่อไป	 ทั้ง

เกียรติบัตร	รูปถ่าย	คลิป	ฯลฯ	ได้นำามารวบรวม

ไว้ใน	Student	Affairs	Portfolio	เพื่อใช้ประโยชน์

ในการสมัครงาน	 ซึ่งแสดงถึงประสบการณ์ใน

การทำากิจกรรมหรือบอกเล่าเร่ืองราวการทำา

กิจกรรม	 สามารถเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลา	 ทั้งนี้	

กำาหนดเป็นนโยบายให้นักศึกษาจัดทำา	 โดย

ศึกษาวิธีบันทึกทางเว็บไซต์	 www.rsu-sa.com

เกาะติดกระแสกิจกรรมนักศึกษา...
                 รอบปีที่ผ่านมาและก้าวต่อไป

On campus
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