เดือนที่หก
ฤดูร้อนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าผ่านร้อนกันมาแบบ
ผิวไหม้เกรียม สายตาล้าสู้แสงกันไม่หวั่นไม่ไหว แต่พวกเรา
ก็ผ่านความร้อนฉ่านี้มาได้ ฉันใดก็ฉันนั้น มหาวิทยาลัย
รังสิตก็มี ความร้อนระอุเกี่ยวกับข่าวคราวความเคลื่อนไหว
มากมาย อาทิ ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมบ้านหลักแสน
จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานเสวนา เส้นทาง
สายไหมทางทะเล: การค้าโบราณกับความเชือ่ มโยงสมัยใหม่
รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมสุขภาพชุมชนที่วัดเทียนถวาย
ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของ 2 กูรู จากคณะ
ทันตะฯ ได้รับเลือกให้เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple
และอี ก มากมายกั บ กิ จ กรรมและเรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ฤดูร้อนที่ผ่านมา
ถ้าอยากรูว้ า่ มีขา่ วอะไรให้ตด
ิ ตามบ้างนัน
้ เชิญอ่าน
ได้เลยค่ะ ...
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Notebook หน้าร้อนนี้
หาเครื่องดื่มอะไรดับกระหายดี
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ทีม นศ.วิศวกรรมชีวการแพทย์
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด BME Innovation
Award 2016
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ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

18

นศ. สื่อสารการกีฬา ม.รังสิต ลงพื้นที่

ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาสุขภาพเยาวชน
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ว่ากันว่าผลงานแอนิเมชั่นของไทยก็ไม่น้อยหน้าในใครในโลก ดังตัวอย่างจากภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ทีอ่ อกมาให้ได้ชมกันหลายเรือ่ งในบ้านเรา อาทิ ยักษ์ ก้านกล้วย เป็นต้น เชือ่ ว่าหากใคร
เคยได้ดูก็คงจะคุ้นกับคาแรกเตอร์แอนิเมชั่นน่ารักกันไปบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีผลงาน
แอนิเมชัน่ ทีเ่ ป็นงานเล็กๆ อย่าง ‘THE FOREST PAPER’ ซึง่ เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ของ นายสิปปภาส
ครองรักษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ใครจะรู้ว่า
งานของเขาได้มโี อกาสโบยบินไปอวดสายตาบนเวทีการประกวดแอนิเมชัน่ ระดับนานาชาติมามากมาย
จนได้รบั รางวัล Best Student Animated Short ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล Honorable Mention จาก
รายการ The Anim!Arte International Student Animation Festival ประเทศบราซิล รวมถึงผ่านเข้ารอบ
การประกวดรายการอืน่ ๆ มากมาย เป็นต้น

‘THE FOREST PAPER’

สร้างฝันให้เป็นจริง ด้วยจินตนาการจากงานแอนิเมชั่น
“การเรียนสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต ซึ่งมีเป้าหมาย
ต้ อ งการเป็ น นั ก แอนิ เ มเตอร์ ( Animator) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ทำ � งานตำ � แหน่ ง
Animator ที่ The Monk Studio การส่งผลงานวิชวลเอฟเฟคที่ตนเองทำ�
เข้าประกวดจึงท้าทายความสามารถของตัวเองมากเพราะจะทำ�ให้เรา
รับรู้ถึง Feedback ของผลงานว่าเป็นอย่างไร งานมีคุณค่ามากแค่ไหน
และผลงานสามารถสร้างให้คนได้รับรู้ ซึมซับตามจินตนาการของเรา
หรือเปล่า เพราะนอกจากความสวยงามเสมือนจริงแล้ว เรามีความหวัง
ให้ผลงานสามารถสร้างประโยชน์ผ่านการเล่าเรื่องราวอีกด้วย นอกจากนี้
สิ่งที่สำ�คัญจินตนาการจะเกิดจากตัวเราคนเดียวไม่ได้ การนำ�ผลงาน
ส่งประกวดยังเป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้เข้าประกวดและแอนิเมเตอร์
มืออาชีพจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทำ�ให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึน้ ผลงาน
แอนิเมชั่น ‘THE FOREST PAPER’ จึงเป็นบันไดที่ทำ�ให้เราก้าวสู่วงการ
แอนิเมชั่นและเป็นนักแอนิเมเตอร์ในที่สุด” สิปปภาส กล่าว ทิ้งท้าย
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ผลงานศิลปนิพนธ์
ดิจิทัลอาร์
ต
คว้ารางวัลกว่า 4 ประเทศ
บนเวทีประกวดแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ

“The Forest Paper”, an animation short film, won many international
awards
เคลื่อนไหวได้ เพื่อให้งานออกมาเสมือนจริงมากที่สุด และไม่รู้สึกสะดุด
Mr.Sipparpad Krongraksa, a former student of the Faculty of
กับเรื่องราวและภาพแอนิเมชั่นที่สร้างขึ้นมา
Digital Arts, Rangsit University, has won the international awards for the
animated film competitions in many countries. His short film, “The Forest
นายสิปปภาส ครองรักษา ศิษย์
เก่าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
ปลุกปั้นศิลปนิพนธ์สู่เวทีแอนิเมชั่น ระดับนานาชาติ
Paper”,
คณะดิจิทัลอาร์ต
มหาวิ
ทยาลัยรังisสิตan animation about the city with bad pollution. Outstandingly
อาจารย์อำ�นวยวุฒิ สาระศาลิน คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต กล่าว created, “The Forest Paper” has won many international awards from
ว่า ทุกผลงานของนักศึกษานั้น จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ the animation film festivals in more than 4 countries.
รับประสบการณ์จริง ไม่ใช่เพียงแค่เรียนและจบในห้องเรียนเท่านั้น
ผลงานที่มี Production ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากอย่างศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
รางวัลที่ได้รับ:
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้นานา
- Winner BEST Animated Film:
ประเทศได้ รั บ รู้ ถึ ง ความสามารถของเยาวชนไทยด้ า นแอนิ เ มชั่ น ได้
IOWF (International Online Web
สำ�หรับผลงาน “THE FOREST PAPER” ที่ได้รับรางวัลนั้นไม่เพียงแค่แสดง
festival) 2015
ให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ
- Winner BEST Student Animated
Short: Animation CHICO, USA 2015
‘THE FOREST PAPER’ คืออะไร
ของคณาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�อย่างใกล้ชิด ทำ�ให้
- Honorable Mention: Winner
สิปปภาส ครองรักษา เล่าว่า จากจุดเริ่มต้นทำ�งานใน
ผลงานออกมาดีและเข้าตากรรมการในแต่ละสถาบันที่จัดประกวดจน
International Students Maxi Asia,
ห้องเรียน งานที่ทำ�เพื่อส่งอาจารย์ เรียกว่าเป็นโปรเจกต์จบก็
ได้รับรางวัล อย่างไรก็ตามคณะดิจิทัลอาร์ตก็ยังคงพัฒนาและสนับสนุน
Brazil
- ผ่านเข้ารอบ Toronto Animation
ว่าได้ เป็นรูปแบบศิลปนิพนธ์ที่เราต้องนำ�องค์ความรู้ในแต่ละ
นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Art Festival international
ศาสตร์ แต่ละวิชามาสร้างให้เกิดผลงานเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ด้าน อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
- Winner of VFX/ANIM: The CG
Student Award, India
ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียนมา ผลงงานดังกล่าวมีชื่อว่า
คณะดิจิทัลอาร์ต กล่าวว่า หลักสูตรวิชชวลเอฟเฟค เน้นให้นักศึกษา
“THE FOREST PAPER” เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ภายใต้เรื่องราว
มีความรู้ลึกในเรื่องศาสตร์ของการสร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมา ดั่งเช่น
ที่กำ�หนดขึ้น โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองกระดาษ เมืองที่
ที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำ� Computer Graphic (CG) เข้ามา
ทุกคนตัดไม้ทำ�ลายป่าจนหมดสิ้นและนำ�ไม้เหล่านั้นมาผลิต
ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำ�วิชวลเอฟเฟคโดยตรง ดังนั้น การสร้างสิ่งที่
กระดาษเสียหมด เป็นการสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่
ไม่มีอยู่จริง ให้มีอยู่จริงขึ้นมา ภายใต้โจทย์หรือคอนเซ็ปต์เรื่องราวที่
เราควรจะหันมาอนุรักษ์ป่าไม้ของเรา เมื่อเมืองสีเขียวที่เต็มไป
กำ�หนดขึ้น เป็นเรื่องที่นักศึกษาวิชวลเอฟเฟคต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ด้วยต้นไม้หมดลงไป เมืองก็จะกลายเป็นสีเทา กลายเป็นเมือง
ให้ทำ�ได้จริง เพื่อนำ�ไปใช้สำ�หรับการสร้างสรรค์ผลงานแอนนิเมชั่นต่างๆ
ที่เต็มไปด้วยมลพิษ ไม่มีต้นไม้ แล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จะมีที่อยู่
ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนเพื่อให้นักศึกษานำ�ไปใช้ประกอบอาชีพด้าน
อาศัยได้อย่างไร โดยมี “นก” เป็นสัตว์สื่อความหมายใน
การสร้างแอนิเมชั่นต่อไป ซึ่งผลงาน ‘THE FOREST PAPER’นั้น เป็นงาน
ความยาว 3 นาที ทุกองค์ประกอบของทั้งเรื่องแสดงให้เห็นว่า
ศิลปนิพนธ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของภาพรวม และแต่ละเฟรม
ทุกซีนและทุกฉากถูกสร้างเป็นแอนิเมชั่นให้เสมือนเป็นเมือง
ของฉาก ซึ่งมีข้อผิดพลาดน้อยมาก ทำ�ให้เนื้อเรื่องออกมามีความ
กระดาษ แต่ละขั้นตอนนั้นมีการทำ�อย่างละเอียด สวยงาม
ต่อเนื่อง มีความละเอียดของเรื่องราว แสง สี เสียงที่ชัดเจน”

บุฟเฟต์
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นายอภิชัย รัตนพงศ์
หนุม่ หน้าใสพ่วงตำ�แหน่งเดือนคณะคนนีช้ อ่ื นายอภิชยั รัตนพงศ์ไพศาล (เจได) นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สำ�เร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนัน้ จึงตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ในรัว้ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเหตุผลทีว่ า่ อยากทำ�อะไรเพือ่ คุณพ่อกับคุณแม่บา้ ง
เจได เล่าว่า “คุณพ่อเป็นคนแนะนำ�ให้เรียนคณะนีด้ ว้ ยตัวเองโดยการเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะว่าทีบ่ า้ นเปิดร้านขายยาแผนโบราณและแผนปัจจุบนั จึงอยากให้น�ำ ความรูท้ ไ่ี ด้
ไปสานต่อธุรกิจ เมื่อเข้ามาเรียนที่นี่ก็รู้สึกชอบครับ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกเป็นการเรียน
ศาสตร์หลายด้านทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนตะวันออก และการแพทย์แผนจีน
ซึง่ วิชาทีช่ อบมากทีส่ ดุ เป็นวิชาทีเ่ รียนเกีย่ วกับการรักษาแบบไทย เช่น การนวด การตรวจรักษาตามร่างกาย
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งถามคนไข้วา่ เป็นอะไรมาก็สามารถรูไ้ ด้วา่ คนไข้เป็นอะไร โดยดูจากวันเดือนปีเกิด ดูตามผิวหนัง
ใบหน้า อุณหภูมริ า่ งกาย เป็นต้น”
สิง่ ทีเ่ จไดรูส้ กึ ประทับใจก็คอื ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นกับอาจารย์ในคณะซึง่ ทีน่ ช่ี ว่ ยเหลือและเป็น
กันเอง ในอนาคตเจไดอยากไปหาประสบการณ์รกั ษาคนไข้ตามโรงพยาบาลก่อน หลังจากนัน้ จึงกลับไป
เปิดคลินกิ รักษาคนไข้โดยแพทย์แผนไทยทีบ่ า้ นตามทีไ่ ด้วางเป้าหมายไว้

เครื่องดื่มคลายร้อนสุดคูล เย็นชื่นใจ

		 นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่อากาศแต่ละวันร้อนทะลุ 40
องศา อากาศร้อนแบบนี้ใจต้องไม่ร้อนตามนะจ๊ะ สารรังสิตฉบับนี้
ตามกระแสความร้อนของอากาศประเทศไทย ไปดูกันหน่อยว่า
เครื่องดื่มคลายร้อนแบบคูลๆ เย็นชื่นใจและเป็นเครื่องดื่มสุดโปรด
ของน้องๆ มีอะไรกันบ้าง...
นางสาวณัฎฐภรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะศิลปะและการออกแบบ

“ออมชอบดื่มน้ำ�ผลไม้คั้นสด เพราะมันทำ�ให้เรา
รู้สึกสดชื่นและมีประโยชน์ต่อร่างกายควบคู่กันไปด้วย
เช่น ส้ม แอปเปิล้ หรือ ผลไม้รวมก็ดคี ะ่ แต่ส�ำ หรับหน้าร้อน
อย่างนีอ้ อมว่าพกน้�ำ เปล่าติดตัวไว้ดว้ ยก็ดนี ะคะ กระหาย
เมื่อไหรก็จะได้หยิบมาดื่มได้เลย”

นายอภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล (เจได) นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

Buffet
บุฟเฟต์

นางสาวอรัญญา น้ำ�ผึ้ง
นางสาวอรัญญา น้ำ�ผึ้ง หรือ แคท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นสาวน้อยอารมณ์ดีที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านออกแบบภายในด้วยเหตุผลน่ารักๆ ว่า
“ชอบ” และมี “ความสุข” ตรงกับบุคลิกและสไตล์ของตัวเองมากที่สุด
“ในวัยเด็ก แคทรูส้ กึ ตัวเองว่าเป็นคนชอบดูงานพวกงานออกแบบตกแต่งภายใน เมือ่ มีโอกาสได้ไปเห็นผลงาน
หรือชิน้ งานเกีย่ วกับการออกแบบภายในแล้วรูส้ กึ ว่ามีตวั เองมีความสุข ดูได้ไม่เบือ่ เลย สามารถใช้เวลาอยูก่ บั งาน
ประเภทนี้ได้นาน จึงคิดว่าตนเองมีความสนใจ และมีแนวโน้มที่อยากจะทำ�งานด้านนี้จึงไม่ลังเลที่จะเลือกเรียน
คณะศิลปะและการออกแบบ และเจาะจงเรียนสาขาวิชาออกแบบภายใน โดยเดินเข้ามาสมัครเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
รังสิตแบบไม่ลังเล ไม่ได้สอบโควตา หรือแอดมิดชันใดๆ เพราะคิดว่าที่นี่ดีสำ�หรับตัวเองแล้ว เมื่อได้เข้ามาเรียน
แล้ว สำ�หรับคณะนี้เรียกได้ว่า เหมือนเป็นการท้าทายตัวเอง ไม่ใช่แค่เข้ามาเรียนออกแบบ หรือแค่เรียนในสิ่งที่
ตัวเองชอบอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาออกแบบภายในที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมให้ตัวเรา
สมบูรณ์แบบ หลายคนอาจมองว่าเรียนออกแบบภายในแค่วาดรูปหรือเปล่า แต่ถา้ ได้มาสัมผัสแล้วมีอะไรมากกว่า
ที่คิด สังคมและสิ่งแวดล้อมดี มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำ�ให้รู้จักกัน ช่วยงานกัน เป็นเครือข่ายที่ดีมากค่ะ”
“นอกจากนีร้ ะหว่างเรียนก็มโี อกาสนำ�ประสบการณ์ไปใช้ สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในงานประกวด
ออกแบบร้านกาแฟของนิตยสาร interni เรียกว่าเรียนสนุกจริงๆ และคิดว่าหากเรียนแล้วจะไปต่อยอดการศึกษา
ด้านออกแบบภายในที่ต่างประเทศ ก่อนจะเปิดบริษัทของตัวเอง อยากฝากถึงน้องๆ ที่สนใจสาขานี้อยากบอก
ว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ ไม่ต้องคิดมากว่าเอกชนหรือรัฐบาล เมื่อเรียนจบประสบการณ์การทำ�งานทุกคนก็
เริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดค่ะ” อรัญญา กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวอรัญญา น้ำ�ผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ

นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

“อากาศร้อนๆ แบบนี้ต้องน้ำ�แตงโม
ปั่นเลยค่ะ เพราะว่ารสหวานของแตงโม ก็
เหมือนทำ�ให้เราได้เพิ่มน้ำ�ตาลให้แก่ร่างกาย
ทำ�ให้รู้สึกสดชื่น ดื่มได้เรื่อยๆ ยิ่งกินแบบปั่น
ยิ่งเย็นชื่นใจ ลองจัดดูสักแก้วมั้ยค่ะ”

นางสาวชลิตา ถนอมใจ (ดา) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์

“ถ้าเป็นเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อน ดาขอ
นำ�เสนอ น้ำ�เฉาก๊วย เพราะไม่ว่าจะทานกับน้ำ�เชื่อมหรือ
ใส่นมสดก็รู้สึกสดชื่น และเฉาก๊วยมีสรรพคุณแก้ร้อนใน
รักษาหวัด ความดันโลหิตสูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และ
แก้อักเสบ ที่สำ�คัญช่วยดับกระหายได้ค่ะ”

นางสาวสิรินาถ กิ่งรุ้งเพชร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

“ส่ ว นตั ว ชอบดื่ ม น้ำ � อั ดลมหรื อ น้ำ � ที่ มี
รสชาติเปรี้ยวซ่า เช่น น้ำ�แดงมะนาวโซดา ดื่มแล้ว
จะรู้สึกสดชื่นมากๆ เลยค่ะ อาจลืมอากาศร้อนๆ
ของเมืองไทยช่วงนี้ไปเลยก็ได้ค่ะ”

นางสาวณฐมน ปวริศามงคล (ปุ๊ก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

“อากาศร้อนแบบนี้ สิ่งที่คิดถึงอันดับแรกเลยคือ
เครื่องดื่มหวานเย็น ที่เมื่อดื่มแล้วจะสดชื่น แก้กระหาย
ได้ ปุ๊กเป็นคนชอบทานผลไม้ และที่ชอบสุดก็จะเป็นน้ำ�
มะม่วงปั่นหรือไม่ก็สมูตตี้ผลไม้เย็นๆ นอกจากจะได้
เครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อดับกระหายแล้ว ยังได้ความหวาน
และประโยชน์จากผลไม้อีกด้วย”

นายณัฐนันท์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์

“สำ�หรับ ผมขอแค่น้ำ�เปล่ า เย็ น ๆ
ชื่นใจ ดื่มเพื่อดับกระหายก็พอครับ ปกติ
จะพกน้�ำ เปล่าติดตัวตลอด ดืม่ น้�ำ เยอะๆ ดี
ต่อสุขภาพครับ”

News

06

07

News

ว.ไอซีที จัดโครงการ
“IT RSU HACKATHON 2016”
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันเพือ่ เฟ้นหาผูร้ ลู้ กึ รูจ้ ริง
ทางด้านไอที โครงการ “IT RSU HACKATHON 2016” นักเรียน
ม.ปลาย ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “โครงการ IT RSU HACKATHON
เป็นโครงการที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “IT CHIC
(Cybersecurity Healthy Investment and Creative)” จาก
ความสำ�เร็จของการจัดงานในทุกๆ ครั้ง เราได้สร้าง
โอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.ได้มีเวที
ในการฝึ ก ฝนทั ก ษะทางด้ า นไอที แ ละได้ แ สดงความ
สามารถที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนโยบาย
ในการผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตไอทีพร้อมใช้สำ�หรับ
อุตสาหกรรมด้านไอทีโดยเฉพาะ โครงการดังกล่าวได้รับ
การตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำ�นวน 100 คน
นายปฐวี กลั่นคูวัฒน์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่
4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หัวหน้าทีม #SPIRIT2 กล่าว
ว่า เรารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันใน
ครัง้ นี้ ก่อนหน้านีท้ มี ของเราได้เตรียมตัวกันมาอย่างดี ทัง้
เรื่องของการฝึกซ้อมทางด้านการเขียนโปรแกรมและ
ทั ก ษะทางด้ า นไอที อื่ น ๆ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาทางโรงเรี ย น
สายปัญญาให้การสนับสนุนนักเรียนมาโดยตลอด โดยหา
เวทีการแข่งขันในลักษณะนี้ให้พวกเราได้เข้าร่วมฝึกฝน

ฝี มื อ อยู่ เ สมอ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นา
ศักยภาพของนักเรียนในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา
และภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจากการแข่งขันด้วย

“มหกรรมบ้ า นหลั ก แสน” นิ ท รรศการแบบบ้ า นราคา
ประหยัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “มหกรรมบ้านหลักแสน” นิทรรศการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ �ำ แบบบ้านราคาประหยัดหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ แต่ละแบบนัน้ ถูก
ออกแบบเพือ่ ตอบโจทย์ตามความต้องการ และฟังก์ชน่ั การใช้งานของผูอ้ ยูอ่ าศัยเป็นหลัก โดยเน้นแบบ
บ้านสำ�หรับผูท้ อ่ี ยากมีแบบบ้านในสไตล์ของตัวเอง แต่มงี บประมาณจำ�กัด โดยเปิดโอกาสให้นกั เรียน
นักศึกษา และผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไปเข้าชมและรับคำ�ปรึกษา ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร
1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการแข่งขัน IT RSU HACKATHON 2016
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ทีม
#SPIRIT2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมทุนการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ทุน 100% จำ�นวน
1 ทุน ทุน 50% จำ�นวน 1 ทุน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน
สายปัญญารังสิต ทีมปลาสั่งมา ได้รั บ เงิ น รางวั ล
15,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียน
วัดราชบพิธ ทีม RB02 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
IT, RSU arranges the “IT RSU HACKATHON 2016”
The College of Information and Communication
Technology, Rangsit University, held the “IT RSU HACKATHON 2016” to seek the IT professionals. There are
many high school students participating in this event.

ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต จับมือ รพ.ราชบุรี ให้บริการ
ตรวจสุขภาพดวงตาและวัดสายตาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ
โรงพยาบาลราชบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาและวัดสายตาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การทำ�งานด้านจักษุชุมชนและทำ�นุบำ�รุงพระสงฆ์ ณ
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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ภาพข่าว

ข่าว

 .รังสิต จัดเสวนา “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้าโบราณ
ม
กับความเชื่อมโยงสมัยใหม่”

สถาบันจีน-ไทย และสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์
ไทย-จีน แห่งสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเสวนาเรื่อง “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้า
โบราณกับความเชือ่ มโยงสมัยใหม่” และการบรรยายพิเศษเรือ่ ง “อยุธยากับเส้นทางสายไหมทางทะเล” โดยได้รบั
เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นจีนศึกษาให้เกียรติเป็นวิทยากร เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นมา
และประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมทางทะเล นโยบายและข้อเสนอของจีนในเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้เสวนาถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคในอนาคต
ต่อไป ณ ห้องนิทรรศการศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จัดเสวนาเชิงวิชาการเรือ่ ง “โลจิสติกส์กบ
ั เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “โลจิสติกส์กับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยัง
ได้รบั เกียรติจากคุณชาติชาย ทิพย์สนุ าวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เสวนาเรือ่ ง “โลจิสติกส์
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง
Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

นิติฯ ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯ ประจ�ำปี 2558
ทีมนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทาง
กฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์
ประจำ�ปีการศึกษา 2558 โดยมีทีมเข้าแข่งขันจาก
คณะนิตศิ าสตร์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม สำ�นักงาน
อัยการสูงสุด และสภาทนายความ
นายนที ขาวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนของทีม กล่าวว่า
การแข่งขันครั้งนี้ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นมาจากทุกคนใน
ทีมที่ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับ หาข้อมูล และมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำ�แนะนำ� ซึ่งมีทั้งหมด 16 ทีม
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สำ�หรับโจทย์
ในการแข่งขันปีน้ี 3 รอบแรกทีเ่ จอเป็นคดีอาญา และรอบ
ชิงชนะเลิศเป็นคดีแพ่ง โดยม.รังสิตเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ไปเจอกับ ม.ธรรมศาสตร์ และเนือ่ งจากตนเองลงแข่งขัน
เป็นปีที่สองทำ�ให้มีความประหม่าน้อยลงในขณะที่ขึ้น
บัลลังก์ว่าความเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การแข่งขันครั้งนี้
นับเป็นอีกประสบการณ์และก้าวสำ�คัญที่พวกเราคณะ
นิติศาสตร์ ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาเอกชน สามารถ
เข้ารอบลึกๆ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครองได้
นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนของทีม
กล่าวเพิม่ เติมว่า การแข่งขันดังกล่าวไม่ใช่แค่การนำ�เสนอ
หรือว่าความอย่างเดียว แต่จะต้องมีการค้นคว้าข้อมูล
ทางด้านกฎหมายด้วย โดยเราจะรับโจทย์มาก่อนขึน้ อยู่
กับว่าแต่ละทีมจะได้โจทย์เกี่ยวกับคดีแพ่งหรืออาญา
หลังจากนั้นก็ช่วยกันค้นคว้าข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ

เพื่อจะนำ�ไปเสนอ ตอนที่ว่าความเราต้องคิดเสมอว่า
เบื้องหน้าคือศาล เราในฐานะทนายจะต้องพูดและโน้ม
น้าวให้ศาลเชื่อในข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราเตรียมมา ใน
ส่วนของเกณฑ์การตัดสิน กรรมการจะพิจารณาการว่า
ความจากการนำ�ข้อกฎหมายมาใช้ การให้เหตุผล การ
กำ�หนดประเด็น การเรียบเรียง และบุคลิกภาพ ซึง่ พวกเรา
ทุกคนในทีมที่ช่วยกันค้นหาข้อมูล และตัวแทนที่ลง
แข่งขันทำ�เต็มที่อย่างดีที่สุดแล้ว และถือเป็นความภาค
ภูมิใจแก่ตัวเองในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ
และมหาวิทยาลัยอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังฝากถึงน้องๆ ทีส่ นใจการเรียนด้าน
นิติศาสตร์ว่า การเรียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องของท่องจำ�
แต่การเรียนกฎหมายเป็นเรื่องของการทำ�ความเข้าใจ
ถ้ า เรามี ค วามเข้ า ใจตั ว บทกฎหมายนั้ น ๆ เราก็ จ ะ
สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Students from the Faculty of Law, RSU, won the Law
Quiz 2015
The students from the Faculty of Law, Rangsit
University, awarded the first runner-up prize from Law
Quiz 2015 which was held by the Law Center, the
Faculty of Law, Thammasat University together with
the Office of Judiciary, the Office of Attorney General,
and the Lawyers council of Thailand. There are many
institutes participating in this year.

(จากซ้าย) นายนที ขาวสอาด
เเละ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร
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สวัสดีคับแฟนคอลัมน์สะพายเป้ของผม
ฉบับนี้ยังคงพาท่านไปเที่ยวประเทศเกาหลีกันต่อ
วันอังคารที่ 15 มีนาคม จากความเดิมตอนทีแ่ ล้ว
ทีจ่ ดั ให้เด็กๆ ได้ลองเรียนรูป้ ฏิบตั จิ ริงกับวัฒนธรรม
อาหารหลักของชาวเกาหลี โดยให้ลองทำ�กิมจิ ต่อ
จากนัน้ ก็มาทีห่ อ้ งชุดประจำ�ชาติเกาหลี ฮัน่ บก ให้
เด็กๆ ได้ลองใส่ชดุ ต่างๆ และถ่ายภาพกันอย่าง
หนุกหนาน มีหลายหนุม่ หลายนางทีใ่ ส่แล้วทำ�ให้
ชุดประจำ�ชาติเค้าเสียไปเลย เพราะหนังหน้าอย่าง
ดำ� ไร้ดง้ั ปากหนา โอย! ผมหละสงสารชุดเค้าจิงๆ
555 ได้เวลามื้อเที่ยงที่ทุกคนรอคอยกับหมูย่าง
เกาหลีของแท้เจ้าตำ�รับ เด็กๆ ดูจะตืน่ เต้นกันมาก
เพราะผมได้เล่าในชัน้ เรียนให้พวกแกฟังมาแล้ว ผม
สัง่ ให้ทกุ คนลุย ค่อยๆ กินช้าๆ อย่ารีบร้อนเพราะ
กินได้ไม่อน้ั เด็กๆ ก็เชือ่ ฟังอย่างมาก “ป๋าๆ ผม
เล่นไปคนเดียวน่าจะสักเกือบ 2 โลมั้ง” “หนูจะ
คลานแล้วค่ะป๋า” “ผมยัดไม่ไหวแล้วคับป๋า... จะ
อ้วก” เด็กๆ เริม่ ครวญครางระบมกระเพาะเป็น
แถวน่าจะด้วยความตะกละมากกว่า ผมตะโกน
เสียงดังเลย “ใครไม่ไหวหรือยังไม่สะใจให้เข้า
ห้องน้�ำ เอานิว้ ล้วงออกมา เสร็จแล้วกลับมากินใหม่
ได้” เท่านัน้ แหละเสียงฮากระจาย

พวกเราชาวมอรังสิต ที่ด้านหน้าเอเวอร์แ

KOREA BEST WINTER 2

ช่วงบ่ายเรามาต่อกันที่สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ (EVERLAND) ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์
เกาหลี ”  ภายในจะแบ่งออกเป็นโซนๆ เช่น Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair,
American Adventure, Magic Land, European
Adventure และ Equatorial Adventure สามารถ
เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำ�กัดรอบ ไม่ว่าจะเป็น
ทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนัง
สามมิติ บ้านผีสงิ หมุน ตีลงั กาสองตลบ ผมกับ
อาจารย์ตก๊ั เดินแยกฝ่าความหนาวมาขึน้ รถชมป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของโลกทีน่ ่ี ชมความ
น่ารักของหมีทส่ี ามารถสือ่ สารกับคนขับได้อย่างดี
ทุกครั้งที่ผมมาที่น่คี ิวจะยาวมาก แต่วันนี้เป็นวัน
ธรรมดาคนเลยไม่มาก หลังจากนัน้ มาเริม่ ละลาย
เงินวอนกันที่ศูนย์เวชสำ�อาง ให้เลือกซื้อเครื่อง
สำ�อางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ ครีมน้�ำ แตก
ครีมโบท็อกซ์ ครีมหอยทาก ฯลฯ ซึง่ เป็นทีส่ นใจ
ของสาวๆ มาก พนักงานพูดภาษาไทยได้กโ็ ม้จน
เคลิม้ ไปเลย ผมเองฟังแล้วก็สนใจตัวครีมหอยทาก
ทีส่ รรพคุณโม้ไว้วา่ ทาแล้วหน้าเนียนเด้ง... ก็อยาก
หล่อกะเค้าบ้าง ผมหยิบขึ้นมาหนึ่งกระปุกถาม
พนักงาน พนักงานมองแบบจ้องทั่วหนังหน้าผม
“กระปุกนีม้ นั อ่อนไปไม่เหมาะกับหน้าพี”่ ว่าแล้ว

เธอก็หยิบอีกกระปุกมาให้ “อันนีน้ า่ จะเหมาะกว่า
กับหน้าพีเ่ ป็นสูตรเข้มข้น แค่แสนกว่าวอนเอง” ผม
คำ�นวณอย่างรวดเร็วคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3 พัน
กว่าบาท “โห! แพงเนอะ ไม่รบั หละคับ ปล่อยให้
หน้าพีม่ นั เยินต่อไปเถอะ” ไม่รเู้ ธอเข้าใจรึปา่ วทีผ่ ม
พูด เผ่นสิคับจะอยู่ทำ�มัย 555 ตกเย็นก็มาทาน
ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) หลังจากทานอาหาร
เย็นเสร็จ ไปชอปปิงทีย่ า่ นทงแดมุน ทีข่ าดสะไม่ได้
เห็นจะเป็นร้านเครือ่ งสำ�อางยอดนิยม Skin Food,
Etude เหมือนอย่างกับแจกฟรีเลยคับ สาวๆ งีห้ ยิบ
ใส่ตะกร้ากันเป็นแถว ประมาณ 2 ทุม่ ก็เข้าสูท่ พ่ี กั
ที่ SEOUL
วันพุธที่ 16  มีนาคม หลังอาหารเช้ามาที่
ศูนย์โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็นโสมทีม่ คี ณุ ภาพดีทส่ี ดุ ชม
วงจรชีวติ ของโสม งานนีเ้ ป็นเงือ่ นไขของการทัวร์ท่ี
เกาหลี ท่ีต้อ งไปชมไปฟั ง แต่ จ ะซื้อ หรื อ ไม่ ไม่
เป็นการบังคับซึง่ เด็กๆ ก็ให้ความร่วมมือดีเข้าฟัง
แต่ไม่มีใครซื้อเลยคับ ต่อจากนั้นมาย่านสินค้า
วัยรุน่ ย่านหน้ามหาวิทยาลัย ทีน่ ไ่ี ด้เข้าชม TRICK
EYE MUSEUM เป็นภาพวาดลวงตาให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เข้าไปถ่ายรูปสนุกๆ ติดๆ กันก็เป็น ICE  MUSEUM ประติมากรรมน้ำ�แข็งที่สวยงาม ภายใน

อุณหภูมิ -13 องศา อยูไ่ ด้แป๊บเดียวก็ตอ้ งวิง่ ออก
แล้วเพราะหนาวมาก ช่วงบ่ายมาชมความสวยงาม
สงบร่มรื่นของคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) เดิมเป็นคลองน้�ำ เน่า สลัมเพียบ
รถติดสุดๆ จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มี
ใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้
บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิง้ แล้วทุม่ งบกว่า
386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้�ำ ใสสะอาด เป็นสถาน
ที่พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจสุ ดฮิ ตของชาวกรุ ง โซลและ     
นักท่องเที่ยว ส่วนพวกลูกศิษย์หน้าตาไม่ดีแต่มี
ฐานะขอแยกไปชอปที่ DUTY FREE ก็ตามสะดวก
คับ พอบ่ายแก่ๆ ก็ถงึ เวลาสาวก K-POP กรีด๊ สลบ
เพราะผมพาไปย่านเมียงดง ศูนย์รวมของวัยรุ่น
เกาหลี ได้ชอ่ื ว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลี
ชัน้ นำ� ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุน่ เกาหลีมาเดินชอป
ปิงกันอย่างล้นหลาม ให้เวลาที่น่ีพอสมควรก็มา
ทานมือ้ ค่�ำ สุดอลังการ ณ ภัตตาคารด้วย บุฟเฟ่ต์
ขาปูยกั ษ์!!! กินไม่อน้ั ตามความตะกละของแต่ละ
คน หนูเฟิน หัวหน้าทัวร์รอบคอบมากเตรียมน้�ำ จิม้
ซีฟดู๊ มาพร้อม... แหล่มมาก ประมาณ 2 ทุม่ ก็มา
ดูโชว์ DRAWING HERO SHOW (ฮีโร่ ดรอว์อง้ิ โชว์)
เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ของเกาหลี ที่เป็นการ
แสดงทีไ่ ม่ใช้ค�ำ พูด แต่ขายเสียงหัวเราะและความ

บันเทิงแก่ผู้ชม กว่าจะได้เข้าโรงแรมก็ปาเข้าไป
เกือบ 5 ทุม่ เป็นอันสลบ
เช้าวันสุดท้ายพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม มา
ชมศูนย์น�ำ้ มันสนแดง ทีม่ สี รรพคุณช่วยชะล้างไขมัน
ในเส้นเลือด เพือ่ ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดได้
เป็นอย่างดี มีเครื่องมือสาธิตให้เห็นภาพอย่าง
ชัดเจน โดยเอานิว้ ชีว้ างทีเ่ ครือ่ งถ้าเส้นเลือดหงิกงอ
มากแสดงว่าเส้นเลือดไหลเวียนไม่ดี ซึ่งมีอยู่ 4
ระดับ เด็กๆ เรียกป๋าให้ออกไปลองคนแรก ก็ได้
เรือ่ งสิคบั พีน่ อ้ ง เส้นเลือดผมทัง้ หงิกทัง้ งอระดับ 4
เลย เด็กๆ หัวเราะกันใหญ่ ผมตะโกนด่าเลย “พวก
เมิงหัวเราะไรวะ กรูเครียดนะว๊อย” เอ้า! ยิง่ ฮาหนัก
เข้าไปอีก ผมถามราคายาแล้วตกสีพ่ นั กว่าบาท...
ปล่อยผมตายอย่างสงบเถอะคับ 555 จากนัน้ นำ�
ท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังชางด็อก ทีม่ สี ภาพดีและ
สมบูรณ์ทส่ี ดุ ใน 5 พระราชวังหลวงทัง้ หมดทีย่ งั คง
เก็บรักษาไว้ จุดท่องเที่ยวสุดท้ายมาที่หอคอย
กรุงโซล (N Seoul Tower)  ซึง่ อยูบ่ ริเวณเนินเขา
นัมซานซึ่งเป็น 1 ใน18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
ตกเย็นก็ออกเดินทาง เวลา 19.35 น. สูส่ นามบิน
สุวรรณภูมิ ถึงประเทศไทยเวลา 23:40 เป็นอันจบ
ทริปที่เด็กๆ ประเมินความพึงพอใจอย่างเยี่ยม
อีกทริปนึง

News
ข่าว

ม.รังสิต ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา

จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และสถาบันขงจือ่ แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.3016.00 น. ณ อาคารศรีจฬุ าลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ส�ำหรับผูท้ ี่สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.
0-2997-2200-30 ต่อ 1224
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ทีม นศ.วิศวกรรมชีวการแพทย์

ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด

BME Innovation Award 2016
ผลงานกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลที่ใช้การ
สแกนโดยใช้อุปกรณ์ DMD (Scanning Confocal Microscope
Using DMD Device) โครงงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ
ปริญญาตรี ของทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการ
แพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวด BME Innovation Award 2016 รับ
ทุนการศึกษา จ�ำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดย
มีผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดทัง้ หมด 20 ทีม จากมหาวิทยาลัย
ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จั ด แข่ ง ขั น ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ศาลายา
นางสาวกชกร อิทธิพรนุสนธิ์ (มุก) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนและเพื่อนในกลุ่ม ได้แก่
นางสาวจารุวรรณ ชะฎา (บี) นางสาวภคพร พิมลสกลวงศ์
(แพร) นางสาวประกายกานต์ คูลคี นั ดาล (บีบ)ี และนางสาว
พิมลเเข ชอบดี (แข) โดยมี ดร.สื่อจิตต์ เพชร์ประสาน
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้ผลิตผลงานกล้องจุลทรรศน์แบบ

คอนโฟคอลที่ใช้การสแกนโดยใช้อุปกรณ์ DMD ซึ่งเป็น
ผลงานที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง กล้องจุลทรรศน์ดังกล่าว
นิยมใช้ในทางจุลชีววิทยา ใช้ส่องในส่วนที่มีขนาดเล็ก
ทัง้ นี้ กล้องจุลทรรศน์ทใี่ ช้กนั ทัว่ ไปจะมีความคมชัดไม่ทวั่
ทัง้ ภาพ แต่กล้องของเราจะท�ำให้ได้ภาพทีช่ ดั ในทุกๆ จุด
ท�ำให้มีความพิเศษกว่ากล้องจุลทรรศน์ทั่วไป
ส�ำหรับกล้องจุลทรรศน์ดงั กล่าวใช้ส�ำหรับวิเคราะห์
เซลล์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทางการแพทย์สามารถใช้ตรวจ
ความผิดปกติของเซลล์ได้ ทัง้ นี้ กล้องจุลทรรศน์ทวั่ ไปนัน้
มีราคาสูงประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่โครงงานทีผ่ ลิตขึน้ มา
นี้ใช้ต้นทุนเพียง 2 หมื่นบาทต่อเครื่อง ซึ่งมีราคาถูกลง
มาก แต่ยังคงประสิทธิภาพเทียบเท่ากล้องคอนโฟคอล
แบบดั้งเดิม สามารถพัฒนาต่อยอดและจ�ำหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้ เป็นการลดต้นทุนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ทัง้ นี้ ผลงานดังกล่าวได้ท�ำการจดสิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว
นางสาวกชกร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล
ครั้งนี้ด้วยว่า “ทุกคนในกลุ่มรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้
เพราะว่าเป็นโครงงานที่เราทุ่มเทมาก ทุกคนไม่เคยผ่าน
เวทีประกวดมาก่อน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อได้รางวัลก็
รูส้ กึ ดีใจ เรียกได้วา่ เป็นการเปิดตลาดด้านกล้องจุลทรรศน์
ในประเทศไทย และได้น�ำสิง่ ทีเ่ รียนในห้องเรียนไปใช้ รวม
ทั้ ง ได้ ป ระสบการณ์ น อกห้ อ งเรี ย น ท�ำให้ เ ราได้ รู ้ จั ก
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเอง โดยมีอาจารย์ให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาด้วยค่ะ”

ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

นทพ.ทิวัตถ์
นางสาวณภัทร เสนียว์
งศ์
(นิว)
ณ อยุธยา (มินท์
)

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสุขภาพ
ชุมชน ครั้งที่ 26 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้
บริการสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยได้รบั เกียรติ
จากนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน พร้อม
ด้วย ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ริ าชกิจ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา นายแพทย์ศภุ ชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยการแพทย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต นายก
เทศมนตรีต�ำ บลบ้านใหม่ คณาจารย์และนักศึกษา
ณ วัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี
สำ�หรับกิจกรรมในครัง้ นีม้ คี ณะ/ วิทยาลัย
เข้าร่วมมากมาย โดยกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป อาทิ ตรวจ
น้�ำ ตาลในเลือด ตรวจรักษาทางกายภาพ ให้ความ
รู้เรื่องการออกกำ�ลังกาย บริการตรวจวัดสายตา
แจกแว่น ตรวจฟันและให้ความรู้ บริการตรวจ
รักษาด้วยแพทย์แผนไทย เป็นต้น นอกจากนี้

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยยังให้บริการ
ตั ด ผม แจกไอศกรี ม แนะนำ � และช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมาย ฯลฯ
นทพ.ทิวตั ถ์ ไตรจักร์วนิช (นิว) นักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการสุขภาพชุมชน
ว่า เป็นโครงการที่ดีนะครับ ชาวบ้านหลายคน
สามารถมารับบริการได้ท่วั ถึง เรามาชุมชนจะได้
ทราบว่าชุมชนแถวนีม้ กี ารดำ�เนินชีวติ อย่างไรบ้าง
ซึง่ สามารถนำ�มาปรับใช้กบั การวางแผนคนไข้ของ
เราได้วา่ คนไข้แบบนีเ้ ราควรรักษาในรูปแบบไหน
เพราะว่าแต่ละชุมชนก็มรี ปู แบบในการดำ�เนินชีวติ
ทีต่ า่ งกัน โดยเราสามารถนำ�จุดนีม้ าปรับใช้ในการ
วางแผนการรักษาได้ สำ�หรับวันนีค้ นไข้นา่ รักมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผูส้ งู อายุ แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนนี้ดูแลบุตรหลานระดับหนึ่งพามารับบริการ
ค่อนข้างมากครับ
ด้าน นางสาวณภัทร เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
(มินท์) นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 สาขาวิชานักบินพาณิชย์
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า มาร่วม

กิจกรรมครั้งนี้เป็นปีแรก ซึ่งมีเพื่อนๆ สถาบัน
การบินมาร่วมกิจกรรม จำ�นวน 15 คน โดยได้สอน
วิธกี ารทำ�เครือ่ งร่อนให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ ซึง่ ได้
รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำ�นวนมาก โดย
ส่วนตัวคิดว่า สำ�หรับการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้
แบ่งปันน้�ำ ใจทีเ่ รามีให้แก่ชาวบ้าน คิดว่าในปีตอ่ ๆไป
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีกเพื่อ
เป็นการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกทางหนึง่
RSU holds the Mobile Medical Unit at Tian-Ta-Wai
Temple
Rangsit University held the Community
Health Project to dedicate merit to His Majesty
King Bhumibol Adulyadej at Tian-Ta-Wai Temple,
Pathumthanee.

Diversity

เมนูบันเทิง
โดย อักษรลักษณ์

รู้หรือยัง!! ม.รังสิต มีทุนการศึกษา

จากรัฐบาลสวีเดนส�ำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
		 ฉบับที่ผ่านมา เราได้พูดถึงโอกาสที่จะได้รับ
จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันไปบ้างแล้ว ฉบับนี้
เรายังอยู่ที่เรื่องของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเช่นเดิมค่ะ แต่
จะขอพูดถึงเรื่องทุนรัฐบาลสำ�หรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ซึง่ เป็นเรือ่ งน่ายินดีอย่างยิง่ ค่ะ เมือ่ มหาวิทยาลัย Karstad
จากประเทศสวีเดนอันเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มอบทุนการศึกษาของรัฐบาล
สวีเดนเป็นครั้งแรกสำ�หรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย
เสนอทุนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
รังสิตถึง 4 ทุนด้วยกัน เนือ่ งจากเล็งเห็นว่านักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต มีศักยภาพทางด้านการศึกษาและ
ด้านภาษา
หากเราจะกล่าวถึงประเทศสวีเดน สิ่งที่เราจะ
ต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ นัน่ คือ ระบบการศึกษานัน่ เอง
เนือ่ งจากสวีเดนเป็นประเทศทีม่ มี าตรฐานด้านการศึกษา
ที่สูงอันดับต้นๆ ของโลก ปรัชญาด้านการศึกษาของ
สวีเดนคือ การสนับสนุนให้นักศึกษาทำ�การค้นคว้าวิจัย
และเรียนรู้ได้อย่างอิสระเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพของตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
ประเทศสวีเดนยังถือเป็นประเทศทีส่ วยงาม ทันสมัย และ
อุดมไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ และมีสัตว์ป่า
อันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ยังมีวัฒนธรรมทางความคิด
ทีเ่ ป็นอิสระ หากน้องๆ ได้รบั ทราบแบบนีก้ นั แล้ว อยาก
ไปกันเลยใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ! คงต้องรอเป็นปี
หน้ า เพราะมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได้ ทำ � การคั ดเลื อ ก

Recommended

66 วิธีลับคมสมอง
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International

นักศึกษาทีส่ มัครเข้าแข่งขันเพือ่ ขอรับทุนการศึกษาในปี
การศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาชมโฉมหน้า
ของนักศึกษาคนเก่งทั้ง 4 คนที่ได้รับทุนกันค่ะ จะมีใคร
บ้าง รุ่นพี่รุ่นน้อง หรือเพื่อนใคร ไปแสดงความยินดี
พร้อมๆ กันเลยค่ะ
ฉบับหน้า อย่าลืมมาติดตามเรื่องราว และสาระ
น่ารูต้ า่ งๆ กับเปิดโลกนานาชาติกนั อีกครัง้ นะคะ Hej då!
Vi ses!
Scholarships to Exchange Students
“Karstad University is a Swedish university and
also one of the international partner universities of
Rangsit University (RSU). Sweden is a country that has
a reputation for one of the highest standards of education in the world. Karstad University, for the first
time ever, has granted four scholarships to the exchange
students from Rangsit University since it regards RSU
students as students with educational potential and
language proficiency on par with those in the rest of
the world.”

โดยทั่วไปเราท่านทั้งหลายมักคิด
กั น ว่ า สมรรถภาพของร่ า งกายจะมี
พัฒนาการในช่วง 10-29 ปี และจะค่อยๆ
เสื่ อ มถอยลงในช่ ว ง 30-40 ปี ขึ้ น ไป
พัฒนาการของสมองก็น่าจะเป็นเช่นนั้น
ด้วย แต่ในความเป็นจริง สมองของคนเรา
ยังมีสว่ นทีไ่ ม่ได้รบั การพัฒนาเหลืออยูอ่ กี
มาก และเซลล์สมองเหล่านัน้ ก็พร้อม และ
รอที่จะรับข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ
อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ถ้าเซลล์สมองเหล่านีไ้ ด้รบั การกระตุน้ ทีเ่ หมาะสมและถูก
จังหวะก็จะท�ำให้คณุ ลักษณะของสมองเปลีย่ นแปลงไปได้ ถ้าไม่เชือ่ ลอง
ไปหา ‘66 วิธลี บั คมสมอง’ คูม่ อื ฝึกสมองทีเ่ น้นวิธฝี กึ แปลกใหม่ แต่งา่ ย
และธรรมดาอย่างทีค่ ณุ คาดไม่ถงึ ! มาอ่านแล้วปฏิบตั ติ ามดูส…ิ
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านสมองของญีป่ นุ่ ‘โทะชิโนะริ คะโตะ’ จะพา
คุณไปท�ำความรูจ้ กั ‘รหัสสมอง’ หรือกลุม่ ของเซลล์ประสาท และฐาน
บัญชาการของกลุม่ เซลล์ประสาท ทัง้ 8 กลุม่ ซึง่ มีหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้
รหัสสมองด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านการสือ่ สาร ด้านความเข้าใจ
ด้านการเคลือ่ นไหว ด้านการได้ยนิ ด้านการมองเห็น และด้านการจดจ�ำ
และบอก 66 วิธลี บั คมสมอง ทีค่ ณุ ฝึกฝนได้งา่ ยๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน อย่าง
การพูดคุยกับต้นไม้ การงดสิง่ ทีช่ อบให้ได้ 10 วัน การแปรงฟันด้วยมือที่
ไม่ถนัด การหลับไปฟังวิทยุไป การมองหาป้ายทีม่ เี ลข 5 ตามข้างทาง
การท่องเที่ยวแบบไม่พึ่งไกด์บุ๊ค ที่ยิ่งฝึก สมองยิ่งดี เพราะสมองมี
พัฒนาการได้จนถึงวันทีเ่ ราสิน้ ชีวติ ดังนัน้ มาฟิตสมองกันไม่ตอ้ งรอวัน
สมองเสือ่ มกันเถอะ แล้วคุณก็จะมีสมองทีแ่ กร่งขึน้ คิดไว จ�ำแม่น และ
ปราดเปรือ่ ง!

Mafia 3

โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นสารรังสิต
ทุกท่าน ฉบับนีแ้ น่นอนครับว่าผมมีเกม
ใหม่มาแนะน�ำกันอีกเช่นเคย หากใคร
ชอบเกมแนว Anti-hero ย้อนยุค เนือ้ เรือ่ ง
เกีย่ วข้องกับอาชญากรรมแล้ว ต้องรูจ้ กั
เกมนีแ้ น่นอน ซึ่งนั่นก็คือ เกม Mafia 3 ส�ำหรับภาคนี้ผลิตโดยค่าย
2K เนื้อเรื่องในเกมจะเริ่มในยุคปี 1968 โดยมีตัวเอกชื่อ Lincoln Clay
เนือ้ เรือ่ งในเกมจะเกิดขึน้ ที่ บอร์โด Bordeaux ประเทศฝรัง่ เศส ในเกมนี้
เราจะสวมบทบาทเป็นครอบครัวของ mafia ผิวสีทเี่ ป็นอริกบั Italian
Mafia ซึง่ ในเกมนีท้ งั้ สองฝ่ายจะต่อสูก้ นั รวมไปถึงตัวเอกของเรายังต้อง
มีหลบหนีต�ำรวจทีอ่ ยูฝ่ า่ ยตรงข้ามไปพร้อมๆ กัน ส�ำหรับเกม Mafia นัน้
เป็นเกมรูปแบบ Open World มุมมองบุคคลที่ 3 ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถทีจ่ ะสู้
กันแบบระยะประชิดด้วยสนับมือ มือเปล่า หรือของทีค่ ว้ามาได้ใช้เป็น
อาวุธ รวมถึงอาวุธปืนเกรดระดับทหารใช้กนั เพือ่ การล้างแค้นระหว่าง 2
แก๊งค์ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีการขับรถไล่กนั บนท้องถนน และท่องไปยังโลก
ด้านมืดของเหล่าอาชญากรตัวร้าย
ส�ำหรับเกมนี้ ได้รบั การจัดอันดับในอยูใ่ นเกรด AAA มัน่ ใจได้วา่
เกมจะมีกราฟิกสวยงามและใช้ประสิทธิภาพจากเครือ่ งเล่นเกมอย่างเต็ม
ทีแ่ ละเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ กว่า Mafia 2 แน่นอน แฟนๆ ไม่ควรพลาด
ใน Platform PS4 XBOX ONE และ PC สนนราคาประมาณไม่เกิน 1,800
บาท

The Wave

โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

เมือ่ กล่าวถึงคลืน่ ยักษ์หรือสึนามิ เชือ่ ว่าหลายคนทราบว่าสาเหตุของการเกิดสึนามิคอื แผ่นดินไหว แต่อาจ
มีแค่บางคนเท่านั้นที่ทราบว่าสึนามิอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น
มีอกี อย่างน้อย 2 สาเหตุทที่ �ำให้เกิดสึนามิ หนึง่ คือการทีม่ วี ตั ถุขนาดใหญ่ตกลงในทะเลหรือมหาสมุทร และ
สองคือ การที่มีดิน หิน หรือภูเขาถล่มลงน�้ำ ซึ่งการถล่มลงมาของหินขนาดใหญ่หรือภูเขาอาจท�ำให้เกิดสึนามิได้
โดยสาเหตุที่สองนี้ก็เป็นประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้น�ำเสนอ
The Wave เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดสึนามิบริเวณฟยอร์ดในนอร์เวย์ และเนื่องจากฟยอร์ดเป็นอ่าวลึก
และแคบ สองฝั่งเป็นภูเขาสูงชัน เมื่อหินถล่มลงน�้ำจึงท�ำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว รุนแรงไปตาม
ช่องทางแคบๆ จนท�ำลายเมืองที่อยู่ในบริเวณนั้นจนพินาศ
ภาพยนตร์บอกเล่าให้คนดูรวู้ า่ แม้มกี ารติดตามและเฝ้าระวัง เมือ่ การตรวจพบสัญญาณอันตราย ชาวเมืองและนักท่องเทีย่ วมีเวลาเพียง 10 นาที
เท่านั้นที่จะหนีให้พ้นจากภัยของสึนามิ
The Wave เป็นภาพยนตร์ลงทุนน้อยคือ ราว 6 ล้านเหรียญ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของอเมริกา (ลงทุนราว 200 ล้าน
เหรียญ) แต่งานที่ออกมาถือว่าเกินทุนของภาพยนตร์ โดยเฉพาะการใช้เทคนิคสร้างภาพพิเศษให้คนดูได้เห็นหินถล่มและสึนามิเคลื่อนเข้ามาหาเมือง
ซึ่งเป็นภาพที่ทั้งน่าหวาดหวั่นและน่าตื่นตาไปพร้อมๆ กัน
และถึงแม้เป็นภาพยนตร์ยโุ รป (จากนอร์เวย์) ทีไ่ ร้ดาราดังทีค่ นไทยคุน้ เคย แต่ภาพยนตร์กย็ งั มีความตืน่ เต้นระทึกใจแบบเดียวกับภาพยนตร์เพือ่
ความบันเทิงที่ลงทุนสร้างมหาศาล
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Interview

ฟรี! โกรทฮอร์
โมน
โกรทฮอร์โมน (-) คือ ฮอร์โมนหลักทีผ่ ลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary
Gland) ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการเจริญเติบโต และการท�ำงานของอวัยวะทุกส่วน
ของร่างกาย การสร้างเซลล์ใหม่ การท�ำงานของระบบสมอง และการท�ำงาน
ของเอนไซม์ ระดับของโกรทฮอร์โมน จะลดตำ�่ ลงเมือ่ อายุมากขึน้ คือ จะลดลง
14% ทุก 10 ปี มีผลท�ำให้เกิดการแก่ชรา และโรคต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความ
ชรา มีผลต่อการลดลงของสมรรถนะ และการเคลือ่ นไหวของร่างกายอย่าง
รวดเร็ว ดังนัน้ การเพิม่ โกรทฮอร์โมน เป็นหนทางการเพิม่ ความอ่อนเยาว์
และคืนความกระชุม่ กระชวย ให้แก่รา่ งกาย
โกรทฮอร์โมน จะหลัง่ ออกมาเฉพาะในตอนทีเ่ ราหลับลึกเท่านัน้ ช่วง
เทีย่ งคืนจนถึงตีหนึง่ ครึง่ หลังจากหลับไปแล้ว 1 ชัว่ โมง ดังนัน้ ถ้าหลับหลัง
ตีหนึง่ เราจะไม่ได้โกรทฮอร์โมนเลย ทัง้ นี้ การหลับทีถ่ กู ต้องคือ หลับตัง้ แต่

สีท่ มุ่ เพราะกว่าจะหลับลึกนัน้ ต้องใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่าชัว่ โมง และปริมาณ
โกรทฮอร์โมนจะลดลง หรือถูกสลายไปเมือ่ มีนำ�้ ตาลสูง ดังนัน้ ก่อน
นอนจึงไม่ควรบริโภคอาหารทีม่ นี ำ�้ ตาล หรือคาร์โบไฮเดรต
ส�ำหรับข้อปฏิบตั ติ วั 2 อย่างทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ จะช่วยให้เรา
ได้โกรทฮอร์โมนและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องท�ำ
อะไรให้สนิ้ เปลืองเลย ลองดูนะครับ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาษาอาหรับท้องถิ่น

ปัจจุบนั มีผพู้ ดู ภาษาอาหรับเป็นภาษาประจ�ำชาติจ�ำนวนทัง้ สิน้ เกือบ
400 ล้านคน ใน 22 ประเทศ มากกว่า 100 ล้านคนอยูใ่ นเอเชีย และอีกกว่า
200 ล้านคนอยู่ในแอฟริกา การที่ชาวอาหรับอยู่กระจัดกระจายในหลาย
ประเทศท�ำให้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างกัน พลเมืองของประเทศที่มีพรมแดน
ติดกัน มาจากชาติพันธุ์เดียวกัน ก็จะมีภาษาท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น
กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (สมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ :
GCC) ประกอบด้วย ซาอุดิอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์
และบาห์เรน กับกลุ่มประเทศแถบลิแวนต์ เช่น ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน
ปาเลสไตน์ ก็มีภาษาท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน ท�ำให้การสื่อสารปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็นไปโดยง่าย เหมือนเป็นพลเมืองประเทศเดียวกัน

ด้วยกรณีดงั กล่าว ก็จ�ำเป็นต้องสือ่ สารกันด้วยภาษาอาหรับมาตรฐาน
(Standard Arabic) จึงจะสามารถเข้าใจกันได้ อย่างไรก็ตาม ก็มภี าษาท้องถิน่
ซึ่งออกเสียงไม่แตกต่างไปจากภาษามาตรฐานเท่าใดนัก และชาวอาหรับทุก
ประเทศต่างใช้เหมือนๆ กัน
ตัวอย่าง ภาษามาตรฐาน  ك َْي َف َحا ُلكَ ؟อ่านว่า “กัยฟ่า ฮาลุก้า?”
มีความหมายว่า “คุณสบายดีหรือ?” ภาษาพูดออกเสียงว่า “เกฟ ฮาลัก”ซึ่ง
ชาวอาหรับทุกคนใช้เหมือนกัน
แต่ประโยคเช่น يش َل ْونَكْ ؟
ْ  ِإออกเสียงว่า “เอช เลานัก?” ซึง่ มีความ
หมายว่า”คุณสบายดีหรือ?” เช่นกัน กลับเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งชาวอาหรับที่
มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดนเท่านั้น ที่นิยมใช้ทักทายกัน
ในขณะที่ يش
ْ  أَ ْخ َب َاركْ ؟ ِإออกเสียงว่า “เอช อัคบาร็อก?” ซึ่งก็มี
ความหมายว่า ”คุณสบายดีหรือ?” เช่นเดียวกับ “เกฟ ฮาลัก”และ“เอช เลา
นัก?” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันทั่วไปในประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น

2 กูรู จากคณะทันตะฯ ม.รังสิต

ได้รับเลือกให้เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple
เบื้องหน้าของการเรียนการสอนที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์นั้น เริ่มต้นจาก ‘ปลายนิ้ว’ ที่
สัมผัสบนหน้าจอแทบเล็ต แต่ใครเลยจะรู้ว่า
เบือ้ งหลังนัน้ กลับเริม่ ต้นขึน้ จาก ‘หัวใจ’… ใจทีร่ กั
ในการสอน
2 กูรู คู่จิ้นในการทำ�งาน ของคณะทันตะฯ
ศาสตราจารย์ (คลินิก) ทพญ.สายสวาท
ทองสุพรรณ และ อ.ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ทีเ่ ป็นเหมือนคูจ่ น้ิ ในการทำ�งาน แม้จะต่างกัน
ด้วยวัยแต่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน ผู้พลิกมิติการ
เรียนการสอนด้วยการนำ�เทคโนโลยีของ Apple มา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับคัดเลือกเป็น
นักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple หรือ Apple
Distinguished Educator (ADE) นับเป็นอาจารย์ 2
ท่านแรกของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับตำ�แหน่ง
และได้รับโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุม ADE Institute 2015 ร่วมกับ ADE ทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ณ ประเทศสิงคโปร์
ศ. (คลินิก) ทพญ.สายสวาท หัวหน้าสาขา
วิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา
เรื่อง “e-Learning Fest” การนำ�เทคโนโลยีมาใช้
เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘การศึกษาคือ
นวัตกรรม’ จึงเกิดความคิดจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป โดยเรียนภาคทฤษฎี ใน
รูปแบบ e-Learning ส่วนภาคปฏิบัติก็มาเรียนกัน
ในห้องปฏิบตั กิ ารของคณะ ซึง่ ถือว่าเป็นหลักสูตร
ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บทพิสูจน์สำ�คัญที่ทำ�ให้เห็นว่า ‘อายุ’ ไม่ได้เป็น
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
เมื่ อ ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มอบรมกั บ ศู น ย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่องการทำ� Mullti-Touch
Book ซึ่งเป็นตำ�ราเรียนดิจิทัล แบบ interactive
จึงจุดประกายความสนใจให้ผลิตตำ�ราเรียนรักษา
คลองรากฟันขึน้ ถึงแม้จะมีอปุ สรรคในการเริม่ ต้น
มากมาย แต่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากศู น ย์
นวัตกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยตำ�รา
อิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
ทันตแพทย์ที่สนใจเรื่องการรักษาคลองรากฟันที่
อาสาเข้ามาช่วย จนเป็นตำ�ราเรียนแบบดิจิทัล
เกีย่ วกับการรักษาคลองรากฟันเล่มแรกของวงการ
ทันตแพทย์ไทย
ทุกอย่างเกิดจากความชอบ
อ.ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ อาจารย์
พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “ถ้า
เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยความสนุ ก จะเปิ ดใจผู้ เ รี ย นได้ ”
ประสบการณ์ในห้องเรียนไม่เพียงแต่สร้างความ
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการเรียน แต่ยงั ส่งผลกลับไปศึกษา
ต่อหลังจบชั่วโมง ผ่าน iTunes U ซึ่งทำ�ให้ยัง
สามารถสือ่ สารกับนักศึกษาได้ตลอดเวลา เหมือน
ห้องเรียนที่เปิดสอนตลอด 24 ชั่วโมง และในปีที่
ผ่านมาเมื่อ Apple เปิดโอกาสให้นักการศึกษาทั่ว
โลกส่งผลงานเพือ่ รับคัดเลือกเป็น นักการศึกษาที่
โดดเด่น ของ Apple จึงร่วมส่งผลงานตามข้อ
กำ�หนด
“จากงานประชุ ม ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น
ประสบการณ์ที่มีค่า เพราะไม่เพียงได้รู้จักและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักการศึกษาที่มีใจรักในสิ่ง
เดียวกัน แต่ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ที่

ได้รับยังจุดประกายให้กลับมาพัฒนา ส่งต่อและ
แบ่งปันแก่คณาจารย์ทา่ นอืน่ อีกด้วย เพราะวิถกี าร
เรียนรูใ้ นปัจจุบนั เปลีย่ นรูปแบบไปแล้วโดยสิน้ เชิง
นักศึกษาอยากรูอ้ ะไรก็สามารถค้นหาออนไลน์ได้
ทันที การเปลีย่ นผูเ้ รียนนับร้อยให้เข้ากับสไตล์การ
สอนของเราอาจจะเข้าถึงเขาเหล่านั้นได้ยากกว่า
ที่จะเริ่มต้นปรับจากตัวเราเข้าไปหา โดยยังคง
คุณค่าของวิชาการนั้นไว้ ช่วงเริ่มต้นอาจจะมี
อุปสรรคบ้าง แต่เมือ่ ทำ�ไปสักระยะจนเป็นเหมือน
DNA เราจะพบว่าผลของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
นั้น ช่างคุ้มค่า สมกับที่เราทุ่มเทลงไป” อาจารย์
ทั้งสองกล่าวเพิ่มเติม
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สรรค์
สร้างกิจกรรมรับน้อง
จากใจพี่สู่น้องใหม่

นศ. สื่อสารการกีฬา ม.รังสิต

เมือ่ เร็วๆ นี้ สำ�นักงานกิจการนักศึกษา จัด เลิกกิจกรรมให้ตรงเวลาไม่ยดื เยือ้ ต้องสร้างความ
โครงการสรรค์สร้างกิจกรรมรับน้อง จากพี่ส่นู ้อง ประทับใจแรกพบให้แก่นอ้ งใหม่ เพือ่ ให้รว่ มกิจกรรม
ใหม่รงั สิต (อบรม Staff รับน้อง) ณ ห้อง 7-100 มากขึ้น ถ้าทำ�ไม่น่าสนใจจะทำ�ให้น้องไม่เข้าร่วม
อาคารหอสมุด โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำ�หน้าที่ กิจกรรมอีก
ต้องสร้างสรรค์และสร้างความประทับใจแก่
Staff รับน้องจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 120
คน ทัง้ นี้ อ.อชิตพล ฉัตรวรากร ผูอ้ �ำ นวยการ น้องใหม่ เป็นหัวข้อทีร่ นุ่ พีไ่ ด้ขบคิด ซึง่ เห็นพ้องว่า
สำ�นักงานกิจการนักศึกษา ได้มอบนโยบายการ ต้องมีกจิ กรรมทีเ่ น้นสาระประโยชน์แก่สว่ นรวม โดย
จัดกิจกรรมรับน้อง โดยกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้จดั กลุม่ รุน่ ให้นอ้ งทำ�กิจกรรมเพือ่ ชุมชนเน้นแนวจิตอาสา กรณี
พี่ 10 กลุม่ จากหลายคณะ ได้รว่ มแชร์ประสบการณ์ ของพีว่ า๊ กจะปรับเป็นพีว่ นิ ยั ต้องคัดสรรรุน่ พีท่ เ่ี ป็น
กิจกรรมรับน้องของคณะตนเอง พบเจอปัญหาอะไร แบบอย่ า งที่ดี ไม่ เ น้ น หน้ า โหดหรื อ ขู่ต ะคอก
บ้าง จะแก้ไขและสร้างสรรค์กจิ กรรมอย่างไรให้นอ้ ง กิจกรรมรับน้องจะไม่จ�ำ กัดเฉพาะคณะตนเองแต่จะ
จัดเชือ่ มความสัมพันธ์รว่ มกัน เช่น กิจกรรม 9 วิทย์
ใหม่ประทับใจ สิง่ ดีๆ ทีจ่ ะมอบให้นอ้ ง
ผลนำ�เสนอจากรุน่ พีท่ ง้ั 10 กลุม่ เริม่ จาก รวมคณะด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ด้านรูปแบบ
การกลั่นกรองปัญหาและบทเรียนในปีท่แี ล้วและ กิจกรรมต้องสร้างสรรค์ให้มหี ลายแบบให้นอ้ งเลือก
หลายปีทผ่ี า่ นมา ทัง้ ในมุมมองจากทีเ่ คยเป็นรุน่ น้อง เพราะบางคนไม่ชอบเต้น กรณีรนุ่ พีท่ จ่ี บไปนาน
และรุน่ พีท่ จ่ี ดั กิจกรรม ซึง่ ผลสรุปทีไ่ ด้คล้ายกัน อาทิ แล้วจะร่วมกิจกรรมเป็นพีว่ า๊ กนัน้ จะขอให้อาจารย์
น้องใหม่ไม่ให้ความสำ�คัญและไม่สนใจ เข้าร่วมน้อย ช่วยบอกให้รนุ่ พีม่ าเล่าประสบการณ์ในการทำ�งาน
พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นห่วงเพราะใช้เวลานาน แทน เพือ่ สร้างความภูมใิ จในวิชาชีพของคณะ และ
กลับบ้านดึก บางครัง้ รุน่ พีก่ ดดันและบังคับน้องมาก สิง่ สำ�คัญควรสร้างสรรค์กจิ กรรมส่งเสริมทักษะการ
เกินไป ช่วงจัดกิจกรรมน้อย รูปแบบกิจกรรมน่าเบือ่ ประกอบอาชีพในช่วงรับน้องเพื่อให้นอ้ งใหม่ได้
เห็นแนวทางในการเรียน
ร้องๆ เต้นๆ ทุกวัน
ด้านสำ�นักงานสวัสดิการสุขภาพ จัดอบรม
แนวทางที่ทบทวนและปรับปรุงจะเริ่มด้วย
การทำ�ความเข้าใจกับน้องใหม่ในประเด็นทีส่ �ำ คัญ การปฐมพยาบาล เพือ่ เสริมทักษะการปฐมพยาบาล
อาจารย์นฤนาถ
นางสาวนารีนาฏ มณีอินทร์
ไกรนรา
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการ
นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการ
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กีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
กีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
น้องใหม่จะได้อะไรจากกิจกรรม ซึง่ ได้แก่ การสร้าง ซึง่ รุน่ พีใ่ ห้ความสนใจและสามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ความรักในกลุ่มเพื่อนและพี่ รวมถึงสร้างความ จริงได้ ทัง้ นีไ้ ด้จดั อบรมเป็นประจำ�ทุกปีมาเป็นเวลา
ภาคภูมใิ จในความเป็นลูกรังสิต ต้องประเมินผล 10 กว่าปี
ความสำ�คัญในตัวน้องใหม่ รุน่ พีแ่ ละอาจารย์
กิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่ เชือ่
ได้วา่ ไม่เคยทำ� จึงขอให้ทกุ คณะประเมินเพือ่ พัฒนา มีความพร้อมและเตรียมการอย่างเต็มที่ กิจกรรม
กิจกรรมรับน้องให้ดีข้ึนตรงใจนักศึกษา ด้าน รับน้องในเดือนมิถุนายนนี้ จะสร้างสรรค์ด้วยใจ
กิจกรรมประชันเชียร์ไปเยือนแต่ละคณะที่ผ่านมา จากพีส่ นู่ อ้ ง ให้ทกุ ๆ ใจของน้องใหม่ได้รบั แต่สง่ิ ดี
สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบก็จะทำ�ต่อ กรณีที่พ่อแม่ สุ ข สนุ ก สนานและประทั บ ใจให้ ม ากที่ สุ ด กั บ
ผูป้ กครองเป็นห่วงนัน้ ต้องชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมรับน้องในท้องทุง่ รังสิตแห่งนี้
การรับน้องและแจ้งกำ�หนดการให้ทราบ รวมถึง

ลงพื้นที่ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาสุขภาพเยาวชน
นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบูรณาการ
วิชาการสูส่ งั คม ภายใต้กจิ กรรมชือ่ “สุขภาพดี พีใ่ ห้นอ้ ง
ปีท่ี 3” โดยร่วมพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาพ ฝึกทักษะพืน้ ฐานการ
กีฬาแก่เยาวชน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์
กี ฬ าและเครื่ อ งเขี ย น ณ โรงเรี ย นวั ด กุ่ ม โคก
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา หัวหน้าสาขาวิชาสือ่ สาร
การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว
ว่า โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมของนักสือ่ สารการกีฬารุน่ ใหม่ เพือ่ ก้าวสูโ่ ลก
วิชาชีพ ทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ศึกษา
ในการก้าวสูส่ งั คมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทุกชัน้ ปีจะเข้ามามีสว่ นร่วมและ
เป็นผู้ดำ�เนินการเองทุกขั้นตอน การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ จาก
ประสบการณ์จริง
“ในส่วนของโครงการ ‘สุขภาพดี พีใ่ ห้นอ้ ง’ เป็น
โครงการที่ ส าขาวิ ช าสื่ อ สารการกี ฬ า วิ ท ยาลั ย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
ซึง่ ปีนก้ี เ็ ป็นครัง้ ที่ 3 แล้ว โดยนักศึกษาจะเป็นผูศ้ กึ ษาหา
ข้อมูลพืน้ ทีท่ จ่ี ะไปทำ�กิจกรรม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ทีท่ ่ี
เยาวชนขาดโอกาสในการพัฒนาด้านสุขภาพและการ

ออกกำ�ลังกาย จากนัน้ นักศึกษาก็จะมาวางแผนโครงการ
หาวิธีการ และอุปกรณ์เพื่อที่จะไปสนับสนุนในส่วนที่
เยาวชนในพืน้ ทีน่ น้ั ต้องการ ซึง่ ก็จะเป็นการสร้างเสริมการ
เรียนรูแ้ ก่ตวั นักศึกษา และฝึกให้รจู้ กั การแบ่งปันด้วย”
อาจารย์นฤนาถ กล่าวเพิม่ เติม
นางสาวนารีนาฏ มณีอนิ ทร์ นักศึกษาสาขาวิชา
สือ่ สารการกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชัน้ ปีท่ี 3 ตัวแทนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การ
ได้ไปร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ เป็นจิตอาสาของนักศึกษาทุกคน
พวกเรามีความสุขทีไ่ ด้มสี ว่ นในการส่งเสริมพัฒนาสังคม
โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนทีถ่ อื เป็นทรัพยากรทีส่ �ำ คัญ
ของชาติ ในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�งาน
ไปด้วย และนอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเสริมความ
สามัคคีของทีมงานนักศึกษาด้วย

Sports Communication Department, RSU, holds the CSR
activity improving adolescent health.
The Department of Sports Communication, the
Faculty of Communication Arts, Rangsit University, held
an integrated activity on “The 3rd Healthy Adolescents” at
Watkumkok School, Doem Bang Nang Buat, Suphan Buri.

