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เดือนที่หก 

 ฤดูร้อนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าผ่านร้อนกันมาแบบ
ผิวไหม้เกรียม สายตาล้าสู้แสงกันไม่หวั่นไม่ไหว แต่พวกเรา
ก็ผ่านความร้อนฉ่านี้มาได้ ฉันใดก็ฉันนั้น มหาวิทยาลัย
รังสิตก็มี ความร้อนระอุเกี่ยวกับข่าวคราวความเคลื่อนไหว
มากมาย อาท ิ ประมวลภาพกจิกรรมมหกรรมบ้านหลกัแสน 
จดัโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานเสวนา เส้นทาง
สายไหมทางทะเล: การค้าโบราณกับความเชือ่มโยงสมยัใหม่ 
รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมสุขภาพชุมชนที่วัดเทียนถวาย 
ปทุมธานี นอกจากน้ี ยังมีเรื่องราวของ 2 กูรู จากคณะ
ทันตะฯ ได้รับเลือกให้เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple 
และอีกมากมายกับกิจกรรมและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง
ฤดูร้อนที่ผ่านมา
 ถ้าอยากรูว่้า มข่ีาวอะไรให้ตดิตามบ้างน้ัน เชญิอ่าน
ได้เลยค่ะ ...

5  Notebook หน้าร้อนนี้ 
 หาเครื่องดื่มอะไรดับกระหายดี

12 ทีม นศ.วิศวกรรมชีวการแพทย ์ 
 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด BME Innovation
 Award 2016 

18 นศ. สื่อสารการกีฬา ม.รังสิต ลงพื้นที่
 ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาสุขภาพเยาวชน

13 ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

 ว่ากันว่าผลงานแอนิเมชั่นของไทยก็ไม่น้อยหน้าในใครในโลก ดังตัวอย่างจากภาพยนตร์

แอนิเมช่ัน ท่ีออกมาให้ได้ชมกันหลายเร่ืองในบ้านเรา อาทิ ยักษ์ ก้านกล้วย เป็นต้น เช่ือว่าหากใคร

เคยได้ดูก็คงจะคุ้นกับคาแรกเตอร์แอนิเมช่ันน่ารักกันไปบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีผลงาน

แอนิเมช่ันท่ีเป็นงานเล็กๆ อย่าง ‘THE FOREST PAPER’ ซ่ึงเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ของ นายสิปปภาส 

ครองรักษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ใครจะรู้ว่า

งานของเขาได้มีโอกาสโบยบินไปอวดสายตาบนเวทีการประกวดแอนิเมช่ันระดับนานาชาติมามากมาย

จนได้รับรางวัล Best Student Animated Short ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล Honorable Mention จาก

รายการ The Anim!Arte International Student Animation Festival ประเทศบราซิล  รวมถึงผ่านเข้ารอบ

การประกวดรายการอ่ืนๆ มากมาย เป็นต้น 

ที่ปรึกษา : ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
บรรณาธิการอำานวยการ : สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการบริหาร : อรรถยา สุนทรายน
บรรณาธิการ : จิราภรณ์ ตุลาผล
กองบรรณาธิการ : สิรินภา  เจริญแก้ว, วิภาณี ชีลั่น,
อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์, กรรณิการ์ คงคา 
รีไรเตอร์ : สุรางศรี วิเศษ, ณัฎฐพล คุปต์ธนโรจน์
ช่างภาพ : บัญหาร กาศนอก
เลขากองบรรณาธิการ : ภัสณี บำารุงถิ่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก : วิสุทธ์ิ โชคดำารงสุข, ฐิรญากานต์ เศวตาภรณ์
ปฏิญญา สัจจานันท์
ที่ทำาการสารรังสิต : สำานักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 
ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ 0-2791-5555 โทรสาร 0-2791-5577 หรือ 
e-mail : info@rsu.ac.th, www.facebook.com/rangsituniversity
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‘THE FOREST PAPER’ คืออะไร

 สิปปภาส ครองรักษา เล่าว่า จากจุดเริ่มต้นทำางานใน

ห้องเรียน งานที่ทำาเพื่อส่งอาจารย์ เรียกว่าเป็นโปรเจกต์จบก็

ว่าได้ เป็นรูปแบบศิลปนิพนธ์ที่เราต้องนำาองค์ความรู้ในแต่ละ

ศาสตร์ แต่ละวิชามาสร้างให้เกิดผลงานเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียนมา ผลงงานดังกล่าวมีชื่อว่า 

“THE FOREST PAPER” เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ภายใต้เรื่องราว

ที่กำาหนดขึ้น โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองกระดาษ  เมืองที่

ทุกคนตัดไม้ทำาลายป่าจนหมดสิ้นและนำาไม้เหล่านั้นมาผลิต

กระดาษเสียหมด เป็นการสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่

เราควรจะหันมาอนุรักษ์ป่าไม้ของเรา เมื่อเมืองสีเขียวที่เต็มไป

ด้วยต้นไม้หมดลงไป เมืองก็จะกลายเป็นสีเทา กลายเป็นเมือง

ที่เต็มไปด้วยมลพิษ ไม่มีต้นไม้ แล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จะมีที่อยู่

อาศัยได้อย่างไร  โดยมี “นก” เป็นสัตว์สื่อความหมายใน

ความยาว 3 นาที ทุกองค์ประกอบของทั้งเรื่องแสดงให้เห็นว่า

ทุกซีนและทุกฉากถูกสร้างเป็นแอนิเมชั่นให้เสมือนเป็นเมือง

กระดาษ แต่ละขั้นตอนนั้นมีการทำาอย่างละเอียด สวยงาม 

เคลื่อนไหวได้ เพื่อให้งานออกมาเสมือนจริงมากที่สุด และไม่รู้สึกสะดุด

กับเรื่องราวและภาพแอนิเมชั่นที่สร้างขึ้นมา 

ปลุกปั้นศิลปนิพนธ์สู่เวทีแอนิเมชั่น ระดับนานาชาติ

 อาจารย์อำานวยวุฒิ สาระศาลิน คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต กล่าว

ว่า ทุกผลงานของนักศึกษานั้น จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้

รับประสบการณ์จริง ไม่ใช่เพียงแค่เรียนและจบในห้องเรียนเท่านั้น 

ผลงานที่มี Production ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากอย่างศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา 

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้นานา

ประเทศได้รับรู้ถึงความสามารถของเยาวชนไทยด้านแอนิเมชั่นได้ 

สำาหรับผลงาน “THE FOREST PAPER” ที่ได้รับรางวัลนั้นไม่เพียงแค่แสดง

ให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ

ของคณาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำาปรึกษาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ทำาให้

ผลงานออกมาดีและเข้าตากรรมการในแต่ละสถาบันที่จัดประกวดจน

ได้รับรางวัล อย่างไรก็ตามคณะดิจิทัลอาร์ตก็ยังคงพัฒนาและสนับสนุน

นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ด้าน อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 

คณะดิจิทัลอาร์ต กล่าวว่า  หลักสูตรวิชชวลเอฟเฟค เน้นให้นักศึกษา

มีความรู้ลึกในเรื่องศาสตร์ของการสร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมา ดั่งเช่น

ที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องที่นำา Computer Graphic (CG) เข้ามา

ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำาวิชวลเอฟเฟคโดยตรง ดังนั้น การสร้างสิ่งที่

ไม่มีอยู่จริง ให้มีอยู่จริงขึ้นมา ภายใต้โจทย์หรือคอนเซ็ปต์เรื่องราวที่

กำาหนดขึ้น เป็นเรื่องที่นักศึกษาวิชวลเอฟเฟคต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

ให้ทำาได้จริง เพื่อนำาไปใช้สำาหรับการสร้างสรรค์ผลงานแอนนิเมชั่นต่างๆ

ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนเพื่อให้นักศึกษานำาไปใช้ประกอบอาชีพด้าน

การสร้างแอนิเมชั่นต่อไป ซึ่งผลงาน ‘THE FOREST PAPER’นั้น เป็นงาน

ศิลปนิพนธ์ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของภาพรวม และแต่ละเฟรม

ของฉาก ซึ่งมีข้อผิดพลาดน้อยมาก ทำาให้เนื้อเรื่องออกมามีความ     

ต่อเนื่อง มีความละเอียดของเรื่องราว แสง สี เสียงที่ชัดเจน” 

สร้างฝันให้เป็นจริง ด้วยจินตนาการจากงานแอนิเมชั่น

 “การเรียนสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต ซึ่งมีเป้าหมาย 

ต้องการเป็นนักแอนิเมเตอร์(Animator) ซึ่งปัจจุบันทำางานตำาแหน่ง  

Animator ที่ The Monk Studio  การส่งผลงานวิชวลเอฟเฟคที่ตนเองทำา

เข้าประกวดจึงท้าทายความสามารถของตัวเองมากเพราะจะทำาให้เรา

รับรู้ถึง Feedback ของผลงานว่าเป็นอย่างไร งานมีคุณค่ามากแค่ไหน 

และผลงานสามารถสร้างให้คนได้รับรู้ ซึมซับตามจินตนาการของเรา 

หรือเปล่า เพราะนอกจากความสวยงามเสมือนจริงแล้ว เรามีความหวัง

ให้ผลงานสามารถสร้างประโยชน์ผ่านการเล่าเร่ืองราวอีกด้วย นอกจากนี้

สิ ่งที ่สำาคัญจินตนาการจะเกิดจากตัวเราคนเดียวไม่ได้ การนำาผลงาน

ส่งประกวดยังเป็นการแลกเปล่ียนไอเดียกับผู้เข้าประกวดและแอนิเมเตอร์

มืออาชีพจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะทำาให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึน้  ผลงาน

แอนิเมชั่น ‘THE FOREST PAPER’ จึงเป็นบันไดที่ทำาให้เราก้าวสู่วงการ

แอนิเมชั่นและเป็นนักแอนิเมเตอร์ในที่สุด” สิปปภาส กล่าว   ทิ้งท้าย

“The Forest Paper”, an animation short film, won many international 

awards

 Mr.Sipparpad Krongraksa, a former student of the Faculty of 

Digital Arts, Rangsit University, has won the international awards for the 

animated film competitions in many countries. His short film, “The Forest 

Paper”, is an animation about the city with bad pollution. Outstandingly 

created, “The Forest Paper” has won many international awards from 

the animation film festivals in more than 4 countries. 

 

 รางวัลที่ได้รับ:
- Winner BEST Animated Film: 
IOWF (International Online Web 
festival) 2015
- Winner BEST Student Animated 
Short: Animation CHICO, USA 2015
- Honorable Mention: Winner 
International Students Maxi Asia, 
Brazil
- ผ่านเข้ารอบ Toronto Animation 
Art Festival international
- Winner of VFX/ANIM: The CG 
Student Award, India
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‘THE FOREST PAPER’
ผลงานศิลปนิพนธ ์ดิจิทัลอารต์
คว้ารางวัลกว่า 4 ประเทศ 
บนเวทีประกวดแอนิเมชั่นระดับนานาชาติ

นายสิปปภาส ครองรักษา ศิษยเ์ก่าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต



 นางสาวอรัญญา น้ำาผึ้ง หรือ แคท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ภาษาฝร่ังเศส จากโรงเรียน    

เขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นสาวน้อยอารมณ์ดีที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านออกแบบภายในด้วยเหตุผลน่ารักๆ ว่า 

“ชอบ” และมี “ความสุข” ตรงกับบุคลิกและสไตล์ของตัวเองมากที่สุด

 “ในวัยเด็ก แคทรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนชอบดูงานพวกงานออกแบบตกแต่งภายใน เม่ือมีโอกาสได้ไปเห็นผลงาน 

หรือชิน้งานเกีย่วกบัการออกแบบภายในแลว้รู้สกึวา่มตีวัเองมคีวามสขุ ดไูดไ้มเ่บือ่เลย สามารถใชเ้วลาอยู่กบังาน

ประเภทนี้ได้นาน จึงคิดว่าตนเองมีความสนใจ และมีแนวโน้มที่อยากจะทำางานด้านนี้จึงไม่ลังเลที่จะเลือกเรียน

คณะศิลปะและการออกแบบ และเจาะจงเรียนสาขาวชิาออกแบบภายใน โดยเดนิเข้ามาสมัครเรียนทีม่หาวทิยาลยั

รังสิตแบบไม่ลังเล ไม่ได้สอบโควตา หรือแอดมิดชันใดๆ เพราะคิดว่าที่นี่ดีสำาหรับตัวเองแล้ว เมื่อได้เข้ามาเรียน

แล้ว สำาหรับคณะนี้เรียกได้ว่า เหมือนเป็นการท้าทายตัวเอง ไม่ใช่แค่เข้ามาเรียนออกแบบ หรือแค่เรียนในสิ่งที่

ตัวเองชอบอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาออกแบบภายในที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมให้ตัวเรา

สมบรูณแ์บบ หลายคนอาจมองวา่เรียนออกแบบภายในแคว่าดรูปหรือเปลา่ แตถ้่าไดม้าสมัผัสแลว้มอีะไรมากกวา่

ที่คิด สังคมและสิ่งแวดล้อมดี มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำาให้รู้จักกัน ช่วยงานกัน เป็นเครือข่ายที่ดีมากค่ะ”

  “นอกจากนีร้ะหวา่งเรียนกมี็โอกาสนำาประสบการณไ์ปใช ้สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสดุทา้ยในงานประกวด

ออกแบบร้านกาแฟของนิตยสาร interni เรียกว่าเรียนสนุกจริงๆ และคิดว่าหากเรียนแล้วจะไปต่อยอดการศึกษา

ด้านออกแบบภายในที่ต่างประเทศ ก่อนจะเปิดบริษัทของตัวเอง อยากฝากถึงน้องๆ ที่สนใจสาขานี้อยากบอก

ว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ ไม่ต้องคิดมากว่าเอกชนหรือรัฐบาล  เมื่อเรียนจบประสบการณ์การทำางานทุกคนก็

เริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดค่ะ” อรัญญา กล่าวทิ้งท้าย

 หนุ่มหน้าใสพ่วงตำาแหน่งเดือนคณะคนน้ีช่ือนายอภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล (เจได) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต สำาเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากน้ันจึงตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

ในร้ัวมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเหตุผลท่ีว่า อยากทำาอะไรเพ่ือคุณพ่อกับคุณแม่บ้าง 

 เจได เล่าว่า “คุณพ่อเป็นคนแนะนำาให้เรียนคณะน้ีด้วยตัวเองโดยการเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยรังสิต เพราะว่าท่ีบ้านเปิดร้านขายยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน จึงอยากให้นำาความรู้ท่ีได้

ไปสานต่อธุรกิจ เม่ือเข้ามาเรียนที่นี่ก็รู้สึกชอบครับ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกเป็นการเรียน

ศาสตร์หลายด้านท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนตะวันออก และการแพทย์แผนจีน 

ซ่ึงวิชาท่ีชอบมากท่ีสุดเป็นวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับการรักษาแบบไทย เช่น การนวด การตรวจรักษาตามร่างกาย

โดยท่ีไม่ต้องถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาก็สามารถรู้ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร โดยดูจากวันเดือนปีเกิด ดูตามผิวหนัง 

ใบหน้า อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น”

 ส่ิงท่ีเจไดรู้สึกประทับใจก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับอาจารย์ในคณะซ่ึงท่ีน่ีช่วยเหลือและเป็น

กันเอง ในอนาคตเจไดอยากไปหาประสบการณ์รักษาคนไข้ตามโรงพยาบาลก่อน หลังจากน้ันจึงกลับไป

เปิดคลินิกรักษาคนไข้โดยแพทย์แผนไทยท่ีบ้านตามท่ีได้วางเป้าหมายไว้ 

นายอภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล 
Notebook

เครื่องดื่มคลายร้อนสุดคูล เย็นชื่นใจ
  นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่อากาศแต่ละวันร้อนทะลุ 40 

องศา อากาศร้อนแบบนี้ใจต้องไม่ร้อนตามนะจ๊ะ สารรังสิตฉบับนี้ 

ตามกระแสความร้อนของอากาศประเทศไทย ไปดูกันหน่อยว่า

เคร่ืองดื่มคลายร้อนแบบคูลๆ เย็นชื่นใจและเป็นเคร่ืองดื่มสุดโปรด

ของน้องๆ มีอะไรกันบ้าง...  

 “ออมชอบดื่มน้ำาผลไม้คั้นสด เพราะมันทำาให้เรา

รู้สึกสดชื่นและมีประโยชน์ต่อร่างกายควบคู่กันไปด้วย 

เช่น ส้ม แอปเป้ิล หรือ ผลไม้รวมก็ดีค่ะ แต่สำาหรับหน้าร้อน

อย่างนีอ้อมวา่พกน้ำาเปลา่ตดิตวัไวด้ว้ยก็ดนีะคะ กระหาย

เมื่อไหรก็จะได้หยิบมาดื่มได้เลย”

 “อากาศร้อนๆ แบบนี้ต้องน้ำาแตงโม

ปั่นเลยค่ะ เพราะว่ารสหวานของแตงโม ก็

เหมือนทำาให้เราได้เพิ่มน้ำาตาลให้แก่ร่างกาย 

ทำาให้รู้สึกสดชื่น ดื่มได้เรื่อยๆ ยิ่งกินแบบปั่น

ยิ่งเย็นชื่นใจ ลองจัดดูสักแก้วมั้ยค่ะ”

 “ถ้าเป็นเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อน ดาขอ

นำาเสนอ น้ำาเฉาก๊วย เพราะไม่ว่าจะทานกับน้ำาเชื่อมหรือ

ใส่นมสดก็รู้สึกสดชื่น และเฉาก๊วยมีสรรพคุณแก้ร้อนใน 

รักษาหวัด ความดันโลหิตสูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และ

แก้อักเสบ ที่สำาคัญช่วยดับกระหายได้ค่ะ”

 “ส่ วนตัวชอบดื่ มน้ำ าอัดลมหรือน้ำ าที่ มี

รสชาติเปรี้ยวซ่า เช่น น้ำาแดงมะนาวโซดา ดื่มแล้ว

จะรู้สึกสดชื่นมากๆ เลยค่ะ อาจลืมอากาศร้อนๆ 

ของเมืองไทยช่วงนี้ไปเลยก็ได้ค่ะ”

 “สำาหรับผมขอแค่น้ำาเปล่าเย็นๆ 

ชื่นใจ ดื่มเพื่อดับกระหายก็พอครับ ปกติ

จะพกน้ำาเปลา่ติดตวัตลอด ดืม่น้ำาเยอะๆ ดี

ต่อสุขภาพครับ”

 “อากาศร้อนแบบนี้ สิ่งที่คิดถึงอันดับแรกเลยคือ

เครื่องดื่มหวานเย็น ที่เมื่อดื่มแล้วจะสดชื่น แก้กระหาย

ได้ ปุ๊กเป็นคนชอบทานผลไม้ และที่ชอบสุดก็จะเป็นน้ำา

มะม่วงปั่นหรือไม่ก็สมูตตี้ผลไม้เย็นๆ นอกจากจะได้

เครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อดับกระหายแล้ว ยังได้ความหวาน

และประโยชน์จากผลไม้อีกด้วย”

นางสาวณัฎฐภรณ์ สิริเกียรติยศ (ออม) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คณะศิลปะและการออกแบบ

นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์ (มายด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

นางสาวชลิตา ถนอมใจ (ดา) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ 

นางสาวสิรินาถ กิ่งรุ้งเพชร์ (ดรีม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นายณัฐนันท์ มะลิยา (กอล์ฟ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ 

นางสาวณฐมน ปวริศามงคล (ปุ๊ก)
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
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นางสาวอรัญญา น้ำาผึ้ง 
บุฟเฟต์
Buffet

บุฟเฟต์
Buffet

นายอภิชัย รัตนพงศ์ไพศาล (เจได) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอรัญญา น้ำาผึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลยัรังสติ จัดการแข่งขันเพือ่เฟน้หาผู้รู้ลกึ รู้จริง

ทางด้านไอที โครงการ “IT RSU HACKATHON 2016” นักเรียน

ม.ปลาย ตบเท้าเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ 

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลยัรังสติ กลา่ววา่ “โครงการ IT RSU HACKATHON  

เป็นโครงการที่ทางวิทยาลัยฯ จัดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจำาทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “IT CHIC 

(Cybersecurity Healthy Investment and Creative)” จาก

ความสำาเร็จของการจัดงานในทุกๆ คร้ัง เราได้สร้าง

โอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช.ได้มีเวที

ในการฝึกฝนทักษะทางด้านไอทีและได้แสดงความ

สามารถที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ ซึ่งวิทยาลัยฯ  มีนโยบาย

ในการผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตไอทีพร้อมใช้สำาหรับ

อุตสาหกรรมด้านไอทีโดยเฉพาะ โครงการดังกล่าวได้รับ

การตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นอย่างดี 

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำานวน 100 คน

 นายปฐวี กลั่นคูวัฒน์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 

4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หัวหน้าทีม #SPIRIT2 กล่าว

ว่า เรารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันใน 

คร้ังนี ้กอ่นหนา้นีท้มีของเราไดเ้ตรียมตัวกนัมาอย่างด ีทัง้

เร่ืองของการฝึกซ้อมทางด้านการเขียนโปรแกรมและ

ทักษะทางด้านไอทีอื่นๆ ซึ่งที่ ผ่านมาทางโรงเรียน       

สายปญัญาใหก้ารสนบัสนนุนกัเรียนมาโดยตลอด โดยหา

เวทีการแข่งขันในลักษณะนี้ให้พวกเราได้เข้าร่วมฝึกฝน

ฝีมืออยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา 

และภมูใิจมากทีไ่ดรั้บทนุการศึกษาจากการแข่งขันดว้ย

ผลการแข่งขัน IT RSU HACKATHON 2016 

 1. รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนสายปัญญารังสิต ทีม 

#SPIRIT2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมทุนการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ทุน 100% จำานวน 

1 ทุน ทุน 50% จำานวน 1 ทุน

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน      

สายปัญญารังสิต ทีมปลาสั่งมา ได้รับเงินรางวัล 

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 HACK-

ATHON 2016” to seek the IT professionals. There are 

many high school students participating in this event.

ว.ไอซีที จัดโครงการ 
“IT RSU HACKATHON 2016” 
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“มหกรรมบ้านหลักแสน” นิทรรศการแบบบ้านราคา
ประหยัด
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน “มหกรรมบ้านหลักแสน” นิทรรศการ

ผลงานนักศึกษาท่ีนำาแบบบ้านราคาประหยัดหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ แต่ละแบบน้ันถูก

ออกแบบเพ่ือตอบโจทย์ตามความต้องการ และฟังก์ช่ันการใช้งานของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยเน้นแบบ

บ้านสำาหรับผู้ท่ีอยากมีแบบบ้านในสไตล์ของตัวเอง แต่มีงบประมาณจำากัด โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปเข้าชมและรับคำาปรึกษา ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 

1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ทัศนมาตรศาสตร์ ม.รังสิต จับมือ รพ.ราชบุรี ให้บริการ
ตรวจสขุภาพดวงตาและวดัสายตาถวายแด่พระภกิษสุงฆ์
 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ 

โรงพยาบาลราชบุรี ให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาและวัดสายตาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การทำางานด้านจักษุชุมชนและทำานุบำารุงพระสงฆ์ ณ 

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

News



ม.รงัสติ จดัเสวนาเชงิวชิาการเร่ือง “โลจสิตกิสก์บัเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “โลจิสติกส์กับเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์  รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน  นอกจากนี้ยัง

ได้รับเกียรติจากคุณชาติชาย  ทิพย์สุนาวี  ปลัดกระทรวงคมนาคม  เสวนาเร่ือง “โลจิสติกส์

กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน  ณ ห้อง 

Auditorium อาคาร  Digital Multimedia Complex  (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

 ม.รังสิต จัดเสวนา “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้าโบราณ
กับความเชื่อมโยงสมัยใหม่”
 สถาบนัจีน-ไทย และสถาบนัการทตูและการตา่งประเทศ มหาวทิยาลยัรังสติ ร่วมกบัศูนย์วจัิยยุทธศาสตร์

ไทย-จีน แห่งสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเสวนาเรื่อง “เส้นทางสายไหมทางทะเล: การค้า

โบราณกบัความเชือ่มโยงสมัยใหม”่ และการบรรยายพเิศษเร่ือง “อยุธยากบัเสน้ทางสายไหมทางทะเล” โดยไดรั้บ

เกยีรติจากผู้ทรงคณุวฒิุดา้นจีนศึกษาใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความเปน็มา

และประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมทางทะเล นโยบายและข้อเสนอของจีนในเรื่องนี้  รวมทั้งเป็นโอกาสให้  

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้เสวนาถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคในอนาคต

ต่อไป ณ ห้องนิทรรศการศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต
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 ทมีนกัศึกษาคณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทาง

กฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ 

ประจำาปีการศึกษา 2558 โดยมีทีมเข้าแข่งขันจาก                    

คณะนติศิาสตร์ของสถาบนัการศึกษาตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั สำานกังานศาลยุติธรรม  สำานกังาน

อัยการสูงสุด และสภาทนายความ

 นายนที ขาวสอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ

นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ ตวัแทนของทมี กลา่ววา่ 

การแข่งขันคร้ังนี้ความสำาเร็จที่เกิดข้ึนมาจากทุกคนใน

ทีมที่ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับ หาข้อมูล และมี

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำาแนะนำา ซึ่งมีทั้งหมด 16 ทีม

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สำาหรับโจทย์

ในการแข่งขันปีน้ี 3 รอบแรกท่ีเจอเป็นคดีอาญา และรอบ

ชิงชนะเลิศเป็นคดีแพ่ง โดยม.รังสิตเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ไปเจอกบั ม.ธรรมศาสตร์ และเนือ่งจากตนเองลงแข่งขัน

เป็นปีที่สองทำาให้มีความประหม่าน้อยลงในขณะที่ข้ึน

บัลลังก์ว่าความเม่ือเทียบกับปีที่แล้ว การแข่งขันคร้ังนี้

นับเป็นอีกประสบการณ์และก้าวสำาคัญที่พวกเราคณะ

นิติศาสตร์ ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาเอกชน สามารถ

เข้ารอบลึกๆ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครองได้ 

 นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนของทีม 

กล่าวเพ่ิมเติมว่า การแข่งขันดังกล่าวไม่ใช่แค่การนำาเสนอ

หรือว่าความอย่างเดียว แต่จะต้องมีการค้นคว้าข้อมูล

ทางดา้นกฎหมายดว้ย โดยเราจะรับโจทย์มาก่อนข้ึนอยู่

กับว่าแต่ละทีมจะได้โจทย์เกี่ยวกับคดีแพ่งหรืออาญา 

หลังจากนั้นก็ช่วยกันค้นคว้าข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ 

นิติฯ ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯ ประจำาปี 2558

เพื่อจะนำาไปเสนอ ตอนที่ว่าความเราต้องคิดเสมอว่า

เบื้องหน้าคือศาล เราในฐานะทนายจะต้องพูดและโน้ม

น้าวให้ศาลเชื่อในข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราเตรียมมา ใน

ส่วนของเกณฑ์การตัดสิน กรรมการจะพิจารณาการว่า

ความจากการนำาข้อกฎหมายมาใช้ การให้เหตุผล การ

กำาหนดประเด็น การเรียบเรียง และบุคลิกภาพ ซ่ึงพวกเรา

ทุกคนในทีมที่ช่วยกันค้นหาข้อมูล และตัวแทนที่ลง

แข่งขันทำาเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้ว และถือเป็นความภาค

ภูมิใจแก่ตัวเองในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ

และมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 นอกจากนี ้ยังฝากถึงนอ้งๆ ทีส่นใจการเรียนดา้น

นิติศาสตร์ว่า การเรียนกฎหมายไม่ใช่เร่ืองของท่องจำา

แต่การเรียนกฎหมายเป็นเร่ืองของการทำาความเข้าใจ 

ถ้าเรามีความเข้าใจตัวบทกฎหมายนั้นๆ เราก็จะ

สามารถนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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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พวกเราชาวมอรังสิต ที่ด้านหน้าเอเวอร์แลนด์

	 สวัสดีคับแฟนคอลัมน์สะพายเป้ของผม	

ฉบับน้ียังคงพาท่านไปเท่ียวประเทศเกาหลีกันต่อ	

วันอังคารท่ี	15	มีนาคม	จากความเดิมตอนท่ีแล้ว

ท่ีจัดให้เด็กๆ	ได้ลองเรียนรู้ปฏิบัติจริงกับวัฒนธรรม

อาหารหลักของชาวเกาหลี	โดยให้ลองทำากิมจิ	ต่อ

จากน้ันก็มาท่ีห้องชุดประจำาชาติเกาหลี	ฮ่ันบก	ให้

เด็กๆ	 ได้ลองใส่ชุดต่างๆ	 และถ่ายภาพกันอย่าง

หนุกหนาน	 มีหลายหนุ่มหลายนางท่ีใส่แล้วทำาให้

ชุดประจำาชาติเค้าเสียไปเลย	เพราะหนังหน้าอย่าง

ดำา	ไร้ด้ัง	ปากหนา	โอย!	ผมหละสงสารชุดเค้าจิงๆ	

555	 ได้เวลาม้ือเท่ียงท่ีทุกคนรอคอยกับหมูย่าง

เกาหลีของแท้เจ้าตำารับ	เด็กๆ	ดูจะต่ืนเต้นกันมาก

เพราะผมได้เล่าในช้ันเรียนให้พวกแกฟังมาแล้ว	ผม

ส่ังให้ทุกคนลุย	ค่อยๆ	กินช้าๆ	อย่ารีบร้อนเพราะ

กินได้ไม่อ้ัน	เด็กๆ	ก็เช่ือฟังอย่างมาก	“ป๋าๆ	ผม

เล่นไปคนเดียวน่าจะสักเกือบ	2	 โลม้ัง”	 “หนูจะ

คลานแล้วค่ะป๋า”	“ผมยัดไม่ไหวแล้วคับป๋า...	จะ

อ้วก”	 เด็กๆ	 เร่ิมครวญครางระบมกระเพาะเป็น

แถวน่าจะด้วยความตะกละมากกว่า	 ผมตะโกน

เสียงดังเลย	 “ใครไม่ไหวหรือยังไม่สะใจให้เข้า

ห้องน้ำาเอาน้ิวล้วงออกมา	เสร็จแล้วกลับมากินใหม่

ได้”	เท่าน้ันแหละเสียงฮากระจาย	

	 ช่วงบ่ายเรามาต่อกันท่ีสวนสนุกเอเวอร์

แลนด์	(EVERLAND)	ถูกขนานนามว่า	“ดิสนีย์แลนด์

เกาหลี	”		ภายในจะแบ่งออกเป็นโซนๆ	เช่น	Fes-

tival	World	 จะประกอบไปด้วย	Global	Fair,	

American	Adventure,	Magic	Land,	European	

Adventure	และ	Equatorial	Adventure	สามารถ

เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำากัดรอบ	 ไม่ว่าจะเป็น

ทีเอ็กเพรส	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ชาร์ป	โรงหนัง

สามมิติ	 บ้านผีสิงหมุน	 ตีลังกาสองตลบ	 ผมกับ

อาจารย์ต๊ัก	เดินแยกฝ่าความหนาวมาข้ึนรถชมป่า

ซาฟารี	ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ี	ชมความ

น่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขับได้อย่างดี	

ทุกคร้ังท่ีผมมาท่ีน่ีคิวจะยาวมาก	 แต่วันน้ีเป็นวัน

ธรรมดาคนเลยไม่มาก	 หลังจากน้ันมาเร่ิมละลาย

เงินวอนกันท่ีศูนย์เวชสำาอาง	 ให้เลือกซ้ือเคร่ือง

สำาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา	อาทิ	ครีมน้ำาแตก	

ครีมโบท็อกซ์	ครีมหอยทาก	ฯลฯ	 ซ่ึงเป็นท่ีสนใจ

ของสาวๆ	มาก	พนักงานพูดภาษาไทยได้ก็โม้จน

เคล้ิมไปเลย	ผมเองฟังแล้วก็สนใจตัวครีมหอยทาก

ท่ีสรรพคุณโม้ไว้ว่าทาแล้วหน้าเนียนเด้ง...	ก็อยาก

หล่อกะเค้าบ้าง	 ผมหยิบข้ึนมาหน่ึงกระปุกถาม

พนักงาน	 พนักงานมองแบบจ้องท่ัวหนังหน้าผม	

“กระปุกน้ีมันอ่อนไปไม่เหมาะกับหน้าพ่ี”	 ว่าแล้ว

เธอก็หยิบอีกกระปุกมาให้	 “อันน้ีน่าจะเหมาะกว่า

กับหน้าพ่ีเป็นสูตรเข้มข้น	แค่แสนกว่าวอนเอง”	ผม

คำานวณอย่างรวดเร็วคิดเป็นเงินไทยประมาณ	3	พัน

กว่าบาท	“โห!	แพงเนอะ	ไม่รับหละคับ	ปล่อยให้

หน้าพ่ีมันเยินต่อไปเถอะ”	ไม่รู้เธอเข้าใจรึป่าวท่ีผม

พูด	เผ่นสิคับจะอยู่ทำามัย	555	ตกเย็นก็มาทาน

ชาบู	ชาบู	(SHABU	SHABU)	หลังจากทานอาหาร

เย็นเสร็จ	ไปชอปปิงท่ีย่านทงแดมุน	ท่ีขาดสะไม่ได้

เห็นจะเป็นร้านเคร่ืองสำาอางยอดนิยม	Skin	Food,	

Etude	เหมือนอย่างกับแจกฟรีเลยคับ	สาวๆ	ง้ีหยิบ

ใส่ตะกร้ากันเป็นแถว	ประมาณ	2	ทุ่ม	ก็เข้าสู่ท่ีพัก

ท่ี	SEOUL

	 วันพุธท่ี	16		มีนาคม	หลังอาหารเช้ามาท่ี

ศูนย์โสม	ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม

ท่ีอายุ	6	ปี	ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด	ชม

วงจรชีวิตของโสม	งานน้ีเป็นเง่ือนไขของการทัวร์ท่ี

เกาหลีท่ีต้องไปชมไปฟังแต่จะซ้ือหรือไม่	 ไม่

เป็นการบังคับซ่ึงเด็กๆ	 ก็ให้ความร่วมมือดีเข้าฟัง

แต่ไม่มีใครซื้อเลยคับ	 ต่อจากนั้นมาย่านสินค้า

วัยรุ่นย่านหน้ามหาวิทยาลัย	 ท่ีน่ีได้เข้าชม	TRICK	

EYE	MUSEUM	เป็นภาพวาดลวงตาให้นักท่องเท่ียว

ได้เข้าไปถ่ายรูปสนุกๆ	ติดๆ	กันก็เป็น	ICE		MU-

SEUM	 ประติมากรรมน้ำาแข็งท่ีสวยงาม	 ภายใน

อุณหภูมิ	-13	องศา	อยู่ได้แป๊บเดียวก็ต้องว่ิงออก

แล้วเพราะหนาวมาก	ช่วงบ่ายมาชมความสวยงาม

สงบร่มร่ืนของคลองชองเกชอน	(Cheonggye-

cheon	Stream)	เดิมเป็นคลองน้ำาเน่า	สลัมเพียบ	

รถติดสุดๆ	จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง	ไม่มี

ใครอยากจะเดินผ่าน	 ต่อมาปี	2003	 รัฐบาลได้

บูรณะคลองใหม่	 ทุบทางด่วนท้ิง	 แล้วทุ่มงบกว่า	

386	พันล้านวอน	พัฒนาจนน้ำาใสสะอาด	เป็นสถาน

ท่ีพักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ					

นักท่องเท่ียว	 ส่วนพวกลูกศิษย์หน้าตาไม่ดีแต่มี

ฐานะขอแยกไปชอปท่ี	DUTY	FREE	 ก็ตามสะดวก

คับ	พอบ่ายแก่ๆ	ก็ถึงเวลาสาวก	K-POP	กร๊ีดสลบ

เพราะผมพาไปย่านเมียงดง	 ศูนย์รวมของวัยรุ่น

เกาหลี	ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ันแบรนด์เกาหลี

ช้ันนำา	ซ่ึงในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินชอป

ปิงกันอย่างล้นหลาม	 ให้เวลาท่ีน่ีพอสมควรก็มา

ทานม้ือค่ำาสุดอลังการ	ณ	ภัตตาคารด้วย	บุฟเฟ่ต์

ขาปูยักษ์!!!	 กินไม่อ้ันตามความตะกละของแต่ละ

คน	หนูเฟิน	หัวหน้าทัวร์รอบคอบมากเตรียมน้ำาจ้ิม

ซีฟู๊ดมาพร้อม...	แหล่มมาก	ประมาณ	2	ทุ่มก็มา

ดูโชว์	DRAWING	HERO	SHOW	(ฮีโร่	ดรอว์อ้ิงโชว์)	

เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ของเกาหลี	 ท่ีเป็นการ

แสดงท่ีไม่ใช้คำาพูด	แต่ขายเสียงหัวเราะและความ News
ข่าว

ม.รังสิต ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1

 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะภาษาและ

วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง และสถาบนัขงจ่ือแห่งมหาวทิยาลยับรูพา จัดงานประชมุวชิาการระดบั

นานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-

16.00 น. ณ อาคารศรจีฬุาลักษณ์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  สำาหรบัผูท้ี่สนใจสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 
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บันเทิงแก่ผู้ชม	 กว่าจะได้เข้าโรงแรมก็ปาเข้าไป

เกือบ	5	ทุ่ม	เป็นอันสลบ

	 เช้าวันสุดท้ายพฤหัสบดีท่ี	17	มีนาคม	มา

ชมศูนย์น้ำามันสนแดง	ท่ีมีสรรพคุณช่วยชะล้างไขมัน

ในเส้นเลือด	เพ่ือป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดได้

เป็นอย่างดี	 มีเคร่ืองมือสาธิตให้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน	โดยเอาน้ิวช้ีวางท่ีเคร่ืองถ้าเส้นเลือดหงิกงอ

มากแสดงว่าเส้นเลือดไหลเวียนไม่ดี	 ซ่ึงมีอยู่	4	

ระดับ	 เด็กๆ	 เรียกป๋าให้ออกไปลองคนแรก	 ก็ได้

เร่ืองสิคับพ่ีน้อง	เส้นเลือดผมท้ังหงิกท้ังงอระดับ	4	

เลย	เด็กๆ	หัวเราะกันใหญ่	ผมตะโกนด่าเลย	“พวก

เมิงหัวเราะไรวะ	กรูเครียดนะว๊อย”	เอ้า!	ย่ิงฮาหนัก

เข้าไปอีก	ผมถามราคายาแล้วตกส่ีพันกว่าบาท...	

ปล่อยผมตายอย่างสงบเถอะคับ	555	 จากน้ันนำา

ท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด็อก	ท่ีมีสภาพดีและ

สมบูรณ์ท่ีสุดใน	5	พระราชวังหลวงท้ังหมดท่ียังคง

เก็บรักษาไว้	 จุดท่องเที่ยวสุดท้ายมาที่หอคอย

กรุงโซล	(N	Seoul	Tower)		ซ่ึงอยู่บริเวณเนินเขา

นัมซานซึ่งเป็น	1	ใน18	หอคอยที่สูงที่สุดในโลก	

ตกเย็นก็ออกเดินทาง	เวลา	19.35	น.	สู่สนามบิน

สุวรรณภูมิ	ถึงประเทศไทยเวลา	23:40	เป็นอันจบ

ทริปที่เด็กๆ	ประเมินความพึงพอใจอย่างเยี่ยม

อีกทริปนึง
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Showcase

 ผลงานกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลที่ใช้การ

สแกนโดยใช้อุปกรณ์ DMD (Scanning Confocal Microscope 

Using DMD Device) โครงงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ

ปริญญาตรี ของทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการ

แพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต คว้ารางวัล

ชนะเลิศ ในการประกวด BME Innovation Award 2016 รับ

ทนุการศึกษา จำานวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวลั โดย

มผีลงานทีส่่งเข้าประกวดทัง้หมด 20 ทมี จากมหาวทิยาลยั

ทั่วประเทศ ซึ่งจัดแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล      

ศาลายา

 นางสาวกชกร อิทธิพรนุสนธ์ิ (มุก) นักศึกษาชั้น  

ปีที ่2 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนและเพื่อนในกลุ่ม ได้แก่ 

นางสาวจารุวรรณ ชะฎา (บ)ี นางสาวภคพร พิมลสกลวงศ์ 

(แพร) นางสาวประกายกานต์ คูลคีนัดาล (บบี)ี และนางสาว

พิมลเเข ชอบดี (แข) โดยมี ดร.สื่อจิตต์ เพชร์ประสาน 

เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา ได้ผลติผลงานกล้องจุลทรรศน์แบบ

คอนโฟคอลที่ใช้การสแกนโดยใช้อุปกรณ์ DMD ซึ่งเป็น

ผลงานที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง กล้องจุลทรรศน์ดังกล่าว

นิยมใช้ในทางจุลชีววิทยา ใช้ส่องในส่วนที่มีขนาดเล็ก 

ทัง้นี ้กล้องจุลทรรศน์ทีใ่ช้กันทัว่ไปจะมีความคมชดัไม่ทัว่

ทัง้ภาพ แต่กล้องของเราจะทำาให้ได้ภาพทีช่ดัในทกุๆ จุด 

ทำาให้มีความพิเศษกว่ากล้องจุลทรรศน์ทั่วไป

 สำาหรับกล้องจุลทรรศน์ดงักล่าวใช้สำาหรับวเิคราะห์

เซลล์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทางการแพทย์สามารถใช้ตรวจ

ความผิดปกตขิองเซลล์ได้ ทัง้นี ้กล้องจุลทรรศน์ทัว่ไปนัน้

มีราคาสงูประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่โครงงานทีผ่ลติข้ึนมา

นี้ใช้ต้นทุนเพียง 2 หมื่นบาทต่อเคร่ือง ซึ่งมีราคาถูกลง

มาก แต่ยังคงประสิทธิภาพเทียบเท่ากล้องคอนโฟคอล

แบบดั้งเดิม สามารถพัฒนาต่อยอดและจำาหน่ายในเชิง

พาณิชย์ได้ เป็นการลดต้นทุนการนำาเข้าจากต่างประเทศ 

ทัง้นี ้ผลงานดงักล่าวได้ทำาการจดสทิธิบตัรเป็นทีเ่รียบร้อย

แล้ว 

 นางสาวกชกร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล

คร้ังนี้ด้วยว่า “ทุกคนในกลุ่มรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ 

เพราะว่าเป็นโครงงานที่เราทุ่มเทมาก ทุกคนไม่เคยผ่าน

เวทีประกวดมาก่อน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อได้รางวัลก็

รู้สกึดใีจ เรยีกได้ว่าเป็นการเปิดตลาดด้านกล้องจุลทรรศน์

ในประเทศไทย และได้นำาสิง่ทีเ่รียนในห้องเรยีนไปใช้ รวม

ทั้งได้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ทำาให้เราได้รู ้จัก

วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาเอง โดยมีอาจารย์ให้คำาแนะนำา

ปรึกษาด้วยค่ะ” 

ทีม นศ.วิศวกรรมชีวการแพทย ์

ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด 
BME Innovation Award 2016

News

 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสุขภาพ

ชุมชน คร้ังท่ี 26 ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีให้

บริการสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติ

จากนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อม

ด้วย ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดี

ฝ่ายกจิการนกัศึกษา นายแพทย์ศุภชยั คณุารัตน-

พฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต นายก

เทศมนตรีตำาบลบ้านใหม่ คณาจารย์และนักศึกษา 

ณ วัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี 

 สำาหรับกิจกรรมในคร้ังน้ีมีคณะ/ วิทยาลัย 

เข้าร่วมมากมาย โดยกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป อาทิ ตรวจ

น้ำาตาลในเลือด ตรวจรักษาทางกายภาพ ให้ความ

รู้เร่ืองการออกกำาลังกาย บริการตรวจวัดสายตา

แจกแว่น ตรวจฟันและให้ความรู้ บริการตรวจ

รักษาด้วยแพทย์แผนไทย เป็นต้น นอกจากน้ี 

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยยังให้บริการ

ตัดผม แจกไอศกรีม แนะนำาและช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย ฯลฯ

 นทพ.ทิวัตถ์ ไตรจักร์วนิช (นิว) นักศึกษา

ช้ันปีท่ี 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการสุขภาพชุมชน

ว่า เป็นโครงการท่ีดีนะครับ ชาวบ้านหลายคน

สามารถมารับบริการได้ท่ัวถึง เรามาชุมชนจะได้

ทราบว่าชุมชนแถวน้ีมีการดำาเนินชีวิตอย่างไรบ้าง 

ซ่ึงสามารถนำามาปรับใช้กับการวางแผนคนไข้ของ

เราได้ว่า คนไข้แบบน้ีเราควรรักษาในรูปแบบไหน 

เพราะว่าแต่ละชุมชนก็มีรูปแบบในการดำาเนินชีวิต

ท่ีต่างกัน โดยเราสามารถนำาจุดน้ีมาปรับใช้ในการ

วางแผนการรักษาได้ สำาหรับวันน้ีคนไข้น่ารักมาก 

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่า

ชุมชนน้ีดูแลบุตรหลานระดับหน่ึงพามารับบริการ

ค่อนข้างมากครับ

 ด้าน นางสาวณภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

(มินท์) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชานักบินพาณิชย์ 

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า มาร่วม

กิจกรรมคร้ังน้ีเป็นปีแรก ซ่ึงมีเพ่ือนๆ สถาบัน    

การบินมาร่วมกิจกรรม จำานวน 15 คน โดยได้สอน

วิธีการทำาเคร่ืองร่อนให้แก่ชาวบ้านและเด็กๆ ซ่ึงได้

รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำานวนมาก โดย

ส่วนตัวคิดว่า สำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีได้

แบ่งปันน้ำาใจท่ีเรามใีห้แก่ชาวบ้าน คิดว่าในปีต่อๆไป

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมอีกเพ่ือ

เป็นการหาประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกทางหน่ึง

 

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. 

นทพ.ทิวัตถ์ ไตรจักร์วนิช 
(นิว)

นางสาวณภัทร เสนียว์งศ ์
ณ อยุธยา (มินท)์

ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
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  ฉบับที่ผ่านมา เราได้พูดถึงโอกาสที่จะได้รับ

จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกันไปบ้างแล้ว ฉบับนี้ 

เรายังอยู่ที่เรื่องของนักศึกษาแลกเปลี่ยนเช่นเดิมค่ะ แต่

จะขอพูดถึงเร่ืองทุนรัฐบาลสำาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ซึง่เปน็เร่ืองนา่ยินดอีย่างย่ิงคะ่ เม่ือมหาวทิยาลยั Karstad 

จากประเทศสวีเดนอันเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรกับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มอบทุนการศึกษาของรัฐบาล

สวีเดนเป็นคร้ังแรกสำาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย

เสนอทุนให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย

รังสติถึง 4 ทนุดว้ยกนั เนือ่งจากเลง็เหน็วา่นกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต มีศักยภาพทางด้านการศึกษาและ

ด้านภาษา 

 หากเราจะกล่าวถึงประเทศสวีเดน สิ่งที่เราจะ

ตอ้งนกึถึงเปน็อนัดบัต้นๆ นัน่คอื ระบบการศึกษานัน่เอง 

เนือ่งจากสวเีดนเปน็ประเทศทีม่มีาตรฐานดา้นการศึกษา

ที่สูงอันดับต้นๆ ของโลก ปรัชญาด้านการศึกษาของ

สวีเดนคือ การสนับสนุนให้นักศึกษาทำาการค้นคว้าวิจัย

และเรียนรู้ได้อย่างอิสระเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 

และศักยภาพของตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ 

ประเทศสวีเดนยังถือเป็นประเทศท่ีสวยงาม ทันสมัย และ

อุดมไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ และมีสัตว์ป่า

อันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ยังมีวัฒนธรรมทางความคิด

ทีเ่ปน็อสิระ หากนอ้งๆ ไดรั้บทราบแบบนีก้นัแลว้ อยาก

ไปกันเลยใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ! คงต้องรอเป็นปี

หน้า เพราะมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำาการคัดเลือก

นกัศึกษาทีส่มคัรเข้าแข่งขันเพือ่ขอรับทนุการศึกษาในปี

การศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาชมโฉมหน้า

ของนักศึกษาคนเก่งทั้ง 4 คนที่ได้รับทุนกันค่ะ จะมีใคร

บ้าง รุ่นพี่รุ่นน้อง หรือเพื่อนใคร ไปแสดงความยินดี

พร้อมๆ กันเลยค่ะ

 ฉบับหน้า อย่าลืมมาติดตามเรื่องราว และสาระ

นา่รู้ตา่งๆ กบัเปดิโลกนานาชาตกัินอกีคร้ังนะคะ 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 edu-

cation 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.”

International
Diversity

รู้หรือยัง!! ม.รังสิต มีทุนการศึกษา
จากรัฐบาลสวีเดนสำาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

66 วิธีลับคมสมอง
โดย อักษรลักษณ์

The Wave
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

Recommended
เมนูบันเทิง

Mafia 3
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

 สวสัดคีรับท่านผู้อ่านสารรังสติ

ทกุท่าน ฉบบันีแ้น่นอนครับว่าผมมเีกม

ใหม่มาแนะนำากนัอกีเช่นเคย หากใคร

ชอบเกมแนว Anti-hero ย้อนยุค เนือ้เร่ือง

เกีย่วข้องกบัอาชญากรรมแล้ว ต้องรู้จัก

เกมนีแ้น่นอน ซึ่งนั่นก็คือ เกม Mafia 3 สำาหรับภาคนี้ผลิตโดยค่าย 

2K เนื้อเรื่องในเกมจะเริ่มในยุคปี 1968 โดยมีตัวเอกชื่อ Lincoln Clay 

เนือ้เร่ืองในเกมจะเกดิข้ึนที ่บอร์โด Bordeaux ประเทศฝร่ังเศส ในเกมนี้

เราจะสวมบทบาทเป็นครอบครัวของ mafia ผิวสทีีเ่ป็นอริกับ Italian 

Mafia ซึง่ในเกมนีท้ัง้สองฝ่ายจะต่อสูก้นั รวมไปถึงตัวเอกของเรายังต้อง

มีหลบหนตีำารวจทีอ่ยู่ฝ่ายตรงข้ามไปพร้อมๆ กนั สำาหรับเกม Mafia นัน้

เป็นเกมรูปแบบ Open World มุมมองบคุคลที ่3 ซึง่ผู้เล่นสามารถทีจ่ะสู้

กนัแบบระยะประชดิด้วยสนบัมือ มือเปล่า หรือของทีค่ว้ามาได้ใช้เป็น

อาวธุ รวมถึงอาวธุปืนเกรดระดบัทหารใช้กนัเพือ่การล้างแค้นระหว่าง 2 

แก๊งค์ ย่ิงไปกว่านัน้ ยังมีการขบัรถไล่กนับนท้องถนน  และท่องไปยังโลก

ด้านมืดของเหล่าอาชญากรตัวร้าย 

 สำาหรับเกมนี ้ได้รับการจัดอนัดบัในอยู่ในเกรด AAA  มัน่ใจได้ว่า

เกมจะมีกราฟิกสวยงามและใช้ประสทิธิภาพจากเครือ่งเล่นเกมอย่างเตม็

ทีแ่ละเนือ้เร่ืองทีเ่ข้มข้นมากข้ึนกว่า Mafia 2 แน่นอน แฟนๆ ไม่ควรพลาด

ใน Platform PS4 XBOX ONE และ PC สนนราคาประมาณไม่เกนิ 1,800 

บาท  

 เม่ือกล่าวถึงคลืน่ยักษ์หรือสนึามิ เชือ่ว่าหลายคนทราบว่าสาเหตุของการเกิดสนึามคิอื แผ่นดนิไหว แต่อาจ

มีแค่บางคนเท่านั้นที่ทราบว่าสึนามิอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น 

 มีอกีอย่างน้อย 2 สาเหตุทีท่ำาให้เกดิสนึามิ หนึง่คอืการทีมี่วตัถุขนาดใหญ่ตกลงในทะเลหรอืมหาสมุทร และ

สองคือ การที่มีดิน หิน หรือภูเขาถล่มลงนำ้า ซึ่งการถล่มลงมาของหินขนาดใหญ่หรือภูเขาอาจทำาให้เกิดสึนามิได้ 

โดยสาเหตุที่สองนี้ก็เป็นประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นำาเสนอ

 The Wave เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดสึนามิบริเวณฟยอร์ดในนอร์เวย์ และเนื่องจากฟยอร์ดเป็นอ่าวลึก

และแคบ สองฝั่งเป็นภูเขาสูงชัน เมื่อหินถล่มลงนำ้าจึงทำาให้เกิดคลื่นยักษ์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว รุนแรงไปตาม

ช่องทางแคบๆ จนทำาลายเมืองที่อยู่ในบริเวณนั้นจนพินาศ 

 โดยทั่วไปเราท่านทั้งหลายมักคิด

กันว่า สมรรถภาพของร่างกายจะมี

พฒันาการในช่วง 10-29 ปี และจะค่อยๆ 

เสื่อมถอยลงในช่วง 30-40 ปีข้ึนไป 

พัฒนาการของสมองก็น่าจะเป็นเช่นนั้น

ด้วย แต่ในความเป็นจริง สมองของคนเรา

ยังมส่ีวนทีไ่ม่ได้รับการพฒันาเหลอือยู่อกี

มาก และเซลล์สมองเหล่านัน้ก็พร้อม และ

รอที่จะรับข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ 

อยู่แล้ว ดงันัน้ ถ้าเซลล์สมองเหล่านีไ้ด้รับการกระตุน้ทีเ่หมาะสมและถูก

จังหวะก็จะทำาให้คณุลกัษณะของสมองเปลีย่นแปลงไปได้ ถ้าไม่เชือ่ลอง

ไปหา ‘66 วธีิลบัคมสมอง’ คูมื่อฝึกสมองทีเ่น้นวธีิฝึกแปลกใหม่ แต่ง่าย 

และธรรมดาอย่างทีค่ณุคาดไม่ถึง! มาอ่านแล้วปฏิบตัติามดสู.ิ..

 แพทย์ผู้เชีย่วชาญด้านสมองของญีปุ่น่ ‘โทะชโินะริ คะโตะ’ จะพา

คณุไปทำาความรู้จัก ‘รหสัสมอง’ หรือกลุม่ของเซลล์ประสาท และฐาน

บญัชาการของกลุม่เซลล์ประสาท ทัง้ 8 กลุม่ ซึง่มหีน้าทีแ่ตกต่างกัน ทัง้

รหสัสมองด้านความคดิ ด้านอารมณ์ ด้านการสือ่สาร ด้านความเข้าใจ 

ด้านการเคลือ่นไหว ด้านการได้ยิน ด้านการมองเหน็ และด้านการจดจำา 

และบอก 66 วธีิลบัคมสมอง ทีค่ณุฝึกฝนได้ง่ายๆ ในชวีติประจำาวนั อย่าง

การพดูคยุกบัต้นไม้ การงดสิง่ทีช่อบให้ได้ 10 วนั การแปรงฟันด้วยมอืที่

ไม่ถนดั การหลบัไปฟังวทิยุไป การมองหาป้ายทีม่เีลข 5 ตามข้างทาง 

การท่องเที่ยวแบบไม่พึ่งไกด์บุ๊ค ที่ย่ิงฝึก สมองย่ิงดี เพราะสมองมี

พฒันาการได้จนถึงวนัทีเ่ราสิน้ชวีติ ดงันัน้ มาฟิตสมองกันไม่ต้องรอวนั

สมองเสือ่มกนัเถอะ แล้วคณุกจ็ะมีสมองทีแ่กร่งข้ึน คดิไว จำาแม่น และ

ปราดเปร่ือง!

 ภาพยนตร์บอกเล่าให้คนดรูู้ว่าแม้มกีารตดิตามและเฝ้าระวงั เม่ือการตรวจพบสญัญาณอนัตราย ชาวเมอืงและนกัท่องเทีย่วมีเวลาเพยีง 10 นาที 

เท่านั้นที่จะหนีให้พ้นจากภัยของสึนามิ

 The Wave เป็นภาพยนตร์ลงทุนน้อยคือ ราว 6 ล้านเหรียญ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของอเมริกา (ลงทุนราว 200 ล้าน

เหรียญ) แต่งานที่ออกมาถือว่าเกินทุนของภาพยนตร์ โดยเฉพาะการใช้เทคนิคสร้างภาพพิเศษให้คนดูได้เห็นหินถล่มและสึนามิเคลื่อนเข้ามาหาเมือง 

ซึ่งเป็นภาพที่ทั้งน่าหวาดหวั่นและน่าตื่นตาไปพร้อมๆ กัน 

 และถึงแม้เป็นภาพยนตร์ยุโรป (จากนอร์เวย์) ทีไ่ร้ดาราดงัทีค่นไทยคุน้เคย แต่ภาพยนตร์กยั็งมีความตืน่เต้นระทกึใจแบบเดยีวกบัภาพยนตร์เพือ่

ความบันเทิงที่ลงทุนสร้างมหาศาล 
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Interview

 เบื้องหน้าของการเรียนการสอนที่คณะ

ทันตแพทยศาสตร์นั้น เริ่มต้นจาก ‘ปลายนิ้ว’ ที่

สัมผัสบนหน้าจอแทบเล็ต แต่ใครเลยจะรู้ว่า

เบ้ืองหลังน้ัน กลับเร่ิมต้นข้ึนจาก ‘หัวใจ’... ใจท่ีรัก

ในการสอน

2 กูรู คู่จิ้นในการทำางาน ของคณะทันตะฯ 

 ศาสตราจารย์ (คลินิก) ทพญ.สายสวาท 

ทองสุพรรณ และ อ.ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ 

อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต ท่ีเป็นเหมือนคู่จ้ินในการทำางาน แม้จะต่างกัน

ด้วยวัยแต่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน ผู้พลิกมิติการ

เรียนการสอนดว้ยการนำาเทคโนโลยีของ Apple มา

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับคัดเลือกเป็น 

นักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple หรือ Apple 

Distinguished Educator (ADE) นับเป็นอาจารย์ 2 

ท่านแรกของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับตำาแหน่ง 

และได้รับโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุม ADE Insti-

tute 2015 ร่วมกับ ADE ทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

ณ ประเทศสิงคโปร์

 ศ. (คลินิก) ทพญ.สายสวาท หัวหน้าสาขา

วิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าถึงจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้

รูปแบบใหม่ว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา

เรื่อง “e-Learning Fest” การนำาเทคโนโลยีมาใช้

เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘การศึกษาคือ 

นวัตกรรม’ จึงเกิดความคิดจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป โดยเรียนภาคทฤษฎี ใน

รูปแบบ e-Learning ส่วนภาคปฏิบัติก็มาเรียนกัน

ในหอ้งปฏบิตักิารของคณะ ซึง่ถือวา่เปน็หลกัสตูร

ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บทพิสูจน์สำาคัญที่ทำาให้เห็นว่า ‘อายุ’ ไม่ได้เป็น

อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี

 เม่ือได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับศูนย์

นวัตกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการทำา Mullti-Touch 

Book ซึ่งเป็นตำาราเรียนดิจิทัล แบบ interactive 

จึงจุดประกายความสนใจใหผ้ลติตำาราเรียนรักษา

คลองรากฟนัข้ึน ถึงแม้จะมอีปุสรรคในการเร่ิมต้น

มากมาย แต่ได้ รับความร่วมมือจากศูนย์

นวัตกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยตำารา 

อิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย และนักศึกษา

ทันตแพทย์ที่สนใจเร่ืองการรักษาคลองรากฟันที่

อาสาเข้ามาช่วย จนเป็นตำาราเรียนแบบดิจิทัล 

เกีย่วกบัการรักษาคลองรากฟนัเลม่แรกของวงการ

ทันตแพทย์ไทย 

ทุกอย่างเกิดจากความชอบ

 อ.ทพ.สมดุลย์ หม่ันเพียรการ อาจารย์

พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “ถ้า

เร่ิมต้นด้วยความสนุก จะเปิดใจผู้เรียนได้” 

ประสบการณ์ในห้องเรียนไม่เพียงแต่สร้างความ

ตืน่ตาตืน่ใจกบัการเรียน แตยั่งสง่ผลกลบัไปศึกษา

ต่อหลังจบชั่วโมง ผ่าน iTunes U ซึ่งทำาให้ยัง

สามารถสือ่สารกบันกัศึกษาไดต้ลอดเวลา เหมือน

ห้องเรียนที่เปิดสอนตลอด 24 ชั่วโมง และในปีที่

ผ่านมาเมื่อ Apple เปิดโอกาสให้นักการศึกษาทั่ว

โลกสง่ผลงานเพือ่รับคดัเลอืกเปน็ นกัการศึกษาที่

โดดเด่น ของ Apple จึงร่วมส่งผลงานตามข้อ

กำาหนด 

 “จากงานประชุมดั งกล่าวถือว่า เป็น

ประสบการณ์ที่มีค่า เพราะไม่เพียงได้รู้จักและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักการศึกษาที่มีใจรักในสิ่ง

เดียวกัน แต่ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ที่

ไดร้ับยังจุดประกายให้กลับมาพัฒนา ส่งต่อและ

แบง่ปนัแกค่ณาจารย์ทา่นอืน่อกีดว้ย เพราะวถีิการ

เรียนรู้ในปจัจุบนัเปลีย่นรูปแบบไปแลว้โดยสิน้เชงิ 

นกัศึกษาอยากรู้อะไรกส็ามารถคน้หาออนไลนไ์ด้

ทนัท ีการเปลีย่นผู้เรียนนบัร้อยใหเ้ข้ากบัสไตลก์าร

สอนของเราอาจจะเข้าถึงเขาเหล่านั้นได้ยากกว่า

ที่จะเร่ิมต้นปรับจากตัวเราเข้าไปหา โดยยังคง

คุณค่าของวิชาการนั้นไว้ ช่วงเร่ิมต้นอาจจะมี

อปุสรรคบา้ง แตเ่ม่ือทำาไปสกัระยะจนเปน็เหมอืน 

DNA เราจะพบวา่ผลของการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน

นั้น ช่างคุ้มค่า สมกับที่เราทุ่มเทลงไป”  อาจารย์

ทั้งสองกล่าวเพิ่มเติม

2 กูรู จากคณะทันตะฯ ม.รังสิต 
ได้รับเลือกให้เป็นนักการศึกษาที่โดดเด่นของ Apple 

ฟรี! โกรทฮอรโ์มน 
 โกรทฮอร์โมน (-) คอื ฮอร์โมนหลกัทีผ่ลติจากต่อมใต้สมอง (Pituitary 

Gland) ทำาหน้าทีค่วบคมุการเจริญเตบิโต และการทำางานของอวยัวะทกุส่วน 

ของร่างกาย การสร้างเซลล์ใหม่ การทำางานของระบบสมอง และการทำางาน

ของเอนไซม์ ระดบัของโกรทฮอร์โมน จะลดตำา่ลงเมือ่อายุมากขึน้คือ จะลดลง 

14% ทกุ 10 ปี มีผลทำาให้เกดิการแก่ชรา และโรคต่างๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความ

ชรา มีผลต่อการลดลงของสมรรถนะ และการเคลือ่นไหวของร่างกายอย่าง

รวดเร็ว ดงันัน้ การเพิม่โกรทฮอร์โมน เป็นหนทางการเพิม่ความอ่อนเยาว์ 

และคนืความกระชุม่กระชวย ให้แก่ร่างกาย

 โกรทฮอร์โมน จะหลัง่ออกมาเฉพาะในตอนทีเ่ราหลบัลกึเท่านัน้ ช่วง

เทีย่งคนืจนถึงตหีนึง่คร่ึง  หลงัจากหลบัไปแล้ว 1 ชัว่โมง ดงันัน้ ถ้าหลบัหลงั

ตหีนึง่เราจะไม่ได้โกรทฮอร์โมนเลย  ทัง้นี ้การหลบัทีถู่กต้องคอื หลบัตัง้แต่

สีทุ่ม่เพราะกว่าจะหลบัลกึนัน้ต้องใช้เวลาไม่ตำา่กว่าชัว่โมง และปริมาณ

โกรทฮอร์โมนจะลดลง หรือถูกสลายไปเม่ือมีนำา้ตาลสงู ดงันัน้ ก่อน

นอนจึงไม่ควรบริโภคอาหารทีม่นีำา้ตาล หรือคาร์โบไฮเดรต 

 สำาหรับข้อปฏบิตัติวั 2 อย่างทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ จะช่วยให้เรา

ได้โกรทฮอร์โมนและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องทำา

อะไรให้สิน้เปลอืงเลย ลองดนูะครับ

ภาษาอาหรับท้องถิ่น

 ปัจจุบนั มีผู้พดูภาษาอาหรับเป็นภาษาประจำาชาตจิำานวนทัง้สิน้เกือบ 

400 ล้านคน ใน 22 ประเทศ มากกว่า 100 ล้านคนอยู่ในเอเชยี และอกีกว่า 

200 ล้านคนอยู่ในแอฟริกา การที่ชาวอาหรับอยู่กระจัดกระจายในหลาย

ประเทศทำาให้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างกัน พลเมืองของประเทศที่มีพรมแดน

ติดกัน มาจากชาติพันธุ์เดียวกัน ก็จะมีภาษาท้องถ่ินที่ใกล้เคียงกัน เช่น 

กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (สมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ : 

GCC) ประกอบด้วย  ซาอุดิอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ 

และบาห์เรน กับกลุ่มประเทศแถบลิแวนต์ เช่น ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน 

ปาเลสไตน์ ก็มีภาษาท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน  ทำาให้การสื่อสารปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันเป็นไปโดยง่าย  เหมือนเป็นพลเมืองประเทศเดียวกัน 

 ด้วยกรณดีงักล่าว  กจ็ำาเป็นต้องสือ่สารกนัด้วยภาษาอาหรับมาตรฐาน

(Standard Arabic)  จึงจะสามารถเข้าใจกนัได้ อย่างไรกต็าม กมี็ภาษาท้องถ่ิน 

ซึ่งออกเสียงไม่แตกต่างไปจากภาษามาตรฐานเท่าใดนัก และชาวอาหรับทุก

ประเทศต่างใช้เหมือนๆ กัน 

 ตัวอย่าง ภาษามาตรฐาน َكْيَف َحاُلَك؟ อ่านว่า “กัยฟ่า ฮาลุก้า?” 

มีความหมายว่า “คุณสบายดีหรือ?” ภาษาพูดออกเสียงว่า “เกฟ ฮาลัก”ซึ่ง

ชาวอาหรับทุกคนใช้เหมือนกัน 

 แต่ประโยคเช่น ِإيْش َلْونَْك؟ ออกเสยีงว่า “เอช เลานกั?”  ซึง่มคีวาม
หมายว่า”คุณสบายดีหรือ?” เช่นกัน กลับเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งชาวอาหรับที่

มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจอร์แดนเท่านั้น ที่นิยมใช้ทักทายกัน

 ในขณะที่ أَْخَباَرْك؟ ِإيْش ออกเสียงว่า “เอช อัคบาร็อก?”  ซึ่งก็มี
ความหมายว่า ”คุณสบายดีหรือ?” เช่นเดียวกับ “เกฟ ฮาลัก”และ“เอช เลา

นัก?” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันทั่วไปในประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
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นศ. สื่อสารการกีฬา ม.รังสิต 
ลงพื้นที่ร่วมแรงจิตอาสา พัฒนาสุขภาพเยาวชน 

News

 เม่ือเร็วๆ น้ี สำานักงานกิจการนักศึกษา จัด

โครงการสรรค์สร้างกิจกรรมรับน้อง จากพ่ีสู่น้อง

ใหม่รังสิต (อบรม Staff รับน้อง) ณ ห้อง 7-100 

อาคารหอสมุด โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำาหน้าที่ 

Staff รับนอ้งจากคณะต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 120 

คน ท้ังน้ี อ.อชิตพล  ฉัตรวรากร ผู้อำานวยการ

สำานักงานกิจการนักศึกษา ได้มอบนโยบายการ

จัดกิจกรรมรับน้อง โดยกิจกรรมคร้ังน้ีได้จัดกลุ่มรุ่น

พ่ี 10 กลุ่มจากหลายคณะ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์

กิจกรรมรับน้องของคณะตนเอง พบเจอปัญหาอะไร

บ้าง จะแก้ไขและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างไรให้น้อง

ใหม่ประทับใจ ส่ิงดีๆ ท่ีจะมอบให้น้อง 

 ผลนำาเสนอจากรุ่นพ่ีท้ัง 10 กลุ่ม เร่ิมจาก

การกล่ันกรองปัญหาและบทเรียนในปีท่ีแล้วและ

หลายปีท่ีผ่านมา ท้ังในมุมมองจากท่ีเคยเป็นรุ่นน้อง

และรุ่นพ่ีท่ีจัดกิจกรรม ซ่ึงผลสรุปท่ีได้คล้ายกัน อาทิ 

น้องใหม่ไม่ให้ความสำาคัญและไม่สนใจ เข้าร่วมน้อย 

พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นห่วงเพราะใช้เวลานาน 

กลับบ้านดึก บางคร้ังรุ่นพ่ีกดดันและบังคับน้องมาก

เกินไป ช่วงจัดกิจกรรมน้อย รูปแบบกิจกรรมน่าเบ่ือ

ร้องๆ เต้นๆ ทุกวัน

 แนวทางท่ีทบทวนและปรับปรุงจะเร่ิมด้วย

การทำาความเข้าใจกับน้องใหม่ในประเด็นท่ีสำาคัญ 

อาทิ เรารับน้องเพื่ออะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

น้องใหม่จะได้อะไรจากกิจกรรม  ซ่ึงได้แก่ การสร้าง

ความรักในกลุ่มเพื่อนและพี่ รวมถึงสร้างความ

ภาคภูมิใจในความเป็นลูกรังสิต   ต้องประเมินผล

กิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเช่ือ

ได้ว่าไม่เคยทำา จึงขอให้ทุกคณะประเมินเพ่ือพัฒนา

กิจกรรมรับน้องให้ดีข้ึนตรงใจนักศึกษา ด้าน

กิจกรรมประชันเชียร์ไปเยือนแต่ละคณะท่ีผ่านมา

สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบก็จะทำาต่อ กรณีที่พ่อแม่

ผู้ปกครองเป็นห่วงน้ัน ต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ

การรับน้องและแจ้งกำาหนดการให้ทราบ รวมถึง

สรรคส์ร้างกิจกรรมรับน้อง          
จากใจพี่สู่น้องใหม่ 

เลิกกิจกรรมให้ตรงเวลาไม่ยืดเย้ือ ต้องสร้างความ

ประทับใจแรกพบให้แก่น้องใหม่ เพ่ือให้ร่วมกิจกรรม

มากข้ึน ถ้าทำาไม่น่าสนใจจะทำาให้น้องไม่เข้าร่วม

กิจกรรมอีก

 ต้องสร้างสรรค์และสร้างความประทับใจแก่

น้องใหม่ เป็นหัวข้อท่ีรุ่นพ่ีได้ขบคิด ซ่ึงเห็นพ้องว่า 

ต้องมีกิจกรรมท่ีเน้นสาระประโยชน์แก่ส่วนรวม โดย

ให้น้องทำากิจกรรมเพ่ือชุมชนเน้นแนวจิตอาสา กรณี

ของพ่ีว๊ากจะปรับเป็นพ่ีวินัย ต้องคัดสรรรุ่นพ่ีท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดี ไม่เน้นหน้าโหดหรือขู่ตะคอก  

กิจกรรมรับน้องจะไม่จำากัดเฉพาะคณะตนเองแต่จะ

จัดเช่ือมความสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น กิจกรรม 9 วิทย์ 

รวมคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ด้านรูปแบบ

กิจกรรมต้องสร้างสรรค์ให้มีหลายแบบให้น้องเลือก 

เพราะบางคนไม่ชอบเต้น  กรณีรุ่นพ่ีท่ีจบไปนาน

แล้วจะร่วมกิจกรรมเป็นพ่ีว๊ากน้ันจะขอให้อาจารย์

ช่วยบอกให้รุ่นพ่ีมาเล่าประสบการณ์ในการทำางาน

แทน เพ่ือสร้างความภูมิใจในวิชาชีพของคณะ และ

ส่ิงสำาคัญควรสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ

ประกอบอาชีพในช่วงรับน้องเพื่อใหน้้องใหม่ได้

เห็นแนวทางในการเรียน

 ด้านสำานักงานสวัสดิการสุขภาพ จัดอบรม

การปฐมพยาบาล เพ่ือเสริมทักษะการปฐมพยาบาล

แก่รุ่นพ่ีในการดูแลน้องใหม่กรณีท่ีเกิดเหตุเจ็บป่วย 

ซ่ึงรุ่นพ่ีให้ความสนใจและสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ

จริงได้ ท้ังน้ีได้จัดอบรมเป็นประจำาทุกปีมาเป็นเวลา 

10 กว่าปี

 ความสำาคัญในตัวน้องใหม่ รุ่นพ่ีและอาจารย์

มีความพร้อมและเตรียมการอย่างเต็มท่ี กิจกรรม

รับน้องในเดือนมิถุนายนนี้ จะสร้างสรรค์ด้วยใจ

จากพ่ีสู่น้อง ให้ทุกๆ ใจของน้องใหม่ได้รับแต่ส่ิงดี 

สุขสนุกสนานและประทับใจให้มากที่สุดกับ

กิจกรรมรับน้องในท้องทุ่งรังสิตแห่งน้ี

On campus

อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา 
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวนารีนาฏ มณีอินทร์ 
นักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

 นักศึกษาสาขาวิชาส่ือสารการกีฬา วิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบูรณาการ

วิชาการสู่สังคม ภายใต้กิจกรรมช่ือ “สุขภาพดี พ่ีให้น้อง 

ปีท่ี 3” โดยร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาพ ฝึกทักษะพ้ืนฐานการ

กีฬาแก่เยาวชน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์

กีฬาและเคร่ืองเขียน ณ โรงเ รียนวัดกุ่มโคก 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

 อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา หัวหน้าสาขาวิชาส่ือสาร

การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ว่า โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการเตรียม

ความพร้อมของนักส่ือสารการกีฬารุ่นใหม่ เพ่ือก้าวสู่โลก

วิชาชีพ ท้ังยังช่วยเสริมสร้างความม่ันใจให้แก่นักศึกษา 

ในการก้าวสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทุกช้ันปีจะเข้ามามีส่วนร่วมและ

เป็นผู้ดำาเนินการเองทุกข้ันตอน การเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ  จาก

ประสบการณ์จริง

 “ในส่วนของโครงการ ‘สุขภาพดี พ่ีให้น้อง’ เป็น

โครงการที่สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา วิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

ซ่ึงปีน้ีก็เป็นคร้ังท่ี 3 แล้ว โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ศึกษาหา

ข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีจะไปทำากิจกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีท่ี

เยาวชนขาดโอกาสในการพัฒนาด้านสุขภาพและการ

ออกกำาลังกาย จากน้ันนักศึกษาก็จะมาวางแผนโครงการ 

หาวิธีการ และอุปกรณ์เพ่ือท่ีจะไปสนับสนุนในส่วนท่ี

เยาวชนในพ้ืนท่ีน้ันต้องการ ซ่ึงก็จะเป็นการสร้างเสริมการ

เรียนรู้แก่ตัวนักศึกษา และฝึกให้รู้จักการแบ่งปันด้วย” 

อาจารย์นฤนาถ กล่าวเพ่ิมเติม  

 นางสาวนารีนาฏ มณีอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชา

ส่ือสารการกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ช้ันปีท่ี 3 ตัวแทนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การ

ได้ไปร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี เป็นจิตอาสาของนักศึกษาทุกคน 

พวกเรามีความสุขท่ีได้มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาสังคม 

โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนท่ีถือเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญ

ของชาติ ในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำางาน

ไปด้วย และนอกจากน้ียังถือเป็นการสร้างเสริมความ

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.
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