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วันหยุดสุดหรรษา

 เดือนเมษายนของทุกปี คงเป็นเดือนที่ใครหลายคน
ต่างตั้งหน้าตั้งตารอ เพราะเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาว เป็นช่วง
เวลาของการลาพักร้อน และเป็นช่วงปิดเทอม สำาหรับคนที่
กำาลังมองหาสถานท่ีพักผ่อนหรือสถานที่เล่นนำ้าสงกรานต์
คลายร้อน เพื่อนๆ ของเรามีสถานที่สุดชิคที่ผู้คนนิยมไปเที่ยว
กันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแนะนำา ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น 
ติดตามได้ในคอลัมน์ “Notebook” ค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ 
เน้ือหาในเล่มยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ผลงานศิลปะนิพนธ์เด็กคอมอาร์ต ม.รังสิต “The Blanket” 
คว้ารางวัลชนะเลิศประเทศไทย พร้อมบินตรงร่วมนำาเสนอ
ผลงานถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หรือ เด็กเกม ม.รังสิต 
คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนา Casual Game บน Windows 
Phone 8 มูลค่า 4,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ฯลฯ เห็นไหมคะว่า
คุณภาพอัดแน่นจริงๆ 
 สำาหรับคนที่ไม่อยากออกไปไหนก็ดูหนัง ฟังเพลง เล่น
เน็ต ฯลฯ หรือจะหยิบสารรังสิตมาอ่านคลายร้อนไปพลางๆ ก็
ไม่ว่ากันค่ะ 

5 นิเทศฯ ร่วมศึกษาดูงาน
 และเรียนรู้ฯ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว    

10-11 “อย่างหนาวที่ เก็นติ้ง-คาเมร่อน  
  ประเทศมาเลเซีย” กับจารย์อิท 

13 ชุ่มฉ่ำา คลายร้อน
 ต้อนรับสงกรานต์ 
 ไปเที่ยวไหนกันดี?

17 จับเข่าคุยกับ “หมอฟันน้อย” 
 ทันตแพทย์รุทาปกร อินทร์เสวก 

 “เมื่อการเปลี่ยนแปลง นำาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ถึงเวลาเราก็ควรเปลี่ยน” เชื่อว่าหลายคนคงคิด

เช่นเดียวกัน คร้ังหน่ึงมหาวิทยาลัยรังสิตเคยประสบกับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 

เมื่อปลายปี 2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำาของใครหลายคน อาคาร เครื่องมือ 

อุปกรณ์การเรียนเสียหายเป็นจำานวนมาก แต่น่ันไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำาให้สถาบันการศึกษาแห่งน้ี

หยุดก้าวเดิน 

 เหมอืนตายแลว้ไดเ้กดิใหม ่ดว้ยวสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกลของหวัเรือใหญอ่ยา่ง ดร.อาทติย ์อไุร-

รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก้ไขและก้าวข้ามวิกฤตนั้นไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า โดยปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมและกลับคืนสู่สภาวะปกติ โดย

ประกาศแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2555-2558 เดินหน้าสร้าง 6 อาคารใหม่ ทันสมัย ครบวงจร 

ภายใต้งบลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท

“คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ” ศักยภาพของสถาบันการศึกษา

 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า 

หลังจากวิกฤตผ่านพ้น ได้วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2555-

2558 ในการพัฒนาเชิงคุณภาพและความพร้อมด้านกายภาพของ

มหาวิทยาลัยรังสิตในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยมุ่งสร้างการศึกษาที่มี

คุณภาพ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความพร้อมทุกด้าน 

เป็นขุมพลังแห่งปัญญาที่แท้จริง ซึ่งเราเห็นสิ่งที่ชาติต้องการ สิ่งที่

จะสามารถสร้างให้สังคมเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติต่อไป โดยมหาวิทยาลัยได้วางแผนสร้าง 6 อาคาร ที่มีความ

ทันสมัย ครบวงจร และสอดคล้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ 

1) อาคาร Student Center 2) อาคารนันทนาการ 3) อาคารหอพัก 

4) อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 5) อาคารกวนอิม Guan Yin Sala 

(Chinese-Thai Institute) และ 6) อาคารวิทยาลัยดนตรี (Music 

Sala) 

 รองศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ และผูอ้ำานวยการสำานักงานอาคารและสิง่แวดลอ้ม 

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลังจากเร่ิมดำาเนินโครงการสร้าง

อาคารและปรับภูมิทัศน์ใหม่ ปัจจุบันได้มีการดำาเนินงานไปแล้วใน

หลายสว่น รวมทัง้ในสว่นของการปรับปรุงซอ่มแซมเพิม่เตมิในสว่น

ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วมด้วย ซึ่งการก่อสร้างในบางจุด

จำาเปน็ตอ้งมกีารร้ือถอนกอ่น ทีด่ำาเนินการแลว้เสร็จไปสว่นหนึง่คอื

การปรับภูมิทัศน์สวนด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยให้เป็นบริเวณที่

บุคลากรและนักศึกษาสามารถทำากิจกรรมหรือพักผ่อนได้ ส่วนที่

กำาลงัดำาเนินการอยูคื่อ อาคาร Student Center และบริเวณมณฑป

พระศรีศาสดา ซึง่ตรงน้ีตอ้งมกีารร้ือถอนสิง่กอ่สร้างเกา่ทิง้กอ่น

คือ โรงอาหารกลาง และซุ้มดอกเห็ด และอีกส่วนคือ บริเวณ

ด้านหลังมหาวิทยาลัยคือ อาคารศาลาดนตรี อาคารศาลา

จีน-ไทย รวมไปถึงอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 ด้วย ซึ่งในการ

ดำาเนินงานทางมหาวิทยาลัยพยายามทำาให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมโดยรอบให้น้อยที่สุด เพื่อให้การดำาเนินงานเป็น

ไปตามกำาหนดการที่วางไว้ 

ก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

 นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำานวยการสำานักงาน

บริหารโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ดูแล

โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าในการ

ก่อสร้างอาคารต่างๆ ว่า ขณะน้ีการดำาเนินงานก่อสร้างของ

แต่ละอาคารมคีวามคบืหนา้และเปน็ไปตามกำาหนดทีว่างไว ้ทัง้

อาคาร Student Center อาคารนันทนาการ อาคารรังสิตประยูร-

ศักด์ิ 2 อาคารศาลาดนตรี อาคารศาลาจีน-ไทย โดยในเบ้ืองต้น

อาคารนันทนาการ มีกำาหนดส่งงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 

2557 ทั้งนี้เพื่อให้ทันงานพิธีประสาทปริญญาบัตรที่จะจัดขึ้นใน

ปี 2558 รวมทั้งอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 อาคารศาลาดนตรี 

และอาคารศาลาจีน-ไทย ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมเฉลิมฉลอง

ในงานครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยรังสิตในปี 2558 นอกจากนี้ 

ท่านอธิการบดีมีดำาริเพิ่มเติมในการให้ดำาเนินโครงการก่อสร้าง

อาคารใหม่เพิ่มอีก 2 อาคาร คือ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารวิษณุ-

รัตน์ เพื่อรองรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ที่เปิดข้ึน ซึ่งขณะน้ี

กำาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนอีกอาคารคือ อาคารคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังอยู่บริเวณด้านหลังอาคาร Digital 

Multimedia Complex (อยู่ระหว่างการออกแบบ) 

 “สำาหรับรายละเอียดของอาคารต่างๆ ที่ดำาเนินการ

ก่อสร้างแล้วมี ดังนี้ 1) อาคาร Student Center แบ่งพื้นที่เป็น 

อาคาร Student Center



นิเทศฯ ม.รังสิต
ร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้
ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว
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ภาพข่าว

 นักศกึษาสาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสติ จดั

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม: วัฒนธรรมไทย-ลาว เพื่อเรียนรู้

วฒันธรรมวถิชีีวติความเปน็อยูข่องประเทศเพือ่นบา้นอาเซยีน ณ มหาวทิยาลยัแหง่ชาติ

ลาว และสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 อาจารย์ธิราภรณ์ กลิน่สคุนธ์ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

พหุวัฒนธรรมไทย-ลาว เกิดข้ึนเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจจนเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ในมิติการ

เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำาความ

รู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการรักษา

วฒันธรรมท้องถ่ิน โดยร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว เมอืงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากน้ี นักศกึษายงัได้เรียนรู้ด้านประวัตศิาสตร์ ความ

เป็นอยูจ่ากสถานทีส่ำาคญัต่างๆ ในการเดนิทางไปศกึษาเยีย่มชม ซึง่เป็นอกีหน่ึงกจิกรรม

การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทำาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่โดยตรง  

 นางสาวอัยรดา นิลจำาปา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ตนและเพื่อนได้

รับความรู้ทัง้ในแง่ของประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง และการศกึษา

ของประเทศลาว ซ่ึงเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา การแต่งกายที่

คล้ายคลึงกับประเทศไทย ส่วนด้านการศึกษาหลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานที่

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ก็จะเห็นว่าปัจจุบันลาวให้ความสำาคัญกับการ

ศึกษามากขึ้น โดยมีจำานวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีการศึกษาในระดับ

ที่สูงข้ึนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท นับว่าโครงการดังกล่าวทำาให้เรา

ได้เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายได้เป็นอย่างดี 

อกีทัง้ทำาใหเ้ราไดเ้รียนรู้ความเปน็อยูด่า้นตา่งๆ ของประเทศเพือ่นบา้น

ในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

ส่วนที่ 1 โรงอาหารใหม่ และ Community Mall ส่วนที่ 2 จะเป็น Interna-

tional Forum สถานท่ีสำาหรับจัดสัมมนา ประชุมต่างๆ ส่วนท่ี 3 เป็นสถานท่ี

จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ ห้องปฏิบัติการ 

ครัวสาธิต หอ้งจำาลองเคร่ืองบนิของหลกัสตูรธุรกจิการบนิ และใช้เปน็อาคาร

เรียนรวม ส่วนที ่4 ช้ันลา่งยกสงูสำาหรับใช้เปน็ทีจ่อดรถ 2) อาคารนันทนาการ 

ใช้สำาหรับประกอบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ พิธีประสาทปริญญาบัตร โดยภายในสามารถจุคนได้ถึง 5,000 คน  3) 

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านการ

แพทย์ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ สำาหรับเป็นท่ีต้ังของคณะทัศนมาตร-

ศาสตร์ สำานักงานสวัสดิการสุขภาพ RSU Health Care และห้องปฏิบัติการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 4) อาคารศาลาจีน-ไทย เป็นท่ีต้ังของสถาบันจีน-ไทย 

ซึ่งทำาหน้าที่สร้างผลงานวิจัยด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และ

ศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจีนกับไทย และ 5) อาคาร

ศาลาดนตรี ประกอบด้วย อาคารเรียนปฏิบัติการดนตรีที่ทันสมัย สำาหรับ

การพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยดนตรี รวมทั้งส่วนของคอนเสิร์ตฮอลล์และ

โรงละครที่สามารถจุคนได้ถึง 1,100 ที่นั่ง และมีระบบเวทีที่สมบูรณ์แบบ

ท่ีสุดในประเทศไทย”  ผอ.สำานักงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ กล่าวเพ่ิมเติม 

 อยา่งไรกต็าม มหาวทิยาลัยรังสติ ยงัคงเดนิหน้าเพือ่พฒันาศกัยภาพ

ทางการศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

สังคม รวมท้ังพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งน้ีให้เป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

ที่การศึกษาคือนวัตกรรม และทำาให้บัณฑิตสามารถก้าวสู่หลักชัยในสังคม

แห่งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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Universitas Islam Indonesia 
ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียน ม.รังสิต
 ดร.จิตริยา  ป่ินทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าท่ีจากสำานักงาน

วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Dr. Edy Suandi Hamid อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ในการเย่ียมเยียน และหารือทางด้าน

วิชาการ และโครงการ Passage to ASEAN ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1-801 ช้ัน 

8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

คืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปี แพทย์ ม.รังสิต
 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิต จัดงานคืนสู่เหย้าเน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ในช่ืองาน “Casino Royal Med. RSU. Comeback Home” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์

ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น

ประธาน  โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมท้ังศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

นศ.ศิลปศาสตร์
คว้ารางวัลพระราชทาน

จากการแข่งขัน
“Le francais: le grand defi”
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 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ควา้รางวลัพระราชทานจากการแข่งขันขัน “Le francais 

: le grand defi” ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราช-

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสร่วมกัน ณ  โรงเรียน

อัสสัมชัญ

  นางสาวปานทิพย์ สุขสวัสดิ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 

ในฐานะตัวแทนการประกวดจัดบอร์ดฝร่ังเศส กล่าวว่า 

มีเวลาในการเตรียมตวัน้อย แต่พวกเราชว่ยกนั ทำาใหรู้้สกึ

ช่ืนใจและประทบัใจในความรว่มมอืทีเ่กดิข้ึน สำาหรับการ

แข่งขันครั้งนี้ เราได้หัวข้อ “เอิงกองเดฟี” จึงอยากจะสื่อ

ออกมาให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

ทั้งทางด้านการศึกษา การทำางาน และในด้านอื่นๆ 

จากการเข้าร่วมประกวดคร้ังน้ีทำาให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับ

ความรับผิดชอบในการทำางาน ถึงแม้ว่าจะมีคนเรียน

ภาษาฝร่ังเศสคอ่นข้างน้อย เพราะอาจคดิวา่ภาษาน้ียาก 

แต่หากเรามีความตั้งใจ ทุกอย่างจะสามารถประสบ

ความสำาเร็จได้ 

 นายพิสิษฐ์ สุริยะ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ในฐานะ

ตัวแทนการประกวดตอบปัญหาภาษาฝร่ังเศส กล่าวว่า 

รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และดีใจที่ได้รับรางวัล 

เพราะการแข่งขันคร้ังน้ี มีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม

มากกว่าทุกๆ ปี จึงไม่คิดว่าตนเองจะมีโอกาสได้รางวัล 

ในช่วงแรกได้มีการฝึกอ่านหนังสือซ่ึงเป็นหนังสือท่ีอาจารย์

ค้นมาให้ แต่ด้วยเวลาที่ต้องเรียนและทำากิจกรรมด้วย 

จึงอ่านหนังสือเท่าที่เราสามารถอ่านได้

 นางสาวภาวิไล กลัญชัย และนางสาวธันยา คันทรง 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในฐานะตัวแทนการประกวดบท

สนทนาภาษาฝร่ังเศส กล่าวว่า พวกเราได้หัวข้อที่ง่าย 

แตต่อ้งคดิวา่สนทนาอยา่งไรใหต้ลก จริงๆ คอ่นข้างยาก 

เวลาที่เราตั้งใจจะทำาอะไรให้ตลก มักจะไม่สำาเร็จเสมอ จึง

ทำาให้ต้องเตรียมตัวอย่างดี แต่ในการเตรียมตัวคร้ังน้ีก็ไม่

สามารถเตรียมอะไรไปได้มากกว่าการเตรียมเร่ืองคำาศัพท์ 

หรือดูบทสนทนาต่างๆ ที่เหลือก็เป็นสิ่งที่เราต้องคั้นออกมา

จากสถานการณ์จริงตอนแข่งขัน 

 นางสาวอาฐติิยา ตุ้มพนัธ ์นักศกึษาช้ันปทีี ่3 ในฐานะ

ตัวแทนการประกวดวาดภาพภาษาฝร่ังเศส กล่าวว่า รู้สึก

ภูมิใจท่ีได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันวาดภาพคร้ังนี้

เปน็การบอกเร่ืองราวจากการฟงัภาษาฝร่ังเศสเปน็บทความ

สัน้ๆ ในขณะทีว่าดน้ัน จำาเปน็ตอ้งเก็บรายละเอยีดใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ สำาหรับการเตรียมตัวกอ่นไปแข่งขนัไดม้กีารฝกึฟงั และ

จำาคำาศัพท์ เพื่อจะได้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ และจะได้

ถ่ายทอดออกมาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการกำาหนดเวลาเพียง

หนึ่งรูปต่อสิบนาที วาดทั้งหมดสี่รูป สิ่งที่ได้จากการแข่งขัน

ในคร้ังน้ี อย่างแรกคือ ประสบการณ์และความสามารถที่

ทำาให้มหาวิทยาลัยอื่นรู้ว่า ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัย

เอกชน แต่เราสามารถทำาได้ไม้แพ้ใคร เพียงแค่เรามีความ

ตั้งใจ ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี



ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd 

Rangsit University International Design Sympo-
sium “Work in Progress 2 : Crafting Culture” 

  คณะศิลปะและการออกแบบ ร่วมกับ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ The 2nd Rangsit University International Design Symposium “Work in Progress 

2 : Crafting Culture” ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก

นานาชาติ อาทิ Assistant Prof. Catherine Herbst, AIA, Mr. Neville Page (Creature and Concept- 

Design /USA) และ Associate Prof. Misa Awatsuji (Joshibi University of Art and Design, Japan) 

ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน
ประจำาปี 2557
   มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำาปี 2557 ในหัวข้อ “จิ๊กซอว์

ชิ้นสุดท้ายของ ม.รังสิต “จากผืนดิน... สู่แผ่นฟ้า” ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ภายในงานมีการเปิดตัววิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเชิญ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และอดีตคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำารงตำาแหน่งอธิการวิทยาลัยฯ พร้อมแนะนำาคณะ

นวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเปิดตัวสายการบิน RSU Airlines สายการบิน

เพื่อนวัตกรรมการศึกษาที่ไม่สิ้นสุด ณ ดาษดา รีสอร์ต  จังหวัดปราจีนบุรี
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ม.รังสิต จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง และ มศว. 
ให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
รพ.ในจังหวัดปทุมธานี  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ใหบ้ริการวชิาการ

ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่โรงพยาบาล

ในจังหวัดปทุมธานี มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้

บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 

 รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ ชมรม

เคร่ืองมือแพทย์อาร์เอสยูเพ่ือสังคม ชมรมศิษย์เก่า

อุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา

วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พาคณาจารย์ 

นักศึกษา ทั้ง 3 สถาบัน ประมาณ 120 คน ไป

ดำาเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการทางด้าน

วิศวกรรมชีวการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์ และโรงพยาบาลลำาลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่สาขาวิชาวิศวกรรม

ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเป็นประจำา

ทกุป ีโดยมวีตัถปุระสงคใ์นการใหค้วามรู้เกีย่วกบั

มาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมโรง-

พยาบาล ช่วยตรวจเช็ค บำารุงรักษา และทำาการ

สอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้ งงาน

วิศวกรรมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังใน

การให้บริการความรู้ และพัฒนามาตรฐานทาง

ดา้นวศิวกรรมชวีการแพทย ์ใหแ้กโ่รงพยาบาลใน

จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับคุณภาพของ

โรงพยาบาลใหมี้ความพรอ้มสำาหรับใหบ้ริการแก่

ประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน รวมทั้งเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการการเรียนการสอนที่

เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง ฝึก

ทศันคตกิารมจีติอาสา และทดสอบการฝกึภาค

ปฏบิติัของนักศกึษาสาขาวชิาวิศวกรรมชีวการ-

แพทย์ชั้นปีที่ 3 ของทั้ง 3 สถาบัน ก่อนจะเรียน

วิชาฝึกงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในภาคฤดู

ร้อน ปีการศึกษา 2556 

 “การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับการ

ช่ืนชมจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลและ

บุคลากรทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างมาก และอยากให้

มีโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องทุกๆ ปี 

เน่ืองจากจะทำาใหร้ะบบเคร่ืองมอืทางการแพทย์

รวมทั้งงานวิศวกรรมโรงพยาบาลมีมาตรฐาน

และมีความพร้อมในการใช้งานมากข้ึน รวมทัง้

บคุลากรของโรงพยาบาลไดรั้บข้อมลูความรู้ใน

ด้านการจัดการเคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ที่ถูกต้องมากข้ึนด้วย ซึ่งส่งผล

ใหม้าตรฐานการบริการทางดา้นการดแูลรักษา

สขุภาพของประชาชนสงูข้ึนตามมา ในสว่นของ

นักศึกษาก็จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการ

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง

ในการเตรียมความพร้อมใหแ้กนั่กศกึษากอ่นที่

จะจบเปน็บณัฑติทีม่คีวามพร้อมในการเปน็ผู้นำา

การเปล่ียนแปลงทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

ให้แก่ประเทศไทยต่อไป” หัวหน้าสาขาวิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กล่าว
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อย่างหนาวที่ เก็นติ้ง-คาเมร่อน ประเทศมาเลเซีย 
 สวัสดคีบัแฟนๆ คอลมัน์ของผม ในช่วง

เวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา อย่างที่ทุกท่านทราบ

กนัดอียูบ่า้นเรามแีตค่วามขัดแยง้ทางการเมอืง

และแนวความคดิ ผมเองผา่นร้อนผา่นหนาวมา

หลายยุคหลายนายกฯ แล้ว แต่ไม่มียุคไหนที่

ผมจะเหน็ความเกลยีดชังกนัในหมูค่นไทยดว้ย

กันเท่ายุคน้ี มีการด่าทอด้วยถ้อยคำาที่รุนแรง

และหยาบคาย ดว้ยอทิธิพลของสือ่อนิเทอร์เน็ต 

ผมเองเคยเคาะไปในเฟสของผมเบาๆ เตือน

บรรดาเฟรนด์ของผมที่มีเกือบ 2 พันเฟรนด์ให้

เบาๆ การใช้ภาษาที่หยาบคาย เคารพกันใน

ความมีอาวุโสอันเป็นธรรมเนียมไทยที่ดีพึง

ปฏิบตัติอ่กนั ทีผ่มเปน็หว่งกแ็ตพ่วกเดก็ๆ และ

เยาวชนที่ดูสื่อต่างๆ อยู่จะจดจำาว่าการด่าทอ

กันแบบน้ีเท่และถูกต้อง ดูจะมีคนเห็นด้วย

กดไลค์กันกระจาย ส่วนท่านจะรักใครเกลียด

ใครผมคงไม่เข้าไปก้าวล่วง  ก็แค่แสดงความ

คดิเหน็สว่นตวัในฐานะครูบาอาจารยค์นนึงครับ 

แต่ที่แน่ๆ ทำาให้นักท่องเที่ยวหดหายไป 60% 

บริษัททัวร์และพวกที่อยู่ในระบบท่องเที่ยวจะ

อดตายกันอยู่แล้ว

 เอาล ่ะครับ ตามผมมาผ่อนคลาย

ความเครียดทางสังคมไปเที่ยวต่างแดนกันดี

กว่า ทริปน้ีมนัีกศกึษาจำานวนแค่ 20 คน ทีเ่รียน 

3 วิชา มีผมสอน 2 วิชา และอาจารย์นพปฎล 

สอนอีก 1 วิชา อย่ากระนั้นเลยเอาเด็กๆ มา

รวมกันออกฝึกภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ แต่

แยกมุมมองทางการท่องเที่ยวกันน่าจะดีกว่า 

ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสาขา

วิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ต้องการให้

นักศึกษาได้คุ ้นเคยกับประเทศเพื่อนบ้านใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน ผมจึงเลือกเกนติ้งไฮ-

แลนด์-คาเมร่อนไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย 

คณะเราออกเดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 16 

ส่วนด้านหน้าโรงแรมเฟิร์สเวิลด์ (First World Hotel)
โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก

แหล่งชอปปิ้งภายในโรงแรมเฟิร์สเวิลด์

มกราคม 2557 โดยรถตู้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไป

ได ้สามพันกว ่าบาท แต ่ขากลับข้ึนเคร่ืองบิน

แอร์เอเชียกลบั เราออกเดนิทางตอน 4 โมงเยน็จาก 

ม.รังสิต พอเด็กๆ มาครบ ผมก็สั่งให้ตรวจว่าเอา

พาสปอร์ตมาทกุคนรึเปล่า “แหมป๋า! ไปต่างประเทศ

นะใครจะไม่เอามา” ละอ่อนสาวตอบ “อ้าว! ต้องใช้

ด้วยเหรอป๋า หนูไม่ได้เอามาค่ะ” สาวน้อยตัวเล็ก

ทำาเสียงสำานึกบาป เอาล่ะสิ งานเข้าแล้ว “ไป

ต่างประเทศนะหล่อน ไม่ได้ไปฟิว แล้วเอาไงดีล่ะ

ทีน้ีเข้ามาเลเซียไม่ได้แน่ๆ... แกเรียนท่องเที่ยว

ม๊ัยเน่ีย” ผมหงดุหงิดเลย “หนูขอโทษ เด๋วหนน่ัูงวนิ

ไปเอาที่ลำาลูกกาได้ป่าวป๋า” ผมต้องจำายอมให้รถ

จอดรอหลังมอเกือบ 45 นาที หล่อนก็โผล่มาแบบ

หัวฟูเลย โดนค่ารถไป 200 บาท... สมนำ้าหน้าเด็ก

ฟาย 555 รถตู้พวกเรา 2 คัน วิ่งทำาเวลาชดเชยมา

จนเกือบ 3 ทุ่มก็แวะทานข้าวต้มรอบดึกร้านเจ้า

ประจำา “เชี่ยวโอชา” ที่ จ.ประจวบครีีขนัธ์ ทางร้าน

ไม่มีลูกค้าเหลืออยู่แล้ว ดีที่ผมคุ้นเคยกับเจ้าของ

ร้าน แกจึงรอทำาให้ ต่อจากนั้นก็ขับตะลุยแวะพัก

เข้าห้องนำ้าเป็นระยะๆ จนมาสว่างเช้าวันศุกร์ที่ 17 

มกราคม ที่หาดใหญ่เกือบ 8 โมงแล้ว ทานอาหาร

เช้าแบบติ่มซำา ที่ร้านต้าเหยิน มีไกด์ชื่อนันท์ ที่มา

รอรับพวกเราต้ังแต่ 6 โมงเช้าแล้ว จากบริษัทวาสนา

ทวัร์ ทกุคร้ังทีผ่มมทีริปลงใต้ต้องให้บริษทัน้ีจดัการ

ให้ด้วยความไว้วางใจและสะดวกสบายทุกคร้ัง

มากว่า 10 ปีแล้ว หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้า

เมืองทั้ง 2 ประเทศแล้วก็ขึ้นรถบัสฝั่งมาเลเซีย มา

แวะที่ร้านแลกเงินริงกิตก่อน “ป๋าขรา หนูจะแลก

เท่าไหร่ดีคะ” แต่ละนางเริ่มมีคำาถามหนองๆ มา

ให้ผมตอบแบบกวนๆ ฮาๆ อกีแล้ว “พ่อเรารวยอ๊ะ

ป่าว ถ้ารวยก็แลกไปเลยแสนนึง” ผมเริ่มกัด “ป๋า

ก้อ เอาจิงๆ เด๊ะ หมื่นนึงพอรึป่าว” “ป๋าว่าเอาแค่ 

3-4 พันก่อนก็พอ ถ้าเหลือแลกกลับจะขาดทุนค่า

ต่างนิดหน่อยน้า” รถบัสที่มาเลย์จะวิ่งบนทางด่วน

ที่จำากัดความเร็วแค่ 90 กม./ชม. ซึ่งเป็นเรื่องยาก

ทีจ่ะทำาเวลาชดเชยทีเ่ราล่าช้ามาตัง้แต่แรก ตอนเทีย่ง

แวะทานอาหารกลางวนัทีร้่าน “คนไทย” เสร็จแล้ว

ก็น่ังรถต่อจนเย็นก็มาถึงเมืองกัวลาลัมเปอร์ ทาน

อาหารคำ่าที่ภัตตาคาร ออกแนวแขก+จีน รสชาติ

พอแหลกล่าย 555 อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้ว 

 ต่อจากน้ันก็ข้ึนเก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting 

Highlands) ทีม่คีวามสงูถงึ 2,000 เมตร อยูใ่นพืน้ที่

รัฐปะหัง ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 51 กิโลเมตร 

มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดปี พวกเรา

มาถึงสถานีข้ึนกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอด

เทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัย และเร็วที่สุดในโลก 

สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที รวมระยะทาง 3.4 

กิโลเมตร ตอนน้ันประมาณทุ่มกว่าแล้ว ผมให้

ทุกคนเอาข้าวของที่จำาเป็นใส่กระเป๋าใบย่อมๆ 

เพราะเค้าไม่ให้เอากระเป๋าใบใหญ่แบบตูก้บัข้าวข้ึน

กระเช้า ของผมเองเอากระเป๋าลากแบบขนาด

กลางๆ เพราะมีข้าวของๆ ลูกสาวใส่ไปด้วย ก็

เสียวๆ อยู่เหมือนกัน แต่ก็ถามไกด์นันท์แล้วว่า

จะผ่านรึเปล่า ซึง่ไกด์กบ็อกแบบกำา้กึง่ว่าแล้วแต่

อารมณ์คนเฝ้า ผมก็เสี่ยงลากกระเป๋าทำามึนๆ 

“Excuse me! Cannot, it’s too big” ว่าแล้วงัย 

โดนจนได้ เดก็ๆ หวัเราะกันใหญ่ มนัขำาตรงไหน

ว๊ะ... พวกเด็กเปรต ผมนึกด่าลูกศิษย์ในใจ ก็

เสียเวลาไปนิดส์นึง กลับมาที่รถเอาของใส่เป้

สะพาย เดินผ่านอ้ายคนเดิม เพ่ยิ้มมุมปากแล้ว

เอ่ย “Welcome to Genting” เออ! จำาว้ายเลย

อ้ายน้อง... แกล้งกรู 555 คืนนี้เราพักที่โรงแรม

เฟิร์สเวิลด์ ที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก สำาหรับ

ห้องพักบนเก็นติ้งจะไม่มีแอร์ เพราะอากาศจะ

เย็นมาก แค่แง้มหน้าต่างก็ต้องรีบปิดเลย บนนี้มี

สวนสนุก มีเครื่องเล่นนานาชนิดให้เลือกเล่นตาม

อัธยาศัย และยังมีส่วนคาสิโนสำาหรับผู้ที่ต้องการ

หมดตวัด้วย 555 หลงัจากทกุคนเอาของเข้าห้องพกั

แล้วก็รีบลงมาลุยส่วนบันเทิงด้านล่าง ผมเองเดิน

เล่นกบัลกูสาวสกัพกักข้ึ็นห้องนอนหลงัจากเหน่ือย

กับการเดินทางมาทั้งวัน Goodnight Genting 

zzzzzzzz... กรุณาติดตามตอนต่อฉบับหน้าที่ 

Cameron Highlands    

 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์... ใครท่ีสนใจวิชาน้ี 

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Soft Adventure Tourism) 

TRM342 ลงเป็นวิชาเลือกเสรีที่ได้ความรู้และหนุก

หนาน ตอ้งออกทริปหลงัสอบกลางภาค เจอกนัใน

เทอม S ครับ ถ้าใครลงทางเน็ตไม่ได้ก็มาให้จารย์

เซ็นเพิ่มที่ตึก 11 ชั้น 11 ก็ได้ครับ

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา
ให้แก่ลูกชาวนาหรือเกษตรกร
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 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมเกษตร “ทนุตน้กลา้เกษตรเพือ่พฒันาประเทศ” จำานวน 15 ทนุ ใหแ้ก่นักเรียนทีส่นใจทีจ่ะศกึษา

ด้านการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ต้องการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 เมษายน 2557

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เปน็นักเรียนทีม่คีวามสนใจดา้นการเกษตรทัว่ประเทศ (ถ้าเปน็นักเรียนทีม่าจากครอบครัวชาวนาหรือเกษตรกรจะพจิารณา  

เป็นพิเศษ)

2. เป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีเกษตร เพื่อสามารถนำากลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแก่ตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยการรับรองจากโรงเรียน

4. สำาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย สายศิลป์-คณิต ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 หรือ

6. สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คะแนนเฉลี่ย 2.75 

 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม  2557 ทาง www.rsu.ac.th 

 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3384, อ.ณัฐ  08-9200-7658, อ.อธิป  08-6412-5874



สำานักงานรับนักศึกษาต่างประเทศ ม.รังสิต
จัดกิจกรรมแคมป์อินเตอร์ของคนรุ่นใหม่ หัวใจนักบัญชี 

นางสาวศิวาพร พันธุ์กาหลง (แนน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
 “เทศกาลนี้ต้องที่เชียงใหม่ค่ะ เพราะมีสถานที่
หลายแห่งที่คนหนุ่มสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วม
เล่นสงกรานต์ด้วยกัน เป็นประเพณีที่สวยงาม ยังไงปีนี้คิด
ว่าจะชวนเพื่อนไปเล่นน�้าที่เชียงใหม่ค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศ
กันหน่อย คลายร้อนจากความวุ่นวายในเมืองหลวง”

นายณัฐพงศ์ อติศัพท์ (บาส) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต 
 “ผมขอแนะน�าถนนข้าวสารครับ ในเมืองหลวงของเรา
นี่แหละครับชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน�้าที่น่ีกันเยอะ 
ยังไงก็เล่นกันแบบพองามไม่รุนแรงนะครับ”

นายนพรุจ นุ่มผ่อง (ภูมิ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
 “ส�าหรับผมคงยกให้ Hatyai Midnight 
Songkran ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
สถานท่ีสุดชิคท่ีรวบรวมนักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ในงานก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆ 
ปาร์ตี้โฟม และการเล่นน�้ายามค�่าคืนบนถนนหลัก
ย่านธุรกิจใจกลางเมือง และอีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้
คือ การท�าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย ได้ความ
สนุกและมีความสุขในการที่ได้ท�าบุญร่วมกันครับ”

นางสาวอมตา บัวสุรินทร์
(แทมมี่) นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร ์
 “อากาศร้อนแบบน้ีแทม
แนะน�า น�้าตกแจ้ซ้อน จังหวัด
ล�าปาง ไกลหน่อยแต่บอกเลยว่า
สวยงามจริงๆ ยิ่งช่วงเทศกาล
ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันเยอะ เพราะ
นอกจากจะมีน�้าตกท่ีเย็นใสสะอาด
และมีความสวยงามตามธรรมชาติ
แล้ว ที่นี่ยังมีบ่อน�้าพุร้อน เหมาะกับ
การมาเที่ยวกับครอบครัวหรือกลุ่ม
เพื่อนค่ะ”

นายพันธวิศ พันธ์แก้ว (บูม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 “ผมว่ารอบคูเมืองเชียงใหม่ครับ เพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัด
เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมตลอดริมคูเมือง หากต้องการสัมผัสบรรยากาศ
ล้านนา-เชียงใหม่ พร้อมทั้งท�าบุญสรงน�้าพระเพื่อเป็นสิริมงคล และชมคอนเสิร์ต
จากศิลปินดังมากมาย เชียงใหม่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด” 

นายธงไทย สายวรณ์ (กานต์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการ-
ออกแบบ 
 “ผมว่าไม่ต้องไปไหนไกล ในกรุงเทพฯ 
นี่แหละครับ มีหลายสถานที่ให้เล่นสงกรานต์แบบ
ชุ่มฉ�่ากันเลยทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสาร 
ถนนสีลม หรือจะเป็นย่าน RCA ทองหล่อ เอกมัย 
ฯลฯ แล้วเจอกันครับ” 
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[นายนาวิน คุ้มกลางดอน, นายเกษม ขมินทกูล]

News
ข่าว

 สำานักงานรับนักศึกษาและสื่อสารต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแคมป์อินเตอร์ของคน

รุ่นใหม่ หัวใจนักบัญชี  (RSU-Accounting in English 

on Tour Camp) เพือ่เปดิโอกาสใหน้้องๆ มัธยมศกึษา

ตอนปลายที่สนใจวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เสวนาบอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่นักบัญชี และ

คณาจารยจ์ากคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสติ อกีทัง้ยงั

ไดค้วามรู้ทางดา้นคำาศพัทภ์าษาองักฤษ เพือ่นำาไปเปน็

แนวทางประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ รองคณบดีคณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก

ของการจัดโครงการน้ี เพื่อส ่งเสริมให้นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ที่อยากเรียน

หรือมคีวามสนใจเก่ียวกบับญัชี ได้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบั

สาขาวิชาบัญชี และให้ความรู้ทางด้านคำาศัพท์ภาษา

อังกฤษแก่น้องๆ  เน่ืองจากปัจจุบันสังคมไทยยัง

ขาดแคลนบุคคลสาขาวิชาบัญชี และต้องการบุคคลที่

มคีวามรู้ทางด้านภาษาองักฤษเป็นจำานวนมาก เพือ่นำา

ไปประกอบวิชาชีพ  ดงัน้ัน จงึจดัทำาโครงการน้ีข้ึน โดย

ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้เล่นเกม 

เพื่อเสริมสร้างความรู ้ทางด้านบัญชีเพื่อเป็นพื้นฐาน

ในระดับหนึ่ง  โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมเสริม ซึ่ง

กิจกรรมนี้ไม่มีการเล็คเชอร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 นางสาวกศุลนิ รังสฤษตกิลุ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก

ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีความรู้สึก

ตื่นเต้น  เพราะไม่รู้จักใคร แต่การได้มาเข้าร่วมกิจกรรม 

ทำาให้เกิดการสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนมากขึ้น ไม่รู้สึก

เขินอายในการเข้าหาคนรอบข้าง และสิง่ทีไ่ดจ้ากกจิกรรม

คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี และได้รู้คำาศัพท์ภาษา

อังกฤษเกี่ยวกับบัญชีมากขึ้น เพราะตอนเรียนเนื้อหา

เป็นภาษาไทย 

 นางสาวนภสร แย้มสวุรรณ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา กล่าวว่า  กิจกรรม

คร้ัง น้ีถือเป ็นกิจกรรมที่สร ้างสรรค ์ให ้แก ่นักเ รียน

มัธยมปลาย เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีที่ไม่เคยรู้

มาก่อน และได้รู้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากในส่วน

ที่ยังไม่รู้  ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการได้ประโยชน์ และเป็น

ประสบการณ์ที่ดีก ่อนตัดสินใจเข ้าศึกษาต ่อระดับ

มหาวทิยาลยั  เพราะตอนน้ีตนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเข้าศกึษา

ต่อในคณะบัญชี อีกทั้งยังสามารถนำาความรู้ที่ได้จาก

กิจกรรมไปใช้ในตอนเรียนได้

 นางสาวปุณยพร รัมมะพ้อ นักเรียนมัธยมศึกษาปี

ที่ 6  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต กล่าวว่า  การได้เข้า

มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำาให้รู้จักเกี่ยวกับบัญชีมากขึ้น ทั้ง

เร่ืองของหลักการทางการบัญชี รวมถึงกระบวนการทาง

ความคดิทางดา้นบญัชี ซึง่เน้ือหาตรงนีเ้ปน็ความรู้พืน้ฐาน

เบื้องต้นที่ควรรู้ และสามารถนำาไปปรับใช้กับการเรียนได้ 

อีกทั้งยังสามารถช่วยในเร่ืองของภาษาอังกฤษ เพื่อ

สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ ทำาให้ไม่รู ้สึก

เขินอายเวลาสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

  สงกรานตน้ี์ เทีย่วไหนด?ี คำาถามยอดฮิตทีห่ลายคนให้

ความสนใจ เพราะเปน็ช่วงเวลาของวนัหยดุยาวและพกัผอ่น

ประจำาปีของคุณและครอบครัว ย่ิงเป็นช่วงท่ีอากาศร้อนแบบน้ี

ด้วยแล้ว สถานที่คลายร้อนอย่างเช่น น้ำาตก ทะเล คงเป็น

อีกตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่หากใครยังนึกไม่ออกว่าจะไปไหน 

สารรังสิตฉบับนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งน้องๆ จากรั้วรังสิตบอก

วา่ เปน็สถานทีส่ดุชิค ผูค้นฮิตไปเทีย่วกนัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปดูกันเลยจ้า



อ.ภญ.กมลา สดับพจน์

คุยเฟื่องเรื่องภาษา[ดร.วิศรุต  เลาะวิถี / หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ] 
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 เพราะเราเช่ือว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดใน

โลก... ซึ่งนางสาวภัสราภรณ์ ตามภานนท์ บัณฑิต

ป้ายแดงจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะ

ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง

เบือ้งตน้ใหเ้ปน็ทีก่ระจา่งยิง่ โดยผลงานแอนิเมชัน่ 2D 

เรื่อง “The Blanket” ของเธอสามารถคว้ารางวัล

ชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดผลงานแอนิเมชั่น 

มัลติมีเดีย ทางด้าน Digital Content ในโครงการ 

TBS DigiCon 6 (Thailand) 2013 และได้รับคัดเลือก

ให้นำาเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดกับทาง TBS 

DigiCon 6 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น     

 นางสาวภัสราภรณ์ ตามภานนท์ เปิดเผยว่า 

“The Blanket” เปน็ผลงานแอนิเมช่ัน 2D ศลิปนพินธ์

ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต 

มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้าน

เกิดและครอบครัวของตนเอง นำาเสนอเร่ืองราวของ

ความรัก ความห่วงใย และความคาดหวังของ

ครอบครัวที่มีมากเกินไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งต้องการ

แสดงออกถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของ

ตนเองที่มีต่อครอบครัว แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้น

กลบักลายมาเปน็ความกดดนัทีแ่สนจะน่าอดึอดั โดย

สือ่สารเร่ืองราวสะทอ้นการบอกเลา่ผา่นเน้ือหาตา่งๆ 

ไปยังผู้ชม 

  สำาหรับผลงานแอนิเมช่ันเร่ือง The Blanket 

เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลสิ่ง

ประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต และได้คัดเลือก

เข้าร่วมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ในงานปล่อยแสง 

คร้ังท่ี 10 (คิด ทำา กิน) ณ TCDC รวมท้ังเป็นหนึ่งใน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกใหจ้ดัแสดงและไดรั้บรางวลั 

Popular Vote สาขา Animation and Motion 

 เคยสงสัยไหมคะว่าอาหารแต่ละอย่างมีคุณค่าทางโภชนาการ

อะไรบ้าง และมีปริมาณมากน้อยเท่าไร อาหารบางชนิดสามารถ

พจิารณาไดจ้ากฉลากโภชนาการทีอ่ยูบ่นหบีหอ่ผลติภณัฑ ์แลว้อาหาร

ที่ไม่มีการแสดงฉลากโภชนาการหรืออาหารจานเดียวที่เราบริโภคกัน

อยู่ทุกมื้อจะทราบได้อย่างไร? 

 เราสามารถทราบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่มีการ

บริโภคในประเทศไดจ้ากตารางแสดงคณุคา่ทางโภชนาการของอาหาร

ไทยในหนังสอืช่ือ “ตารางแสดงคณุคา่ทางโภชนาการของอาหารไทย” 

จัดพิมพ์โดย กองโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

ข้อมูลต่างๆ ได้จากการวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ โดยกลุ่มงาน

“The Blanket” ผลงานศิลปนิพนธ์
เด็กคอมอาร์ต ม.รังสิต 

คว้ารางวัลชนะเลิศประเทศไทย
พร้อมร่วมน�าเสนอผลงาน

ถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Graphic ภายในงาน Degree Show 2013 และล่าสุด

กับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการ TBS 

DigiCon 6 (Thailand) 2013 จนได้รับการนำาเสนอผล

งานเข้าร่วมประกวดในรายการเดียวกันที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น

 “การไดม้โีอกาสนำาผลงานเข้าร่วมการประกวดที่

ญี่ปุ่น ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ กลับมา แต่การได้

ไปเห็นผลงานแอนิเมชั่นของเพื่อนๆ ชาวต่างชาติที่เข้า

ร่วมประกวด ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและประสบการณ์ที่

ยอดเย่ียมมากๆ อยากขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ัง  2 ท่าน 

คือ อาจารย์ภัทร นิมมล และผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ 

รวมถึงเพ่ือนๆ และอาจารย์ทุกๆ ท่านในคณะดิจิทัลอาร์ต 

มหาวิทยาลัยรังสิต สำาหรับคำาแนะนำาที่ดีในการพัฒนา

ขั้นตอนต่างๆ ของผลงานชิ้นนี้ตลอดมา รวมถึงทำาให้

แอนิเมช่ันเร่ืองนีส้ำาเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีขอบคณุครอบครัว

ท่ีคอยให้กำาลังใจและให้การสนับสนุนตลอดมา ขอขอบคุณ

ทีมงานจาก CG Plus และ SIPA สำาหรับการสนับสนุน

โอกาสดีๆ  และ TBS DigiCon ประเทศญีปุ่น่ สำาหรับการ

ต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำาในญี่ปุ่น และ

ขอขอบคุณคณะดจิทิลัอาร์ต มหาวิทยาลยัรังสติ ทีต่ลอด

ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาได้สอนให้เรียนรู้อะไรมากมาย 

ทั้งด้านวิชาชีพและสังคม และที่สำาคัญคือ การมอบ

โอกาส ตลอดจนการผลักดันขีดความสามารถของ

นักศึกษาให้ก้าวสู่ความสำาเร็จ ไม่ว่าจะในเรื่องของการ

แสดงผลงาน การรว่มประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับ

ประเทศหรือนานาชาต”ิ นางสาวภัสราภรณ์ กลา่วอยา่ง

ภาคภูมิใจ

 ขณะนี้มีผู้สนใจต้องการเรียนรู้ภาษาอาหรับเพิ่มมากข้ึน 

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจึงขอนำาเคล็ดลับการเรียนรู้ภาษา

อาหรับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักคิดสำาหรับผู้สนใจที่จะ

ช่วยใหค้ณุเรียนรู้ภาษาอาหรับไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและเกง่ข้ึน 

นั่นก็คือ “โลกไซเบอร์”

 เว็บไซต์กูเกิล Google: غوغل ถือเป็นเสิร์ชเอนจินที่เรา
นิยมค้นหาข้อมูลมากที่สุด  ขอแนะนำาว่า ในการป้อนคำาที่

ต้องการค้นหาน้ัน  คณุควรพมิพ์เป็นภาษาอาหรับและคณุจะพบ

กบัข้อมลูเวบ็เพจทีต้่องการได้หลากหลายและมากกว่า  บางคร้ัง

คุณอาจจะพบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืออีกทางหนึ่งหากคุณไม่

สามารถพมิพ์เป็นภาษาอาหรับได้ ขอแนะนำาให้พมิพ์คำาทีต้่องการค้นหาเป็นภาษาองักฤษ 

ซึง่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ในโอกาสน้ี ขอแนะนำาเวบ็ไซต์ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในการเรียน

รู้ภาษาอาหรับ มีดังนี้

 1. เว็บไซต์ Al3 Arabiya: http://www.al3arabiya.org เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมใน

การเรียนรู้ภาษาอาหรับทุกระดับ เริ่มต้นจากระดับ Beginner-Intermediate-Advance  

เป็นแหล่งรวมสื่อการเรียนรู้มากมายให้ดาวน์โหลดฟรี เช่น อีบุ๊ก แท็กบุ๊ก โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หรือไฟล์เสียง ฯลฯ

 2. เว็บไซต์ Transparent Language: http://blogs.transparent.com/arabic 

เป็นเว็บไซต์ที่สร้างข้ึนโดย Transparent Language มีบทความอัพเดทให้อ่านกันทุก

สัปดาห์ บทความส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรม ของคนหลาก

หลายเชื้อชาติ 

 ส่วนในคอลัมน์ภาษาอาหรับนั้น เว็บไซต์ดังกล่าว ได้นำาเสนอข้อมูลที่หลากหลาย

ให้ได้เรียนรู้กัน เช่น เทคนิคการเรียนรู้ภาษาอาหรับ แหล่งเรียนรู้ภาษาอาหรับ คำาศัพท์

ภาษาอาหรับ วัฒนธรรมอาหรับ ศิลปะ ดนตรี การปรุงอาหารเมนูอาหรับ เป็นต้น แล้ว

พบกันอีกในโอกาสหน้า... 

วิเคราะห์อาหารและโภชนาการ กองโภชนาการ เพื่อเป็นข้อมูลคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารไทย ใช้ประโยชน์ในการคำานวณคุณค่าทางโภชนาการ 

การประเมินคุณภาพอาหาร และการพัฒนาสูตรอาหาร หรือการกำาหนด

อาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลวัยต่างๆ และสภาวะของร่างกาย นอกจากน้ี 

ยังใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองวัตถุดิบและพัฒนาพันธ์ุพืชและผลิตภัณฑ์

อาหารทางการเกษตรอกีดว้ย ขอ้มลูทีจ่ะไดจ้ากตารางนีค้อื พลงังาน โปรตนี 

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ 

 ถา้อยากทราบวา่อาหารทีเ่พิง่รับประทานไปใหคุ้ณค่าอยา่งไร สามารถ

พิมพ์คำาว่า “ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย” ใน Google 

แล้วหาเมนูของคุณดูนะคะ

อยากรู้ไหมว่ามื้อนี้
มีคุณค่าอาหารอย่างไร 

เคล็ดลับการเรียนรู้ภาษาอาหรับ

อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                     



ลอยซู’ ผู้ซ่ึงทำาหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานให้แก่

ธนาคารใหญ่ๆ และหน่วยงานรัฐทั่วโลก เขาได้

พบกับลูกค้าอภิมหาเศรษฐีที่ซูริก พร้อมทั้งได้

รายงานลกึลบัเร่ืองช่องทางลงทนุ ซึง่ดดูเีหลอืเช่ือ 

หลังลูกค้ารายนั้นหายตัวอย่างไร้ร่องรอยระหว่าง

ถูกตามสืบหาเงินที่ยักยอกไปหลายล้านดอลลาร์ 

เขาถูกลากไปพัวพันในคดีน้ีด้วย ในระหว่างการ

สบืสวนเร่ืองราวทีเ่กดิข้ึน เขากเ็ร่ิมฉงนว่านักการ

เงนิ คอืเหยือ่ผูไ้ม่รู้ประสา คอืนักต้มตุ๋นวายร้าย

หรือคอืสิง่ทีน่่าสยองกนัแน่

 ‘กลโกงเกมการเงิน’ จะทำาให้คุณเข้าใจว่า

เงินน้ันทำางานต่อยอดความม่ังค่ังผ่านกระบวนการ

ทบต้นอย่างไร และทำาให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างผลตอบแทนจากการทำางานของตราสาร

ทางการเงิน กับความเส่ียงท่ีนักลงทุนจะต้องแลก

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทน นอกจากน้ียังทำาให้

หลายคนท่ีทนทุกข์กับดอกเบ้ียเงินฝากมีความ

รู้มากข้ึนว่าทำาไมตราสารหน้ี ตราสารทุน ตราสาร

อนุพันธ์ และกองทุนรวม สร้างผลตอบแทนน่า

สนใจกว่า... จริงๆ แล้วเร่ืองเงินเป็นเร่ืองง่าย ถ้า

คุณรู้และเข้าใจกลเม็ดต่างๆ ในเกมการเงิน เงิน

ก็จะอยู่ในมือคุณ และหนังสือเล่มนี้ก็ได้ย่อโลก

ซับซ้อนในแวดวงการเงินไว้ให้คุณแล้ว

กลโกงเกมการเงิน
อักษรลักษณ์

 คุณเคยสงสัยใคร่รู้ถึงสิ่งที่

นักการเงินทั่วโลกทำากันบ้างไหม 

เคยอยากรู้ไหมว่าตลาดการเงิน

ทำางานอย่างไร หนังสือเล ่มน้ีมี

คำาตอบ ด้วยเร่ืองเจาะลกึจากวงใน 

ชวนลุ้นระทึก และที่สำาคัญมันเป็น

เร่ืองจริง! โดยการบอกเล่าของ

วิทยากรผู้เช่ียวชาญงานอบรมด้าน

การเงนิ ซึง่มีประสบการณ์กว่า 20 

ปี ในตลาดการเงนิโลก ‘แอนเดรียส 

ไทม์ไลน์
จดหมาย ความทรงจำา
โดย รศ.ดร.กฤดา เกิดดี

 นนทรีย์ นิมิบุตร มีชื ่อเสียงจาก

ผลงานเรื ่อง 2499 อันธพาลครองเมือง

เม่ือปี 2540 นอกจากความสำาเร็จทางด้าน

รายได้ 2499 อันธพาลครองเมือง ยังได้

รางวัลแห่งชาติหลายรางวัล ซ่ึงรวมรางวัล

ภาพยนต ร์ยอด เ ย่ี ยมและ ผู้กำ า กับฯ 

นอกจากน้ันยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบ

อย่างทางด้านงานสร้างของภาพยนตร์ไทย

ในทศวรรษ 2540 

 หลังจาก 2499 อันธพาลครองเมือง 

นนทรีย์ นิมิบุตร ประสบความสำาเร็จ (เท่า

เดิมหรืออาจจะมากกว่า) จาก นางนาก 

(2542) และสร้างงานท่ีทำาให้เกิดประเด็น

โต้แย้ง เร่ืองการเซ็นเซอร์อย่างกว้างขวาง

น่ันคือ จันดารา (2544) อย่างไรก็ตาม ต้อง

ยอมรับว่างานในช่วงหลังอย่าง โอเค เบตง 

(2546) ปืนใหญ่ จอมสลัด (2551) และ 

คน-โลก-จิต (2555) ยังอยู่ห่างไกลจากยุค

แรก

 สำาหรับงานล่าสุดคือ ไทม์ไลน์ 

จดหมาย ความทรงจำา อาจจะไม่สามารถ

บ่ ง บ อ ก ว่ า เ ป็ น ก า ร ก ลั บ ม า ส ร้ า ง

ปรากฏการณ์อีกคร้ัง แต่อย่างน้อยได้ยืนยัน

 สำาหรับคอลัมน์เกมฉบับน้ี ผมมีเกมใหม่มาแนะนำากันครับ 

คือเกม YAIBA: NINJA GAIDEN Z เกมน้ี เป็นเกม Series Ninja 

Gaiden นั่นเอง ซึ่งก็มีมานานกว่าสิบห้าปีแล้ว ภาคนี้มีเนื้อหา

ค่อนข้างรุนแรงเรต 18 ข้ึน เกมน้ีมาจากค่าย Tecmo Koei ในเกม

น้ีมีจุดเด่นอยู่หลายจุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเน้ือเร่ืองท่ีเข้มข้นท่ีเก่ียว

กับซอมบ้ี นินจาสู้กับซอมบ้ี และตัวละครหลักท่ีเป็นพระเอกอย่าง 

Ryu และ Yaiba ศัตรูท่ีต้องการล้างแค้น Ryu โดย Yaiba น้ันจะ

ใช้เหล่าซอมบ้ีท่ีจะมาครองโลกเพ่ือแก้แค้น Ryu ตัวเกมน้ีนอกจาก

ส่วนเน้ือเร่ืองแล้ว ภาพกราฟิกของเกมทำาได้น่าสนใจมาก มีท้ังการ

ผสมผสานงานกราฟิก Pixel รูปแบบเก่าๆ เข้ากับงาน 2D, 3D ท่ี

เป็นแนวกราฟิกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว เรียกได้ว่าเราจะได้เห็น

ภาพกราฟิกแบบเด็กอนุบาลไปจนถึงมืออาชีพกันเลยทีเดียว รูปแบบ

การเล่นเป็นแบบ Action เดินตะลุยด่านจัดการกับซอมบ้ีแบบต่างๆ 

เล่นผ่านไปทีละฉากและรูปแบบการต่อสู้ของตัวเอกท่ีจัดการกับ

เหล่าซอมบ้ีน้ันทำาได้ดีและสวยงามมีหลากหลายแอคช่ัน เรียกว่า 

ครบทุกท่าทางของนินจาระดับเทพเลยก็ว่าได้ครับ สำาหรับแฟนเกม 

NINJA GAIDEN แนะนำาอย่างย่ิงว่าไม่ควรพลาด สำาหรับภาคน้ี 

YAIBA: NINJA GAIDEN Z ออกวางจำาหน่ายกลางเดือนมีนาคมท่ี

ผ่านมา โดยสนนราคาสำาหรับเวอร์ช่ันปกติอยู่ท่ี 1,800 บาท และ 

เวอร์ช่ันพิเศษจะมีหนังสือการ์ตูนเน้ือหาและเพลงประกอบของ

เกมครับ

 เป็นข่าวมาสักพักแล้วสำาหรับหัวข้อของบทความน้ี Outer-

net ซ่ึงถ้าใครเคยได้ยินข่าวน้ีแล้วก็คงไม่แปลกใจว่า Outernet ก็

ไม่ต่างกับ Internet เท่าใดนักคือ มีการส่งสัญญาณและเช่ือมโยง

เครือข่ายดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน แต่ Outernet ต่างกับ Internet เพียง

แค่สัญญาณจะถูกส่งออกมาจากนอกโลก !!! ฟังแล้วอาจแปลกใจ 

(เล็กน้อย?) เพราะก็คงไม่ต่างจากช่วงท่ีทีวีท่ีใช้เสาอากาศแบบ

บ้านๆ เปล่ียนมาเป็นทีวีผ่านดาวเทียมแบบในปัจจุบัน ซ่ึงก็ไม่น่า

แปลกเพียงแต่ว่า Outernet ถูกประกาศว่าจะเป็น Free Wi-Fi จาก

นอกโลก โดยแนวคิดเร่ิมต้นจาก MDIF (Media Development 

Investment fund) ของสหรัฐ ซึ่งมองว่าประชากรทุกคนบนโลก

ควรเข้าถึง Internet ได้แบบฟรีๆ (โดยเฉพาะในประเทศท่ีห่างไกล

ความเจริญจะได้ประโยชน์มากข้ึน) ในช่วงแรกคาดว่าน่าจะจำากัด

ข่าวสารที่ส่งมาก่อน (เหมือนโดนบังคับ?) จากนั้นค่อยเปิดเสรี

เต็มตัว โดยการสร้าง Outernet จะต้องส่งดาวเทียมนับร้อยดวง

ขึ้นสู่วงโคจรโลกเพื่อช่วยกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โดยจะเริ่มเปิดใช้บริการในปี 2015 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://www.outernet.is/ ได้เลยครับ

YAIBA: NINJA
GAIDEN Z
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

The Outernet 
เพื่อมนุษยชาติ

ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

ว่าผู้สร้างรายน้ียังคงรักษามาตรฐานการ

สร้างไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็แสดงฝีมือ

การกำากับการแสดงท่ีพัฒนาข้ึน 

 กล่าวได้ว่าในฉากท่ีบีบค้ันอารมณ์

หรือบีบน้ำาตา นนทรีย์ กำากับได้ดี แต่ต้อง

ยอมรับว่าส่วนหน่ึงได้งานแสดงเข้ามาช่วย 

โดยเฉพาะ จรินทร์พร จุนเกียรติ แสดง

ได้ราบร่ืน กลมกลืน และเป็นธรรมชาติ

มาก และการแสดงของ จรินทร์พร ได้

ทำาให้ จิรายุ ต้ังศรีสุข กลายเป็นนักเรียน

การแสดงไปเลยยามเม่ือเข้าฉากร่วมกัน 
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 จุดเริ่มต้นการเป็นหมอฟันเจ้าของนามปากกา “หมอ

ฟันน้อย” คนน้ี เกิดจากความบังเอิญปนความโชคดี ท่ีแม้ในช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอาจจะสับสนไปบ้าง แต่ก็สามารถค้นหา

ตัวเองเจอได้อย่างรวดเร็ว Good Old Day ฉบับน้ี เราได้มีโอกาส

น่ังคุยกับหมอฟันรุ่นใหม่ไฟแรง ทันตแพทย์รุทาปกร อินทร์เสวก 

หรือ ปอ ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เจา้ของพ็อกเก็ตบุ๊ก “อยากเป็นหมอฟัน” ซ่ึงปัจจุบันเป็นทันตแพทย์

เอกชน อยู่ท่ีจังหวัดชลบุรี และวางเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าหลังจาก

เก็บเก่ียวประสบการณ์แล้วจะหาลู่ทางศึกษาต่อทางด้านทันตกรรม

จัดฟันท่ีตนเองรัก

 ปอ เล่าว่า ก่อนท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในร้ัวรังสิต ตอนแรกไม่

ได้อยากเรียนทันตแพทย์แต่อยากเรียนแพทย์มากกว่า แต่ด้วยความ

บงัเอญิทีม่หาวิทยาลยัรังสติเปดิสอนหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร์ 

จึงสอบเข้ามาเรียนและเป็นความโชคดีท่ีเหมือนกับว่าเรามาทางน้ี

โดยไม่ต้ังใจแต่กลับมาเจอส่ิงท่ีเรารัก 

 “ช่วงท่ีเรียนทำากิจกรรมค่อนข้างเยอะ เรียนคู่กิจกรรมมา

โดยตลอด อาทิ เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ทำางานกิจกรรมต่างๆ ในคณะ และเป็นรองประธานสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีการจัดกิจกรรมนอกจาก

ภายในคณะแล้วยังมีกิจกรรมร่วมกันของทันตแพทย์ท้ังหมดใน

ประเทศไทยด้วย นอกจากน้ี ยังได้มีโอกาสร่วมเป็น Smart Team  

แชตสดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน

คณะแก่น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจศึกษาต่อทาง

ด้านน้ี”  

 และด้วยความท่ีชอบงานเขียนเป็นทุนเดิม ปอ จึงเร่ิมต้น

เขียนบล็อก เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของตัวเอง ซ่ึงตอนน้ันเป็นช่วงฮิต

ของบล็อกในอินเทอร์เน็ตมาก “ผมเป็นคนท่ีเคยลองสุ่มมาเรียน

ทันตแพทย์โดยท่ีไม่รู้ว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่า เลยคิดว่าแทนท่ีเรา

จะเขียนบล็อกเร่ืองกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ก็เลยเขียนเก่ียว

จับเข่าคุยกับ “หมอฟันน้อย”
ทันตแพทย์รุทาปกร อินทร์เสวก

GOOD OLD DAYRecommended
เมนูบันเทิง

กับเร่ืองเรียนท่ีเป็นประสบการณ์ของตัวเองเพ่ือจะเป็นประโยชน์

ต่อคนอ่านมากกว่า โดยใช้นามปากกาว่า “หมอฟันน้อย” 

ซ่ึงมาจากในขณะน้ันเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เลยใช้คำาว่าหมอ

ฟันน้อยละกัน จุดน้ีเองเป็นจุดท่ีคณะเห็นก็เลยส่งผมมาช่วยทำา

โครงการ Smart Team  และได้รับกระแสตอบรับท่ีดีจากการ

เขียนบล็อก แรงบันดาลใจมาจากท่ีผมเป็นคนรักงานเขียนอยู่

แล้ว สมัยเด็กๆ อาจารย์วิชาภาษาไทยจะบังคับให้เขียนเรียง

ความสง่ สว่นใหญจ่ะเขียนเร่ืองใกลต้วั เก่ียวกบัการเรียน ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีคนอ่ืนยังไม่ค่อยเขียน 

 หลังจากน้ันอาจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อำานวยการ

สำานักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เห็นผลงาน

ของผม และถามว่าอยากเขียนหนังสือจริงๆ ไหม พออาจารย์

ชักชวนก็เลยคิดว่าน่าจะดีเพราะแทนท่ีเราจะอยู่แค่ใน

อินเทอร์เน็ต แต่ส่ิงท่ีเราต้องการถ่ายทอดให้คนรู้มาอยู่ในหนังสือ 

อยู่ได้ทุกท่ีก็น่าจะดีกว่า จึงทำาให้เกิดพ็อกเกตบุ๊ก “อยากเป็น

หมอฟัน” ข้ึนมา ต้องขอบคุณอาจารย์ท่ีทำาให้มีหนังสือเล่มน้ี

เกิดข้ึนมาด้วยครับ 

 “ผมเขียนหนังสือเล่มน้ีข้ึนมาไม่ได้หวังแค่น้องๆ ท่ีกำาลัง

สับสนจะเลือกเรียนทันตแพทย์ ได้อ่านแล้วสามารถค้นพบตัว

เอง แต่มีประโยชน์กับผู้ปกครองท่ีกำาลังตัดสินใจให้ลูกเรียน เขา

จะได้เข้าใจว่านักศึกษาทันตแพทย์จะต้องเจออะไรบ้าง ส่ิง

สำาคัญที่สุดคือ กำาลังใจจากครอบครัว ก็หวังว่าตรงนั้นจะ

เกิดข้ึน” ปอ กล่าว

 ท้ายสุดฝากถึงน้องๆ ท่ีสนใจเรียนทางด้านน้ีด้วยว่า ต้อง

ถามใจตัวเองก่อนว่ารักในวิชาชีพน้ีจริงไหม ถ้าตอบว่ารัก ก็ต้อง

ถามต่อว่าอดทนไหวไหม ความพร้อมในเร่ืองใจและความ

อดทนมาเป็นอันดับ 2 ถ้าพร้อมแล้วขอให้มีความมุ่งม่ันก็จะ

สามารถสำาเร็จได้ดังท่ีต้องการ
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 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (กปร.) จัดโครงการ

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ เพื่อให้เยาวชน

จากสถาบันอุดมศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานงานตาม

พระราชดำาริของในหลวง โดยจัดประกวด “เยาวชนอาสา

สืบสานพระราชดำาริ” พร้อมมอบรางวัล 18 ทีม จากท้ังหมด 

23 ทีม ในจำานวนน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับรางวัล 2 ทีม 

คือ ทีม RSU Team และทีม Second Life ท้ังน้ี นายสุวัฒน์ 

เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมมอบ

งบประมาณจัดกิจกรรมโครงการละ 20,000 บาท อีกท้ัง 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. ได้ฝากข้อคิดว่า 

ขอให้ศึกษาข้อมูลหลักการ แนวคิด และการทรงงานของ

ในหลวงอย่างเป็นระบบจากของจริงและทำางานอย่างผู้รู้จริง 

ในการทำากิจกรรมขอให้รวมตัวและสานต่อไปยังรุ่นน้อง เช่น 

ปลูกหญ้าแฝก แก้ปัญหาน้ำาเสียและขยะมูลฝอย ทำาฝาย 

ฯลฯ และถ้ามีโอกาสขอให้ทำากิจกรรมในชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย 

 ผลงานของทีม  Second Life ได้จัดทำาโครงการศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 

ในโลกเสมือนสามมิติ โดยนายนาวิน คุ้มกลางดอน คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าว่า ผลงานคร้ังน้ี เกิดจากแนวคิด

ท่ีจะต่อยอดและประชาสัมพันธ์โครงการตามพระราชดำาริ

ของในหลวงให้แพร่หลายไปท่ัวโลก โดยได้รับการสนับสนุน

จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต ใช้

เทคโนโลยี Second Life  โลกเสมือนสามมิติ สถานท่ีของ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด

จันทบุรี โดยเปิดเว็บไซต์ http://thaisecondlife.net จะได้

เห็นสถานท่ีทุกมุม เช่น ชายหาด ป่าชายเลน กังหันทดน้ำา 

ฯลฯ เป็นการจำาลองสถานการณ์ของตัวเราออกเดินทางไป

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โดยเข้าไป

 บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

รังสิต คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาเกมประเภท Casual Game บน Windows Phone 8 จาก

บริษัท B.E.X International Trading Co.,Ltd เป็นเงินมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 นายณฐพล ต้ังใจจริง บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนเพื่อนๆ เล่าถึงความเป็นมาของการได้รับทุนสนับสนุน

การพฒันาเกมในคร้ังน้ีวา่ พวกเรากำาลงัหาสถานทีฝ่กึงานโครงการสหกจิศกึษาตามหลกัสตูรที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด ซึ่งระหว่างที่หาที่ฝึกงานได้เจอกับบริษัท  B.E.X International Trading 

co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัททำาธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า แต่กำาลังจะเปิดธุรกิจใหม่ คือ กลุ่ม

ธุรกิจเกมออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทสนใจรับสมัครนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและเห็นว่าทางทีมเรามี

ความสามารถในการทำาเกม เราจงึอยากจะลองพสิจูน์ฝมีอืด ูประจวบเหมาะกบัทีข่ณะน้ัน บริษทั 

โนเกีย (ประเทศไทย) จำากัด มีโครงการให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาเกมประเภท 

Casual Game ฟรีดาวน์โหลดสำาหรับ Windows Phone 8 เราจงึนำาโครงการดงักลา่วไปปรึกษา

กบับริษทั B.E.X. ซึง่เขากส็นใจจงึใหท้นุสนับสนุนการพฒันาเกมกบัพวกเราเปน็เงินทัง้สิน้ 4,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

 “โครงการเกมที่พวกเราพัฒนาเป็นเกมที่เผยแพร่สู่สาธารณชน ดังน้ัน จึงต้องใช้งบ

ประมาณในเรื่องของโปรแกรม ลิขสิทธิ์ ฯลฯ  ซึ่งเกมที่เราพัฒนาในครั้งนี้มีชื่อว่า “Prummet 

the Planet”  มเีน้ือเร่ืองเกีย่วกบัเอเลีย่นวางแผนทีจ่ะบกุยดึและทำาลายโลก แตม่กีลุม่นักสำารวจ

โลกกลุม่หน่ึงไปรู้แผนการร้ายของเอเลีย่นเข้า พวกเขาจงึตอ้งหาวธีิหยดุยัง้ แตท่มีนักสำารวจถกู

เอเลี่ยนจับตัวไว้ได้ พวกเขาจึงต้องหาวิธีหลบหนีออกมาจากรังของเอเลี่ยนให้ได้ โดยต้องผ่าน

ด่านแต่ละด่านซึ่งมีทั้งหมด 3 ด่าน ได้แก่ ด่านดิน ด่านน้ำาแข็ง และด่านไฟ โดยพวกเรามีระยะ

เวลาการทำางานประมาณ 4 เดือน ซึ่งพอดีกับช่วงที่เสร็จสิ้นการฝึกงานพอดี ซึ่งเกมดังกล่าวได้

ผ่านการ Quality Check จากบริษัท โนเกีย ประเทศสิงคโปร์ เรียบร้อยแล้ว หลังจากปล่อย

เกมใหด้าวน์โหลดประมาณ 1 เดอืน เกมของเรามยีอด 12,000 ดาวน์โหลด เกมน้ีถือเปน็โครงการ

พฒันาเกมโครงการแรกทีไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธารณะ และไดรั้บการตอบรับในระดบัหน่ึง ถอืเปน็สิง่

ทีพ่วกเราภาคภมูใิจและดใีจเปน็อยา่งมาก ไมคิ่ดมากอ่นวา่เกมทีเ่ราพฒันาจะมกีารดาวน์โหลด

มากขนาดนี้” นายณฐพล กล่าวเพิ่มเติม

 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาเกม “Prummet the Planet”  ทางบริษัท B.E.X Inter-

national Trading Co.,Ltd  ได้รับ นายณฐพล ตั้งใจจริง และเพื่อนร่วมทีมอีก 4 คน 

ได้แก่ นางสาวสุณีภรณ์ จริยเศรษฐวงศ์ นายยศพล จิตรรักษ์ นางสาวภัศรา วิทยาประสิทธิ ์

และนางสาวภัทรา ภวานุวงศ์  เข้าร่วมงานกับบริษัทด้วย

สอบถามข้อมูลต่างๆ ซ่ึงจะมีนักศึกษาสร้างตัวการ์ตูนเป็น

ตัวเองเข้าไปคุยให้คำาตอบเป็นภาษาอังกฤษ นับว่าการท่อง

โลกเสมือนจริงนี้เป็น Social Network ที่สมบูรณ์แบบ 

ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา 

 “ในการนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

ของ กปร. ได้รับความสนใจมาก ซึ่งเห็นว่ามีความโดด

เด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประโยชน์ และอยากให้จดัทำาในโครงการอืน่ๆ ด้วย ทัง้น้ี

ผมและเพือ่นๆ อกีหลายคน เช่น นางสาววณิกกลุ กอธวชั 

และนายจริเมธ เกตุสงิห์น้อย รู้สกึภูมใิจมากทีไ่ด้รับรางวลั

และเป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่งานโครงการตาม

พระราชดำาริให้เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก ซ่ึงสอดคล้องกับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าไป

ใช้เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษในการส่ือสาร” นายนาวิน กล่าว

 อีกหน่ึงผลงานท่ีได้รับรางวัล โครงการ “น้องใหม่

รังสิตร่วมใจลงกล้าหญ้าแฝก” จาก RSU Team ได้ร่วมคิด

สร้างสรรค์กิจกรรมประกอบด้วย นางสาววณิกกุล  กอธวัช 

คณะบัญชี นายเทียนธวัช ไชยจักร์ และนายวิษณุ พันครู 

จาก วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจีนจาก

สถาบันนานาชาติจีน คือ นายกัวโหย่งบัว (Guo Yongbo)  

และนางสาวถางซือเหล่ย (Tang Shilei) ร่วมเปิดเผยว่า 

เห็นความสำาคัญของการรวมพลังความสามัคคีของ

นักศึกษาในการทำาดีถวายในหลวง โดยขอเชิญชวน

นักศึกษารุ่นพ่ีพาน้องปี 1 ร่วมทำากิจกรรมสร้างส่ิงแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยให้ดีข้ึนและน่าอยู่ในช่วงกิจกรรมรับน้อง

เดือนมิถุนายนน้ี โดยปลูกหญ้าแฝกเพ่ือฟ้ืนฟูหน้าดินและ

ริมคลอง นับเป็นการน้อมนำาแนวพระราชดำาริของในหลวง

ประยุกต์ในกิจกรรม นอกจากเราจะสอนน้องร้องเพลงและ

สอนเต้นแล้ว การพาน้องปลูกหญ้าแฝกถือเ ป็น

ประสบการณ์ชีวิต เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างความทรงจำาท่ีดี

ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง

 ท้ังน้ี สำานักงานกิจการนักศึกษาให้การสนับสนุน

กิจกรรมในครั้งนี้ และจะประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานและองค์กรนักศึกษาต่างๆ ในการดำาเนิน

กิจกรรมน้ีร่วมกัน

สร้างสรรค์กิจกรรม
สืบสานโครงการตามแนวพระราชด�าริ

เด็กเกม เจ๋ง คว้าทุน
สนับสนุนการพัฒนา Casual Game 

บน Windows Phone 8

News
ข่าว

ทีมนักศึกษา ม.รังสิต... ตามรอยในหลวง




