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นวัตกรรมการศึกษากาวสูอาเซียน

OPEN HOUSE 
News

ข่าว

ม.รังสิต เปิดบ้านจัดงานรังสิตนิทรรศ 2557 
(Open House 2014) นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดโครงการรังสิตนิทรรศ	2557	หรือ	Open	House	2014	 

“นวัตกรรมการศึกษาก้าวสู่อาเซียน”	 ณ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 โดยได้รับเกียรติจาก 

ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 เพื่อสร้าง 

โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่อาเซียน	โดยเปิดบ้านและสนับสนุนให้นักเรียน 

จากกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และต่างจังหวัด	 ได้เข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศของ

มหาวิทยาลัยรังสิต	 พร้อมค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเชิงลึก	 ระบบการเรียนการสอนสมัย

ใหม่	 กิจกรรมสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของการเรียนในศาสตร์ต่างๆ	 ทุกแขนง		

โดยมุ่งหวังพัฒนาเพิ่มทักษะการสื่อสาร	ทักษะการคิด	ทักษะการแก้ปัญหา	ทักษะการมี

ส่วนร่วม	และทักษะการสร้างจิตสาธารณะร่วมกันพร้อมเข้าสู่อาเซียนต่อไป

		 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย	 อาทิ	 นิทรรศการ	 “เปิดบ้าน 

นักธุรกิจรุ่นเยาว์”	 ชมการสาธิต	 “Motion	 Capture	 เพื่องานแอนิเมชั่นและวิชวล

เอฟเฟค”	 ชมการฝึกบิน	 Simulator	 การแสดงเครื่องบินเล็ก	 เปิดบ้านอาจารย์ใหญ่

นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปินร่วมงาน	อาทิ	นางสาวณัฐชา	นวลแจ่ม 

(แนท-Suckseed)	นางสาวพิจักขณา	 วงศารัตนศิลป์	(น�้าตาล)	นางสาวลัลณ์ลลิน	

เตจะสา	เวศซ์	(เฌอเบลล์)	ฯลฯ
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นประธานเปิดงาน
 

ภาพบรรยากาศในงาน
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ภาพข่าว

สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทย์ฯ จัดแข่งขันวัดแววความรู้
และทักษะทางเคมีแก่ นักเรียน ม.ปลาย
 สาขาวิชาเคมีประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดแข่งขันวัดแววความรู้และทักษะทางเคมีให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย	โดยมี

นักเรียนจาก	28	โรงเรียน	เข้าร่วมงาน	ภายในงานมีการบรรยายและปฏิบัติการเคมี	เช่น	การชั่งสาร	การไตเตรดสาร	การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี

กับชีวิตประจ�าวันและการศึกษาต่อในอนาคต	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการแนะน�าการศึกษาต่อและแนวทางประกอบวิชาชีพของพี่ๆ	 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ที่เป็นจิตอาสา	 ร่วมแนะน�าและดูแล

น้องๆ	ในการแข่งขันวัดแววความรู้และทักษะทางเคมี	ชิงรางวัลมากมาย	อาทิ	Computer	Tablet	โทรศัพท์เคลื่อนที่	วิทยุ	ฯลฯ	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กายภาพฯ จัดกิจกรรม “การสื่อสาร
เพื่อสานสัมพันธ์”
 คณะกายภาพบ�าบัด	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดกิจกรรม	 “การสื่อสารเพื่อสาน

สัมพันธ์”	 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์และความท้าทาย

ต่างๆ	และเปิดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	ณ	

คลินิกกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยรังสิต	
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	 นางสาวอภิสรา	 พงษ์ชมพร	 นางสาวสุพรรณิการ์	 หวังชูเชิดกุล	 และนางสาว

กานดา	แก้วรุ่งเรือง		นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์	คณะศิลปะและการออกแบบ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	เปิดโลกทัศน์พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่	จากการเดินทางเข้าร่วม

การฝึกงานกับ	3	 แบรนด์เสื้อผ้าดัง	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งถือเป็นนักศึกษารุ่นแรก

ของสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ที่มีโอกาสเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ

	 นางสาวอภิสรา	พงษ์ชมพร	กล่าวว่า	ได้เดินทางไปฝึกงานด้าน	Textile	(สิ่งทอ)	 

ร่วมกับคุณ	 Susan	 Klebanoff	 ศิลปินและนักออกแบบสิ่งทอจาก	 World	 3D	 Textile	 

ในรัฐ	 New	 Mexico	 ซึ่งเคยมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน

ที่มหาวิทยาลัย	 และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจทางด้านสิ่งทอเข้าร่วมฝึกงานกับเขา	 

โดยได้เรียนรู้ทุกๆ	 สิ่งเกี่ยวกับการท�างาน	 รวมถึงได้ไปร่วมใช้ชีวิตและกินอยู่ร่วมกับ

ดีไซเนอร์โดยตรง	 เขาจะให้ความไว้วางใจ	 มอบหมายงานให้เราท�าอย่างเต็มที่	 และจะ

คอยมองดูการท�างานของเราอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งเรามีโอกาสท�างานให้กับเขา	3	ชิ้น	และน�า

งานที่เราท�าไปร่วมประกวดและได้รับรางวัลติด	1	ใน	10	อันดับ	ของการประกวดในเมือง	 

Milwaukee		ซึ่งถือเป็นประสบการณ์และก�าไรของชีวิตอย่างยิ่ง

	 ด้านนางสาวสุพรรณิการ์	 หวังชูเชิดกุล	 ได้มีโอกาสฝึกงานร่วมกับแบรนด์	 

Alice+Olivia	 ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจและแฟชั่นของมหานคร	New	York	 เล่าว่า	 ตน

ไปฝึกงานด้าน	Pattern	Maker	 เนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้านนี้	 จึงท�าให้ได้เข้าไปเป็น

มือขวาทางด้านการท�า	 Pattern	 Design	 โดยแรกเริ่มนั้น	 มีความต้องการที่จะไปฝึกงาน

ในต่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 จึงลองค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	 และเห็นว่ามีหลาย

แบรนด์ชั้นน�าที่ให้ความสนใจรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน	 จึงได้ยื่นพอร์ตงานและเกรดไปยัง

ที่ต่างๆ	 แล้วก็ได้เข้ามาที่แบรนด์	Alice+Olivia	 จากการได้มาฝึกงานที่นี่	 ท�าให้เราค้นพบ 

ประสิทธิภาพที่ซ ่อนอยู ่ภายในตัวเองเมื่อที่ได ้ รับโอกาสและให้อิสระทางความคิด 

ผสมผสานกับความรู้ที่ได้เรียนมาในการสร้างสรรค์ผลงาน

	 ส่วนนางสาวกานดา	 แก้วรุ่งเรือง	 ได้ร่วมฝึกงานในต�าแหน่ง	 Designer	 

กับแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงชั้นน�าอย่าง	Kal	Rieman	 ที่มีออฟฟิศตั้งอยู่ใน	New	York	 กล่าว

ว่า	 นับเป็นโอกาสที่น่าจดจ�าครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา	 กับการได้ฝึกงานและร่วมเป็นส่วน

หนึ่งของแบรนด์ดัง	 โดยเขาจะให้เราได้เรียนรู้ทุกๆ	 ขั้นตอน	 ตั้งแต่การเลือกชนิดผ้า	 เนื้อ

ผ้า	จากแหล่งผลิตผ้าที่เป็นเทรนด์ของโลก	เพื่อที่จะน�ามาผลิตเป็น	Collection	ต่างๆ	ไป

พร้อมกับเรียนรู้การท�างานจริงๆ	ของดีไซเนอร์มืออาชีพ	ซึ่งท�าให้ได้พัฒนาฝีมือของตัวเอง

ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง	ท้ายนี้อยากฝากถึงรุ่นน้องว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปฝึกงานที่ต่างประเทศก็

น่าจะลองดู	เพราะจะท�าให้เราได้เปิดตัวเองรวมทั้งได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง	เพื่อน�ามา

ฝึกฝนและพัฒนาตนเองตลอดจนวงการแฟชั่นไทยต่อไปในอนาคต

	 ทั้งนี้	อาจารย์ลลิตา	สีมันตร	หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์	คณะศิลปะและการ

ออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	เปิดเผยว่า	ทางสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์มีความยินดีและพร้อม

ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ	เพราะจะเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้แก่นักศึกษา	ได้เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง	รู้จักจัดการบริหารเรื่องเวลา	มีความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	 ฝึกฝนเรื่องภาษาและการสื่อสาร	 รวมถึงเทคนิคหรือ

ทักษะต่างๆ	ที่เกี่ยวกับแฟชั่น	ตลอดจนเก็บเกี่ยวประสบการณ์	เพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอดใน

การก้าวสู่การเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ดีต่อไปในอนาคต	

  

3 นักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ ม.รังสิต 
บินตรงฝึกงาน 3 แบรนด์แฟชั่นดังเมืองลุงแซม

อาจารย์ลลิตา สีมันตร หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ 
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอภิสรา พงษ์ชมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวสุพรรณิการ์ หวังชูเชิดกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวกานดา แก้วรุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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นศ.วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์ จ.ระยอง
	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา	 พาคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

เดินทางไปทัศนศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม	ที่สวนพฤกษศาสตร์	จังหวัดระยอง	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.วิชญาณี	

โอชา	กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์	ดร.สุญาณี		เวสสบุตร	ผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์	และนายวัชนะ	บุญชัย	หัวหน้าสวน

พฤกษศาสตร์	 จังหวัดระยอง	 เป็นผู้น�าทัศนศึกษาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรพรรณพืชในพื้นที่ชุ่มน�้าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	

นอกจากนี้	คณาจารย์และนักศึกษายังได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าเสม็ดขาว	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลกอีกด้วย				

ม.รังสิต จัดพิธีถวายพระพร 2556
	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดพิธีถวายพระพรพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 86	 พรรษา	 โดยได้รับเกียรติจาก	

ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธาน	ณ	ห้องประชุมใหญ่	(1-301) 

อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย	 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	๕	ธันวามหาราช	อาทิ	กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์	86	รูป 

กิจกรรมมอบแสงสว่างสู ่ชุมชน	 (มอบหลอดไฟ)	 กิจกรรม	 AEROBIC	 RSU	 DANCE	 

เทิดพระเกียรติ	 นิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 กิจกรรม

การแสดงดนตรีถวายพ่อ	 กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์เทิดพระเกียรติ	 และพิธีจุดเทียนชัย 

ถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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News
ข่าว

									สวัสดีครับทุกท่าน	ช่วงปีใหม่นี้บ้านเรามีแต่

ความวุ่นวายทางการเมือง	 ผู้คนมีแต่ความเครียด

จากการรับรู้ข่าวสารทั้งจริงมั่ง	 แหกตามั่ง	 เชื่อถือ

อะไรแทบไม่ได้เลย	อีกท้ังเศรษฐกิจครัวเรือนก็ฝืดเคือง

ไปตามๆ	 กัน	 มีสิ่งเดียวที่พอจะยึดเหนี่ยวเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติก็เห็นจะเป็นการที่ได้

เห็นในหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น...	 ขอ

พระองค์ทรงพระเจริญ	 ประกอบกับอากาศที่

หนาวเย็นแผ่ลงมาถึงกรุงเทพฯ	ท�าให้การท่องเที่ยว

โดยเฉพาะภาคเหนือคึกคักมาก	 ผมเองมีโอกาส

พาลูกศิษย์ออกทริปภาคเหนือตอนบนตามเส้นทาง

บังคับของกรมการท่องเที่ยว	 ถ้าไม่ไปตามเส้นทางนี้

ก็จะไม่ได้บัตรมัคคุเทศก์	 ซึ่งจะท�าให้ท�ามาหากิน

ในอาชีพนี้ล�าบาก

	 เราออกเดินทางจากมหา’ลัยตอนเย็นของ

วันพฤหัสบดีที่	 28	 พ.ย.	2556	 โดยการน�าทริปของ

อาจารย์นพปฎล	ธาระวานิช	(จารย์ตั๊ก)	และคุณวสุ	

มีนักศึกษาร่วมเดินทาง	70	กว่าคน	ใช้รถบัส	2	คัน	

มาสว่างที่	 จ.เชียงใหม่	 อากาศเย็นสบายไม่ถึงกับ

หนาว	แวะล้างหน้าแปรงฟัน	ท�าภารกิจเช้า	ลูกศิษย์

หนุ่มเดินเข้ามาใกล้หน้าผม	 “ปร๋า	 ปร๋า	 ห้องน้�าไป

ทางไหนอ่า”	 โห!	 กลิ่นปากมันได้จัยเลย	 เหมือนรถ

ขยะเข้าไปคว่�าทั้งคัน	“เพ่!	พูดไกลๆ	หน้าป๋าหน่อย	

เมื่อคืนเมิงกินอารายเข้าไปเนี๊ยะ...	 ทางโน้นเลย...	

จะอ้วก	555”	หลังจากทานอาหารเช้า	ข้าวต้มร้อนๆ	

ที่ครัวป้าแดงแล้ว	 สายหน่อยรถบัสมาส่งที่ท่ารถสอง

แถวตีนดอยอินทนนท์	 รถสองแถวเจ้าถิ่นวิ่งแซงกัน

มั่ว	 เป็นขบวนมา	 7	 คัน	 อากาศเริ ่มเย็น

เป็นล�าดับ	 ยิ่งสูงยิ่งเริ่มหนาว	 บางช่วงรถวิ่ง

ฝ่าหมอกเต็มขาวโพลนเลย	 เราถึงยอดดอย

อินทนนท์	 ที่สูงจากระดับน้�าทะเล	 2,565	

เมตร	ตอนใกล้เที่ยง	ผมปล่อยให้เด็กๆ	 เดิน

ตามเส้นทางผ่านป่าดิบชื้น	 อากาศหนาว	

อุณหภูมิประมาณ	14	 องศา	 ต่อจากนั้นก็ลง

มาที่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระ

มหาธาตุนภพลภูมิสิริ	 เป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา	

ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย

ทั่วประเทศ	 ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงเจริญ

พระชนมพรรษาครบ	 60	 พรรษา	 เมื่อปี

พุทธศักราช	 2530	 และเทิดพระเกียรติแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

เ นื่ อ ง ใ น ม ห า ม ง ค ล ส มั ย ที่ ท ร ง เ จ ริ ญ

พระชนมพรรษา	5	รอบ	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	

2535	ที่นี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอย

อินทนนท์โดยรอบ	 มีการปลูกพืชพรรณไม้เมือง

หนาวไว้อย่างสวยงาม	 ประมาณบ่ายโมงทาน

อาหารกลางวันที่อินทนนท์	ไฮแลนด์	บรรยากาศ

สุดยอด	ร่มรื่นสวยงาม	อาหารก็อร่อย	บ่ายคล้อย

มาต่อที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองบ้านถวาย	ตกเย็น

ก็มาที่ร้านขายเครื่องหนัง	 ประมาณทุ่มกว่าได้

ทานอาหารโต๊ะจีนอย่างหรูที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง	

เป็นอีกมื้อที่อร่อยสุดๆ	 ค่�านี้เราเข้าพักที่โรงแรม

วังบูรพา	แกรนด์	

	 เช้าวันเสาร์ที่	30	พ.ย.	ต่อจากนี้จะเริ่ม

ปวดร้าวระบมบุญกันแล้ว	 ตามโปรแกรมต้องชม

วัดส�าคัญ	9	วัด	หลังอาหารเช้า	มีรถสองแถวมา

รอรับที่หน้าโรงแรมเพื่อขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ	

ผมสังเกตเห็นคนขับรถสองแถวอยู่คันนึง	 แก

พิการแขนขวากุด	 แขนซ้ายก็ไม่สมประกอบ	 นึก

ในใจแล้วน้าแกจะขับยังงัย	 แต่ที่แน่ๆ	 ผมไม่ไป

คันนี้ชัวร์	ความรักเพื่อนมาก	ผมปล่อยให้จารย์

ตั๊กไปคันนี้	555	 เราใช้เวลาประมาณ	40	นาทีก็

ถึง	 เป็นหน้าที่ของจารย์ตั๊กบรรยายน�าชม	 ผมก็

ไปเดินเก็บภาพตามฟอร์ม	 เรากลับลงมาทาน

อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม	 ผมเดินไป

ถามจารย์ตั๊กว่ารอดมาได้งัยกับน้าด้วน	 (ผม

เรียกเองคับ)	 จารย์ตั๊กออกปากชมเลยว่าน้าแก

ขับดีมาก	 รถแกก็ท�าพิเศษเพื่อให้เข้ากับตัวแก	

ขอช่ืนชมในความไม่ย่อท้อสู้ชีวิตของน้าด้วนคับ	

ช่วงบ่ายเริ่มกันที่วัดเจ็ดยอด	 เป็นวัดที่กษัตริย์

แห่งราชวงศ์เม็งรายสถาปนาขึ้น	 ต่อจากนั้นนั่ง

รถยาวมาอีกช่ัวโมงกว่าเพื่อชมวัดพระธาตุหริ-

ภุญชัย	 จ.ล�าพูน	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

ชนิดวรมหาวิหาร	ตั้งอยู่ใจกลางเมือง	จารย์ตั๊ก

น�าเด็กๆ	 เดินชมพร้อมฟังการบรรยาย	 ผมเคย

มาที่นี่หลายครั้งแล้ว	แยกเดินออกมาหาเฉาก๊วย

ที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์	มีคนเข้าคิวยาวรอซื้อ	

พอถึงคิวผม	 “ไม่ทราบว่าเป็นหมอหรือคับ”	 พี่

คนขายถามผม	 “เปล่าน่ีคับ	 ท�ามัยคิดว่าผมเป็น

หมอหละ”	 “เห็นใส่เส้ือยืดพิมพ์	I	Love	Hospital..

ity”	 คนขายแกคงนึกว่าหมายถึงโรงพยาบาล	 ผม

เลยต้องขยายความ	 “อ๋อ!	 หมายถึงการบริการคับ	

ผมเป็นอาจารย์	 จาก	 ม.รังสิต”	 คราวน้ีหนักเข้าไป

อีกแกร้องอุทานค�าเดียว	“ห๊า!!!???”		“ผมรู้น้าว่าพ่ี

คิดอารายอยู่	 คงนึกว่าเป็นหัวหน้าวินม๊ัง	555”	 ผม

หัวเราะ	แกง้ีก๊ากเลย	เพราะสภาพของผมดูจากสาร

รูปแล้วก็...	ตามน้ันคับ	หุ	หุ	จากน้ันก็กลับมาต่อท่ี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	 ตกเย็นมาวัดเจดีย์หลวง

วรมหาวิหาร	 จ.เชียงใหม่	 ตอนค่�ามาทานอาหาร

แบบขันโตก	พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา	กว่าจะ

กลับถึงโรงแรมก็เกือบส่ีทุ่มแล้ว	 เป็นอันสลบระบม

บุญ	555

	 วันสุดท้าย	อาทิตย์ท่ี	1	ธ.ค.	2556	หลัง

อาหารเช้า	 เตรียมตัวออกเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ	มีลูกศิษย์อยู่	2	แก๊ง	11	คน	เลยเวลา

นัดแล้ว	 10	 นาที	 โทรตามก็แล้ว	 ยังไม่ลงมา	

ผมส่ังท้ิงให้รถออกเลย	 เด็กๆ	 บนรถเงียบกริบ

สีหน้าไม่ดี	 “จารย์ขรา	 แล้วเค้าจะกลับกันยัง

งัย”	เพ่ือนๆ	ถามด้วยความเป็นห่วงกัน	“อันน้ี

ไม่ทราบจ้า	 จะเป็นไกด์แล้วดันไม่รักษาเวลา	

แล้วจะไปดูแลใครได้...	จิงป่ะ”	ระหว่างทาง

ผมให้คนรถแวะข้างทางให้เด็กๆ	ได้ขนสตรอ

เบอรี่	 ปรากฏว่ามีรถสองแถวแดงวิ่งมาจอด	

ท่ีลงมาก็อ้ายพวกไม่รู้จักเวลา	แต่ละคนหัวบาน	

หัวฟูลงมาเลย	ยกมือไหว้ขอโทษผม	ผมก็ย้ิมๆ	

แล้วพูด	“ไม่โกรธกันนะ	จะได้จ�าไว้”	555	จารย์

โรคจิต	ประมาณ	10	โมงกว่า	 ก็มาชมวัดพระ

ธาตุล�าปางหลวง	 จ.ล�าปาง	 ด้านหน้าวัดจะมี

บริการรถม้าน่ังชมเมือง	อันเป็นเอกลักษณ์แห่ง

เดียวของเมืองไทย	 ม้ือสุดท้ายเรามาทาน

อาหารเท่ียงท่ีร้านครัวเกษตร	 จ.ก�าแพงเพชร	

ถึงมหา’ลัย	ประมาณ	5	โมงเย็น	เป็นอันจบทริป	

4	วัน	2	คืน	ระบมบุญตามๆ	กัน

 คณะศิลปะและการออกแบบ	ร่วมกับ	คณะดิจิทัลอาร์ต	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	

The	2nd	Rangsit	University	International	Design	Symposium	“Work	in	Progress	2:	Crafting	Culture”	ในวันที่	20-21	

กุมภาพันธ์	2557	ณ	ห้อง	1-301	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์	(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 ทั้งนี้	ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ	ที่น่าสนใจ	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ	อาทิ	Assistant	

Prof.	Catherine	Herbst,	AIA	ในหัวข้อ	“Crafting	Culture	in	Education”,	Mr.	Neville	Page	ในหัวข้อ	“Character	

Design	for	Feature	Film”	และ	Associate	Prof.	Misa	Awatsuji	ในหัวข้อ	“Crafting	Culture”	นอกจากนี้	ยังมีการจัด

อภิปรายกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบในหัวข้อ	“A	Discussion	About	How	Designers	Can	Crafting	Culture”	

โดยคุณนิติกร	กรัยวิเชียร	คุณพิเศษ	วีรังคบุตร	และคุณสันติ	ลอรัชวี	ด�าเนินการอภิปราย	โดย	อาจารย์อรพรรณ	สาระศาลิน	

เชเฟอร์	และการอภิปรายกลุ่มสาขาดิจิทัลอาร์ต	ในหัวข้อ	“Work	in	Progress:	Crafting	Culture”	

	 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่	http://www.rsu-workinprogress.com	 หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	โทร.	0-2997-2200-30	ต่อ	3639	
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บรรยากาศสุดแจ่มของร้านอาหารอินทนนท์ ไฮแลนด์รถม้า เอกลักษณ์ของเมืองล�าปาง

พระมหาธาตุนภเมทนีดล

เด็กๆ ฟังอาจารย์บรรยายน�าชมวัดเจ็ดยอดพระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์

พระอัฎฐารส พระประธานปางประทานอภัย หล่อด้วยทองส�าริด 
สูง 18 ศอก วัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร

จารย์ตั๊กกับลูกศิษย์ ท่ามกลางความหนาวและหมอกหนา ที่พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

สัมผัสความหนาวที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

“Work in Progress 2: Crafting Culture”

The 2nd Rangsit University International Design Symposium



3 อย่าง
ในชีวิตที่ขาดไม่ได้

นายพลวรรธน์ ชาญประดิษฐ์ (บูม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

	 “สิง่แรกคอื	 ค�าพดู	 เพราะมนัคอืวธิกีารสือ่สารทีเ่ข้าใจง่ายทีส่ดุท�าให้คนในสงัคมอยูร่่วมกันได้	

สิง่ทีส่องคอื	เวลา	ให้ทกุช่วงเวลาของชีวติมแีต่สิง่ดีๆ 	และสิง่สดุท้ายคอื	โอกาส	เพือ่ไขว่คว้าและเดนิตาม

ความฝัน”

นายกรวีร์ บุญรัตน์ (ซัน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ 

	 “อย่างแรกคอื	 พ่อและแม่	 เพราะท่านทัง้สองเป็นผูท้ีเ่ลีย้งดเูรามาเมือ่มโีอกาสเราต้องตอบแทนพระคณุท่านให้ดทีีส่ดุ	

ต่อมาคอื	เงนิ	เพราะเป็นปัจจยัในการด�าเนินชีวติ	และสิง่สดุท้ายคอื	คนรัก	เพราะในชีวติไม่ว่าจะสขุหรือจะทกุข์หากมใีครสกัคน

คอยอยูข้่างๆ	กท็�าให้อุน่ใจ”	

นายปิยะวุฒิ ฐิติศักดิ์โยธิน (ซัน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

	 “3	 อย่างในชีวติทีส่�าคญัส�าหรับผมคอื	 ความรัก	 ทัง้จากพ่อแม่	

ครอบครัว	และเพือ่นฝงู	ต่อมาคอื	เวลาพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ	และสิง่สดุท้ายคอื	

รอยยิม้	ยิม้ได้กบัชีวติไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด”

นางสาวกัญญาลักษณ์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ (กัน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 “อย่างแรกคือ	 เพื่อน	 ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หากมีเพื่อนแท้เราก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว	 ต่อมาคือ	

เพลง	 เพราะเป็นคนที่ชอบฟังเพลง	สามารถเป็นตัวสื่อสารได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไร	และบางทีเพลงก็

เป็นตัวช่วยที่สามารถปลอบเราได้	และสิ่งสุดท้ายคือ	สติ	ใช้ชีวิตอยู่บนความความไม่ประมาทค่ะ”

นางสาวชนิดาภา พงศ์พุทธชาติ (แอมเพิล) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 

	 “สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแรกคือ	โทรศัพท์มือถือ	เพราะถ้าไม่มีจะรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก	ไม่สามารถติดต่อ

ใครได้เลย	อย่างที่สองคือ	กระเป๋าสตางค์	เพราะมีบัตรส�าคัญต่างๆ	และที่ส�าคัญมีเงิน	555+	และอย่างที่สามคือ	หนังสือ	

เพราะเวลาว่างจะชอบหยิบหนังสือมาอ่าน	และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น”

นายยุทธนา ภระกูลสุขสถิต (บิ๊ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ 

	 “สิง่แรกทีข่าดไม่ได้เลยคอื	พ่อและแม่	สิง่ทีส่องคอื	Social	Network	เพราะ

มนัท�าให้โลกของบิก๊กว้างข้ึน	และสิง่ทีส่ามคอื	บ้าน	เพราะหากขาดบ้านกไ็ม่มศูีนย์รวม

ของคนในครอบครัว”	

 ในชีวิตของคนเราเช่ือว่าแต่ละคนอาจจะมีสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้	 ข้ึนอยู่กับว่า

ให้ความส�าคัญกับสิ่งใดมากกว่ากัน	 สารรังสิตฉบับน้ีถือโอกาสไปสอบถามน้องๆ	

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในรั้วรังสิตหน่อยว่า	ส�าหรับพวกเขาอะไรคือ	3	อย่างในชีวิตที่ให้

ความส�าคัญและขาดไม่ได้
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Showcase
 ของดีมีอยู่

Notebook
[นายนาวิน คุ้มกลางดอน, นายเกษม ขมินทกูล]

	 3	ตัวแทนนักศึกษา	วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

โชว์ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ	 คร้ังที่	 14	 คว้ารางวัลชมเชยมาครองซึ่งนับเป็น

มหาวิทยาลัยเอกชนหนึ่งเดียวที่ผ่านเข้ารอบ	 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า	40	 สถาบัน

การศึกษาในประเทศไทย	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 นายทศัน์ชัย	สรรคนิ์กร	นักศกึษาช้ันปทีี	่3	วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่ววา่	หลงัจากตนและเพือ่นทราบขา่วการแข่งขันฯ	จากอาจารย์

กิตติศักดิ์	เจิมสิทธิประเสริฐ	ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเรา	อาจารย์ได้น�าแนว

ข้อสอบ	 และหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องมาให้อ่าน	 ซึ่งพวกเรามีเวลาในการเตรียม

ศึกษารายละเอียดเน้ือหาต่างๆ	 ก่อนแข่งขัน	1	 เดือน	 ซึ่งกรอบค�าถามที่ใช้ในการ

แข่งขันตอบปญัหา	มีดงัน้ี	1.	ดา้นการเมืองการปกครอง		2.	ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศ	3.	 ด้านนโยบายสาธารณะ	4.	 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ	5.	 ด้านการ

ปกครองท้องถิ่น	และ	6.	ด้านอาเซียนและเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียน	

	 ด้านนายวัชรพล	 สมบูรณ์	 นักศึกษาช้ันปีที่	 3	 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและ

รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวอีกว่า	การเข้าร่วมแข่งขันตอบค�าถามในครั้งนี้	

ถือว่าเป็นเวทีแรกที่ท�าให้พวกเราในนามของสิงห์รังสิต	หรือนักศึกษารัฐศาสตร์	รุ่นที่	

1	 ของมหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้แสดงตัวตนและความรู้ความสามารถในมุมมองทาง

ด้านรัฐศาสตร์และการเมืองให้เป็นที่ประจักษ์ว่า	 แม้เราจะเป็นสถาบันการศึกษา

เอกชนแต่เราก็มีอุดมการณ์	 มีความคิด	 และมีศักยภาพที่จะร่วมพัฒนาประเทศต่อ

ไปในภายหน้า	 โดยที่ผ่านมาตนยอมรับว่าไม่เคยให้ความส�าคัญกับเร่ืองเหตุการณ์

บ้านเมือง	เพราะด้วยความคิดที่ว่าเป็นเรื่องไกลตัว	แต่วันนี้หลังจากมีโอกาสได้เรียน

รู้มุมมองความคิดเดิมๆ	 ก็เปลี่ยนไป	 รัฐศาสตร์สอนให้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะและ

บริหารจัดการให้เป็น	

	 “ส�าหรับบรรยากาศในการแข่งขนัวนัน้ันคอ่นข้างกดดนั	เพราะข้อค�าถามไมใ่ช่

แบบใหเ้ลอืกตอบ	แต่เราตอ้งรู้ค�าตอบทีถ่กูและเขียนตอบภายในระยะเวลาทีจ่�ากัดแค่	

2	 นาที	 ซึ่งค�าตอบที่ถูกนั้นมีกรอบของมันอยู่แล้ว	 ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือและ

สื่อสารกันในทีมเป็นสิ่งส�าคัญ	 ต้องบอกว่าเราโชคดีที่ช่วยกันติว	 ช่วยกันอ่าน	 และ

อาจารย์ที่ปรึกษายังคอยช่วยแนะน�าในสิ่งที่ไม่เข้าใจ	 ท�าให้เราสามารถตอบค�าถาม

และท�าคะแนนได้ดี	แต่เราเองก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รางวัล	แค่มีโอกาสได้เข้าร่วมก็เพียงพอ	

แต่เมื่อเราผ่านมาได้	 มันคือความภูมิใจอย่างน้อยก็ท�าให้รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	เป็นที่รู้จัก	ส�าหรับอนาคตพวกเราทั้ง	3	คน	จะน�าความรู้ที่เรียนมาไปช่วยกัน

พัฒนาประเทศ	 โดยเร่ิมจากท้องถิ่นของพวกเราเอง	 แม้จะเป็นข้าราชการต�าแหน่ง

เล็กๆ	แต่จะเป็นฟันเฟืองท่ีคอยขับเคล่ือนประเทศ”	นายยุรนันท์	เรืองทอง	กล่าวเพ่ิมเติม

3 นศ. สิงห์รังสิต
โชว์ทักษะความรู้ คว้ารางวัลชมเชย
การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตรฯ์

(จากซ้าย) 
นายทัศน์ชัย สรรค์นิกร นายวัชรพล สมบูรณ์ เเละนายยุรนันท์ เรืองทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ
โดย อักษรลักษณ์

Lighting Returns:
Final Fantasy
โดย อ.สุเมธ ผ่องพรรณแข

Mobile Fitness
Devices (ตอนที่ 1)
โดย ไววิทย ์จันทรว์ิเมลือง

 ช่วงปีน้ีมีเกมใหม่ๆ	 น่าสนใจ

ออกมากันมากมายเลยนะครับ	 ส�าหรับ

คอลัมน์แนะน�าเกมฉบับน้ีผมมีเกมใหม่

จากค่าย	Squre	Enix	มาแนะน�าทุกท่าน	

ในคร้ังน้ีเป็นเกมซี ร่ีย์ภาคต่ออีกแล้ว	

เพราะช่วงน้ีเกมซีร่ีย์ภาคต่อมีออกมา

มากมาย	 แต่เช่ือว่าส�าหรับเกมที่จะ

แนะน�าทกุคนทีเ่ปน็นักเลน่เกมแนว	Role	

 เทคโนโลยีเด่นในปี	 2014	 ที่

วิ เ ค ร าะห์ กั นหลายส� า นั กมั กจะมี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมา

เกีย่วข้องอยูเ่สมอ	ซึง่แนน่อนกบัค�ากลา่ว

ที่ ว่า	 “ความไม่มี โรค	 เป็นลาภอัน

ประเสริฐ”	 ก็ยังคงจริงมาจนทุกวันนี้	

ดังน้ัน	 การออกก�าลังกายจึงจ�าเป็น

 คุณเคยสงสัยไหมว่า	อัจฉริยะกับคนธรรมดาต่างกันตรงไหน?	เซลล์สมอง	ฐานะ	การศึกษาหรือว่าอาหารการกิน...	บอก

ได้เลยว่าไม่ใช่อย่างท่ีคุณเข้าใจ	เพราะใครๆ	ก็กลายเป็นอัจฉริยะได้หากรู้เคล็ดลับ!	แล้วก็ลืมความเช่ือท่ีว่า	ความเก่งกาจเป็น

พรสวรรค์ท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิดไปด้วย	 เพราะผลงานของนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาก�าลังท�าให้ความเช่ือดังกล่าวถูก

แทนท่ีด้วยความเช่ือใหม่ท่ีว่า	ความเก่งกาจได้รับอิทธิพลจากการกระท�ามากกว่าพันธุกรรม	โดยเฉพาะการฝึกฝนท่ีเข้มข้นและ

เปี่ยมไปด้วยแรงจูงใจซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นให้สมองเติบโต	ซึ่ง	‘เดเนียล	คอยล์’	(ผู้แต่ง)	ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งบ่มเพาะ

หัวกะทิท่ีผลิตคนเก่งระดับโลก	และรวบรวมค�าแนะน�าท้ังหลายท่ีได้รับออกมาเป็น	52	เคล็ดวิชาท่ีเป็นกุญแจเปิดประตูแห่งความ

ส�าเร็จให้กับอัจฉริยะจ�านวนมาก	ท้ังในวงการกีฬา	ดนตรี	วิทยาศาสตร์	ศิลปะ	และธุรกิจ

	 เน้ือหาภายในหนังสือเล่มน้ีอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับง่ายๆ	โดยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	ต้ังต้น	พัฒนาทักษะ	และรักษา

ความก้าวหน้า	ด้วยเน้ือหาท่ีส้ันกระชับ	เข้าใจง่าย	และหยิบออกมาใช้ได้ทุกเวลา	หนังสือเล่มน้ีจึงสามารถเปล่ียนชีวิตคนธรรมดา

ให้กลายไปเป็นคนท่ีมีความสามารถเก่งกาจระดับอัจฉริยะได้	ไม่เช่ืออ่านแล้วลองท�าตามดูสิ!

Recommended
เมนูบันเทิง

AMERICAN HUSTLE
โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

	 American	Hustle	เป็นภาพยนตร์ที่มีจุดเด่นอยู่

ทีก่ลุม่ผูแ้สดงน�า	ซึง่เปน็นักแสดงหนุ่มสาวผูม้ทีัง้ฝมีอื	ช่ือ

เสียง	 และพลังดารา	 นอกจากนั้น	 การได้เข้าชิงรางวัล

ลูกโลกทองค�าถึง	7	สาขารางวัล	ยังท�าให้เป็นภาพยนตร์

ที่คนดูกลุ่มใหญ่ให้ความสนใจ

	 โดย	7	สาขารางวัลที่ได้เข้าชิง	ได้แก่	ภาพยนตร์

ยอดเย่ียม	 ผู้ก�ากับฯ	 บทภาพยนตร์	 ผู้น�าแสดงชาย	

(คริสเตียน	เบล)	ผู้แสดงน�าหญิง	(เอมี่	อดัมส์)	ผู้แสดง

สมทบชาย	(แบรดลีย์	คูเปอร์)	และผู้แสดงสมทบหญิง	

(เจนนิเฟอร์	ลอว์เร็นซ์)	กล่าวได้ว่าได้เข้าชิงสาขาส�าคัญ

ทั้งหมด	 ผู้ที่เห็นช่ือภาษาไทยอาจจะเข้าใจว่าเป็นเร่ือง

เกี่ยวกับการทุจริต	 แต่สิ่งที่มีในเนื้อหาของภาพยนตร์มี

ทั้งการทุจริต	 การหลอกลวงคนอื่น	 การหลอกตัวเอง	

การโกหก	และการทรยศหกัหลงั	โดยทัง้หมดถูกถ่ายทอด

ผ่านเร่ืองของนักต้มตุ๋นท่ีถูกเอฟบีไอบังคับให้ใช้ความ

สามารถในการหลอกลวงเพื่อจัดการกับนักการเมืองและ

มาเฟีย

	 American	Hustle	มเีร่ืองราวทีม่ลีกัษณะเปน็แบบ

ฉบับ	สร้างตัวละครได้อย่างมีมิติ	และตัวละครเหล่านั้น

มชีีวิตชีวาดว้ยทกัษะการแสดง	และการทุม่เททีน่่ายกยอ่ง	

อย่างไรก็ตาม	 ด้วยการเดินเร่ืองที่รวดเร็วอาศัยบท

สนทนาค่อนข้างมากและบางช่วงอาจถึงข้ันเข้าใจไม่ทัน

ท�าให้อาจไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ทุกคนจะชื่นชอบ

News
ข่าว

ABI ม.รังสิต
รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดท�าแผนธุรกิจ
มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่

	 โครงการจัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต	(Authorized	Business	

Incubators)	(ABI)	มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดท�าแผน

ธุรกิจ	สนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีจบการศึกษาไม่เกิน	5	ปี	ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	

มีความสามารถในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่	

	 อาจารยเ์บญจา	สนัตธินานนท	์ผูอ้�านวยการศูนยบ์ม่เพาะธรุกจิและทรัพยส์นิ

ทางปัญญา	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดเผยว่า	 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทาง

ปัญญา	 ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต	(Authorized	

Business	Incubators)	หรือ	ABI	โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้แก่นักศึกษา

และศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน	5	ปี	และต้องการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ	ซึ่งมี

การจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการเพือ่ใหส้ามารถจดัท�าแผนธรุกจิ	และขอ

กู้เงินจากส�านักงานกองทุนต้ังตัวได้และสถาบันการเงิน		5	สถาบัน	ท่ีเข้าร่วมโครงการ

โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้�าประกัน	 ได้แก่	 ธนาคารออมสิน	 	 ธนาคารกรุงไทย		

ธนาคารอสิลาม	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	และธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 โดยมีการคิดอัตรา

ดอกเบี้ยแตกต่างกัน	และมีวงเงินกู้ไม่เกิน	3	ล้านบาท	ต่อ	1	โครงการ	

	 “ส�านักงานกองทุนต้ังตัวได้ท�างานอยู่ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	(สกอ.)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถที่จะยื่นเป็นหน่วย

บ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต	หรือ	ABI	ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพิ่มข้ึนในประเทศไทย	 โดยจะ

สนับสนุนในส่วนของการให้หน่วย	ABI	 ย่อยต่างๆ	 เป็นตัวช่วยในการพัฒนาผู้

ประกอบการ	ทั้งนี้	ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่

จบการศึกษาไม่เกิน	5	 ปี	 ทั้งระดับปริญญาตรี	 โท	 และเอก	 มีสัญชาติไทย	 เป็น

นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาระดับ	 ปวส.	 หรือเป็นนักศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษา	 	 โดยหน่วย	ABI	 จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดูในเรื่องของการสอนเขียน

แผน	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ	และเมื่อมีความรู้ในการ

เขียนแผนนั้นแล้ว	เราก็จะให้เขาเขียนแผน	เพื่อพร้อมในการยื่นกู้	ซึ่งวัตถุประสงค์

ของคนท่ีมาเข้าร่วมโครงการคือ	ต้องการกู้เงิน	แทนท่ีธนาคารของรัฐจะมาพิจารณาเอง	

ก็เหมือนกับส่งมาให้หน่วย	ABI	ช่วยขัดเกลา	ช่วยบ่มเพาะ	ช่วยคัดกรองในเบื้องต้น

ให้ก่อน”	ผู้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา	กล่าว

	 ทั้งนี้	เปิดรับสมัครจ�านวนจ�ากัดรอบแรก	40	คน	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	โดย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

และทรัพยส์นิทางปญัญา	มหาวทิยาลยัรังสติ	โทร.	0-2997-2200-30	ตอ่	3202-3204	

อาจารย์เบญจา สันติธนานนท์
ผู้อ�านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
และทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต

Playing	Game	(RPG)	จะต้องรู้จักแน่นอนครับ	นั่นก็

คือเกม	Final	Fantasy	ภาค	13	แต่แน่นอนภาคนี้ไม่ใช่

ภาคปกติเหมือนทุกภาค	ส�าหรับชื่อภาคนี้คือ	Lighting	

Returns:	Final	Fantasy	 ในภาคนี้เราจะได้รับบทบาท

เป็น	Lighting		ตัวละครหลักของเรื่องนี้	ที่จะผจญภัย

ไปกับฉากสุดอลังการ	 พร้อมทั้งสนุกไปกับเน้ือเร่ือง

ใหม่ๆ	และภาพกราฟิกที่ถูกจัดว่าเป็นเกม	Fantasy	ที่

มภีาพกราฟกิสวยงามทีส่ดุ	ซึง่ในภาคน้ีมเีน้ือหาเกมเพิม่

เติมที่ให้ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเสริมเพิ่มเติมจากตัว

เกมปกติได้แบบที่เรียกว่า	DLC	ด้วย	ส�าหรับเกม	Light-

ing	Returns:	Final	Fantasy	นี้จะออกวางขายในเดือน

กุมภาพันธ์นี้	ทั้งบนเครื่อง	XBOX	ONE,	Play	Station	4	

พร้อมกันในราคาประมาณ	1,900	บาท	และท่ีพลาดไม่ได้

คือ	Version	ชุดนักสะสมราคาประมาณ	3,200	ซึ่งจะได้	

หนังสือปกแข็ง	Art	book	 นาฬิกาพกพา	Silver	Em-

bossed	และเน้ือหาเกมพิเศษ	DLC	แน่นอนครับส�าหรับ

แฟนๆ	Final	Fantasy	ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ส�าหรับคนเรามากครับ

	 เริ่มกันที่	Nike+Running	รุ่น	4.5.0	เป็น	Apps	

ทีม่ทีัง้ใน	iOS	และ	Android	(ก่อนน้ีจะเปน็	Nike+)	Apps	

น้ีจะช่วยบันทึกการวิ่ง	 ความเร็วเฉลี่ย	 และค�านวณ

จ�านวน	Calories	ที่เผาผลาญไป	ซึ่งสามารถช่วยให้เรา

สามารถออกก�าลงักายดว้ยการวิง่อยา่งมเีปา้หมาย	การ

ท�างานของโปรแกรม	จะวดัระยะทางจากการสัน่ของมอื	

หากถอืตลอดการวิง่บนลูว่ิง่ใน	Fitness	หรือใสป่ลอกแขน	

(Arm	Band)	 ก็ช่วยให้สะดวกยิ่งข้ึน	 หรือจะวัดระยะ

ทางการวิ่งจริงจาก	GPS	ก็จะได้ค่าที่ตรงแน่นอน	แถม

ยังสร้างแรงกระตุ้นในการวิ่งด้วยการเปรียบเทียบสถิติ

การวิง่ของเรากับคนอืน่ๆ	ทีเ่ปน็สมาชิก	Nike+Running	

อีกด้วย	

	 ดูเพิ่มเติม	 ได้ที่	http://nikeplus.nike.com/

plus/products/gps_app/	 อุปกรณ์พกพาส�าหรับออก

ก�าลังกายยังไม่จบครับ	ขอต่อตอนที่	2	ฉบับหน้าครับ



Verbal language
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Interview
 ขึ้นแท่น[จิราภรณ์ ตุลาผล]

	 คนสมัยก่อนมักจะพูดว่า	 “การท�ากิจกรรมน้ัน

เปน็การบัน่ทอนเวลาในการอา่นหนังสอื	แลว้จะเรียนหนงัสอื

รู้เรื่องได้อย่างไร”	ประโยคนี้	อาจไม่มีค�าตอบใดที่ฟันธงถึง

ความถูกต้องว่าท�าสิ่งใดแล้วจะดี	หรือท�าหลายสิ่งแล้วจะ

ผดิพลาด	วนัน้ีเราไดมี้โอกาสจบัเข่าคยุกับอาจารยด์เีดน่ฝา่ย

กิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิต	ประจ�าปี	2556	ผู้ซึ่ง

เห็นความส�าคัญของการท�ากิจกรรมว่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่

ท�าให้คนหน่ึงคนน้ันเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์แบบ	 น่ันก็คือ	

อาจารย์นวรัตน์	 ก๋งเม่ง	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	อาจารย์ผู้คลุกคลีกับ

กิจกรรมและนักศึกษามานานถึง	11	ปี	

รางวัลของ “แม่พิมพ์”

	 รู้สึกภูมิใจและดีใจ	ส�าหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นฝ่าย

กิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น	เราท�าสิ่งนี้ด้วยใจ	

ด้วยความอยากท�า	จากที่เคยเป็นศิษย์เก่า	เป็นนักกิจกรรม	

วนัน้ีเราไดถ้า่ยทอดประสบการณ์ใหแ้กนั่กศกึษา	ใหพ้วกเขา

ได้ลองท�า	ประสบปัญหา	และได้แก้ไขปัญหา	เราเป็นเพียง

ที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนเท่าน้ัน	 อาจารย์คิดตลอดว่าการ

ท�างานกจิการนักศกึษาเหมอืนเปน็การปดิทองหลงัพระ	ทกุ

คนให้ความส�าคัญกับการเรียนหนังสือ	และการได้ปริญญา

ที่จะเป็นหลักฐานส�าหรับใช้ในการท�างาน	แต่กิจกรรมนั้นก็

ส�าคญั	วนัน้ีคณุอาจจะไม่ใช่คนทีเ่รียนดแีละเก่ง	แตไ่ปทีไ่หน

แล้วสังคมยอมรับ	ถามว่าเด็กเหล่านี้มาจากอะไร	พวกเขา

กม็าจากเดก็ทีท่�ากจิกรรม	หากเปรียบเทยีบใหเ้หน็ภาพชัดเจน

มากข้ึน	หมายถงึ	นักศึกษาทกุคนเมือ่จบออกไปจะมภีาพหนึง่

ที่สวยงามด้วยเกรด	ด้วยใบปริญญา	แต่หากนักศึกษาคนนั้น	

เรียนด้วยท�ากิจกรรมด้วย	 เขาก็จะมีทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

ที่สวยงาม	เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ	เพราะการเรียนอย่างเดียว

น้ันไม่เพียงพอต้องมีการท�ากิจกรรมเข้าไปเพื่อพัฒนาใจ	 ยก

ระดับใจด้วย	 โดยส่วนตัวอาจารย์ต้ังใจจะท�าต่อไป	 ท�าให้ดี

ที่สุดเท่าที่ยังมีก�าลัง	ทุกวันนี้นักศึกษาเขายกให้เราเป็น	“แม่”	

มันเป็นค�าที่ยิ่งใหญ่	เพราะว่าแม่พิมพ์ก็คือครู	แต่ค�าว่า	“แม่”	

ที่ได้รับจากนักศึกษา	 ท�าให้เรารู้ว่าเราและเขาเหมือนคนใน

ครอบครัวจริงๆ	 ดูแลซึ่งกันและกัน	 เพราะฉะน้ัน	 ทุกวันน้ี	

“คณะศิลปศาสตร์เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง”

คุณภาพของกิจการนักศึกษา

	 หากเปรียบเทียบจากจ�านวนเด็กนักศึกษารุ่นเก่าๆ	 ที่

ท�างานกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์น้ัน	 จ�านวนไม่

มากเท่าไรนักประมาณ	20-30	คน	เคยเลี้ยงข้าวเด็กกิจกรรม

เหล่านี้หม้อเล็กๆ	ปัจจุบันนี้ต้องหุงข้าว	4	หม้อใหญ่	พร้อม

ดว้ยมามา่	6-8	ลงั	ท�าใหเ้ราเหน็ความแตกตา่งในการใหค้วาม

ส�าคัญของการท�ากิจกรรม	 กลายเป็นว่าตอนน้ีอาจารย์มี

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคณะ	จ�านวน	170	คน	

เพราะฉะนั้นภูมิใจนะคะ	ภูมิใจกับตัวเอง	 	 เวลาท�ากิจกรรม

เขากินอะไร	เรากินเหมือนกัน	กินข้าวหม้อเดียวกัน	ท�าทุกสิ่ง

ทุกอย่างด้วยใจเหมือนกัน	 ส�าหรับชีวิตมหาวิทยาลัยน้ัน	

กิจกรรมจะเป็นอีกหน่ึงตัวฝึกที่ดีที่จะท�าให้พลเมืองของ

ประเทศน้ีเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบตามวิสัยทัศน์ของท่าน

อธิการบด	ีทีเ่รียกวา่	“ธรรมาธิปไตย”	ทีท่า่นสร้างวชิานีข้ึ้นมา

เพราะว่า	วิทยายุทธเหล่านี้เราจะไม่ได้จากในห้องเรียน	วิชา

เรียนน้ันไมส่ามารถบอกเดก็ใหเ้ปน็ประชาธิปไตยได	้ถา้ไมฝ่กึ

ให้พวกเขารู้ว่าประชาธิปไตยเกิดมาจากอะไร	 จึงต้องใช้

กจิกรรมทัง้หลายพฒันาข้ึนมาเพือ่เปน็	Case	Studies	ใหพ้วก

เขาได้เรียนรู้	 ชีวิตจะสมบูรณ์แบบได้จ�าเป็นจะต้องเรียนแบบ	

360	องศา	ทั้งวิชาการและกิจกรรมต้องไปด้วยกัน

	 ช่วงนี้ก็ใกล้วันวาเลนไทน์เข้ามาแล้ว	น้องๆ	ในรั้วรังสิตทราบหรือไม่ครับว่า	

ดอกกหุลาบทีเ่ราจะใหก้นัในวนัวาเลนไทน์นัน้	นอกจากจะสือ่ถงึความหมายในเร่ือง

ของความรักที่ีมอบให้กันแล้ว	 ดอกกุหลาบบางสายพันธุ์ยังมีคุณประโยชน์ทาง

ยาสมนุไพรอกีดว้ย	กหุลาบทีว่่าน้ีมช่ืีอเรียกวา่		“กหุลาบมอญ”		ซึง่ดอกของกหุลาบ

พันธุ์นี้จะมีลักษณะค่อนข้างกลม	กลีบดอกเรียงซ้อนกันหลายชั้น	วนออกด้านนอก

เป็นรัศมีโดยรอบ	มีสีชมพูอ่อน	ถึงสีชมพูเข้ม	และเมื่อแก่จัดจะหลุดร่วงง่าย	โดย

กลีบดอกแห้งที่น�ามาท�าชากุหลาบ	มีสรรพคุณเป็นยาขนานเอก	ช่วยบ�ารุงหัวใจ	

แก้อ่อนเพลีย	ช่วยการควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้เป็นปกติ		บ�ารุงผิวพรรณ

ท�าให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง	 	หน้าตาอ่อนกว่าวัย	 	 และยังช่วยปรับฮอร์โมนใน

ร่างกายให้สมดุล	 ซ่ึงเหมาะอย่างย่ิงส�าหรับผู้ท่ีมีปัญหาเร่ืองประจ�าเดือน		นอกจากน้ี	

ยังมีวิตามินซีสูง	จึงช่วยในเรื่องการขับถ่าย	และชะล้างสารพิษในร่างกาย	และยัง

กระตุ้นระบบประสาท	มีผลให้ร่างกายสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นอีกด้วย	แต่สิ่งที่ควรระวังคือ	หลีกเลี่ยงกุหลาบที่ไม่ได้ปลูกเอง	เพราะอาจมี

สารเคมีอันตรายตกค้างอยู่	 เมื่อรู้ดังนี้แล้วน้องๆ	 โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยากผิวสวย

คงไม่พลาดที่จะหาชากุหลาบมารับประทานนะครับ

	 คงยังไม่สายเกินไปที่จะกล่าวค�าอวยพรปีใหม่กันนะครับ	 คร้ังน้ีครูจึงถือโอกาสน�าค�า

อวยพรภาษาฝรั่งเศสมาบอกกัน	เผื่อจะได้ฝึกพูดอวยพรกับเพื่อนๆ	นะครับ

 BONNE ANNEE ! BONNE SANTE !  

	 อ่านว่า	บอนน์	นันเน่	!	บอนน์	ซ็องเต้	!	

	 แปลว่า	สวัสดีปีใหม่	ขอให้สุขภาพแข็งแรง	

 Que t’aies pleines de bonheur tout le long de l’année 

	 อ่านว่า	เกอ	เต	แปลนน์	เดอ	บอนเนอร์	ตู	เลอ	ลงก์	เดอ	ลันเน่	

	 แปลว่า	ให้มีความสุขตลอดปี

 Que tout vos(tes) voeux soient achevés.  

	 อ่านว่า	เกอ	ตู	โว	(เต)	เวอ	ซัว	ตาเชอเว่	 	

	 แปลว่า	ให้สมหวังทุกประการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต
รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นฝ่ายกิจการนักศึกษา 2556

อาจารย์นวรัตน์ ก๋งเม่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

กุหลาบเป็นยา

อวยพรปีใหม่
ในแบบฉบับภาษาฝรั่งเศส
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ล้อมรั้วกิจกรรม[กนกกร ชูแก้ว]

	 คุกกี้	 เป็นขนมที่เราพบได้ทั่วไปในร้านเบเกอร์ร่ี	 ร้านกาแฟ	

หรือตามสถานทีท่ีข่ายของทานเลน่ต่างๆ	อกีทัง้ยงัเปน็ขนมทีส่ามารถ

เริ่มต้นท�าได้ด้วยตนเองง่ายๆ	เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์	มีสูตรขนม	แต่

น่ันคณุตอ้งมเีวลา	และทีส่�าคญัตอ้งมีความต้ังใจในการลงมอืท�า	เพือ่

อะไรน่ันหรือ	ค�าตอบคอื	เพือ่ใหข้นมของคณุมีความอร่อยจากความ

ตั้งใจนั่นเอง	วันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ	“ตวง	หรือ	

นางสาววัลญา	 ตุลาผล”	 ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ด้วยความอยากรู้

อยากลอง	 และอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง	 จึงเร่ิมต้นเปิดบ้าน

ขนมอบเป็นงานอดิเรกเสริมจนกลายมาเป็นธุรกิจเล็กๆ	 ในทุกวันนี้	

กับคติประจ�าใจที่ว่า	“ที่เรียนมาก็น�ามาใช้	ที่ไม่เรียนมาก็ต้องน�ามา

ใช้”	เพราะนอกจาก	“บา้นขนมอบ”	แลว้ปจัจบุนัศษิยเ์กา่คนน้ียงัเปน็	

Technical	Consultant	ให้กับบริษัท	FusionWare	บริษัทที่ท�าธุรกิจ

ด้านระบบไอทีอีกด้วย

	 “บ้านขนมอบ	by	Wanlaya	 เริ่มต้นจากความอยากรู้อยาก

เหน็	และอยากลองท�าขนมเลน่ๆ	ทีบ่า้น	ในเวลาทีว่า่งจากการท�างาน

ประจ�า	 และหลังเลิกเรียน	 เพราะที่บ้านมีอุปกรณ์และมีพื้นฐานใน

การท�าขนมอบอยู่บ้าง	จึงเริ่มต้นจากหัดท�าขนมที่ง่ายๆ	ไม่ซับซ้อน

ในการท�าอย่าง	คุกกี้	ตอนนั้นตวงท�าให้หลายคนชิมอยู่เป็นปีค่ะ		

จนได้สูตรที่ลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง	 จากน้ันจึงเร่ิมน�า

ขนมไปฝากร้านกาแฟของญาติเพื่อวางขายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง	ผล

ตอบรับจากการวางขายเร่ิมดข้ึีนเร่ือยๆ	จงึมกี�าลงัใจทีจ่ะเดนิหน้ากบั

ธุรกิจน้ีอยา่งจริงจงั	โดยเร่ิมขยายพืน้ทีใ่นการวางขนมไปยงัร้านกาแฟ	

	 ตลอดปีท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตมีงานพิธีการ

หรือกิจกรรมต่างๆ	มากมายแทบทุกเดือน	ซ่ึงในแต่ละงาน

มีชุดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท่ีสวยงาม	หรูหรา	ดึงดูด

สายตาผู้ชม	นอกจากน้ี	ยังได้เห็นการน�าเสนอผลงานฝีมือ

ประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ	 ล้วนวิจิตรสวยงาม	 เช่น	 พาน

ดอกไม้	พวงมาลัย	พวงหรีด	 เคร่ืองสักการะ	และเคร่ือง

ประดับต่างๆ	 เช่น	 นกยูงทอง	 เป็นต้น	 เบ้ืองหลังความ

สวยงามอลังการ	 ฉากหลังท่ีพบได้เห็นเป็นฝีมือของกลุ่ม

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม	 กลุ่มชมรมนาฏศิลป์ไทย	

ชมรมดนตรีไทย	และนักศึกษาท่ัวไปท่ีมีใจรักกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	30	คน	ท่ีได้รวมตัวท�างานใน

ห้องนาฏศิลป์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	แม้เป็นห้อง

เล็กๆ	แต่อบอุ่นไปด้วยใจรักในการท�ากิจกรรม	ซ่ึงห้องแห่ง

น้ีแทบไม่ว่างเว้นท้ังกลางวันกลางคืน	เป็นแหล่งรวมตัวฝึก

ซ้อมการแสดง	ซ้อมร�า	ประชุมคิดสร้างสรรค์การแสดงและ

ช่วยกันลงแรงประดิษฐ์งานฝีมือ

	 ดังน้ันจึงขอน�าเสนอเร่ืองราวการท�ากิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมผ่านการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาทุนศิลป-

วัฒนธรรม	

	 นางสาวเบญจมัย	ชิวค้า	(น้�าผ้ึง)	ประธานนักศึกษา

ทุนศิลปวัฒนธรรม	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 ท่ีผ่านมามีกิจกรรม

ออกงานการแสดงมาตลอดทุกงาน	เพียงแค่เทอมเดียวก็มี

มากถึง	8	งาน	เช่น	งานพิธีไหว้ครู	งานฉลองพระชันษา	

100	 ปี	 สมเด็จพระสังฆราชฯ	 งานถวายพระพรในหลวง	

งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีภูฏาน	รวมถึงงานบวงสรวง

องค์สุริยเทพ	 เน่ืองในโอกาสครบรอบวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย

	 “พวกเรายินดีช่วยงานทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	

เพ่ือสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและมีใจรักในการ

ร�าและการแสดง	ไม่อยากท้ิงความสามารถด้านน้ี	อีกท้ังมี

และร้านค้าอื่นๆ	และเมื่อไม่นานมานี้	จึงเริ่มท�าธุรกิจออนไลน์ผ่าน

สื่อที่ยิ่งใหญ่อย่าง	Facebook	ด้วยชื่อ	บ้านขนมอบ	(www.face-

book.com/WanlayaShop)

	 ถึงแม้จะเปิดตัวได้ไม่นานแต่ก็เร่ิมมีผู้สนใจส่ังซื้อขนมของ

เรามากข้ึน	ทัง้ในรูปแบบสัง่ทานเอง	สัง่ใหจ้ดัแพคเกจเพือ่น�าไปเปน็

ของขวัญ	ของฝาก	รวมถึงสั่งเพื่อน�าไปแบ่งขายที่จังหวัดอื่นๆ	ก็มี

ค่ะ	แต่บนโอกาสดีๆ	บางครั้งก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อขอวางขนมตามร้าน	หรือการที่ต้องน�า

ขนมทีข่ายไมห่มดกลบัมาบา้งในช่วงแรก	แต่ดว้ยความมุง่มัน่	ตัง้ใจ	

ถงึจะทอ้บา้งเรากผ็า่นพน้มนัมาไดห้ลายตอ่หลายคร้ัง	ซึง่สิง่เหลา่น้ี

ก็เป็นบทเรียนสอนให้เรารู้จักมองไปข้างหน้าบนพื้นฐานของ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา	 เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับปัญหาหรือ

อุปสรรค	แต่หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ	ก็ต้องสู้กับมันให้ถึงที่สุด	เพราะ

หากเราไม่ให้ก�าลังใจตัวเอง	 มันก็ยากที่จะรับก�าลังใจจากคนอื่น	

หรือจะสง่ต่อก�าลงัใจใหค้นอืน่ๆ	ยิง่เราท�างานหลายๆ	อยา่งในเวลา

เดียวกัน	อย่าให้ความเหน็ดเหนื่อยกลายมาเป็นปัญหา	แต่เราต้อง

มองโลกในแง่ดี	และมีความมุ่งมั่นซึ่งนั่นส�าคัญที่สุด

GOOD OLD DAY
บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน[จิราภรณ์ ตุลาผล]

รวมใจสร้างสรรค์
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ความสุขใจท่ีได้ท�า”

	 นางสาวกุฎาธาร	ครุธวิเศษ	(แป้ง)	รองประธานนักศึกษา

ทุนศิลปวัฒนธรรม	เล่าว่า	แม้งานเยอะจนรู้สึกเหน่ือย	แต่ไม่

เบ่ือเลย	พวกเราท�ากิจกรรมร่วมกันทุกวันด้วยความสนุกสนาน	

รู้สึกได้ว่าเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน	บางช่วงพวกเรามีงาน

ต่อเน่ืองหลายงาน	ครูเบสจะถามก่อนว่าไหวไหม	เหน่ือยหรือ

ไม่	 ถ้าติดเรียนก็จะหาเพ่ือนๆ	คนอ่ืนมาแสดงสลับกันไป	 ซ่ึง

เราจะรับงานให้เต็มท่ีและแบ่งเวลาเรียนกับการสอบให้เหมาะสม

	 นางสาวนงนาถ	 ภัทรศรีอภิรมย์	(หญิง)	 รองประธาน

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม	กล่าวว่า	การรวมตัวของเราได้รับ

การสนับสนุนจากอาจารย์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	

พวกเราจึงได้เป็นตัวของตัวเอง	 กล้าแสดงออกได้อย่างเต็มท่ี	

เม่ือว่างจากเรียนก็มารวมตัวท่ีห้องน้ีมาซ้อมร�าและท�างานด้วย

กัน	 ซ่ึงทุกคนท�าหน้าท่ีทุกอย่าง	 ไม่ใช่แสดงหรือร�าอย่างเดียว	

เช่น	จัดดอกไม้	จัดเคร่ืองประดับ	จัดเคร่ืองแต่งกายฯลฯ	

	 ส่ิงหน่ึงท่ีน้องๆ	 ท้ังสามคนใจตรงกันถึงความต้ังใจใน

งานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมคือ	 “แบบอย่างท่ีดีของเรา	

คือ	 ครูเบส	 หรืออาจารย์เริงศักด์ิ	 แก้วเพ็ชร	 อาจารย์ประจ�า

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ซ่ึงท�างานอย่างทุ่มเท	ดูแลดีมาก	

ให้ค�าปรึกษาได้ทุกเร่ือง	สอนให้พวกเรารู้จักคิดสร้างสรรค์งาน	

เม่ือได้รับงานจะน�ามาประชุมและรับฟังความคิดเห็นถึง

แนวทางการจัดแสดง	แม้จะคิดแตกต่างก็หาจุดลงตัวได้	เช่น	

การคิดงานแสดงในพิธีถวายพระพรในหลวง	 ซ่ึงเราได้คิด

สร้างสรรค์การแสดงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ท้ังน้ี

ถือว่าเป็นการพัฒนา	ปรับปรุงให้ดีข้ึน	

	 ท้ิงท้ายด้วยการเชิญชวนเพ่ือนๆ	นักศึกษาท่ัวไปท่ีสนใจ

งานกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม	ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องร�าได้	ขอ

เพียงมีใจรัก	มีความต้ังใจ	และอดทน	ก็สามารถฝึกร�าและร่วม

การแสดงได้	เพ่ือมาร่วมสานต่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ท่ีผ่าน

มามีเพ่ือนๆ	จากชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและจากคณะต่างๆ	

เข้าร่วมท�างานแบบครอบครัวเดียวกันและรวมใจเป็นหน่ึงเพ่ือ

ไปสู่เป้าหมายการสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่อไป

นางสาวเบญจมัย  ชิวค้า

นางสาววัลญา ตุลาผล ศิษย์เก่าสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวกุฎาธาร  ครุธวิเศษ

นางสาวนงนาถ ภัทรศรีอภิรมย์

อาจารย์เริงศักดิ์  แก้วเพ็ชร (ครูเบส)
อาจารย์ประจ�าศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต
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