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เรื่องราว...
 เรื่องราว คำาหนึ่งคำาที่รวบรวมทุกความรู้สึก ทุกภาพ
ความทรงจำา เมื่อปีมะเส็ง 2556 ที่ผ่านมา ทุกคนคงผ่านทั้ง
เรื่องดีมาก ดี แย่มาก และแย่ มาแล้วมากมาย สิ่งที่เรานึกถึงแล้ว 
ยังจำาได้นั่นล่ะ คือเรื่องราว คือความทรงจำา
 ปีมะเมีย 2557 ปีใหม่นี้ หลายคนคงถือเอาโอกาสนี้
เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่ สร้างเรื่องราวใหม่ๆ บางคน
อาจอยากลดบางสิ่งลงในปีนี้ หรือบางคนอยากแก้ไขบางสิ่งใน
ปีนี้ และไม่ว่าคุณจะวางแผนชีวิตกับปีใหม่นี้อย่างไรก็ตาม เราขอ
ให้คุณมีความสุขกับปีใหม่ กับเรื่องราวของคุณ
 “สารรังสิต” ฉบับแรกของปีมะเมียนี้ เราก็มีเรื่องราว
ดีๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วรังสิตมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดต
ทิศทางในอนาคตสำาหรับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ในวาระครบ
รอบ 25 ปี รวมไปถึงกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ โครงการ “First 
Year System” กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ไทยกับนักศึกษาต่างชาติ ผลงาน MV ของนักศึกษาดิจิทัลอาร์ต 
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รับรางวัลจาก. .สสอท.  
และเรื่องราวการทำางานเป็นล่ามอิสระจากศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ 
เป็นต้น ท้ายที่สุดนี้ อยากเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วม
อ่านและเก็บเรื่องราวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้อยู่ในความ
ทรงจำาของเราไปด้วยกัน 
 

6 ศูนย์บริการนานาชาติ ม.รังสิต 
 จัดโครงการ “First Year System”     

8 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
 ประเทศภูฎาน เยี่ยมเยือน  
 มหาวิทยาลัยรังสิต

12 ทีม Partner Stunts ม.รังสิต 
 คว้าแชมป์โลกเชียร์ลีดดิ้ง ครั้งที่ 7  

13 MV เพลงของ Slot Machine 
 ผลงาน นศ.ดิจิทัลอาร์ต

	 ย้อนกลับไปเมื่อปี	พ.ศ.	2531		คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์	 	 ได้ถือก�าเนิดขึ้นในวิทยาลัยรังสิต	 ตามแผน 

ด�าเนินการ	5	ปีแรก	(พ.ศ.	2529-2533)	ของ	ดร.อาทิตย์	

อุไรรัตน์	 	 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น	 “มหาวิทยาลัย

รังสิต”	 อย่างเต็มตัวในปี	 พ.ศ..2533	 และมีการยก

ระดับจากคณะเป็น	 “วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์”	 ใน

ปี	 พ.ศ.	 2545	 และในปีการศึกษา	 2556	 วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนินการเรียนการสอนมาเป็น

ระยะเวลา	 25	 ปี	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาประเทศแล้วหลายต่อหลายรุ่นกว่า		5,000		คน							เนื่องในโอกาส 

ครบรอบ	 25	 ปี	 ครั้งนี้	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 จึงจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมเชิง

วิชาการ	 	 จัดโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและส�านักงาน	 พร้อมเปิดหลักสูตรใหม	่ 

เพื่อเฉลิมฉลองและต่อยอดความส�าเร็จของนักศึกษา

กิจกรรมเชิงวิชาการ ให้บริการสังคม
 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ธรรมศักดิ์	 รุจิระยรรยง	 

คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	 

ในโอกาสครบรอบ	 25	 ปี	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 ทาง 

วิทยาลัยฯ	ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างปี	พ.ศ.	2556-2557	 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว	 แบ่งเป็นกิจกรรม

เชิงวิชาการ	 5	 กิจกรรม	 คือ	 1.	 งานประชุมวิชาการใน

โอกาสครบรอบ	 25	 ปี	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 และการ

ประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 

2556	 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย	 และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ร่วมกับ	 บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 และ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย	 และการแสดง 

นิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา	 ซึ่งจัดไป 

เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 ที่ผ่านมา	 2.	 โครงการประกวดนวัตกรรม	 ในหัวข้อ	 “นวัตกรรม 

พลังงาน	 ยานยนต์	 แมคคาทรอนิกส์	 คิดอย่างสร้างสรรค์	 ท�าอย่างมืออาชีพ	 สร้างรากฐาน

เทคโนโลยีไทยให้มั่นคง”	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 นักเรียนอาชีวศึกษา	

ปวช.	 และ	 ปวส.	 ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด	 โดยจะจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและ

ประกาศผลในวันที่	9-10	มกราคม	2557		ซึ่งตรงกับงาน	Open	House	มหาวิทยาลัยรังสิต			3.	

งานแสดงมุฑิตาจิต		ศาสตราจารย์	ธ�ารงค์		 เปรมปรีดิ์	 	อดีตคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

และงานคืนสู่เหย้าชาวสีเลือดหมู	 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม	 2557	 เพื่อมอบรางวัลเชิดชู

เกียรติให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ	 และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	 โดย

เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แก่รุ่นน้อง	 ฯลฯ	 

4.	 จัดท�าหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ	 25	 ปี	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 ซึ่งประกอบด้วย

ประวัติของวิทยาลัยฯ	 สาส์นจากคณบดีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน	 ศิษย์เก่าที่

ประสบความส�าเร็จในสาขาวิชาต่างๆ	 และผลงานของคณาจารย์และ

นักศึกษา	5.	ผลักดันวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

รังสิต	(RSU	JET)	ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย	(Thai		Jour-

nal	Citation		Index:	TCI)		เพื่อให้เกิดการยอมรับในแวดวงวิจัย		พร้อม

ทั้งจัดท�าระบบฐานข้อมูลวารสารดังกล่าวแบบออนไลน์		เพื่อความสะดวก

รวดเร็วส�าหรับผู้ที่ต้องการส่งบทความวิจัยหรือวิชาการของวารสาร	 (Rsu	

Journal		of		Engineering:		RSU	JET)

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสำานักงาน
	 สืบเนื่องจากปี	 พ.ศ.	 2554	 มหาวิทยาลัยรังสิตประสบปัญหา

มหาอุทกภัยครั้งใหญ่เป็นเวลานานกว่า	 2	 เดือน	 ส่งผลให้อาคารเรียน	

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ได้รับความเสียหาย	ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาทาง

วิทยาลัยได้ท�าการซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ	มาทดแทน

	 “ในโอกาสน้ีจึงถือโอกาสปรับปรุงอาคารวิษณุรัตน์ใหม่ทั้งหมด	

โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา	ห้องเรียน	และส�านักงาน	เนื่องจาก

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มีการเปิดสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประเทศอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งหมด	 9	 สาขาวิชา		

ได้แก่	1.	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล		2.	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	3.	สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	4.	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	5.	สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ	 6.	 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	 7.	 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์	 

8.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 และ	 9.	 สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ�ารุง

อากาศยาน	ดังนั้นจึงปรับขยายห้องพักอาจารย์	ห้องเรียน	ส�านักงาน	และ

ห้องปฏิบัติการให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ได้จัดห้องพิเศษใน

โอกาส	 25	 ปี	 เพื่อเก็บรวบรวมเอกสารส�าคัญต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์	 โดยภายในห้องแบ่งพื้นที่เป็นส่วนของสมาคมศิษย์เก่า	

และห้องจัดแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา	 ฯลฯ	 ซึ่งโครงการ 

ดงักล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีการศกึษาที	่3/2556”	รศ.ดร.ธรรมศกัดิ	์

กล่าวเสริม

เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ มุ่งสู่ “อาชีวอัจฉริยะ”
	 ในปีการศึกษา	 1/2557	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เดินหน้าเปิด

หลักสูตรใหม่	 เทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

สาขาวิชาซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	หวังผลักดันนักเรียนสายวิชาชีพ	ปวช.	และ

ปวส.	เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาฝีมือกับแนวคิด	“อาชีวอัจฉริยะ”	

	 “วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 มีสาขาวิชาที่

ค่อนข้างจะครอบคลุมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้ว	 ซึ่งการเรียนการ

สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นทฤษฏี	ค�านวณ	ฯลฯ	ดังนั้น	จึงเป็น

วิศวกรที่เป็นนักคิด	 นักออกแบบวางแผน	 และควบคุมงาน	 ซึ่งจะแตกต่าง

จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 หรือ	 “อาชีวะอัจฉริยะ”	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นนักเรียนสายวิชาชีพ	ปวช.	และปวส.	โดยที่นักเรียนสายสามัญก็สามารถ

เรียนได้	 โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะทางด้านฝีมือและการปฏิบัติการ	 ฯลฯ	

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 แบ่งออก

เป็น	3	 แขนงวิชา	 ได้แก่	 1.	 แขนงวิชาพลังงาน	 โดยร่วมมือกับกระทรวง

พลังงาน	 2.	 แขนงวิชาแมคคาทรอนิกส์	 	 และ	 	 3.	 แขนงวิชายานยนต์		 

ในส่วนของวิชาซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 จะร่วมกับบริษัทการบินไทย	 

สายการบินนกแอร์	 เป็นต้น	 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนักศึกษาจะเรียนสาขา

วิชาพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย	 และฝึกงานในลักษณะสหกิจศึกษากับบริษัท

พันธมิตร	 นอกจากนี้	 ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา	ไฟฟ้า	และคอมพิวเตอร์		หลักสูตรเดียวกับที่สอนนักศึกษา

ต่างชาติ	อาทิ	นักศึกษาทุน	Trongsa	Penlop	ชาวภูฏาน”	คณบดี	กล่าว

เพิ่มเติม	

	 ทัง้นี	้ วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์	ยงัมแีผนเปิดวชิาเลอืกทีเ่กีย่วข้อง 

กับการขนส่งระบบราง	 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	

วิศวกรรมไฟฟ้า	 และวิศวกรรมโยธา	 ได้เลือกเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดหรือ

เลือกศึกษาต่อได้ในอนาคต	 เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้เป็นที่แน่นอนแล้ว

ว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางการขนส่งระบบรางมากขึ้น

ปี        ว.วิศวกรรมศาสตร์ กับความก้าวหน้า
   เพื่อพัฒนาขุมพลังของประเทศ
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	 นางสาวชนิดาภา	 พงศ ์พุทธชาติ 

(แอมเพิล)	นักศึกษาชั้นปีที่	2	สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์	

คณะศิลปะและการออกแบบ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร	 แผนการ

เรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส	แต่เธอกลับตัดสินใจไม่เรียน

ต่อในสายภาษา	โดยเลือกที่จะเรียนทางด้านแฟชั่น

ดีไซน์	 เพราะต้องการจะสร้างสรรค์สไตล์ให้ผู้ที่ชื่น

ชอบแฟชั่น	 โดยผ่านการดีไซน์เสื้อผ้าให้เป็นที่ชื่น

ชอบแก่ผู้พบเห็น

	 “พอทราบว ่าตัว เองสนใจทางด ้าน

แฟชั่นดีไซน์	 ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนได้ศึกษาหา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ	 ที่เปิดสอนเกี่ยวกับ

แฟชั่นดีไซน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย	 และพบว่า

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือ

เสียงในการให้ความรู้ด้านแฟชั่นดีไซน์	 จึงเลือกมา

เรียนต่อที่สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์	 คณะศิลปะและ

การออกแบบ	มหาวิทยาลยัรังสติในทีส่ดุ	โดยแอมเพลิ

ต้ังใจไว้ว่า	 จะไปเรียนต่อเก่ียวกับแฟช่ันดีไซน์

เพิ่มเติมที่ประเทศฝร่ังเศส	 เพื่อกลับมาพัฒนา

วงการแฟชั่นไทยและสร้างสรรค์ผลงานแฟช่ันภาย

ใต้แบรนด์ของตัวเอง”	

	 ส�าหรับน้องๆ	 คนไหนที่สนใจอยากจะ

เข้ามาศึกษาต่อทางด้านแฟชั่นดีไซน์	 สิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ	ต้องมีใจรักในด้านแฟชั่นจริงๆ	ไม่ใช่เรียน

เพื่อตามกระแส	 เพราะสิ่งที่เราเรียนไปก็เพื่อท�าให้

ผู้อื่นดูดี	สร้างสไตล์ให้แก่	ผู้คน	ไม่ใช่แค่เพราะแต่ง

ตัวให้ตัวเอง	 การเรียนแฟชั่นเป็นการเรียนที่ต้องใช้

ความขยันและความอดทนเป็นอย่างมาก	 เพราะ

เป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ	 หากไม่รักจริงคงไม่

สามารถเรียนได้จนจบ	 แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง	

สนุกกับสิ่งที่เรารัก	 เราก็จะเดินทางไปถึงจุดหมาย

ที่ตั้งใจไว้ได้

	 นายบดินทร์	คุ้มโนนชัย	(บอย)	นักศึกษา

ชั้นปีที่	4	คณะกายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยรังสิต	

หนุ่มเมืองน�้าด�า	 “กาฬสินธุ์”	 ผู้มีจิตใจงามอยาก

ช่วยเหลือคนอื่นแต่แอบกลัวการผ่าตัด	 กลัวเข็ม

ฉีดยา	 จึงตัดสินใจเรียนในคณะกายภาพบ�าบัด	

เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักกายภาพบ�าบัด	ที่

มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค	 การรักษา	 และ

ความใส่ใจต่อผู้ป่วย	 ไม่เป็นรองวิชาชีพอื่นๆ	 ที่

ส�าคัญนักกายภาพบ�าบัดในเมืองไทยยังขาดแคลน

อีกด้วย

	 “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตัดสินใจเลือก

เรียนคณะกายภาพบ�าบัด	 และคิดว่าเลือกเรียนไม่

ผิด	 เพราะคณะกายภาพบ�าบัดมอบทักษะวิชาชีพ

ให้แก่เรา	 ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ	 ทั้ง

ในห้องเรียน	 คณะ	 การฝึกงาน	 ล้วนได้สอนให้

ลองคิด	 ลองท�า	 จนเกิดความรู้ที่เข้าใจได้ง่ายและ 

ลึกซึ้ง	นอกจากนี้	 ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่

คนรอบข้างได้อีกเช่นกัน	 ส�าหรับที่	 ม.รังสิต	 บอย

รู้สึกว่าที่นี่เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง	 อบอุ่นมาก	

ทั้งบรรยากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ที่

เอื้อต่อการเรียนรู้	 บอยมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ได้เรียน

มาจะน�าไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างแน่นอน	 ซึ่งบอยตั้งใจไว้ว่าหลังจากเรียนจบ

คงจะท�างานในโรงพยาบาลสักพัก	 แล้วค่อยเรียน

ต่อ	 ป.โท	 หลังจากเรียนจบจะกลับมาเปิดคลินิก

กายภาพบ�าบัดแบบ	 Holistic	 Medicine	 (การ

แพทย์แบบองค์รวม)	 เพราะอยากเห็นคนไทยมี

สุขภาพที่ดี	 โดยไม่ต้องเจ็บป่วย	 ด้วยหนึ่งสมอง

และสองมือของเรา”

	 	ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น	 เป็นอะไรที่

หาไม่ได้จากที่ไหนถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้ด้วยตัวเรา

เอง	 สุดท้ายนี้ฝากถึงน้องๆ	 ทุกคน	 ไม่ว่าน้องจะ

เลือกเรียนอะไร	สายไหน	ก็ให้น้องๆ	ตั้งใจและมุ่ง

มั่นกับสิ่งที่ตัวเองเลือก	และควรเตรียมอ่านหนังสือ

ให้มากๆ	จะได้ท�าความฝันให้เป็นจริง	

 

นางสาวชนิดาภา พงศ์พุทธชาติ (แอมเพิล)

นายบดินทร์ คุ้มโนนชัย (บอย)

Buffet
 บุฟเฟ่ต์[สมพล วชิรวัฒนา]

นางสาวชนิดาภา พงศ์พุทธชาติ (แอมเพิล) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายบดินทร์ คุ้มโนนชัย (บอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

0
5

นายมณฑลกฤษณ์ ทัดเทียม (อั้ม) นักศึกษาชั้นปี 1 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
	 “ขอให้คุณพ่อคุณแม่และคนที่เรารักมีแต่ความสุข	เจอแต่สิ่งดีๆ	

สุขภาพร่างกายแข็งแรง	คิดหวังสิ่งใด	ขอให้ได้ดังใจปรารถนา	สวัสดีปีใหม่	

2557	ทุกคน	และขอต้อนรับสู่ปีมะเมียครับ”

นายเสฎฐวุฒิ โรจนพิทยากุล (เบย์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
	 “ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ให้มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง	และให้คนไทยทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับ”	

นายวรภพ ฉายแก้งโปร่ง (ดีฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
	 “ขอให้คนที่ผมรักมีความสุข	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	

เจอแต่สิ่งดีๆ	เข้ามาในชีวิต	สิ่งที่ไม่ดีให้ทิ้งไว้กับปีเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่	

และขอให้มีความสุขตลอดไปครับ”	

นายชญานนท์ พันธุ์พูล (ตัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
	 “ขอให้คนที่ผมรักมีความสุข	เพราะเมื่อเขาสุขผมก็มีความสุขไป

ด้วย”		

นางสาวกนกรัตน์ โสมเขียน (จ๋อม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
	 “ขอให้คุณพ่อคุณแม่และคนไทยมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	

ตลอดปีตลอดไปคะ”	

นางสาวพณิชย์ฏา หัตถาภรณ์สกุล (ลูกเกด) นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์   

	 “ขอให้คนไทยมีแต่สิ่งดีๆ	เข้ามาในชีวิต	สิ่งที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไปกับ

ปีเก่า	สุข	สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา	และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง”

Notebook
[นายนาวิน คุ้มกลางดอน, นายวิโรจน์ สุขสวัสดิ์]

	 สวัสดีปี	2557	 ยินดีต้อนรับปีศักราชใหม่	 สารรังสิตฉบับนี้	 ขอถือ

โอกาสอวยพรส่งสุขปีใหม่	 และขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆ	 ของ 

ทุกคน	 เช่นเดียวกับน้องๆ	 นักศึกษาในรั้วรังสิต	 พวกเขาได้ร่วมส่งความสุข

ผ่านค�าอวยพรมาให้ทุกคนกันด้วย	เฮง...	เฮง...	เฮง	จ้า	

อวยพร ส่งความสุขรับปีศักราชใหม่ 2557 
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สำานักหอสมุด จัดงานสัปดาห ์ 
ห้องสมุด ประจำาปีการศึกษา 2556
	 ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด	 ประจ�าปีการ

ศึกษา	2556	ณ	ห้องประชุม	7-100	อาคารหอสมุด	มหาวิทยาลัยรังสิต	โดยได้รับเกียรติ

จาก	 ผศ.ดร.นเรฏฐ์	 พันธราธร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็น

ประธานเปิดงาน	

	 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การอ่านเพื่อการพัฒนาชีวิต”	โดย	คุณ

ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	DC	Consultants	และส�านักพิมพ์	DMG	

Books		นอกจากนี้	ยังมีการเสวนาเรื่อง	“กูเกิ้ล	เจเนอเรชั่น	:	คนรุ่นใหม่	เขาอ่านอะไรกัน”	 

โดย	นายกันต์ชนุตม์	 เก่งการค้า	นางสาวดวงธาริดา	อัทธเสรี		นายกานต์	กุลานุพงศ์	

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	ด�าเนินการเสวนาโดย	คุณบุญญาณิศา	อ.ตันติพิบูลย์	และ

การบรรยายธรรมเรื่อง	 “อ่านเป็น	 เห็นคุณค่า	 ช่วยพัฒนาชีวิต”	 โดย	 พระมหาสมปอง	

ตาลปุตฺโต	พระวิทยากร	ธรรมะดิลิเวอร์รี่	ส่งถึงที่	ซึ้งถึงใจ...	สู่มหาวิทยาลัยรังสิต	

 

	 ศูนย์บริการนานาชาติ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 

จัดโครงการ	 “First	Year	System”	 หวังสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาต	ิ

เพิ่มทักษะการใช้ภาษา	 และปลูกฝังจิตส�านึกด้าน

วัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 โดย

จัดกิจกรรมน�านักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์

ทางธรรมชาติของป่าชายเลนและล่องเรือชมความ

เป็นอยู่ของชาวบ้าน	 ณ	 ต�าบลคลองโคลน	 จังหวัด

สมุทรสงคราม

	 อาจารย์จันทร์สว่าง	 นิลจันทร์	 รอง 

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	กล่าวว่า	โครงการนี้เหมือนเป็นการปฐมนิเทศ	

เราใช้เวลาหนึ่งวัน	 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ	 ได้เรียน

รู้เก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้านและวัฒนธรรมไทยนอก

สถานที่	 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ	 แบ่งเป็น

นักศึกษาไทยคร่ึงหน่ึงและนักศึกษาต่างชาติคร่ึง

หนึ่ง	 หลังจากนั้นก็มีจัดกิจกรรมตลอดวัน	 ให้เด็กๆ	

นั่งคละกันเพื่อจะได้เกิดการพูดคุย	 การแลกเปลี่ยน	

ตรงนี้จะสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน	อีกทั้งยังได้

ฝึกภาษา	และได้เรียนรู้ชีวิตร่วมกันในหนึ่งวัน

	 Mr.	Thomas	Bierling	นักศึกษาโครงการ

แลกเปลี่ยน	 กล่าวว่า	 รู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	

ท�าให้ได้มีโอกาสเรียนภาษาไทย	 และได้เรียนรู้

วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นด้วย	 เพราะบางครั้งเด็กไทย 

อาจจะเขินไม่กล้าแสดงออก	เลยคิดว่ากิจกรรมตรงนี้ 

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยและเด็กต่าง

ชาติได้ท�ากิจกรรมสนุกๆ	 ด้วยกัน	 เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์	 พร้อมกับได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ส�าหรับ

ตัวผมการปลูกต้นแมงโกรฟเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น	

เพราะหากมาเที่ยวพักผ่อนอย่างเดียวคงไม่ได้ท�า

อะไรแบบนี้	

	 นางสาวธัญรัศม์	 รจิชิต	 นักศึกษาชั้นปีที่	

4	 นักศึกษาฝึกงานคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 วิทยาเขตจักรพงษ-

ภูวนารถ	กล่าวว่า	รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กับนักศึกษาต่างชาติ	 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฝึก

ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิด	

นอกจากตัวเราแล้ว	นักศึกษาต่างชาติเองเขาก็จะได้

เรียนรู้วัฒนธรรมของคนต่างจังหวัดในประเทศไทย

ด้วยว่ามีการด�าเนินชีวิตอย่างไร	 เพราะบางคนไม่

เคยปลูกป่า	 พวกเรารู้สึกสนุกมาก	 เพราะได้ปลูก

ป่าด้วยกัน	 ชมทัศนียภาพบริเวณป่าชายเลน	 เล่น

สกีน�้า	 และเล่นเกม	 ท�ากิจกรรมร่วมกันที่ชายหาด	

รู้สึกประทับใจมาก	นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมบนรถที่

จัดให้เด็กไทยนั่งกับเด็กต่างชาติ	 และเล่นเกมบนรถ	

ได้พูดคุยใช้ภาษากับเพื่อนต่างชาติ	 เหมือนเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ไปในตัว	

	 “กิจกรรมมีแค่วันเดียว	 แต่สิ่งที่ได้คือ 

คุ้มค่ามากค่ะ	 ถ้ามีโครงการแบบนี้จัดขึ้นอีก	 อยาก

เชิญชวนเพื่อนๆ	ให้มาเข้าร่วมโครงการนี้กัน	เพราะ

เราจะได้เพื่อนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	 ได้เรียนรู้เรื่อง

ภาษา	ได้เรียนรู้การปลูกป่า	และวัฒนธรรมของไทย	

เพราะคนต่างชาติจะเคยเห็นแค่ภาพ	แต่ยังไม่เคยได้

ลงมือท�าจริง	 กิจกรรมตรงนี้จึงเป็นการได้ทั้งเรียนรู ้

และอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ”	 นางสาวจรรยา	 เห็มภูมิ	 

นักศึกษาชั้นปีที่	4	นักศึกษาฝึกงานคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ	กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์บริการนานาชาติ ม.รังสิต
จัดโครงการ “First Year System” สร้างความสัมพันธ์ 
        เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ม.รังสิต  จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การปรับปรุงและ 
การเสริมสร้างการศึกษาไทยฯ 
	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยรังสิต		จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง	การปรับปรุงและการเสริมสร้างการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	2558	(Improving	and	Enhancing	Thailand	Education	with	ICT:	Step	For-

ward	to	AEC	2015)	ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	(อาคารทรงกลม)

(จากซ้า) อาจารย์จันทร์สว ่าง นิลจันทร์ รองผู ้อำานวยการศูนย์บริการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต Mr. Thomas Bierling นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  
นางสาวธัญรัศม์ รจิชิต และนางสาวจรรยา เห็มภูมิ นักศึกษาฝึกงานคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ



	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต	โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัล

ชนะเลิศประเภทบุคคลชาย	 จากการแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประจ�าปี	 	2556-

2557	รายการ	True	Visions-Singha	Thailand	University	Championships	ณ	สนามเดอะ-

ไพน์กอล์ฟ

	 นายกันต์		รื่นพันธ์	นักศึกษาชั้นปีที่	3	สาขาวิชาการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ	เพราะการ

แข่งขันแต่ละครั้งนอกจากเราได้เรียนรู้เกมการเล่น	เทคนิคของคู่แข่งแล้ว	ยังเป็นการพัฒนา

ฝีมือของตนเองอีกด้วย	 โดยครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่งมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	 ทั่วประเทศส่งนักศึกษาเข้าร่วม	 และตนเองมีโอกาสได้ลงแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว

และทีม		แม้ว่าประเภททีมจะไม่ได้รางวัลแต่ทุกคนก็ท�าผลงานออกมาได้ดี	ในส่วนของการ

แข่งขันรายการเดี่ยวบุคคลชาย	 มีผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	30	 คน	 ในการแข่งขัน

ครั้งนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์เพิ่มแล้วยังได้มิตรภาพ	 และท�าให้รู้ว่าเยาวชนไทยก็เก่ง

ไม่แพ้ชาติใดอีกด้วย

	 “ผมเริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ	12	ปี	เห็นคุณพ่อไปออกรอบก็ตามไปด้วย	หลัง

จากนั้นจึงลองฝึกเล่น	 และรู้สึกว่าชอบกีฬาชนิดนี้	 จึงฝึกซ้อมและหากมีการแข่งขันกอล์ฟ

รายการต่างๆ	ก็จะเข้าร่วมตลอด	ตอนแข่งแรกๆ	ยังไม่ค่อยได้รางวัล	แต่พอ

เล่นไปเรื่อยๆ	ประกอบกับเราฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอ	ก็เริ่มได้รางวัลมาบ้าง	

กบัการแข่งขันทีเ่ป็นความภมิูใจนอกเหนือจากคร้ังน้ี	คอื	รางวลัชนะเลศิจากการ

เป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ	ในการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติ	ส่วน

อนาคตผมตั้งใจไว้ว่าจะพัฒนาตนเองไปสู่การเล่นอาชีพให้ได้อย่างน้อยก็

ระดับเอเชี่ยนทัวร์”		นายกันต์	กล่าวทิ้งท้าย	

	 ส�าหรับที่ผ่านมา	กันต์	โชว์ผลงานไว้หลายรายการ	อาทิ	

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลชาย	การแข่งขันคัดภาค	กีฬาแห่งชาติ

“แปดริ้วเกม”	รางวัลชนะเลิศ	The	18th	Armature	Master	รางวัล

ชนะเลิศรายการ	Chang	Thailand	Am	Tour	2013	และล่าสุดรางวัล

ชนะเลิศประเภทบุคคลชาย	การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษา	ประจ�าปี		

2556-2557

นักศึกษา ม.รังสิต โชว์วงสวิงเยี่ยม คว้าแชมป์กอล์ฟ
อุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2556-2557

News
โชว์ออฟ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักร 
ภูฏาน เยือนมหาวิทยาลัยรังสิต
	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 ให้การต้อนรับ	 ฯพณฯ	 

นายกรัฐมนตรี	 นายเชอริ่ง	 ต๊อบเกย์	(Lyonchhen	Tshering	Tobgay)	 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน	

ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต	 	ณ	ห้องประชุม	1-301	 อาคารอาทิตย์	 อุไรรัตน์	

(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต	

เภสัชฯ ม.รังสิต ร่วมงานกีฬาเภสัช
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 
(เฉลวล่องใต้)
	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เข้าร่วมโครงการกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย	ครั้งที่	26	(เฉลวล่องใต้)	โดยในปีนี้	สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งใช้ชื่อว่า	 “Samilaphar	 SEA	

Game”	 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ	

ตลอดจนความมีน�้าใจนักกีฬา	เพื่อเป็นการปลูกฝังการท�างานร่วมกับผู้อื่น		มีความรักคณะ	

รักมหาวิทยาลัย	และรักในวิชาชีพเภสัชกรมากยิ่งขึ้น	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Showoff
[วิภสณี  ชีลั่น]

รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี  2556-2557

นายกันต์ รื่นพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

0
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0
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ถ่ายภาพหมู่ที่วัดขุนอินทประมูล

พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย วัดขุนอินท-
ประมูล จ.อ่างทอง

ผู้เข้าอบรมนั่งล้อมฟังจารย์ตั๊กบรรยาย ถามมาเหอะ แกตอบได้ทุก
เรื่อง... บ้าไปแล้ว

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  ณ เมืองลพบุรี

 พระราชวังบางปะอิน

เศียรพระพุทธรูปในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 11



12 13

	 กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค	

คณะดิจิทัลอาร์ต	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 รวมใจผนึกก�าลัง

น�าศาสตร์และองค์ความรู้จากการเรียนผสมผสานกับ

ประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะ	 ร่วมกันสร้าง	Com-

puter	Graphic	(CG)	ในมิวสิกวีดิโอเพลง	“รุ้ง”	ให้แก่

วงร็อคชั้นน�าของประเทศไทยอย่าง	Slot	Machine	

	 นางสาวปณชิา	พทุธรกัษา	นกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	สาขา

วิชาวิชวลเอฟเฟค	คณะดิจิทัลอาร์ต	มหาวิทยาลัยรังสิต	

กล่าวว่า	แรกเร่ิมเดิมทีโปรเจกต์น้ีเกิดข้ึนจาก	อาจารย์ยศศิริ	

ใบศรี		(อ.ต้น)	อาจารย์พิเศษของสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค	

คณะดิจิทัลอาร์ต	 ซึ่งเป็นผู้ก�ากับมิวสิกวีดิโออยู่แล้ว	 ซึ่ง

อาจารย์ได้มาปรึกษากับอาจารย์เอกชัย	 เกียรติเฉลิมพร	

หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค	คณะดิจิทัลอาร์ต	โปรเจกต์น้ี

จึงเริ่มต้นขึ้นโดยอาจารย์ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 ซึ่ง

แต่ละคนมีประสบการณ์จากการท�างานมาก่อน	 และมี

การแยกสายการเรียนเฉพาะทางในแต่ละส่วน	 โดยมีทีม

งานหลัก	ประกอบด้วย	Modeling	Team,	3D	Dynamic	

Team,	Tracking	Team	และ	Compositing	Team	ซึ่ง

แต่ละฝ่ายจะท�าหน้าที่ผสานกัน	เป็น	4	ส่วนในพาร์ทของ

งาน	CG	และในส่วนสุดท้ายจะเป็นทีมงานอาจารย์คอย

ก�ากับดูแล	

	 “ส�าหรับ	MV	ตัวน้ี	พวกเราใช้เวลาท�าทั้งหมด	1	

เดือน	ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเทียบกับ	Timeline	ของ

ต่างประเทศ		เพราะแต่ละข้ันตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย

ร่วมเดือนจึงจะเป็นผลงานในระดับหน่ึงได้	แต่กับพวกเรา

ที่เป็นนักศึกษาเวลา	1	 เดือน	ถือเป็นอะไรที่อัศจรรย์

มากและได้มาเป็นเพลงของวง	Slot	Machine		วงร็อค

ช้ันแนวหน้าของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละ

คนด้วยแล้ว	ก็ยิ่งท�าให้ตื่นเต้นกันมาก	เหมือนกับว่าพวก

เราทุกคนอยากมาลองท�า	CG	ให้กับศิลปินที่ช่ืนชอบ”	

นายธนกร	 ศิริรักษ์	 นักศึกษาช้ันปีที่	 3	 สาขาวิชาวิชวล
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	 	 ทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต	 ในฐานะ

นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งทีมชาติไทย	 เข้าร่วมการแข่งขัน

เชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก	The	7th	Cheerleading	World	

Championships	2013	 คร้ังแรกในประเทศไทย	 ณ	

Impact	Arena	เมืองทองธานี	โดยท�าผลงานได้อย่าง

ยอดเยีย่มชนะใจทัง้คนดแูละเพือ่นนักกฬีา	จนสามารถ

ป้องกันแชมป์โลกในประเภท	Partner	Stunts	ได้ส�าเร็จ	

ส�าหรับทีมนักกีฬาชุดน้ีประกอบด้วย	 นายธ�ารงกุล	

โภคทรัพย์	 (เป็ด)	 นายชาญณรงค์	 ค�าภูธร	 (บิ๊ก)	

นักศึกษาปริญญาโท	 คณะนิเทศศาสตร์	 และนางสาว

ออ้มใจ	ปาปะพงั	(ออ้มใจ)	นักศกึษาช้ันปทีี	่4	สาขาวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 นายธ�ารงกุล	 โภคทรัพย์	 นักศึกษาปริญญาโท	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 เปิดเผยว่า	 ใน

ตอนแรกทีมชุดนี้	 ผู้เล่นต�าแหน่งยอดไม่ใช่อ้อมใจ	 แต่

เน่ืองจากบ๋อมแบ๋มที่เป็นนักกีฬาต�าแหน่งยอดตัวจริง

มีอาการบาดเจ็บ	 จึงท�าให้โค้ชตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่น

เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบกบัอาการบาดเจบ็ของนกักีฬา	และ

ให้อ้อมใจเล่นในต�าแหน่งตัวยอดแทน	เพราะเคยเล่น

ด้วยกันมาก่อนหน้าน้ีในการแข่งขันทีป่ระเทศญีปุ่น่	

และใช้เวลาซ้อมด้วยกันไม่ก่ีวันก่อนหน้าการแข่งขัน

ในครั้งนี้	

	 		นางสาวอ้อมใจ	ปาปะพัง	นักศึกษาชั้นปีที่	4	

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะ

นิเทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัรังสติ	กลา่วเสริมวา่	นับเปน็

เร่ืองโชคดีที่เคยมีโอกาสเล่นในต�าแหน่งยอดกับพี่เป็ด

มาก่อน	 เลยท�าให้เล่นเข้ากันได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งการ

แข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นเวทีการแข่งขันชิงแชมป์โลก

คร้ังแรกของตน	 มีนักกีฬาเดินทางมาร่วมการแข่งขัน	

19	ประเทศจากทัว่โลก	นับวา่เปน็ประสบการณ์ทีด่มีาก

ครั้งหนึ่งในชีวิต				

News
ข่าว

เด็กรังสิตเจ๋ง ป้องกันแชมป์โลก
ประเภท Partner Stunts ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
The 7th Cheerleading World Championships 2013

	 นายชาญณรงค์	ค�าภูธร	นักศึกษาปริญญาโท	

คณะนิเทศศาสตร์	 กล่าวว่า	 ในฐานะตัวแทนนักกีฬา

ทีมชาติไทย	และแชมป์เก่าในประเภท	Partner	Stunts	

การร่วมแข่งขันบนผืนแผ่นดินไทยคร้ังน้ี	 ท�าให้รู้สึก

กดดันและประหม่ามาก	 เพราะเหมือนกับว่าเราต้อง

ท�าหน้าที่นักกีฬาของเราให้ดีที่สุดต่อหน้าพ่อ	 แม่	 พี่	

น้องชาวไทยที่ให้ก�าลังใจพวกเรา	แต่ในท้ายที่สุดพวก

เรากส็ามารถผา่นพน้อปุสรรคต่างๆ	ต่อสูก้บัจติใจของ

เราเอง	รวมถึงความกดดันต่างๆ	จนป้องกันแชมป์ได้

ส�าเร็จ

	 ท้ิงท้ายถึงน้องๆ	ท่ีสนใจอยากเล่นกีฬาเชียร์ลีดด้ิง

และอยากเก่งเหมือนกับพวกพี่ๆ	แชมป์โลกกลุ่มนี	้

ก็สามารถเข้าร่วมทดลองฝึกซ้อมกับพวกพี่ๆ	กันได้ที่	

ศูนย์ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	รับรองว่าได้พบกับพวกพี่ๆ	นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

ตัวจริงที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ฝึกสอน

อย่างแน่นอน

[สมพล วชิรวัฒนา]

Showcase
 ของดีมีอยู่

เอฟเฟค	คณะดิจิทัลอาร์ต	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวเสริม

	 ด้าน	 อาจารย์ยศศิริ	 ใบศรี	 อาจารย์พิเศษคณะ

ดิจิทัลอาร์ต	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	ทางค่ายเพลง

แฮปปี้มากๆ	 ที่	Feedback	 ของมิวสิกวีดิโอค่อนข้างดี

มาก	 ทางค่ายอยากจะขอบคุณที่ทางคณะดิจิทัลอาร์ต	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเรื่อง

ตา่งๆ	เปน็อยา่งด	ีท�าใหไ้ดเ้หน็ศกัยภาพของนักศกึษาไทย	

และแน่นอนว่าเมื่อนักศึกษาเหล่านี้เรียนจบไป	 อนาคต

สดใสแน่ๆ	

	 อาจารย์เอกชัย	เกียรติเฉลิมพร	หัวหน้าสาขาวิชา

วชิวลเอฟเฟค	คณะดจิทิลัอาร์ต	มหาวทิยาลยัรังสติ	กล่าวว่า		

หลังจากที่เห็นโปรเจกต์น้ีจบไป	ท�าให้มองเห็นช่องทาง

บางอย่าง	 การที่นักศึกษาได้มีโอกาสท�างานจริงๆ	 ถือ

เป็นสิ่งที่ดีมาก	 เวลาได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษา	 ผม

จะบอกเด็กเสมอว่าเวลาท�างาน	 ต้องท�างานเป็นทีม	 ซึ่ง

แต่ละเอกวชิาจะต้องช่วยกัน	 ถงึจะร่วมมอืกนัสร้างออกมา

เป็น	1		โปรเจกต์ได้	หรือแม้กระทั่งการร่วมมือกับคณะ

อื่นๆ	ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ

คณะนิเทศศาสตร์	หรือวิทยาลัยดนตรีี	ช่วยกันสร้างสรรค์

ให้งานสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน	 หรือจะท�าในเชิงของ	

Documentary	ทางด้านการแพทย์เพือ่การเรียนรู้	ทางเรา

จะใช้	CG	เข้าไปช่วยเสริมในจุดต่างๆ	รวมถึงการพัฒนา

ทางด้านการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต	

คณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต ยกทีมร่วมสร้างมิวสิกวีดิโอ 

ให้แก่วงร็อคชั้นนำาของประเทศ Slot Machine

กลุ่มนักศึกษาผู้อยู่เบื้องหลัง CG
เพลง “รุ้ง” ของ Slot Machine

(จากบน)
อาจารย์ยศศิริ ใบศรี
อาจารย์พิเศษคณะดิจิทัลอาร์ต 
มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์เอกชัย เกียรติเฉลิมพร 
หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 
คณะดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยรังสิต

(จากซ้าย)
นายชาญณรงค์ คำาภูธร 
นางสาวอ้อมใจ ปาปะพัง
นายธำารงกุล โภคทรัพย์
ตัวแทนจาก ม.เกษมบัณฑิต
และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

(จากซ้าย)
นางสาวปณิชา พุทธรักษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
และ นายธนกร ศิริรักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต 
มหาวิทยาลัยรังสิต
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John dies at the end
: นายจอห์นตายตอนจบ 
โดย อักษรลักษณ์

แว่นตาอัจฉริยะคู่ แข่ง 
Google Glass (ตอน 2) 
โดย ไววิทย ์จันทรว์ิเมลือง

 นิยายเร่ืองน้ีรวบรวมและแต่ง

เพิ่มจากเดิมที่	 ‘เดวิด	 หว่อง’	 เขียนลง

เป็นตอนๆ	ไว้ในเว็บ	Cracked.com	ถือ

เป็นการ	Mash-Up	ระหว่างเรื่องราวของ

จักรวาลและจิตแบบฮาๆ	 (ของนักเขียน

นาม	 Douglas	 Adams)	 เข้ากับนิยาย

สยองขวัญเลือดสาด	 (ในแบบฉบับ

นักเขียนระดับเทพ	Stephen	King)	จึงไม่

แปลกที่	 ‘นายจอห์นตายตอนจบ’	 จะ

กลายเป็นนิยายขายดีระดับ	 New	 York	

Times	Bestseller

	 เรื่องราวโหด	 มัน	 ฮา	 เลือด

สาดเกิดขึ้นกับวัยรุ่น	2	คน	 ‘จอห์น’	กับ	

 สวัสดีปีใหม่	 2557	 ครับ	 ปี

ใหม่นี้อะไรดีๆ	 น่าจะเข้ามาในชีวิตแน่ๆ	

แต่ก็อยู่ที่การมองโลกของเรา	(ผ่านแว่น?)	

มาต่อกันในตอนที่	 2	 ดีกว่า	 เพราะเรื่อง

แว่นๆ	 ยังไม่จบครับ	 แว่นตาอัจฉริยะคู่

แข่ง	Google	Glass	 ยังออกมากันอย่าง

‘เดวิด’	 สองเพื่อนซี้ไปเล่นดนตรีในงาน

ปาร์ตี้	 แล้วบังเอิญได้พบกับนักมายากล

ลอยได้ชาวจาไมก้า	 ที่หน้าตาคล้าย	 บ็อบ	

มาร์เลย์	 แต่จับผลัดจับผลูยังไงก็ไม่รู้	 นัก

มายากลคนน้ีถึงได้มอบเข็มฉีดยาที่มี

ของเหลวสีด�าปริศนาที่ เขาเรียกมันว่า	

“ซีอิ้ว”	 ให้แก่พวกเขาหนึ่งหลอด	 ด้วย

ความอยากรู้อยากเห็นของทั้งคู่	 พวกเขา

จึงฉีดมันเข้าไปในร่างกาย	 และฤทธิ์ของ

มันท�าให้พวกเขาได้ รับความสามารถ

พิเศษอย่างแปลกประหลาด	 สามารถมอง

เห็นภูตผีปิศาจ	 เดินทางไปในห้วงเวลา	

แถมยังสามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่าง

มิติได้อีกด้วย	

	 จากเด็กวัย รุ่นที่ โดนไล่ออก

จากโรงเรียนจนต้องมาเป็นพนักงานร้าน

วิดีโอต๊อกต๋อย	 ต้องกลายเป็นนักปราบผี

และปิศาจต่างมิติ	 ที่มีวิธีการรับมือที่แสน

จะอุบาทว์	 เห่ย	 และฮาอย่างที่สุด	 แถม

ความไม่ธรรมดาด้วยการบอกจุดจบไว้ใน

ชื่อเรื่องอีกด้วย...	เอากับเขาสิ!!!

ต่อเนื่อง	 Telepathy	 One	 (http://tele-

pathy.org/)	 จากญี่ปุ่นก็เป็นอีกรายที่ออก

นวัตกรรมน้ีมาแข่งในตลาดที่ประกาศว่ามี

ค ว า ม เ ห นื อ ก ว่ า แ ว่ น กู เ กิ ล ใ น ด้ า น

ประสิทธิภาพและความสวยงามในการ

สวมใส่	และยังมี	Glass	Up	(http://www.

glassup.net/)	 จากอิตาลีก็เป็นคู่แข่งอีก

รายที่เตรียมความพร้อมไว้ไม่น้อย	 กับ

การเตรียมแอพพลิเคช่ันประกอบการใช้

งานไว้ในระบบปฏิบัติส�าคัญทั้ง	 iOS,	An-

droid	 และ	 WindowPhone	 และอีก

มากมายที่ก�าลังตามออกมา	 วิธีการใช้

ชีวิตของคนบนโลกใบน้ีอาจเปลี่ยนอีกคร้ัง

ครับ

	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	 คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	Electric	&	

Electronic	Engineering	Program,	School	of	

Engineering,	Republic	Polytechnic	Singapore	

จัดกิจกรรม	Project	Day	มุ่งพัฒนางานวิจัย	โครงงาน

นักศึกษา	 และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	 มุ่ง

พัฒนานักศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบก้าว

กระโดด

	 รองศาสตราจารยนั์นทชัย		ทองแปน้	หวัหน้า

ภาควิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	

ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 เปิดเผยว่า	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	

ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้ร่วมมือกับ	

Electric	&	Electronic	Engineering	Program,	

School	of	Engineering,	Republic	Polytechnic	

ประเทศสิงคโปร์	จัดงานกิจกรรม	Project	Day	ข้ึน	โดย

กิจกรรมดังกล่าวได้วางแผนร่วมกันระหว่าง	 2	

สถาบัน	และต่อไปจะจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกๆ	ปี	

โดยการพดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเหน็ในการร่วมมอื

กันพัฒนานักศึกษาในด้านการท�าโครงงาน	 การ

พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ	ในลักษณะการแลกเปล่ียน

นักศึกษาในระยะสั ้นๆ	ประมาณ	3-4	เดือน	และ

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ร่วมกัน	 การแสดงผลงาน

วิจัยของคณาจารย์	 และโครงงานนักศึกษา	 รวมถึง

ความก้าวหน้าในการร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการ	

โดยในช่วงบ่ายใช้ระยะเวลาประมาณ	3	 ชั่วโมง	

ในการน�าเสนอผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา	

ของทัง้สองสถาบนัโดยใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร	สถาบนั

ละ	4	โครงงาน	รวมเป็น	8	โครงงาน	และได้มีความร่วมมือ

ของบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ของประเทศ

สิงคโปร์	 กับทางสาขาวิชาในการสนับสนุนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ทีใ่ชส้�าหรับการออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส	์ซึง่

จะมีการลงนามความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

	 “กิจกรรมดังกล่าว	 ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าว

กระโดดอีกก้าวหน่ึงของสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	

ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	 ในด้านความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในย่านอาเซียน	โดยมีความรว่มมือกันจรงิ

แบบ	2	 ทาง	 รวมทั้งยังมีบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรกับ	

Electric	&	Electronic	Engineering	Program,	School	of	

Engineering,	Republic	Polytechnic	ประเทศสิงคโปร์	ให้

ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสื่อ

การสอนอกีทางหนึง่ดว้ย	ทีส่�าคญักจิกรรมดงักลา่วจะเปน็ตวั

กระตุน้ทีด่ยีิง่ในการทีจ่ะท�าใหนั้กศกึษาและคณาจารยม์แีรง

จูงใจในการพัฒนางานวิจัย	โครงงานทางด้านวิศวกรรมชีว-

การแพทย์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน	 รวมทั้งการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่จ�าเป็นต้องท�า	เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

แล้วว่าไม่เช่นน้ันจะไม่สามารถสื่อสารผลงานของตนเองให้

คนอ่ืนเข้าใจได้และไม่สามารถหาความรู้จากผลงานของคนอ่ืน

ในระดับนานาชาติได้”	หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ฯ	กล่าวเสริม

News
ข่าว
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เมนูบันเทิง

ม.รังสิต จัดกิจกรรม Project Day

มุ่งพัฒนา นศ. เข้าสู่ AEC แบบก้าวกระโดด

รองศาสตราจารย์นันทชัย  ทองแป้น
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และสาขาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตTHE COUNSELOR

โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

 

	 ค�าหน่ึงซึ่งน่าจะเหมาะสมส�าหรับใช้เพื่อบรรยายจุด

เด่นของภาพยนตร์เร่ืองน้ีคือค�าว่า	 ดรีมทีม	 ที่เป็นเช่นน้ันก็

เพราะเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมดารานักแสดงที่มีช่ือเสียง

จ�านวนหลายคน	เช่น	แบรด	พิทท์,	คาเมรอน	ดิแอซ	และ

ฮาร์เวียร์	 บาร์เด็ม	(คนหลังนี้อาจไม่โด่งดัง	 แต่เชื่อว่านักดู

ภาพยนตร์ย่อมรู้จักดี)	 เป็นผลงานการเขียนบทของเจ้าของ

บทประพันธ์	 เรื่อง	No	Country	for	Old	Men	 และเป็น

ภาพยนตร์ทีม่ช่ืีอของ	ริดลยี	์สกอ็ตต์	รับรองคณุภาพในฐานะ

ผู้ก�ากับ	

	 THE	 COUNSELOR	 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ	 “คุณ

ทนาย”	 ผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด	 แต่

ปรากฏว่า	 “ของ”	 มูลค่ามหาศาลได้ถูกท�าให้หายไปขณะ

เดินทางมาส่ง	 ท�าให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยากและ

อันตรายถึงชีวิต

	 ภาพยนตร์เรื่องนี้มีวิธีเล่าเรื่องที่น่าติดตามการ

เชื่อมต่อของเหตุการณ์ท�าได้อย่างมีชั้นเชิง	 จนเชื่อว่าแม้แต่

คนดูผู้มากประสบการณ์ก็ยากจะคาดเดาเหตุการณ์ในช่วง

แรกๆ	ได้ว่าเกี่ยวกับอะไร	นอกจากวิธีการเล่าเรื่องแล้ว	ตัว

ละครทั้งหมดยังถูกสร้างได้อย่างมีสีสันพร้อมกับได้แรงส่ง

จากการแสดงชั้นดี	 ในขณะเดียวกันผู้ก�ากับก็สามารถคุม

จังหวะและสร้างบรรยากาศได้ดีเยี่ยม

	 อย่างไรก็ตาม	การจบอย่างท่ีเห็นอาจท�าให้หลายคน

ไม่สมหวัง	 และอาจกลายเป็นความผิดหวังรุนแรงจนถึงขั้น

ไม่ชอบภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็เป็นได้	
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	 เคยทราบกันหรือไม่คะว่า	 ในแต่วันร่างกาย

ของเราต้องการพลังงานจากการรับประทานอาหาร

เท่าไร	 อาหารที่เรารับประทานอยู่นั้นมีส่วนประกอบ

อะไรบ้าง	ให้สารอาหารชนิดใด	ปริมาณเท่าไร	มีคุณค่า

อย่างไร	ควรรับประทานมากน้อยเพียงใด	ค�าตอบ

อยู่ที่ฉลากโภชนาการที่อยู่หลังห่อขนมขบเคี้ยวและ

ผลติภัณฑอ์าหารตา่งๆ	ทีค่ณุอาจมองข้ามไป	อาหาร

เหลา่น้ีแปรรูปไปแลว้และเราไม่สามารถมองเหน็วา่	น่ี

คือเน้ือสัตว์ติดมันหรือไม่	 หรือมีผักผสมอยู่แค่ไหน	

เนื่องจากอาหารเหล่านี้อาจมีรูปร่างหน้าตาที่แตก

ต่างไปแล้วอย่างสิ้นเชิง	 ดังน้ัน	 ประโยชน์ของการ

ใส่ใจดูฉลากโภชนาการคือ	 ช่วยให้เลือกซื้ออาหาร

และเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการ	หรือ

	 เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับค�าราชาศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ข้างต้นกันเป็นอย่างดี		เพราะเรา

มักจะไดย้นิไดฟ้งัมาจากละครชุดทางโทรทศัน์ของจนีหรือเกาหลทีีแ่พรภ่าพทางสถานีโทรทศัน์

ไทยอยู่เนืองๆ		แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าราชาศัพท์ทั้ง	2	ค�านี้ไม่มีในภาษาไทย		แล้วค�าที่ถูก

ต้องควรใช้อย่างไร	ลองฟังค�าอธิบายดังนี้

	 ค�าแรก		“ฝ่าบาท”		ที่ในละครชุดทางโทรทัศน์น�ามาใช้เป็นสรรพนามแทน	“ฮ่องเต้”	

หรือ	”พระมหากษัตริย์”	นั้น	สรรพนามแทนที่ถูกต้อง	คือ	“ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท”		

	 ส่วนค�าที่สอง		“ราชบุตรเขย”		ที่ในละครชุดทางโทรทัศน์มักน�ามาใช้เรียก	“ลูกเขย”	

ของพระมหากษัตริยห์รือเจา้นายกไ็มถ่กูต้องเช่นกนั		ค�าราชาศัพทท์ีถู่กต้อง	คือ	“พระชามาดา”

	 ทัง้สองค�าน้ีเปน็ตวัอยา่งเลก็ๆ	น้อยๆ	เกีย่วกบัการใช้ราชาศพัทท์ีย่งับกพร่องและสบัสน

ทางสือ่มวลชน		ในฐานะครูภาษาไทยคนหน่ึงดฉินัจงึใคร่วงิวอนใหค้นไทยใสใ่จ	และระมดัระวงั

การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องกันเสียตั้งแต่วันนี้เพราะ

	 “ไมใ้หญต่อ้งอาศยัรากแก้วเพือ่ยนืตระหง่านอยา่งมัน่คงฉนัใด	ชาตไิทยก็ตอ้งอาศยัภาษา

และวัฒนธรรมเพื่อด�ารงอยู่อย่างสง่างามฉันนั้น”

 อาจารย์ปภังกร	พิชญะธนกร	ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนา

เชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ	ส�านักงานกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัย

รังสติ	ผูผ้ลกัดนักีฬาเชียร์ลดีดิง้ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัอยา่งกวา้งขวางแก่

เยาวชนในประเทศ	รวมถงึแบง่ปนัความรู้เกีย่วกบักฬีาชนดิน้ี	สู่

นานาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย	 จนได้รับคัดเลือกรับ

รางวัลผู้บริหารกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดีเด่น	 จากสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	(สสอท.)		

จากเด็กกิจกรรม สู่ผู้ผลักดันกิจกรรมนักศึกษา

	 ถ้าจะให้เล่าท้าวความ	ก่อนอ่ืนเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์

หลายๆ	ทา่นในมหาวิทยาลยัรังสติเปน็อนัดบัแรก	ทีม่าทีไ่ปของ

รางวลัน้ี	เกดิข้ึนจากทา่นรองอธิการบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา	เปน็

ผูค้ดัเลอืกบคุลากรในสายงานดา้นกจิการนักศกึษา	และไดเ้หน็

ว่ากีฬาเชียร์ลีดดิ้งถือเป็นกิจกรรมนักศึกษาในมุมที่ชัดเจน	

เพราะเชียร์ลีดด้ิงไม่ใช่การแข่งขันแค่ในด้านกีฬา		แต่กีฬาชนิดน้ี

เป็นเรื่องของจิตใจและสปิริตของผู้เล่นอีกด้วย	โดยที่ตัวเราเอง

ทราบดเีกีย่วกบักฬีาเชียร์ลดีดิง้	เพราะในสมยัทีเ่ปน็นักศกึษาได้

มีโอกาสเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งคนหนึ่ง	แต่ปัจจุบันแม้เราไม่ได้

เปน็นักกฬีาแตก่ย็งัอยูใ่นวงการน้ี	โดยท�าหน้าทีผู่อ้�านวยการศนูย์

พัฒนาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 “พอทราบว่าได้รับการเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกในการรับ

รางวัล	 จึงได้รวบรวมสรุปกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้ง

นานาชาติได้ท�าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ซึ่งประกอบด้วยงาน	

5	ส่วน	ดังนี้	1.	การพัฒนาทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต	

2.	 การพัฒนาเชียร์ลีดดิ้งในประเทศไทย	 และงานของสมาคม

และสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจ�าประเทศไทย		3.	การสร้าง

องค์ความรู้ในด้านวิชาการ	 เช่น	 กฎ	กติกา	คู่มือการฝึกสอน

และการอบรม	4.	การบริหารงานภายในศูนย์	และ	5.	งานด้าน

การพัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งสู่นานาประเทศในอาเซียนและทวีป

เอเชียในอนาคต”

รางวัลตอบแทนความเพียรพยายาม

	 “ไมเ่คยคดิเลยวา่จะไดรั้บรางวัล	แตเ่ราอยูก่บัการแข่งขัน
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ภาวะทางโภชนาการของคุณได้	เช่น	เลือกอาหารท่ีระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต่�า	

หรือมีโซเดียมต่�า	 ช่วยให้ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน

จะได้เลือกซื้อชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าได้	 	 ซึ่งคุณอาจจะ

ประหลาดใจว่าอาหารท่ีคุณคิดมาเสมอว่าไขมันต่�าหรือพลังงานต่�าแต่ความจริง

กลับไม่ใช่เลย

	 นอกจากน้ี	 บางคนยังให้ความส�าคัญกับสารอาหารบางชนิดเท่าน้ัน	

เช่น	น้�าตาล	แป้ง	หรือไขมัน	โดยเฉพาะตอนท่ีพยายามจะลดความอ้วน	ท้ังๆ

ทีส่ิง่ทีค่วรใหค้วามสนใจคือ	พลงังานรวมของอาหารชนิดน้ัน	คอเลสเตอรอล	

และโซเดียมในอาหาร	ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้อ้วน	เป็นอันตรายต่อไต	และท�าให้

ความดันโลหิตสูง	ดังนั้น	ถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดี	ได้รับประทานอาหารที่

มีคุณค่า	ก็ควรจะใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารให้มากขึ้นโดยเริ่มต้นด้วยการ

พลิกดูฉลากโภชนาการนะคะ

มาทำาความรู้จัก
กับฉลากโภชนาการกันเถอะ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ราชาศัพท์ในโทรทัศน์
“ฝ่าบาทอยากได้ท่านเกาเฟยไปเป็นราชบุตรเขย...”

Interview
 ขึ้นแท่น[สมพล วชิรวัฒนา]

มาตลอดในชีวิต	 เราต้องแข่งขันกับตัวเอง	 วันนี้เป็นอย่างไร	

พรุ่งน้ีจะตอ้งใหด้กีว่า	น่ีคอืคอนเซปตข์องชีวติในสว่นหนึง่		แต่

สิ่งที่ภูมิใจมากคือ	คนรังสิตที่เขาภูมิใจกับเรา	ทั้งครู	อาจารย์	

เพื่อน	พี่น้อง	ทุกๆ	คน	นั่นคือสิ่งที่เราพอจะท�าให้กับสถาบัน

การศึกษาของเรา	 ท�าให้กับแผ่นดินของเราให้กับสิ่งเหล่าน้ี	

เพราะฉะน้ัน	รางวลัน้ีจงึเปน็เหมอืนปริญญาชีวติใบหน่ึง	ตลอด

เวลาที่อยู่ในวงการเชียร์ลีดดิ้งมากว่า	17	ปี	ไม่เคยคิดว่าจะได้

ท�าอะไรใหญ่ๆ	ให้กับประเทศชาติ	แต่ก็ได้ท�าแล้วโดยการได้

เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์

โลก	คร้ังที	่7	เม่ือเดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา	ส�าหรับเปา้หมาย

ในอนาคตที่ส�าคัญคือ	 เร่ืองของการพัฒนา	 ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาเพื่อนของเราในประเทศ	พัฒนาเด็กในประเทศ	แล้วก็

พัฒนาเพื่อนบ้าน	 อันน้ีส�าคัญเพราะอย่างที่ได้สัมผัสกับกีฬา

เชียร์ลีดดิ้ง	 เมื่อก่อนอาจจะมองว่าเป็นการแข่งขัน	 แต่หลังๆ	

กลบัมองวา่เปน็เร่ืองความสามัคคีของคนในทมี		ความสามคัคี

ระหว่างกันและกัน	 การให้ก�าลังใจกัน	 และการเชียร์กัน

มากกว่า”

แนวคิดสู่การประสบความสำาเร็จ

	 ส�าหรับบางคนชีวติต้องรอให้รวยก่อน	บางคนต้องรอให้

เป็นรัฐมนตรีก่อน		แต่เรามองว่านั่นไม่ใช่	ให้เราเป็นตัวเรานี่

แหละ	แล้วเราก็อยากท�าในสิ่งที่เราถนัด	แล้วเมื่อเรามีโอกาส	

เราก็อาจเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้	 เหมือนกับที่	 ดร.อาทิตย์	

อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 เคยบอกกับเราว่า	

เราได้คืนอะไรดีๆ	 ให้กับสังคมบ้างรึยัง	 ด้วยประโยคสั้นๆ	

เท ่า น้ี	 แต ่ เป ็นการจุดประกายให ้ เราต ้องเ ร่ิมท�าแล ้ว	

เพราะฉะน้ันอยากฝากกับทุกคนว่า	คุณก็ท�าได้	ถ้าคุณท�า

อะไรที่ถนัด	ท�าอะไรที่คุณท�าแล้วดี	ท�าด้วยใจ	คุณก็สามารถ

เปลี่ยนสังคมได้	 ไม่ต้องรอให้เติบโต	 รวย	 หรือมีลาภยศ	

ต�าแหน่ง	แต่ส�าคัญที่การกระท�าของเรามากกว่า

รางวัลผู้บริหารกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดีเด่นจาก  สสอท.

“ปภังกร พิชญะธนกร”
อาจารย์ปภังกร พิชญะธนกร
ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ 
สำานักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 คงไม่มีใครปฏิเสธว่า	เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วนั้น	เราอยาก

ทีจ่ะท�างานและผลกัดนัชีวติเพือ่จะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางใหเ้ร็ว

ที่สุด	แต่ความส�าเร็จนั้น	ไม่ได้คว้าติดมือกันมาได้แบบฉาบฉวย	แม้

เราจะมั่นใจในตัวเองมากเพียงใดก็ตาม	 เราก็ยังต้องมี	 “ก้าวแรก”	

เพือ่ทีจ่ะไดเ้รียกกา้วตอ่ๆ	ไปวา่กา้วทีส่อง	กา้วทีส่าม	ตามล�าดบั	เชน่

เดียวกับ	 นายวรวุฒิ	 ปรีดานนท์	 ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	

คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ที่ปัจจุบันประกอบอาชีพ

ล่ามอิสระ	และเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ที่มีชื่อว่า	Let’s	Travel

	 “ผมจบปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ม.รังสิตครับ	ตอนนี้

เป็นล่ามอิสระให้แก่บริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย	ท�า

ควบคู่กับงานเทรดดิ้ง	และบริษัททัวร์”

	 หลงัจากทีจ่บการศกึษาปริญญาตรี	ผมเดนิทางไปอยูป่ระเทศ

ญ่ีปุน่เปน็เวลาเกอืบหน่ึงปเีตม็	ตัง้ใจวา่จะท�างานหาประสบการณ์	ซึง่

ในขณะน้ันผมมีใบประกาศสอบเทียบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ	1	

รวมถึงคะแนน	TOEIC	ประมาณ	620	จึงค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจ

สูง	เพราะน้อยคนนักที่จะสอบเทียบวัดระดับ	1	ผ่านได้ในขณะที่ยัง

ศึกษาระดับปริญญาตรี	 แต่ผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่มีค�าตอบจาก

บริษทัใดเข้ามา	อกีทัง้คา่ใช้จา่ยตา่งๆ	กเ็ร่ิมมีผลกระทบ	จงึยา้ยฐาน

การสมัภาษณ์งานของผมจากในเขตตวัเมืองไปทางชานเมอืง	เพราะ

เข้าใจว่าในตัวเมืองการแข่งขันน่าจะสูงกว่า	 จนวันหน่ึงผมได้

สอบถามกับบริษัทที่ปฎิเสธผมว่าท�าไมทางบริษัทจึงไม่พิจารณาผม

เลย	และได้ค�าตอบว่าการที่จะมีพนักงานที่พูดได้	3	ภาษานั้น	เป็น

เรื่องที่ดีต่อบริษัท	แต่ทางบริษัทติดปัญหาในเรื่องการออกวีซ่าให้	จึง

อยากใหผ้มไปสมัครกบัทางบริษัทลกูทีอ่ยูใ่นประเทศไทยมากกวา่	ซึง่

หลังจากที่ผมได้ฟังค�าตอบน้ันแล้ว	 ความมั่นใจของผมที่เคยมีอยู่

เกือบ	100	%	ไดต้กฮวบลงมาทนัท	ีจากน้ันมีโรงงานหน่ึงทีอ่ยูใ่นเมอืง

นากาโน่ตอบตกลงตามข้อเสนอของผม	 และจะขอให้ผมเริ่มงานใน

	 นับต้ังแต่เปิดเทอมจนถึงส้ินปี	 กิจกรรมนักศึกษา

หลายชมรมหลายคณะได้ทยอยเกิดข้ึนด้วยแรงใจรวมพลัง

ขับเคล่ือนให้เกิดข้ึน	ซ่ึงกิจกรรมนักศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	แต่กิจกรรมก่อเกิดคุณค่าและมี

ความหมายย่ิงกว่าการบอกเล่าในหน่ึงหน้าซ่ึงบันทึกเร่ืองราว

ไม่หมด	ขอน�าเสนอส่วนหน่ึงจากสารพันกิจกรรม

	 เร่ิมจากกิจกรรมรักเด็กของชมรมสายใยหัวใจพ่ีน้อง	

โดย	นางสาวเสาวลักษณ์	วันดี	รองประธานชมรมสายใย

หัวใจพ่ีน้อง	ให้สัมภาษณ์ว่า	ชมรมเน้นกิจกรรมสันทนาการ

กับเด็กในชนบท	เพราะพบว่าเด็กมักไม่เรียนต่อ	จึงใช้เกม

เป็นส่ือให้เด็กเห็นความส�าคัญของการเรียน	สร้างแรงจูงใจ

ให้ต้ังใจเรียนและสานฝันการประกอบอาชีพในอนาคต	โดย

ใช้ช่ือเกมสานฝันให้น้อง	ให้เด็กคิดอาชีพท่ีอยากเป็น	แล้ว

แนะน�าต่อว่าต้องเรียนอะไร	 การท�ากิจกรรมท�าให้ได้

ประสบการณ์การท�างานร่วมกันและรู้จักแก้ปัญหาท่ีไม่เคย

เจอในห้องเรียน

	 ทุกปิดเทอมชมรมอาสาพัฒนาชนบท	จัดกิจกรรม

ออกค่ายด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนให้

โรงเรียนในชนบท	 คร้ังน้ีเดินทางไปถึงโรงเรียนบ้านหนอง

สาหร่าย	จังหวัดนครพนม	โดยนายชยากร		ค�าต้น	คณะ

ศิลปศาสตร์	ให้สัมภาษณ์ว่า	กิจกรรมคร้ังน้ีท�าให้เรียนรู้วิถี

ชีวิตและได้ฝึกฝนตนเองให้มีความเสมอต้นเสมอปลายใน

การท�างานอาสา	 ด้าน	 นายชานน	 	 อัครกุลพงศ์	 คณะ

นิเทศศาสตร์	กล่าวว่า	ประทับใจค่ายคร้ังน้ีมากท้ังเพ่ือนๆ	

พ่ีๆ	รวมถึงน้องๆ	เด็กนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมมือกัน	

รู้สึกมีความสุขมาก

	 ด้านชมรมศึกษาพัฒนายุวชน	 ออกค่ายท่ีหมู่บ้าน

วังขอน	 	 อ�าเภอวังน้�าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดย	

นางสาวดรุณีย์		ตาดทอง	คณะนิติศาสตร์	เปิดใจว่า	ดีใจ

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการให้กับชุมชน	 	 ด้าน	 นายนวพัฒน์		

เดอืนถดัไปทนัท	ีผมดใีจจนน้�าตาไหลออกมาทัง้ๆ	ทีย่งัคยุโทรศพัท์

กับเจ้าหน้าที่คนน้ันอยู่	 ด้วยความหวังที่จะต้ังใจท�างานของผมให้

ได้ออกมาอย่างดีที่สุด	 และได้ตอบตกลงและท�างานเป็นชนช้ัน

แรงงานอยู่ที่โรงงานน้ันเป็นเวลา	5	 เดือน	 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่

ล�าบากแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตผมช่วงหน่ึงก็ว่าได้	

เพราะผมไดเ้หน็ความส�าคญัของการไดท้�างาน	ไดเ้หน็ความส�าคญั

ของเงิน	 และได้เห็นมิตรภาพที่ดี	 โดยไม่ต้องการผลตอบแทน

ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	ผ่านไป	3	เดือน	จึงได้

เลื่อนข้ันเป็นหัวหน้างานประจ�าไลน์การผลิต	 เพราะผมสามารถ

สือ่สารและประสานงานระหวา่งทมีงานคนญีปุ่น่	กบัพนักงานทีเ่ปน็

คนไทย	บราซิล	ฟิลิปปินส์	และจีน	ในภาษาต่างๆ	ได้ดี	ซึ่งคนไทย

ทั้งหมดร่วม	30	ชีวิตรวมถึงคนต่างชาติบางส่วนได้มาแสดงความ

ดใีจ	และกลา่วขอบคณุผมทีไ่ดส้ร้างความภมูใิจใหก้บัเหลา่คนไทย

ที่ท�างานอยู่ในโรงงานนั้น	 ในขณะเดียวกัน	 ผมได้ส่งใบสมัคร

ของผมผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 เพ่ือที่จะหางานที่ตรงกับสายอาชีพ

และความตอ้งการของตนเองใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	แลว้พบว่า	บริษทัตา่งๆ	

ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยหลายบริษทัตอ้งการตวัผมไปท�างานในเงือ่นไข

ท่ีถือว่าดีไม่ต่างจากท่ีผมได้รับในประเทศญ่ีปุ่น	น่ันท�าให้ผมตัดสินใจ

ขอลาออกเพื่อที่จะกลับมาท�างานที่เมืองไทยทันที”

	 สุดทา้ยน้ีผมอยากฝากถงึน้องๆ	ทีก่�าลงัจะจบการศึกษาและ

ออกไปท�างานทุกคน	ประสบการณ์นั้นไม่สามารถหาได้	หากเรา

ยังมัวแต่ใช้ชีวิตเดิมๆ	 อยู่ทุกวัน	 จงอย่าหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเอง

และอยา่ทอ้แทเ้มือ่ถึงเวลาล�าบาก	จงอยา่ลมืว่าความล�าบากเทา่น้ัน

ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง	 และสักวัน

ประสบการณ์เหล่าน้ันจะเป็นทั้งแสงสว่างและเกราะป้องกันให้กับ

ตัวเอง	
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ล่ามอิสระอนาคตไกล
“วรวุฒิ ปรีดานนท”์

นายวรวุฒิ ปรีดานนท์ 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฟ้ืนตน	คณะนิติศาสตร์	กล่าวว่า	ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	เช่นการ

สร้างอาคาร	 ภูมิใจกับผลส�าเร็จของการท�างานร่วมกัน	 รู้สึก

สนุกและได้ท�าประโยชน์แก่สังคม	ส่วนชมรมบ�าเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม	จัดกิจกรรม	“จากเมืองสู่ป่า	ต้นกล้า

เสรี	แต้มสีสังคม”	ณ	 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	 จังหวัด

พิษณุโลก	น�าสมาชิกชมรมและผู้สนใจร่วมศึกษาธรรมชาติและ

เดินป่า	 ปลูกฝังจิตส�านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 ในอีกพ้ืนท่ีท่ี

โรงเรียนบ้านห้วย	จังหวัดสระแก้ว	ที่เพิ่งผ่านพ้นน้�าท่วม	

นายนเรศย์		อัศวเจริญกุล	ประธานชมรมราชประชานุเคราะห์	

เล่าว่า	 นักศึกษาทุกคน	 เร่งท�ากิจกรรมหลายอย่างให้เสร็จ

ภายใน	2	วัน	ทุกคนช่วยทาสีร้ัว	ท�าถนนเช่ือมทางเดินระหว่าง

ตึก	จัดระบบห้องสมุด	ฯลฯ	และเซอร์ไพรส์ด้วยงานลอยกระทง

และประกวดนางนพมาศเพ่ือสร้างความสุขและสนุกสนาน

	 อีกกิจกรรมท่ีรวมใจนักศึกษาแต่ละคณะได้เป็นอย่างดี	

คือ	การแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์	คร้ังท่ี	7	ในพิธีเปิดมีขบวน

พาเหรด	แนวคิด	“มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”	นักศึกษา

ร่วมถือป้ายรณรงค์น�าเสนอข้อคิดแฝงสาระด้านสุขภาพ	 ผู้ชม

ต่ืนตาต่ืนใจกับขบวนพาเหรดท่ีสวยงาม	เลิศหรูอลังการ	ของ

คณะบริหารธุรกิจ	 ศิลปศาสตร์	 แพทยศาสตร์	 และแนว

สนุกสนานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 นิเทศศาสตร์	 และ

น�าเสนอล้อเลียนการเมืองและการบริหารประเทศทันเหตุการณ์

ปัจจุบันโดย	วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์	นวัตกรรมสังคม	

นิติศาสตร์	เป็นต้น	ส่งท้ายพิธีปิดด้วยการแข่งขันกองเชียร์และ

เชียร์ลีดมือ	 ซ่ึงสะกดผู้ชมให้ต่ืนตะลึงกับความสามารถและ

ความสวยงามท่ีเหล่านักศึกษารวมพลังน�าเสนอการแสดงเชียร์

ได้อย่างยอดเย่ียม	ซ่ึงแต่ละคณะโชว์ฝีมืออย่างเต็มท่ี

	 ก้าวต่อไปของกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต	จะ

เป็นไปในทิศทางใด	ข้ึนอยู่กับพลังของนักศึกษาในการใช้สิทธิ์

หรือมีส่วนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกทีมนักศึกษาเข้าไปบริหาร

กิจกรรมนักศึกษาในนามของสโมสรนักศึกษา	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 โดยใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง	 ในวันพฤหัสบดีท่ี		

23	มกราคม	2557	เวลา	08.30-16.00	น.	ณ	คูหาเลือกตั้ง

ทุกวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน	ทุกคะแนนเสียงมีค่า...	น�าไปสู่การ

พัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ก้าวต่อไปของกิจกรรมอยู่ที่ตัวเรา

ขบวนพาเหรดอลังการของคณะบริหารธุรกิจ

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
กับชมรมบำาเพ็ญฯ 

พาเหรดสุขภาพ

ลีดมือ

สันทนาการกับเด็กๆ
กับชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง

สะท้อนกิจกรรมส่งท้ายปี…




