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เมื่อ “โอกาส” รอคุณอยู่

 “โอกาส” เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการที่จะไขว่คว้าเอาไว้ 
เพราะโอกาสจะเป็นตัวช่วยหรือสะพานเชื่อมนำาเราไปสู่ความ
สำาเร็จที่ปลายทางได้ แต่โอกาสจะไม่มีความหมายใดๆ เลยหากผู้
ที่ได้รับโอกาสนั้นไม่พยายามสานต่อให้ลุล่วง 
 มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความ
สำาคัญกับโอกาสทางการศึกษาของทุกคน ที่นี่มีทุนการศึกษา
มากมาย อาทิ ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรม ทุนความสามารถพิเศษ 
เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งต่อมาผลิตผลเหล่านี้ได้นำาความรู้
ความสามารถไปส่งต่อเพื่อประโยชน์แก่สังคมมากมาย ที่ผ่าน
มาทุกปีเราจะเห็นเรื่องราวของโอกาส การให้และการแบ่งปันใน
รั้วการศึกษาแห่งนี้ผ่านภาพยนตร์โฆษณาของมหาวิทยาลัย 
 แล้วคุณล่ะ?? ที่ผ่านมาคุณเคยได้รับโอกาสบ้างไหม 
คุณพยายามที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นมา หรือปล่อยให้หลุดลอยไป 
คุณเท่านั้นคือคนกำาหนด และคุณรู้ไหมว่าโอกาสที่คุณได้รับมา
นั้น หากวันหนึ่งคุณนำาไปส่งต่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น 
สิ่งเหล่านั้นจะเป็นคุณค่าที่ดีงามอย่างไม่สิ้นสุด
 น่ันไง “โอกาส” กำาลังมา พร้อมหรือยังท่ีจะไขว่คว้า... 
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14 นศ. วิศวกรรมโยธา มรส.
 ไอเดียเจ๋งผลิต “เครื่องคัดผลไม้ 
 ด้วยเสียง”

16 พูดภาษาอังกฤษยากจริงหรือ? 

	 หากเอ่ยถึง	 “วีรบุรุษ”	 หลายคนคงคิดถึงบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์เพื่อประเทศและมวล

มนุษยชาติ	 แต่ในความเป็นจริงแล้ววีรบุรุษสามารถทำาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเล็ก	 ทำา

โดยปราศจากคำาว่าภาระหน้าที่	แค่นี้ก็ถือว่าคนๆ	นั้นเป็น	“วีรบุรุษ”	แล้ว	วันนี้มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ	 ในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านภาพยนตร์สารคดี	 โดยหยิบยกเรื่องราวของนักศึกษา	

“วีรบุรุษตัวเล็กๆ”	 ที่ไม่ได้ทำาอะไรยิ่งใหญ่	 เพียงแต่สิ่งที่พวกเขาทำานั้นเป็นมากกว่าการให้

โอกาสตัวเอง	ด้วยการนำาความรู้และความถนัดที่ตนเองมีไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม	รู้จักเรียนรู้

ที่จะให้และแบ่งปันเพื่อผู้อื่น

“โอกาส” และเรื่องราวดีๆ 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ	 รุ่งเรืองวิริยะ	 ผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงที่มาของภาพยนตร์สารคดีในครั้งนี้ว่า	 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้นำา

เรื่องราวดีๆ	 มาส่งต่อผ่านภาพยนตร์สารคดี	 ด้วยการหยิบยกเรื่องราวชีวิตจริง	 และโครงการ	

กิจกรรมเพื่อสังคมมานำาเสนอ	 ซึ่งตรงนั้นทำาให้มองเห็นถึงภาพใหญ่ในแง่ของการให้ความร่วมมือ

ซ่ึงเร่ืองราวเหล่าน้ีคือความภูมิใจของมหาวิทยาลัย

รังสิต	 ตรงที่หลังจากพวกเขาได้รับโอกาสก็นำา

โอกาสนั้นไปทำาอะไรดีๆ	เพื่อสังคม	และเรื่องเหล่านี้

ไม่ได้อยู่ในพันธะสัญญาว่าจะต้องมานั่งทำา	 แต่พวก

เขาก็เลือกที่จะไปทำา	 ตรงนี้เองที่ทำาให้ภาพของเรื่อง

การให้และการแบ่งปันชัดเจนขึ้น	 และที่แตกต่าง

กว่าปีอื่นคือ	 หนังสารคดีนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านทาง	

Social	 Network”	 ผอ.สำานักงานประชาสัมพันธ์ฯ	

กล่าวเพิ่มเติม	

เรื่องราวของ “โอกาส” และ “การให้” กลับคืน
สู่สังคม
	 พ.ต.อ.พยุงศักด์ิ	นามวัน	ผู้กำากับการปฏิบัติการ

พิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำารวจภูธร	ภาค	4	กล่าวว่า	 รู้สึกดีใจที่ทราบว่าเรื่องราว

ของนักศึกษาทุนรถดริฟท์ซึ่งเคยมาให้ความรู้กับตำารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดคอมมานโด

ได้ถูกนำามาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สารคดีของมหาวิทยาลัย	 เชื่อว่าเรื่องราวของพวกเขาจะ

ทำาให้หลายคนในสังคมเปลี่ยนมุมมอง	 นักศึกษากลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ซิ่งรถไปวันๆ	 แต่สิ่งที่พวกเขา

ชอบและถนัดสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้	 ซึ่งหลังจากโครงการอบรมสอนเทคนิควิธี

ดริฟท์รถเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน	หรือต้องรักษาความปลอดภัยให้บุคคลสำาคัญ	รวมทั้งการใช้

รถยนต์ในภาวะต่างๆ	หรือใช้ในภาวะฉุกเฉินที่จะเอาตัวรอดได้	 ซึ่งเทคนิควิธีเหล่านี้	 สามารถ

ทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปได้	โดยพวกเขาทั้ง	3	คนได้สาธิตทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง

เต็มที่	 ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิต	ที่ให้โอกาสนักศึกษากลุ่มนี้มาสอนเทคนิค

พิเศษนี้ให้แก่หน่วยงานฯ	 เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือโอกาสที่ดีที่พวกเขาได้พิสูจน์ตนเองและทำาให้

สังคมรับรู้ว่า	 การเป็นนักแข่งรถดริฟท์	 ไม่ใช่เรื่องไร้สาระหากเราสามารถใช้ในทางที่ถูกต้อง	

กลับเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำาเมื่อเรานำาความสามารถที่มีตรงนั้นมาสร้างประโยชน์ให้หน่วยงานและ

สังคมต่อไป		

	 	 นายภูวเดช	 นิลพฤกษ์	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชาการจัดการ	 คณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาทุนรถดริฟท์	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ตนและเพื่อนอีกสอง

คนคือ	นายณัฐพล	เขียวบุญปลูก	และนายหัสวีร์	พิบูลศุภพิสิฐ	รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยรังสิต

นำาเรื่องราวของพวกเรามาทำาเป็นภาพยนตร์สารคดีของมหาวิทยาลัย	และพวกเราทั้ง	3	คนได้

มีโอกาสแสดงเองด้วย	 เป็นหนังจากชีวิตจริงของพวกเรา	 ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไม่

เพียงให้โอกาสแต่ยังสนับสนุนให้พวกเราได้นำาความสามารถที่เรามีไปทำาประโยชน์ให้สังคมอีก

ด้วย	จากเดิมซึ่งใครๆ	มองว่าพวกเราเป็นแค่นักซิ่งรถ	เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นป่วนเมือง	โดนตำารวจ

ตามจับบนท้องถนน	 วันนี้สิ่งที่เราทำาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ไร้สาระต่อไป	 และขอบคุณ

มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษานี้แก่พวกเราทั้ง	3	 คน	 และพวกเราก็เชื่อเสมอว่า	 โอกาสจะไม่

มาหาเรา	หากเราไม่รู้จักที่จะไขว่คว้า	และทำาให้เป็นจริง	เมื่อ	“เห็น	เชื่อ	ทำาได้”	เราก็จะทำามัน

ออกมาได้ดี	

	 ติดตามภาพยนตร์สารคดีเรื่องราวดีๆ	 จากหนึ่งโอกาสที่ได้รับกับการส่งต่อความรู้

กลับคืนสู่สังคมได้ที่	http://www.youtube.com/watch?v=i0f_VSACXx8	 หรือ	 เสิร์ชค้นหา

ใน	Youtube	ด้วยคำาว่า	“RSU	Drift	Team”	

ทั้งองค์กร	แต่ในปีนี้อยากจะทำาเป็นภาพยนตร์สารคดี	

เกี่ยวกับเรื่องที่ทำาให้รู้สึกถึงการสื่อสารได้ง่ายขึ้น	ใกล้

ชิดขึ้น	 แม้เรื่องราวจะเล็กลง	 แต่คนดูจะได้สัมผัสถึง

เรื่องของการให้โอกาสอย่างชัดเจน	 โดยเลือกเรื่องที่

นำาเสนอบุคคลที่เรียกว่าวีรบุรุษตัวเล็กๆ	 โดยสิ่งที่เขา

ทำานั้นไม่จำาเป็นต้องใหญ่โต	 เพียงแค่ตัวเองมีความ

ถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 และนำาเรื่องนั้นไปแบ่งปัน

ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น	 ซึ่งเรื่องราวเล็กๆ	 เหล่านี้

ถือเป็นเรื่องน่าภูมิใจของมหาวิทยาลัยก็คือ	 การใช้

โอกาสนำาความสามารถที่มีไปทำาอะไรดีๆ	เพื่อสังคม	

	 “จุดสำาคัญของเร่ืองที่ยกมานำาเสนอคร้ังน้ีคือ

เรื่องโอกาส	 และเป็นจังหวะเดียวกับที่มีเด็กนักศึกษา

สองกลุ่มได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยรังสิต	 ซึ่ง

โอกาสท่ีว่าน้ีหลายคนหรือแม้แต่ตัวเขาเองยังแปลกใจ

และถือเป็นโชคดีที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรังสิต	เรื่อง

แรกคือ	นักศึกษาทุนรถดริฟท์	ทุนแบบนี้ใครจะคิดว่า

สถาบันไหนจะมาให้ความสำาคัญ	 ถ้าเป็นทุนกีฬา

ทั่วไปแน่นอนว่ามีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน	 แต่

การจะมาน่ังนึกถึงผลประโยชน์ตอบแทน	 หรือช่ือเสียง

ในภายหลังมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ	 มหาวิทยาลัย

เพียงแต่นึกถึงเ ร่ืองที่พวกเขามีความต้ังใจจริงก็

สมควรที่จะได้รับโอกาส	 ซึ่งภายหลังพวกเขาเหล่านี้

ได้นำาความรู้ที่มีจากการดริฟท์รถไปสอนเทคนิควิธี

การขับให้แก่ตำารวจปฏิบัติการพิเศษชุดคอมมานโด	

ส่วนอีกเรื่องคือ	 นายอัษฎายุทธ	 คุณวิเศษพงษ์	

นักศึกษาทุนเชียร์ลีดดิ้ง	ผู้ที่นำาความรู้ด้านนี้ไปฝึกทีม

เชียร์ลีดด้ิงผู้พิการหูหนวก	 โรงเรียนโสตศึกษา	 นนทบุรี	

ภาพยนตร์สารคดีชีวิตนักศึกษา ม.รังสิต 
จุดเริ่มต้นของ “โอกาส” และการส่งต่อความรู้กลับคืนสู่สังคม

กลุ่มนักศึกษาทุนรถดริฟท์ มหาวิทยาลัยรังสิต



	 “ถ้าพดูถึง	 ม.รงัสติ	 สิง่แรกท่ีเข้ามาในหัว
คอื	สถาบนัการศึกษาเอกชนชัน้น�า	มีหลกัสตูรให้
เรยีนมากมาย	 และมีอปุกรณ์การเรยีนท่ีทันสมัย	
มทีนุให้นกัศกึษา	 ท้ังทุนเรยีนด	ี กีฬา	 กิจกรรม
ต่างๆ	 	 เน้นพัฒนานกัศึกษาให้เป็นคนดขีอง
สงัคม	เป็นเหมอืนบ้านอกีหลงัของผมครบั”
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		“สิ่งแรกที่นึกถึง	คือ	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	เพราะ
ท่านเป็นคนเก่ง	 เป็นผู้น�า	 มีปรัชญาข้อคิดที่ดี
มากมาย	 ที่ส�าคัญเป็นอธิการบดีที่เรียกตัวเองว่า	
‘พ่อ’	และเรียกนักศึกษาว่า	‘ลูก’	รัก	ม.รังสิต	ค่ะ”	

	 	 “ถ้าพูดถึง	 ม.รังสิต	 สิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือ	
พระศรีศาสดา	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของ
ชาวมหาวิทยาลัยรังสิต	 คนในบ้านหรือแขก
ที่มาเยี่ยมเยียนจะแวะมากราบไหว้	นักศึกษา
เองก็มาสักการะขอพร	 แต่มีความเชื่อกันว่า	
ห้ามขอเร่ืองความรัก	 เพราะจะเรียนไม่จบ	
อันนี้ก็ว่ากันไปครับ”	

	 	 “ส�าหรับเกดจะคิดถึง	 สังคมแห่งการให้และ
การแบ่งปัน	 เพราะสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้
โอกาสแก่นักศึกษาทุกๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะทุนการ
ศึกษา	การเปิดโอกาสให้ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นการ
เรียนรู้	 นอกเหนือจากในห้องเรียน	 ปลูกฝังให้
รู้จักให้	รู้จักแบ่งปัน	ท�าประโยชน์เพื่อสังคม	ดีใจ
ค่ะที่ได้อยู่ในสังคมนี้”

นายธนวัฒณ์ สังข์ทอง
(ปังปอนด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

	 	 “หากเอ่ยถึง	 ม.รังสิต	 จะอ๋อในทันทีครับว่า	
มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 ที่มี
หลักสูตรหลากหลายมากที่สุด	อุปกรณ์การเรียนทันสมัย	
ที่ส�าคัญเป็นสังคมแห่งความรัก	 ที่เต็มไปด้วยการให้และ
การแบ่งปัน	 เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้เมื่อเข้ามายืนใน
บ้านหลังนี้”

	 	 “สิง่แรกทีโ่บว์นกึถงึคอื	 สถาบันการศึกษา
ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย																
มีทุนการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนสามารถ
เรยีนได้	และเป็นสงัคมท่ีทุกคนมอบความรกัให้
แก่กนัมคีวามอบอุน่และผูกพัน	 เปรยีบเสมือน
บ้านหลงัทีส่องค่ะ”
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				นางสาวคราภรณ์	สีบัวสด	(ออม)	นักศึกษา

ชั้นปีที่	3	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายมาจาก

โรงเรียนศรียานุสรณ์	จังหวัดจันทบุรี	แผนการเรียน

วิทย์-คณิต

	 สำาหรับเหตุผลที่ออมเลือกมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยรังสิต	เพราะเป็นสถาบันการศึกษา

ที่ มี ช่ือเสียงด้านความสำาเร็จของบัณฑิตมา

หลายต่อหลายรุ่น	 ซึ่งก่อนหน้าที่จะตัดสินใจ

เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้หาข้อมูลและ

ถามจากรุ่นพ่ี	 และหลังจากได้เรียนก็ไม่ผิดหวัง	

และยังรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการเรียน	 มี

ความสุขกับสังคมของเราที่มีเพื่อนและอาจารย์

ทุกคนที่คอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

	 	 	 	 	 สวัสดีครับ...	ผมอารีย์	 จันแก้ว	

ใครๆ	 มักเรียกผมว่า	 สตางค์	 ผมเรียน

จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน

สระบุรีวิทยาคม	 แผนการเรียนศิลป์-

ภาษาอังกฤษ	 กำาลังเรียนอยู่ช้ันปีท่ี	 4	

คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 ถ้าถามว่าตอนน้ันเหตุท่ีผม

ตัดสินใจเลือกเรียนกฎหมายคืออะไร?	

คำาตอบคงเป็นเพราะผมคิดว่าการเรียน

ด้านกฎหมายจะเป็นประโยชน์และนำา

ไปช่วยเหลือคนอ่ืนๆ	 ในสังคมได้	 หลัง

จากน้ันจึงเร่ิมศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตรด้าน

กฎหมาย	ซ่ึงมีตัวเลือกอยู่หลายแห่ง	จน

ในท่ีสุดก็ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีคณะ

นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	เพราะท่ีน่ี

มีคณาจารย์ท่ีมีคุณภาพ	มีประสบการณ์	

มีช่ือเสียง	 และมีความเช่ียวชาญในการ

ทำางานด้านกฎหมาย	 ซ่ึงผมมองว่าเร่ือง

ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีสำาคัญ	 สำาหรับ

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา

อย่างมาก	 และทุกวันน้ีมหาวิทยาลัย

รังสิต	 ทำาให้ผมรู้ว่าคิดไม่ผิดท่ีเลือกเรียน

ท่ีน่ี	 ซ่ึงในอนาคตผมวางแผนไว้ว่า	 จะ

เรียนต่อเนติบัณฑิต	และตั ้งใจจะสอบ

ทนายเพื ่อจะเป็นผู้พิพากษาต่อไป		

	 สำาหรับน้องๆ	 คนไหนท่ีสนใจ

อยากจะเรียนนิติศาสตร์	 ผมก็อยากจะ

ฝากเลยครับว่าการเรียนด้านน้ี	ไม่ใช่การ

อ่านและการท่องจำา	แต่เป็นเร่ืองของการ

ทำาความเข้าใจว่ากฎหมายแต่ละมาตรา

จะนำามาใช้อย่างไรในคดีความ	 สุดท้าย

ผมเช่ือว่าคนท่ีต้ังใจก็สามารถเรียนได้

แน่นอน
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	 “ออมคิดว่าสำาคัญมากค่ะ	

กับการที่ มีคนคอยให้คำาปรึกษา	

คอยดูแลเราในทุกๆ	เรื่อง	ไม่ใช่แต่

เฉพาะเร่ืองเรียนเพียงอย่างเดียว	

ปัญหาเรื่องอื่นๆ	ก็สามารถปรึกษา

กับอาจารย์ได้เช่นกัน	 นับเป็นเรื่อง

ที่ดีมากๆ	 ที่ได้เข้ามาอยู่ในสังคม

แห่งการให้และการแบ่งปัน	ภายใน

รั้วฟ้า-บานเย็นแห่งนี้”

	 ส่วนในอนาคตนั้น	 ความ

ตั้งใจของออมคงเหมือนกับเพื่อนๆ	

ทุกคนคือ	 อยากประสบความสำาเร็จ

ในสายอาชีพ	 อยากเป็นนักเทคนิค

การแพทย์ท่ีค้นพบส่ิงใหม่ๆ	วิทยาการ

ใหม่ๆ	 เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค	 และ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน
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Buffet
 บุฟเฟ่ต์[จุฑารัตน์ หัสจุมพล]
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เมื่อพูดถึง ม.รังสิต คุณคิดถึงอะไร?



	 สาขาวชิาอสิลามศกึษาและภาษาอาหรับ	คณะ

ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดงานมหกรรม

อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ	ครั้งที่	6	(RSU	Islamic	

Studies	and	Arabic	Language	Expo	2013)		ณ	

ห้อง	1-301	 อาคารอาทิตย์	 อุไรรัตน์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ซึ่งการจัดงานในคร้ังน้ีได้ รับเกียรติจาก	

ดร.อาทติย	์อไุรรัตน์	อธิการบดมีหาวิทยาลัยรังสิต	เปน็

ประธานในพิธีเปิด	 นอกจากนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก

นายกษิต	ภิรมย	์อดตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่ง

ประเทศ	 แสดงปาฐกถาพิเศษ	 เร่ือง	 “นักเรียน	

นักศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน”	การประชุมทาง

วชิาการผูส้อนอสิลามศึกษาระดบัช้ันมธัยมศึกษา	เร่ือง	

“แนวคิดการปรับการเรียน	 เปลี่ยนการสอนอิสลาม

ศึกษากับประชาคมอาเซียน”	การจัดนิทรรศการ	และ

การประกวดการแข่งขันกิจกรรมอิสลามศึกษาและ

ภาษาอาหรับ	การประกวดประสานเสียงขับลำานำา

อนาชีด	และการประกวดแววอัจฉริยะภาษาอาหรับ	

	 ดร.วิศรุต	เลาะวิถี		หัวหน้าสาขาวิชาอิสลาม

ศึ กษาและภาษาอาห รับ 	 คณะศิ ลปศาสต ร์ 	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัด

มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับครั้งนี้ว่า	เพื่อ

เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการอิสลามและ

ภาษาอาหรับของนักเรียนที่เรียนระดับมัธยมปลาย	

และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต

กบัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในกลุม่เปา้หมาย	

และยงัเปน็การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนอสิลาม

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับมหาวิทยาลัย	

	 “เราอยากเปิดเวทีที่นักเรียน	 นักศึกษาจะได้มา

แสดงทักษะ	 และความสามารถ	 เช่น	 การประกวดขับ

ลำานำาอนาซีด	 ซึ่งเป็นการขับร้องที่ประกอบคำาสอน	 ด้าน

คณุธรรม	จริยธรรม	เพือ่ใหท้กุคนเกิดความรักชาต	ิศาสนา	

และรักบ้านเกิดเมืองนอน	 หรือการประกวดสุนทรพจน์	

กิจกรรมน้ีจะสอนให้ผู้พูดมีการลำาดับเน้ือเร่ือง	 บทสรุป	

เน้นการเปดิเร่ืองราวดว้ยโครงสร้าง	และสรปุเร่ืองราวเปน็

ภาษาไทย	 ภาษาอาหรับ	 และภาษาอังกฤษ	 ตรงนี้จะ

เป็นการสอนให้เด็กๆ	 ได้เกิดความต่ืนตัวในการใช้ภาษา

ต่างประเทศอีกด้วย”

	 นายอัฟฟาน	สะมาแอ		นักศึกษาชั้นปีที่	1	คณะ

เทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	ในฐานะผู้เข้าร่วม

งานฯ	 กล่าวว่า	 การได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำาให้ได้

รับความรู้เกีย่วกบัภาษาอาหรับเพิม่มากข้ึน	ไดแ้บง่ปนัและ

แลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่นๆ	ทีม่คีวามชอบภาษาเดยีวกนั		

กิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก	 ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้ความสำาคัญกับภาษาอาหรับ

	 นายอามัร	 รอนิง	 นักศึกษาช้ันปีที่	 3	 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 กล่าวว่า	

บรรยากาศในงานทำาให้รู้สึกอบอุ่น	 เป็นแบบพี่น้อง	 มี

กจิกรรมทีส่อดแทรกความรู้และวชิาการ	ซึง่สามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้	 และยังถือเป็นการได้ เ รียนรู้ศึกษา

ขนบธรรมเนียม	 วัฒนธรรมเก่ียวกับอิสลามศึกษา	 และ

ภาษาอาหรับอีกด้วย	

News
ข่าว

ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีให้บริการสุขภาพ	 โครงการ

สุขภาพชุมชน	 คร้ังท่ี	24	 ถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช	 ภายในงานมีคณะ/	วิทยาลัย	

และหน่วยงานต่างๆ	 เข้าร่วมมากมาย	 โดยจัดกิจกรรมด้านสันทนาการและให้ความ

รู้ในด้านต่างๆ	 	 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร	 จังหวัดปทุมธานี	 และให้

บริการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี	 ณ	 โรงเรียนวัดบางพูน	 จังหวัดปทุมธานี	 โดยนักศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป	จ่ายยา	ตรวจน้ำาตาลในเลือด

และไขมัน		ตรวจรักษาฟัน		 วินิจฉัยและให้คำาแนะนำาการรักษาทางกายภาพ	บริการ

ตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย		เป็นต้น	นอกจากน้ี	หน่วยงานต่างๆ	ในมหาวิทยาลัย	

ได้ร่วมแจกขนม	ของขวัญ	และบริการตัดผมฟรี	ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
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คณะศิลปะและการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการ
“KUNST UND INNENARCHITEKTUR IM LEBEN”
						คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดแสดงนิทรรศการ	“KUNST	UND	INNENARCHI-

TEKTUR	IM	LEBEN”	นำาเสนอผลงานเเนวสื่อผสมร่วมสมัยของ	Kim	Marc	Bobsin	&	Gunnar	Seel	

นักคิดสร้างสรรค์ชาวเยอรมนีผู้สร้างสรรค์ช้ินงานด้วยหลักเเห่งองค์ประกอบของ	Line	and	Colour	 ร่วม

กับนักคิดสร้างสรรค์ชาวไทย	พิสิษฐ์	ศิริเหมะรัตน์	เจ้าของเเละผู้ก่อตั้งเเบรนด์	Klär	กับผลงานคอลเล็ก-
ช่ันสุดพิเศษจำานวน	14	ลุค	ที่สร้างจากเเนวคิด	Line	and	Colour	อ้างอิงงานศิลป์ของศิลปินช่ือก้องโลก

นาม	 ปิเอท์	 มงเดรียน	(Piet	Mondrian)	 โดยมี	 รศ.พิศประไพ	 สาระศาลิน	 คณบดีคณะศิลปะและการ

ออกแบบ	มหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานเปิดงาน	ณ	ช้ัน	1	อาคาร	Patana	Gallery	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ดำาเนินรายการโดย	 อาจารย์เรวัฒน์	 ชำานาญ	 อาจารย์

ประจำาสาขาวิชาออกแบบภายใน	 คณะศิลปะและการออกแบบ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ร่วมเสวนากับ	

คุณพิสิษฐ์	ศิริเหมะรัตน์	เเละ	คุณสุรชัย	เเสงสุวรรณ์	(ช่างภาพชื่อดังของนิตยสาร	L’OFFCIEL	THAILAND)	

สาขาวิชาอิสลามศึกษา ม.รังสิต 
จัดงานมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ครั้งที่ 6



ผู้บัญชาการ สปท. เข้าพบอธิการบดี ม.รังสิต 

  พล.อ.วุฒินันท์	 ลีลายุทธ	 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 พร้อมคณะ	 เข้าพบ	

ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	 รายงานความคืบหน้าของบุคลากรที่กำาลังศึกษา

อยู่ที ่มหาวิทยาลัยรังสิต	 พร้อมทั้งในโอกาสที่ได้รับตำาแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ	ณ	ห้องประชุม	1-801	อาคารอาทิตย์	อุไรรัตน์		(อาคาร	1)	มหาวิทยาลัยรังสิต

นศ.บริหารฯ ม.รังสิต จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
พัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 12
   นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต	จัดโครงการมอบทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน	ครั้งที่	12	

ภายใต้การดำาเนินกิจกรรมค่ายอาสาคณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	โดย	อาจารย์อชิตพล	ฉัตรวรการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 นำาทีมนักศึกษาร่วมโครงการฯ	 อาทิ	

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน	จัดบอร์ดวิชาการสำาหรับสื่อการเรียนการสอน	มอบอุปกรณ์การเรียน	อุปกรณ์กีฬา	

ยารักษาโรค	 	สร้างศาลาร่วมใจ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	 รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ต่างๆ	 ในบริเวณโรงเรียน	

โดยมีกลุ่มนักศึกษาร่วมกิจกรรมจำานวนมาก	ณ	โรงเรียนไตรประชาวิทยา	อำาเภอปัว	จังหวัดน่าน

โชว์ออฟ
ShowOff

[วิภาณี ชีล่ัน]
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ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ โชว์ผลงานเจ๋ง
คว้ารางวัลรองอันดับ 2 นักแข่งรถหญิงหนึ่งเดียว
ในรายการ Macau Grand Prix 2013

	 “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”	 เช่ือว่าสำานวนน้ี

สามารถใช้ไดก้บัสองนักแข่งรถยนตพ์อ่-ลกูทีก่วาด

รางวัลมาแล้วหลายสนามการแข่งขันท้ังในและต่าง

ประเทศ	อย่าง	ณัฐวุฒิ	และ	ธัญชนก	เจริญสุขะ

วัฒนะ	พ่อว่าเก่งแล้ว	เจอลูกไม้ใต้ต้นซึ่งเป็นคลื่น

ลูกใหม่ไฟแรงของสนามแข่งรถยนต์ด้วยอายุเพียง	

18	ปี	หลายคนคงต้องยกนิ้วให้	 เพราะไม่เพียงมี

ความสามารถรอบด้านทั้งเป็น	นักแข่งรถ	นักกีฬา

ไอซ์สเก็ต	 อีกมุมหน่ึงเธอยังเรียนดี	 กิจกรรมเด่น

ไม่แพ้กันด้วย	

	 นางสาวธญัชนก	เจริญสขุะวฒันะ	นักศกึษา

ช้ันปีที่	 1	 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	

วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ	มหาวทิยาลยั

รังสิต	กล่าวเกี่ยวกับที่มาของการเข้าสู ่วงการ

นักแข่งรถว่า	เพราะคุณพ่อเป็นนักแข่งรถและเป็น

ผู้ฝึกสอนด้วย	 ทุกคร้ังที่ฝึกซ้อมเราก็จะไปด้วย

ตลอด	 เห็นคุณพ่อซ้อมและลงสนามแข่งมาตั้งแต่

เด็กจึงซึมซับเร่ือยมา	 และคุณพ่อเองก็สนับสนุน	

หลังจากน้ันจึงเร่ิมเข้าวงการนักแข่งรถตามรอย

ทา่น	โดยทา่นจะคอยฝกึสอนและแนะเทคนิควธีิขับ

แก่เรามาตลอด	โดยก่อนหน้าที่จะมาแข่งรถอย่าง

จริงจัง	 ก็เป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตมาก่อน	 และมี

โอกาสได้ไปแข่งขันในระดับต่างๆ	 ทั้งในและต่าง

ประเทศเช่นกนั	ซึง่กถ็อืวา่ประสบความสำาเร็จและ

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเช่นกัน	โดยที่ผ่านมาไม่ว่า

จะเรื่องเรียนหรือการทำากิจกรรมต่างๆ	คุณพ่อจะ

ปลอ่ยใหเ้ราคดิ	ตัดสนิใจเอง	เช่นเดยีวกบัการเลอืก

เรียนธุรกิจการบินที่มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 “จริงอยูู่ใ่นสนามแข่งขัน	เราสามารถทำาทกุ

อย่างได้เต็มที่เท่าที่อยากให้เป็น	 แต่ในความเป็น

จริงเม่ือถึงเวลาหน่ึงของชีวิตเราก็ต้องทำางาน	 ตรงน้ี

จึงเป็นจุดท่ีทำาให้ตัดสินใจเลือกเรียนด้านน้ี	เพราะ

คิดว่าวันหน่ึงหากเราอายุเพ่ิมข้ึนและอยากจะพัก	

เราก็อยากมีงานประจำาทำาตามแบบท่ีเราชอบ	

ประกอบกับหาข้อมูลการเรียนในด้านน้ีและ

มหาวิทยาลัยรังสิตเองก็มีศักยภาพ	 มีคณาจารย์

เก่งๆ	 หลายท่าน	 จึงเลือกเรียนท่ีน่ีอย่างไม่ลังเล

และท่ีน่ีก็ทำาให้ได้ค้นพบว่า	การทำากิจกรรมไปด้วย

ระหว่างเรียนสอนให้เราโตข้ึน	รู้จักจัดสรรเวลาให้

ตัวเองได้	จึงสมัครร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะ	

แม้กิจกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะไอซ์สเก็ต	 แข่งรถ	

เชียร์ลีดเดอร์	แต่ส่ิงท่ีเรียกว่าเป็นตัวเรามากท่ีสุด

คือ	การแข่งรถ”

	 ท้ังเรียนและทำากิจกรรมแต่	 ธัญชนก	 ก็

สามารถแบ่งเวลาและทำาออกมาได้ดีทุกเร่ือง	เร่ือง

เรียนเธอคือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์

ดี	ช่วยเหลือกิจกรรมในคณะอย่างดีตลอดมา	ส่วน

ในสนามแข่งเธอคือผู้หญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดใน

วงการแข่งรถ	ส่วนผลงานท่ีผ่านมาของเธอ	อาทิ	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	Toyota	Motor	Sport	

2011	รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	1	Toyota	Endur-

ance	2011	 รุ่น	Division	2	รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับท่ี	1	Toyota	Motor	Sport	2012	ฯลฯ	และ

ล่าสุดท่ีถือเป็นความภาคภูมิใจในการแข่งขันคือ	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี		2	รายการแข่งขัน	60th 

Macau	Grand	Prix	2013	 รุ่น	Lotus	Greater	

China	Race	 ซ่ึงเป็นสนามท่ีรวมนักแข่งขันมือ

อาชีพ	มีรถร่วมแข่งขันท้ังหมด	26	คัน	และสนาม

น้ีน่ีเองท่ีทำาให้เธอเป็นท่ีรู้จักในฐานะนักแข่งหญิง

คนแรกท่ีได้ข้ึนโพเดียมท่ีมาเก๊า	ในรายการ	Ma-

cau	Grand	Prix	2013	



ข่าว

									สวัสดีคับทุกท่าน	นี่ก็ขึ้นปีที่	10	แล้วที่ผม

เขียนเรื่องราวแบบหนุกหนานฮาๆ	 ลงในสารรังสิต	

ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเอาเร่ืองราวการเดินทางอะไร

มาเขียนนักหนา	 ลงได้เป็นประจำาทุกเดือน	 	 ผมเอง

จริงๆ	 แล้วเป็นคนค่อนข้างจะเงียบๆ	 ชอบสันโดษ	

ไม่ค่อยยุ่งกับใครหรือออกงานสังคม	 เลี่ยงได้เป็น

เลี่ยง	 ไม่ค่อยจะรู้จักใครในมหา’ลัยมากนัก	 แต่จะมี

คนรู้จักผมที่ เป็นแฟนคอลัมน์เยอะมากที่ เข้ามา

ทักทาย	 และชอบอ่านลีลาของผม	 ปีนี้ผมก็อายุย่าง

เข้า	 60	 ขวบแล้ว	 คงจะมีเวลารับใช้อาจารย์เขี้ยว	

แห่งสำานักงานประชาสัมพันธ์ได้อีกไม่กี่ปี	กะไว้ว่าจะ

เอาเรื่องราวที่เขียนๆ	 มาปรับเพิ่มเติมในหลายๆ	

ตอนที่เนื้อที่ในสารรังสิตมีจำากัด	 เอามาขยายความ

ฮา	รวมเล่มเป็นพ็อกเกตบุ๊ก	จนแล้วจนรอดก็ยังค้างคา

มาหลายปีแล้ว...	 เอาน่าพี่น้อง	ปีนี้ผมจะคลอดออก

มาให้ได้คับ	 อย่าลืมอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน

ลูกสาวผมเน้อ	หุ	หุ

	 บ่นตามประสาคนชราไปแล้ว	 ตามไป

เทีย่วกับลกูศษิย์ผมแบบลยุๆ	 ฮาๆ	 กนัดก่ีา	 ทริปน้ี

ผมต้องพาเด็กๆ	 ประมาณ	 40	 คนไปฝึกปฏิบัติ

นอกสถานที่ในวิชาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่จังหวัด

นครนายก	 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่มี

ความหลากหลายมากที่สุดในขณะนี้	 เราออกเดิน

ทางมุ่งสู่จังหวัดนครนายกในวันเสาร์ที่	24	 สิงหาคม	

2556	 เวลา	8	 โมงตรงล้อหมุน	 ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ	

ก็มาถึงรีสอร์ตที่พัก	 ให้เด็กๆ	 ไปแปลงร่างใส่ชุด

สบายๆ	 แล้วมาขึ้นรถกระบะ	2	 คัน	 อัดกันมาแบบ

บรรทุกคนงานไปตัดอ้อย	ใช้เวลาประมาณ	20	นาที	

ก็มาถึงด้านล่างของเขื่อนขุนด่าน	 เป็นท่าที่

จะเริ่มกิจกรรมแรกคือ	 แพยางล่องแก่ง	 มี

เจ้าหน้าที่จากสาริกาแอ๊ดเวนเจอร์	 มาคอย

อำานวยความสะดวก	 เจ้าหน้าที่ประจำาเรือให้

เด็กๆ	 ทุกคนใส่เสื้อชูชีพ	 และหมวกนิรภัย	

อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติจากของจริง	 “มี

น้องคนไหนว่ายนำ้าไม่เป็นบ้างคับ”	 เจ้าหน้าที่

ถาม	เด็กๆ	ยกมือกันพรึบ	“โห!	เยอะจัง	ถ้า

ตกนำ้าพี่คงช่วยได้คนสองคน	 นอกนั้นคงลอย

ไปปากอ่าว”	 เสียงเด็กๆ	 ฮากันตรึมกับมุก

เค้า	ซึ่งเด็กๆ	ได้ฟังผมบรรยายในชั้นเรียนไป

แล้ว	ผมแบ่งเด็กลงแพยางลำาละ	8	คน	ขณะ

ผมกำาลังง่วนอยู่กับจัดเด็กๆ	 ลงแพยาง	 มี

ชายหนุ่มเจ้าเก่าออกแนวมึนๆ	ที่ผมรู้จักแกดี	

เดินถือไอโฟนเข้ามาหาผม	 “ป๋าคับ	 แบตผม

ใกล้หมด	บนแพมีที่ชาร์จมั๊ยคับ”	ผมหละมึน

กับคำาถามว่ามานคิดได้งัย	“อ๋อ!	มีคับ	เสียบ

กับแพยางได้เลย”	 เสียงเพื่อนๆ	 ขำาก๊ากเลย	

แต่หนุ่มมึนไม่เก็ต	 “ผมไม่เห็นมีปลั๊กเลยคับ”	

“นี่เมิง!	บ้ารึป่าว	แพยางบ้านป้าเอ็งคงมีปลั๊กไฟ

ให้เสียบหร๊อก”	“อ้าว!	เห็นป๋าบอกว่ามี”	ดู	ดูมัน

คับ	ยังไม่ยอมหยุดอีก...	อ้ายฟาย		พวกเราล่อง

แก่งมาได้สักระยะก็ถึงจุดแวะพักเล่นนำ้าตก	จาก

นั้นก็ตะลุยอีกหลายแก่ง	 จนได้เวลาใกล้เที่ยงก็

มาถึงจุดแวะพักเพื่อทานอาหารกลางวัน	 มื้อนี้

ผมเตรียมข้าวผัดและผัดซีอิ๊วใส่ถาดเตรียมไว้

ให้ตักกินได้ไม่อั้นตามความตะกละและหิวโหย

ของเด็กๆ	ตบท้ายด้วยแตงโม	และนำ้าโค้กเย็นๆ	

ประมาณบ่ายโมงกว่าก็มาข้ึนฝั ่งด ้วยความ

หนุกหนาน	 มีรถขนคนงานมารอรับไปลุยขี่รถ	

ATV	ต่อ	จัดให้เด็กๆ	นั่งคันละ	2	คน	ผลัดกันขี่	

เส้นทางก็ถือว่าโหดใช้ได้เลย	 มีทั้งทางเรียบ

ลาดยาง	ทางลูกรังเป็นหลุมต้องขี่หลบกันตลอด	

ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นการข่ีลุยลำาธารลุยโคลนและ

ขึ้นเนินชัน	ทุกคนหนุกหนานติดใจอยากจะขี่กัน

อีกรอบ	 บ่ายแก่ๆ	 ก็เข้ารีสอร์ตที่พัก	 อาบน้ำา

เปลี่ยนชุดแล้วออกมาทานอาหารค่ำาที่ร้านดัง

ครัวน้องเล็ก

	 เช้าวันอาทิตย์	 สายหน่อยออกเดิน

ทางมาชมความสวยงามที่ เ ข่ือนขุนด่านชัย

ปราการ	และมาต่อที่องค์พระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่

ที่สุด	ให้เวลาเด็กๆ	ไปไหว้	30	นาที	ถึงเวลานัด

แล้วเลยไปอีก	10	นาที	อีก	3	สาวก็ยังไม่มา	ผม

สั่งให้รถบัสออกเลย...	ทิ้งคับ	ประมาณใกล้เที่ยง

ก็มาถึงเขาหล่น	 เป็นที่ๆ	 เราจะเล่นกิจกรรมโรย

ตัวจากหน้าผาจริง	ความสูงก็ประมาณตึก	10	ช้ัน	

น้องๆ	เจ้าหน้าที่จากสาริกาแอ๊ดเวนเจอร์ก็สาธิต

และอธิบายข้ันตอนที่ เหมือนกับที่ เ รียนภาค

ทฤษฎีไปแล้ว	ผมจะไม่บังคับ	จะให้ขึ้นอยู่กับ

ความสมัครใจและใจกล้ามากกว่า	 แต่เด็กๆ	

ส่วนใหญ่ก็อยากลองกัน	 ขณะที่พวกเรากำาลัง

เตรียมตัวใส่อุปกรณ์โรยตัวจากหน้าผาก็มีมอไซค์

รับจ้างบิดขึ้นมาส่งผู้โดยสาร	3	คัน	นั่นคือ	3	

สาวที่ผมทิ้งไว้ที ่พระพิฆเนศ	 “หนูหายไป

ไหนมา”	 ผมถามแบบเป็นห่วง	 (แบบไม่จิง

ใจอ่ะ)	 “หนูรอให้คนทำาพิธีเค้าเจิมหน้าผาก	

แล้วจะโชคดีค่า”	 “แล้วเป็นงยั	 โชคดีเลยโดน

ทิ้ง...	 สมน้ำาหน้า	555”	 ผมกัดเล็กน้อย	 “ป๋า

ก้อ...”	 หลังจากที่เล่นกิจกรรมโรยตัวจนครบ

แล้วก็มาต่อที่จิ้งจอกเหินเวหา	 ที่ใช้อุปกรณ์

เดียวกันกับการโรยตัว	 รายการนี้ทุกคนเล่น

หมดเพราะแค่หวาดเสียวเท่านั้น	เด็กๆ	ทยอย

เดินขึ้นหอสูงแล้วโรยตัวลงมา	ลูกรอกจะพาวิ่ง

ไปตามลวดสลิงไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามสระน้ำา

ขนาดใหญ่	 ผมเตือนหนุ่มๆ	 ไว้ในห้องเรียน

แล้วว่าให้ระวังอุปกรณ์ฮาร์เนสที่รัดหว่างขา	

ตอนนั้นก็ฟังผมแล้วฮากันทั้งห้อง	 แต่สักพัก

ก็ได้ยินเสียงร้องล่ันกลางอากาศ			“โอ๊ย!	สายรัด

ทับเม็ดฮอลล์กรู”	ชายหนุ่มร้องลั่นขยับง่ามขา

ไปมาจนเม็ดฮอลล์หลุดจากนรก...	เกือบสูญพันธ์ุ

ไปแล้วลูกศิษย์ผ้ม	 555	 จากนั้นก็มาทาน

อาหารกลางวันที่ครัวน้องเล็กอีกคร้ัง	 ม้ือน้ีสุด

แซบ	ส้มตำาทอดรสเด็ด	ไก่ย่าง	ปลาเผา	น้ำาตก	

ฯลฯ	ปิดท้ายทริปแวะให้เด็กๆ	ละลายทรัพย์ที่

 มหาวิทยาลัยรังสิต	ร่วมกับ	เครือข่ายวิจัย	“ประชาชื่น”	จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ	ประจำาปี	2557	เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการขึ้นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ	ในวันพฤหัสบดีที่	3	เมษายน	2557	เวลา	

08.30	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	2	อาคารดิจิทัล	มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	(อาคาร	15)	มหาวิทยาลัย

รังสิต	โดยมี	ดร.อาทิตย์	อุไรรัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นประธานในพิธีเปิด	

	 ภายในงานมีการสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“ทุนมนุษย์	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	และความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยภายใต้	AEC”	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.เทียนฉาย	กีระนันทน์	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	และประธานกรรมการ

สาขาเศรษฐศาสตร์	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ดร.โอฬาร	ไชยประวัติ	ประธานผู้แทนการค้าไทย	ดำาเนิน

รายการโดย	 ดร.อนุสรณ์	 ธรรมใจ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	ทั้งนี้	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2791-5686-91	หรือ	e-mail:	rsucon-

ference@rsu.ac.th

ตลาดโรงเกลือนครนายก	 สินค้าและราคาก็พอๆ	

กันกับตลาดโรงเกลือที่สระแก้ว	 ถึงมหา’ลัย

รังสิตบ้านเราเกือบ	 6	 โมงเย็น	 ด้วยความหนุก

หนานต่ืนเต้น	ลำาบากบ้างและฮาตลอดทริป	

	 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์...	 ใครที่สนใจ

วิชานี้	 ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 (Soft	 Adventure	

Tourism)	TRM342	ลงเป็นวิชาเลือกเสรีที่ได้ความ

รู้และหนุกหนาน	 ต้องออกทริปหลังสอบกลางภาค	

เจอกันในเทอม	S	ครับ	ถ้าใครลงทางเน็ตไม่ได้ก็

มาให้จารย์เซ็นเพิ่มที่ตึก	11	ชั้น	11	ก็ได้ครับ
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ท่องเที่ยวผจญภัยไปกับจารย์อิท

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำาปี 2557



	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จัดพิธีประสาท

ปริญญา	 ประจำาปี	 2556	 ในวันจันทร์ที่	 3	

กุมภาพันธ์	2557	 ณ	 ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม	

อาคารชาเลนเจอร์	 อิมแพ็คอารีน่า	 เมืองทอง

ธานี	 ทั้งน้ี	 ได้จัดพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่	 1	

กุมภาพันธ์	2557	และซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่	

2	 กุมภาพันธ์	2557	 โดยได้รับเกียรติจาก	

พลอากาศเอกกำาธน		สินธวานนท์		องคมนตรี		

และนายกสภามหาวทิยาลยัรังสติ	เป็นประธาน

ในพิธี	

	 ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิต	ได้อนุมัติ

บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	

จำานวน	4,503	คน	ระดับปริญญาโท	468	คน	

และระดบัปริญญาเอก	50	คน	โดยมมีติประสาท

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม	 ธุรกิจ	 และการเมือง	

แก่	 นายแพทย์บุญยงค์	 วงศ์รักมิตร	 และ

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร	 เทวกุล	 ปริญญาศิลปดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการออกแบบ	แก่

ศาสตราจารย์วิโชค	 มุกดามณี	 และปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์อาร์ต	แก่	นายสมชัย	กตัญญุตานันท์	

(ชัย	ราชวัตร)	

	 สำาหรับศิลปนิดาราทีเ่ขา้ร่วมพิธปีระสาท

ปริญญาในปีนี้	 ได้แก่	 	นายธนฉัตร	ตุลยฉัตร	

(อาร์ตี้)	 สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

คณะนิเทศศาสตร์		นายธาราเขต	เพ็ชร์สุกใส	

(เขต)	 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์	 คณะ

นิเทศศาสตร์	 นางสาวดวงธาริดา	 อัทธเสรี	

(แพท)	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 คณะ

ศิลปศาสตร์	 และนายอาทิตย์	 ตั้งวิบูลย์-

พาณิชย์	 (แบงค์)	 สาขาวิชาวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	

	 นอกจากนี้	ศูนย์ศึกษามหานครและ

เมือง	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้เห็นสมควร

มอบรางวัลเมืองดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	

ประจำาปี	 พ.ศ.	2557	 ให้แก่เทศบาลตำาบล

พิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการอนุรักษโ์บราณสถานปราสาทหนิ

พิมาย	 และอุทยานประวัติศาสตร์พิมายให้

ยั่งยืนสืบไป	
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ม.รังสิต
จัดพิธีประสาทปริญญา 
ประจำาปี 2556
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี แบงค์-นนทวิทย์ หนุ่มน้อยเสียงทรงพลัง

เจ้าของรางวัลชนะเลิศสาขา Vocal
ใน Thailand Jazz Competition 2014

 แบงค์-นนทวิทย์	ศิริพรไพบูลย์	นักศึกษาชั้น

ปีที่	 4	 เอกการขับร้อง	 แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา	

วทิยาลยัดนตรี	มหาวทิยาลยัรังสติ	หลายทา่นอาจคุน้

หน้าคุ้นตากับหนุ่มน้อยคนน้ี	 เพราะเขาเคยมีโอกาส

โชว์พลังเสียงบนเวที	The	Voice	ใน	Season	1	มา

แล้ว	 จากประสบการณ์การร้องเพลงผสมผสานด้วย

เสียงอันทรงพลังที่มีอยู่	 ทำาให้ล่าสุดเขาได้รับรางวัล

ชนะเลิศจากการประกวด	Thailand	Jazz	Competi-

tion	2014	ในสาขาการแข่งขันร้องเพลงแจ๊ส	(Vocal)	

ซึ่งจัดข้ึนโดยคณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	

	 นายนนทวิทย์	 กล่าวว่า	 การแข่งขันรายการ	

Thailand		Jazz	Competition	2014	จัดขึ้นเพื่อร่วม

เป็นส่วนหน่ึงในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทาง

ดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

ให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ	 โดยแบ่งการแข่งขัน

ออกเป็น	3	สาขา	ประกอบด้วย	สาขาวง	Ensemble	

(Jazz	Ensemble	Competition)	สาขาวงใหญไ่มเ่กนิ	

23	คน	(Jazz	Big	Band	Competition)	และสาขา

การขับร้องเพลงแจ๊ส	(Jazz	Vocal	Competition)	

ซึง่ตนสามารถควา้รางวลัชนะเลศิในสาขาการขับร้อง

เพลงแจ๊สมาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

	 การประกวดในสาขาน้ี	คณะกรรมการไดม้กีาร

แบ่งเกณฑ์การตัดสินหลักๆ	 ออกเป็นเรื่องของสไตล์

การร้องว่ามีความเป็นแจ๊สเพียงใด	 เพราะน่ีคือการ

แข่งขันร้องเพลงแจส๊	ซึง่ตอ้งผสมผสานความเปน็แจส๊

ใหเ้ข้ากบัรูปแบบการร้องทีแ่สดงความเปน็ตวัเราออก

มา	เรื่องต่อมาคือ	สำาเนียงภาษา	เนื่องจากเพลงที่ร้อง

ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษ	 เราต้องออกเสียง

ให้ชัดและไม่ให้เพี้ยนจากสำาเนียงดั้งเดิม	และสุดท้าย

คือ	Scat	&	Improvise	 ซึ่งเกี่ยวกับการฮัมเพลงและ

โน้ตต่างๆ	ให้เป็นเมโลดี้	เพื่อให้เข้ากับความเป็นแจ๊ส	

สำาหรับสิ่งที่ยากที่สุดของการประกวดในครั้งนี้	คือ	

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะมีเวลาเช็คซาวด์	5	 นาที	 กับ

บทเพลงที่จะต้องใช้ในการประกวด	2	เพลง	ซึ่งทำาให้

ทุกคนไม่มีโอกาสได้ซ้อมร่วมกับนักดนตรี	ในจุดนี้เอง

ถือเป็นสิ่งที่ยากเพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่

ตรงกันระหว่างนักร้องกับนักดนตรี	 ซ่ึงการท่ีเป็นนักร้อง

เราต้องมีความนิ่งและสามารถควบคุมวงได้	 เพื่อ

ประคับประคองให้ทั้งเราและนักดนตรีเล่นด้วยกันจน

จบเพลงได้			

	 “ตอนยืนอยู่บนเวทียอมรับเลยว่ารู้สึกประหม่า

และตืน่เตน้มาก	เพราะคณะกรรมการแตล่ะทา่นเรียก

ได้ว่าเป็นระดับปรมาจารย์ด้านดนตรีแจ๊สล้วนๆ	หลัง

จากที่ทำาการแข่งขันเสร็จ	 พอทราบว่าได้รับรางวัล

ชนะเลศิ	รู้สกึวา่ตลอดระยะเวลา	4	ป	ีในวทิยาลยัดนตรี	

มหาวิทยาลัยรังสิตของเราไม่ได้เสียเปล่า	ความรู้และ

ประสบการณ์ทีเ่ราไดส้ัง่สมมาน้ัน	ทำาใหเ้ราไดม้โีอกาส

มายืนอยู่	ณ	จุดนี้	ที่นี่เป็นเสมือนบ้านหลังที่	2	ของผม	

และดนตรีก็ได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของผม

แล้วครับ”	นายนนทวิทย์	กล่าวเสริม



วิชาตกเขา 
โดย อักษรลักษณ์.

	 สำาหรับ	 ‘ลูกรังสิต’	 คงไม่มีใครไม่รู้จัก	 ดร.อาทิตย์	

อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 แต่ถ้าคุณยังไม่รู้จัก

ทา่น	หนังสอืเลม่น้ีช่วยคุณได	้และถ้าคณุคิดวา่รู้จกัทา่นดแีลว้	

หนังสือเล่มนี้ก็จะทำาให้คุณรู้จักท่านมากขึ้นผ่านมุมมองของ

นักเขียนฝีมือดีที่จะทำาให้คุณหัวเราะร่า	 และน้ำาตาไหลหาก

จิตใจไม่เข้มแข็งพอ

	 ‘วิชาตกเขา’	เป็นวิทยายุทธท่ี	‘สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ’	

อาจารย์ประจำาภาควิชาวารสารศาสตร์	 คณะนิเทศศาสตร์	

และผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ซึ่งตำาแหน่งหลังน่ีเองที่ทำาให้ได้ทำางานใกล้ชิดกับ	

ดร.อาทิตย์	ได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	

ตั้งแต่แผนกลยุทธ์	 การตลาด	 บัญชี	 งบประมาณ	 การเงิน	

ทรัพยากรมนุษย	์ครอบคลมุเหตกุารณ์ของมหาวทิยาลยัรังสติ	

ตั้งแต่ปี	2544-2556	จากยุคแบรนด์เป็นตะคริว	ที่หนักหนา

สาหัสถึงกับต้องขอให้พนักงานสมัครใจลาออก	 สู่ยุคเข็น

แบรนด์ข้ึนภูเขา	 ขยับก้าวข้ึนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน

แหง่เดยีวในประเทศทีไ่ดรั้บการประเมนิจากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	 ให้อยู่ใน

ระดับสูงสุดคือ	ดีมาก!	

	 ถ้าคุณเคยอ่านกรณีศึกษาของโค้ก	 สตาร์บัคส์	

แอปเปิ้ล	โตโยต้า	ซัมซุง	ปตท.	ดีแทค	และเถ้าแก่น้อยมา

แล้ว	ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องอ่าน	‘วิชาตกเขา’	หนังสือฮาวทู

ชีวิต	 ฮาวทูกู้วิกฤตของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว	 ว่าแต่คุณ

พร้อมที่จะเรียน	MBA	 นอกตำาราจากวีรบุรุษประชาธิปไตย

หรือยังล่ะ!!!

	 ซึ่งก็ทำาให้เกิดแอพพลิเคช่ันจาก

งานวจิยัน้ีออกมามากมาย	เช่น		7-Minute	

Workout		Challenge	วธีิการใช้งานกแ็สน

งา่ยเพราะมคีำาอธบิายไวเ้รียบร้อย	เพยีงแค่

กดปุม่	Start	โปรแกรมจะแสดงวิธีการออก

กำาลงักายในแตล่ะทา่ตามลำาดบั		ตัง้แตท่า่

ที่	1	ใน	30	วินาที	และพักอีก	10	วินาที	

โดยจะมีเสียงบอกกำากับไปจนถึงท่าที่	12	

ซึ่งเป็นท่าสุดท้ายพร้อมภาพประกอบและ

ตัวเลขเวลาแสดงผลชัดเจน	สามารถหยุด

พักได้ก็เพียงกดปุ่มที่หน้าจอ	 พร้อมการ

แสดงสถิติความก้าวหน้าในการออกกำาลัง

กายอกีดว้ย	หรือแอพพลเิคช่ันอกีช้ิน	Cus-

tom	Minute	Workout	 การใช้งานก็

คล้ายคลึงกันกับแอพพลิเคช่ันก่อนหน้า	

โดยสามารถเลือกให้ เป็นแบบ	Auto	

(อัตโนมัติ)	จะทำางานต่อเนื่องไปทุกๆ	ท่า	

หรือ	Manual	 (กำาหนดเอง)	 จะทำาการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามทีเ่ราตอ้งการ	ซึง่ก็รวม

ไปถึงระยะเวลาออกกำาลังกาย	(เช่น	อยาก

ให้นานข้ึน)	 และระยะเวลาพักด้วย	(เช่น	

อยากให้เร็วข้ึน)	 แอพพลิเคช่ันเสริมการ

ออกกำาลงักายยงัมอีกีมากครับ	แตข่อหยดุ

นำาเสนอไว้เพียงตอนที่	2	แล้วกันนะครับ

Mobile Fitness 2
(ตอนออกก�าลังกาย 7 นาที)
โดย ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

	 ต่อจากฉบับที่แล้วครับ	 ตอนที่	2	

ยังคงพูดเร่ืองไอทีกับการออกกำาลังกาย	

หลายคนอาจเคยได้ยินงานวิจัย	 (จาก	

ACSM’S	Health	&	Fitness	Journal)	 ที่

แนะนำาวิธีออกกำาลังกายให้ได้ประโยชน์

สูงสุดด้วย	12	ท่าใน	7	นาที

12 YEARS A SLAVE 
โดย รศ.ดร.กฤดา เกิดดี

	 12	YEARS	A	SLAVE	ถ่ายทอดเรื่อง

ราวที่อิงจากเหตุการณ์จริงของชายผิวดำา

ในนิวยอร์กที่ถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาส	

ทำาใหเ้ขาต้องทำางานในไร่ในฐานะทาสเปน็

เวลา	12	ปี	

	 เมื่อพิจารณาประเด็นที่ภาพยนตร์

นำาเสนอ	 สามารถกล่าวได้อย่างหนักแน่น

วา่เปน็ภาพยนตร์ทีมี่เน้ือหาสาระ	ซึง่ทำาให้

เกิดความคิดและผลกระทบในแง่อารมณ์

สะเทือนใจ	นอกเหนือจากการบรรยายให้

เห็นความเลวร้ายของระบบทาส	ยังทำาให้

ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความทัดเทียมของ

มนุษย์	

	 นอกจากนั้น	ยังมีบางเรื่องที่หลาย

คนอาจไม่ทราบมาก่อน	เช่น	เรื่องของคน

ผิวดำาที่มิใช่ทาส	 แต่ถูกลักพาตัวไปเป็น

ทาส	 หรือเร่ืองของคนผิวขาวที่มาทำางาน

แบบทาส	 นอกจากเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า

แลว้	ภาพยนตร์เร่ืองน้ียงัมอีงคป์ระกอบอกี

หลายสว่นทีช่่วยสนับสนุน	โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งงานการกำากับของสตีฟ	แมคควีน	และ

การแสดงอันโดดเด่นของไมเคิล	ฟาสเบน

เดอร์	

	 12	YEARS	A	SLAVE	 กวาดเสียง

สรรเสริญและรางวัลจากนักวิจารณ์ใน

อเมริกามาแล้วมากมาย	 โดยได้รางวัลผู้

กำากบัยอดเยีย่มจากสมาคมนักวจิารณ์ใน

สหรฐัอเมรกิา	8	แห่ง	จากจำานวน	20	แห่ง	

(แต่เป็นรอง	Gravity	ที่ได้ถึง	11	แห่ง)

	 สำาหรับบนเวทอีอสการ์ทีไ่ดเ้ข้าชิง	

9	 สาขารางวัลนั้น	 เป็นไปได้อย่างมากที่

จะได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม	 แต่

อาจพลาดรางวัลผู้กำากับ	(สาขาน้ี	Gravity	

มีโอกาสมากที่สุด)
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	 นักศึกษาวิศวกรรมโยธา	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ผุดไอเดีย

ประดิษฐ์เครื่องคัดผลไม้ด้วยเสียง	 หวังช่วยผู้บริโภคในการคัดเลือก

ผลไม้ที่มีคุณภาพสมราคา	ได้รสชาติตามที่ต้องการ

	 นายกิจเกษม	 คล้ายกรุต	 นักศึกษาช้ันปีที่	 3	 สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา	วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลัยรงัสิต	กล่าว

ถึงแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องคัดผลไม้ด้วยเสียงว่า	ตนและเพื่อน

อีก	2	คน	คือ	นายกรวิทย์	บุญเชิด	และนายตะวัน	ประกายสกุล	

เกิดข้อข้องใจเวลาไปซื้อผลไม้	ซึ่งผลไม้บางชนิดเราไม่สามารถมอง

ด้วยตาเปล่าหรือสัมผัสได้ว่าแก่จัดหรือไม่	 มีรสชาติอย่างไร	 เช่น	

แตงโมหรือสบัปะรด	เข้าใจว่าผูบ้ริโภคสว่นใหญก่น่็าจะเจอกบัปญัหา

เรื่องน้ีเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 เวลาซื้อผลไม้เราก็จะพึ่งพ่อค้าแม่ค้าให้

ช่วยคัดผลไม้ให้	 ซึ่งถ้าเป็นร้านเจ้าประจำาหรือร้านที่พ่อค้าแม่ค้ามี

ความชำานาญเราก็จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพกลับมา	แต่บางร้านพ่อค้า

แมค่า้เพยีงแตอ่ยากขายผลไมอ้ยา่งเดยีว	มหีลายคร้ังทีเ่ราไดผ้ลไมท้ีย่งั

แก่ไม่จัด	ส่งผลให้ผลไม้มีรสเปรี้ยวหรือจืด	ดังนั้น	จึงเกิดแนวคิดว่าเรา

น่าจะประดษิฐเ์คร่ืองมอือะไรสกัอยา่งมาช่วยอำานวยความสะดวกใหแ้ก่

ผู้บริโภค	จึงปรึกษากับ	ผศ.ดร.วินัย	อวยพรประเสริฐ	อาจารย์ประจำา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	และอาจารย์สุวัฒน์	พิพิธวณิชธรรม	อาจารย์

ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำา

เครื่องคัดผลไม้และปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมในการประมวลผล

	 “เวลาเราซื้อผลไม้พ่อค้าแม่ค้าจะใช้มือหรืออุปกรณ์ในการเคาะ

หรือดีดเพื่อฟังเสียงของผลไม้นั้นๆ	ดังนั้น	วิธีการทำางานของเครื่องคัด

ผลไม้ด้วยเสียงจะเริ่มจากการนำา	USB	ต่อเข้ากับเครื่องคัดผลไม้	 โดย

กดปุ่มและนำาเครื่องไปเคาะผลไม้	เครื่องจะทำาการบันทึกเสียง	และกด

ปุ่มปิดเมื่อหยุดการทำางาน	 แล้วจึงนำาข้อมูลที่บันทึกไว้ใน	USB	 	 มา

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	Mathcad	Prime	2.0	เพื่ออ่านค่า

เสียงของผลไม้ที่เราบันทึกไว้ว่าผลไม้ผลน้ันๆ	 มีรสชาติอย่างไร	 ซึ่ง

เคร่ืองน้ีสามารถวิเคราะหแ์ตงโมไดท้กุสายพนัธุ	์มคีวามถูกต้องมากกวา่	

90	เปอร์เซ็นต์”	นายกิจเกษม	กล่าว

	 ด้าน	 นายตะวัน	 ประกายสกุล	 กล่าวเสริมว่า	 รู้สึกดีใจที่เรา

สามารถพัฒนาเคร่ืองคัดผลไม้ด้วยเสียงข้ึนมาได้สำาเร็จ	 จากข้อสงสัย

ในเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ของเราเอง	และทำาให้เรารู้ว่า	หากเกิดข้อสงสัย

และนำามาคิดต่อโดยนำาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์	 ไม่ปล่อยให้ข้อสงสัยน้ัน

ผ่านเลยไป	เราก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ขึ้นมาได้	ถึงแม้ว่าสิ่งที่

เราสร้างข้ึนมานัน้จะยงัไมด่ทีีส่ดุ	ถา้มจีดุเร่ิมต้นกจ็ะยิง่ทำาใหเ้ราพฒันา

ตอ่ไปไดไ้มม่ทีีส่ิน้สดุ	เช่นเดยีวกบัเคร่ืองคัดผลไมด้ว้ยเสยีงเคร่ืองน้ี	เปน็

เคร่ืองต้นแบบจึงมีขนาดใหญ่ยังไม่สะดวกในการใช้งานเท่าท่ีควร	 ดังน้ัน	

สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถนำาไปพัฒนาต่อโดยการรวมข้อมูลทุกอย่างไว้

ในเคร่ืองเดยีวไมต่อ้งเช่ือมตอ่กบัคอมพวิเตอร์และปรับใหเ้คร่ืองมขีนาด

เลก็ลงเพือ่ความสะดวกในการใช้งาน	หรือสามารถพฒันาตอ่ในรูปแบบ

ของแอพพลิเคชั่นได้	เป็นต้น

นศ. วิศวกรรมโยธา มรส.
ไอเดียเจ๋งผลิต “เครื่องคัดผลไม้ด้วยเสียง”
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 ขึ้นแท่น[อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์]

	 หลายคนทีอ่าจประสบปญัหาปลายน้ิวมือมีอาการแหง้ตึงทัง้สอง

ข้าง	ซึ่งนอกจากแห้งแล้ว	หนังก็เริ่มลอก	มีอาการคันบางครั้ง	และเริ่ม

มีรอยแตก	เหมือนโดนมีดบาดเล็กๆ	มีการเจ็บ	แสบ	เวลาโดนน้ำา	หรือ

สัมผัสหยิบจับสิ่งของ	 อาการเช่นน้ีแพทย์ผิวหนังเรียกว่ามีการอักเสบ

ของผิวหนังบริเวณรอบเล็บเรื้อรัง	

	 สาเหตุมักเกิดจากการแพ้สัมผัสแบบระคายเคือง	เช่น	การล้าง

มือบ่อยๆ	การสัมผัสสารระคายเคือง	เช่น	สบู่	ผงซักฟอก	สารเคมี	มัก

พบว่าผวิหนังบริเวณรอบเลบ็มีอาการบวม	อาจมีผืน่แดง	แหง้ลอก	แตก

เป็นแผล	บางรายอาจมีอาการคันหรือเจ็บ		ถ้ามีการอักเสบนานๆ	จะ

ทำาให้การสร้างเล็บผิดปกติ	ทำาให้แผ่นเล็บมีลักษณะขรุขระไม่เรียบ

	 การแก้ปัญหาน้ีก็คือ	ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสารก่อการระคายเคือง	

ใสถ่งุมอื	ทาครีมใหค้วามชุ่มช้ืนบอ่ยๆ	ถา้ไม่ดข้ึีนควรพบแพทยผ์วิหนงั

เพื่อรับการตรวจและรักษาที่เหมาะสม

 การป้องกันมือแห้ง 

1.	ใช้ครีมบำารุง	เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นไม่แห้ง		

ขอบเล็บอักเสบทำายังไงด ี

พูดภาษาอังกฤษยากจริงหรือ 

2.	สบู่ล้างมือ	สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เรานำามาล้างมือนั้น	หากเป็นไปได้ควร

เลือกเฉพาะสำาหรับการล้างมือ		

3.	ล้างมือด้วยน้ำาอุณหภูมิปกติ	

4.	 บำารุงเล็บด้วยน้ำามันหรือผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บ	หรือเลือกใช้แฮนด์ครีมที่

ช่วยบำารุงเล็บไปด้วย	

5.	ปกป้องผิว	เมื่อจะต้องโดนกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ	นานา	ที่ไม่เป็นผลดีกับ

ผิว	เช่น	น้ำายาล้างจาน	ควรปกป้องมือด้วยถุงมือล้างจาน	จะช่วยป้องกัน

มือไม่ให้แห้งแตกได้

6.	สวมถงุมอืนอน	หลงัจากอาบน้ำาแลว้บำารุงมอืเสร็จแลว้ใหส้วมถงุมอืแลว้

เข้านอน	ถุงมือจะช่วยเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้	

7.	ดืม่น้ำาใหเ้พยีงพอ	สิง่ทีง่า่ยทีสุ่ดสำาหรับการดแูลผวิคือ	การดืม่น้ำาสะอาด	

การดื่มน้ำาที่พอเพียงจะทำาให้ผิวชุ่มชื้น

	 มีคำาถามคลาสสิกว่า	พูดภาษาอังกฤษยากจริงหรือ	หลายต่อหลายคน

จะต้องรีบตอบว่า	“จริงๆๆ	โว้ย”		แต่พอถูกถามว่า	ทำาไมยาก	ก็จะตอบว่า	

“ไม่รู้	รู้แต่ว่าจำาศัพท์ไม่ได้”	พ่ีหนูตุ่นจึงตัดสินใจไปถามลุงนกฮูกและป้าๆ	นก

กระจอกผู้คร่ำาหวอดฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่สมาชิกของ	Animal	King-

dom		ได้ข้อแนะนำา	2-3	ข้อ	มาเล่าสู่กันฟัง

 สำาคัญมากท่ีสุด		ต้องหาช่ือภาษาอังกฤษเร่ิดๆ	เก๋ๆ	สำาหรับตัวเอง

เช่น	Andy	Dan	John		Mike		Peter	หรือ	Anne	Jane	Judy	Paula	Rachel	

เป็นต้น	เพ่ือสร้างมู้ดภาษาอังกฤษเอาเชิงไว้ก่อน

 ฟังไม่ออก		เป็นเร่ืองธรรมดา	เพราะถ้าเรียนอังกฤษมาแบบอ่านและ

ท่องไวยากรณ์		สมองส่วนการฟังยังไม่คุ้นเคยแล้วจะทำาอย่างไร	ง่ายนิดเดียว	

ก็ต้องเร่ิมต้นฟัง	ฟังอะไร?	ฟังอะไรก็ได้ท่ีชอบ	เช่น	เพลง/	YouTube/	Radio	

Thailand	ภาคภาษาอังกฤษ	FM	88		ฟังทีแรกให้จับคำาท่ีพอฟังออก	ฟัง

ท้ังทีจับได้	2-3	คำาก็เด่นแล้วล่ะ		เปปทีนไม่ต้องใช้		สมองจะเช่ือมส่ิงท่ี

ได้ยินเป็นความหมาย	 เข้ากับส่ิงท่ีเคยเห็น	 ส่ิงท่ีเคยอ่าน	อดทนฟังไปวัน

ละ	1	ช่ัวโมงทุกวัน	สัก	4	เดือน	จะพบว่าเข้าใจมากข้ึน	

 พูดไม่ได้ ทางแก้ไขคือต้องพูด	พูด	และพูด		หาสำานวนเหมาะๆ	

เก๋ๆ	ท่ีเราชอบใช้	เช่น	Hi?		What’s	up?	OK	Let’s	go	Lunch?	Where?	

Are	you	coming	along?	Good	food	Would	you	like	more?	See	

you	later.	See	you	around.	See	you	tomorrow.	Take	care	Bye	พูด

ให้คล่องปากกับเพ่ือนรัก	ตกลงกันเสียก่อนว่า	5-10	นาทีจะไม่พูดภาษา

ไทยเลย		

 สุดท้าย		เป็น	Fact	เร่ือง	INPUT		อยากฟังเก่งต้องมี		Listening	

INPUT		อยากพูดเก่งต้องพูด		พูดกับตัวเองก่อนนอนทุกคืน		หรือตอนมี

เวลาว่างท่ีคิดว่าอยากได้ยินเสียงตัวเอง		หรือจะวอร์มโดย	LINE		กับเพ่ือน

เป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ได้	 	 	 เขียนได้อย่างไรก็พูดได้อย่างน้ัน	 	 พูดได้

อย่างไรก็เขียนได้อย่างน้ัน

	 ทดลองดูสัก	4	เดือน	สู้สู้+++

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวร-

ราชาทินัดดามาตุ	 องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ

อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ทรงพระกรุณามอบให้

ทา่นผูห้ญงิวราพร	ปราโมทย	์ณ	อยธุยา	ผูแ้ทนพระองค์

มอบรางวลั	“หมอ่มงามจติต	์บรุฉตัร”	รางวลัสร้างเสริม

คนดีมีคุณธรรมในงาน	 “วันหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร”	

คร้ังที	่29	โดย	รศ.ดร.กาญจนา	จนัทร์ประเสริฐ	อาจารย์

ประจำาภาควชิาฟสิกิส	์คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั

รังสิต	 เข้ารับรางวัลประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ผู้ทรงคุณธรรม		

ที่มาของรางวัล
	 	“หมอ่มงามจติต	์บรุฉตัร”	เปน็รางวลัสร้างเสริม

คนดมีคีณุธรรม	ทีม่ลูนิธิอนสุรณ์หมอ่มงามจติต	์บรุฉตัร	

จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ	ทั่วประเทศ	เพื่อ

เชิดชูเกียรติ	 และรำาลึกในความสามารถและคุณงาม

ความดีของปูชนียบุคคลระดับโลก	 ที่มีผลงานเป็นคุณ

ประโยชน์แก่สังคม	จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ	 อาจารย์ได้รับรางวัลในประเภท

อาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 ผู้ทรงคุณธรรมมี

ผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ

นิสิต	 ในส่วนของรางวัลน้ีจะพิจารณาในเร่ืองของการ

เรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่	การสอนวิชาศึกษาทั่วไป	

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้
		 โดยส่วนตัวมองว่าเราจะทำาอย่างไรเพื่อจะช่วย

พัฒนาเด็ก	จึงคิดโครงการต่างๆ	ขึ้นมา	ซึ่งในแต่ละปี

แต่ละเทอมก็จะทำาโครงการที่แตกต่างกันไป	อย่างเช่น	

โครงการคนดีต้นแบบ	 โดยการให้เด็กหาว่าใครที่เป็นคน

ต้นแบบของเขา	ส่วนใหญ่เขาก็จะมองไปที่คนดีมีชื่อเสียง

ทีอ่ยูไ่กลตวั	บางคนยงัไมเ่คยรู้จกัเลย	จงึทำาใหเ้ขาเกดิเปน็

ความฝนัอกีวา่	คนดอียูไ่กลจากตวัเขา	หลงัจากน้ันจะเปน็

โครงการใหมข้ึ่นมาอกี	โดยสอนในลกัษณะเหมอืนเปน็งาน

วิจัยในชั้นเรียน	 เก็บข้อมูลแล้วเราส่งไปนำาเสนอ		 เพราะ

จะมีการนำาเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของการสร้างเสริม

คณุธรรมจริยธรรมของนักศกึษา	คอืทางสมาคมฯ	เขากจ็ะ

มองว่า	มีการทำางานตรงนี้เกิดขึ้นและมีผลงานรองรับจริง

หรือไม	่ซึง่โดยสว่นตวัแลว้คดิวา่ไมว่า่จะกีร่างวลัทีไ่ดม้าเรา

มคีวามรู้สกึดใีจ	อยา่งน้อยทีส่ดุกท็ำาใหรู้้สกึวา่	ยงัมคีนมอง

เหน็ในสิง่ทีเ่ราทำา	เหมือนเปน็กำาลงัใจใหต้วัเองวา่เราทำาสิง่

นั้นมาถูกทางแล้วก็ทำาต่อไป	

	 อยา่งไรกต็าม	อาจารยท์กุคนมคีวามมุง่หวงัทีอ่ยาก

จะให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่ง	เป็นคนดี	มีความสุข	วิธีการที่จะ

ทำาให้เด็กเป็นคนดีน้ันมีหลายรูปแบบทีเดียว	เราต้องช่วยกัน

ออกแบบวา่จะทำาอยา่งไรทีจ่ะใหเ้ดก็เปน็คนด	ีเพราะวา่บาง

ครั้งเราว่าเขาทำาดีแล้ว	 บางทีมันต้องเป็นการกระทำาที่

ทำาซ้ำา	 ให้เขาฝังแน่นว่า	การกระทำาอย่างนี้เป็นนิยามของ

คนด	ีเมือ่เราทำาซ้ำาๆ	ในหลายวชิากจ็ะทำาใหเ้ขาเคยชนิกบั

การปฏิบัติอย่างน้ันว่า		คือการท่ีทำาอย่างน้ีเรียกว่าเป็นคนดี

มันก็จะติดเป็นนิสัยของเขา	เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนช่วยกัน

ก็จะทำาให้เด็กของมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับการกล่าวขวัญ

ว่าจบไปนอกจากจะเก่งทางด้านความรู้แล้วยังเป็นคนดี

มีคุณธรรมด้วย”

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
รับรางวัล “หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร” 
ประเภทอาจารยร์ะดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม
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	 สำานักหอสมุด	มหาวทิยาลยัรังสติ	เปดิตวัแอพพล-ิ

เคชั่นใหม่	“RSU	Library”	พร้อมอำานวยความสะดวกให้

แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(e-Book)	

ภาษาไทยได้ตลอดเวลา

	 ดร.มลิวัลย์	 ประดิษฐ์ธีระ	 ผู้อำานวยการสำานัก

หอสมดุ	มหาวทิยาลยัรังสติ	เปดิเผยวา่	จากกระแสความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ผลัก

ดนัใหอ้งคก์รตา่งๆ	ปรับตวัสูก่ารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการบริหารจัดการภายในองค์กร	 รวมถึงสถาบันการ

ศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมยัใหม	่สำาหรับมหาวทิยาลยัรังสติ	ดร.อาทติย	์อไุรรัตน์	

อธิการบดี	 ท่านได้เห็นถึงความสำาคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสารอย่างยิ่ ง	 จึ งมีดำ า ริ ให้

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์	

(e-University)	 ซึ่งเป็นหน่ึงในเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ	

(Road	Map	to	Excellence)	ตามแผนพฒันามหาวิทยาลยั

	 จากผลการเลือกต้ังสโมสรนักศึกษาอย่างเป็น

ทางการ	ทีม	RSU	POINT	เบอร์	1	ได้รับชัยชนะด้วยคะแนน

เสียง	4,345	ส่วนเบอร์	2	ทีมพะยอมรังสิต	3,957	คะแนน	

ท้ังน้ี	มีผู้ใช้สิทธิจำานวน	9,548	คน	คิดเป็น	38.27%	จาก

จำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	24,946	คน...	นับจากน้ี

ทิศทางกิจกรรมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่โดย	นายพงษ์สิณ	

วิธีธรรม	นายกสโมสรนักศึกษา	 เปิดเผยว่า	จะสานงานต่อ	

สร้างงานใหม่	สิ่งที่มีอยู่แล้วจะทำาให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน	เช่น	กิจกรรมรวมใจน้องใหม่	RSU	POINT	เป็นการ

รับน้องร่วมกันทุกคณะ	 ไม่แบ่งแยก	 ส่วนงานใหม่จะส่ง

เสริมกิจกรรมด้านศาสนามากข้ึนและท่ัวถึงทุกศาสนา	

นอกจากน้ี	 จะรับเร่ืองร้องเรียนในด้านสวัสดิการและ

สวัสดิภาพของนักศึกษา	ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ

แก่ชมรมจะให้ความสำาคัญเท่าเทียมกัน	 ด้านกิจกรรม

สังคมธรรมาธิปไตยจะส่งเสริมโดยพัฒนาแกนนำานักศึกษา

แต่ละคณะ	เพ่ือนำาความรู้สู่ชุมชน	โดยเผยแพร่แก่เยาวชน

คนรุ่นใหม่ระดับโรงเรียน

	 ด้านทีมพะยอมรังสิต	นายยรรยง	ชุมสังข์	ผู้สมัคร

นายกสโมสรนักศึกษา	 แสดงความเห็นว่า	 ต้องหาวิธีให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม	 ท่ีผ่านมานักศึกษาไม่คิด

ว่าเก่ียวกับตนเอง	จึงขอเสนอให้มีสภานักศึกษาในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมกับความเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต	 ซ่ึงไม่ใช่การ

แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	โดยให้มีตัวแทนจากคณะ/ชมรม	จากทีม

ผู้สมัครลงรับเลือกต้ัง	 ให้ทำากิจกรรมร่วมกันและหาวิธีให้

นักศึกษาตระหนักถึงการเป็นเจ้าของร่วมกันหรือเป็น

ครอบครัวท่ีจะทำาเพ่ือบ้านรังสิต	 ท้ังน้ี	 อยากให้สโมสร

นักศึกษาคิดสร้างสรรค์กิจกรรมแบบก้าวกระโดด	ไม่ใช่ทำา

ตามปฏิทิน	และควรสำารวจความต้องการการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา	 เพ่ือจัดให้ตอบโจทย์และจะส่งผลถึงการใช้

งบฯ	อย่างคุ้มค่า	กรณีการจัดสรรงบฯ	แก่ชมรมก็ควร

ส่งเสริมการหารายได้เพ่ิมข้ึน	

รังสิต	พ.ศ.	2555-2559	ได้กำาหนดวิสัยทัศน์	การพัฒนาการ

ศึกษาของชาติไว้ข้อหนึ่งคือ	 “การศึกษาเป็นนวัตกรรม	(In-

novation)”	โดยการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

มาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธิภาพมากข้ึน	สำานักหอสมดุไดป้ระยกุตใ์ช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการดำาเนินงานและพัฒนา

บริการของห้องสมุด

	 	 สำานักหอสมุด	 จึงได้ร่วมกับบริษัท	 โอเพ่น	 เสิร์ฟ	

จำากดั	และบริษทั	ซมัซงุ	(ประเทศไทย)	จำากดั	พฒันาบริการ

หนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ 	 ที่ สามารถใช้งานบนเค ร่ือง

คอมพิวเตอร์	ระบบปฏิบัติการวินโดว์	(Windows)	และบน

อปุกรณ์แทป็เลต็/	สมาร์ทโฟน		ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์

(Android)	 เพื่อพัฒนาระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 โดยผลการดำาเนินงาน

คือ	มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ให้บริการบนแท็ปเล็ต/	สมาร์ท

โฟน	และคอมพิวเตอร์	มีแอพพลิเคชั่น	“RSU	Library”	ใน

ระบบปฏิบัติการ	Android	และระบบปฏิบัติการ	Windows	

ทั้งนี้	บริการของ	RSU	Library	e-Book	มีความสามารถดังนี้	

1.	 ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	2.	 การบริหารระดับช้ัน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 3.	 บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	4.	 บริการยืม-คืน	 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

การนำาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด	 สะดวกในการให้

บริการ	 ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 อย่าง

สะดวก	และรวดเร็ว	ลดสถานที	่/	พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็หนังสอื	

ลดการทำางานทีเ่กิดจากการซอ่ม	จดัเกบ็	และจดัเรียงหนังสอื	

ไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยในการจา้งพนักงานดแูล	และซอ่มหนังสอื	มี

รายงานแสดงการอ่านหนังสือ	 โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์

โหลดแอพพลิเคช่ัน	“RSU	Library”	สำาหรับแท็ปเล็ต/	สมาร์ท

โฟนได้ที ่	 Play	 Store	 หรือ	 ที่เว็บไซต์สำานักหอสมุดที่	

http://library.rsu.ac.th	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

สำานักหอสมุด	โทร.	0-2997-2200-30	ต่อ	3463

สะท้อนทิศทาง...
กิจกรรมนักศึกษาในอนาคต 	 ในมุมมองของสโมสรนักศึกษารุ่นพ่ี...	นายปิยพงษ์	

เจริญภักดี	อดีตอุปนายกสโมสรนักศึกษา	คนท่ี	1	ซ่ึงเพ่ิงเข้า

รับปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทอง	 คณะการแพทย์แผน-

ตะวันออก	กล่าวว่า	จากการเป็นสโมสรนักศึกษาในปีการ

ศึกษา	2555	 เห็นว่าการดำาเนินงานของสโมสรนักศึกษา

ขาดการตรวจสอบจากองค์กรนักศึกษาหรือหน่วยงานท่ีรับ

ผิดชอบอย่างจริงจัง	โดยเฉพาะในเร่ืองงบประมาณ	ซ่ึงเป็น

ข้อถกเถียงท่ีอยากให้เกิดความถูกต้องและทุกฝ่ายสบายใจ	

ท้ังน้ี	สโมสรนักศึกษาต้องโตข้ึนไปอีกก้าว	โดยจัดต้ังสภา

นักศึกษา	เพ่ือให้กิจกรรมดำาเนินอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบ

ได้	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาโดยรวม

	 ในส่วนมุมมองของนักศึกษาท่ัวไป...นายพลชนะ	

คงนนท์	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่า	 อยากเห็น

กิจกรรมท่ีเปิดกว้างรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

รวมถึงสนับสนุนและผลักดันความสามารถของนักศึกษา

ให้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศและสากล	คิดค้นส่ิง

ประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่	 เพ่ือนำาผลงานมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ซ่ึงขอให้สโมสรนักศึกษาสนับสนุน

ในส่วนน้ี	อีกท้ังควรส่งเสริมกิจกรรมวันสำาคัญต่างๆ	พร้อม

จัดเวทีแสดงความสามารถหรือการแข่งขัน	 เพ่ือฝึกให้

นักศึกษากล้าแสดงออก

	 อีกหน่ึงความเห็นจาก...	 นายศิริ	 จงรุจิภิญโญ		

คณะนิเทศศาสตร์	 กล่าวว่า	 การจัดกิจกรรมของสโมสร

นักศึกษาควรสอบถามความคิดเห็นหรือความต้องการของ

นักศึกษาในภาพรวมว่า	อยากได้กิจกรรมแบบไหน	และ

ลดความซ้ำาซ้อนของกิจกรรม	เช่น	กีฬาเฟรชช่ีกับพะยอม

เกมส์ควรจัดรวมกันให้ย่ิงใหญ่	นอกจากน้ีควรหาวิธีลดช่อง

ว่างระหว่างสโมสรนักศึกษากับนักศึกษา	โดยให้นักศึกษา

ท่ัวไปมีส่วนร่วม	 อีกท้ังสนับสนุนกิจกรรมท่ีสร้างช่ือเสียง

แก่มหาวิทยาลัยให้มากย่ิงข้ึนกว่าเดิม	และส่ิงสำาคัญขอให้

ทำากิจกรรมท่ีมีคุณภาพ	 ลดกิจกรรมบันเทิง	 ไม่ฟุ่มเฟือย

และไม่ใช้งบประมาณส้ินเปลือง

สำานักหอสมุด ม.รังสิต
เปิดตัวแอพใหม่ RSU Library e-Book

อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ




