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เน่ืองในโอกาสทีม่หาวิทยาลัยรังสิตมีอายุครบรอบ 25 ปี เม่ือวันจันทร์ท่ี 25 มกราคม 2553

สำนักหอสมดุ จงึไดจ้ดัทำวารสารรงัสติสารสนเทศฉบบันีข้ึ้นเปน็กรณพิีเศษ โดยไดร้วบรวม

เร่ืองราวของมหาวทิยาลยั และบคุคลทีมี่บทบาทอยา่งสำคญัตอ่มหาวทิยาลยัมาบนัทึกไวเ้พ่ือ

เป็นความทรางจำ  ดังน้ี บทความเรือ่ง “ความทรงจำทีมี่ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต” โดยคุณพินิจ

วุฒิพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บทความเรื่อง “ท่านประสิทธิ์ อุไรรัตน์กับ

บทบาทนายกสภามหาวทิยาลัยรังสิต” และ “ณ จดุเริม่ตน้...หอสมดุ วทิยาลยัรงัสติ” โดย

ดร.มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เทปการเสวนาเรือ่ง

“เหลียวหลังแลหน้า สองทศวรรษมหาวทิยาลัยรังสิต” โดยคุณอาทิตยา ทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ี

ประจำหอจดหมายเหต ุ  และสุดท้ายคือความทรงจำทีมี่ต่อมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีรวบรวมจาก

บุคลากรดีเด่นประจำปีต่างๆ โดยคุณพัชรา หาญเจริญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ฝ่ายพัฒนา และหัวหน้าหอจดหมายเหตุ

วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณผู้เขียน

ทุกท่านที่ได้กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังมา

ณ โอกาสน้ี

บรรณาธกิารประจำฉบบั

editorial
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หอสมุดได้ติดต่อมาขอให้เขียนเร่ือง “ความทรงจำท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต” ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ในความเห็น

ส่วนตัวน้ัน  มหาวิทยาลัยรังสิตได้เร่ิมก่อกำเนิดต้ังแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2525  ซ่ึงเป็นวันท่ีท่านอธิการบดี

ผู้ก่อต้ังฯ ได้กล่าวกับพวกเราวา่  “พ่ีปู๊ดปรึกษากับคุณพ่อแล้ว  ตกลงจะสรา้งมหาวิทยาลัย” “คุณพ่อ” ในท่ีน้ีคือ ท่านประสิทธ์ิ

อุไรรัตน์ นายกสภาผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต

พินิจ วุฒิพันธ์ุ*

ความทรงจำทีม่ตีอ่...มหาวทิยาลยัรงัสติ

ความทรงจำแรกทีสุ่ด คือ ความรู้สึกท่ีเป็นคำถามในใจวา่ “คุณพ่อ”  กับ “พ่ีปู๊ด”

จะเอาเวลาที่ไหนมาทำงานด้านมหาวิทยาลัย?  เพราะภาระของทั้งสองท่านใน

ขณะน้ันก็มีงานล้นมืออยู่แล้ว  แต่เม่ือนึกให้ลึกลงไปอกีข้ันหน่ึงถึงประสบการณ์

และความสามารถของท่านท้ังสองแล้ว ก็มีความรู้สึกข้ึนใหม่ว่า พวกเราโชคดีท่ีท่าน

มอบหมายใหเ้ป็นคณะทำงานของทา่น

ท่านประสิทธ์ิ  อุไรรัตน์  นายกสภาผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต  ท่ีพวกเราสมัยน้ัน

เรียกท่าน “คุณพ่อฯ”  ท่านได้ผ่านงานมามาก เป็นอัยการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการ

หลายจังหวัด เป็นผู้ตรวจราชการ  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ  เป็นผู้ว่าการการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย  เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการสำนักงานกองทุนทดแทนกรมแรงงาน  เป็น

กรรมการส่งเสริมแรงงานไทยในระหว่างประเทศ  เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน

กรรมการโรงพยาบาลพญาไท

ส่วนท่านอธิการบดีผู้ก่อต้ังฯ  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  ซ่ึงตอนน้ันพวกเราก็ถือวิสาสะ

เรียกว่า “พ่ีปู๊ด”  ก็รู้กันดีว่าท่านเรียนเก่ง ทำงานเก่ง บริหารงานเก่ง  ท่านเคยเป็น

ปลัดอำเภอเมื่ออายุได้เพียง 21 ปีเท่านั้น เป็นหัวหน้ากองวิชาการ สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะ

กรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นข้าราชการระดับ 9 เม่ืออายุเพียง 38 ปีเท่าน้ัน

เป็นรองเลขานุการนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์  เป็นผู้ก่อต้ัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และในขณะที่ดำริตั้งมหาวิทยาลัยฯ นี้

ท่านเป็นผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลพญาไท  และเป็นผู้ว่าการการประปา

นครหลวง  ซ่ึงท่านได้รับคำสดุดีท่ีว่าเป็นผู้ปลุกผีตายซาก (การประปานครหลวง)

ให้ฟ้ืนข้ึนมาได้  น่ันหมายถึงการทำงานอยา่งทุ่มเทชีวิตจิตใจ ท่ีท่านได้อุทิศให้แก่

กปน. และปวงชนผูใ้ช้น้ำประปาทัง้หลาย และต่อมาท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศ  เป็นประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผู้ได้รับ

* ผู้อำนวยการผูร่้วมก่อต้ังมหาวทิยาลัยรังสิต
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การยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษประชาธปิไตย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  และเป็นผู้ท่ีศาสตราจารย ์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้

กล่าวถึงตอนหน่ึง ว่า “..ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ท่านมองไกลออกไป 100

ปีอย่างแน่นอน ท่านจึงได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสนับสนุนการศึกษามา

โดยตลอดจนเป็นท่ียกย่องกันว่า  ท่านเป็นนักการศึกษาผู้ย่ิงใหญ่คนหน่ึง

ของประเทศ...”

ช่วงเวลาในขณะนัน้ ปี พ.ศ. 2526 ถึง ปี พ.ศ. 2528  เคร่ืองพิมพ์ดีดท่ี

ทันสมัยคือ พิมพ์ดีด ไอ.บี.เอ็ม รุ่นหัวพิมพ์กลมๆ แบบลูกกอล์ฟ  และ

พิมพ์ดีดโอลิมเปีย รุ่นหัวพิมพ์เป็นจาน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบพกพา มี 2 อย่างคือ แบบ

เท่าแบตเตอร่ีรถยนต์ กับแบบเท่ากระบอกข้าวหลาม  ซ่ึงมีราคาแพงมาก เป็นหลักแสนบาท

ในสมัยน้ัน  ทำให้การติดต่อส่ือสารกันค่อนข้างลำบาก  ไม่สะดวกรวดเรว็อย่างทุกวันน้ี

คอมพิวเตอร์ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็มีประสิทธิภาพต่ำมาก  พวกเราก็เขียนโครงการ

ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้สภาวะเช่นน้ี

พวกเราก็ประจำอยู่ท่ีสำนักงานของท่าน คือ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1  ซ่ึง

ในขณะน้ันกิจการรุ่งเรืองอย่างมาก  ขยายพ้ืนท่ี สร้างตึกเพ่ิมจนไม่สามารถจะขยายได้อีก

ระหว่างเริ่มเขียนโครงการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ท่านอธิการฯ ต้องแก้ปัญหา

วิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งของการประปานครหลวงและของโรงพยาบาลคือ คนไข้ล้น

โรงพยาบาล ทั้งโอพีดีและไอพีดี ในเมื่อคนไข้ตั้งใจมารักษา เขาฝากความหวังไว้กับ

โรงพยาบาล

แต่โรงพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาเขาได้อย่างเต็มที่ เขาผิดหวังเขาเสียใจ แต่ผู้บริหารของโรงพยาบาลยิ่งเสียใจ

ย่ิงกวา่คนไขห้ลายเทา่

ส่วนวิกฤตการณ์ทางด้านการประปานครหลวงนัน้  มีมากจนไม่อาจบรรยายในทีน้ี่ แต่ถ้าหากท่านใดสนใจใครจ่ะทราบ

ขอแนะนำให้ท่านอ่านหนังสือช่ือ “หัวอกผู้ (ถูก) ว่า”  เป็นหนังสือท่ีรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ สมัยท่ีท่านอธิการฯ ไปดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าการการประปานครหลวง แต่นำมาเขียนมาเล่าแบบมองในมุมสำราญอารมณ์  ซึ่งเป็นหนังสือที่โด่งดังมากในสมัยนั้น

และผู้เขียนน้ันก็เป็นน้องคนหน่ึงในทีมคณะทำงานของทา่นอธิการฯ คือ คุณอานันท์ หาญพาณิชยพันธ์  ผู้ดำรงตำแหนง่ผู้ช่วย

อธิการบดีคนหน่ึงในขณะน้ี   เม่ือคนไข้ล้นโรงพยาบาลพญาไท 1  โครงการสรา้งโรงพยาบาลพญาไท 2 ซ่ึงจำเป็นและเร่งด่วน

เช่นกันก็เกิดซ้อนข้ึนมากับการเขียนโครงการของมหาวิทยาลัย  แต่ไม่ยุ่งยากลำบากเท่ามหาวิทยาลัย ดังน้ัน โครงการโรงพยาบาล

พญาไท 2 แม้ว่าจะดำริภายหลังโครงการมหาวทิยาลัย  แต่ก็สำเร็จเสร็จก่อนเพราะสามารถเปดิดำเนินการได้ภายในปี พ.ศ.

2528
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ก่อนเปิดดำเนินการโรงพยาบาลพญาไท 2  ได้กราบเรียนถามคุณพ่อ

ประสิทธ์ิฯ ว่า เร่ือง พนักงานท่ีจะไปปฏบัิติงานท่ี โรงพยาบาลพญาไท 2 น้ี

จะใหล้งโฆษณาอยา่งใดหรอืไม?่  คุณพอ่ฯ ใหต้ดิประกาศทีโ่รงพยาบาล

(พญาไท 1) ปรากฏว่า มีผู้มาขอใบสมัครและส่งใบสมัครมามากกว่าหม่ืนคน

พวกเราก็เป็นทุกข์ใจเพราะคนมากมายอยา่งน้ี จะจัดสอบอย่างไร?  จะออก

ข้อสอบอย่างไร? สถานท่ีสอบท่ีไหน? ตรวจข้อสอบอย่างไร? จะจัดสัมภาษณ์

และ ฯลฯ อย่างไร?   ก็เอาปัญหาท่ีเรา เห็นว่า หนักปานภูเขาน้ีไปกราบเรยีน

ท่านฯ ท่านก็อธิบายวิธีการและเหตุผลในการจัดการเร่ืองน้ี  เพียงไม่เกิน 15

นาที ภูเขาที่ทับอยู่ในใจเราหายไปหมดเลย เหลือแต่ความโล่งอกโล่งใจ

ใครจะเอาวิธีท่ีคุณพ่อฯ บริหารจัดการเร่ืองน้ีไปใช้ก็ได้  วิธีการของท่านฯ  คือ

ข้ันท่ีหน่ึง ให้คนมาคัดเลือกใบสมัคร ถ้าเกรดการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ใหคั้ดออก   ขัน้ทีส่อง คัดใบสมคัรทีคั่ดเลือกไวแ้ล้วใหพิ้จารณาลายมอื

ท่ีเขียนใบสมัคร ถ้าลายมือไม่ดีเขียนหนังสือไม่ชัด ก็คัดออก เม่ือคัดออกไป

2 ขั้นตอนนี้แล้ว เหลือผู้สมัครที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามไม่มากแล้ว ซึ่ง

จะให้มาสอบข้อเขียน ในการสอบข้อเขียนมิต้องพิมพ์ข้อสอบ เพราะคุณพ่อฯ

จะให้แจกแต่กระดาษคำตอบ  และตัวท่านเองจะบรรยายให้ผู้เข้าสอบฟังพร้อมๆ กัน  เสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าสอบเขียนสรุปประเด็น

ท่ีเป็นสาระสำคัญท่ีสามารถจับใจความไดจ้ากเร่ืองท่ีท่านเป็นผู้บรรยายน้ัน  ท่านฯ บอกว่าวิธีน้ี จะได้คนท่ีมีความสามารถสูง

เพราะสามารถรับฟังและเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้อ่ืนได้  ผู้ท่ีผ่านข้ันตอนท่ีสามแล้ว  จึงขอเชิญมาสัมภาษณ์ เป็นด่านสุดท้าย

ซ่ึงก็คงเหลือเป็นจำนวนท่ีมิได้เป็นภาระหนักในการสอบสัมภาษณ์แต่อย่างใด วิธีท่ีท่านฯ ใช้คัดเลือกบุคลากรน้ี จะได้คนท่ีเรียนดี

ลายมือดี มีสติปัญญาดี  มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  ซ่ึงคุณสมบัติประการสุดท้ายน้ีจะได้จาก

การสอบสัมภาษณ์

โครงการของมหาวทิยาลัยฯ (ในสมัยน้ันทบวงมหาวทิยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลมหาวิทยาลัย และสถาบันระดับอุดมศึกษา

ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ข้ึนต่อกระทรวงศึกษาธิการ) ท่ีต้องเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยน้ัน ต้องยอมรับว่าเขียนยากมาก

ถ้าไมมี่เจตนามุง่หมายทีแ่ทจ้รงิทีจ่ะสรา้งสถาบนัอุดมศึกษาแลว้ จะใชว้ธิน่ัีงเทยีนหรือยกเมฆเขยีนโครงการ โดยไมมี่ความ

เป็นจริงรองรับน้ัน ไม่มีทางทำได้ เราต้องเขียนเสนอหลักการและเหตผุลในการขอตัง้มหาวิทยาลัย  รวมท้ังวัตถุประสงค์ของ

โครงการด้วยและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  อาทิ  ช่ือของมหาวิทยาลัย (ซ่ึงต้องเป็นช่ือท่ีไม่ถูกต้องห้าม)  ภาษาไทยเขียนอย่างไร

ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร ใช้อักษรย่ออย่างไร  เคร่ืองหมายของมหาวทิยาลัยเป็นอย่างไรและมคีวามหมายอย่างไร (ส่งรูป

ให้ดูด้วย) ทำเลท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ท่ีไหน ต้องประกอบด้วยภาพถ่ายโฉนดท่ีดินแปลงท่ีจะใช้เป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยด้วย

อาคารและส่ิงปลูกสร้างมีก่ีหลัง แต่ละอาคารมีพ้ืนท่ีเท่าใด การจัดพ้ืนท่ีใช้สอยแต่ละอาคาร  เป็นห้องเรียน  ห้องสัมมนา

ห้องทดลองและปฏบัิติการต่างๆ ของส่วนการจัดการเรียนการสอน  และส่วนท่ีเป็นสายธุรการ  คณาจารย์ และผู้บริหารว่า

ประกอบด้วยห้องอะไรบ้าง  แต่ละห้องมีพ้ืนท่ีใช้สอยเท่าใด  ซ่ึงถ้ายังไม่มีการว่าจ้างสถาปนิกออกแบบเขียนแบบให้จนเสร็จแล้ว

ก็ยากที่จะเขียนรายละเอียดของห้องต่างๆ ได้ และต้องนำเสนอแบบแปลนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่กล่าวถึงนั้นให้ทางทบวง

มหาวทิยาลยัพิจารณาดว้ย

ต่อจากน้ันก็เป็นเร่ืองเก่ียวกับการจัดการศึกษา  ว่าคณะและสาขาวชิาท่ีจะเปิดสอนก่ีคณะ  ก่ีสาขาวิชา  จะรับนักศึกษา

จำนวนเท่าใด จะจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นอัตราสัดส่วนเท่าใด ระยะเวลาการศึกษา เป็นระบบทวิภาคหรือไตรภาค หลักสูตร

การศึกษา ต้องเรียนก่ีหน่วยกิตประกอบด้วย หมวดวิชาพ้ืนฐาน วิชาเลือก วิชาชีพ และอ่ืนๆ จำนวนก่ีหน่วยกิตของแต่ละหมวด
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การวัดผลการศึกษาเป็นแบบระบบคาร์เนกี้ (ระบบเกรด

ตัวอักษร)  หรือระบบอ่ืน  ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้

รับปริญญา ว่าต้องผ่านเกณฑ์การเรียนการสอนอย่างไร

หลักสูตรการศึกษาแต่ละคณะแตล่ะสาชาวิชา  ใช้ช่ือคณะ

และชื่อปริญญา และอักษรย่อทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษอยา่งไร

การกำหนดคุณสมบัติผู้ที ่จะเข้าเป็นนักศึกษา วิธีการ

สมัครและการสอบคัดเลือก วิชาที ่จะใช้ในการสอบ

คัดเลือก ก็ต้องจัดทำรายละเอียดต่างๆ ไว้ในเอกสารเสนอ

โครงการฯ ด้วย (ในยุคสมัยนั้น) และที่ถือว่าเป็นหัวใจ

สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ ห้องสมุดต้องนำเสนอว่าได้จัด

เตรียมพ้ืนท่ีสำหรับห้องสมุดเพ่ือวัตถุประสงค์ให้บริการแก่

นักศึกษาอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม และรายช่ือหนังสือในห้องสมุด

โดยตอ้งระบรุายนามผูแ้ตง่และจำนวน เล่มท่ีเราจะซือ้หา

มาไวใ้นหอ้งสมุดด้วย

ประเภทเครื ่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา และ

เครื่องจักรอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่างๆ ก็ต้องทำ

รายการเสนอไว้ด้วย และเมื ่อเสนอไว้แล้วเวลาคณะ

กรรมการของทบวงมหาวิทยาลัยมาตรวจสอบแล้วไม่มี

เครื ่องมืออุปกรณ์อยู่จริงก็อาจจะไม่อนุญาตให้มหา-

วิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอน

ทบวงมหาวิทยาลัยฯ ให้มหาวิทยาลัยกำหนดระเบียบ

เคร่ืองแตง่กายของนกัศึกษาชายและหญงิ  ทำใหต้้องทำ

หน้าท่ีท่ีไม่เคยทำคือ ออกแบบเคร่ืองแต่งกายด้วย แต่ก็ไม่

ยากเย็นอะไร เพราะคล้ายๆ กับมหาวิทยาลัยอื ่นๆ

แตกต่างกันท่ีเคร่ืองหมาย ท่ีเป็นเข็มติดเส้ือ  เข็มติดเนคไท

กระดุมเส้ือ  หัวเข็มขัด  และลายปักบนเนคไท

รายการเกีย่วกบับคุลากร คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีต้่อง

ทำบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นต้น อัตราการขึ้นเงินเดือน

คุณสมบัติ ข้ันต่ำของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  และท่ีหนักหนา

สาหัสคือให้แจ้งรายนามอาจารยผู้์สอนไปด้วย ว่าอาจารย์

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี หรือเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ มีกี่คน ชื่ออะไร คุณวุฒิอะไรบ้างที่จะต้อง

เหมาะสม สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราจะเปิดการเรียน
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การสอน จึงต้องมีการติดต่อทาบทามกันอย่างจริงจัง ให้แต่ละท่านให้ความตกลงยินยอมในการนำชื่อ และรายละเอียด

คุณวุฒิทางการศึกษาของแต่ละท่าน ไปเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้เรียนไว้แต่ข้างต้นแล้วว่า ถ้าไม่มีความตั้งใจจริง

ท่ีจะสร้างมหาวิทยาลัยแล้ว  คณาจารย์ท่านใดจะยินยอมให้นำช่ือของท่านไปเสนอต่อทบวงมหาวทิยาลัย

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีซับซ้อนและยุ่งยากคือ การจัดทำแผนการเงนิของมหาวิทยาลัย ซ่ึงให้ทำช่วงเวลา 5 ปี  อันประกอบดว้ย

รายจ่ายลงทุน  รายได้จากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ซ่ึงท้ัง 3 หมวดน้ี  มีรายละเอียดประกอบมากมาย

และในช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน มีอยู่น้อยมาก รวมกันแล้วมีประมาณ 25-26 แห่งเท่านั้น

จะหาตัวอย่างมาศึกษาเปรียบเทียบก็ยากและก็ไม่มีใครเปิดเผยข้อมูลของสถาบันของเขา  เมื่อเวลาไปพบคณะกรรมการ

ของทบวงฯ เขาก็ขอเหตุผลว่า ทำไมจึงเก็บเงินค่าเล่าเรียนในอัตราน้ี  ซ่ึงแต่ละรายวิชาค่าหน่วยกิตจะแตกตา่งกัน  ถ้าจะตอบ

ให้ชัดเจนก็คงต้องคิดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา แสดงให้คณะกรรมการเหน็ว่า  เน่ืองจากต้นทุนเป็นเท่าน้ัน

เราจึงจำเป็นต้องเก็บเงินค่าหน่วยกิตเท่าน้ี  ในเม่ือเจอคำถามลักษณะน้ีจากคณะกรรมการ  จึงต้องหันกลับมาดูวิชาท่ีมีปัญหาเร่ือง

อัตราค่าหน่วยกิตท่ีถูกทักท้วงมาว่า วิชาน้ันๆ ได้วางวัตถุประสงค์ไว้อย่างไร  มีหัวข้อท่ีต้องศึกษาอะไรบา้ง  ซ่ึงอาจเก่ียวพันกับ

การใช้ห้องปฏิบัติการการทดลอง หรือต้องลงทุนเครื่องมืออุปกรณ์เป็นพิเศษ อันจะส่งผลให้ต้นทุนสูงกว่าวิชาพื้นฐาน

จึงตอ้งคิดค่าหน่วยกิตในอตัราสงูกวา่วิชาพ้ืนฐาน

ข้อมูลและตวัเลขเกอืบทัง้หมดในแผนการเงนิล่วงหนา้ 5 ป ี จงึเปน็ตวัเลขทีเ่กิดจากการอนมุานจากขอ้มูลหลายดา้น

เพ่ือป้องกันความสบัสน  จึงตอ้งทำบนัทึกวิธีการอนมุานของแตล่ะเรือ่งเอาไวด้้วย ว่าใช้เหตผุลและอา้งอิงข้อมูลใดบา้ง ใช้

วิธีการคำนวณอย่างใดบ้าง จึงได้ตัวเลขท่ีนำมาประกอบการจดัทำแผนการลงทนุ แผนการเงิน รายรับ รายจ่าย อันเป็นการ

ประมาณการในอนาคตกาล

การทำแผนการเงนิ  เพ่ือเสนอขอกู้เงินจากธนาคารตอ้งทำประมาณการอยา่งน้อย 10 ปี  เพ่ือใหธ้นาคารเหน็ความ

สามารถในการชำระหน้ีตามเง่ือนไขของธนาคารได้   ในระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนการเงินเพ่ือให้ธนาคารพิจารณาอยู่น้ัน

รายจ่ายลงทุนในส่วนต่างๆ ก็ทยอยจ่ายไปเร่ือยๆ  จนกระท่ังเงินลงทุนคร้ังแรกมีไม่เพียงพอ  เพราะเงินลงทุนคร้ังแรก 50

ล้านบาท แต่โครงการมหาวิทยาลัยฯ จะใช้เงินลงทุนในช่วง 5 ปีแรกประมาณ 600 ล้านบาท เพียงเฉพาะค่าที่ดินเพียง

รายการเดียวก็เกือบท่วมเงินทุนคร้ังแรกแล้ว รายจ่ายหลายรายการรอการอนมัุติจ่ายจากคุณพ่อฯ และในเช้าวันหน่ึง  ท่านเอา

สมุดเงินฝากดูสภาพเก่าแก่มากมาให้และบอกว่า  เป็นเงินส่วนตัวของท่าน  ให้เอามาใช้ไปก่อน  ยอดเงินเท่าท่ีมีอยู่น้ัน ให้เราแบ่ง

หรือจัดสรรว่าควรจะจา่ยรายการใดก่อน  รายการใดควรจา่ยทีหลัง  เรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นให้ดี  จำได้คร่าวๆ

ว่าบัญชีเงินฝากน้ัน มีอายุมากกว่าสิบปี  คล้ายกับเป็นเงินสวัสดิการพิเศษอะไรสักอย่างท่ีทางราชการจดัให้ท่าน  ซ่ึงท่านมิเคย

ได้นำเงินน้ันมาใช้เลยตลอดเวลาสิบกว่าปี ท่านได้เสียสละทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ท้ังกำลังกาย กำลังสมอง และ
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กำลังทรัพย์  จนมหาวิทยาลัยฯ เติบใหญ่รุ่งเรืองจนถึงทุกวันน้ี  แต่เช่ือหรือไม่ว่าต้ังแต่ท่านสร้างมหาวิทยาลัย จนกระท่ังถึงวัน

ท่ีท่านฯ ถึงแก่อนิจกรรม ซ่ึงนับเป็นเวลานานกว่า 25 ปีตลอดมาน้ี คุณพ่อฯ ไม่เคยได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยรังสิต

เน่ืองจากการดำเนินงานธุรกิจด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย  ธนาคารแทบไม่เคยปล่อยสินเช่ือ

ทางด้านธุรกิจประเภทนี ้  ซ่ึงเป็นของใหม่มาก  จึงใช้เวลาวิเคราะห์ค่อนข้างนาน  แต่ด้วยความเช่ือม่ันในตัวท่านนายกสภาฯ

และเช่ือม่ันในตัวท่านอธิการฯ  ธนาคารได้อนุมัติวงเงินมาให้ 450 ล้านบาท  โดยขอให้ทางเราทยอยเพ่ิมทุนจากเดิม 50 ล้านบาท

เพ่ิมอีก 100 ล้านบาท  รวมเป็นทุน 150 ล้าน เม่ือรวมกับเงินกู้ท่ีธนาคารอนุมัติให้อีก 450 ล้านบาท  ก็จะได้เงินลงทุนตาม

ท่ีเราต้องการ คือ 600 ล้านบาท

จนมาถึงขณะน้ีในปีการศึกษาปัจจุบัน กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายตัวข้ึนทุกๆ มิติ  จากพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีอยู่ประมาณ

150 ไร่  ก็ขยายเป็นประมาณ 300 ไร่  ประกอบดว้ย อาคารและกลุ่มอาคาร จำนวน 15 แห่ง  มีวิทยาเขตอีก 2 แห่ง

บนถนน วภิาวดรีงัสติ และถนนสาธร การลงทนุในทีดิ่น อาคาร เครือ่งมอืและอปุกรณก์ารศกึษา เพ่ือสรา้งศกัยภาพของ

ทยาลัย ในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ถาวรนี้  รวมแล้วเป็นเงินมากกว่าหกพันล้านบาท (6,160.34 ล้านบาท)  การจัดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 6 วิทยาลัย 21 คณะวิชา  สาขาวิชาท้ังหมด 86 สาขาวิชา  ปริญญาโท 28 หลักสูตร

ปริญญาเอก 4 หลักสูตร มีอาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา รวมกันมากกว่าสามหม่ืนคน
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การดำเนินงานในช่วง 7 ปีแรก ต้ังแต่ พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2535 น้ัน  เราต้องใช้จ่ายอย่างประหยดัมัธยัสถ์ท่ีสุด

โดย ได้ต้ังนโยบายไวว่้า รายจ่ายส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดอันดับแรกท่ีจะต้องจัดงบประมาณใหคื้อ รายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน

การสอนนักศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  ส่วนด้านอ่ืนๆ ก็เป็นอันดับรองลงมาตามลำดบัความสำคัญ  จึงมีผลทำให้การ

จัดโต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์ ประจำห้องทำงานของบุคลากร บางท่านไม่สามารถจัดได้เต็มที่ตามรูปแบบที่ท่านต้องการได้

เพราะราคาแพงมาก ถ้าจัดให้ตามความต้องการก็จะทำใหง้บประมาณการเรยีนการสอนไม่เพียงพอ  ในเร่ืองน้ีคุณพ่อฯ ท่าน

ได้ปรารภใหฟั้งว่า  “...ถ้ามีกำไร ใช้หน้ีสินเขาหมดแล้ว จะเอาโต๊ะหุ้มทองพ่อฯ ก็ไม่ว่า...”

ภาพถ่ายในอดีตภาพหน่ึง คือ ภาพถ่ายเสาธงชาติของมหาวิทยาลัยรังสิตฯ  ท่ีมีธงประดบัอยู่ 2 ผืน คือ ธงชาติไทย

อยู่ข้างบน และมีธงสีฟ้าอยู่ด้านล่างถัดกันลงมา  ซ่ึงเป็นเร่ืองความผิดท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ท่ีจำได้อย่างไม่ลืม

ตอนท่ีเขานำเสาธงมาส่งท่ีมหาวิทยาลัยฯ น้ัน เสาธงแบ่งเป็นสามท่อน แต่ละท่อนยาวประมาณ 15 เมตร  ซ่ึงท่านอธิการฯ

และท่านนายกสภาฯ ได้สั่งทำเป็นพิเศษโดยใช้เหล็ก Stainless Steel ชนิดหนาไร้สนิม วัตถุประสงค์ก็เพื่อความยั่งยืน

ทนทานสูงท่ีสุด  เสียดายท่ีจำไม่ได้ว่า เสาธงต้นน้ีมีน้ำหนักก่ีตัน  เม่ือมาตรวจรบัและได้จับได้สัมผัสเสาธงท่ีวางเรียงกันอยู่น้ัน

ก็รู้สึกถึงความย่ิงใหญ่และความหนักแน่นม่ันคงของเสาธงตน้น้ี   ซ่ึงเม่ือรวมประกอบกนัท้ังสามท่อนแล้ว เสาธงจะมีความสูง

39 เมตร

วันต่อมาก็เดินไปดูอีก ก็พบเห็นอารมณ์ขันในแดนกันดารของชาวเราที่เอาสีขาวไปจารึกไว้ที่เสาท่อนที่ใหญ่ที่สุด มี

ข้อความว่า “โปรดอย่ายกเล่น” สงสัยว่าคงอ่านการ์ตูนซุปเปอร์แมนมากเกินไป

ฐานของเสาธงอยู่บนเนินดินที่ถมสูงกว่าระดับพื้นถนนประมาณ 0.9 เมตร และเพื่อความแข็งแรงของฐานเสาธง

ทางวิศวกรได้ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ ยาว 21 เมตร แบบเดียวกับท่ีใช้เป็นเสาเข็มอาคารหอพัก 12 ช้ัน ตอกลงไปทัง้ 4 มุม

เพ่ือเป็นตัวยึดแท่นคอนกรีตท่ีเป็นฐานเสาธง ดังน้ันความสูงของเสาธง ถ้าวัดจากระดับถนนแล้วก็น่าจะมีความสูงประมาณ 39.9

เมตร

ขนาดผืนธงชาติ ได้คะเนขนาดไว้คือ กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  ซ่ึงไม่มีขายในท้องตลาด  ต้องให้ช่างตัดเย็บข้ึนมาใหม่

นำมาทดลองติดตั้งแล้วชักธงขึ้นยอดเสาเพื่อดูของจริง เมื่อพรรคพวกชาวเราทั้งหลายมาช่วยกันมองช่วยกันดู แล้วก็มี

ความเห็นว่าผืนธงขนาด 4 x 6 เมตร น้ัน มีขนาดเหมาะสมดีแล้ว
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นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงคือ  เมื่อมีการประดับธงชาติบนยอดเสาแล้ว พวกเรารู้สึกมีกำลังขวัญและกำลังใจ

เพ่ิมพูนข้ึน  แม้นว่าจะยากลำบากในการเชิญธงข้ึนและเชิญธงลงทุกๆ วันก็ตาม ท่ีว่ายากลำบากก็เพราะตอนน้ัน ยังไม่ได้ติดต้ัง

ระบบ รอกไฟฟ้าท่ีเสาธง ระบบไฟฟา้ของมหาวิทยาลัยยังอยู่ในระหวา่งดำเนินการ และต้องใช้วิธีเดินสายไฟใต้ดินไปท่ีเสาธง

ซ่ึงกว่าจะเสร็จเรียบร้อยใช้การได้ก็กินเวลาอีกหลายเดือน  จึงต้องใช้แรงคนช่วยกันเชิญธงข้ึนสู่ยอดเสาธงสูง 39 เมตร ทุกเช้า

และเชิญธงลงในตอนเยน็ทุกๆ วัน

ความท่ีต้องการเชิดชูมหาวิทยาลัยฯ ของชาวเราจึงมีความคิดทำธงของมหาวทิยาลัยขนาด 4 x 6 เมตร  ใช้ผ้าพ้ืนสีฟ้า

และให้ช่างปักลวดลายเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยลงบนผืนธง  แต่ธงของมหาวิทยาลัยจะมีน้ำหนักมาก  เพราะช่างท่ีตัดเย็บ

ธงบอกวา่  ผ้าท่ีเป็นสีฟ้าอันเป็นพ้ืนธงน้ันไม่มีเน้ือชนิดท่ีเป็นผ้าร่ม ซ่ึงมีน้ำหนักเบา จึงต้องใช้ผ้าต่วนสีฟ้า เม่ือบวกกับการปัก

เครื่องหมายลงไปอีกทำให้ธงของมหาวิทยาลัยหนักหลายกิโลกรัม และได้นำธงมหาวิทยาลัยฯ ผูกไว้ใต้ธงชาติไทยให้เป็น

ความหมายว่า มหาวิทยาลัยฯ ของพวกเรารักและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นอย่างย่ิง  ความรู้สึกรักและเทิดทูนน้ี

ได้เกิดข้ึนมาโดยมิได้มีผู้ใดมาบังคับ  แต่เกิดจากความรู้สึกท่ีรับรู้การดำเนินงานต่างๆ ของท่านอธิการฯ และท่านนายกสภาฯ

ว่าท่านได้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นท่ีต้ัง  โดยเฉพาะท่านนายกสภาฯ เม่ืองานบางช้ินสำเร็จลุล่วงไป  ท่านจะแจ่มใส

พร้อมกับฮัมเพลง  “...เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตายเพ่ือไทย...”  การซึมซับการรับรู้จึงถูกถ่ายทอดโดยธรรมชาตไิม่ต้องมีใคร

มาบังคับ

เม่ือเข้าสู่ฤดฝูนตอ้งตอ้งคอยกำชบัวา่  เม่ือเชิญธงลงมาแลว้ตอ้งหาถงุพลาสตคิมาหอ่หุม้ไมใ่หธ้งทัง้ 2 ผนืเปยีกฝน

เพราะถ้าธงเปียกฝนแล้วลองคิดดูว่า ผ้าผืนขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 2 ผืน  เม่ือเปียกน้ำแล้วจะมีน้ำหนักเท่าใด  จะเชิญ

ธงข้ึนสู่ยอดเสาท่ีมีความสูง 39 เมตรได้หรือไม่  และมีข้อสังเกตว่าในฤดูฝนน้ีผืนธงจะชำรดุเร็วกว่าปกติ  เพราะเม่ือผืนธง

เปียกฝนแล้ว  มีพายุลมแรงด้วย  การสะบัดตัวของผืนธงท่ีเปียกน้ำ ซ่ึงมีน้ำหนักมากก็จะรุนแรงตามไปดว้ย  ทำให้ผืนธงชำรุด

ฉีกขาดเป็นฝอยๆ  เร่ิมจากด้านปลายสุดของผืนธงและลุกลามเข้าไปเร่ือยๆ

ในช่วงเวลาน้ัน (พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529)  ตึกรามบ้านช่องยังไม่ค่อยมี  เพราะถนนด้านหน้าทางเข้าท่ีเช่ือมต่อกับถนน

พหลโยธินก็ยังไม่มี  ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำเร่ืองขออนุญาตจากกรมธนารกัษ์  ขอใช้ท่ีดินตัดถนนกว้าง 21 เมตร จาก

ถนนพหลโยธินเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังต้องขออนุญาตทำสะพานข้ามทางรถไฟ  และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสรา้ง

สถานีรถไฟหลักหกด้วย  เพราะแต่เดิมไม่มีถนน ไม่มีสะพาน ไม่สถานีรถไฟหลักหก  เพราะท่ีน่ีคือทุ่งนาร้าง ท่ีมีป่าละเมาะ

งอกงามอยู่เป็นหย่อมๆ  ไม่มีตึกรามบดบัง   สายตาดังเช่นทุกวันน้ี  ดังน้ันจึงสามารถมองเห็นธงชาติ และธงของมหาวิทยาลัยฯ

ได้แต่ไกล  เวลาน่ังรถมาบนถนนพหลโยธนิบางช่วงยังสามารถมองเห็นธงได้สบายๆ

พวกเราได้อัญเชิญธงชาติพร้อมกับธงของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นสู่ยอดเสาได้สักระยะหนึ่ง จำไม่ได้ว่าเป็นเวลากี่เดือน

แต่ก็นานพอดูเพราะจำไดว่้า ธงท่ีอัญเชิญข้ึนไปน้ันเป็นผืนธงชุดท่ีสามแล้ว  เน่ืองจากธงสองชดุแรกไดช้ำรุดเสียหายไปตาม

กาลเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศ  อยู่มาวันหน่ึงพวกเราก็มาแจ้งข่าวว่า  ทางตำรวจเขาบอกใหเ้อาธงของมหาวิทยาลัยฯ ออกเสีย

พอเราไดฟั้งก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความรูสึ้กท่ีว่า  เราก็เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ  อันมีธงชาตเิป็นสัญลักษณ์

และเราก็รักและเชิดชูมหาวิทยาลัยฯ ของเรา  โดยใช้ธงตรามหาวทิยาลัยฯ ติดต้ังอยู่เบ้ืองล่างใต้ธงชาติ  ไม่ได้ติดต้ังอยู่เหนือ

ธงชาติ  แต่ประการใด  ก็บอกกับพวกเราให้ไปบอก ไปอธิบายให้ทางตำรวจท่านทราบเจตนาของเราด้วย หลังจากน้ันผ่านไปสัก

2 สัปดาห์  พรรคพวกก็มาส่งข่าวใหม่ด้วยวาจา (โชคดีท่ีเขาให้ความกรุณา ไม่ออกเป็นหนังสือมาให้) ว่าได้ไปอธิบายถึงเจตนา

อันดีของเราแล้ว  แต่ทางตำรวจบอกว่า มีระเบียบเก่ียวกับการประดับธงชาติ  ห้ามมิให้นำธงอ่ืนๆ ไปติดต้ังอยู่บนเสาต้นเดียวกับ

ธงชาติ  ถ้าจะติดธงของมหาวิทยาลัยฯ ต้องติดเสาธงคนละต้น  ซ่ึงรายละเอียดระเบียบข้อบังคับน้ี พวกเราไม่มีใครรู้กันเลยสักคน

เม่ือได้ทราบข้อเท็จจริงแล้ว เราก็อัญเชิญเฉพาะธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาเพียงธงเดียวต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาถึงทุกวันน้ี  แต่ในใจคิดว่า
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ถ้าโอกาสอำนวยและสามารถทำได้  จะขอเสนอให้ท่านอธิการฯ พิจารณาสร้างฐานเสาธงแบบตึกสหประชาชาติ (ยูเอ็น)

คือมีหลายๆ เสาไว้ท่ีหน้าตึกอำนวยการ (ขณะน้ันยังไม่มีตึกน้ี)  เพ่ือใช้ประดับธงชาติ  ธงมหาวิทยาลัยฯ หรือธงของประเทศ

อ่ืนหรือองค์กรอ่ืน  อันเป็นการให้เกียรติแก่เขาเผ่ือเวลาเขามาเย่ียมมหาวิทยาลัยฯ ของเรา

ส่ิงก่อสร้างอีกส่ิงหน่ึง  ท่ีก่อสร้างในระยะแรก คือ แท่นปิรามิดส่ีเหล่ียมคางหมู   เพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานเคร่ืองหมายและ

ช่ือของมหาวิทยาลัยรังสิต  ท่านนายกสภาฯ ปรารภว่า  ถ้าปูพ้ืนด้วยหินแกรหนิตสีแดงเข้มก็จะสวยมาก  เม่ือเช็คราคาหิน

แกรนิตดูแล้วเห็นว่ามีราคาค่อนข้างสูงมาก ท่านฯ ดูราคาแล้วบอกว่าให้กรุด้วยกระเบื้องสีแดงไปก่อน เก็บเงินไว้สร้าง

ห้องเรียนดีกว่า  ส่วนตัวอักษรภาษาไทยแบบทีจ่ะนำมาใช้น้ันทราบว่า ท่านอธิการฯ และท่านนายกสภาฯ ไปเห็นแบบท่ีถูกใจ

ซ่ึงเป็นช่ือร้านอาหารแห่งหน่ึง เม่ือมีการเขียนแบบช่ือของมหาวิทยาลัยขนาดเท่าของจริง หลังจากท่ีท่านอธิการฯ ได้พิจารณา

แล้ว ท่านนายกสภาฯ ได้ให้ช่างแกะสลักไม้มารับแบบไปดำเนินการแกะสลักตัวอักษรโดยใช้ไม้สักทอง ท่านได้ปรารภเป็น

เชิงเตือนให้ช่างแกะสลักไม้ระลึกถึงความสำคัญของงานช้ินน้ี  ซ่ึงพอจับใจความไดว่้า “...เราเป็นสถาบันการศึกษา ต้องทำตัว

เป็นตัวอย่าง ต้องใช้ตัวหนังสือตามแบบอย่างท่ีถูกต้อง ช่ือของ (มหา)วิทยาลัยรังสิตจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง ตัวหนังสือ

ท่ีมีหัวต้องมีหัว อย่าให้หัวบอดหัวหาย...” ขนาดท่านเตือนไปก่อนลงมือทำแล้ว  ตอนเอาของมาส่ง ท่านก็เอามาตรวจดูทุกๆ

ตัวอักษร  และช่างไม้คนน้ันก็โดนดุจนได้ เน่ืองจากตัว  “ม” หัวบอด ต้องนำไปแก้ไขใหม่

ย้อนไปตอนที่นึกภาพว่า แท่นปิรามิดป้ายชื่อนี้กรุด้วยแผ่นหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่  ซึ่งมีชื่อและเครื่องหมาย

ของมหาวิทยาลัยอยู่ด้านหน้าแล้ว  เราก็คิดถึงพ้ืนท่ีด้านหลังว่าน่าจะจารึก  วัน เดือน ปี ท่ีก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ  และนามของ

ผู้ก่อต้ังท้ังสองท่าน คือท่านนายกสภาฯ และท่านอธิการบดีฯ  แต่เม่ือท่านฯ ได้ตัดสินใจกรุด้วยกระเบือ้ง ความคิดอันน้ัน

จึงต้องเป็นอันพับไปก่อน  แต่ก็อาจจะมีวันน้ันในอดีตมาปรากฎในอนาคตข้างหน้าก็อาจเป็นได้  และเราก็ยังมีความหวังเช่นน้ัน

องค์ประกอบในการปฏบัิติงานของแต่ละบุคคล 3 อย่างคือ ตำแหน่ง อำนาจ และหน้าท่ีท่ีทุกๆ คนพึงมีเพ่ือการทำงานให้สำเร็จ

ตามเป้าประสงค์  แต่ผู้เขียนในระหว่างท่ีทำงานอยู่น้ันมีองค์ประกอบเพียงสองอย่างเท่าน้ัน คือ ตำแหน่งและหน้าท่ี  แต่ไม่มีอำนาจ

กล่าวคือ  ท่านอธิการบดีฯ ท่านเป็นผู้ให้ตำแหน่ง โดยเม่ือท่านฯ เดินตรวจงานตามหนว่ยต่างๆ แล้ว  ท่านฯ ก็แวะมาและสัง่

ด้วยวาจาวา่  “...นิจ นิจเป็นผู้อำนวยการสำนักอธิการ นะ...”  ผู้เขียน   ก็เลยมีตำแหน่งนับแต่บัดน้ัน ด้วยเหตุท่ีได้รับแต่งต้ัง

เป็นบุคลากรคนแรกของ (มหา) วิทยาลัยฯ จึงได้รับหมายเลขรหัสบุคลากรเป็นเลขที่ 001 และเมื่อย้ายที่ทำงานจากตึก

อำนวยการของโรงพยาบาลพญาไท 1 มาประจำท่ี  (มหา) วิทยาลัยรังสิต  การเดินทางและการติดต่อส่ือสารกัน ค่อนข้างลำบาก

ท่านนายกสภาฯ ก็เรียกให้ไปหาท่านฯ แล้วท่านฯ ก็มอบหน้าท่ีให้โดยกล่าวว่า  “...เม่ือคุณพินิจ ไปอยู่ท่ีน่ัน ถ้าเห็นอะไรไมดี่

ไม่ถูกต้อง ขืนทำไปก็มีแต่เสีย ก็ให้ห้ามปราม ให้เขาหยุดทำ ถ้าเขาไม่เช่ือให้บอกว่า  ‘พ่อฯ เป็นคนส่ังมา’  เสร็จแล้วให้รีบมา

บอก พ่อฯ ว่าส่ังอะไรไปบา้ง...”
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เมื่อนำไปตรึกตรองดูแล้วก็ยิ่งทำให้มองเห็นความชาญฉลาดและการวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้าของท่านฯ

และทา่นฯ ต้องการปอ้งกันมิใหตั้วผูเ้ขียนเข้าไปขดัแย้งกับคู่กรณท้ัีงหลายโดยตรง  ท่านฯ จึงใชตั้วทา่นเองมาคุ้มกันเอาไว้

พร้อมกันน้ันยังสามารถยับย้ังเร่ืองราวอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้  โดยท่ีตัวท่านฯ เอง ยังบริหารงานอยู่อีกแห่งหน่ึงได้

และเม่ือย้อนคิดทบทวนเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมามากมายในหลายสิบปีมาน้ี  ก็เลยมีความสงสัยเกิดข้ึนในใจวา่  ท่ีพวกเรา

ท้ังหลายคิดว่าตนเองเป็นผู้ทำงานโน้นงานน้ีตลอดมาน้ัน  แท้จริงแล้วเป็นตัวเราเป็นผู้ทำด้วยตนเองจรงิหรือ?  หรือผู้ท่ีทำงาน

ที่แท้จริงคือ ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งสองท่าน โดยที่มีพวกเราทั้งหลายเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านงานบางส่วน

ของท่านฯ เท่าน้ันเอง
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ดร.มลิวัลย์  ประดษิฐ์ธีระ*

ท่านประสิทธ์ิ  อุไรรัตน์ กับบทบาทนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่า มีใครพูดให้ฟังว่า สภามหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่น้ัน ไม่ได้ทำหน้าท่ีเสนอแนะให้คำปรึกษาและ

กล่ันกรองการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แต่ทำหน้าท่ีเป็น “ตรายางของสถาบัน” เท่าน้ัน  คำกล่าวน้ี คงจะใช้ไม่ได้เม่ือเทียบกับ

ส่ิงท่ีข้าพเจ้าจะยกมาอ้างอิงต่อไปน้ี  ในการทำหนา้ท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิตของท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์

ข้าพเจ้านับว่ามีโชคท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีกับมหาวิทยาลัยมาต้ังแต่ยุคท่ียังเป็นวิทยาลัยรังสิต  ได้มีโอกาสได้รับคำช้ีแนะ

จากท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ ผู้ก่อต้ังและนายกสภาท่านแรกของมหาวทิยาลัย  ในขณะท่ีต้องเตรียมการจัดต้ังห้องสมุด  ซ่ึง

นับว่าเป็นหน่วยงานอันดับแรกของวทิยาลัยรังสิตก็ว่าได้  ขณะน้ัน เราต้องใช้พ้ืนท่ีอาคารอำนวยการ ช้ัน ๖ ของโรงพยาบาล

พญาไท (หมายถึงโรงพยาบาลพญาไท ๑ ขณะน้ันโรงพยาบาลพญาไท ๒ ยังไม่เปิดดำเนินการ)  เป็นท่ีทำการช่ัวคราว  นอกจาก

การเตรียมจัดหาและจัดหมวดหมู่หนังสือ วารสาร และส่ืออ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

และบรหิารธุรกิจบัณฑิต  ซ่ึงเป็น ๒ หลักสูตรแรกของวทิยาลัยแล้ว  ทีมงานห้องสมุดของเรา ซ่ึงขณะน้ันประกอบด้วย คุณ

มุกดา ชวาลพานิช   คุณพัชรา หาญเจริญกิจ  คุณวรากร รักษาสัตย์  คุณชะอ้อน พันถัน คุณพรศรี สุขการค้า และข้าพเจ้าต้อง

เตรียมการด้านครุภัณฑ์ห้องสมุดด้วย มีอยู่วันหน่ึง ในขณะท่ีข้าพเจ้ากำลังสนใจอยู่กับแค็ตตาล็อกครุภัณฑ์เพ่ือจัดหาโต๊ะและ

เก้าอ้ีสำหรับผู้ใช้ห้องสมุด ท่านประสิทธ์ิเดินมาท่ีโต๊ะ ถามว่า ข้าพเจ้ากำลังเลือกหาส่ิงใดอยู่  เม่ือข้าพเจ้าตอบท่านกลับไป ท่าน

ก็สอบถามแผนการจัดพ้ืนท่ีในการทำงานและการให้บริการของห้องสมุดอย่างละเอียด  ก่อนท่ีจะกำหนดลักษณะและดำเนินการ

จัดซ้ือ  โดยท่านได้เป็นผู้คัดเลือกและดูแลการส่ังซ้ือให้ด้วยตัวท่านเอง  พร้อมกันกับครุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีใช้ในอาคารเรียน

หลังแรก คือ อาคาร ๒ หรืออาคารประสิทธิรัตน์  ห้องสมุดแรกต้ังน้ันใช้พ้ืนท่ีบางส่วนในช้ัน ๓ และ ๔ ของอาคารหลังน้ี

เม่ือมีโอกาส ท่านได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่า การซ้ือครุภัณฑ์น้ัน ถ้าวางแผนการจัดซ้ือให้ดี  ซ้ือพร้อมๆ กันกับครุภัณฑ์

อ่ืนๆ ก็จะมีโอกาสต่อรองราคาลดลงได ้ เพราะเราซ้ือจำนวนมาก

เมื่อวิทยาลัยรังสิตพร้อมเปิดดำเนินการและรับนักศึกษา

เป็นคร้ังแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๙ น้ัน เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

รังสิตมีอยู่หลายรูปแบบ แสดงถึงความพร้อมทางด้านวิชาการและ

การดำเนินงาน  โดยขณะนั้น แม้จะเปิดเพียง ๒ คณะ คือคณะ

พยาบาลศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  แต่การโฆษณาประชาสมัพันธ์

เน้นว่า  วิทยาลัยรังสิตมีความมุ่งม่ันไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์

แบบในอนาคต

มีเอกสารบางช้ิน ท่ีข้าพเจ้าได้จากแฟ้มเอกสารโครงการก่อต้ัง

วิทยาลัยรังสิต  ซ่ึงเป็นแฟ้มท่ีคุณอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ มอบให้

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต แสดงรายชื่อคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยรังสิต ซึ่งนับเป็นเอกสารอ้างอิงได้ถึงอธิการคนแรก (ใน

สมัยนั้น ถ้าสถาบันเป็นระดับวิทยาลัยจะเรียกตำแหน่งผู้บริหาร ว่า

*  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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อธิการ ไม่เรียกอธิการบดี) คือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  รองอธิการ ดร.วินัย รังสินันท์   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์ รศ.ละออ

หุตางกูร และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.บุญธรรม สมบูรณ์สงค์  พร้อมปรากฎรายนามกรรมการสภาวทิยาลัยรังสิตชุดแรก

ประกอบด้วย นายประสิทธ์ิ อุไรรัตน์  พลเอก พร ธนะภูมิ หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยันต์ ดร.ชัย มุกตพันธ์  ดร.สิปปนนท์

เกตุทัต   ดร.อาณัติ อาภาภิรม  นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตต์ิ  ดร.อาชว์ เตาลานนท์ น.ต.กำธน สินธวานนท์   ดร.ปกรณ์

อดุลพันธ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์   ดร.สืบแสง พรหมบุญ  ดร.ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ และดร.จินตนา ยูนิพันธ์ุ

                           พระศรีศาสดา

     ฤกษ์เททอง พุทธาภิเศก และประดิษฐานพระศรศีาสดา

ในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยรังสิตน้ัน  อาจกล่าวได้ว่า ท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์  ได้ทำหน้าท่ีผู้นำหรือหัวหน้าครอบครัว

ในการ “ก่อร่างสร้างบ้าน” ตามขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย เวลาจะสร้างบ้าน ต้องมีการหาฤกษ์งามยามดี พอสร้างบ้านเสร็จ

ก่อนเข้ามาอยู่บ้านใหม่ เรามักเริ่มต้นการย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อเป็นสิริมงคล

ท่านประสิทธ์ิก็เช่นกัน  พาพวกเราเข้าบ้านแห่งใหม่ช่ือ  “วิทยาลัยรังสิต”  ด้วยการร่วมกันหล่อพระศรีศาสดา เพ่ือเป็นพระพุทธรูป

ประจำวทิยาลัย จากน้ันได้สร้างมณฑปเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐาน และได้มีพิธีสมโภชเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่พวกเรา จนถึงปัจจุบัน

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยรังสิตในยุคแรก

ในสมัยแรก “บ้าน” บนพ้ืนท่ี ๑๖๐ ไร่ของพวกเราน้ันเ ป็นท้องทุ่งนาโล่งและร้อนระอุ  ท่านประสิทธ์ิได้จัดให้มีวันร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ท่ัวบริเวณวิทยาลัย  โดยเน้นไม้ยืนต้นเป็นหลัก เท่าท่ีข้าพเจ้าจำได้ ก็ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์

ต้นหางนกยูง เราจึงเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตร่มรื่นจนทุกวันนี้ ต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคารต่างๆ มีอายุพอๆ กับอายุของ

มหาวทิยาลยัเลยทเีดียว
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ในสมัยท่ี ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ  เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดน้ัน ได้พยายามเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เท่าท่ีจะเก็บได้

อาทิ  เอกสารโครงการจดัต้ังวิทยาลัยป่ินเกล้า  ซ่ึงต่อมาเปล่ียนจากการสร้างท่ีพุทธมณฑลมาสรา้งท่ีปทุมธานี และใช้ช่ือว่า

วิทยาลัยรังสิต เอกสารการขอเปิดหลักสูตรแรก คู่มือการศึกษาฉบับแรก เอกสารประชาสัมพันธ์ รูปภาพต่างๆ ฯลฯ

ต่อมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น โดยเป็น

หน่วยงานในสังกัดสำนักหอสมุด มีคุณพัชรา หาญเจริญกิจ เป็นหัวหน้าหอจดหมายเหตุ  คุณพัชราได้สำรวจและเสาะแสวงหา

เอกสารสำคัญของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะในเรือ่งท่ีเก่ียวกับการก่อต้ังและเอกสารของผูบ้ริหารทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ของทา่น

ประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ ผู้เป็นท้ังผู้ก่อต้ังและนายกสภาฯ คนแรกด้วย  ข้าพเจ้าในฐานะเปน็ท้ังผู้บริหารสำนักหอสมุดในปัจจุบัน

และผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุจึงได้มีโอกาสรู้จักท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ มากข้ึน จากเอกสารการทำงานของท่านท่ีมีไปถึงผู้บริหาร

และบุคคลหลายๆ ท่านที่ได้ทำงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเขียนบทความนี้ขึ้น โดยเน้นหลักฐานอ้างอิงจาก

เอกสารจดหมายเหตเุป็นหลัก

ตลอดระยะเวลาทีท่่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๒๙ - ๒๕๓๗ น้ัน ส่ิงแรกท่ีปรากฎสะท้อนจากเอกสาร

คือ ความเอาใจใสดู่แลในเร่ืองการใช้จ่ายเงิน มีบันทึกหลายฉบับท่ีท่านประสิทธ์ิ

แสดงความห่วงใยและกังวล ในเรื่องการใช้จ่ายเงินของคณะและหน่วยงาน

ในมหาวทิยาลัย ในช่วงน้ันเป็นยุคแรกเริม่ มหาวิทยาลัยมีการลงทนุในอาคาร

และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก มีบันทึก

ฉบับหนึ่ง ท่านเขียนถึง ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

(ในขณะน้ัน) ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๒ แนะนำใหมี้การกล่ันกรองเสนอซือ้

หนังสือเข้าและจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

(ปีการศึกษา ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยรังสิต มีคณะท้ังส้ิน ๑๑ คณะ)

ท่านมีความห่วงใยในเร่ืองความพอเพียงในการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษา หากนักศึกษาร้องเรียน

ว่า อุปกรณไ์ม่พร้อม จะดำเนินการใหผู้้รับผิดชอบหรอืผู้เก่ียวข้องอธิบายความเปน็มาเป็นไปใหรั้บทราบทนัที พร้อมกันน้ัน

ท่านก็จะพินิจพิเคราะห์หาสาเหตุ และแนะนำวิธีการทำงานที่จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ท่านยัง

เอาใจใส่การดำเนินการเตรียมการรับสมัครนักศึกษา ท่านแนะนำให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโดยให้มี

ข้อมูลการรับสมัครท่ีชัดเจน  มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และผู้ปกครองไดรู้้เร่ืองกำหนดการเปดิรับสมัครและสถานที่

รับสมัคร ตลอดจนแนะนำวา่ควรจะสือ่ประเภทใดจงึจะเหมาะสม
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ท่านประสิทธิ์นับเป็นผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร และ

ตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองความต้องการในการใช้ห้องเรียน

ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นของคณะและรายวิชา ท่านมีความเห็นว่า

ควรมีการสร้างอาคารเพิ่มขึ้น ท่านได้สั่งการให้อธิการบดีขอให้

คณบดีทุกคณะประเมินความต้องการด้านห้องเรียนในปัจจุบัน

และอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความจุของห้องเรียนแต่ละห้อง ลักษณะ

ของห้อง ขนาด และจำนวน  เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ

อาคารเรียนเพ่ิมข้ึน

นอกจากส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นจากการทำงานแล้ว ข้าพเจ้าได้รู้จักท่านเพ่ิมข้ึนในเร่ืองของอุปนิสัยการใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า

เอกสารช้ินหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้พบจากสำนักงานอธิการบดี เป็นต้นฉบับลายมือของท่านเขียนถึง ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา  อธิการบดี

(ในขณะน้ัน) ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ มีใจความว่า ท่านมีรถยนต์นิสสัน เชดริค อยู่คนหน่ึงใช้งานมานานแล้ว มีปัญหา

เคร่ืองยนต์ ท่านต้องการให้อธิการบดีช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านจะจ่ายให้เม่ือ ซ่อมเสร็จ

(ดร.สุพัทธ์ ท่านมีความรู้ในเร่ืองรถยนต์เป็นอย่างดี ท่านจึงขอให้ช่วยดูแลซ่อมแซมให)้

พวกเราท่ีรู้จักท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ คงทราบดีว่า ท่านชอบเขียนจดหมาย

เป็นอย่างยิ่ง ในจดหมายของท่าน นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่

ประสบพบเหน็ ท่านยังแสดงความคดิเห็นสอดแทรก บางครัง้ก็ถือโอกาส

สอนส่ังไปในตวั  นับเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารในยุคน้ี ซ่ึงเป็นยุคแห่ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ แม้ท่านจะเป็น

ผู้บริหารมายาวนาน แต่วิธีการบรหิารของทา่นน้ันเป็นวิธีการท่ีทันสมัยย่ิง

ในเร่ืองของอุปนิสัยการเขียนจดหมายของท่านประสิทธ์ิน้ัน ท่าน ดร.อาทิตย์

อุไรรัตน์ ได้เคยกล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า ในสมัยท่ีท่านเดินทางไปศึกษาต่อท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่านประสิทธิ์ คุณพ่อของท่านเขียนจดหมายถึงท่านเกือบ

ทุกวัน และจดหมายท่ีท่านเขียนตอบถึงคุณพ่อน้ัน เม่ือท่านเดินทางกลับจาก

อเมริกา พบว่าถูกเก็บไว้อย่างดีทุกฉบับ
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สิ่งที่ข้าพเจ้านำมาเขียนนี้ เป็นเพียงร่องรอยที่สะท้อนจากจดหมายและบันทึกบางส่วน (ซึ่งเป็นส่วนน้อย) ที่เก็บ

อยู่ในหอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ยังมีจดหมายและบันทึกท่ีท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์

ได้เขียนถึงผู้บริหารและบุคคลท่านอ่ืนอีกมากมาย ท้ังในเร่ืองการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตและเร่ืองอ่ืนๆ หากด้วยข้อมูลเอกสาร

ทีป่ระจกัษแ์กส่ายตาของขา้พเจา้เพียงจำนวนนอ้ยน้ี ก็สะทอ้นไดเ้ปน็อย่างดถึีงความรกั ความเอาใจใส ่ความหว่งใยทีมี่ตอ่

มหาวิทยาลัยรังสิต เสมือน “พ่อดูแลลูก”  “ผู้นำดูแลครอบครวั” ท่านประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ เป็นผู้ริเร่ิม เป็นผู้ก่อต้ัง เป็นผู้นำ

และผู้บริหารท่ีดำเนินบทบาทการสร้าง พัฒนา และบำรุงรักษามหาวิทยาลัยรังสิตแห่งน้ี อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย

แหล่งอ้างอิง

ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ  เอกสารส่วนบุคคล

คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ  เอกสารส่วนบุคคล

คุณอานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์  เอกสารส่วนบุคคล

บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด  เอกสารส่วนบุคคล ประสิทธ์ิ อุไรรัตน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต เอกสารสภามหาวิทยาลัยรังสิต

หอจดหมายเหต ุ มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ถอดเทปการเสวนาเร่ือง

“เหลียวหลังแลหน้า สองทศวรรษมหาวทิยาลัยรังสิต”

งานสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

 อาทิตยา ทรัพย์สิน ถอดเทปการเสวนา*

วทิยากร: ดร.พิชิต  อัคราทิตย์  กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี (MFC) จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนนิการเสวนา โดย... ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดำเนินรายการ : สวัสดีค่ะ ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านอีกคร้ังหน่ึง เข้าสู่การเสวนาเหลียวหลังแลหน้า สองทศวรรษมหาวิทยาลัย

รังสิต วันน้ีอย่างท่ีได้เรียนเกร่ินไว้ตอนคำกล่าวรายงานว่าจากน้ีไปเร่ืองท่ีเราต้องทำงานอย่างหนักหน่วง น่ีคือเร่ืองของการติดตาม

ประวัติ หรือว่าหลักฐานสำคัญเก่ียวกับเร่ืองของความเปน็มา หรือการก่อต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต วันน้ีก้าวย่างเลย 20 ปีมาแล้ว

เรามีประสบการณคื์อตอนท่ีมหาวิทยาลัยเข้าสู่ 20 ปี มีการเฉลิมฉลอง เราก็พบว่างานสำคัญของคณะทำงานคอืการติดตาม

เอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าจะออกมาในเชิงการทำเป็นส่ือ เป็นภาพยนตร์  เป็นหนังสืออะไรต่างๆ เราทำงานกันหนักมาก เราพบว่า

เรามีร่องรอยบางเร่ืองน้ียังไม่สมบูรณ์  ท่านท่ีได้ชมภาพยนตร์ท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำ เม่ือสักครู่ท่านจะได้เห็น

ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กำลังลงพระนามในสมุดเยี่ยมในพิธีสถาปนาวิทยาลัยรังสิต เป็น

มหาวิทยาลัยรังสิต ขณะน้ีสมุดลงพระนามเล่มน้ัน ถ้าใครช่วยหาได้ ติดตามได้ เรากำลังติดตามอยู่ ถ้ามีร่องรอยเราฝากไว้ด้วย

เพราะเป็นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องติดตามเก็บมาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการเสวนา

ซ่ึงอาจจะต้องจัดกันต่อไปอีกหลายๆ คร้ังตลอดปีจนถึงปีหน้า ปีต่อๆ ไปโดยการเชิญบุคลากร ผู้มีส่วนสำคัญในประเดน็ต่างๆ

โดยเฉพาะ ขออนุญาตเร่ิมต้นด้วยเร่ืองของการบกุเบิกก่อต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต วันน้ีเรามีบุคลากรเขาว่ากันว่าเกินพันกว่าคน

เกือบสองพันคนแต่ผู้ท่ีวันน้ียังทำงานมาและก็ยังอยู่ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยมาเกิน 20 ปี โดยเราได้รับข้อมูลท่ีสำนักงานบุคคล

คือ ผู้ท่ีปฏิบัติงานมาต้ังแต่ปี  2528 จนถึงปี  2548 มี 780 คน คือคนท่ีอายุการทำงาน 20 ปีข้ึนไป แต่ถ้าจะพูดถึงคน

ท่ีวันน้ีอยู่กับเรามาต้ังแต่ก่อต้ังคือในช่วง 5 ปี ต้ังแต่ปี 2528 จนถึงปี 2532 คือในช่วง 5 ปี คืออยู่ทำงานมาจนส่งบัณฑิต

รุ่นแรกจบ และเข้าพิธีประสาทปรญิญาคร้ังแรกมี 202 คน ไม่แน่ใจว่ามีหลายท่านน่ังอยู่ในท่ีน้ี รับเชิญเป็นพิเศษด้วยนะคะ

นอกจากเราจะเสวนาบนเวทแีล้ว ถ้ามีส่วนไหนท่ีท่านจะเติมเต็ม ได้เราใช้โอกาสน้ีบันทึกประวัติจากคำบอกเล่าในโอกาสน้ีด้วย

น่ีก็เป็นข้อมูลค่ะ ดิฉันขออนุญาตเข้าสู่การเสวนาโดยขออนุญาตแนะนำทา่นวิทยากร ซ่ึงหลายท่านได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงาน

ด้วยกันมา หลายท่านก็ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเปน็ใหญเ่ป็นโตแลว้ ขออนุญาตแนะนำคนไกลกอ่น แต่ว่าเป็นคนทำงาน

อยู่ในปแีรกเลยนะคะ ดร.พิชิต อัคราทติย ์  ตำแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ องคก์รหลกัทรพัย์จดัการกองทนุเอ็มเอฟซจีำกดั

(มหาชน) ท่านถัดมานะคะทางซ้าย คุณพินิจ วุฒิพันธุ์ ท่านลาออกจากงาน โดยตำแหน่งสุดท้ายเป็นอดีตผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต แต่ก่อนหน้านั้นท่านทำงานหลายอย่าง เดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังนะคะ  และท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา เราได้ ให้โจทย์ท่านผู้ร่วมเสวนาในวันน้ีไว้

หลายเรือ่ง ดิฉันขออนุญาตถามไปแลว้ท่านวิทยากรอาจจะตอบหรอืแตกประเดน็ไหนกอ่น อันน้ีแล้วแตต่ามอัธยาศัยนะคะ

* เจ้าหน้าท่ีประจำหอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต
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แต่ว่าส่ิงแรกเลยท่ีพวกเราอยากจะรู้คือว่าท้ังสามท่านเหล่าน้ี ท่านมาเร่ิมกิจกรรมการบุกเบิก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้อย่างไร

ท่านมีอุดมการณ์อย่างไร จึงมาร่วมงานในเร่ืองเหล่าน้ี  ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ

เรียนเชิญค่ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ  :  แต่ก่อนท่ีจะเร่ิมอยากจะถามว่าให้เวลาเท่าไร  เพราะว่าอาจจะพูดถึงช่ัวโมงได้เลย

เร่ืองรังสิตก็สัก 10 นาทีก่อนนะครับ จะได้ไปฟังทุกท่านแล้วค่อยเล่าเป็นรอบสอง และอาจจะมีการซักถามด้วยนะครับ ผมอยาก

จะเรียนว่าอย่างน้ีท่ีผมขอพูดก่อนน่ีเพราะว่าไม่ใช่เพียงว่าผมเป็นนักประวัติศาสตร์ท่ีรู้เร่ืองของรังสิตดี ฉะน้ันก็อยากจะเรียนว่า

ผมรู้จักผู้ก่อต้ัง ท้ังคุณพ่อประสิทธ์ิ และดร.อาทิตย์ มานานปีมากเลย โดยเฉพาะ ดร.อาทิตย์น่ีเป็นรุ่นพ่ีผมท่ีโรงเรียนกรุงเทพ

คริสเตียน เป็นรุ่นพี่ผม 3 ปี และก็ ดร.เสรี นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อนผมก็อยู่กรุงเทพคริสเตียนด้วยกัน ก็รู้จักกันแค่นั้นไม่พอ

ยังเคยอยู่หอพักเดียวกัน อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันท่ีจุฬา ท่านเรียนรัฐศาสตร์ ผมเรียนอักษรศาสตร์ และท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ

ช่วงที่ผมไปชักชวนท่านให้มาลงการเมือง ก่อตั้งพรรคพลังใหม่ ก่อตั้งใหม่ก็ว่าลงในทีมเดียวกันคือท่านคือผู้ว่าผมเป็น

รองผู้ว่าแต่ว่าแพ้เพราะถูกโกงนะ ถูกโกงไปตอนน้ัน คนท่ีโกงก็มาสารภาพกับผมว่าเขาโกงก็ไม่ต้องบอกว่าใครโกงตอน เป็นผู้ว่า

ผู้ว่าเลือกต้ังผู้ว่าคร้ังแรกอันน้ีก็จะไม่พูดยาวนะครบั แต่ว่าประเด็นต่อมาก็คือว่า

ตอนท่ีคุณพ่อประสิทธ์และดร.อาทิตย์คิดจะทำสถาบันอุดมศึกษาน่ีท่านก็เชิญผมไปพบตัง้แต่ 26 ด้วยซ้ำไป ไม่ใช่ 28

ด้วยซ้ำ  ผมก็เป็นคนนึงท่ีบอกท่านอย่าทำเลย มหาวิทยาลัยเน่ีย สถาบันอุดมศึกษาเน่ียเพราะมันเหน่ือยนะ แต่ผมเห็นด้วยว่า

มันเป็นประโยชน์แต่ว่าเหนื่อย และยิ่งทำมหาวิทยาลัยเอกชนมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลย เสร็จแล้ว ท่านก็เรียกผมไปพบอีก

มาช่วยกันก็แล้วกัน ตอนนั้นผมเป็นคณบดีศิลปศาสตร์ อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ ท่านก็บอกว่าเอา ก็มาช่วยกันทำ

ให้ดีก็แล้วกัน จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆ ท่านผู้ก่อตั้งคิดว่าจะทำที่ปิ่นเกล้า ผมก็มองในแง่ฮวงจุ้ยและอะไรหลายอย่าง

รวมท้ังช่ือท่ีท่านบอก จะต้ังช่ือว่าวิทยาลัยป่ินเกล้า เพราะว่าตามพระราชบญัญัติเน่ียต้องเป็นวิทยาลัยก่อน ผมก็ให้ข้อคิดว่า

ถ้าเรียกป่ินเกล้าเน่ียจะตอ้งขอพระราชทานราชานญุาต เพราะวา่เป็นช่ือท่ีเป็นช่ือสูงตอ้งขออนุญาต เพราะฉะนัน้ถ้าพูดง่ายๆ

ก็คือมีอุปสรรคเรื่องการขอชื่อเนี่ย ก็เล่านิดนึงจะได้รู้ระบบราชการ พอขอไปที่ทบวงฯ ทบวงฯ ก็บอกต้องขออนุญาตก่อน

ทบวงฯ ถึงจะอนุมัติ ทางในวังก็บอกว่าต้องให้ทบวงฯ อนุญาตก่อน ในวังถึงจะอนุมัติ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าโดยชื่อ

ก็มีอุปสรรคแต่ดีแล้วท่ีไม่ไปต้ังป่ินเกล้า เพราะถ้าต้ังป่ินเกล้า ลักษณะการคมนาคมแม้กระท่ังปัจจุบันก็ยังไปยาก มหาวิทยาลัย

ที่ตั้งอยู่ทางนู้นยกเว้นมหิดลโตยากเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ย การที่จะไปทางนู้นมันต้องผ่านหลายด่านมาก ท้ายที่สุด

ก็มาทราบอีกทีว่าท่านจะเอาที่รังสิตนี่แหละ เราก็มาดูที่กัน มาดูที่กันผมก็เล่าให้ฟังแบบคนที่ไม่รู้ เพราะคิดผมก็บอกว่า

ในฐานะช่วยคิดท่านจะต้ังมหาวิทยาลัยเอกชนเน่ีย หน่ึงนอกจากจะมีด่านมากแล้ว เราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรได้แค่ไหนถึงจะดี

ผมก็มองว่ามหาวิทยาลัยเอกชนขนาดท่ีเหมาะสมเน่ียคือประมาณ 200 ไร่ น่ีเล่าให้ฟังว่าตอนน้ันคิดทำไง ทำไมถึง 200 ไร่

ผมมองว่าส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆ น่าจะสักประมาณ 160-170 ไร่ก็พอ เพราะเราไม่คิดจะเป็น the biggest the

largest หรอืวา่ใหญท่ีสุ่ดถ้าเปน็เอกชน แตเ่ราตอ้งเอาแบบ best คือเราตอ้งทำใหดี้ทีสุ่ด เพราะฉะนัน้ก็เปน็มหาวทิยาลยั

ขนาดกลางๆไมใ่หญท่ี่สุดแตว่่าก็ใหญพ่อตัว กลางๆ เพ่ือท่ีจะพึง่ตวัเองได ้ อีก 30-40 ไรเ่น่ีย ผมเสนอใหเ้ป็น shopping

mall เป็นท่ีท่ีเราจะดูแลได้ หอพักเอกชนเราก็ดูแล หอพักเราเราก็ดูแล อาจจะมีร้านค้า มีกิจกรรมรอบมหาวทิยาลัยเป็นตัว

U เนี่ยเราจะได้ควบคุมดูแลได้เหมือนอย่างในต่างประเทศตอนนี้ ท้ายที่สุดเราก็ตกลงซื้อกันที่แค่ 161 ไร่ โดยผู้ก่อตั้ง

ก็บอกว่าเรามีกำลังแค่น้ีทำแค่น้ีไปก่อนลูก เราก็มี 161 ไร่แต่ตอนน้ี 300 ไร่แล้วนะ แต่ว่าเสียดายท่ีว่าเราไม่ได้ซ้ือตัว U ท่ีอยู่

รอบมหาวิทยาลัยเน่ีย ถ้าซ้ือเราจะไม่มีปัญหาเร่ืองผับ เร่ืองเหล้า เร่ืองอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยเน่ีย แต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะ

แต่เล่าให้ฟังว่าเม่ือเป็นอย่างน้ันแล้ว ก็มาอยู่ท่ีน่ี ก็อยากจะเล่าตัดมาว่าการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในยุคก่อต้ังลำบาก ยากแค้น

แสนเข็นนะครับ เม่ือเราย่ืนโครงการตัง้แต่กลางปี 2526 (14 มิถุนายน 2526)  เราจะได้ใบ อนุญาตมาก็ 25 มกรา 28 เราทำ

ด้วยกันกับคุณพิชิต คุณพิชิตน่ีต้องขอบคุณเขาเหน่ือยผมอยู่ธรรมศาสตร ์ เขาต้องว่ิง ไปหาผมทีธ่รรมศาสตร ์ ธรรมศาสตร์

สมัยนู้นไม่เหมือนสมัยน้ีคือท่ีจอดรถลำบากเหลือเกิน ผมก็เกรงใจแต่ว่าผมก็ถือว่า ผมก็ช่วยเต็มท่ีแล้วกัน คุณพิชิตมาคุยกับผม
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ผมเขียนอะไรให้ท่านก็เอาไปพิมพ์ให้  เย็นพอถึงช่วงนึงก่อนได้ใบอนุญาตมา ก่อนจะเปิดดำเนินการต้องร่างหลักสูตรนะ หาคน

ผมก็ไปช่วยน่ังทำท่ีพญาไท 1 นะผมไปถงึทุกวันเลิกงาน 5 โมง ก็ไปน่ังทำจนถึง 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม ถึงได้รู้ว่ารุ่นบุกเบิกเน่ียทุ่มเท

ขนาดไหน เราอยู่พญาไทอย่านึกว่าเรากินอะไรดีนะ เรากินข้าวกล่องนะน่ังร่างให้ แล้วผมก็กลับบ้านเกือบเท่ียงคืนเกือบทุกวัน

ท่ีไปในการทำเอกสาร ขอก่อต้ัง ทำหลักสูตรถ้าเลือกคนน่ีก็รุ่นแรกๆ ท่ีผมคัดมาก็อยู่น่ี เพราะผมบอกวา่ส่ิงแรกท่ีมหาวิทยาลัย

เอกชน จะต้องทำซ่ึงเราทำไม่เหมือนท่ีอ่ืนคือจะต้องต้ังทีมท่ีจะรวบรวม ความรู้และหนังสือ และเตรียมเอกสารพวกน้ีไว้เพราะ

สิ่งเหล่านี้ ต้องใช้ในการขออนุญาตเปิดดำเนินการ รวมทั้งดำเนินการที่จะต้องสร้างห้องสมุด ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกพร้อมๆ

กับตึกเรียนหลังแรก เพราะฉะน้ันตึกเรียนหลังแรกก็คือตึกท่ีสองเด๋ียวน้ีกับห้องสมุดเกิดก่อน เพราะเกิดต้ังแต่อยู่ตึกอำนวยการ

โรงพญาบาลพญาไท 1 เพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะ แต่คิดพร้อมๆกัน เพราะฉะน้ันอย่าน้อยใจ คิดพร้อมกันว่าจะต้องมี

ห้องสมุด ด้วยการรับบุคลากรเข้ามาก่อนเพ่ือจะเตรียมการทำห้องสมุด น่ีก็เล่าอย่างย่อๆ เสร็จแล้วเราเปิดดำเนินการ 29 เรา

มีเวลาแค่ 6 เดือน หลังจากได้รับใบอนุญาตท่ีจะเตรียมการเปิด ท้ังโฆษณา ท้ังหาคนร่าง หลักสูตร เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเพียง

6 เดือนเท่าน้ัน แล้วก็เปิดรุ่นแรกเน่ียมีนักศึกษา 319 คน ในสองคณะคือคณะพยาบาล และบริหารธุรกิจ สองคณะแรกนีก็่คือ

คณะเร่ิมต้นท้ังหมด เรามีนักเรียน 319 คนเรามีเวลาแค่เดือนสองเดือนในการรับสมัคร

พอพูดถึงรงัสิตไมมี่คนรู้จัก ทุ่งรงัสิต สมัยนู้น อย่าไปมองขณะนีข้ณะนัน้แค่ถนนยังเปน็สองเลนเทา่น้ัน ไม่ใช่ 10

เลนเหมือนอย่างเด๋ียวน้ี สองเลนเท่าน้ัน เรามาอยู่ ท่ีน่ี น้ำก็ไม่มีกิน ข้าวก็ไม่มีกิน ต้องให้ลูกน้องไปซ้ือท่ีรังสิตมากินกัน ต้องซ้ือน้ำ

น้ำขวด ก็ไม่ได้มีมากมายอย่างเด๋ียวน้ี เพราะ ฉะน้ันรุ่นแรกๆ  3-4 ปีแรกลำบากมาก ก็พอเราเปิด 29 ผมยังไม่ได้มาเต็มตัว

ผมช่วยทำอยู่ข้างนอกคือพอมีอะไรก็ว่ิงเข้ามาคือ ว่ิงมาประชุมหรือไม่ก็ว่ิงเข้าไปท่ีพญาไท พอถึงปลายปี 30 ผมอยู่ท่ีธรรมศาสตร์

ท่านอธิการก็เรียกไปพบและก็ขอให้มาช่วย แก้ปัญหาท่ีน่ีอีกหน่อยผมก็ปฏิเสธสองสามคร้ัง บอกว่าผมยังติดอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็รับปากกับผู้ใหญ่ไว้ว่าเมื่อออกจากจุฬา คือเดิมผมอยู่จุฬา อยู่จุฬา 15-16 ปีแล้วก็ไปอยู่ธรรมศาสตร์

ก็สัญญากับผู้ใหญ่ ท่านหน่ึงไว้ว่า ผมจะไม่ออกจาก ธรรมศาสตรเ์พราะว่าเราเป็นครูก็ไม่อยากจะไปทีไ่หนบ่อยๆ ก็ท้ายท่ีสุด

ก็ไม่รู้ท่านใช้มนต์อะไรไม่รู้ ผมก็เลยต้องลาออกมาอยู่ท่ีน่ี ลาออกจากธรรมศาสตร์เม่ือปี 30-31 เพราะว่ามันมีอะไรจะต้องช่วยกัน

แก้ปัญหา ทุกคนก็จะทราบดีเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะมาก เสร็จแล้วพอมาอยู่รังสิตเน่ียผู้ใหญ่ท่านน้ีก็ว่าผมว่าไหนว่าจะไม่ออก

ผมก็ตอบว่า มันจำเป็น ถึงมาอยู่เอกชนเนี่ย ก็เพื่อเด็กไทยเหมือนกันที่พูดตรงนี้อยากจะให้บุคลากรของรังสิตที่อยู่ที่นี่

รวมทั้งนักศึกษา ให้รู้ว่าผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยก็ดี อาจารย์ก็ดี ผู้ที่ช่วยกันทำทำมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อพวกคุณทั้งนั้น เพื่อ

เยาวชนไทย เพราะฉะน้ันคำสุดท้ายท่ีผู้ใหญ่ท่านน้ีบอกผมว่า อย่าออกอีกนะ ถ้าจะออกจริงๆ ก็ต้องมีคำตอบนะ ความจริง

ก็เคยออกไปพักนึงช่วง ไปเป็น ส.ส. แต่อันน้ันก็ไม่ว่ากัน เพราะไปทำงานเพือ่ประเทศชาตเิหมือนกัน ก็อยากจะพูดต่อว่ารังสิต

เน่ียในระยะแรกทีเ่ราเปิด 29 เน่ียภายใน 4 ปี เราก็สามารถพัฒนาตัวเองใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยได้ในปี 2533 ซ่ึงนับว่าเร็วมาก

แต่จะเป็นมหาวิทยาลัยได้ภายใน 2531 เมื่อได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าของว่า ต้องเป็นมหาวิทยาลัยได้ภายในสองปี สองปี

ท่านอาจจะนึกว่ายาว ความหมายต้องทำวิจัยอย่าง เร่งด่วนภายใน 1 ปี เพ่ือจะให้มีผลงานเพราะฉะน้ันตอนน้ันเราต้องใช้วิธีทำเอง

พวกเราทำกันเองงานวิจัย งานอะไร ตั้งทีม ทำวิจัยกันอุตลุต รวมจะต้องเปิดบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นมาด้วยไม่งั้น เป็น

มหาวิทยาลัยไม่ได้  ก็มีอีกหลายเง่ือนไข แต่เราก็ทำกันอย่างเต็มท่ีแบบทุ่มเทท้ังชีวิตในปี 31-32 ทำเต็มท่ี

เพราะฉะน้ันก็ขอย่ืนขอใบอนุญาตเป็นมหาวิทยาลัยในปี 32 ก็ได้รับอนุญาตในปี 33 พอได้รับอนุญาตในปี 33 นะครับ

เม่ือ 31 กรกฎาคม 2533 ก็ได้รับคำส่ังว่าให้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ มาเปิด เราก็รีบดำเนินการจัดการกันอย่างเร่งด่วน ท้ังทูลเชิญ

ท้ังเตรยีมการทีจ่ะเชิญเสด็จนะครบั ทุกฝ่ายช่วยกันทำ และสมเดจ็พระเทพฯ ก็ทรงพระกรณุามาเปดิป้ายเป็นมหาวทิยาลัย

ป้ายท่ีเห็นอยู่หน้าเสาธง มาเปิดห้องสมุดอีกด้วย เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2533 ในช่วงป ี 2533 จาก 2529 เราก็โตเรว็

ขนาดว่าจาก 2 หลักสูตร เพ่ิมเป็น 33 หลักสูตร ในปี 2533 ใน 14 คณะ อันน้ันภายใน 3-4 ปีเน่ียเราเพ่ิมจาก 2 หลักสูตรเป็น

33 หลักสูตร 14 คณะ บุคลากรตอนน้ันมี 797 คน นักศึกษา 6,500 เศษ ภายใน 4-5 ปีเราก็มีเด็ก 6,500 เศษ ซ่ึงจาก 33

เป็นจนบัดนี้เนี ่ย 19 ปีเราก็เพิ ่มเป็นประมาณ 20,000 คนแล้ว เราก็ก้าวเร็วมาก แล้วก็จาก 14 คณะ ในปี 33
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ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็ 28 คณะ คือเท่าที่ทราบนะ ไม่ทราบว่าจะเกิดอีกกี่คณะ เพราะกำลังจะเกิดอีกหลายคณะนะครับ

แต ่ตอนนี ้ เท ่าท ี ่จดทะเบ ียนร ู ้ส ึกว ่า 28 คณะ ร ้อยกว ่าหล ักส ูตร เพราะฉะน ั ้นประเด ็น

ท่ีอยากจะเรียนก็คือว่าในยุคบุกเบิกเน่ียเรามีปัญหาท้ังกับเร่ืองกฎเกณฑ์ ของทบวงมหาวทิยาลัย เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน

ท่ีนำร่องในการแก้ไขหลักเกณฑ์หลายอย่างของทบวงฯ ครับ เรียนให้ทราบ ดังน้ี

ผมยกตัวอย่างหน่ึง หลักเกณฑ์ของทบวงฯ ขณะน้ันแม้กระท้ังเส้ือครุยท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีเน่ียเขา ก็บังคับว่า

จะต้องมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องใช้เสื้อครุยสีเดียวกัน ต้องสีเดียวกันและก็แถบก็จะต้องเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย ผม

ก็ไปต่อสู้ให้ว่า ผมไปเถียงกับอาจารย์วิจิตรในฐานะรุ่นพี่ให้ว่าเสื้อครุยมันเกี่ยวกับคุณภาพตรงไหน มันไม่เกี่ยวเลย แล้ว

มหาวิทยาลัยของรัฐก็มีเส้ือครุยสีต่างๆ เราก็ไปเถียงจนชนะมากลายเปน็ว่าปลดปล่อยให้มหาวิทยาลัยเอกชน มีเส้ือครุยของ

ตนเองได้ เพราะฉะน้ันเส้ือครุยมหาวิทยาลัยรังสิตก็เป็นเส้ือครุยมหาวิทยาลัย เอกชนแห่งแรกท่ีผมให้คอนเซ็ปว่า ให้ทำอย่างง้ี

แล้วท่านอาจารย์คณบดีสถาปัตย์ฯ เป็นผู้ออกแบบเสร็จแล้วให้คอนเซ็ปว่าไม่อยากจะเหมือนคนอ่ืนเขาเลยใช้หมวกหกเหล่ียม

แบบอังกฤษ และเสื้อครุยเราก็ช่วยกันออกแบบ ช่วยคิด และก็ให้คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ เขาออกเป็นสเก็ตซ์ออกมา เรา

ปลดแอกหลายๆ อย่าง ก็รังสิตน่ีเป็นผู้นำในหลายๆ เร่ืองในตอนน้ัน และก็ขณะน้ีเราก็เป็นผู้นำในเร่ืองการบุกเบิกวิทยาศาสตร์

ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่กล้าหาญชาญชัยเปิดคณะแพทย์ และก็จุดกระสุนตกก็คือรองวิชาการของผมเองนะครับ

กระสุนตกก็คือ ตอนน้ันท่านอธิการก็เป็นอธิการแต่ว่าท่านก็ต้องดูแลพญาไท 1 ตอนน้ันนะครับ ตอนหลังก็พญาไท 2 ก็อีก

หลายพญาไท เพราะฉะน้ันจุดกระสุนตกเน่ีย คุณพินิจทราบดีว่าเค้าก็จะบอมบ์มาท่ีมหาวิทยาลัย บอมบ์มาท่ีไหนก็พวกเราน่ีและ

ต้องคอยชี้แจงแพทยสภา ชี้แจงนักหนังสือพิมพ์ ชี้แจงผู้ปกครองว่าเราเปิดแพทย์เพื่อประเทศชาติ และเราก็พิสูจน์มา 20

กว่าปีแล้วว่าแพทย์ของเราไม่เป็นสองรองใคร ไม่ใช่แค่แพทย์เราก็เปิดวิทยาศาสตร์อีกหลายๆ ด้าน แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งสาย

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์เราก็เด่นทุกเร่ือง  แต่ว่าด้วยความเสียสละของทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร เพราะฉะน้ันสปิริตของ

รังสิตอยากจะใหค้งอยู่ว่าเราเน่ียทำทุกอย่างเพ่ือการศึกษาของเยาวชนไทย เพราะฉะน้ันอยากให้นักศึกษาท่ีอยู่ในท่ีน้ี ตระหนัก

ด้วยว่า ทุกอย่างไม่ใช่ได้มาโดยง่ายทุกคนต้องเหนื่อยต้องเสียสละอุปสรรคมันมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้โทษกัน เพราะฉะนั้น

ทุกอย่างมันมีปัญหาแต่เราต้องช่วยกันแก้ และทำอย่างไรให้รังสิตแข็งแกร่ง อันน้ีผมเหลียวหลังอย่างเดียวครับยังไม่ได้แลหน้า

เหลียวหลังก็พูดเพียงแค่นี้ก่อนเดียวจะเกินเวลา และก็ค่อยเติมตอนท้ายเพราะมีเวลาอีกเยอะที่จะพูด และคุยกันทำความ

เข้าใจกนั

ผู้ดำเนินรายการ :  ขอบพระคุณค่ะ จริงๆ แล้วได้อะไรใหม่เยอะเลย เราพึ่งทราบว่าเสื้อครุยเนี่ยออกแบบโดยท่าน

ศาสตราจารย์เรืองศักด์ิ กันตะบุตร อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ  :   ขอเติมนิดนึง หนังสือท่ีลงพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเทพฯ  ผมรู้ว่าอยู่ท่ีไหน

ผมเป็นคนมอบให้สำนักอธิการบดี คราวน้ีต้องไล่ตามท่ีสำนักอธิการบดี ผมทราบว่าย้ายสำนักงานหลายคร้ัง คราวน้ีช่วงหน่ึงย้าย

ไปย้ายมาอาจจะคดิว่าเป็นของไม่มีค่าอาจจะหมกอยูใ่นท่ีไหนในมหาวทิยาลัย หรืออาจจะเคลือ่นย้ายไปอยูท่ี่บ้านท่านอธิการ

หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นที่เล่านี่จะได้สืบหาหลักฐานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ผมเป็นคนเก็บและก็มอบ

ให้ท่านอธิการ คราวน้ีต้นเร่ืองรู้แล้วว่าอยู่ท่ีไหน แต่ว่าตอนน้ีอยู่ท่ีไหนผมไมรู้่

ผู้ดำเนินรายการ : บ่ายน้ีนักจดหมายเหตจุะไปทีส่ำนักอธิการเลยนะคะ พรุ่งน้ีก็อาจจะไปบา้นท่านอธิการซ่ึงมีหลายหลังด้วย

หรือบ้านคุณพ่อประสิทธิ์ ดิฉันขออนุญาตผ่านไปยัง ดร.พิชิต ท่านถูกอ้างถึงแล้วเรื่องของกระบวนการดำเนินการหรือ

ประสานงานกว่าที่จะทำให้โครงการซึ่งแต่แรกนี่ตั้งใจจะชื่อวิทยาลัยปิ่นเกล้า ให้ท่าน ดร.พิชิตกรุณาเล่าให้ฟังว่าขณะนั้น

น่ีเก่ียวข้องอย่างไร เร่ิมต้นมาร่วมบุกเบิกตรงน้ีอย่างไร เรียนเชิญค่ะ

ดร.พิชิต  อัคราทิตย์ :  ขอบคุณครับท่านอาจารย์มลิวัลย์ อาจารย์สืบแสง อาจารย์พินิจนะครับ ผมเองเก่ียวข้องกับวิทยาลัย



.....รังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 255326

รังสิต ต้ังแตปี่ 2527 ผมมีโอกาสมารบัใช้ท่านอธิการ ดร.อาทิตย์ อุไรรตัน์ ต้ังแตปี่ 2525 จนถึงปี 2528 ได้ร่วมกับท่าน

อาจารย์สืบแสง ทำคลอดมหาวิทยาลัย แล้วพอคลอดแล้วผมก็ไปเรียน ให้อาจารย์สืบแสงเล้ียงต่อ ปี 27 อย่างท่ีท่านอาจารย์

สืบแสง เล่าให้ฟัง ผมยังจำได้ครับ ต้องไปท่ีลานโพธ์ิ ไปเอาเอกสารไปให้ท่านอาจารย์สืบแสงช่วยเซ็น ท่านอาจารย์สืบแสงก็มาพบ

ที่พญาไท ประชุมกันดึกดื่นเรื่องหลักสูตร เรื่องอะไร เมื่อก่อนนี้ท่านอาจารย์สืบแสงท่านเป็นนายพล ผมเป็นแค่พลทหาร

ท่านอาจารย์พินิจเป็นคนท่ีคอยดูแลเร่ืองเก่ียวกับทางด้านการเงินการคลัง ในเร่ืองของการท่ีจะดูแลว่าตัวโปรเจคจะ freeze ไม่

freeze จะทำได้ทำไม่ได้ ช่วงแรกๆ ก็ทำงานกันดึกอย่างท่ีท่านอาจารย์สืบแสงว่านะครับ ผมคิดว่าช่วงน้ันเท่าท่ีผมทราบ ตอนน้ัน

ยังเด็กๆ อยู่แต่เท่าท่ีทราบแนวคิดเบ้ืองต้นเลยพบว่า เป็นแนวคิดท่ีกล้าหาญมากพอสมควรในช่วงน้ันท่ีเอกชนจะทำอุดมศึกษา

ข้อจำกัดเท่าท่ีผมได้รับฟังมาจากท้ังผู้หลักผู้ใหญ่น่ันก็คือ  อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตเน่ียและเป็นเหมือนกับแสตมฟอร์ด

เหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศพัฒนาแล้วท่ีเอกชนน่ีแข็งแกร่งมากย่ิงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ

ข้อจำกัดสำคัญเลยก็คือเร่ืองรฐัมีข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณมาก แล้วแนวคดิของรฐัเองเนีย่คิดว่าเร่ืองการศกึษาเปน็เร่ืองการ

ให้เปล่า แนวคิดโน้มเอียงไปทางด้านสวัสดิการซะเยอะ  ทีน้ีในลักษณะการท่ีเป็นรัฐสวัสดิการหรือการให้เปล่าทางด้านการศึกษา

เนี่ย ทางทฤษฎีที่พูดมาแล้วยังไงก็ตามคือถ้าเผื่อให้เป็นรัฐวิสหกิจหรือว่าเป็นรัฐสวัสดิการทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่า ถามผม

โดยส่วนตัวเนี่ยจะได้สวัสดิการเงินน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องแนวคิดอะไรแบบนี้แต่ก็รับฟังมาบ้าง แล้ว

เมื่อก่อนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ไม่กี่แห่งนะครับ มีอยู่ 4-5 แห่งหรือไงเนี่ย รัฐก็จำกัดมา ผมคิดว่านักศึกษาโดยทั่วไป

ในสมัยนั้นก็ลำบากเวลาอยากจะเรียนหนังสือทีก็ลำบาก ยิ่งถ้าอยากไปเรียนอะไรที่ยากๆ อย่างเรื่องวิทยาศาสตร์ยิ่ง

ลำบากใหญ่เลย เพราะการแข่งขันเยอะมาก คราวน้ีถ้ามองกว้างกว่าน้ันว่าคุณภาพของการศึกษา ในช่วงน้ันเน่ีย ถ้าเป็นรัฐเอง

เนี่ยมันดีไม่ดี คือต้องยอมรับนะครับว่ารัฐเนี่ยก้าวหน้ามากกว่าเอกชน แต่ว่าถ้าเทียบถึงหลักมาตรฐานการศึกษาโดยทั่วไป

เทียบกับสากลแล้วเน่ียเรายังห่างไกลอีกเยอะ สำคัญท่ีรัฐไม่ได้ปลดปล่อยพลังของภาคเอกชนออกมาเพ่ือมาทำให้ด้านการศึกษา

ของเรานีเ่จรญิเตบิโตไปขา้งหนา้ได้อะไรอยา่งน้ีน่ะครบั

อันนี้ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นที่ที่ทราบมาแล้วนะครับว่าเป็นแบบนั้น ผมเองก็รู้สึกช่วงนั้นก็รู้สึกยินดีอยากจะทำด้วย

มันเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีน่าสนใจ ท่ีเล่าให้ฟังเน่ียคือผมอยากจะกราบเรยีนว่า ตัวมหาวิทยาลัยเน่ียเร่ิมต้นมาจากแนวคิดท่ีดี

นะครับ และก็เป็นสถาบันท่ีน่าภาคภูมิใจมาก ตอนท่ีเร่ิมมานะครับแล้วก็ก่อต้ังมาด้วยเจตนาดีอย่างย่ิงมีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์

ที่ก้าวหน้ามากในช่วงนั้น ผมเองเนี่ยอย่างที่ได้รับทราบมาเมื่อก่อนนี้ เราเรียกมหาวิทยาลัยว่าวิทยาลัยปิ่นเกล้าเมื่อก่อน

ก่อนหน้านั้นจะไปตั้งอย่างนั้นยังจำได้ว่าผมไปนั่งร่างตัวตรา เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยกนัว่าตรงนี้มีความหมายอย่างนี้

ความหมายอย่างน้ี  ก็คัดเลือกกัน ตอนหลังก็เปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีจริงเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตทีหลังใช่ไหมครับ

ตอนแรกเป็นวิทยาลัยก่อน และช่วงนั้นจำได้ว่าลำบากมากเลยด้วยข้อจำกัดที่จะหาครูอาจารย์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ครูอาจารย์ระดับปริญญาเอก ซ่ึงตัวเลขผมจำไมไ่ด้ อาจจะเป็น 6 คนหรืออย่างต้องมี 6 คน ถึงจะเป็นมหาวิทยาลัยได้อะไร

สักอย่างหรือเป็นวิทยาลัยได้ ผมก็วิ่งเต้นอยู่กับทางทบวงมหาวิทยาลัยพอสมควรในเรื่องเอาเอกสารไปให้ไปชี้แจง พา

เจ้าหน้าท่ีทางทบวงฯ ไปดูศูนย์ของเรา ดูครูบาอาจารย์อะไรอย่างน้ีนะครับ ก็ว่ิงเต้นอยู่พักนึง ตอนน้ันมีทำอยู่ 2 คณะ ท่าน

อาจารย์สืบแสงเป็นกำลังสำคัญ ทางด้านวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการตอนนั้นยังไม่เรียกบริหารธุรกิจ และอีกอันคือ

คณะพยาบาลฯ ผมก็เป็นเด็กรับใช้อยู่ท้ังสองคณะนีน่้ะครับคือดูแลครูอาจารย์ ให้ท่านอยู่ดีมีสุข จำได้ว่าจะเปน็ท่านคณบดี

ที่คณะพยาบาลศาสตร์ที่ศิริราชคือท่านอาจารย์ละออ ทีนี้จำได้ว่าตอนนั้นจะมีประเด็นอยู่พอสมควรว่าทำไม จึงไปตั้ง

วิทยาลัยวิทยาการจัดการ และทำไมไปตั้งคณะพยาบาล คือสองอันนี้มันมีเงื่อนไขอยู่พอสมควรตอนที่เริ่มต้น คือคณะ

วิทยาการจัดการ นี่มันมันเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าจำนวนนักศึกษาเรื่องการลงทุนมีเยอะ แต่คณะพยาบาลนี่ขาดทุนแน่ๆ

ตอนรับน่ีรู้สึกเรารับน้อยมากไม่ก่ีสิบคนนะครับเอาเป็นคณะท่ีเราต้องขาดทุนแน่ๆ ผมคิดว่าสมัยนู้นน่ีก็คำนวนอย่างดิบดีแล้วว่า

มันขาดทุนกับกำไรก็เจ๊ากันพอดี ให้มันอยู่รอดไปก่อน ตอนน้ันแบ่งเป็นสองหลักสูตรอย่างท่ีว่า ก็จำได้ถึงเร่ืองตอนท่ีมาซ้ือท่ีดิน

ท่ีน่ีกันว่า ต้องไปซ้ือท่ีหลังโครงการเมอืงเอกซ่ึงตอนน้ันท่ีดูก็มี synergy พอสมควร คือตัวมหาวิทยาลัยเองก็คงจะไดท่ี้ดินใน

deal พิเศษ ในขณะที่ตัวโครงการเมืองเอกเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ตัวมหาวิทยาลัยรังสิตไป prestige ของทางโครงการ
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เน่ียนะครับ และในอนาคตเรากเ็ผ่ือว่ามันก้าวไปข้างหน้าได้มากๆ เลย ตัวมหาวิทยาลัยรังสิตต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่ตลอดไป

มันมี synergy อยู่พอสมควรในแง่การลงทุนสมัยนั้นที่คิดกันนะครับ แล้วก็ยังจำได้ถึงเรื่องการทำหลักสูตร ตอนนั้น

ก็มีตอนเกือบจะเปดิแล้วคือผมเข้าใจนะครบัว่าท่านอาจารย์พินิจ ก็คงใช้งานท้ังอาจารย์ท้ังหลายจนหนกัหนาสาหัส แล้วท่าน

ก็พาไปเกาะล้าน ภาพท่ีผมจำได้อีกอันก็เป็นเร่ืองของตอนไปรับสมัครครูอาจารย์กันท่ีพญาไท 1 ก็มีสัมภาษณ์คุณครู ผมก็ไปรับ

หน้าท่ีสัมภาษณด้์วย ฝึกสอนด้วย มีการใหค้ะแนน ได้มาอีกคร้ังนึงก็น่าจะเปน็เร่ืองการรบัสมัคร นักศึกษารุน่แรกจำไดว่้า

อยู่ท่ีโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง จำได้ว่าใช้พนักงานของเราคือพวกเราเองช่วยกันทำเยอะมากว่ิงกัน ทุกอย่างมาจำนวนเยอะมาก

เป็นหลายพันคนตอนท่ีสอบ ช่วงแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดี และหลังจากน้ันผมก็หนีไปเรียนหนังสือ แล้ววันน้ีก็กลับเน้ือกลับตัว

มาที่นี่ เรื่องอุปสรรคนี่เยอะเลยในตอนนั้น เรื่องบุคลากร ครู อาจารย์แล้วก็อีกอันที่จำได้คือเรื่องห้องสมุด อย่างที่ท่าน

อาจารย์สืบแสงว่า ก็คิดว่าเร่ืองทางมหาวิทยาลัยเร่ิมปรึกษากันแสดงว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสำคัญมากพอสมควร ถ้าเกิดว่านักศึกษา

สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เนี่ย ต่อไปก็คงจะยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับตัวเขาเอง ตัวห้องสมุดนี่มีนัยความสำคัญมากพอ

สมควรเร่ืองตัวงบประมาณท่ีต้ังไว้ เร่ืองอะไรอย่างง้ี  น่ี 20 กว่าปีแล้วน่ีจำได้นะครับบอกโอ้โห้จะต้องเก่งมากๆ เลย อายุเยอะแล้ว

ไม่ใช่เฉพาะตอนตัง้เทา่น้ันนะแตต้่องบำรงุรกัษาตอ่ไปดว้ยก็เป็นภาพประทบัใจอกีอันนึงทีจ่ำได้

ผู้ดำเนินรายการ : สนามสอบน่ีมีดุสิตพาณิชการด้วยอีกท่ี ดิฉันมีโอกาสได้คุมสอบอาจารย์และบุคลากรรุ่นแรกท่ีจะเข้ามา

ด้วย แต่พลาดเรื่องเกาะล้านอันนี้ยังไม่มานะคะ เป็นเรื่องของการระดมสมองผู้บริหารนะคะ  ลำดับถัดไปคงจะให้เมื่อกี้

คุณพิชิตแลหลังจริงๆ คือพูดถึงเรื่องของการก่อตั้ง อันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าที่เราเดาเนี่ยถูกก็คือตรามหาวิทยาลัยมีรูปปิ่น

ก็เลยคิดว่า พอเปล่ียนใจมาอยู่ท่ีรังสิตตราน้ีก็เลยไม่ได้เปล่ียน ตราน่ีมีสัญลักษณ์สำคัญคือเป็นรูปป่ิน ดิฉันขออนุญาตเรียน

ถามคุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ ซ่ึงเด๋ียวท่านคงจะเล่าให้ฟัง จริงๆ แล้วท่านเป็นหลายอย่างมาก เม่ือก้ีได้มีการเอ่ยถึงเร่ืองการเงินการคลัง

อะไรต่างๆ ก่อนที่โครงการจัดตั้งจะสำเร็จทำให้แนวคิดบรรลุอย่างที่ว่า ดิฉันอยากเรียนคุณพิชิตนะคะเรื่องของอยากเป็น

ฮาร์วาร์ด แสตมฟอร์ด ก็ได้รับการสืบสานต่อมา

คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ : อยากจะเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีให้การบ้าน ถามว่าแนวคิดในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไร เป็น

อย่างไร ถ้าเราจะดูให้ดี ผมว่าการก่อต้ังมหาวิทยาลัยไม่ใช่เร่ืองท่ีจะทำได้โดยง่าย แล้วก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีคนท่ัวๆ ไปจะคิด คนท่ีจะคิด

เร่ืองการก่อต้ังมหาวิทยาลัยน่ี ไม่ใช่คนธรรมดาๆ ท่ัวไปจะคดิ แล้วแนวคิดในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยผมเองผม ก็ยังไม่กล้า

สรุปฟันธงว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราจะหาร่องรอยก็พอที่จะหาได้ เราจะหาร่องรอยจากอะไร ก็หาร่องรอยจาก 3 ท่าน คือ

การก่อต้ังมหาวิทยาลัยผมขอกราบเรียนว่า ผมจะมองเปน็ 2 ส่วน ส่วนหน่ึง ก็คือส่วนท่ีเป็นผู้ก่อต้ังมีความคิด ในการก่อต้ัง

อีกส่วนหนึง่กคื็ออย่างพวกเรา เราเปน็ผูม้ารว่มชว่ยกอ่ตัง้ ทีผ่มเรยีนวา่มี 3 ทา่น บางทา่นน่าจะเดาถกูแลว้วา่มีทา่นทีห่นึง่

ก็คือท่านอดีต นายกสภาฯ เป็นท่านท่ีหน่ึง ท่านท่ีสองคือคุณแม่หรือคุณหญิงพัฒนา ท่านท่ีสามก็คือท่านอธิการหรือท่านอาทิตย์

อุไรรัตน์ อันน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมเร่ืองขอเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนน้ีเราใช้คำว่าคุณพ่อและใช้คำว่าคุณแม่ และสมัยก่อน

ท่านอธิการเราเรียกพ่ีปู๊ด ท่ีเราใช้คำว่าคุณพ่อเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นท่ีโรงพยาบาลพญาไทหรอืท่ีมหาวิทยาลัย และเวลาท่ีคุณพ่อ

พูดกับคนอื่น คุณพ่อจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าพ่อและท่านก็มีคุณลักษณะที่เป็นพ่อจริงๆ เราก็เรียกท่านว่าคุณพ่อ

และคุณแม่ก็เหมือนกัน คุณแม่เวลาท่านพูดกับพวกเราทกุคนท่านก็ใช้แทนตวัท่านว่าคุณแม่ท้ังท่ีท่านก็เป็นคุณหญงิ ตอนน้ี

ผมอยากจะชวนใหพ้วกเราตดิตามไปดรูอ่งรอย อยากใหดู้ทีคุ่ณพอ่ก่อน ดูภูมิหลงัของแตล่ะทา่นทีเ่ปน็เน้ือแทใ้นการกอ่ตัง้

มหาวิทยาลัยรังสิต เราทราบว่าคุณพ่อท่านเรียนเก่งมาก เรียนเก่งอย่างท่ีเห็นได้ ตอนท่ีท่านมาเข้าเรียนท่ีสวนกุหลาบ สวนกุหลาบ

ต้องเรียน 2 ปี แต่คุณพ่อใช้เวลาเรียนแค่ปีเดียว ท่านเรียนปีเดียวสวนกุหลาบเขาให้จบ หลังจากจบสวนกุหลาบท่านก็ไปเรียนต่อ

เนติบัณฑิต ท่านได้เรียนเนติบัณฑิตเม่ือท่านอายุเพียง 20 ปีท่านจบเนติฯ พอท่านจบท่านเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนอำนวยศิลป์

2 ปี คิดดูซิคนหนุ่มอายุ 20 จบเนติฯ แล้วเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ 2 ปี ท่านจึงบอกว่าท่านนั้นดีใจที่สุด

ช่ืนใจทีสุ่ดท่ีมีคนเรียกท่านว่าคุณคร ูหลังจากนัน้ท่านก็ไปเปน็อัยการผูช่้วยไปอยูจั่งหวดัน่าน พอดีเจ้าเมืองจงัหวดัน่านป่วย

ทา่นเลยทำหนา้ทีเ่ปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่านแทน หลงัจากนัน้ทา่นก็ไปปฏบิตัริาชการอกีหลายจงัหวดัช่วงทีท่า่นเปน็อัยการ
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โดยมีคุณแม่ฯติดตามไปด้วยทุกแห่ง คุณแม่น่ีอาชีพแรกของท่านคือเป็นครูเหมือนกัน คุณแม่เร่ิมสอนต้ังแต่คุณแม่อายุ 18

ปี คุณแม่เร่ิมสอนคร้ังแรกท่ีวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช หลังจากน้ันก็ย้ายตามคุณพ่อก็ย้ายไปรับราชการตาม จังหวัดต่างๆ

ไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่าน ลพบุรี ราชบุรี พัทลุง ระหว่างที่คุณพ่อย้ายไปเป็นอัยการคุณแม่ก็ย้ายตามไปทุกแห่ง

คุณแม่จะไปทำหนา้ท่ีสอนหนังสือเป็นครูตลอดเวลาประมาณ 18-19 ปี หลังจากน้ัน คุณพ่อย้ายหน่วยงานจากอัยการไปเป็น

ผูว้า่ราชการฯ ตอนนัน้คุณแมเ่ปน็ครไูมไ่ดแ้ลว้เพราะในฐานะทีท่า่นเปน็ภรรยาของผูว้า่ราชการจงัหวดั ทา่นตอ้งรบัตำแหนง่

เป็นนายกสภากาชาดของจังหวัดและก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง  ช่วงท่ีคุณแม่ฯมาทำหน้าท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่หน้าท่ีครู

ท่านได้บันทึกเอาไว้ อันน้ีเป็นร่องรอยอันหน่ึงทำให้พวกเราอาจจะไดค้วามคิดว่าทำไมถึงต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุญาตอ่าน

บันทึกของคุณแม่ฯท่านเขียนตอนหน่ึงว่า   “ดิฉันขอเป็นสตรีไทยในส่วนภูมิภาคเพราะชีวิตการทำงานตลอดมา เป็นเวลายาวนาน

ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีชีวิตเป็นครูอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่มีอายุ 18 ปี เช่นครูโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด

นครศรีธรรมราช แล้วย้ายตามสามีซ่ึงไปเป็นอัยการจังหวัด ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย

จังหวัดลพบุรี เป็นเวลาถึง 17 ปี และได้ย้ายมาสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มาสอนในกรุงเทพฯ ในพระนครอีกเพียง

1 ปี ก็จำเป็นต้องย้ายตามสามีซึ่งไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ครั้งนี้จึงต้องละจากชีวิตครูอาชีพทั้งที่ดิฉันรักชีวิต

ครูมากเพราะรู้สึกว่าเป็นครูในสมัยน้ันมีความสุข มีความอบอุ่น มีลูกศิษย์รักมาก มีภาพพจน์ท่ีดีงามได้ทำหน้าท่ีเป็นท่ีพ่ึงของ

ลูกศิษย์ เป็นพี่สาว เป็นแม่ จะรู้ความทุกข์ความสุขของศิษย์ตลอดเวลา เมื่อเข้าห้องสอน มองไปทั่วห้องก็จะรู้ได้ทันทีว่า

ศิษย์คนใดมีปัญหา มีความทุกข์ หรือเจ็บป่วยหิวโหยก็ต้องช่วยเหลือทันที”

อันน้ีและกเ็ปน็ส่วนหนึง่ เปน็ข้อมูลส่วนหนึง่ เปน็รอ่งรอยอกีส่วนหนึง่ ท่ีว่าทำไมเราถงึมีการตัง้มหาวทิยาลยัรงัสิต

อันน้ีเป็นส่วนของคุณแม่ คุณหญิงพัฒนา  แต่ในส่วนของคุณพ่อน้ันร่องรอยของท่านอันหน่ึง เราก็ดูจากท่ีท่านเคยกล่าวเอาไว้

อันน้ีผมคิดว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นเหตุผลท่ีท่าน ต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต ท่านบอกไว้ว่า “ในราวปี พ.ศ. 2511 ผมไปดูงานท่ีประเทศ

เยอรมันนี ไปดูเร่ืองของการศึกษาด้วย มีศาสตราจารย์มาบรรยายถึงการศึกษาว่าช่วยให้คนมองเห็นจุดเช่ือมระหว่างวัฒนธรรม

และอารยธรรม ทำให้เด็กเกิดปัญญาไม่ยึดติดแต่ในส่ิงท่ีล่วงมาแล้ว ไม่ยึดติดในปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ของอนาคต

แต่เช่ือมโยงท้ังสามมิติน้ีเข้าด้วยกันพาให้ครุ่นคิดว่าวันหน่ึงเราจะทำอย่างไร ให้เด็กไทยของเรามองเห็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต

รูจ้กัระมดัระวงัทกุย่างกา้ว  มีจติสำนกึในการรบัผดิชอบตอ่ประเทศและมนษุยชาต”ิ น่ีเปน็บนัทกึของทา่นฯ ผมวา่น่ีก็เปน็

อีกร่องรอยหนึง่ท่ีเราพบอาจจะแปลความออกมาได ้ แล้วก็ยังมีอีกท่านหน่ึงนะครบั วันน้ีท่านไม่ได้มาผมก็เสียดาย พวกเรา

หลายคนคงจำได้ และก็รู้จักท่านอาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา ท่านมาช่วยด้านกิจการนักศึกษา เวลาน้ันท่านดร.พิชิต ไปเมืองนอก

แล้วแต่ท่านอาจารย์สืบแสงคงจำท่านอาจารย์สุทัศน์ได้ อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา สมัยท่ีคุณพ่ออยู่สมุทรสงครามท่านเป็นศึกษา

นิเทศท่ีสมุทรสงคราม ท่านพูดถึงคุณพ่อไว้  “...น้อยนักท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด จะให้ความสนใจในเรือ่งการให้การศึกษาอย่าง

จริงจังและสม่ำเสมอ ไม่เหมือนท่านผู้ว่าฯประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ ท่ีให้ความสำคัญ   และใส่ใจเป็นพิเศษ ท่านร่วมประชุมวางแผน

การเปิดสอนชั้นประถมปลายกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ

เพ่ือเลือกโรงเรียนท่ีเป็นจุดศูนย์กลางในโครงการขยายการศกึษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็น 7 ปี (ภายหลังลดเหลือ 6 ปี) ท่าน

ผลักดันใหจั้งหวดัสมุทรสงครามเปน็จังหวดันำร่อง และประสบความสำเรจ็เปน็จังหวดัแรก..”  น่ีเป็นร่องรอยอกีอย่างหนึง่

ท่ีท่านนายกสภาฯ ได้ดำเนินการมาต้ังแต่สมัยอดีต พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2510 ในขณะท่ีท่านดำรงตำแหนง่ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสงคราม

ท่านอธิการบดีคนปัจจุบัน ดร.อาทิตย์ อุไรรตัน์ ท่านเป็นอธิการบดีผู้ก่อต้ังมหาวทิยาลัยรังสิต กล่าวได้ว่าท่านได้มี

ความต้ังใจจรงิในการก่อต้ังสถาบันการศึกษาแห่งน้ี อย่างท่ีได้กราบเรียนไปแล้วต้ังแต่แรกว่า บุคคลท่ีคิดต้ังสถาบันการศึกษา

นั้นมิใช่คนธรรมดาทั่วๆ ไปจะคิดจะทำได้ ต้องเป็นบุคคลพิเศษ  เมื่อได้ติดตามร่องรอยของท่านแล้วก็เห็นได้ว่า เป็นคน

เรียนหนังสือเก่ง เพราะจบปริญญาตรี เมื่ออายุได้ 21 ปี แล้วไปรับราชการเป็นปลัดอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก แล้ว

กลับมาเรียนต่อได้ปริญญาโทอีก 2 สาขา จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ ท่ีมลรัฐแมสสาจูเซทส์ และจากมหาวทิยาลัยแคลิฟอร์เนีย
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กรุงลอสแองเจลิส ต่อจากน้ันก็เรียนต่อปริญญาเอก สาขาประศาสนศาสตร ์จนจบจากมหาวทิยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

เม่ือท่านกลับเมืองไทย ในปี 2518 มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในปีถัดมา

พ.ศ. 2519 ท่านดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ท่านได้

ดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขานุการนายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ จากการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของท่าน

ท่ีผ่านมาจะเหน็ได้ว่าเก่ียวข้องกับงานดา้นวิชาการ ด้านทรพัยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เม่ือท่านทำหน้าท่ีเป็นรองเลขานุการนายกรัฐมนตรีน้ัน ถือว่าท่านได้เข้าทำงานในศูนย์กลางของการบริหาร ประเทศชาติ

ได้เห็นข้อบกพร่องต่างๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนในหน่วยงานท้ังหลาย และความขาดแคลนทัง้บุคลากรและเทคโนโลยใีนสาขาวิชาต่างๆ

ในช่วงเวลานัน้ท่านเคยปรารภถงึปัญหาและความเดอืดร้อนของประชาชนวา่ (ในสมัยน้ัน) ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจช่วยเหลือ

ประชาชนยังไม่มี คือยังไม่ทราบข้อมูลด้านสภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคมท้องถ่ิน จำนวนประชาชน การศึกษา อาชีพ รายได้

ขนบธรรมเนียม ผู้นำชุมชน การนับถือศาสนา ฯลฯ ของแต่ละท้องถ่ิน แต่ละตำบล มีลักษณะอย่างไร เม่ือท้องถ่ินใดมีปัญหา

ก็สามารถวางแผนแกไ้ขได้ง่ายข้ึน แต่ยังขาดข้อมูลเหล่าน้ี และเร่ืองการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการแกไ้ขปัญหาต่างๆได้

และท่านได้ดำริแก้ไขความล้าหลังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  โดยก่อตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยข้ึีนในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ หลังจากน้ันท่านก็ลงมาเล่นการเมือง ไปสมัคร ส.ส. บ้าง ผู้ว่า

กทม. บ้าง

ผมคิดว่าท่านอาจารย์สืบแสงก็ช่วยท่านในทางการเมือง ช่วงน้ัน ช่วงแรกๆ ก็ยังไม่ได้ หลังๆได้ ท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ

ก็เจริญรุ่งเรืองไปทางด้านการเมือง ตำแหน่งทางการเมือง การไปรุ่งเรืองทางการเมืองมีจุดท่ีน่าจะดูอยู่สองเร่ือง ผมว่าเร่ืองหน่ึง

คือช่วงท่ีท่านไปเป็นผู้ว่าการประปานครหลวง ในช่วงปี 27,28,29 เป็นเวลา 3 ปี ในช่วงน้ีเรียกว่าท่านอาจารย์สืบแสง รับภาระ

หนักเพราะว่า การไปเป็นผู้ว่าการประปานครหลวงนีท่่านได้ช่ือว่าปลุกผีตายซากให้ต่ืนได้ ตอนน้ันคุณพิชิตก็ช่วยประปามาก่อน

ท่านดร.พิชิตและคุณอานันท์ด้วย ทีน้ีท่ีบอกว่าเป็นผู้ปลุกผีตายซากให้ต่ืนได้น่ีเพราะอะไร เพราะการประปานครหลวง ตอนน้ัน

มีสภาพอยู่ว่า อันท่ีหน่ึงคุณภาพน้ำไม่ดี ชาวบ้านก็บ่น ก็ด่า อันท่ีสองปริมาณน้ำก็มีไม่พอประเภทตรงนูน้ ก็ประปาขาดแคลน

ตรงน้ีก็ประปาขาดแคลน ท่านก็เข้าไปปี 27, 28, 29 ท่านก็ปรับปรุงจนขนาดท่ีว่าประปาท่ีขาดทุนอยู่ประมาณ สองพันกว่าล้านบาท

ขาดทุนสะสมอยู่ตอนน้ันสองพันกว่าล้าน  และขาดทุนรายปีเฉล่ีย ขาดทุนอีกปีละแปดร้อยล้าน หลังจากท่ีท่านเข้าไปปรับปรุงอยู่

2-3 ปี การประปานครหลวงจา่ยโบนัสได้ การประปานครหลวงเปรยีบได้กับผีตายซากแล้ว แต่ ดร.อาทิตย์ท่านเข้าไปปรับปรุง

จนกระทั่งฟื้นขึ้นมาได้ ตอนนั้นถ้าเล่าอะไรผิดไปท่าน ดร.พิชิตช่วยด้วย เพราะท่าน ดร.พิชิตช่วยท่านเต็มๆ อยู่ตอนนั้น

ท่ีการประปานครหลวง และอกีเหตกุารณห์นึง่ทีมี่ส่วนตอ่ชีวติของทา่นอย่างมากกคื็อ เหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิ เม่ือปี 2535

ซ่ึงตอนน้ันคิดว่า หลายๆ ท่านในท่ีน้ีได้ทราบเหตกุารณ์ พฤษภาทมิฬ แต่ว่ามีอีกหลายๆ ท่านในท่ีน้ีผมว่าคงยังไม่ได้จุติมา

ท่านคงยังไม่ได้จุติมา เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะนานแล้ว เหตุการณ์ในตอนนั้นนี่เป็นเรื่องของการเสนอแต่งตั้งว่า

จะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็จะเสนอใครกลายเป็นว่าอยู่ท่ีมือของท่าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ว่าจะเสนอใครให้เป็นนายกฯ

ตอนน้ันท่านก็อยู่ในภาวะค่อนข้างอันตรายท่ีคนนู้นก็บีบคนน้ีก็บีบ ท่านก็ต้องหลบไม่ให้ถูกจับไป ถ้าถูกจับจ้ีได้เลยว่า คุณต้อง

เสนอคนนี้ได้ทันที แต่ท่านก็ฝืนกระแส จนได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย ตอนนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นคำพูดของท่าน

ก็เป็นร่องรอยอันหนึ่งว่าทำไมท่านถึงมาตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ในตอนที่ท่านออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุผลในการเสนอชื่อ

นายอานันท์  ปัณยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ มีตอนหน่ึงท่านกล่าวไว้ว่า “การตัดสินใจของ

กระผมครั้งนี้เกิดจากการใคร่ครวญครั้งแล้วครั้งเล่ากระผมทราบและตระหนักดีว่าจะเกิดผลกระทบใด ที่จะบังเกิดแก่ตัว

กระผมและผูใ้กลชิ้ด การตดัสินใจครัง้นีอ้าจจะนำมาซึง่ความไมเ่ข้าใจ ก่อใหเ้กิดความไมพ่อใจตอ่บคุคลบางกลุม่บางคณะ

แม้กระทั่งบุคคลที่กระผมให้ความเคารพนับถือ มิตรสหายจำนวนไม่น้อยที่จะมองการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยความไม่เข้าใจ

และอาจกอ่ให้เกิดผลร้ายใดๆ ก็ได้ ต่อสถานะส่วนตัว แต่ท้ังน้ี กระผมอยากจะเรยีนว่าส่ิงท่ีทำใหก้ระผมกลา้แลกกับความ

เข้าใจผิดหรือภยันตรายใดๆ ก็ตามในอนาคต ก็เน่ืองมาจากการใครค่รวญถึงสังคมส่วนใหญ่เป็นหลัก.”
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เมื่อท่านตัดสินใจทวนกระแสโดยที่ท่านเสี่ยงชีวิตว่าเป็นก็ได้ตายก็ได้เพื่อเอาสังคมประเทศไทยให้อยู่รอด อันนี้

ผมว่าอันนี้คือคุณลักษณะส่วนหนึ่งของท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตที่มุ่งหมายประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม

มากกว่าตัวท่านและครอบครวัของทา่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง พรหมบุญ  : ขอต่ออีกนิดนึงนะวา่ หลายทา่นไม่รู้ว่าพูดถึงคำขวญัประจำมหาวทิยาลัยมี

ที่มาที่ไป สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดตั้งแต่ต้น ผมก็เล่าให้ฟังว่าพอเกิดเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นมาเนี่ย

เราก็สร้างตึก 1, 2, 3 แล้วก็รวมทั้งพระศรีศาสดา ท่านที่ได้รับเชิญมาเบิกพระเนตรกับทำพิธีที่พระศรีศาสดาแล้วก็ไปทำ

พิธีเปิดตึกวิทยาศาสตร ์ ก็เราเริม่มีพยาบาลเลยทำตกึวิทยาศาสตรก็์คือ สมเด็จญาณฯ ตอนน้ันท่านเป็นสมเด็จญาณฯ คือ

สมเด็จพระสังฆราชมุนี ก็ตอนที่ท่านเสด็จมาถึงท่านอธิการมาไม่ถึง ผมเป็นรองอธิการก็ไปรับท่านก่อน ท่านก็เขียนคาถา

ภาษาบาลีไว้ให้ใส่ไว้ในกระดาษทิชชู ผมอ่านแว็บๆ เพราะทำพิธีแทนท่านอธิการ อยู่ก็อ่านไม่ถนัด พอสักกะเด๋ียวท่านอธิการมา

ผมก็เรียนท่านว่าท่านสมเด็จญาณฯ เขียนคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยให้ในทิชชู ผมบอกท่านอย่าเอาไปเลยนะเดี๋ยวหาย

บอกไม่หาย ไม่หาย ท่านก็เอาไป พอวันรุ่งข้ึนบอกน้องหายไปแล้ว คราวน้ีหายไปแล้ว ผมจำได้เด๋ียวน้ี แต่ว่าไมใช่คำขวัญปัจจุบัน

ผมเห็นแว็บๆ และตอนหลังผมไปอ่านข้อความเขียนของสมเด็จญาณฯ หรือสมเด็จพระสังฆราช ผมเลยรู้ว่าคำนี้ท่านเคย

ให้เรามาแล้ว แต่พอท่านอธิการทำหายพอถงึเวลาต้องแจ้งทบวงฯ คำขวัญประจำมหาวทิยาลัย ผมก็น่ังคิดหัวแทบแตกรวม

ท้ังท่านอธิการด้วย เราก็คิดว่าเม่ือเราต้ังมหาวิทยาลัยตามเจตนารมณท่ี์หลายท่าน พูดเพ่ือท่ีจะทำใหกั้บประเทศชาตแิละสร้าง

บุคลากรของประเทศชาติ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ก็เลยออกมาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมให้แก่

นะครับไม่ใช่ให้กับ แต่ว่าคำที่สมเด็จญาณฯ เขียนไว้ผมก็พูดไม่ค่อยเป็น ผมเห็นทีหลังแล้วรู้ว่า เป็นคำนี้ท่านเขียนเป็น

ภาษาบาลีและแปลเป็นไทยได้อย่างน้ีคือแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี คราวน้ีเป็นบาลีว่าอย่างไรก็ว่า ค้นหาไม่ยากน่ันแหล่ะ

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา สมเด็จญาณฯ เขียนไว้แต่ว่าผมก็มองว่าไม่เป็นไร คำขวัญท่ีสมเด็จญาณฯ ท่านเขียนให้กับคำขวัญใหม่

ก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเราสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดี อะไรทีดี่เน่ียรังสิตจะทำ อะไรทีไ่ม่ดีเราไม่ทำ

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ : ผมขอเติมอะไรนิดนึง สิทธิพาดพิง ที่อาจารย์พินิจพูดถึงตอนที่ไปอยู่ประปานครหลวง อยาก

กราบเรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่กับน้องๆ นักศึกษาทราบเรื่องน้ำประปาดื่มได้ที่เขาโฆษณาตอนนี้ เริ่มต้นจากท่านอธิการบดี

เป็นคนเร่ิมต้น สมัยนู้น อย่างท่ีอาจารย์พินิจพูดถึงว่าประปาสมัยนู้นขาดทุน มันแย่มากเลย ผมเลยมีโอกาสไปช่วยท่านอยู่พักนึง

สมัยทา่นเปน็ผูว้่าฯ ตอนนัน้ก็จะมพีวกนอ้งๆทีก่ารประปาทำหนงัสอืข้ึนมาบอกวา่ การประปานครหลวงเนีย่ขาดทนุมาเยอะ

แล้วเพราะฉะน้ันจะขออนุญาตทำน้ำด่ืมได้ขายดีกว่าเพราะว่าเวลาขายน้ำประปาลิตรนึงเน่ีย 1 ลูก บาศก์เมตรมัน 2 บาท 3

บาท แต่ถ้าขายเป็นน้ำด่ืมได้เน่ีย ลิตรนึง 10 กว่าบาทมันต่างกันเยอะ ก็เลยขออนุญาตอย่างน้ัน ดร.อาทิตย์ท่านก็ถาม staff

เหมือนกันว่าอย่างน้ีควรทำหรอืไม่ทำ ผมก็กราบเรียนท่านว่า การประปานครหลวงมหีน้าท่ีต้องทำน้ำสะอาดให้เขาใช้ให้เขาด่ืม

เสร็จแล้วทำไม่ดีดันไปข้ึนราคาเขาอีก มันก็ไม่ดีม้ัง ตอนน้ันท่านก็เลยมีแคมเปญ บอกว่าถ้าง้ันน้ำประปาก็ควรจะด่ืมได้ จำได้ว่ามี

จัดแคมเปญอยูพั่กหน่ึงในสมัยน้ัน แล้วก็บอกว่าน้ำท่ีน่ีด่ืมได้นะ บริเวณน้ีด่ืมได้นะ การ ประปากไ็ด้ทำหน้าท่ีสมกับท่ีได้รับ

มอบหมายมาจากประชาชน

ผู้ดำเนินรายการ :  พอดีจริงๆ แล้วเร่ืองคำขวัญ เร่ืองสีประจำมหาวทิยาลัยว่าเป็นสีฟ้า สีบานเย็นได้อย่างไร เด๋ียวขอถาม

ท่านวิทยากรดว้ยเหมอืนกัน เร่ืองของคำขวญัก็ต้องขอขอบพระคณุทา่นตอบมากอ่นแล้ว จรงิๆ แล้วเรือ่งของดนตร ี เพลง

ประจำมหาวิทยาลัยเราก็มีหลักฐาน มีโน๊ต มีเรื่องของการที่ได้เชิญคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์มาแต่งเพลงให้ สัญลักษณ์

ประจำมหาวทิยาลัยก็มีบันทึกไว้ในคำขอขอก่อต้ัง แต่ว่าสีประจำมหาวทิยาลัยเน่ียก็ยังคงเป็นท่ีสงสัย มีคำถามว่าทำไมเป็นสีฟ้า

บานเย็น อันน้ีฝากคำถามไว้ให้ท่านวิทยากรนะคะ   ทีน้ีก่อนจะไปมีประเด็นบางประเดน็ เร่ืองของหลายๆ ท่านพูดถึงความ

ประทับใจในเรื่องของการก่อตั้ง ผู้ก่อตั้ง คุณพินิจบอกว่า ยังมีอีกกลุ่มคนอีกหลายท่านเหมือนกันซึ่งสมควรที่จะเอ่ยนาม

ในเวทีเสวนานี้ แล้วก็คำถามต่อไปก็คือเรากำลังมีแผนที่จะทำ หอเกียรติยศของผู้ก่อตั้งนั่นก็คือคุณพ่อประสิทธิ์ อุไรรัตน์
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อาจจะได้ขออนุญาตถามในเรื่องความประทับใจต่อท่าน ที่ทุกท่านได้มีโอกาสทำงานกับท่าน และก็ขอจบท้ายด้วยเรื่องของ

อยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรในอนาคต ตอนน้ีเราครบ 24 ปี แล้วถ้าเรานับวันท่ีได้รับใบอนญุาตก่อต้ังวิทยาลัยรังสิต

25 มกราคม 2528 ผ่านมาแล้ว จากน้ีไปเราย่างเข้าสู่วัยเบญจเพส ก็อยากจะถามท่านด้วยว่าท่านมองเห็นหรือคาดหวังหรือว่า

ปรารถนาจะเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างไร ตบท้ายด้วยคำถามสุดท้ายสีมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไรถ้าท่านจะกรุณามีข้อมูล

ตอบ เรียนเชิญคุณพินิจก่อนค่ะ เร่ืองของบุคคลท่ีร่วมมีความสำคัญ ในเร่ืองของการก่อต้ัง ท่ีคุณพินิจคิดว่าน่าจะเอ่ยถึง

คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ : อย่างท่ีเคยกราบเรียนไว้แล้วว่าผู้ช่วยก่อต้ังมหาวิทยาลัยในวงในๆ ก็มีท้ังผู้ก่อต้ังจริงๆ ผู้ร่วมก่อต้ังท่ีวง

ในๆ ก็อย่างท่านอาจารย์สืบแสง และก็ยังมีผู้ท่ีช่วยเหลือในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีก เป็นบุคคลในกลุ่มท่ีเป็นนักการศึกษาและ

วิชาการ เป็นคนในกลุ่มของธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มสถาปนิก กลุ่มวิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และก็หน่วยราชการต่างๆ

หลายทา่นก็ได้มีส่วนร่วมในการชว่ยก่อต้ังมหาวทิยาลัย ผมเคยเขียนเอาไว ้ เคยรวบรวมเอาไวที้นึงแตไ่ม่ครบถ้วนเทา่ท่ีควร

และก็เท่าท่ีดูน่ีผมว่าตกไปอย่างน้อยสองสามท่าน อยากจะเรียงรายนามแต่ละท่าน ถือว่าท่านได้ให้เกียรติแก่มหาวิทยาลัย มาช่วย

มหาวิทยาลัย ผมเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร

 1. ท่านองคมนตรีท่านกำธน  สินธวานนท์ ท่านมาร่วมงานต้ังแต่แรกเร่ิมโครงการ สมัยน้ันท่านเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตด้วย

 2. คุณกฤช  เทพปฏิพัธน์ ตอนน้ันท่านเป็น ผอ.โรงพยาบาลพญาไท 1

 3. ดร.กัญจนา  สินธวานนท์ เป็นนักวิชาการและเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์คนแรก

 4. ดร.จำลอง ทองดี  ท่านเป็นนักวิชาการ

 5. อาจารย์จำนงค์ วิสุทธ์ิสุนทร หลังจากท่ีท่านมาช่วยต้ังแต่ต้นแล้ว ท่านก็ยังมาสอนท่ีคณะเภสัชฯ ให้ในภายหลัง

 6. คุณเจียม ชวศิริกุลฑล  เป็นผู้ประสานงานระหวา่งมหาวิทยาลัยกับบริษัทเจ้าของท่ีดิน

 7. ศาสตราจารย์กิตติคุณอาจารย์ฉวี  บุนนาค ท่านช่วยก่อต้ังคณะเภสัชศาสตร์

 8. ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ุ  เป็นนักวิชาการ ท่านเป็นอาจารย์

 9. พันเอกชัยชาญ โมกขสมิต  เป็นทหารและนกัวิชาการด้านวิศวกรรม

10. ดร.เชาวเลิศ  เลิศโอฬาร นักวิชาการ

11. คุณชัยพร สกุลพานิช ท่านเป็นสถาปนิก เป็นคนท่ีเขียนแบบลายเส้นในโบรชัวร์เล่มแรกของเรา

12. คุณหญิงดวงใจ  สิงหเสนี  ท่านเป็นอาจารย์อาวุโสของคณะพยาบาลฯ มาช่วยก่อต้ังคณะพยาบาลฯ

13. คุณดารดา  ศรีแสงนาม ท่านน้ีเป็นกำลังสำคัญคือเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของคุณพ่อประสิทธ์ิ  อุไรรัตน์

14. คุณเตียเฮ้า ท่านน้ีเป็นคนช่วยเหลือเก่ียวกับการจัดหาทุนและท่ีดิน

15. คุณต่อศักด์ิ นทิคามิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง

16. อาจารย์ทวีชัย ทัศนสุวรรณ ท่านน้ีเป็นคนท่ีคุณพ่อเรียกมาใช้เหมือนลูกเหมือนหลานในช่วงต้นๆ เร่ิมทำโครงการ

17. อาจารย์ธงชัย สันติวงศ์  ท่านเป็นนักวิชาการ

18. ดร.ธำรงศักด์ิ  หม่ืนจักร ท่านน้ีผมไม่ทราบกลับจากฟิลิปปินส์หรือยัง เพราะท่านไปเป็นประธานแบงค์พัฒนาเอเชีย

19. คุณธาตรี  บุญดีเจริญ  ท่านเป็นผู้บริหารของบรษัิทยูนิเวสท์ฯ เจ้าของท่ีดิน

20. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ท่านเป็นนักวิชาการมาช่วยตอนเขียนโครงการตอนตน้ๆ

21. ดร.นฎาประไพ  สุจริตกุล ท่านก็มาช่วยตอนท่ีเขียนโครงการตอนตน้ๆ และก็คุณพิชิต น่ีแหละเป็นผู้ติดต่อ

และประสานงานในการทำโครงการภาษาองักฤษ
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22. คุณนิรมล พุ่มรุกขา เป็นเลขาฯ ส่วนตัวของท่าน ดร.อาทิตย์กับคุณพ่อประสิทธ์ิ อุไรรัตน์

23. อาจารย์นวลจันทร์ บุญนาค  นักวิชาการคณะพยาบาลฯ

24. ดร.บุญธรรม  สมบูรณ์สงค์ ท่านมาช่วยต้ังแต่ต้น และก็มาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจคนแรกของเรา

25. อาจารย์บรรจบ พลาวงศ์ ท่านก็มาช่วยก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตรแ์ละเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมทา่นแรก

26. อาจารย์บุญเก้ือ ควรหาเวช มาช่วยทางด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอนคือหลักสูตรเทคโนโลยแีละการศึกษา

27. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธ์ ท่านเป็นนักวิชาการ และมาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

28. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชยจิตร ท่านเป็นนักวิชาการ

29. นางปราณี ศิริสมบัติ  ท่านเป็น ผอ.พยาบาลอยู่ท่ีพญาไท

30. ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระโยชน์ บุญสินสุข ท่านก็มาช่วยและก็เป็นคณบดีคนแรกของคณะกายภาพบำบดั

31. หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยยันต์ ท่านน้ีเก่ียวกับทางกาชาด ทางพยาบาล

32. ศาสตราจารย ์ดร.พนัส  สิมะเสถียร ท่านเป็นอาจารย์และนักวิชาการ

33. พลเอกพร ธนะภูมิ ท่านเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต

34. คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ ทีมงานส่วนตัวของท่าน  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

35. ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ก็อยู่ในคณะทำงานในสำนกังานของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ด้วยและช่วยงานท่ีการประปาดว้ย

36. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ ท่านเป็นกำลังสำคัญในการก่อต้ังสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต้ังแตแ่รกเริม่

37. ท่านพิชัย วาศนาส่ง เป็นผู้ประกาศข่าวและนักวิชาการ มีความรู้ความสามารถสูง

38. คุณมารยาท นันทแพศย์ เดิมท่านอยู่ทบวงฯ ออกมาช่วยเราในการทำหลกัสูตร

39. อาจารย์ยอดย่ิง คงทอง เป็นนักวิชาการ

40. นายยงค์ วนาไสว มาช่วยวางรากฐานแผนกทะเบยีนของมหาวิทยาลัยคนแรก

41. คุณโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้บริหารของบรษัิทยูนิเวสท์ฯ  เจ้าของท่ีดิน

42. ศาสตราจารย์เรืองศักด์ิ กันตะบุตร เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรค์นแรก

43. รองศาสตราจารยล์ออ  หุตางกูร เป็นผู้ก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตรแ์ละเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตรค์นแรก

44. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ลอสรวง ชวนิชย์  ท่านน้ีผมไปกวนทา่นเยอะ เพราะท่านอาจารย์เลอสรวงท่านจะช่วย

ในการสร้างห้องปฏิบัติการของคณะวทิยาศาสตร ์ แล้วท่านก็มาเป็นคณบดีคณะเทคนคิการแพทย์

45. ศาสตราจารย ์ดร.วีกูล วีรานุวัฒน์  ท่านน้ีเป็นญาติกับทางคุณแม่ (คุณหญิงพัฒนา  อุไรรัตน์)

46. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ท่านเป็นนักบริหารและนกัวิชาการ

47. รองศาสตราจารย ์ดร.วินัย  รังสินันท์ ตอนน้ันท่านอยู่ท่ี ม.สุโขทัย ก็มาช่วยเป็นรองอธิการคนแรก

48. ดร.วิศาล  ชนะรัตน์  ท่านเป็นนักวิชาการ

49. นางสาววิภา  แจ่มโสภณ เป็นนักวิชาการ

50. ดร.วิไล  จันทรประภา เป็นนักวิชาการ

51. ดร.วราพรรณ  น้อยสุวรรณ ท่านเป็นนักวิชาการ

52. อาจารย์วราวุธ เครือสิน ท่านมาช่วยดูทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์
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53. ดร.วัลลภ  ชูสัตยานนท์ ท่านน้ีก็มาช่วยทางด้านแล็บของห้องปฏิบัติการสายวิทยาศาสตร์ท้ังหมด

และวทิยาศาสตรพ้ื์นฐาน

54. ดร.วรรณวไิล  จันทราภา นักวิชาการ

55. คุณวนิช เกิดบ้านคราม ช่วยในด้านการก่อสร้าง

56. คุณวสันต์ วชิรไชยการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง

57. ศาสตราจารย ์ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ท่านเป็นนักวิชาการด้วย นักบริหารด้วย และเป็นนักการศึกษาด้วย

58. คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ท่านเป็นผู้บริหารสถาบันการเงิน

59. ดร.สมบูรณ์ อินทรประสาท ท่านเป็นนักวิชาการ

60. คุณสุทธิพงศ์ โอฬารสฤษด์ิกุล  ท่านเป็นสถาปนิก

61. คุณสุวิช ชูสวัสด์ิ ท่านเป็นสถาปนิก

62. รองศาสตราจารย ์ดร.สมพันธ์  หิญชีระนันท์ ท่านเป็นนักวิชาการ

63. ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์ลักษณ์   มีชูทรัพย์ ท่านเป็นนักวิชาการ

64. ศาสตราจารยสั์งเวียน  อินทรวิชัย  ท่านก็มาช่วยช่วงท่ีกำลังเร่ิมต้นก่อต้ังมหาวิทยาลัย

65. ดร.เสาวณีย์  สิทธ์ิชวัฒน์ ท่านเป็นนักวิชาการ

66. ดร.สืบแสง  พรหมบุญ  ท่านเป็นนักการเมือง นักบริหารและนักวิชาการ

67. ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์ธีรา  อายุวัฒน์ ท่านเป็นนักวิชาการ

68. นายสมศักด์ิ ชัยรัตนล้ี์ตระกูล จากพวกเราไปแลว้ อยู่แผนกท่ัวไปประจำสำนกังาน  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

69. อาจารย์สสี  ปันยารชุน ท่านก็มาเป็นคณบดีคณะเภสัชฯ ในช่วงหน่ึง

70. อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา เป็นศึกษานิเทศน์อยู่ท่ีสมุทรสงครามเม่ือปี พ.ศ. 2526 คุณพ่อประสิทธ์ิ

ตามมาใหช่้วยงานตอนตน้ๆ แล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการฝา่ยกิจการนักศึกษาคนแรกของมหาวทิยาลัยรังสิต

71. อาจารย์สมใจ  หาญสมบัติทรัพย์ นักวิชาการ

72. คุณสามารถ  แก้วมีชัย ตอนน้ันคุณสามารถ แก้วมีชัย ก็อยู่ในสำนักงานของท่าน ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์เหมือนกัน

ตอนน้ีท่านเป็นรองประธานสภาฯ ผู้แทนราษฏรอยู่

73. คุณธนภัทร  เอกกุล  ขณะน้ีท่านมาดำรงตำแหนง่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด

74. ศาสตราจารย ์ดร. อาณัติ อาภาภิรม ท่านเป็นนักวิชาการและนักบริหาร

75. ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ท่านเป็นนักบริหารและนักวิชาการ

76. ศาสตราจารย ์ดร.เอกวิทย์  ณ ถลาง ท่านเป็นนักการศึกษาด้วย นักวิชาการด้วย

77. ดร.อรัญ ชมไพศาล เป็นนักวิชาการ

78. คุณอดุลย์ศักด์ิ ตีระจินดา  ท่านช่วยเราเยอะ ตอนน้ันเราไปใช้สำนักงานตึกอำนวยการท่ีพญาไท 1 ตอนน้ันท่านเป็น

ผู้บรหิารโรงพยาบาลพญาไท

79. คุณอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ตอนน้ีท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม

80. อาจารย์อุทัย ทุติยะโพธิ ท่านมาช่วยวางรากฐานการสรา้งห้องสมุด ท่านให้รับคนเข้ามาเตรียมงานห้องสมุด

ก่อนล่วงหน้าเป็นปี ท่านอาจารย์อุทัยท่านมีส่วนช่วยออกแบบตึกหอสมุดแห่งน้ี เพ่ือให้ได้ห้องสมุดท่ีสมบูรณ์แบบ

ตามมาตรฐาน



.....รังสิตสารสนเทศ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1  มกราคม - มิถุนายน 255334

81. ท่านปลัดอาทร  ชนเห็นชอบ  ท่านเป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ท่านก็ให้ความเมตตาเพราะรู้จักกับคุณพ่อประสิทธ์ิ

เวลาคุณพ่อจะใช้ให้ไปท่ีทบวงฯ เราไม่รู้จะไปไหน เราก็ไปหาท่านปลัดฯ น่ันแหละ  ท่านปลัดฯ อาทรท่านจะช่วย

แนะนำ ในหลายๆ อย่าง

ต้องกราบขออภัยอีกหลายๆ ท่านที่กระผมไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมดและมิได้เอ่ยถึงนามของท่านไว้ ณ ที่นี้

ในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตก็ต้องกราบขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ในท่ีน้ีท่ีได้กรุณาช่วยและก็มีส่วนร่วมในการก่อต้ังมหาวิทยาลัย

ถ้าไม่มีพวกท่านท้ังหลายน้ีมหาวิทยาลัยรังสิตคงไมส่ามารถก่อกำเนิดได้ และก็รุ่งเรืองได้เหมือนดังทุกวันน้ี

ผู้ดำเนินรายการ : คุณพินิจได้เอ่ยไว้ว่าลืมช่ือไปสองสามท่าน และก็อ้างถึงว่าได้เขียนบทความน้ี พวกเราสามารถท่ีจะอ่านได้

เปน็บทความนงึอยูใ่นหนงัสือทีร่ะลกึพระราชทานเพลงิศพคณุพอ่ประสทิธิ ์ อุไรรตัน ์ ในนัน้ก็จะมเีรือ่งของประวตักิารกอ่ตัง้

หรือว่าประวัติผลงานท่านอยู่ในน้ันด้วยหลายบทความ ดิฉันขออนุญาตเอ่ยถึงเร่ืองท่ีคุณพินิจไม่เข้าใจว่าทำไมห้องสมุด จะต้อง

จ้างคนมาต้ังแต่ต้น วันน้ีคุณพินิจชิงลาออกไปก่อน คุณสมศักด์ิ ชัยรัตน์ล้ีตระกุล ชิงไปสวรรคก่์อน ตอนน้ีดิฉันก็เป็นบุคลากร

ท่ีอายุงานเก่าแก่ท่ีสุด ดิฉันเร่ิมงานกับมหาวิทยาลัยลัย 13 กันยายน 2528 ไปทำงานครัง้แรกก็ทำในส่วนออฟฟิศช่ัวคราวของ

โรงพยาบาลพญาไท 1 หลังจากน้ันก็มีการรับบุคลากรเพ่ิมจำนวนบรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ี รับสมัครอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีตามมาเร่ือยๆ

จนปัจจุบันเกือบ 2,000 คนอย่างที่ท่านอาจารย์สืบแสงได้เอ่ยตอนต้นนะคะ คำถามสุดท้ายและเป็นคำที่เราใส่ไว้ในชื่อของ

การเสวนาคร้ังน้ีคือแลหน้า ดิฉันอยากฟังท่านวิทยากรท้ัง 3 ท่านพูดถึงมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่ีกำลังจะเข้าปีท่ี 25 แล้วก็

อนาคตต่อๆ ไป ดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคงจะอยู่คู่ประเทศชาติไปอีกนานแสนนานด้วยความม่ันคง ยึดม่ันในเจตนารมณ์

อย่างแกร่งกล้า ท่านมองเห็นหรืออยากจะเห็นมหาวิทยาลัย หรืออยากจะฝากให้พวกเราซ่ึงเป็นผู้ท่ีทำงาน และวันน้ีก็มาร่วมกัน

เสวนาในครัง้น้ีอย่างไรบา้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง พรหมบุญ  : ก็ไม่ได้ให้ถามแต่เคยถามแล้วว่าสีมายังไง จะเอาไหมสีผมเข้าใจว่านอกจาก

ความชอบสีฟ้ากับสีบานเย็นโดยส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่ามาจากคุณพ่อประสิทธิ์ เพราะท่านเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบ สีเนี่ย

เป็นสีที่ได้ไปทางสวนกุหลาบ สีบานเย็น สีฟ้าด้วยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น ประเด็นต่อมาก็คือแลหน้าเนี่ยผมมองว่ารังสิต

ก็เปรียบเหมือนกับคนเข้าเบญจเพสแลว้ เราก็ว่ิงมา 25 ปีแล้วไม่ใช่เดิน เราว่ิงแล้วกระโดดคำ้ถ่อ จนกระทัง้ว่าต้ังแต่เราเกิด

มาใหม่ๆ เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยเขาตกใจที่รังสิตกล้าและก็บ้าบิ่น เรากล้าและบ้าบิ่นคือกล้าทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำ

แต่ว่าในช่วงแรกๆ 10 ปีแรก 5 ปีแรกมีแต่คนมาดูงานเรา เรารับไม่หวาดไม่ไหว เด๋ียวน้ีก็มีคนพยายามมาดูงานอยู่ แต่เราพยายาม

ดูแลตัวเองอยู่ แล้วเราว่ิงมาไกลพอสมควร ผมมองว่าจากน้ีไปเม่ือเราเบญจเพสแลว้เราจะตอ้งยึดหลัก 2-3 อย่างโดยแลหลัง

ไปด้วย มองไปขา้งหน้าด้วยว่า เราจะตอ้งทำอย่างไงกไ็ด้ให้รังสิตมีความแข็งแกรง่ในทกุด้าน คือจะทำอะไรตอ้งนึกถึงว่าเรา

จะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยและกบัโลกน้ีไปนาน ทำอะไรท่ีจะทำให้เราเข้มแข็ง และแข็งแกร่งได้ต้ังแต่จิตวิญญาณของความเป็น

มหาวิทยาลัยรังสิตน่ีจะต้องมี ความมุ่งเพ่ือคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย สองเราต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปตามใคร

ใครจะตามเราไมว่่า เราจะต้องไม่ตามใครแตเ่ราอย่าหลงตัวเอง ก็ฝากไว้ในฐานะว่าเป็นคนหน่ึงท่ีรวมคิดรวมทำแล้วเรา ก็อย่า

หลงตัวเองแล้วก็ต้องคิดถึงส่วนรวมใหม้ากๆ อะไรท่ีเราทำดีอยู่แล้วเราก็ต้องรักษาเอาไว้แล้วก็ทำให้มันดีข้ึนไป อะไรท่ีมันไม่ดี

ผมยกตัวอย่าง อย่างเร่ืองยุคแรกๆ เราเน้นเร่ืองความสะอาดมาก เด๋ียวน้ีก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไร ทำอย่างไง แล้วก็ยุคแรกๆ

น่ีนักศึกษาแต่งตัวเรียบร้อย ดูหนังสือเล่มน้ีก็ได้นะหนังสือตอนเป็นมหาวิทยาลัย เด๋ียวน้ีนักศึกษามากข้ึนเราก็ไม่ว่าก็อินเทรนด์

ว่านักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาแต่งเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเชย ก็ฝากนักศึกษาบอกเพื่อนๆ มันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าแต่งเรียบร้อย

แล้วมันเชยเน่ีย แต่อันน้ันยังไม่สำคัญเท่ากับว่าต้องทำประโยชนใ์ห้กับส่วนรวมแลว้ก็พยายาม ท่ีจะทำใหรู้้ว่าความเป็นรังสิต

น้ันก็คือได้แต่ให้ ให้กับประเทศชาติ ให้กับสังคม ตามคำขวัญของเราว่าเราจะสร้างแต่ส่ิงท่ีดีๆให้แก่สังคม ผมก็ฝากไว้แต่เพียงว่า

การก้าวไปข้างหน้ายังมีขวากหนามอีกเยอะ ผมยกตัวอย่างสั้นๆ ปี 2015 บทบาทอาเซียนมีผลโดยสมบูรณ์การแข่งขัน

ทางการศึกษาจะเป็นไปโดยเสรี น่ันหมายความว่านักศึกษาไม่เตรียมตัวจะถูกแย่งงานจากนักศึกษากลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะ
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เขาวิศวกรสามารถจะมาทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมี license อะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็ดี

ผู้บริหารก็ดีต้องคำนึงว่ารังสิตจากน้ีไปจนถึง 2015 จะต้องเตรียมตัวรับกับอันน้ีด้วย สองการแข่งขันในมหาวิทยาลัยไทยและ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศจะสูงเพราะว่าต่างประเทศเขาเปิดแล้ว FTA เขาเซ็นไว้กับหลายประเทศแล้ว กับออสเตรเลีย

กับอินเดีย กำลังจะลงนาม ญ่ีปุ่น อเมริกา อะไรต่ออะไร เพราะฉะน้ันด้านการศึกษาเราต้องยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเราเอง

ให้มากท่ีสุด ก็ฝากไว้แค่น้ีว่าส่ิงไหนทีจ่ะทำไดคื้อความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่าย

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ : ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างย่ิงท่ีส่วนหน่ึงท่ีหายไปวนัน้ีก็ได้เติมเต็ม หลายๆเร่ืองท่ีไม่เคยรู้

ผมมารู้วันน้ี มีเร่ืองประหลาด ๆ เยอะ ในแง่ดีนะ ทุกวันท่ีได้ยินตัวช่ือมหาวิทยาลัยรังสิต ส่ือโดยท่ัวไปน่ีก็นึกถึงเร่ืองเก่าๆ

ทีจ่รงิบคุลากรทีน่ี่ น้องๆ ทีน่ี่ควรจะภาคภมิูใจเปน็อย่างยิง่ ตอนทีเ่กิดมาน่ีเกิดมายากจรงิๆ ผมกผ็า่นช่วงชวีตินัน้มา และ

ก็เกิดมาดว้ยจติวญิญาณทมีีความมุง่มัน่ปรารถนาทีดี่ตอ่สังคมและสว่นรวม การมองไปขา้งหนา้ผมกยั็งคดิวา่มหาวทิยาลยั

รงัสติควรทีจ่ะมองในเรือ่งความตอ้งการทางสงัคมเนีย่เปน็หลกั คือส่ิงทีมั่นเกดิขึน้ในความตอ้งการ ณ ขณะนีกั้บสิง่ทีม่อง

ไปข้างหน้าความต้องการในอนาคตเนีย่ ส่วนท่ีเป็นความต้องการในอนาคตมนัยากกว่าแล้วก็ผมคิดว่าบุคลากรท่ีน่ี มีความรู้

ความสามารถสูงยังมองไปข้างหน้าได้เยอะ รู้ว่าสังคมยังต้องการอะไร บุคลากรที่สำคัญเราก็ต้องผลิตตามไปอย่างนั้น

ในธุรกิจการเงินท่ีผมอยู่เน่ีย ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือการต่อสู้ทางเร่ืองคุณภาพของบุคลากร ในเร่ืองของประเทศเน่ียผมก็ว่าไม่ต่างกัน

เท่าไรคือคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเร่ืองสติปัญญา เร่ืองความรู้ท่ีมีอยู่ ในประสบการณท่ี์ผ่านมาไม่ว่าการเรียน

ท่ีน่ีหรือต่างประเทศ ผมคิดว่าคนไทยหลายคนไม่ได้เก่งด้อยไปกว่าคนต่างชาติเลย ในหลายๆเร่ืองอาจเก่งกว่าแต่ท่ีสำคัญท่ีสุด

ก็คือว่า จำนวนคนเก่งในเมืองไทยมันน้อย มันสู้กันไม่ไหว ถ้าจะมีโอกาสทำใหค้นเก่งๆ มันเยอะข้ึน เราก็สามารถท่ีจะพาไปใน

ทิศทางที่มีประโยชน์มากๆ กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ภารกิจจริงๆ ของตัว

มหาวิทยาลัย โดยทั่วๆ ไปคือเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กับอีกสิ่งหนึ่งคือผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ

ที่จะใช้ในการพัฒนาสังคมต่อไปข้างหน้า สองเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยส่วนใหญ่ทำได้แค่เรื่องการผลิต

บุคลากรเป็นหลัก คือหลายๆ คนก็บอกว่าทำหน้าท่ีเป็นโรงงานขายส่งคือไปรับเอาองค์ความรู้ต่างประเทศมา แล้วก็มาหีบห่อ

ใหม่แล้วก็ส่งให้นักศึกษา โดยทั่วไปเรายังไม่ถึงขั้นเป็นโรงงานผลิตเอง แต่ผมคิดว่าที่นี่ช่วงแรกๆ ที่มองว่าเราอยากเป็น

แสตมฟอร์ดมันไปไกลกว่าน้ันเยอะ มันเป็นอุดมการณ์ท่ีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีน่ี บุคลากรในปัจจุบันก็ยังมุ่งหวังอยู่ผมก็ยังอยาก

จะใหยึ้ดอุดมการณ์อย่างน้ีไว้ มองไปขา้งหน้าและก็ทำใหม้หาวิท ยาลัยรังสิตเป็นรูปแบบมหาวทิยาลัยตัวอย่างของเมืองไทย

เป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างงานวิจัย สร้างความรูใ้หม่ๆ ให้กับสังคมไทย และก็เป็นแกนกำลังสำคัญท่ีทำให้เมืองไทยเน่ียก้าวไป

ข้างหน้าได้ไกลๆ ผมเองอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินเนี่ยมานานพอสมควรถ้าเกิดว่าในอนาคต มีโอกาสที่จะรับใช้

อะไรไดก็้ยินดีอย่างย่ิง กับมหาวทิยาลัยรังสิตซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตผมเลย

คุณพินิจ วุฒิพันธ์ุ :ผมว่าในศตวรรษหน้าของมหาวิทยาลัยรังสิต ก็ให้ดูเกี่ยวกับว่ามหาวิทยาลัยเรามีพันธกิจอะไรอยู่

ท่ีผมลองคิดๆ และ list ดูผมว่าพันธกิจของสถาบันการศึกษาท่ัวไปไม่เฉพาะของมหาวทิยาลัยรังสิตก็น่าจะมีอยู่ 2 ด้าน

ด้านท่ี 1 คือเร่ืองการพฒันามนุษย์เป็นพันธกิจอย่างหนึง่

ด้านท่ี 2 คือพัฒนามนุษย์เพ่ือไปสูจุ่ดมุ่งหมายอนัเป็นประโยชนต่์อสังคม

ด้านท่ี 1  พันธกิจการพัฒนามนุษย์ท่ีเป็นพันธกิจของมหาวทิยาลัย ควรมี 5 ประการ

ประการที ่1 การพัฒนาความรูแ้ละวทิยาการตา่งๆ

ประการที ่2 การพัฒนาความประพฤต ิ ก็คือการกระทำและการปฏบัิติตน

ประการที ่3 พัฒนาทัศนคติ ความคิด ให้มีแนวทางทีถู่กท่ีควร

ประการที ่4 พัฒนาค่านิยม หรือส่ิงท่ีสังคมยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำตน

ประการที ่5 การพัฒนาคุณธรรม หรือคุณความดี หรือถ้าจะเรียกง่ายๆ ว่าพัฒนาศีลธรรม

ด้านท่ี 2 พันธกิจท่ีว่าพัฒนาเพ่ือจุดมุ่งหมายอะไร เพ่ืออะไร ท่ีผมคิดๆไว้มี 6 อย่าง คือ
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1. พัฒนาเพือ่ใหบั้งเกดิความสำนกึในความเปน็คนไทยรว่มกนั

2. พัฒนาใหบั้งเกิดสำนึกในการใชสิ้ทธเิสรีภาพในกรอบแหง่กฏหมายและศลีธรรม

3. พัฒนาใหบั้งเกิดความสำนึกในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ

4. พัฒนาใหบั้งเกิดความยึดม่ันและความเขา้ใจในหลกัธรรมะ

5. พัฒนาใหบั้งเกิดความสำนึกในการบำรงุรักษามรดกทางศลิปวัฒนธรรมของชาติ

6. พัฒนาให้รู้รักการค้นคว้า การวิจัยในทุกๆ สาขาวิชาการเพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่สังคมและต่อโลก

ผมว่าพันธกิจต่างๆ ท่ีทบวงฯ ได้กำหนดเอาไว้ก็มีอยู่ส่วนหน่ึงแต่ในทศวรรษหนา้ซ่ึงเป็นทศวรรษทีภั่ยธรรมชาติต่างๆ

กำลังมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายุ เป็นอุณหภูมิ เป็นน้ำกัดเซาะชายฝ่ัง เป็นอากาศมลพิษอันน้ีก็คือเป็นผลจากการสืบเน่ืองของ

การพัฒนาทางเทคโนโลยท่ีีมีผลทำลายต่อส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน ผมว่าในทศวรรษหนา้คงไม่มีเฉพาะมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีจะต้อง

มีการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรว่าควรจะเขียนหลักสูตรอย่างไร จัดการเรียนการสอนอย่างไร วิชาอะไรเพ่ือให้บัณฑิต

ของแตล่ะสถาบนั การศึกษาน้ันมีความรูสึ้กรับผิดชอบตอ่สังคมและตอ่มนุษย์ส่วนรวมใหม้ากข้ึนแล้วก็แก้ไขปัญหาของโลก

แก้ไขปญัหาวกิฤติต่างๆ ท่ีกำลังจะเกดิข้ึนใหห้มดไป ในฐานะทีส่ถาบันการศึกษาทกุแหง่มีส่วนช้ีนำในการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ

ของสังคม ของประเทศและของมนษุยชาติ

ผู้ดำเนินรายการ : ดิฉันขออนุญาตท่ีจะไม่สรุปก็ถือเป็นประเด็นท่ีท่านวิทยากรอยากเห็นในทศวรรษหนา้ หรือในทศวรรษ

ที่มหาวิทยาลัยจะ 25 ปีแล้วก็ท่านพูดไปถึงอีก 10 ปีข้างหน้าด้วย ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังคงได้รับประโยชน์หรือได้รับทราบ

อย่างน้อยได้มีโอกาสแบ่งปันความภาคภูมิใจว่ามหา วิทยาลัยรังสิตก่อต้ังมาด้วยเหตุผล และก็เจตนารมณ์ตรงท่ีมีความยึดม่ัน

ในอุดมการณ์เพ่ือการพัฒนาคน พัฒนาประเทศเปน็อย่างย่ิง มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ มากมายกว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยเป็น

ความภูมิใจของเราเป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยืนยันว่ามีมาตรฐาน คุณภาพในการจัดการอุดมศึกษาท่ีดีแห่งหน่ึงในประเทศไทย

ดิฉันคิดว่าได้เวลาท่ีเหมาะสมพอสมควรแลว้นะคะ ดิฉันขออนุญาตใหท่้านผู้ร่วมเสวนาและผูฟั้งกรุณาปรบมอืให้เกียรติท่าน

วิทยากรนะคะ...
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ทยาลัยรังสิต  เป็นสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวทิยาลัยให้เปิดดำเนินการได้ต้ังแต่วันท่ี

25 มกราคม พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต

ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยสนับสนุนทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม  เป็นศูนย์กลางการเผยแพรแ่นวความคิดและค่านิยมท่ีจะส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ และ

เพ่ือแบง่เบาภาระของรฐับาลในการจดัการอุดมศึกษาใหส้อดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ด้านงานบริการวิชาการ วิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงการพัฒนาของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจน

ความหลากหลายของสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมอย่างกว้างขวาง

จนได้มีการจัดต้ังสถาบันบริการสารสนเทศข้ึนคือ “ห้องสมุด” เพ่ือทำหน้าท่ีเป็นแหล่งสะสมและให้บริการสารสนเทศท้ังในรูปส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ตามความต้องการ

ความเป็นมา

ณ จุดเร่ิมต้น...หอสมุดวิทยาลัยรังสิต

ดร.มลิวัลย์ ประดษิฐ์ธีระ*

วิ

*ผู้อำนวยการสำนกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต

วิทยาลัยรังสิตเห็นความสำคัญของห้องสมุดว่าคือขุมทรัพย์แห่ง

ปัญญา จึงได้เริ่มวางแผนจัดตั้งห้องสมุดขึ้นพร้อมๆ กับการตั้งวิทยาลัย โดย

ได้วางโครงการตัง้ห้องสมุดข้ึน เม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2528 ตึกอำนวยการ

ช้ัน 6 ของโรงพยาบาล พญาไท 1 ให้เป็นท่ีทำการช่ัวคราว โดยเร่ิมสรรหาบุคลากร

และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน สำหรับบุคลากรที่มาเริ่มปฏิบัติงาน

เป็นชุดแรก ประกอบด้วย บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที ่คือนางสาวมลิวัลย์

ประดิษฐ์ธีระ  นางสาวมุกดา ชวาลพานิช นางสาวชะอ้อน พันถัน นางสาวพรศรี

สุขการค้า นางสาวพัชรา พุทธเจริญ และนางสาววรากร รักษาสัตย์

สำหรับโครงการจัดการศึกษาในเอกสารวิทยาลัยรังสิต 2528 ระบุไว้ว่า

วิทยาลัยรังสิตจะจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีระบบการศึกษาทวิภาค

ประกอบดว้ย คณะวชิา 1 คณะ คือ คณะเทคโนโลยกีารจัดการ อันประกอบ

ด้วยสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ และบริหารงานอุตสาหกรรม แต่จากประวัติความ

เป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำเนิดขึ้นโดยดำริของนาย

ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมมือพัฒนาทรัพยากรพยาบาล

และการสาธารณสุขของประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งและเปิดดำเนินการ

สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2529 เป็นต้นมา” คณะที่เปิดการเรียนการสอนใน

ปีการศึกษา 2529 จึงประกอบดว้ยคณะบรหิารธุรกิจ และคณะพยาบาลศาสตร์
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ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาในระยะแรกจึงครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของทั้งสองคณะ และ

เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทำให้บรรณารักษ์ได้มีโอกาสทำงานกับท่านคณบดีคนแรกของคณะบริหารธุรกิจ คือ ดร.บุญธรรม

สมบูรณ์สงค์ และท่านรองศาสตราจารยล์ะออ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะพยาบาลศาสตรอ์ย่างใกล้ชิด ท้ังน้ี เพ่ือให้การ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการศกึษาท่ีทบวงมหาวทิยาลัยกำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด

รายละเอียดท่ีเก่ียวกับห้องสมุดเม่ือเร่ิมต้นตามท่ีปรากฏในเอกสารวิทยาลัยรังสิต 2528 ท่ีเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย

เพ่ือขออนุญาตก่อต้ังวิทยาลัยฯ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

วิทยาลัยฯ จัดให้มีห้องสมุดเป็นเอกเทศแบบมาตรฐานมขีนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. มีความจุโต๊ะ-เก้าอ้ี 300

ท่ีน่ัง ภายในมีการจัดระเบียบการใช้ห้องสมุดสากล ประกอบด้วย

1. ช้ันการจดัเลขหมู่หนังสือ

2. ส่วนทีเ่ป็นหนังสืออ้างอิง

3. บรเิวณอา่นหนังสือ

4. บริเวณทางเข้าและทางออก มีบริการรับฝากของ

5. มีสำนักงานสำหรบับรรณารกัษ์และเจา้หน้าท่ี

6. มีห้องซ่อมหนังสือและบรกิารเย็บเล่ม

7. จัดบรกิารถ่ายสำเนาหรอืเอกสารภายในหอ้งสมุด

8. จัดห้องฉายวิดีโอ สไลด์ และห้องประชุมขนาดเล็ก

9. บริเวณอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร และจัดนิทรรศการ

10. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดอย่างเพียงพอ กล่าวคือ บรรณารักษ์ห้องสมุด ผู้ช่วยบรรณารักษ์    เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด

และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ซ่ึงมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา"

สำหรับจำนวนหนังสือและตำราเรียน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในป ีพ.ศ.2528 ครอบคลุมวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป

บัญชี การเงินและการธนาคาร ภาษาอังกฤษ การตลาด การบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์หนังสืออ้างอิง เช่น เอนไซโคลพีเดีย ราชกิจกานุเบกษา พจนานุกรม เป็นต้น นอกจากน้ียังมี

อุปกรณ์ห้องสมุด ได้แก่ ครุภัณฑ์ห้องสมุด เครื่องพิมพ์ดีด วิดีโอ เครื่องฉายสไลด์ ชุดซ่อมหนังสือและอุปกรณ์เย็บเล่ม

และเคร่ืองปรับอากาศและพัดลม ฯลฯ

ต่อมาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอน

ในเดือนมิถุนายน 2529 วันท่ี 10 เมษายน 2529 วิทยาลัยฯ

จึงได้ย้ายจากท่ีทำการช่ัวคราวมายังท่ีทำการถาวรคือท่ีหมู่บ้าน

เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รวมท้ัง

ห้องสมุดท่ีได้ขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์

ท่ีได้เตรียมการไว้มาเร่ิมให้บริการท่ีช้ัน 3 ห้อง 301 และช้ัน 4

ห้อง 401 ของอาคารประสิทธิรัตน์ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว

วิทยาลัยรังสิตยังมีเพียงอาคาร 2 หลัง คือ อาคารประสิทธิรัตน์

และอาคารประสทิธิพั์ฒนาเทา่น้ัน
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      ถัดมาเพียงหนึ่งปีเมื่อนักศึกษาจำนวนเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องจัดหาห้องเรียน

เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำนักหอสมุดจึงได้ย้ายจากอาคารประสิทธิรัตน์มาให้

บริการท่ีช้ัน 2 ของอาคารประสทิธ์ิพัฒนาซ่ึงเป็นอาคารหอพักนักศึกษาในวันท่ี 25

มีนาคม 2530 ซึ่งมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานประมาณ 1,500 ตารางเมตร แบ่ง

เป็นห้องสำหรับให้บริการรวม 4 ห้อง คือ ห้องอ่านหนังสือตำราภาษาไทย ภาษา

ต่างประเทศ ห้องวารสาร ห้องวดีิโอ ห้องทำงานดา้นบรหิารและดา้นเทคนิค คือ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และงานจัดหมวดหมู่และลงรายการ

งบประมาณ

รายละเอียดด้านการเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดที่ปรากฏ

ในเอกสารวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2528 ระบุว่าวิทยาลัยรังสิตมีเงินทุนประดิมและ

ทรัพย์สินที ่ใช้ในการจัดตั ้งในส่วนของกองทุนวิจัยและห้องสมุด จำนวน

2,303.000.00 บาท (สองล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินสด จำนวน

400,000.00 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) ค่าครุภัณฑ์และหนังสือ จำนวน 1,903,000.00 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสามพันบาทถ้วน)

โดยในระยะเตรียมการเปิดวิทยาลัยเมื่อ เดือนตุลาคม 2528-พฤษภาคม 2529 สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณสำหรับ

จัดซ้ือหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับคณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาลศาสตร ์2 คณะแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน

รวมจำนวนทัง้ส้ิน 361,150.61 บาท (สามแสนหกหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

การสร้างอาคารหอสมุด

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีสถานที่สำหรับให้บริการวิชาการอย่างเหมาะสม วิทยาลัย

จงึไดอ้นุมัตใิหก่้อสรา้งอาคารหอสมดุข้ึนเปน็อาคารเอกเทศเพือ่ไวใ้ชง้านดา้นหอ้งสมดุโดยเฉพาะ มีสถานทีท่ำงานอยา่งเปน็

สัดส่วน มีห้องอ่านหนังสือ ตำรา และวารสารทีก่ว้างขวางพอท่ีจะให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการ

สารสนเทศและการนำเทคโนโลยท่ีีทันสมัยเข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสามารถศึกษาและค้นคว้าวิจัย

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ  อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล่าถึงเร่ืองการสร้างอาคารหอสมุดไว้ใน

หนังสือ “เจ็ดสิบสองปีแห่งชีวิตท่ีลิขิตด้วยเวลา อาจารย์ ดร.อุทัย ทุติยะโพธ” ว่า

“...ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ท่านอธิการบดี (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) ได้ติดต่อขอให้ไปทำหนา้ท่ีท่ีปรึกษา

เพื่อให้คำแนะนำแก่ คุณสุวิช ชูสวัสดิ์ สถาปนิกผู้ที่จะออกแบบอาคารหอสมุดของมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับแจ้งว่าได้

ไปเปิดสำนักงานดำเนินกิจการห้องสมุดเป็นการช่ัวคราวท่ีช้ัน 6 อาคารจอดรถ โรงพยาบาลพญาไท 1 และขอให้ช่วยไปดูสถานท่ี

ด้วย

ได้เริ่มทำงานกับสถาปนิกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2529ได้ให้ข้อมูลและแนะนำเรื่องการทำออกแบบแปลน

อาคารหอสมุดว่าแตกต่างๆ กับอาคารทั่วๆ ไป พร้อมทั้งให้เอกสารมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัย

จัดทำเมื่อ พ.ศ. 2529 ไปศึกษากับทั้งแนะนำให้ทราบถึงลักษณะของห้องสมุดที่ดีว่าเป็นอย่างใด โดยให้เอกสารภาษาต่าง

ประเทศที่มีภาพประกอบ และขอให้นำข้อคิดเห็นที่ให้ไปนำเสนอต่อท่านอธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเริ่มร่างแปลน

จากความคิดเห็นที่ได้นำเสนอฝากสถาปนิกได้แจ้งให้ทราบว่าท่านอธิการบดีเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการได้ สถาปนิก

ได้มาติดต่ออยู่ประมาณ 4-5 คร้ังเพ่ือซักถามเพ่ิมเติมในส่วนท่ีข้องใจสงสัย แล้วจึงเร่ิมลงมือเขียนแปลน
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ในระยะน้ันได้รับการติดต่อจากกระทรวงสาธารณสขุขอให้ไปเป็นท่ีปรึกษาระยะส้ันท่ีประเทศพม่า ระหว่างวันท่ี 24

กุมภาพันธ์ ถึง 9 เมษายน 2529 … เม่ือกลับจากประเทศพม่า สถาปนิกได้มาพบอีก 2-3 คร้ัง  แต่ในระยะหลังก็จะติดต่อมาทาง

โทรศัพท์ ต่อจากน้ันก็ไม่ได้ทราบคบืหน้าของการร่างแปลนตามทีใ่ห้ข้อคิดเห็นไป

เดือนกุมภาพันธ์ 2530 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตอธิการบดีได้โทรศัพท์ขอให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นทางการใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดในเดือนมีนาคม ได้เรียนให้ทราบว่ายังไม่สามารถปฏิบัติในระยะน้ันได้ เน่ืองจากยังไม่หาย

จากการได้รับอุบัติเหตุและได้ขอผลัดไปเป็นเดือนเมษายน จึงนับเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตอย่าง

แท้จริงต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2530 เป็นต้นมา

หลังจากท่ีได้มีการแก้แบบแปลนกนัอีกหลายคร้ัง การก่อสร้างอาคารหอสมุดได้เร่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2530

เป็นอาคารเสริมเหล็ก 5 ช้ัน และช้ันลอย 1 ช้ัน มีเน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด 9,300 ตารางเมตร แบ่งเป็นเน้ือท่ีสำหรับใช้สอยของ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ห้องสมุดสามารถจุผู้อ่านได้ประมาณ 2,000 กว่าคนและสามารถจุ

หนังสือได้ประมาณ 4,000,000 เล่ม

แต่เนื่องจากการขาดแคลนเหล็กเส้นทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง สามารถดำเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2532 ส้ินค่าก่อสร้างรวมทัง้วัสดุครุภัณฑ์ เป็นมูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท

ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศประเภทตา่งๆ คือ หนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง ตลอดจน

โสตทัศน์วัสดุประเภทตา่งๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดระบบทรพัยากรสารนิเทศให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึง

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ ในการก่อสร้างอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็น

กรรมการในการตรวจสอบและรบังาน”

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด

วิทยาลัยรังสิตได้ทำสัญญาก่อสร้างอาคารหอสมุดกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวชิรไชย เม่ือวันท่ี  23 ธันวาคม 2530 โดย

นายสุวิทย์ ชูสวัสด์ิ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ  มีเน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 9,286 ตารางเมตร ลักษณะเป็นอาคารเสริมเหล็ก

5 ช้ัน และมีช้ันลอย 1 ช้ัน  การจัดสรรพ้ืนท่ีใช้สอยของแต่ละช้ัน มีดังน้ี

ช้ันท่ี 1 ใช้เป็นท่ีปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องประชุมซ่ึงจุผู้ใช้ได้ประมาณ 300 คน และห้อง

ทบทวนการศกึษาของสำนักหอสมุด ซ่ึงจุผู้ใช้ได้ประมาณ 150 คน

ช้ันท่ี 2 (ชั้นลอย) ด้านทิศตะวันออกใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

และฝ่ายจัดหมวดหมู่และลงรายการ ด้านทิศตะวันตก เป็นห้องบริการส่ือโสตทัศน์ซ่ึงมีวีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง เทปคาสเซท

และสไลด์
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ช้ันท่ี 3  ห้องอ่านหนังสือตำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ห้องหนังสืออ้างอิง และภาคต้นของปีการศึกษาภาคต้น

พ.ศ. 2533 ได้แยกหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปไว้ท่ีช้ัน 4

ช้ันท่ี 4 ห้องวารสาร เดิมเป็นห้องวารสารแตไ่ด้ย้ายไปอยู่ท่ีช้ัน 5 และจัดให้ช้ัน 4 เป็นห้องอ่านหนังสือตำราทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต้ังแต่ภาคต้นของปีการศึกษา 2533

ช้ันท่ี 5 ห้องวารสาร โดยเร่ิมให้บริการในภาคแรกของปกีารศึกษา พ.ศ.2533

ช้ันท่ี 6 ห้องประวติัและเอกสารของวทิยาลัยรังสิต ห้องศึกษาเด่ียวของอาจารยแ์ละนักศึกษา

พิธีเปิดอาคารหอสมุด

อาคารหอสมุดใช้เวลาการก่อสร้างประมาณสองปจึีงแล้วเสร็จ โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ข้ึนในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2532  โดยได้รับเกียรติจากนายทวิช กล่ินปทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวทิยาลัยในขณะน้ันมา

เป็นประธานในพิธี มีการทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร ซึ่งนอกจากจะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

มาร่วมงานแล้ว ยังมีบุคคลสำคัญในแวดวงสถาบนัอุดมศึกษาและห้องสมุด อาทิ นายอาทร ชนเห็นชอบ อดีตปลัดททบวง

มหาวิทยาลัย ดร.ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาจารย์นิตยา พีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์  ให้เกียรติมาร่วมพิธีฯ และเย่ียมชมภายในอาคารหอสมุด
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การบริหารงานของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ สายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารที่วิทยาลัยรังสิตได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น นโยบายการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

คือการบริการทางวชิาการแก่ผู้ใช้ของวิทยาลัยรังสิต เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพทางการศกึษา และเพ่ิมประสิทธิภาพทาง การสอน

งานค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย โดยรับผิดชอบในการรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อให้บริการ

ตามความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพฒันาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ

คือ

1. เพ่ือให้บริการทางวชิาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยจัดหาและพัฒนาทรัพยากร

สารนิเทศ ท่ีทันสมัยให้มีปริมาณและคณุภาพเหมาะสมกบัหลักสูตรของวทิยาลัยและมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อพัฒนาแหล่งสารนิเทศของวิทยาลัย โดยรวบรวมผลงาน และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงาน และ

บุคลากรของวิทยาลัยรังสิตเพ่ือปรับปรุงระบบสารนเิทศให้มีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรสารนิเทศ

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยให้สามารถใช้

ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในการพฒันาประเทศโดยจดัให้มีการยืมระหว่างห้องสมุด

และการแลกเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ์

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักหอสมุดบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ สำนักหอสมุดจึงได้แบ่งส่วนงาน

ภายในสำนักฯ ออกเป็น 6 ฝ่าย เพ่ือทำหน้าท่ีจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ จัดเก็บ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

1. ฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานสารบรรณ งบประมาณ การเงิน การบรหิารงานบคุคล ธุรการ และการ

ประสานงานท่ัวๆ ไป จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ จัดเก็บสถิติประมวลผล การปฏิบัติงานของสำนักฯ จัดทำรายงานประจำป ีและทำการ

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสำนักหอสมุดตลอดจนควบคมุดูแลรักษาพัสดุ อาคาร สถานท่ี

2. ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการเข้า

ห้องสมุด เสนอรายชื่อสิ่งพิมพ์แต่ละสาขาวิชาให้อาจารย์พิจารณาเลือกซื้อ ตลอดจนดำเนินการในการจัดซื้อ ขอรับบริจาค

แลกเปล่ียน จัดทำสถิติการส่ังซ้ือแยกตามสาขาวิชา จัดสรรและควบคุมการใช้งบประมาณการซือ้หนังสือให้อยู่ในวงเงินท่ีได้รับ

3. ฝ่ายจัดหมวดหมูแ่ละลงรายการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวเิคราะห์เน้ือหาของหนังสือ เอกสารท้ังภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ การลงรายการ  ตลอดจนการดำเนินการเก่ียวกับกรรมวิธีในการเตรียมหนังสือและเอกสารต่างๆ ให้พร้อม

ท่ีจะบรกิารได้ทันที ผลิตและเผยแพรร่ายช่ือหนังสือใหม่ประจำเดอืน
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4. ฝ่ายวารสาร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหาและให้บริการทางด้านวารสาร จุลสาร และเอกสารต่างๆ ทำหน้าท่ี

คัดเลือก สั่งซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จัดสรรและควบคุมการใช้งบประมาณการบอกรับวารสารให้อยู่ใน

วงเงินท่ีได้รับ จัดทำสถิติ ทำสำเนาสารบัญ ทำดรรชนีวารสารและกฤตภาค

5. ฝ่ายบริการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการยืม-คืน บริการ

หนังสือสำรอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการข่าวสารทันสมัย

บริการสารนิเทศ การสอนวิธีใช้ห้องสมุด การจัดทำบรรณานุกรมเฉพาะ

วิชา และการทำสถิติ

6. ฝ่ายสื่อโสตทัศน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา

วิเคราะห์ และคัดเลือกวัสดุส่ือโสตทัศน์ ได้แก่ ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช

วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง สไลด์ และวัสดุลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ือหรือติดต่อขอรับบริจาคจาก

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ ให้บริการส่ือโสตทัศน์ จัดทำคู่มือ  ให้คำแนะนำใน

การใช้สื่อโสตทัศน์ ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ในด้านการจดัหาและการบรกิาร

การจัดบริการของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ สำหรับปีการศึกษา 2529 ซ่ึงเป็น

ปีการศึกษาแรก สำนักหอสมุดเปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 08.30-16.30

น. ต่อมาเมื่อมีคณะและจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น สำนักหอมุดจึงได้

ขยายเวลาการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของ

วทิยาลยัไดมี้สถานทีส่ำหรบัทบทวน บทเรยีนและศกึษาคน้ควา้หลงั

เลิกเรียน จากเวลาปกติไปเป็นเวลา 8.30 - 20.00 น. ระหว่างวันจันทร์

ถึงวันศุกร์ ในเวลาเปิดภาคการศึกษา ส่วนวันเสาร์ วันอาทิตย์และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ยังไม่เปิดบริการ สำหรับผู้มีสิทธ์ิใช้ห้องสมุด ได้แก่

นักศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ

เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ท่ีเคยสอนในวิทยาลัยรังสิต

ต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด และต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ว่าด้วยระเบียบการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2530 คือ

1. บริการยืม-คืน คือการให้ยืมสิ ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น

หนังสือตำรา เอกสารการวิจัย หนังสือนวนิยาย และส่ือโสตทัศนวัสดุ

2. บริการหนังสือสำรอง เป็นบริการที่จัดขึ้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่ง ขอให้ห้องสมุด

จัดหนังสือตำราหรือส่ิงพิมพ์ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนไว้ให้นักศึกษาได้ใช้โดยท่ัวถึงกัน และให้ยืมตามเวลาซ่ึงได้กำหนดข้ึน

3. บริการจองหนังสือ ในกรณีที่ผู้ใช้หาเอกสารจากชั้นหนังสือไม่พบเพราะมีผู้ใช้อื่นยืมไป ก็จะให้เขียนจองไว้

ในแบบฟอรม์แล้วทางสำนักหอสมุดจะเรียกคืนเอกสารเล่มน้ันๆ มาให้ แต่ผู้ใช้จะต้องมารับเอกสารตามกำหนดเวลา
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 4. บริการสารนิเทศ บริการค้นข้อมูลในสาขาวิชาท่ีต้องการความลึกซ้ึงละเอียดและกว้างขวาง ตลอดจนรวบรวม

บรรณานุกรมแต่ละสาขาวิชาตามความต้องการของผู้ใช้ คือ อาจารย์และนักวิจัย และให้ความช่วยเหลือในการช่วยการค้นคว้า

โดยการแนะนำการเขยีนบรรณานกุรมและเชิงอรรถแกนั่กศึกษา

 5. บริการแนะนำการอ่าน  การจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ใช้คือ การตรวจความเรียบร้อย

ถูกต้องของหนังสือ วารสารเอกสารสิง่พิมพ์ก่อนนำออกให้บริการ การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดหนังสือท่ีมีผู้ใช้แล้วข้ึนช้ัน

หนังสือ การอ่านช้ัน และการตรวจหนงัสือบนชัน้เพ่ือความถูกต้อง นอกจากน้ันยังใหบ้ริการช่วยเหลือ แนะนำผูใ้ช้เก่ียวกับ

การใชห้นังสือและหอ้งสมุด

 6. บริการแนะนำการใช้ส่ือโสตทัศน์   แนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ส่ือโสตทัศน์ ได้แก่ สไลด์ เทปคาสเซท วีดิทัศน์

โดยใหยื้มใช้ได้ท้ังภายในและภายนอกสำนกัหอสมุด

 7. บริการช่วยการคน้ควา้เอกสารของวทิยาลัย สำนักหอสมุดได้เร่ิมจัดเก็บเอกสารของวทิยาลัย โดยเริม่จาก

สำนักอธิการ งานบุคลากร งานวิชาการ งานวางแผนพฒันาและอ่ืนๆ ซ่ึงต่อไปจะเปน็แหล่งสำหรับค้นคว้างานเอกสาร และ

จดหมายเหตขุองวทิยาลยั

 8. บริการยืมระหว่างห้องสมุด   จัดให้มีบริการยืมเอกสารต้นฉบับ มีการถ่ายเอกสารจากบทความในวารสารและ

เอกสาร ประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงไม่มีในสำนักหอสมุดแต่มีท่ีห้องสมุดอ่ืน

 9. บริการผลิตคู่มือเพื่อช่วยการค้นคว้า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ ให้คุ้มค่ากับ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายไป สำนักหอสมุดจึงได้ผลิตคู่มือช่วยการค้นคว้าข้ึน โดยการทำดรรชนวีารสาร เพราะวารสาร นิตยสาร

และหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเป็นบทความ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็น บทวิจารณ์ และข่าวเหตุการณ์ต่างๆ

นำมาจัดทำดรรชนไีว้เป็นคู่มือเพ่ือใช้ในการสบืค้นได้โดยสะดวกและรวดเรว็

10. บริการผลิตสิ่งพิมพ์และเผยแพร่สารนิเทศ จัดทำกฤตภาคโดยการตัดและรวบรวมบทบรรณาธิการ

บทความทีมี่คุณคา่และเรือ่งทีมี่ประโยชนท์างวชิาการจากหนงัสอืพิมพ์รายวนัโดยจดัแยกประเภทไวต้ามหวัเรือ่ง และจดัทำ

สำเนาสารบาญวารสารเพือ่เผยแพร่

11. บริการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานห้องสมุด ในระยะแรกจะเปน็งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ งานจัด

หมวดหมู่และการลงรายการ งานวารสาร และงานบริการยืม-คืน
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การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานห้องสมุด

สำนักหอสมุดได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เตรียมการเพื่อหาแนวทางและศึกษาความป็นไปได้ที่จะนำ

เทคโนโลยีสารนิเทศเข้ามาใช้ในกิจการของสำนักหอสมุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใชบ้ริการยิ่งกว่านั้นยังเป็นการยกระดับ และ

คุณภาพของสถาบันในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ให้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยอีกด้วย ความสำคัญ

ดังกล่าวจึงได้หาแนวทางที่เหมาะสมในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยเริ่มพิจารณาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุด

ท่ีใช้อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในระยะนัน้ เช่น DYNIX, TINLIB, VTLS, URICA ซ่ึงแต่ละโปรแกรมมีราคาสูงมาก

จึงต้อง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม  ในขณะท่ีกำลังพิจารณาหาโปรแกรมทีเ่หมาะสมน้ัน สำนักหอสมุดก็ได้เตรียมพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรูท้างดา้นคอมพิวเตอรค์วบคูกั่นไปโดย

1. ส่งบรรณารกัษ์หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายไปศึกษาคอมพิวเตอรท่ี์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ส่งบรรณารักษ์หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ไปฝึกอบรมหลักสูตรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น

โปรแกรม MINI Micro CDS/ISIS ท่ีสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ส่งบรรณารักษ์หัวหน้าฝ่าย 2 คนไปดูงานและฝึกงานการใช้โปรแกรม CDS/ISIS ท่ีห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

นอกจากน้ี ยังได้มอบหมายใหบ้รรณารกัษ์ในแตล่ะฝ่ายฝึกสอนเจ้าหน้าท่ีรู้จักการใช้คอมพิวเตอรอี์กทางหนึง่

สำหรับการพิจารณาการนำคอมพวิเตอรเ์ข้ามาใช้กับงานในหอ้งสมุด ไม่ว่าในด้านฮาร์ดแวรแ์ละซอฟตแ์วร์ สำนัก

หอสมุดได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงการท่ีได้ติดต่อปรึกษากับศูนย์คอมพิวเตอร์

อย่างสม่ำเสมอทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอจะเขียนโปรแกรมใหกั้บสำนักหอสมุด โดยประมาณปลายป ีพ.ศ. 2531 สำนัก

หอสมุดได้รับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ย่ีห้อ SUMSUNG รุ่น 286 จำนวน 2 เคร่ือง ซ่ึงมีขนาดความจุสูงเพียงพอท่ีจะสามารถ

ทดลองโปรแกรมตา่งๆ ได้ เช่น โปรแกรม Mini Micro CDS/ISIS

ปี พ.ศ.2532 สำนักหอสมุดจึงได้ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อ

จัดทำโปรแกรมระบบงานคอมพวิเตอรส์ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และเสรจ็

สมบูรณ์เร่ิมใช้งานได้อย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงครอบคลุมท้ังงานเทคนิคและงาน

บริการ แบ่งเป็น 6 โปรแกรมหลกั ได้แก่

1. การเตรียมข้อมูล (การสร้างฐานข้อมูล)

2. งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ

3. งานจดัหมวดหมูแ่ละลงรายการ

4. งานบรกิารยืม-คืน

5. การสอบถามและคน้หา

6. งานวารสาร

ในระยะแรกได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานหนังสือก่อน โดย 5 โปรแกรมแรกได้รับการพัฒนาบนระบบ DOS

System และเขียนโปรแกรมโดยภาษา C  ต่อมาได้พัฒนาโปรแกรมงานวารสารและงานสือ่โสตทัศน์ข้ึนโดยพัฒนาให้ใช้งาน

บนระบบ WINDOWS และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Delphi แสดงผลการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และได้พัฒนางาน

5 โปรแกรมแรกใหส้ามารถแสดงผลการสบืค้นผ่านระบบออนไลนผ่์านทางหน้าจอ WebPac
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พระกรุณาธิคุณท่ีมีต่อสำนักหอสมุด

นับตัง้แตไ่ดร้บัอนมัุตจิดัตัง้จากทบวงมหาวทิยาลยัเม่ือวนัที ่ 25 มกราคม 2528 และเปดิการเรยีนการสอนเปน็

คร้ังแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 2529 เป็นต้นมา วิทยาลัยรังสิตได้แสดงให้สังคมได้ประจักษ์ถึงความมุ่งม่ัน และทุ่มเทท่ีจะสร้าง

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพออกไปรบัใช้ประเทศชาต ิ  ในท่ีสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2533 ทบวงมหาวทิยาลัยก็ได้มีหนังสือ

อนุญาตใหวิ้ทยาลัยรังสิตเปลีย่นประเภทสถาบนัอุดมศึกษาจากวทิยาลัยมาเป็นมหาวทิยาลัยอย่างสมบรูณ ์ และนบัเปน็พระ

กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็น

ประธานในพธีิสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2533  และเม่ือเสร็จพิธีแล้วได้ทรงพระกรณุาสด็จเย่ียม

อาคารหอสมุดและทอดพระเนตรนิทรรศการท่ีสำนักหอสมุดจัดถวาย โดยมีนายประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต

(ขณะน้ัน) ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวทิยาลัย (ขณะน้ัน) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ

พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวทิยาลัยรังสิตตามเสด็จ

บทส่งท้าย

มาถึงปัจจุบันสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตได้เติบโตขึ้นอย่างอย่างมั่นคง จากจุดเริ่มต้นการเดินทางของ

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน วันนี้สำนักหอสมุดมีบุคลากรเพิ่มเป็น 28 คน และยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานตาม

พันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน  การวิจัย การทำนุศิลปวัฒนธรรมในมหาวทิยาลัยรังสิตอย่างเข้มแข็ง ด้วยการ

จัดหาทรพัยากรสารสนเทศและบรกิาร ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทีมี่มากกว่า 30 คณะ

มีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังฉบับพิมพ์และออนไลน์ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสำนักหอสมุดมีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 22,132,777 รายการ และ

เป็นท่ีน่ายินดีอย่างย่ิงท่ีสำนักหอสมุดยังได้รับอนุญาตได้จัดต้ังหอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต ข้ึนอย่างเป็นทางการต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของหน่วยงานต่างๆ ที่สิ้นกระแสการใช้งานแล้ว

แตยั่งมคุีณคา่สำหรบัการศกึษาคน้ควา้เพ่ือใหค้นรุน่หลงัไดเ้รยีนรูถึ้งประวตัคิวามเปน็มาของสถาบนั นอกจากนีเ้พ่ืออำนวย

ความสะดวกใหแ้ก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีสถานท่ีเรียนอยู่ในย่านกลางใจเมือง สำนักหอสมุดจึงได้จัดให้มีห้องสมุด

สำหรับให้บริการท้ัง 2 แห่ง คือ ห้องสมุดศูนย์ศึกษาวิภาวดี และห้องสมุดศูนย์ศึกษาสาทรธานี และยังได้มีความร่วมมือกับ

ห้องสมุดสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตในการให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ ภาคคลินิกที่มีการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ

มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดจึงได้นำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา

และกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้รับมาเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงบริการของสำนักหอสมุดให้ดีย่ิงข้ึนไป โดยในอนาคตน้ีสำนักหอสมุดมีแผนจะเพ่ิมจำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ทีมี่สมรรถนะเหมาะสมทัง้เพือ่ใชป้ฏบิตังิานและใหบ้รกิาร มีการวเิคราะหต์น้ทนุค่าใชจ้า่ยในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ
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เพ่ือประสทิธภิาพในการจดัสรรและการใชง้บประมาณ รวมทัง้การวเิคราะหภ์าระงานและความตอ้งการทกัษะความสามารถ

เฉพาะตำแหน่งเพ่ือการวางแผนพฒันาบุคลากรให้มีความเหมาะสม ดังน้ัน 25 ปีมหาวิทยาลัยรังสิต และ 25 ปีสำนักหอสมุด

จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความทุ่มเทและมุ่งม่ันเพ่ือให้ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีว่า “ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ  บัณฑิตของวิทยาลัยจะเป็นผู้ท่ีได้รับการหล่อหลอมให้มีความพร้อมท้ังในด้านคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม

และความมัน่ใจท่ีจะสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองและแกต่นเอง” บรรลุผลอย่างแท้จริง
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วิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นว่า “บุคลากร” เป็นทรัพยากรท่ีสำคัญซ่ึงเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่า (Human Capital) และ

เป็นกลไกสำคัญท่ีผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีจะส่งผลต่อความก้าวหน้า และ

บคุลากรดเีด่น...กับความทรงจำทีมี่ต่อมหาวทิยาลัยรังสิต

พัชรา หาญเจรญิกิจ รวบรวม*

มหา
เติบโตอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงให้ความสำคัญและดูแลบุคลากรทุกระดับโดยการนำระบบการให้ผลตอบแทนที่

เป็นธรรมมาใช ้ โดยรางวลับุคลากรดีเด่นเป็นรางวัลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวทิยาลัยรังสิต ซ่ึงเป็น

ผู้ท่ีมีความประพฤตปิฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งท่ีดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน อีกท้ังมีผลการปฏบัิติงาน

ดีเด่นท่ีจะเปน็ตัวอย่างในการประพฤตตินแกบุ่คลากรของมหาวทิยาลัย

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ.2553 คณะผู้จัดทำวารสารรงัสิตสารสนเทศ ได้รวบรวม

ความทรงจำทีมี่ต่อมหาวิทยาลัยรังสิตของบุคลากรท่ีเคยได้รับรางวลับุคลากรดีเด่นบางส่วนมาเผยแพรไ่ว้ ณ ท่ีน้ี

อาจารย์โกสุม เศรษฐาวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ และอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์

เร่ิมทำงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือปี  2536   วันแรกท่ีเร่ิมงาน เจอเพ่ือน เจอทีมงานก็คิดมาก กังวลว่าจะทำงานกับ

ระบบเอกชนได้ไหม เล่าให้เพ่ือนสนิทฟังก็จะได้รับคำปลอบประโลมใจว่า “ตะวันไม่เคยท้ิงใครให้ไกลตา”   ปัจจุบันอยู่ท่ี ม.รังสิต.

มาเป็นปีท่ี  19 แล้ว  ได้ประจักษ์ด้วยตนเองและบอกไดเ้ต็มปากว่า “เรารักรังสิต” เราสุขใจสบายกายเพราะเรามท่ีีทำงานท่ีดี

มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีและท่ีสำคัญย่ิงคือมีผู้นำท่ีดีและเก่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล แม้ยามเจ็บป่วย เจ็บหนักเฉียดตาย หรือทุกข์ใจ

ก็ยังได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้เรามีพลัง มีกำลังใจและสามารถฟื้นคืนสภาพปกติได้รวดเร็วทั้งนี้เพราะ

“ม.รังสิตและตะวนัก็ไม่เคยท้ิงใครใหไ้กลตา”

นางจีรนันท์  ทองแป้น    คณะวิทยาศาสตร์

การได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นความทรงจำและความรู้สึกท่ีดีมากๆ รวมเวลา 23 ปีแล้ว  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเมตตากับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมาก และตัวเองก็ได้มีโอกาสทำงานกับผู้บริหารของคณะ  ทำให้ได้

มีโอกาสเรยีนรูก้ารทำงานและไดรั้บคำแนะนำทีมี่ค่ามากมาย โดยสว่นตวัมคีวามผกูพันเสมือนมหาวทิยาลยัรงัสิต เปน็บา้น

จึงทำใหก้ารทำงานทีน่ี่ด้วยความทุม่เทและเกดิประโยชนท่ี์สุด ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ช่วยเหลือและรว่มงานกันจนทำใหก้าร

ทำงานทุกๆ อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รักมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ชาลี ไกรฤกษ์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“ตามครูมา”  เสียงอาจารย์ (ศ.ดร.เรืองศักด์ิ กันตะบุตร) เรียกผมเบาๆ ให้ตามท่านไปในวันท่ีผมสมัครเข้ามาสอน

ท่ีคณะฯ เป็นวันแรก เม่ือปี พ.ศ. 2533 นับแต่น้ันมาผมก็คอยลบกระดาน เช็คช่ือนักศึกษาพร้อมกับดูจังหวะและเทคนิคการสอน

ของอาจารย์ จวบจนกระทัง่เทอมแรกผา่นไป ผมก็ได้เร่ิมบินเด่ียวตามคำส่ัง

*  รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายพัฒนา และหัวหน้าหอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต
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ปีที่แล้วผ่านไป คณะฯ ได้ให้ผมสอนและใกล้ชิดนักศึกษา รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ซึ่งผมได้เคยให้สัญญากับพวกเขาว่า

“ถ้าผมสอนและปฏิบัติต่อลูกอย่างไร  ผมก็จะสอนและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างน้ัน” ดังน้ันผมจะดีใจถ้าทราบว่าพวกเขาก้าวหน้า

ในชีวิต และเสียใจถ้าพวกเขาก้าวพลาด

คณะฯ ทำให้ผมเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยในปี 2547 และต่อมาก็ได้เป็นอาจารย์สอนดีเด่นอีก 5 ปี ติดต่อกัน

ผมได้แต่สัญญากับตัวเองว่าจะต้องไม่ทำให้คณะฯ และนักศึกษาผิดหวังเด็ดขาด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตในความรูสึ้กของผม แต่อยู่ในปัจจุบัน

ท่ีอบอวลไปดว้ยไมตรแีละอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพท่ีดีต่อกัน ถึงแม้ว่าผมจะจากคณะฯ ไปด้วยกาลเวลา

นายพรกฤษณา  สวัสดี   สำนักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม

นับจากป ี 2540 ถึงปจัจุบัน เป็นเวลา 15 ปี ท่ีมหาวทิยาลัยรังสิตได้ใหโ้อกาส ได้ร่วมสรา้งสรรคส่ิ์งทีดี่แก่สังคม

มีการพัฒนาในทกุๆ ด้านของมหาวทิยาลัย แตม่หาวทิยาลัยไม่เคยลืมท่ีจะใหค้วามสำคญักับบคุลากรทีเ่ป็นเพียงส่วนเล็กๆ

และมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานในทุกระดับช้ันอย่างต่อเน่ือง ได้ร่วมให้โอกาสในการทำงานน้ี

ท้ังชีวิตอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อน ได้ร่วมรับเสด็จพระราชาธิบดีจิกมี และได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นความทรงจำ

ที่ดีกับมหาวิทยาลัยที่ดีสูงสุด ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีปัญหาใดๆ  ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งจะขอทุ่มเทร่วมกอบกู้ให้

มหาวิทยาลัยรังสิตกลับมาสวยงามเหมือนเดิม และจะขอร่วมงานต่อไปกับมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ

ตราบจนหมดเรีย่วแรง

ดร.วารินทร์  บินโฮเซ็น   คณะพยาบาลศาสตร์

ดิฉันย้อนคิดไปถึงวันแรกท่ีเร่ิมต้นชีวิตการเป็นอาจารย์ เม่ือปี พ.ศ. 2531 ก็ประมาณ 24 ปีท่ีแล้ว ด้วยความคิด

ท่ีว่าการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้ดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ถ้าเป็นอาจารย์เราก็ได้สอนนักศึกษา

หลายคนและแตล่ะคนกจ็ะได้ไปดแูลผูป้ว่ยอกีหลายคน น่าจะชว่ยผูป้ว่ยไดม้ากข้ึน และทำไมดฉัินตอ้งเลอืกเปน็อาจารยท์ี่

มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากหลายสถาบันการศึกษาพยาบาลจะรับอาจารย์ก็ต้องจบปริญญาโท แต่ดิฉันขณะนั้นยังไม่ได้

ศึกษาตอ่ แตท่ีม่หาวทิยาลยัรงัสติ ขณะนัน้เปน็วทิยาลยัรงัสติ ไดใ้หโ้อกาสพยาบาลทีจ่บปรญิญาตรอีย่างดฉัินเปน็อาจารย์

โดยท่านคณบดีคนแรก คือ รศ.ละออ หุตางกูร ท่านเป็นผู้สัมภาษณ์ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดิฉันได้เป็นอาจารย์สอน

นักศึกษาอย่างตั้งใจไว้ และจากการให้โอกาสของมหาวิทยาลัยรังสิตทำให้ดิฉันได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก และดิฉันได้เป็นส่วนหน่ึงของคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปรับใช้สังคมจนถึงปัจจุบันจำนวน

22 รุ่น ซ่ึงสะท้อนปณิธานของมหาวิทยาลัยรังสิต  “สร้างสรรค์ส่ิงดีให้กับสังคม”  การเป็นผู้ให้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย

จะได้รับผลกระทบจากปญัหาใดๆ แต่ด้วยหัวใจท่ีย่ิงใหญ่ของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้นำพลังท่ีสร้างสรรค์ของ

บุคลากรทุกคนกลับมาพลิกฟ้ืนให้มหาวิทยาลัยกลับมาดำเนินการตามปณิธานได้อีกคร้ัง  ดิฉันขอช่ืนชมท่านอธิการบดีและภูมิใจ

ท่ีได้มีส่วนรว่มในการเปน็ผู้ใหท่ี้ไม่มีส้ินสุด

นายวินัย  บุญคง   คณะนิเทศศาสตร์

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นวันแรกในการเข้าทำงานในสาขาภาพยนต์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นการทำงานครัง้แรกในชิวิต (เพ่ิงจบใหม)่ ได้รับมอบหมายงานใหค้วบคุมดูแลห้องปฏิบัติการล้างฟิลม์

และอัดขยายภาพขาวดำ ช่วงน้ันเป็นช่วงปลายภาคการศกึษาในห้องปฏิบัติการจึงเต็มไปด้วยนักศึกษาจำนวนมาก มาทำงาน

เพ่ือส่งงานให้ทันตามกำหนด จึงทำให้วันแรกในการทำงานของผมวุ่นวายพอสมควร หลังจากผ่านเวลาไปสักระยะผมเร่ิมปรับตัว

เข้ากับ ระบบงานได้ การทำงานราบร่ืนเร่ิมมีการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน จนเวลาผ่านไปถึงปี พ.ศ. 2547 กระผมได้รับรางวัลบุคลากร

ดีเด่น เป็นส่ิงท่ีภาคภูมิใจ สร้างกำลังใจ และแรงกระตุน้เพ่ือท่ีจะพัฒนาตัวเองต่อไป
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ส่ิงท่ีผมได้รับจากมหาวทิยาลัยรังสิตคือความรู้ในการทำงานไดรั้บการศึกษาข้ันสูงข้ึน ได้รับสวัสดิการ ได้รับชีวิตทีดี

ผมจะต้ังใจทำงานใหดี้ท่ีสุด ถึงแม้จะเกิดอาการท้อแท้อยู่บ้างในบางครัง้ แต่ผมจะฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปให้ได้ ท้ังน้ี ผมจะเป็น

บุคลากรดีเด่นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือในการทำงานจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือน พ่ี ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ท่ีอบรมส่ังสอน

และขอขอบพระคณุอย่างสูงมหาวทิยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ    คณะนิเทศศาสตร์

“โอกาส” เป็นสิ่งที่วิญญูชนพึงแสวงหาและไขว่คว้า นับตั้งแต่เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่ปีพ.ศ.2535

ในฐานะอาจารยป์ระจำไดพ้บว่าบุคลากรและนกัศึกษาได้รับ “โอกาสท่ีดี” จากมหาวทิยาลัยรังสิตมาอย่างเสมอมา ในแงข่อง

การเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนโดยทั่วหน้า มีพื้นที่สำหรับการแสดงศักยภาพ

ทางวิชาการเช่น วารสารทางวิชาการ เช่นนิเทศศาสตรปริทัศน์ เวทีการประชุมทางวิชาการ โอกาสในการศึกษาต่อและการ

สนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเอง เหล่าน้ีล้วนเป็นตัวอย่างของความทรงจำทีดี่ท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต

มีใหอ้ย่างตอ่เน่ือง

สำหรับ “โอกาสท่ีดี” เก่ียวกับนักศึกษาท่ีอยู่ในความทรงจำอนัดับต้นๆ เป็นเร่ืองราวของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ในความ

ดูแลท่ีต้องเผชิญกับชะตาท่ีคาดไม่ถึง ตอนสายของวันหน่ึงนักศึกษาคนน้ันได้ทราบว่า ในคืนท่ีผ่านมาพ่อแม่ของเขาท่ีต่างจังหวัด

ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน นักศึกษาคนนี้เป็นผู้ที ่มีผลการเรียนดีและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเสมอมา

การสูญเสียในวันน้ันดูเหมือนจะทำให้อนาคตทางการเรียนของเขาดับวูบลงไปด้วย แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่ลังเลใจ

ในการสนับสนุนให้  “โอกาส” นักศึกษาผู้น้ีได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนท้ังหมด แม้ “โอกาส”

ในชีวิตการเป็นนักศึกษาดูริบหรี่แต่มหาวิทยาลัยรังสิตก็ยังคงเป็น “แสงทอง” ที่ไล้โลมทุกชีวิตในทุ่งรังสิตให้มีความหวัง

ความฝนัและพลงัทีจ่ะกา้วเดินต่อไป

“โอกาสที่ดี” ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมอบให้ทุกคน จะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสรรค์ขุมกำลังทางปัญญา

ให้กับประเทศชาตต่ิอไป ในฐานะของบคุลากรและนักศึกษาในสถาบันแห่งน้ีสมควรอย่างย่ิงท่ีเราจะร่วมกันสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ

แก่สถาบันและสังคม ตราบเทา่ท่ีเรายังมี “โอกาส”

ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์   คณะศิลปศาสตร์

เวลาผ่านไปราวกบัความฝนั นับจากวันแรกท่ีได้ก้าวเท้าเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัยรังสิตจวบถงึวันน้ีรวมเวลา 12 ปีแล้ว

ดิฉันต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีหยิบย่ืนโอกาสให้กับดิฉันได้ทำงานในหลายๆ ตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุให้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ ปลูกฝังความรู้สึกรักองค์กร

อย่างทีใ่จอยากใหรั้ก

วันหนึ่งเมื่อดิฉันได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับดุษฏีบัณฑิต โดยทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต ดิฉันไม่คิดลังเลในการทีจ่ะรบัทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย ดิฉันเช่ือว่าเมล็ดพันธ์ุเมล็ดน้ี ถูกบ่มเพาะ

จากมหาวทิยาลัยรังสิต ก็พร้อมท่ีจะออกไปพฒันาตนเองและกลบัมาเติบโตงอกงามในรัว้มหาวทิยาลัยแห่งน้ีต่อไป

เวลาในการทำงานถอืว่าเป็นสัดส่วนก้อนใหญข่องเวลาทัง้หมดในชวิีต ดิฉันโชคดีท่ีได้ทำงานทีตั่วเองรกักับองคก์ร

ในอุดมคติ ชีวิตส่วนใหญ่ของดิฉันจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่มีชีวิตชีวา ดิฉันจึงอยากฝากบอกมหาวิทยาลัยบนพื้นที่เล็กๆ

แห่งน้ีว่า “ดิฉันรักมหาวิทยาลัยรังสิต” ค่ะ
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ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปล่ัง  คณะวิทยาศาสตร์

ความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 ตั้งแต่เมื่อครั้งที่มาเป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 คณะ

เทคนิคการแพทย ์ ขณะน้ันมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนอย่างเป็นทางการเพยีงแค่อาคารเดียว คืออาคารประสทิธิรัตน์ และมี

ห้องเรียนรวมอยู่ท่ีช้ัน 2 ของอาคารหอพัก (ปัจจุบันคือห้อง 9-200) นักศึกษาและคณาจารยยั์งมีจำนวนน้อย การดูแลเอา

ใจใส่ของอาจารย์จึงเป็นไปอย่างใกล้ชิด เพ่ือนฝูง พ่ีน้องต่างก็รู้จักกันอย่างท่ัวถึง การทำกิจกรรมตา่งๆ ก็เต็มไปด้วยรสชาด

ของการเรียนรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่อยู่นอกตำราเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปสู่โลกภายนอก ก็สามารถก้าวออกไปจาก

มหาวิทยาลัย แห่งน้ีอย่างเต็มภาคภูมิทีเดียว เพราะรู้ว่าเราถูกติดอาวุธมาครบถ้วนจากช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีเรียนท่ีน่ี  เพียงแค่ว่าจะ

สามารถ หยิบมาใช้ให้ถูกท่ีถูกเวลาหรือไม่เท่าน้ันเอง

จนกระท่ังเดือนกันยายน 2544 ได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะวทิยาศาสตร์  มาถึงบัดน้ีนับว่ามีความทรงจำตอ่

มหาวิทยาลัยรังสิตมาเป็นเวลาเกือบ 25 ปีแล้ว เวลาเปล่ียนไป แต่ความทรงจำและความภาคภูมิใจ ไม่เคยเปล่ียน มหาวิทยาลัย

รังสิตเติบโตข้ึนมาก ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาแล้วกว่า 20 รุ่น นับเป็น “ความสำเร็จท่ีสัมผัสได้” ทุกวันน้ีมีความภูมิใจท่ีได้

เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ความฝันของนักศึกษาหลายๆ

คนเป็นจริง  ความทรงจำในช่วงเวลาของการทำงานทีม่หาวิทยาลัยรังสิตก็คือ การได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้บังคับบัญชาผู้ทรง

คุณวุฒิอย่างท่านศาสตราจารย ์ดร.ธีระยุทธ์ กล่ินสุคนธ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ และเพ่ือนร่วมงาน

หลายทา่นทีเ่ปน็บคุลากรทีมี่คุณภาพสงู ทำใหเ้ราสามารถสรา้งสรรคส์รรพสิง่ใหป้รากฏแกส่ายตาของคนอืน่ๆ ทัง้ในแงข่อง

รูปธรรมและนามธรรมได ้ความ สำเร็จต่างๆ จึงเป็นผลมาจากการร่วมมือร่วมใจกันทำงานของ พ่ี เพ่ือน และน้อง ผู้ซ่ึงเป็น

บุคลากรทีมี่คุณภาพของมหาวทิยาลัยรังสิตทัง้ส้ิน

นายประสงค ์ขาวลูกจันทร์    สำนักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม

เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้  และดีใจมากที่ได้รับการคัดสรรให้เข้ามา

ทำหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีช่าง ในแผนกซ่อมบำรุง  ซ่ึงเป็นงานท่ีชอบและมีความถนัดเฉพาะด้านอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่ามาถูกทาง จากน้ัน

ก็ต้ังใจเรยีนรู้และศกึษางานจากรุน่พ่ีท่ีสานต่อกันมาและศกึษาจากประสบการณบ้์าง

และนี่คือการได้มีโอกาสทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต  และขยายผลถึงความเป็นอยู่ฐานะครอบครัวที่อยู่อาศัย

พาหนะในการเดนิทาง  และทีป่ระทบัใจทีสุ่ดคือได้รับโอกาสทางการศกึษา ซ่ึงทางมหาวทิยาลัยรังสิตไดใ้หก้ารส่งเสรมิและ

สนับสนนุใหมี้โอกาสกา้วหนา้สู่ตำแหนง่หนา้ท่ีตามลำดบัไป

มีคำพูดประโยคหนึ่งที่ได้ยินมาหลายครั้งหลายคราจากหลายบุคคลว่า “ไม่มีที่ทำงานที่ไหนจะสบายเท่าม.รังสิต

ถ้าทำงานท่ีน่ีไม่ได้ก็คงทำท่ีอ่ืนไม่ได้” เป็นความจริงครับ

ผมขอสัญญาว่า  “จะทำใหเ้ต็มท่ี ทำให้ดีท่ีสุด”  เพ่ือตอบแทนบญุคุณท่ีได้รับโอกาสอย่างมากมาย

นางปราณี  บุญญา   สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ

1 กันยายน 2533 เป็นวันเริ่มต้นการทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต พอลงรถสองแถวเดินมาเรื่อยๆ เพื่อเข้าตึก

ท่ีทำงานตัวเอง ยังจำได้ว่าท่ีทุ่งรังสิตแห่งน้ีลมแรงมากๆ ตอนน้ันใส่กระโปรงยาวบานยว้ย ลมพัดทีต้องเอามือรวบกระโปรงไว้

ไม่ง้ันแย่ เกิดภาพโป๊แน่นอน ความรู้สึกคร้ังแรกท่ีเข้ามา ต้นไม้ยังไม่ค่อยมี มีฝุ่นเยอะ หารถเข้า-ออกลำบาก มีนักศึกษาน้อย

บุคลากรไม่เยอะอยู่กันเหมือนครอบครัวทุกคนรู้จักกันหมด อบอุ่นดี นักศึกษาช่วงน้ันน่ารักมากเรียบร้อยมาก เดินสวนกับ

บุคลากรไม่ว่าอาจารย์เจ้าหน้าท่ีก็ยกมือไหว้กันทุกคน พอกาลเวลาผ่านไปครบรอบ 5  ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี  จากวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัย ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาอย่างไม่หยุดย้ัง เวลาผ่านไปเร็วมาก เราอยู่มา 22 ปีแล้วความสวยสดงดงาม ช่ือเสียง

มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็ติดอันดับประเทศ ทุ่งรังสิตกลายเป็นเมืองที่หนาแน่นขยายขอบเขต เจริญอย่าง

หยุดไม่อยู่
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เราทุกท่านเคยถูกพร่ำสอนตลอดมาว่า จงใฝ่หาอนาคตท่ีดีท่ีสุดสำหรับตัวเรา แต่อนาคตท่ีว่าน้ัน จะเกิดข้ึนได้อย่างไร

ถ้าไม่ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด  การทำวันน้ีให้ดีท่ีสุดเป็นส่ิงท่ีเตือนตัวเราได้เป็นอย่างดี  พูด คิด ทำในส่ิงท่ีดี  ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ี

รับผิดชอบ และทำงานการทีไ่ด้รับมอบ หมายอย่างดีท่ีสุด  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าท่ีสุดแทนท่ีจะปล่อยเวลาใหสู้ญเสียไปโดย

เปล่าประโยชน ์  ตรงกบัคำพังเพยท่ีว่า “วันเวลาไม่คอยใคร” มันผ่านไป ไม่มีการย้อนกลับ ย่ิงเม่ือมาประกอบกบัสัจธรรม

แห่งเวลาของ “ชีวิตท่ีเหลืออยู่” ย่ิงทำให้คำว่า “วันน้ี” มีคุณค่ามากย่ิงข้ึน จงทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด เพ่ือตัวท่านเองและสังคมโดยรวม

ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร   ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

นับจากการไดรั้บโอกาสเข้าเป็นบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ต้ังแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี  เป็นความภาคภูมิใจต้ังแต่ก้าวแรกของการเดนิเข้ามายังสถาบันแห่งน้ี  ท่ีมีส่ิงท่ีตรงกับอุดมคติ

ที่ตนเองได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้กับคนในประเทศให้มีความรู้

ความสามารถ นำไปใช้ประโยชน์สร้างอนาคตให้กับตนเองและประเทศชาติ  โดยมีผู้นำองค์การทั้งในส่วนงานบริหารและ

ส่วนงานด้านวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณท์างด้านการศึกษาอย่างแท้จริง  จึงทำให้การทำงานมีแบบฉบับของ

ความสำเร็จโดยยึดตามผู้นำคือ  ท่านอธิการบดีและผู้บริหารในสถาบันอีกหลายท่านท่ีเป็นแบบฉบับท่ีดีย่ิง  สามารถนำแนวทาง

ที่ดีดังกล่าวนี้ไปวางแผนปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสายการสอนและการบริหารโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันทั้งในระดับหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงาน และนักศึกษา  ซึ่งถือเป็นความทรงจำที่ดียิ่งที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต และในโอกาสที่

มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความสำเร็จครบรอบอกีปีหน่ึงน้ี  ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์การขอทุ่มเทความรู้ ความสามารถท่ีตนเอง

มีและถนัด ร่วมพัฒนามหาวทิยาลัยให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนสืบไป

นายวิชัย เล็กอุทัย   คณะศิลปะและการออกแบบ

ความทรงจำที่ดีของข้าพเจ้าต่อมหาวิยาลัยรังสิต ได้เริ่มตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาทำงานที่คณะศิลปกรรม

วิทยาลัยรังสิต (ในขณะนั้น) เมื่อปี พ.ศ.2532 ครั้งแรกที่ได้ผ่านป้อมยามหน้าหมู่บ้านเมืองเอก เข้ามาก็รู้สึกประทับใจต่อ

บรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สองข้างทางจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีรั้วมากั้นขอบเขตดูเหมือนมีพื้นที่สุด

ลูกหูลูกตา และภายในยังมีอาคารเรียนไม่มากนัก มีพื้นที่ให้เดินเล่น นั่งพักผ่อนได้เป็นที่ชื่นชอบของน.ศ.และผู้ปกครอง

เป็นส่วนหนึง่ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยรังสิต

ความประทบัใจในการทำงานในฐานะอาจารยป์ระจำ รู้สึกช่ืนชอบในนโยบายและแผนพฒันาของมหาวทิยาลัยจาก

ผูบ้รหิารทกุระดบั โดยเฉพาะวสัิยทศัน์ของทา่นอธกิารบดใีนปจัจบุนัทีส่ามารถนำพามหาวทิยาลยัรงัสติใหเ้ปน็มหาวทิยาลยั

เอกชนช้ันนำของประเทศ และสร้างช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ในส่วนการทำงานภายในคณะศลิปะและการ

ออกแบบ มีการร่วมมือกันทำงาน พัฒนาการเรียนการสอน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ร่วมกันของบุคลากรคณะทุกระดับ จนสามารถ

สร้างช่ือเสียงใหกั้บคณะจนเปน็ท่ียอมรับในระดบัประเทศและตา่งประเทศเปน็ความประทบัใจของขา้พเข้าอย่างย่ิง

นายสมหมาย  รัตนมาตร ์  สำนักงานหอพัก

ผมเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตปี 2530 ตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยรังสิต ซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนารอบล้อมด้วย

ธรรมชาติบรรยากาศสมัยนั้นถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสผมเชื่อว่าทุกคนต้องคิดแบบผม คือดีมากๆ มีนักศึกษาเรียนทั้งหมด

ไม่กี่ร้อยคน คณะที่เปิดสอนก็มีไม่กี่คณะ ซึ่งในขณะนั้นมีตึกเรียนทั้งหมดเพียง 2 ตึกเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มีนักศึกษาเรียน

เป็นหม่ืนและมีหลากหลายคณะใหเ้ลือกเรียนซ่ึงบางคณะสถาบนัอ่ืนยังไม่เปิดสอนแต่ท่ีน่ีมีแล้ว ผมได้มีโอกาสเห็นความเจริญ

เติบโตและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลารวมถึงวิกฤตปัญหาที่สถาบันแห่งนี้ต้องเจออย่างเช่น

ตอนเปิดคณะแพทย์ใหม่ๆ ก็ถูกโจมตีจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกท่ีเปิดสอนแต่ด้วยความสามารถ
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ของท่านอธิการบดี รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงสามารถลบคำสบประมาทของบุคคลทั่วไปได้ และปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก หรือแม้แต่ปีที่มีวิกฤต IMF บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ในประเทศเลิกจ้างพนักงาน

เพราะสู้กับค่าใช้จ่ายไม่ไหว แม้แต่หมู่บ้านเมืองเอกเจอวิกฤตเข้ายังหยุดสร้าง แต่มหาวิทยาลัยไม่ปลดบุคลากรออก

แม้แต่คนเดียว ยังยืนหยัดท่ีจะสู้ไปด้วยกัน

ยังมีอะไรอีกมากที่ผมไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตได้ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคน

ที่เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้คงได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี และสิ่งที่มีคุณค่า

ท่ีทางมหาวทิยาลัยมอบให ้ เพียงแตว่่าเราจะรบัมาไวกั้บตัวเราหรอืไม่เท่าน้ัน

ดร.กัลยรัตน์ หล่อมมณีนพรัตน์    ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพฒันากิจการนักศึกษา

วันน้ี 25 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยรังสิตมีอายุครบเบญจเพสพอดี หันกลับมามองตัวเอง เออ...เราก็อยู่ท่ีน่ีมาเกือบ

20 ปีแล้วสิเนี่ย อยู่ทน...อยู่นานดีเหมือนกัน คงเป็นเพราะเราโชคดีได้เจ้านายดี มีเพื่อนร่วมงานดี และได้รับโอกาสดีๆ

ในการทำงาน จะว่าไปแล้วเราได้ทำงานที่หลากหลายและท้าทายเป็นประจำ ทำให้ตื่นเต้นไม่จำเจ และได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ

อยู่เสมอ ความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยนะหรือ...มากมายมหาศาลบานตะเกียง แต่สิ่งที่ถือเป็นที่สุดแห่งความทรงจำคือ

การได้มีโอกาสเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2538 - 2539  ถึงแม้งานจะหนักและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ

ระมัดระวังอย่างมาก เพราะเป็นการทำงานให้กับบอร์ดของมหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่ได้กลับมาเกินคุ้มจริงๆ  เพราะเป็นที่รู้

กันว่ากรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิตประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิระดับมันสมองของประเทศทัง้ส้ิน การได้น่ังอยู่ในท่ีประชุม

ของนักปราชญ์ ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีการให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้เราได้รับประโยชน์ไปด้วย ย่ิงไปกว่าน้ัน

คือกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านวางตัวเป็นผู้ใหญ่จริงๆ ท่านไม่เคยอวดตัวทั้งๆ ที่ท่านมีดีให้อวดตั้งมากมาย ท่าน

ให้เกียรติไม่ดูแคลนใคร  กับเราซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีเล็กๆ  ท่านก็ยังให้ความเมตตา  พูดจาทักทายด้วยดี ไม่วางอำนาจ น่ีแหละ

ทีเ่ขาวา่

นาคีมีพิษเพ้ียง สุริโย

เล้ือยบ่ทำเดโช แชม่ช้า

พิษน้อยหย่ิงโยโส แมลงปอ่ง

ชูแตห่างเองอา้ อวดอ้างฤทธี

ดังน้ันเวลาเราเจอพวก "แมลงป่อง" เราก็จะนึกถึงท่านเหล่าน้ัน แล้วก็ย้ิม...............

นางนงนชุ   ศิริสงวนวงศ ์  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก้าวแรกท่ีดิฉันได้เดินเข้ามาทำงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2534 ทำให้ความรู้สึกของเด็กผู้หญิง

คนหน่ึงในขณะน้ันอายุประมาณ 25 ปี  มันดูเหมือนความต่ืนเต้นอย่างใหญ่หลวงและมแีรงบันดาลใจท่ีดึงดูดจิตใจท่ีดีของ

ดิฉันให้ได้รับความสัมผัสอันอบอุ่นท่ีรับรู้ได้จากท่ีน่ี ดิฉันมีความต้ังใจท่ีจะทำความดแีละต้ังใจทำงานเพือ่ผลงานท่ีดีให้เกิดข้ึน

ได้ทุกๆ วัน ดังเช่นตึก อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีก่อสร้างข้ึนมาได้อย่างย่ิงใหญ่

ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาทำงานในหนา้ท่ี ท่ีดิฉันได้รับผิดชอบมาตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี ท่ีดิฉันได้ทำงานท่ี

มหาวทิยาลัยรังสิตแหง่น้ีและจะเกบ็ความทรงจำทีดี่ไวต้ลอดไปคะ่

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้โอกาสในการทำงานและสวัสดิการต่างๆ แก่ดิฉันตลอด

บุคลากรทุกท่าน ดิฉันเช่ือว่าพวกเราทุกคนชาวมหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันค่ะ
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นางสาวพัชรี รัตนพันธ์   คณะศิลปและการออกแบบ

ณ ท่ีแหง่น้ีเม่ือปี 2530 เป็นจุดเร่ิมต้นของการทำงาน เป็นจุดเร่ิมต้นแหง่การเรยีนรู้สังคมใหมม่หาวทิยาลัยรังสิต

ได้ให้อะไรหลายๆ อย่างแก่ข้าพเจ้ามากมายโดยเฉพาะโอกาสทีท่ำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักคำว่า “ครู” ได้อย่างลึกซ้ึง ได้พบเจอผู้คน

มากหน้าหลายตาซ่ึงมีความคิดเหมือนและแตกต่างกันหลาก หลายไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานลูกศิษย์ผู้ปกครอง

หรือแม้กระท่ังนักวิชาการผู้ประกอบ การและชุมชนภายนอก

เริ่มแรกคิดว่าจะทำงานที่นี่ได้ไม่นานอยู่ไปอยู่มา 25 ปี ไม่นานเลยสำหรับข้าพเจ้าจริงๆ เมื่อ เทียบกับสิ่ง

ที่ได้รับการมีโอกาสได้เป็นผู้สอนเยาวชนที่มุ่งหวังให้เป็นคนมีคุณภาพของสังคม จึงต้องหาความรู้มากขึ้นสร้างเสริมทักษะ

มากขึ้นเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับลูกศิษย์ที่มาจาก

พื้นฐานอันแตกต่างกันมากทำให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้น รับฟังคนอื่นมากขึ้นคิดอย่างรอบคอบมากขึ้น ซึ่งหากเป็นอาชีพอื่น

คงไมไ่ด้ขนาดน้ี

ทีน่ี่มหาวทิยาลยัรงัสติเปรยีบเสมอืนบา้นหลงัทีส่อง มีดร.อาทติยอุ์ไรรตัน ์ทา่นอธกิารบดทีีดู่แลเอาใจใสบ่คุลากร

ในทุกระดับซาบซึ้งใจที่สุดคือครั้งที่มหาวิทยาลัยประสบมหาอุทกภัย หลายคนแยกย้ายไปอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ได้ทำงาน

มหาวิทยาลัยเสียหายมาก ท้ังอาคารวสัดุอุปกรณ์แต่ส่ิงท่ีบุคลากรได้รับคือความห่วงใยจากผูบ้ริหารค่าจ้างท่ีได้ตามปกตท้ัิงๆ

ที่ไม่ต้องทำงาน ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติกลับเข้าทำงาน จะทุ่มเทและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัเพ่ิมข้ึนไปอกีเทา่ท่ีกำลังจะทำได้

ผศ.สวรรยา  พงศ์ปริตร   คณะเทคนิคการแพทย์

สอนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต มาต้ังแต่ปี '33

.... รู้สึกผูกพันกับ ม.รังสิต มากท่ีสุด

.... ผูกพันกับคณะเทคนิคการแพทย์

.... ผูกพันกับนักศึกษาทุกๆรุ่น ท่ีเราทุ่มเทสอน จนเค้ากลายเป็นบัณฑิตไปแล้วหลายๆรุ่น

.... ภูมิใจท่ีมีบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ จาก ม.รังสิต อยู่ในหลายๆโรงพยาบาลและสถานประกอบการทัว่ประเทศ

.... ดีใจกับทุกย่างก้าว ท่ีพัฒนา ไปข้างหน้า ..... ของ ม.รังสิต

.... มีท้ังเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมากข้ึน และ มากข้ึน

.... มีท้ังอาคารเรียน และห้องเรียน ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ มากข้ึน

.... มีท้ังระบบคณุภาพ และมาตรฐานทีเ่พ่ิมมากข้ึน และ มากข้ึน

.... มีท้ังช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับ มากข้ึน และ มากข้ึน

.... ขอให้ ม.รังสิต พัฒนาไปข้างหน้าในทุกๆ ด้าน & ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพยอดเย่ียม ไปรับใช้สังคมตลอดไป........

นายเพชร  วิภามณีโรจน์   สำนักงานงบประมาณ

ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของมหาวทิยาลัยรังสิตเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2533 ตอนน้ันจำไดว่้ามีอาคารเรยีนเพียง

5-6 ตึก มีการเรียนการสอน 17 คณะ มีบุคลากรประมาณ 700 คน นับจากวันน้ันถึงวันน้ี ผมใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยล่วงเลย

มาเป็นเวลาถึง 21 ปี เห็นความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เป็นวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย

มีการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาเอก มีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกๆ

ท่ีมีกระแสว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าเล่าเรียนแพงท่ีสุด จากน้ันมหาวิทยาลัยก็ได้แสดงให้เห็นว่าค่าเล่าเรียน

ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับหลังจาก เข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบออกไปเผชิญกับ

โลกภายนอกพรอ้มกับความสำเรจ็ของชวีติ  และมอีีกประเดน็หนึง่กคื็อเรือ่งความหา่งไกล ความเปน็ชนบทของแหลง่ทีต้ั่ง

ท่ีทำให้นักศึกษาเดินทางเข้ามาเรียนอย่างลำบาก และอาจส่งผลต่อการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ อย่างไรก็ตามความมีคุณภาพ
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และความโดดเดน่ทางด้านหลักสูตรต่างๆ  ก็ส่งผลให้คำว่าเดินทางไกลไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป บวกกับความท่ีมหาวิทยาลัย

รังสิตมีผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถยิ่งทำให้เกิดชื่อเสียงที่ยั่งยืนจนกระทั่งทุกวันนี้ มีจำนวนนักศึกษาที่เข้ามา

ศึกษาตอ่เป็นจำนวนไมน้่อยหน้าสถาบันใด

ผมรู้สึกภูมิใจที่เป็นลูกรังสิต ขอกล่าวคำขอบคุณที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้คัดเลือกผมเป็นบุคลากรดีเด่นในปี 49

และอยากจะกลา่วคำว่า “มหาวิทยาลัยรังสิตคงอยู่ในความทรงจำทีดี่ของผมตลอดไป”

นางพรรณี  หาญณรงค์   สำนักงานรับนักศึกษา

“บ้าน”   ถ้าบ้านเป็นเป็นสถานท่ีท่ีให้ความอบอุ่น  กันร้อนกันหนาว มีความน่าอยู่ มีความสุข ทุกข์  ดีใจ  เศร้าใจ

ปะปนอยู่ละก้อ ไม่แปลกเลยท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นอย่างน้ันในความรู้สึกของข้าพเจ้า เพราะก่อนท่ีหลายๆ ส่ิงในชีวิตจะ

แข็งแกร่ง และดีข้ึนเร่ือยๆ ก็ได้ถูกบ่มเพาะมาจาก...บ้านหลังน้ี

ย้อนไป 25 ปีที่แล้ว ครั้งที่ยังเป็นวิทยาลัยรังสิต นักศึกษายังมีน้อย บุคลากรยังมีน้อยจำได้ว่ามหาวิทยาลัยตัด

สูทสีฟ้าให้บุคลากรใส่สร้างความเป็น team work รวมท้ังท่านคณบดีด้วย ซ่ึงสมัยน้ันก็มีเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร ์และ

คณะบริหารธุรกิจ 2 คณะเท่าน้ัน บุคลากรมีกันไม่ถึง 30 คนเวลามีงานก็จะใส่สูทสีฟ้าไปร่วมงานกัน  งานไหนก็งานน้ันก็จะ

คุ้นเคยกันดี มีอะไรก็จะคอยช่วยเหลือกันแม้แต่ท่านอธิการบดี ก็ยังมีเวลา มีโอกาสมานั่งคุยกับนักศึกษาในสนามหญ้า

เพื่อถามสารทุกข์ต่างๆ ของนักศึกษาเป็นภาพที่ประทับใจ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีโอกาสรับการสั่งสอนในการปฏิบัติตน

ในการทำงานตลอดจนการใช้ภาษา ตัวสะกดต่างๆในเร่ืองการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจากคุณพ่อประสิทธ์ิ  อุไรรัตน์

ตอนเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆ และสิ่งที่ท่านสอนหลายอย่างก็ยังนำมาใช้ได้ถึงปัจจุบันเช่นกัน และนั่นเป็นความประทับใจ

และความทรงจำดดีีท่ียังคิดถึงทีไรก็ยังย้ิมได้อยู่ ความทรงจำดดีีมีมากมาย..อันน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน  มาถึงวันน้ีดีใจ

ท่ีได้เห็นมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเจริญก้าวหน้ามาก  เรามีคณะต่างๆ มากข้ึน  นักศึกษา บุคลากรมากข้ึน สร้างบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพออกไปทำชื่อเสียงในสังคมมากมาย จนทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตกลายเป็นมหาวิทยาลัย

เอกชนท่ีอยู่ช้ันแนวหน้าท่ีใครๆ ก็รู้จัก อยากขอบพระคุณท่าน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ท่ีท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้าง มหาวิทยาลัย

รังสิตเจริญก้าวหน้า มีความม่ันคง และทำให้ทุกๆ อย่างท่ีรวมกันเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตดีข้ึนตามไปด้วย ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง

ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี  และจะเอาใจช่วยให้มหาวิทยาลัยรังสิตของเราเจริญย่ิงๆ ข้ึนไปในทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ

อย่างท่ีท่านอธิการอยากให้เป็น  Harvard of the East

นางภวันตี  มรคา   คณะวิทยาศาสตร์

ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ท่ีดิฉันได้มาทำงานท่ี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดิฉันมีความทรงจำและความ

ประทับใจมากมาย เข้ามาทำงานวันแรกรู้สึกต่ืนเต้นดีใจมาก วันเวลาผ่านไป ทำให้รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเปรียบเหมือนบ้าน

หลังท่ี 2  มีความอบอุน่และประทบัใจทา่นผู้บริหารเปน็ผู้ท่ีมีความโอบออ้มอารี จิตใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีความรกัเมตตาแก่

บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเหมือนลูก มหาวิทยาลัยแห่งน้ีทำให้ดิฉันได้มีอาชีพมีท่ีอยู่อาศัย ท่านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ทำให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลิตบัณฑิตสู่สังคมมีชื ่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประทับใจผู้ร่วมงานที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนร่วมงานหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาทุกคน ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจ

ในการทำงานและมคีวามทุ่มเทเสียสละ และรูสึ้กภูมิใจทีเ่ป็นส่วนหน่ึงในการรว่มสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีสู่สังคม
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อาจารย์สุกัลยา  วงศ์ชมบุญ  คณะศิลปศาสตร์

ความทรงจำคอืส่ิงท่ียังจำได้ ไม่ลืม ซ่ึงสามารถเป็นได้ท้ังส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดี  เพราะส่ิงดีคนเราก็จำ  ส่ิงท่ีไม่ดี แม้

ไม่อยากจำแต่ก็มักจะลืมไม่ลงจึงยังคงอยู่ในความทรงจำอยูน่ั่นเอง  สำหรับดิฉันส่ิงท่ียังคงอยู่ในความทรงจำ หรือจำได้ไม่ลืม

เก่ียวกับมหาวทิยาลัยรังสิตเป็นส่ิงท่ีดี เพราะดีต่อชีวิตมานานและยงัคงดีมาจนถึงทุกวันน้ี

ความทรงจำของดิฉันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ขณะที่ยังเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆ ที่จบเพียง

ปริญญาตรี  มาสมัครเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตซ่ึงกำลังจะเปิดดำเนินการ  ได้พบบุคลากรท่ีเป็นมิตร  และผู้บริหาร

ท่ีสัมภาษณ์ก็ใจดีมากๆ  หวังลึกๆว่าจะได้ทำงานกับคนเหล่าน้ัน  มีสอบข้อเขียนด้วย  โชคดีท่ีไม่ต้องสอบสอน อาจจะเป็นเพราะ

ดิฉันมีประสบการณก์ารสอนมาบา้ง

 ได้เร่ิมทำงานท่ีวิทยาลัยรังสิต (ช่ือในขณะน้ัน) เป็นวันแรก คือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2529  ดีใจเป็นท่ีสุด เพราะได้ทำงาน

ท่ีชอบคือเป็นครู ได้ทำงานใกล้บ้าน คือเป็นคนปทุมธานีและได้ทำงานท่ีจังหวัดปทุมธานี  และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือ ไม่คิดว่าจะได้รับ

โอกาสดีๆ เช่นน้ัน

ตลอดระยะเวลากวา่ 25 ปีของการทำงานทีม่หาวิทยาลัยรังสิต  มีส่ิงดีๆ ให้จดจำมากมาย หากเปิดล้ินชักแห่งความ

ทรงจำ ในลิ้นชักที่ 1 สิ่งที่จะได้พบก็คือผู้บริหารที่รักและให้เกียรติลูกน้อง คนเราล้วนต้องการความรักและการยอมรับ

ผู้บริหารท่ีน่ีมีให้จึงได้ใจเราไปเตม็ๆ    ในล้ินชักท่ี 2  ส่ิงท่ีจะได้พบคือเพ่ือนร่วมงานท่ีดี  ไม่ว่าจะเป็นท่ีภาควิชาพ้ืนฐานท่ัวไป

ในตอนแรก หรือท่ีคณะศิลปศาสตร์ ณ ปัจจุบัน เพ่ือนร่วมงานท่ีดีทำให้มีกำลังใจและ พร้อมท่ีจะสู้กับงานไม่ว่าจะยากหรือ

หนักสักเพียงใด ในล้ินชักท่ี 3 ส่ิงท่ีจะได้พบคือลูกศิษย์ท่ีดี  เก่งไม่เก่งไม่รู้  รู้แต่ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่น่ารัก ไม่ก้าวร้าว  เช่ือว่าเด็ก

เข้าใจว่าทำไมครูต้องบ่นต้องว่า  เม่ือรู้ว่าเรายัง “สอนคน” ได้ ทำให้มีกำลังใจท่ีจะเป็น “ครรู” อยู่ต่อไป  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีท่ีทำให้มีส่ิงดีๆ อยู่ในความทรงจำ

ต้ังแตเ่ร่ิมทำงานจนวนัน้ี ซาบซึง้กับส่ิงดีดีท่ีมอบให้

ต้องขอบคุณ "รังสิต" สักเท่าใด จงึจะเทา่กับทีใ่จรูสึ้กจรงิ

นายสุชาติ รอดรัตน์   คณะเทคนิคการแพทย์

กระผมภูมิใจมากที่ได้เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยรังสิตเปรียบเหมือนบ้านหลัง

ท่ีสองของกระผม ท่ีน่ีให้สวัสดิการดีหลายๆอย่างและมีอธิการบดีท่ีมีน้ำใจงาม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซ่ึงผมพร้อมท่ีจะทำงาน

ใหม้หาวทิยาลัยรังสิตอย่างเตม็กำลังความสามารถครบั

นางสาวกนกกร ชูแก้ว   สำนักงานกิจการนักศึกษา

ทีน่ี่ทีร่งัสติ โลกกวา้งของการเรยีนรูท้ีไ่มจ่ำกดัเฉพาะกลุม่นักศึกษาเทา่น้ัน ยังเปน็แหลง่ของการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนา

การทำงานของเหลา่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีด้วยเช่นกัน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก มหาวิทยาลัยแห่งน้ีไม่เคย

หยุดน่ิง เป็นท่ีสุดและเป็นท่ีฮือฮาในหลายเร่ือง ทำให้ใครต่อใครรู้จักมหาวิทยาลัยของเรา จำนวนคณะมมีากท่ีสุดจนเป็นท่ีสุด

ของความหลากหลายของสาขาวิชา อีกทั้งพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่ง เช่น การพ่นสีต้นไม้จนสวยงาม ได้ชื่อว่า

สวนอวตาร นับเป็นการเกิดใหม่หลังสูญเสียพ้ืนท่ีจากน้ำท่วม

ส่ิงสำคญัทีเ่ปน็หวัใจของมหาวทิยาลยัแหง่นี ้ คือ “นักศกึษา” ซึง่มพัีฒนาการทีดี่ข้ึนของนกัศกึษาในการรวมกลุม่

ทำกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวมมากข้ึน ยามประสบปญัหาวิกฤติได้พิสูจน์ให้เห็นถึงน้ำใจและพลังจิตอาสาของนักศึกษา

แม้จะห่วงเรื่องการสอบ แต่นักศึกษาก็ยังรวมตัวได้มากมายล้วนมาด้วยใจ ช่วยกันคนละไม้ละมือ แต่ละคนทำตามกำลัง

เท่าท่ีทำได้ ช่วยกันอย่างเต็มท่ี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ายามใดท่ีมีภัยหรือมีปัญหาเราไมเ่คยทอดท้ิงกัน
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อนาคตของมหาวทิยาลัยแห่งน้ีจะเปน็อย่างไร ข้ึนกับพวกเราทกุคนท่ีจะใหใ้จและทุม่เททำงานเพือ่พัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิตให้สิ่งที่ดีๆ แก่หลายชีวิต แล้วตัวท่านล่ะที่บอกว่า

รักรังสิตน้ัน ได้ทำส่ิงดีๆใหแ้ก่มหาวทิยาลัยแล้วหรอืยัง???

นางนันทนัช ภาสบุตร   วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ความทรงจำของขา้พเจ้าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยรังสิตมีมากมายและยาวนาน โดยเร่ิมจากปี 2535 เป็นปีแรกท่ีได้เข้ามา

ทำงานทีม่หาวทิยาลัยรังสิต  ภาพแรกทีไ่ด้เห็นเม่ือเข้ามามหาวทิยาลัยรังสิตก็คือ อากาศร้อนมาก ต้นไม้ยังเป็นต้นไม้เล็กๆ

อาคารเรียนมีเพียงไม่ก่ีหลัง และจำนวนนักศึกษายังมีไม่มากนัก แต่ทุกอย่างก็มีการพัฒนาปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา เสมือน

ต้นไม้ท่ีมีอายุมากข้ึน สูงใหญแ่ตกกิง่ก้านสาขา ดังเช่นมหาวทิยาลัยรังสิตมีการพัฒนาไปอยา่งรวดเรว็ มีคณะทีห่ลากหลาย

รองรับนักศึกษาท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เร่ิมเป็นท่ีรู้จัก มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป จัดเป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน

ระดับแนวหนา้ และรู้สึกภูมิใจท่ีได้มีโอกาสมาทำงานทีม่หาวิทยาลัยรังสิต คิดว่าจะทำทีน่ี่ตลอดไปเพราะรกัสถาบันแห่งน้ี

นางสาวพิรุณ รักเช้ือ   สำนักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม

ประทับใจผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกๆ คน ท่ีทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันเหมือนพ่ีน้อง เหมือนครอบครัว

เดียวกันรวมท้ังได้ให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท้ังอบรม หรือการศึกษาต่อเป็นสำคัญอีกอย่างหน่ึง รวมถึง

ตวัขา้พเจา้ด้วยเดมิจบเพยีง ป.4 ปจัจบุนัน้ีจบ ปวช. กศน. ก็คือความประทบัใจและความนา่รกัของนกัศึกษาทกุๆ คณะ

มีผู้บริหารดีๆๆๆ และมีความอบอุ่น

เหตุการณ์ที่ประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต มีอยู่หลายเหตุการณ์แต่ที่ประทับใจและความทรงจำไม่ลืม ก็คือ

ถูกคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในปี 2551 เป็นท่ีประทบัใจทีสุ่ดถึงแม้จะไมมี่วันน้ันมีแต่ความทรงจำตลอดไป มหาวิทยาลัย

เปรียบเหมือนบ้านท่ี 2 และจะจดจำอยูใ่นใจเสมอ

นายสุเทพ  มงคลเลิศลพ   คณะวิทยาศาสตร์

แม้ทรัพย์สินในห้องทำงานได้จมหายไปกับน้ำท่ีท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนาน  แต่ภาพในอดีตท่ีผ่านมา  ตลอดระยะ

เวลา  22  ปี   ณ  มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งน้ีมิได้เลือนหายไปจากความทรงจำของกระผมไดเ้ลยแม้แต่น้อย  จากอดีตมหาวิทยาลัย

รังสิต  มหาวิทยาลัยไร้ร้ัว  จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีร้ัวต้นไม้ธรรมชาติ  ความมีชีวิตชีวาของมหาวทิยาลัย  เกิดจาก

ชีวิตของผู้คนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  นับว่ากระผมโชคดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ได้ให้โอกาส กระผมสร้าง

คุณงามความดีในฐานะครูบาอาจารย์คนหน่ึงท่ีได้อบรมส่ังสอนศิษย์  ซ่ึงคงมิใช่แค่ความรู้ความคิดเท่าน้ัน  แต่ได้อบรมจิตใจ

ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี  ตลอดเวลาท่ีกระผมได้ทำหน้าท่ีครู  ณ  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้เกิดความทรงจำดี ๆ   กับกระผมแทบทุกวัน

ก็ว่าได้  เคยมีบางคนถามผมว่าทำไมไม่ไปทำงานในบริษัทอุตสาหกรรม  ผมได้ตอบว่า  แม้ว่าวิชาชีพครูจะไม่ได้มีรายได้สูงเทียบ

เท่ากับบริษัทอุตสาหกรรม  แต่ส่ิงหน่ึงท่ีคนเป็นครูมีความรู้สึกก็คือความสุข  ความภาคภูมิใจต่อบทบาทภาระหนา้ท่ีน้ี  เป็น

ความสุขที่มีในส่วนลึกจากก้นบึ้งของหัวใจในความเป็นครู ที่ไม่สามารถบอกด้วยคำบรรยายที่ลึกซึ้งใดๆ ศิษย์ปัจจุบัน

ท่ีช่วยสร้างสีสันแห่งชีวิตให้ครูอยู่ทุกวัน  ศิษย์เก่าแม้สำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังแวะเวียนมาเย่ียมส่งข่าวคราวถึงกันอย่างสม่ำเสมอ

เพ่ือนร่วมงานท่ีดีมีน้ำใจเป็นมิตรท่ีสร้างความอบอุ่นให้ทุกวัน  แต่ภาพแห่งความทรงจำจะเกดิข้ึนไม่ได้  ถ้าในวันน้ันเม่ือ  22

ปีท่ีแล้วกระผมไมไ่ด้เจอท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหน่ึงท่ีใต้ตึก 5 เวลาประมาณ 6 โมงเย็น  หลังจากท่ีกระผมเลิกจากการทบทวน

ให้นักศึกษาวิศวกรรมเคมีรุ่น  1  ผู้ใหญ่ท่านน้ันได้บอกขอบคุณกระผมท่ีดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและขอให้กระผม ต้ังใจทำงาน

ช่วยมหาวิทยาลัย  ส่ังสอนให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนดี  ซ่ึงท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านน้ันก็คือ  ท่านอธิการบดี  ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์

ซึ่งในขณะนั้นท่านยังไม่ได้เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยในฐานะอธิการบดี และเป็นครั้งแรกที่กระผมได้พบท่านวีรบุรุษ

ประชาธปิไตย

รักและภมิูใจทีมี่โอกาสเปน็ครูแหง่มหาวทิยาลัยรังสิต
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นางจิรวรรณ เคราะห์ดี  สำนักงานทะเบียน

บ้านท่ีน่าอยู่ น่ีเป็นคร้ังแรกในชวิีตท่ีข้าพเจ้าอยากเขียนบทความ อาจจะใชภ้าษาทีไ่ม่สละสลวยนกัแต่ทุกตัวอักษร

ออกมาจากความคิดและออกมาจากใจอยา่งตรงไปตรงมา

เป็นเวลา 22 ปี 6 เดือน ท่ีข้าพเจ้าทำงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งน้ี ซ่ึงเป็นบ้านหลังใหญ่ท่ีให้ส่ิงต่างๆ ท่ีมีคุณค่า

มากมายในชีวิต เพ่ือนหลายๆ คนถามว่าอยู่มาได้อย่างไรนานมากแตเ่งินเดือนนิดเดียว หลายคร้ังก็เอามาน่ังคิดว่าเราอยู่ได้ไง

จึงได้พบว่า ความจริง เงิน เป็นปัจจัยสำคัญมากในการดำรงชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำทุกอย่างเพ่ือเงิน มันอยู่ท่ีความ

พอดีที่เราจะใช้มันอย่างไร และมีความสุขกับสิ่งที่เรามี อย่าตะเกียกตะกายจนเสียสมดุลย์ในชีวิตมีเวลาทำงาน มีวันหยุด

มีเวลากับครอบครวักับลูก มีวันพักผ่อนไปเท่ียวต่างจังหวัดบ้าง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแก่นแท้ของความสุขท่ีหลายคนมองข้ามไป

จริงอยู่ท่ีเราทำงานทกุวันน้ีเพ่ือแลกกับเงินเพราะใหท้ำฟรีคงไม่ทำ แต่ท่ีสำคัญต้องทำด้วยใจ ทำตัวเองใหเ้ป็นคนท่ี

ใครๆ อยากอยู่ใกล้ อยากพูดอยากคุย อยากทำงานด้วยและคิดถึงเราเม่ือเขามีปัญหา แต่ในบางคร้ังต้องยอมรับว่าเม่ือมีปัญหา

เข้ามาเยอะก็เครียดเหมือนกัน แต่ข้าพเข้ามีความเช่ือว่าปัญหาทกุปัญหามทีางแก ้ แก้คนเดียวไมไ่ด้ก็ขอความชว่ยเหลอืจาก

ผู้อื่น แก้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็แก้ได้ และถึงแม้งานจะวุ่นวายเพียงใดรับโทรศัพท์มากมายแต่เป็นความอิ่มเอมใจที่ สามารถ

ทำงานให้ผ่านไปด้วยดี ซ่ึงส่งผลดีให้หน่วยงานของเรา และองค์กรโดยรวม แล้วผลดีท่ีได้น้ันก็จะย้อนกลับมาท่ีเราน่ันเอง

ลองคิดถึงตอนท่ีเราให้เงินขอทาน ให้อาหารสุนัขและแมวข้างถนน บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ เรารู้อยู่แล้วว่า

คนหรอืสัตวเ์หล่าน้ันเขาไม่สามารถตอบแทนอะไรเราไดแ้ตเ่ราก็เต็มใจทีจ่ะให้

ในทางเดียวกันมหาวิทยาลัยรังสิต คือบ้านของเรา เป็นบ้านของเรา เป็นบ้านท่ีให้ส่ิงดีดี มีคุณค่ากับชีวิตเรามากมาย

เราต้องช่วยกันทำบ้านของเราใหอ้บอุ่น น่าอยู่ และช่วยกันสร้างบ้านเราให้เป็นบ้านท่ีใครๆ ก็อยากเข้ามาอยู่

นายเพชรเจรญิ วิภามณีโรจน์   คณะการแพทย์แผนตะวันออก

เม่ือย้อนนึกถึงสมัยอดีตท่ีพ่ึงเข้ามาทำงานกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึง ณ ขณะน้ัน เป็นช่วงของประเทศไทยประสบ

ปญัหาเศรษฐกจิฟองสบูแ่ตกพอด ี เปน็ช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของเศรษฐกจิทีผ่นัแปร และเปน็จงัหวะทีเ่จา้หนา้ที่ประจำบณัฑติ

วิทยาลัยท่านหน่ึงได้ลาออก น้องชายของกระผมท่ีทำงานกับบัณฑิตวิทยาลัยได้แนะนำให้กระผมเข้าทำงาน แต่เน่ืองจากปัญหา

ของการเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกันที่เป็นญาติพี่น้องกัน จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจจะรับเข้าทำงานได้ ซึ่งเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีผู้บริหารของทางมหาวทิยาลัยจะต้องคำนึงถึง และกระผมก็ทราบดีจึงมิได้คาดหวังอะไร และคิดว่าคงไม่ได้ทำงาน

แล้ว แต่เน่ืองจากทางคณบดบัีณฑิตวิทยาลัยในขณะน้ัน คือ ผศ.ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย ได้กรุณาให้กระผมเข้าทำงาน อันเป็น

ก้าวแรกในการเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี โดยใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงกระผมไม่ค่อยคุ้นเคย เคยแต่พิพ์ดีดแบบเก่า

(แบบแคร่และพิมพ์แบบใช้นิ้วเดียว) กระผมทราบดีว่าต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาเพื่อเรียนรู้ทั้งงานทั่วไปและงาน

ด้านกิจกรรมซ่ึงในคร้ังน้ัน กระผมเคยท้อกับงาน เคยคิดว่าจะลาออกจากงานท่ีทำ แต่เน่ืองจากมีเจ้านายท่ีดีให้ท้ังกำลังใจ ช้ีแนะ

วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้กระผมมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ทำให้กระผมกระตือรือร้นในการใช้

คอมพิวเตอร์ให้คล่องเหมือนเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ท่ีพิมพ์สัมผัส พยายามเรียนรู้งานต่างๆ สะสมประสบการณ์ทุกๆ ด้าน เรียนรู้ทุกๆ

ส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ จวบจนทกุวันน้ี กระผมไดรั้บความรู้ต่างๆ เพ่ิมเติม พิมพ์สัมผัสได้ เรียนรู้โปรแกรมดา้นคอมพิวเตอร์

ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้อบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีต่างๆ จนกระท่ังได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการของมหาวทิยาลัยแห่งน้ี

ให้รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแก่กระผม ซึ่งกระผมขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณบดี รองคณบดี เลขานุการคณะฯ

และคณะกรรมการ ท่ีเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าท่ีธุรการคนหน่ึงต่อสถาบันแห่งน้ี ซ่ึงเป็นช่วงแห่งความทรงจำทีก่ระผม

ไม่อาจลืมเลือนไปได้ และจะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาร่วมพัฒนาคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยรังสิตของเรา ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน ที่ให้กระผมมีวันนี้

วันท่ีสวยงาม ขอบคุณจริงๆ ครับ
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นางเด่นฤดี  ชนกชนีกุล  คณะวิทยาศาสตร์

“มาถึงวันน้ีนับเป็นเวลากว่า 21 ปีแล้วท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ประสบการณ์ในการทำงานกับดิฉันเยอะแยะมากมาย

ประสบการณ์ที่บางครั้งไม่สามารถหาได้จากที่ใด ทำให้ดิฉันได้พบกับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกหน่วยงาน ที่น่ารัก และ

น่าประทบัใจ และผูบ้ริหารทีมี่วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและรกัลูกน้องเหมือนเป็นครอบครวัเดียวกัน  ดิฉันยังอยากใหบุ้คลากร

ได้ช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของมหาวทิยาลัยรังสิตค่ะ”

นางสาวภัทรภร  ทองหร่ี   สำนักงานมาตรฐานวชิาการ

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถานศึกษา  สถานท่ีทำงาน สถานท่ีผักผ่อน  สถานท่ีออกกำลังกาย และเป็นอะไรอีกหลายๆ

อย่างสำหรบัทกุคน

สำหรับข้าพเจ้า ท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้ให้ ให้ทุกอย่างกับข้าพเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้เร่ืองงาน  ให้

การศึกษาตอ่ ใหค้วามสุขสบายและชวิีตทีดี่ข้ึน  ใหสั้งคมทีดี่ซ่ึงมีเพ่ือนร่วมหนว่ยงานทีดี่ เพ่ือนร่วมมหาวทิยาลัยท่ีดี และ

สุดท้ายมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้โอกาสกับข้าพเจ้าได้เป็นหน่ึงในบุคลากรดีเด่น ซ่ึงเป็นรางวัลอันมีค่าสำหรับข้าพเจ้ามาก  ขอ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีให้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีดีมากกับข้าพเจ้าตลอดมา  ขอบคุณมากค่ะ

นายมณี  วงเวียนคำ   สำนักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันเอกชนท่ีมีการเปิดหลักสูตรการเรยีนการสอนท่ีครบถ้วน บรรยากาศกร่็มร่ืน ต้ังแต่

ผมมาทำงานในสถาบันแห่งนี้ได้เห็นการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาออกไป

อย่างมีคุณภาพ เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานต่างๆ

มหาวทิยาลัยได้ฟันฝ่าวิกฤตทีเ่กิดข้ึนหลายครัง้และผา่นพ้นไปไดด้้วยดี และยงัคงความเปน็สถาบันศึกษาทีม่ั่นคง

อย่างน้ีตลอดไป

นางสาวมณี  พวงเงิน    สำนักงานหอพัก

“รางวัลสำหรับบุคลากรดีเด่นประจำปี 2553 ท่านอธิการบดีจะให้ไปทัศนศึกษาท่ีเมืองจีนด้วย” อาจารย์นันทนา กุญชร

ณ อยุธยา ประกาศในการประชมุหัวหน้าแผนกสำนักงานหอพัก เพ่ือนร่วมงานและอาจารยไ์ด้เสนอช่ือ ดิฉัน นางมณี พวงเงิน

ตำแหนง่หัวหน้างานรักษาความสะอาด แผนกแมบ้่านเข้าร่วมแข่งขันในปีน้ีด้วย...........

ดิฉันนางมณี พวงเงิน อายุ 65 ปี เข้ามาร่วมงานแผนกแมบ้่าน สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือ 20 ปี

ท่ีแล้วเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2534 ต้ังแต่มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมองไปทางไหน ไกลสุดลูกหูลูกตายังเป็นท้องนาอยู่ท่ัวไป จนเด๋ียวน้ี

20 ปีผ่านไป มองไปทางไหนเห็นแต่อาคารเรียน นักศึกษา และต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชอุ่ม ร่มรื่นไปด้วยสระน้ำ สนามหญ้า

จากการทำงานได้รับความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานให้ดีข้ึนจากหัวหน้างานในแผนก และหน่วยงานพัฒนาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โดยไม่เลือกช้ันวรรณะของบคุลากร ได้รับโอกาสได้เรียน กศน. เพ่ือพัฒนาตนเอง และนอกเหนือไปจากน้ัน ยังได้มีโอกาส

ไดมี้ส่วนรว่มชว่ยงานในพธิกีารตา่งๆ ท่ีผูอ้ำนวยการสำนกังานหอพกัไดเ้ปน็ประธานฝา่ยพิธกีาร งานเหลา่น้ันทำใหมี้โอกาส

ได้ช่ืนชมพระจริยาวัตรของพระราชวงศ์หลายพระองค์ ซ่ึงถ้าไม่ได้ทำงานในมหาวิทยาลัยคงไม่มีบุญท่ีจะได้เห็น เช่น ได้รับเสด็จฯ

พระราชาธบิดแีหง่ประเทศภฏูาน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี เจา้ฟ้าหญงิจฬุาภรณว์ลยัลักษณ ์ และ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัิดดามาตุ

ดิฉันได้รับเลือกเป็นหน่ึงในบุคลากรดีเด่นประจำป ี 2553
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นางวงเดอืน สวามีชัย   วิทยาลัยดนตรี

20 ปี แห่งความทรงจำ

ทุกคนย่อมมีความทรงจำ แต่ความทรงจำน้ันจะดี เปิดเผยได้หรือไม่ ก็แล้วแต่จิตใจของคนๆ น้ันว่า มีความทรงจำหรือ

ความจริงใจแค่ไหน เร่ืองราวความในใจของขา้พเจ้าเองน้ัน เป็นความทรงจำทีดี่ลึกๆ และจริงใจ มานานกว่า 20 ปี ท่ีพบท้ังส่ิงดี

ส่ิงไม่ดี ท้ังปัญหา และอุปสรรคต่างๆ นานา แต่ปัญหาน้ันก็สามารถแก้ไขมาได้ ตลอดจนอายุการทำงาน

ในการทำงานไมว่่าจะเป็นสถานท่ีแห่งใด ก็พบกับปัญหา และอุปสรรคท้ังส้ิน มากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป แต่ ทุกส่ิง

ทุกอย่างมันอยู่ที่ความจริงใจ ความสัตย์ซื่อที่เราจะต้องพึงมีต่อองค์กรโดยจะช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ จะจริงใจที่จะเดินตาม

องค์กรหรือไม่ หรือจะช่วยสร้างปัญหา ฉะนั้นเราจะก้าวเดินต่อไปเพื่อเปิดประตูบานนี้ และทำสิ่งที่สวยงามร่วมกับเจ้าของ

บานประตแูห่งน้ัน หรือบางคน เปิดประตูเดินออกมาและไม่เคยมองย้อนกลับไปท่ีห้องน้ันอีกแม้จะมีความจำเป็นมากแค่ไหน

ก็จะไม่หันกลับไปมามองอีกเลย ทุกคนคงมี ห้องๆ หน่ึง ท่ีเก็บความทรงจำทกุอย่างของตัวเองเอาไว้ในน้ัน หลายคนอาจจะเปิด

ประตมูองเข้ามาในร้ัวแห่งน้ี แล้วย้ิมอย่างภูมิใจ ย้ิมอย่างมีความสุขเม่ือได้มองเห็นส่ิงท่ีสวยงามท่ีเราเก็บเป็นความทรงจำดีๆ

ไว้ข้างใน แล้วก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุข ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่เปิดประตูรับข้าพเจ้าไว้ และมีห้องให้ได้พักพิง

ขอบอกว่าห้องท่ีอยู่น้ีมีความสุขดี มีรอยย้ิม พบแตส่ิ่งท่ีคิดว่ามีความสุขมากท่ีสุดแล้ว และจะสู ้ จะสัตย์ซ่ือต่อองค์กรแหง่น้ี

และพร้อมท่ีจะเดินไปพร้อมกัน ด้วยความจริงใจ

นางสมควร  เสมอ    คณะศิลปศาสตร์

ป้าจำได้ว่าป้าเร่ิมมาทำงานต้ังแต่ พ.ศ.2533 จนถึงวันน้ี พ.ศ.2553   20 กว่าปีท่ีผ่านมาทำให้ป้าได้เห็นอะไรหลายๆ

ด้าน หลายๆ อย่าง เรียกได้ว่าจากตอนแรกทีป้่าเร่ิมทำงานมีคนเรียกว่า “น้า”  จนวันน้ีมีคนเรียกว่า “ป้า” เสียแล้ว ป้าเห็น

มหาวิทยาลัยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต้ังแต่เร่ิมจากท้องทุ่ง มีเพียงตึกสองสามหลัง จนวันน้ีจากทุ่งโล่งกลายเป็นเมืองสวรรค์

สำหรับนักศึกษาทุกๆ อย่างดูทันสมัยไปหมด สำหรับความรู้สึกในการอยู่ในมหาวิทยาลัย ตัวป้าน้ันถึงแม้จะเป็นเพียงแม่บ้าน

แต่ป้าก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถสำหรับหน้าที่ของเรา เพราะป้าตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเองเปน็หลัก ว่าส่ิงท่ีเราทำจะเลก็หรือจะใหญ ่จะสำคัญมากหรือสำคัญน้อย เราก็ต้องทำหน้าท่ีของเราใหดี้ท่ีสุด

และคำว่าแม่บ้านสำหรับป้าน้ัน คือ แม่บ้านแม่เรือนท่ีจะต้องดูแลบ้านหลังน้ีให้สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่น่ามอง

สุดทา้ยในโอกาสทีม่หาวิทยาลยัมีอายุครบรอบ 25 ป ีปา้ก็หวงัวา่มหาวทิยาลยัทีเ่ราเรยีกวา่บา้นไดอ้ย่างสนทิใจนี้

จะมคีวามเจรญิกา้วหนา้ พรอ้มทัง้สรา้งบณัฑติยท์ีมี่คุณคา่ตอ่สังคมตอ่ไปอกีนานแสนนาน และปา้ยังคอยปทีีค่รบรอบ 30

หรือครบรอบ 50 ปี วันน้ันคงเป็นวันท่ีป้าภาคภูมิใจไปกับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

นายสมบัติ  พุฒตาล   ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต  ผมในฐานะบคุลากรคนหน่ึงท่ีได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี

2553  ซ่ึงตัวผมเองน้ัน เร่ิมมาทำงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตเม่ือเดือน มกราคม 2534 ท่ีศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สาเหตุ

ท่ีเข้ามาทำงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งน้ีน้ัน ความคิดช่วงน้ันก็คืออยากมีความม่ันคงในชีวิตการทำงาน  อยากทำงานกับผู้ท่ีมี

ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีเราเองจะไดมี้ความรู้หลายด้านได้พัฒนาตามไปด้วย และท่ีสำคัญมีความภูมิใจมาก

ท่ีสุด ในความทรงจำตลอดมากคื็อ ได้มาทำงานภายใตก้ารบริหารงานของคณุพ่ออาทิตย์ อุไรรัตน์  คุณพ่อซ่ึงเป็นสุดยอด

นักบริหาร นักการจัดการ  นักพัฒนา ซ่ึงจะเห็นได้จากวิทยาลัย  มาเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีย่ิงใหญ่น้ัน พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง

เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาวิทยาลัยช้ันแนวหนา้ของไทย ซ่ึงผมจะขออนญุาตพูดแทนบคุลากรของรงัสิตทุกคนว่า น่ีคือความหวงั

ของชาวลูกรังสิตทุกคนที่อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาไทย

น่ีคือความสุข  ความภาคภูมิใจท่ีได้มาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยรังสิต  ผู้ซ่ึงมีแต่ให้  ให้ความรู้  ให้โอกาส ให้ความสุข  ให้ความ

ม่ันคง  ให้ความเป็นสังคมธรรมาธปิไตย...
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วารสารรังสิตสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

เพ่ือให้วารสารได้มาตรฐาน ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะตีพิมพ์ ควรจัดเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำ

  ประเภทของบทความ

1. บทความวิชาการ   เป็นบทความวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2. รายงานการวจัิย   เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. บทความพิเศษ เป็นบทความที่เกี ่ยวกับประสบการณ์ ทัศนคติ บทวิจารณ์ หรือบทสัมภาษณ์ทางด้าน

บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

  เงือ่นไขในการพมิพ์

1. บทความหรือรายงานการวิจัยท่ีส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์

ในวารสารอืน่

2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ หรือรายงานการวิจัยที่ส่ง

และความรบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับเน้ือหาและความคดิเห็นในบทความหรอืรายงานการวจัิยเป็นของผู้เขียนเท่าน้ัน

3. ต้นฉบับท่ีจัดส่งจะได้รับการตรวจทานโดยผูท้รงคุณวุฒิในด้านน้ันๆ (Peer Review)  ก่อนท่ีจะตีพิมพ์

  รูปแบบของการเขยีนและการเตรยีมตน้ฉบบั

1. บทความ

ช่ือเร่ืองพิมพ์ไวห้น้าแรกตรงกลาง และชือ่ผู้เขียนอยู่ใตช่ื้อเร่ืองเย้ืองไปทางขวามอื  ส่วนสถาบนัหรอืสถานท่ีทำงาน

ของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหนา้แรก ต้องพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ส่งพร้อม Diskette

2. รายงานการวจิยั

รูปแบบการเขยีนรายงานการวจัิยเหมือนกับการเขียนบทความ โดยมีการเรียงลำดับเร่ือง ดังน้ี

2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา

2.3 ความเป็นมาหรือความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงคข์องการวิจัย

2.4 สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)

2.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย (ถ้ามี)

2.6 วิธีดำเนินการวิจัยในเร่ืองเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

2.7 สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

2.8 การอภิปรายผลการวจัิย

คำแนะนำ...ในการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารรังสิตสารสนเทศ
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 2.9 ข้อเสนอแนะ

2.10 เอกสารอ้างอิง

  การเขยีนเอกสารอา้งอิง

1. การอ้างอิงเอกสารในเรือ่ง

ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่งสำหรับภาษาไทย หรือนามสกุลสำหรับภาษาอังกฤษ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ปีท่ีพิมพ์

ของเอกสาร : เลขหน้าหนังสือท่ีถูกอ้างอิงในเน้ือความ โดยมีไว้ในวงเล็บแทรกอยูกั่บเน้ือหาใส่ไว้ท้ายข้อความน้ัน

ตัวอย่าง

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2545 :79)

(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอา้งองิทา้ยบทความหรอืรายงานการวจิยั

ให้เรียงลำดับเอกสารภาษาไทยกอ่นภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขยีนดังน้ี

2.1 หนังสือ

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือหนังสือ.  คร้ังท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติ ภักดีวัฒนกุล และจำลอง ครุอุตสาหะ.  คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล.  พิมพ์คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ :   โอเดียนสโตร์,

2545.

Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David.  Spectrum communications.  4th ed.
New York : Prentice-Hall, 2003.

2.2 วารสาร

ช่ือผู้เขียนบทความ.  “ช่ือบทความ,”  ช่ือวารสาร.  ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ปี) : เลขหน้า.

ตัวอย่าง

วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน.  “ถอดรหัส CPU สายพันธ์ุใหม่,”  ไมโครคอมพวิเตอร์.  23, 234

(มกราคม 2548) : 72-81.

Savolainen, Reijo.  “Time as a context of information seeking,”  Library & Information Science
Research.  28, 1 (Spring 2006) : 110-127.

2.3 หนังสือพิมพ์

ช่ือผู้เขียน.  “ช่ือบทความ/ข่าว,”  ช่ือหนังสือพิมพ์.  (วัน เดือน ปี) : เลขหน้า.

ตัวอย่าง

คึกฤทธ์ิ ปราโมช.  “ซอยสวนพลู”  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.  (19 สิงหาคม 2538) : 12-13.

“Bright  future seen for computer industry,”  Bangkok Post.  (25 June 2001) : 5.
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2.4 หนังสือแปล

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือหนังสือ.  แปลโดย.  คร้ังท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์.

ตัวอย่าง

แกลล่า, เพรสเตอร์.  อินเตอร์เน็ตทำงานอยา่งไร.  แปลโดย ภาสกร ใหลสกุล.  พิมพ์คร้ังท่ี 5.   กรุงเทพฯ :

โปรวิช่ัน, 2545.

2.5 วิทยานิพนธ์

ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์.  ช่ือวิทยานิพนธ์.  ระดับปริญญา สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย, ปีท่ีพิมพ์

ตัวอย่าง

วีระ อำนวยพร.  อิทธิพลของเถ้าแกลบท่ีมีต่อคุณสมบัติทางกลของอิฐ.  วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545.

2.6 ส่ืออิเลก็ทรอนกิส์

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทของสือ่].  ปีท่ีพิมพ์.  Availabel หรือแหล่งท่ีมา : ช่ือแหล่งท่ีมา.

(วัน เดือน ปี ท่ีสืบค้น)

ตัวอย่าง

อเนก มากอนันต์.  เม่ือพม่าย้ายเมืองสะเดาะเคราะห.์  [ออนไลน์].  2549.  แหล่งท่ีมา :

http://www2.manager.co.th/Mwebboard/list Comment.aspx?QNumber=189053& Mbrowse=13.

(17 มิถุนายน 2549)

2.7 วารสารอเิลก็ทรอนกิส์

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  [ประเภทของสือ่].  ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน ปี) : เลขหน้า.  Availabel หรือ

แหล่งท่ีมา : ช่ือแหล่งท่ีมา.  (วัน เดือน ปี ท่ีสืบค้น)

ตัวอย่าง

Rosziowski, Michael Jr.  Baky, John S. and Jones, David B.  Soe which score on the LibQual+TM
tell me if library users are satisfied?  Library & Information Science Research.  [serial online].
27, 4 (Autumn 2005) : 424-439.  Availabel : http://www.sciencedirect.com/science.

(1 August 2006)
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