
“ขิงแก่”
25 ปี กับ 25 คนแรกรุ่น (รุ่นแรก) 

ของม.รังสิต

“ขิงแก่”



	 “ขิง”	 สมุนไพรไทยตัวหนึ่งที่ใช้ใน

การรักษาโรค	 สรรพคุณสารพัดประโยชน์	

ขิงยิ่งแก่เท่าไหร่นั้น	 คุณค่าของมันก็ยิ่งมี

มากขึ้น	 หากเปรียบกับคน	 ก็หมายถึง

บุคคลที่มากด้วยประสบการณ์	 ทั้งในเรื่อง

งาน	 การใช้ชีวิต	 และพร้อมที่จะเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้	

	 สารรังสิตฉบับพิเศษ	 “ขิงแก่

รังสิต”	 นี้	 ในโอกาส	25	 ปี	 มหาวิทยาลัย

รังสิต	 เราไปพูดคุยกับขิงแก่แห่ง

มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ	 เรื่องราวความ

ผูกพันร้อยรวมกับประสบการณ์การใช้

ชีวิตและการทำางานในรั้วมหาวิทยาลัย

รังสิต	เป็น	25	บุคลากรรุ่นแรก	ซึ่งทำางาน

มาตั้งแต่ช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัย	

	 หวังว่าภาพในความทรงจำาและ

ความรู้สึกที่อยู่ก้นบึงของหัวใจของพวก

เขาเหล่านี้	 จะเกี่ยวเอาความรู้สึกที่ตก

ตะกอนของพวกเราชาวมหาวิทยาลัย

รังสิตทุกคน	 อาจจะนาน	 นานจนลืมไป

แล้ว	 วันนี้จะได้กลับมารำาลึกถึงอีกครั้ง	

ด้วยรอยยิ้ม

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร	สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ
บรรณาธิการ		จิราภรณ์	ตุลาผล
กองบรรณาธิการ	อิสราภรณ์	ทองเพียรพงษ์	/
นิจวรรณ	นาวารัตน์	/	กวิตา	เรืองไทย	/
สมพล	วชิรวัฒนา
ศิลปกรรม-ช่างภาพ	อรรถยา	สุนทรายน
โปรแกรมเมอร์-อีบุ๊ก	ทวีศักดิ์	สุระขันธ์
เลขากองบรรณาธิการ	ภัสณี	บำารุงถิ่น

25 ปี กับ 25 บุคลากรรุ่นแรก ของม.รังสิต



	 วันเริ่มต้นทำางานกับมหาวิทยาลัย	 คือวันที่	 13	 กันยายน	
2528	 ซึ่งเป็นวันสำาคัญวันหนึ่งของชีวิต	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	
ส่วนหนึ่งที่ทำาให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว	 เพราะว่าเรามีความสุขใน
การทำางาน	 ม.รังสิต	 มีพัฒนาการที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว	 เมื่อเปรียบ
เทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น	เรามีการพัฒนาแบบมีจุดมุ่งหมาย	ทำางาน
อย่างสร้างสรรค์	 มีเป้าหมายชัดเจน	 ถ้าคุณพ่อประสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่
ท่านคงภูมิใจ	ท่านได้ประกาศเป็นอุดมการณ์ชัดเจนว่า	มหาวิทยาลัย
เอกชนจะช่วยรัฐบาลในการสร้างคน	 ซึ่ง	 ม.รังสิต	 ทำาอย่างนี้มาโดย
ตลอด	 ม.รังสิต	 เป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการด้านหนึ่ง
ของอุดมศึกษาของประเทศไทย	 ซึ่งหากจะศึกษาพัฒนาการของ
อุดมศึกษาไทย	ม.รังสิต	 จะต้องเป็นหนึ่งในนั้น	 และในโอกาส	25	 ปี	
ม.รังสิต	 ในฐานะคนทำางานคนหนึ่ง	 นอกจากจะเอาใจช่วยแล้ว	 คิด
ว่าบุคลากรคนนี้จะช่วยทำาอะไรได้ก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปให้
มหาวิทยาลัยประสบความสำาเร็จ

	 ตอนเข้ามาทำางานครั้งแรก	 ม.รังสิต	 ยังเป็นวิทยาลัยอยู่	
โดยส่วนตัวชอบที่เป็นสถาบันการศึกษา	 เป็นแหล่งความรู้	 พี่ทำางาน
ครั้งแรกในส่วนของการรับสมัครบุคลากร	 หลังจากนั้นจึงมาทำาฝ่าย
ธุรการ	 แผนกยานพาหนะจนถึงปัจจุบัน	 สมัยนั้นมีการรับอาจารย์ที่
ค่อนข้างเข้มงวด	 มีการสัมภาษณ์ที่เข้มข้น	 มหาวิทยาลัยของเรามี
การพฒันาไปอย่างรวดเรว็มาก	 มคีณะทีห่ลากหลาย	 ชืน่ชมวสิยัทศัน์
ของท่านอธิการบดี	 รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองได้ทำางานที่นี่และคิดว่าจะ
ทำางานที่นี่ไปตลอดเพราะรักสถาบันแห่งนี้

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

ศันสนีย์ สุขีพจน์ 
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกยานพาหนะ



	 รัก	 ม.รังสิต	 มากๆ	 ถือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเรา	 เรา
อยู่ที่นี่มากกว่าบ้านของเราด้วยซำ้า	 รู้สึกรักทุกคนในมหาวิทยาลัย	
ตั้งแต่จบมาก็ไม่เคยทำางานที่ไหนมาก่อน	 มีหัวหน้าคนเดียวคือท่าน
อธิการบดี	 ท่านเป็นคนที่รักลูกน้องและใจดีมาก	 เราได้ทุกสิ่งทุก
อย่าง	ความก้าวหน้าในชีวิตเพราะมหาวิทยาลัย	ในโอกาส	25	ปี	ขอ
ให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า	 ก้าวสู่การเป็น	 International	 ให้สม
กับความตั้งใจของท่านอธิการบดี	 สุดท้ายอยากให้มหาวิทยาลัยเป็น
เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของบุคลากรต่อไปค่ะ

	 เริ่มทำางานกับ	 ม.รังสิต	 ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดดำาเนินการ
เลย	 ได้ร่วมพิมพ์โครงสร้างถึงทบวงมหาวิทยาลัย	 ทำางานจนไม่ได้
กลับบ้าน	 แต่ก็มีความสุขกับการทำางานมาก	 ในช่วงที่ทำางานท่าน
อธิการบดีให้คนมาดูแลตลอด	 แม้กระทั่งคุณพ่อประสิทธิ์-คุณหญิง
พัฒนา	ก็เอาขนมใส่กระเช้ามาให้ทาน	รู้สึกประทับใจมาก	ท่านยังได้
พูดกับพวกเราว่า	ที่นี่คือที่สุดท้ายของพ่อแล้ว	ขอฝาก	ม.รังสิต	ไว้กับ
พวกเราและอยากให้พวกเรารุ่นเก่าๆ	ตอบแทนอะไรให้แก่สังคม	โดย
การสร้างอนาคตให้แก่เยาวชน	ช่วยมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า	ให้
สมดั่งที่	ดร.อาทิตย์	ได้ตั้งปณิธานเอาไว้เช่นกัน

พรศรี สุขการค้า 
เจ้าหน้าที่ส�านักหอสมุด

ชะอ้อน พันถัน 
หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ ส�านักงานหอสมุด



	 ก็เฝ้าดูมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา	25	 ปี	 เราโตมาพร้อมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต	ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	มหาวิทยาลัยรังสิต
ก็ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคมาได้ด้วยดี	 คิดว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้	
มหาวิทยาลัยรังสิตจะก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและสังคม	 มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 สร้างสังคมที่ดีๆ	 ให้แก่ประเทศไทย	 ในโอกาสนี้
ขออัญเชิญอำานาจคุณพระศรีศาสดาอำานวยพรให้มหาวิทยาลัยรังสิตมี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง	 และขอให้ท่านอธิการมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาตลอดไป			

	 พูดเรื่องความภูมิใจคงพูดอะไรไม่ได้เยอะนัก	 ถ้าพูดถึง
การเป็นสถาบันการศึกษา	25	 ปี	 ก็ไม่ได้ยาวนานอะไรมาก	 เพียงแต่
ว่าเราได้ทำาให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยในความหมาย
ของสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหน	 ม.รังสิต	 สอน
ให้เชื่อมโยงกับสังคม	 การเมือง	 มีกิจกรรมในการเชื่อมโยงกับโลก
ภายนอก	 คือต้องเป็นที่ที่สร้างปัญญา	 ถ้าปัญญาอยู่ในสมุด	 อยู่ใน
ห้องเรียนมันก็ไม่เกิด	 มันก็จะเป็นปัญญาที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้	
เป็นความรู้นิ่งๆ	 อยู่ในสมอง	 ดังนั้น	 ถามว่าภูมิใจอะไร	 ก็คงภูมิใจที่	
ม.รังสิต	 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในอุดมคติ	 คือเป็นแหล่งที่จะสร้าง
ปัญญาและการเรียนรู้คู่ไปกับสังคม	

พัชรา หาญเจริญกิจ 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและหัวหน้าหอจดหมายเหตุ

อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม



	 ถ้าจะให้พดูว่าทำาไมถงึรกัหรอืประทบัใจอะไร	 มนัพดูยากนะ	
แต่พี่ก็อยากบอกกับทุกคนที่คณะว่า	 รักและขอบคุณที่รักกันจนถึง	
ทุกวันนี้	 ชีวิตการทำางาน	25	 ปี	 ที่คณะเภสัชฯ	 เป็นกึ่งๆ	 ครอบครัว
ใหญ่	อยู่กันแบบพี่น้อง	พี่ประทับใจทุกคน	ทั้งคนที่อยู่มานานและเข้า
มาใหม่	เป็นที่ให้พี่ได้ยึดเหนี่ยว	ถ้าคณะเภสัชฯ	คือบ้าน	มหาวิทยาลัย
ก็เหมือนสังคมขนาดใหญ่	 การที่มหาวิทยาลัยเติบโตขนาดนี้	 เราที่
เป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจ

	 การวางรากฐานมหาวิทยาลัยรังสิตของคุณพ่อประสิทธิ์	
อุไรรัตน์	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างการศึกษา	 การวางระบบ	 การ
บริหารบุคคล	 การบริหารการเงิน	 หรือการบริหารจัดการด้านต่างๆ	
แม้กระทั่งวางผังเมืองของมหาวิทยาลัย	 ครูประทับใจตรงจุดนี้	 ครูว่า
เป็นการปูพื้นที่ดี	เพราะถ้าปูพื้นมาไม่ดี	มันก็จะคลอน	คุณพ่อประสิทธิ์
ปูพื้นมาดีมาก	และท่าน	ดร.อาทิตย์	ก็สานต่อทำาให้มหาวิทยาลัยก้าว
มาสู่ความสำาเร็จจุดนี้

พัชรา สายเสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะเภสัชศาสตร์

อรนุช ปุณยกนก
อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



	 ผมมีความรักความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ครับที่ทำาให้ผม
มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐานจนอยู่ได้ในปัจจุบัน	 และผมได้เห็น
มหาวิทยาลัยรังสิตมีความเจริญเติบโต	 ผมก็เป็นกำาลังสนับสนุนส่วน
หนึ่ง	 ถึงแม้จะมีกำาลังเล็กน้อยก็จะมอบใจและกำาลังกาย	 ช่วยพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิตอย่างเต็มความสามารถ	 ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้
ทำางานที่นี่ครับ

	 ในปีแรกมีกันแค่	 2	 คน	 ดูแลคนละอาคาร	 คือ	 อาคาร
คณะบริหารธุรกิจและอาคารหอพัก	 สมัยนั้นการเดินทางเข้ามาใน
มหาวิทยาลัยค่อนข้างลำาบาก	มีแต่รถ	4	 ล้อเล็ก	ประมาณ	5-6	คัน	
ต่อมาก็มีรถสองแถววิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยรังสิต	 สำาหรับการ
ทำางาน	 ในช่วงกลางวันจะดูแลง่าย	 แต่ช่วงกลางคืนต้องเข้มงวดมาก
ขึ้นเพราะสมัยก่อน	ม.รังสิต	เป็นทุ่งนา	บางทีจะมีชาวบ้านมาหาปลา
บ้าง	 ซึ่งต่อมาในแผนกก็มีเพื่อนๆ	 ร่วมงานมากขึ้นทำาให้การทำางาน
คล่องตัวและสบายขึ้น	 ตลอด	 25	 ปีที่ทำางานที่	 ม.รังสิต	 ผมรู้สึก
ประทับใจและเคารพท่านอธิการบดีมากที่สุด	 เพราะผมมองว่าท่าน
เป็นคนดีมาก	 ที่ผมทำางานตรงนี้ได้แล้วก็สบายใจ	 ท่านเป็นกันเองไม่
ถือตัว	 ท่านให้ความสำาคัญกับเรื่องของความเป็นอยู่ของพนักงานทุก
คน	 รวมไปถึงครอบครัวด้วย	 ผมอยากให้บุคลากรทุกคนทำางานให้ดี
ที่สุดและเต็มที่ที่สุด

วิชาญ คงศิริ 
เจ้าหน้าที่ประจ�าห้องปฏิบัติการ คณะศิลปะและการออกแบบ

วารี ดรุณพันธ์ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แผนกรักษาความปลอดภัย



	 ความรู้สึกเมื่อเริ่มทำางานคือ	 ดีใจมาก	 เพราะจะได้ทำางาน
ในองค์กรที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ดีและกว้างไกล	 	 เมื่อ	 25	 ปีที่แล้ว	
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเพียงวิทยาลัยเล็กๆ	มีนักศึกษาน้อย	บุคลากร	
ทีมผู้บริหารฝ่าฟันและล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ	 แต่ตอนนี้รู้สึกดีใจ
และภูมิใจแทนทีมผู้บริหารที่สามารถพัฒนาให้วิทยาลัยเล็กๆ	 เติบ
ใหญ่เป็นหนุ่มกำายำา	 สามารถต่อสู้กับโลกภายนอกได้อย่างแข็งแรง	
สิ่งหนึ่งที่	 ม.รังสิต	 มุ่งเน้นยำ้ามาโดยตลอดคือ	 นโยบายที่เน้นการ
บริการวิชาการ	 ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักที่มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	
และปัจจุบันนี้ก็ยิ่งชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 คือนโยบาย
สังคมธรรมาธิปไตย	 	 นอกจากนี้	 ความประทับใจตลอด	 25	 ปีที่
ทำางานมา	คือ	การได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ	หลายคนเรียน
จบปริญญาโท	 ปริญญาเอก	 เป็นอาจารย์สอน	 และสร้างชื่อเสียงให้
แก่ประเทศมากมาย	 สมกับที่หลายคนพูดว่า	 “ม.รังสิต	 กำาลังปั้นดิน
ให้เป็นดาว”	 ถือเป็นความสำาเร็จของคณาจารย์ที่ทุ่มเทในการพัฒนา															
ลูกศิษย์มาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน

	 จำาได้ว่ารปูแบบการประชาสมัพนัธ์รบัสมคัรอาจารย์สมยันัน้
ของ	 ม.รังสิต	 แปลกดีครับ	 คือมีใบสมัครอยู่ในหนังสือพิมพ์เลย	 ให้
กรอกแล้วตัดส่งได้เลย	เห็นแล้วก็น่าสนใจ	อีกด้วยความมั่นใจในเรื่อง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 จึงไม่ลังเลแม้แต่นิด	 ตอนนี้เวลาผ่านมากว่า	
25	 ปีเรียกได้ว่า	 ม.รังสิต	 เติบโตรวดเร็ว	 คณะผู้บริหารก็น่ารัก	 ทุก
ท่านมีความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา	 จึงทำาให้มหาวิทยาลัยของ
เราเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบ	มีความอบอุ่น	แม้คนทำางานจะหมุนเวียน
มีคนรุ่นใหม่มาแทนคนรุ่นเก่า	 แต่ก็อยากให้มหาวิทยาลัยมีความรัก
ที่อบอุ่นแบบนี้ตลอดไป	 อีกทั้งอยากให้บุคลากรคนรุ่นใหม่ทุกคนช่วย
กันสร้างสรรค์และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆ”	

ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม



	 ม.รังสิต	 เป็นยิ่งกว่าบ้าน	 รักและผูกพันมาก	 จึงยึดมั่นและ
ตั้งใจทำาสิ่งดีๆ	เพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด	ความทุ่มเททั้งแรงกาย
ให้แก่การทำางาน	 และการทุ่มเทแรงใจให้แก่ความผูกพันกับสถานที่
แห่งนี้นั้น	ทำาให้ทุกวันยิ่งมีความสุขในการทำางาน	พี่จะมีกลอนประจำา
ใจอยู่บทหนึ่งที่ว่า	ปิดทองหลังพระเพื่อละโทษ มีประโยชน์มากล้นคน
ไม่เห็น จะปิดหลังปิดหน้าไม่จ�าเป็น สิ่งที่เห็นคือบุญอบอุ่นใจ	 เวลา
ท่องให้น้องๆ	 ในออฟฟิศฟัง	 เขาก็จะหัวเราะเสมอ	 ก็สอนพวกเขา	
เวลาเราทำางานเราก็ตั้งใจทำา	ให้ทำาด้วยจิตสำานึก	ด้วยความรัก

	 วันนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตมีชื่อเสียง	 เป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เต็มไปด้วยคุณภาพในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม	 อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยยังสอนให้คนของมหาวิทยาลัยทำาความเข้าใจและรู้จัก
คำาว่า	 สังคมธรรมาธิปไตย	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตไม่
ว่าจะเรื่องการทำางานหรือชีวิตประจำาวันก็ตาม	 อาจารย์จะยังคงเป็น
กำาลังใจให้ท่านอธิการบดี	และเป็นส่วนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ผู้บริหารนำาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	 	 โดยจะตั้งใจทำางาน
วิจัยเพื่อช่วยในการศึกษาและพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

รัตนา สุวรรณลออ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�านักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผศ.เกศรา สุขดี 
อาจารย์ประจ�าคณะบัญชี



	 อาจารย์เป็นอาจารย์รุ่นแรกของ	 ม.รังสิตค่ะ	 ในยุคนั้นไม่มี
การแบ่งแยกสายเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์	 ซึ่งมันเป็นความสวยงาม
อย่างหนึ่งในการทำางาน	 เพราะทำาให้ทุกคนรู้จักและผูกพันกันจน
ตอนนี้	 สิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีความเชื่อมาโดยตลอด	 คือทุกคนที่เข้ามา
ทำางานที่นี่	 ต่างก็มีความรักให้กับท่านอธิการบดี	 แม้แต่บุคลากรที่
ออกจากที่นี่ไปแล้ว	 ต่างก็ยังรักและคิดถึงท่าน	 	 จากวันนั้นจนวันนี้
มหาวิทยาลัยของเราเติบโตไวมาก	 ไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรที่มากขึ้น	
หรือแม้แต่ทางด้านวิชาการ	 เราสามารถเปิดคณะทางด้านแพทย์ได้	
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องไม่ลืมว่าที่อื่นยังไม่สามารถทำาได้	และนี่คือความ
โดดเด่น	 จึงอยากให้	 ม.รังสิต	 รักษาคุณภาพทางการศึกษาไว้และ
สร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

	 ชีวิตการทำางานจริงๆ	 เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 และก็มี
ความรู้สึกว่าการทำางานที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีอิสระ	 คือมีอิสระที่จะ
คิดและอิสระที่จะทำา	 ถ้าเราคิดที่จะทำาแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ทำาให้คน
อื่นเสียหาย	 มหาวิทยาลัยก็ให้ทำา	 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจะให้ความ
อิสระตรงนี้	 ครูมีความรู้สึกว่าโชคดีที่อยู่ในที่ที่เขาให้เราทำาในสิ่งที่
เราอยากทำา	 ขอบอกว่าเป็นการเลือกที่ทำางานไม่ผิดและไม่คิดที่จะ
เปลี่ยน	 ไม่ไปที่ไหน	 คิดว่าที่มหาวิทยาลัยรังสิตดีที่สุดแล้ว	 เพราะว่า
ทำาให้เรามีความสุขทุกวันที่มาทำางาน	

สุปรานี  ศุกระเศรณี 
อาจารย์ประจ�าคณะบัญชี

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์



	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาในเรื่องของ
วิชาการอยู่เสมอและมีการบริการงานทางด้านวิชาการแก่สังคมอยู่
ตลอดเวลาทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 อีกทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นผู้นำา
ในหลายๆ	 ด้านด้วยกัน	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ด้วยการเปิด
หลักสูตรที่สังคมต้องการและสังคมยอมรับ	 ซึ่งตรงนี้อาจารย์มีความ
ภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเรา	 และอาจารย์เชื่อว่ามหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

	 เราทำางานด้านบริการ	 การบริการของเราบริการทุกระดับ	
แผนกที่เราทำางาน	ทำาให้เราได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ทุกคณะ	คณาจารย์
ทุกคณะ	 ทุกระดับ	 ทำาให้เราได้รู้จักกับทุกคน	 คือต้องสัมผัสทุกซอก
ทุกมุม	 	 หากให้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยรังสิตก็เปรียบเหมือนบ้านหลัง
ใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้	 ต้องช่วยกันดูแล	 และอยาก
ฝากให้ทุกคนรักบ้านหลังนี้ให้มากๆ	 เพื่อบ้านหลังนี้จะได้อยู่คู่กับเรา
ตลอดไป

ภารดี ประเสริฐลาภ
อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 

อรลดา นัยสุทธิ
หัวหน้าแผนกรักษาความสะอาด



	 หากถามว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจน
ตอนนี้	 อาจารย์โอ้โหไหม	 ไม่นะคะเพราะเราคุ้นเคยกับการค่อยๆ
เปลี่ยนแปลง	 ตั้งแต่ต้นไม้ต้นเล็กนิดเดียวจนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่	 ก็
เปรียบเสมือนกับมหาวิทยาลัยรังสิตของเรา	บ้านหลังนี้เริ่มจากมีห้อง
ไม่กี่ห้อง	แต่ตอนนี้เป็นบ้านหลังที่ใหญ่และอบอุ่นมาก	เพราะมากล้น
ไปด้วยอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	แม้ว่าอาจารย์จะไม่รู้จักหมด
ทุกคน	 แต่ก็เชื่อว่าทุกคนในบ้านหลังนี้เห็นหน้ากันก็รู้ได้ว่าเป็นคน
รังสิต	 อาจเป็นเพราะว่าทุกคนมีใจที่รัก	 และผูกพันกับมหาวิทยาลัย	
สามารถใช้ชีวิตและอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างมีความสุข	 จึงมีตรา
สัญลักษณ์ขึ้นอยู่ที่รอยยิ้ม	 เวลาเจอหน้ากันยิ้มให้กันก็	 อ๋อ...	 คนนี้
เป็นคนรังสิต

	 นับว่าเป็นผูกพันและประทับใจต่อองค์กร	ท่านประสิทธิ์และ
ท่านอาทิตย์	 อุไรรัตน์	 อธิการบดี	 ท่านยังคงเป็นที่พึ่งของคณาจารย์	
บุคลากร	 นักศึกษา	 ตลอดจนสังคมกับบทบาทที่มีต่อประชาชนชาว
ไทยในอดีต	 สำาหรับตนเอง	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุคลากรและ
คณาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะ	 ซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่คำา
เปรียบเปรยแบบฤดูกาล	แต่ในชีวิตหน้าที่การงานไม่มีร้อนไม่มีหนาว	
มีแต่ความสบายใจทั้งในฐานะที่เป็นอาจารย์และเป็นบุคลากร	 เพื่อน
ร่วมรุ่นที่ยังคงทำางานที่นี่	 ทุกคนจะมีแต่รอยยิ้มและความพอใจที่พึงมี
ต่อสถาบันและสถาบันพึงมีต่อบุคลากรรุ่นแรก	จากวันแรกจนปัจจุบัน	
หวังว่าจะได้มีโอกาสดูแลและอบรมสั่งสอนนักศึกษา	 และทำาหน้าที่
ให้ดีทั้งการบริการทางวิชาการ	 การเรียนการสอนที่จะต้องเป็นที่	 1	
สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	จะได้เป็นอาจารย์ปู่ให้แก่นักศึกษารุ่นต่อๆ	
ไปก่อนจะเกษียณอายุงาน	

ศิริมน ศรีนพรัตน์ 
รองหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ 

สุภัทร รัตนารมย์ 
อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์



	 ผมชอบบรรยากาศการทำางานที่	 ม.รังสิต	 เพราะผมมี
หัวหน้างานที่ดี	เพื่อนร่วมงานที่ดี		สิ่งแวดล้อมที่ดี	ผมเข้ามาทำางาน
ในแผนกช่างซ่อมบำารุงตั้งแต่เริ่มซึ่งปัจจุบันได้รับหน้าที่ดูแลการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ	 ของช่างและแม่บ้าน	 ผมเห็นการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเติบโตอย่างรวดเร็ว	 รู้สึกยินดีกับผู้บริหาร	 อาจารย์	
บุคลากรที่ร่วมช่วยเหลือกัน	 และอยากให้พวกเราช่วยกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2544	 ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่น	 เพราะความซื่อสัตย์สุจริตและความทุ่มเท	 จึงอยาก
จะทำางานตอบแทนมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 สำาหรับความประทับที่มีต่อม.รังสิต	 คือ	 	 การทำางานที่
มีความสุขและอบอุ่นมาก	 และมีท่านอธิการบดีที่เป็นคนดี	 เป็นที่รัก
ของบุคลากร	 ท่านจะมอบแต่สิ่งที่ดีๆ	 แก่บุคลากรมาโดยตลอดตั้งแต่
เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

	 ผมมาอยู่ตอนแรกมีอยู่	 2	 ตึก	 เรียกว่าเป็นยุคก่อร่าง
สร้างตัว	 ก็มีความคิดว่าอยากร่วมงานกับที่นี่	 อยากเห็นความเจริญ
ก้าวหน้าว่าจะพัฒนาไปอย่างไร	 และด้วยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี	
ผมได้เห็นมหาวิทยาลัยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ	 ตั้งแต่การก่อตั้งคณะ
แพทย์	 หรือแม้แต่การเปิดคณะดิจิทัล	 อาร์ต	 ผมรู้สึกภูมิใจที่ผมเป็น
ฟันเฟืองตัวหนึ่งของที่นี่	 จนวันนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ	
ของประเทศ	 ท้ายที่สุด	 ผมอยากจะเน้นเรื่องการมีทัศนคติที่ดีต่อ	
มหาวิทยาลัย	 ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ	 กับมหาวิทยาลัย	 เราจะเกิดความภูมิใจ	 เพราะเราทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า

สุรพล วาสิกศิริ
เจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบ�ารุง

นายวัฒนา วันเพ็ญ 
หัวหน้าแผนกพัสดุ ส�านักงานบัญชีและพัสดุ



	 ในช่วงแรกของการทำางาน	 ผมมคีวามรูส้กึบางอย่างอยู่ในใจ	
คือผมแปลกใจว่าทำาไมบุคลากรที่มหาวิทยาลัยรังสิตต่างทำางานทุ่มเท
ให้แก่มหาวิทยาลัยและทุ่มเททำางานให้ท่าน	 ดร.อาทิตย์	 อุไรรัตน์	
แบบมอบกายถวายชีวิตกันทั้งหมด	 ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร	 แต่มา
ในวันนี้คำาตอบที่ผมรู้	 คือ	 ดร.อาทิตย์	 เป็นที่รักใคร่ของบุคลากรทุก
คน	จึงทำาให้ทุกคนทำางานแบบทุ่มเทให้ทุกอย่าง	โดยไม่ได้หวังรางวัล
อะไรตอบแทน	และในตอนนี้ผมเองก็กำาลังทำาในสิ่งนั้นอยู่

	 พี่มาทำางานที่นี่ตั้งแต่ถนนยังเป็นลูกรัง	 โดยเริ่มจากขาย
คูปองตรงซุ้มเห็ด	 (โรงอาหาร)	 หลังจากนั้นย้ายไปทำาที่สหกรณ์ร้าน
ขายของซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคารหอพัก	 และจากนั้นจึงได้ย้ายไป
ทำางานที่ศูนย์หนังสือจนกระทั่งปัจจุบัน	พี่รู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัย
รังสิตมาก	 มีความประทับใจท่านอธิการบดีที่ให้โอกาสครอบครัว		
ของเรา	ตั้งแต่รุ่นแม่ที่ทำางาน	รพ.พญาไท	แม่มักจะพูดเสมอว่าท่าน
มีบุญคุณกับครอบครัวเรา	 แม่มีเงินเดือนประจำาที่สามารถส่งให้เรา
เรียนหนังสือได้	ซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่สมัยเรียนว่าท่านมี
บุญคุณ	 ถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ให้ทำางานให้ดีที่สุด	 ไม่ว่าเราจะ
อยู่ในตำาแหน่งหน้าที่อะไร

สมณะ สุภาภรณ์
หัวหน้าแผนกการเงิน 

นิตยา เทศปลื้ม
เจ้าหน้าที่ศูนย์หนังสือ



	 ตอนที่ผมมาเริ่มงานที่	 ม.รังสิต	 ยังมีคนน้อยมาก	 ไม่ค่อย
มีคนสัญจรไปมา	 นักศึกษารุ่นแรกๆ	 มีอยู่ประมาณ	30	 คน	 ตอนนี้
มหาวิทยาลัยเติบโตขึ้นผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ทำางานที่นี่	 อยาก
ให้คนที่ได้มีโอกาสทำางานที่	ม.รังสิต	ตั้งใจทำางานในหน้าที่ของเรา	มี
ความอดทน	ต้องรักและทุ่มเทให้แก่มหาวิทยาลัย

จรัส อุตตะกะ
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย แผนกรักษาความปลอดภัย




