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 สวัสดีค่ะศิษย์เก่าทุกท่าน จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มาพบปะทักทายกันท่ามกลางความร้อนระอุของ
แสงแดดในฤดูร้อน ช่วงน้ีเป็นช่วงปิดภาคเรียน หลายคนคงได้มีโอกาส
พาตัวเองหรือครอบครัวออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม หรือบางท่านอาจทำากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ แต่สำาหรับ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่ิงหน่ึงท่ีดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
ก็คือ การสำารวจข้อมูลศิษย์เก่ากรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล ท่ีอยู่
และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หรืออัพเดทข้อมูลผลงานการได้รับรางวัล
ทางวิชาการ / วิชาชีพ รวมถึงการแนะนำาชื่อศิษย์เก่าที่รู้จัก หรือ
ศิษย์เก่าที่เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพ่ือให้สามารถติดต่อ ส่งข่าวสาร
ความเคล่ือนไหว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
ไปยังศิษย์เก่าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องนั่นเอง
 สำาหรับศิษย์เก่าท่ีนำาข้ึนปกฉบับน้ี เป็นเจ้าของรางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่นเรื่อง “ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก” ประเภทนิสิต
ดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2556
ซ่ึงจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ติดตามอ่านบท
สัมภาษณ์และรายละเอียดของผลงานได้ภายในฉบับ 
 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมานี้ มีความเคลื่อนไหวและการ
รวมพลกันของกลุ่มศิษย์เก่าเพ่ือพบปะสังสรรค์กันหลายกลุ่ม ในคอลัมน์
‘แวดวงศิษย์เก่า’ ใครเป็นใคร เรามีภาพบรรยากาศของงานมาฝาก
ให้ชมกัน
 สุดท้ายน้ี อยากจะขอเชิญชวนพ่ีน้องศิษย์เก่าทุกท่าน มาร่วม
รวมพลังเครือข่ายศิษย์เก่า มศว ด้วยการแจ้งข้อมูล /ความเคล่ือนไหว
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและผลงาน หรือแนะนำาชื่อเพื่อน
ศิษย์เก่าที่รู้จัก มาตามที่อยู่กองบรรณาธิการ หรือกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่า ซึ่งอยู่ปกหลังด้านใน
ของเล่ม แล้วตัดส่งมายังงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงค่ะ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

     ขอขอบคุณ

 

                                               นาถลดา  ประถมของ
                                                    บรรณาธิการ
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แนะนำ�ผลง�นวิจัย

ซิมโฟนีอุปร�กรพระมห�ชนก 
OPERATIC SYMPHONY “MAHAJANAKA”

ผลง�นวิจัยโดยสรุป

 สร้างสรรค์ในรูปของอุปรากรการผสมผสานระหว่าง
ดนตรีไทยรูปแบบการสร้างสรรค์ของดนตรีตะวันตก การนำาเร่ืองราว
ในชาดกเร่ืองพระมหาชนก โดยมีเน้ือร้องท่ีเป็นแก่นความคิดหลัก
ในการประพันธ์จากการพัฒนาของโลก สรรพสิ่งนั้นไม่หยุดนิ่ง
ทุกส่ิงทุกอย่างต้องมีการเปล่ียนแปลงไป ทุกคนต้องมีสติปัญญา
เป็นของตนเองในความเช่ือความศรัทธาเพ่ือสร้างพลังแก่ตนเอง
จากการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ประพันธ์  ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีว่า  

 มนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติศาสนา ล้วนมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก นึกคิด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันไป  ตัวอย่างเช่น  ความดีใจ

 โดย ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

	 “การได้รู้และซาบซึ้งในสิ่งที่สงสัย	 จากการกำาหนดของทุกสิ่ง
นำาสื่อถึงความเข้าใจกับสิ่งที่สงสัย					 สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยใช้ศิลปกรรมสร้างสรรค											 นำากฎเกณฑ์เพื่อสังคม
ด้วยศาสตร์แห่งความรู้						 กระบวนการการศึกษาถึงความจริง
คุณค่าของมนุษย														 การสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์นิยม
เพิ่มมูลค่าทางสังคม											 	ด้วยศิลปวัฒนธรรมของไทย”

ความเสียใจ ความกังวลใจ ความประทับใจ ความทุกข์ระทม  
สามารถ่ายทอดแปลงเป็นภาษาดนตรี  ซึ่งถือเป็นภาษาสากล 
ส่ือความหมายต่างๆ ผู้ประพันธ์บทเพลงต้องการส่ือความหมาย
ทางดนตรีเพ่ือสะท้อนคติธรรมจากเร่ืองราวของ “พระมหาชนก” 
 การสร้างสรรค์ซิมโฟนีอุปรากร “พระมหาชนก” ผู้ประพันธ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอการผสมผสานดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันตกประกอบวรรณกรรมไทยในรูปแบบดนตรีเชิงพรรณนา
สื่อให้เกิดจินตนาการในเรื่องราวพระมหาชนก  ซึ่งเป็นชาดก
หนึ่งในทศชาติของพระพุทธเจ้า  โดยในปี พ.ศ.2531 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงพระมหาชนกชาดก ให้มี
ความเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเน้นในเรื่อง
ผลของคุณธรรมและวิริยบารมีอันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จที่
ยิ่งใหญ่ รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานเป็นบทประพันธ์สำาหรับ
วงออร์เคสตราร่วมกับวงดนตรีไทยและวงขับร้องประสานเสียง
มีความยาวประมาณ 50 นาที ประกอบด้วย 4 องก์ ในบท
ประพันธ์ได้ใช้ระบบโทนาลิตีผสมผสานเครื่องดนตรีไฟฟ้าและ
เครื่องดนตรีตะวันออกในการบรรยายเรื่องราว องค์ประกอบ
สำาคัญที่ใช้ในบทประพันธ์ ได้แก่ การเลือกใช้คอร์ดการดำาเนิน
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ทำานอง การจัดกลุ่มตัวโน้ตให้เป็นโมทีฟสำาคัญ และนำาโน้ตใน
แต่ละกลุ่มมาใช้ทั้งขั้นคู่ 2, 3, 4 และ5  นอกจากนี้ยังนำาเสียง
ประสานที่เป็นแบบโพลีโทนาลิตี พื้นผิวของบทประพันธ์มีการ
ใช้ทั้งโฮโมโฟนี โพลีโฟนี ประกอบกับเทคนิควิธีการประพันธ์ 
เช่น การดัดทำานอง การแตกทำานอง การเลียน โดรน ออสตินาโต
ซีเควนซ์ ไซคลิก การพลิกกลับ การถอยกลับ มีการปรับเปลี่ยน
บันไดเสียงหลายครั้ง มีทั้งอัตราจังหวะธรรมดา อัตราจังหวะ
ผสม และอัตราจังหวะเชิงซ้อน
 การใช้ดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานเพื่อ
บรรยายเรื่องราวใน “พระมหาชนก” นี้เป็นการเสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับวงการดนตรีของไทย
ที่จะต้องพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ อันจะนำาไปสู่การ
ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
 สิ่งที่ดีเด่นของงานวิจัย คือ การใช้เทคนิคการประพันธ์
เพลงเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ในผลงานเพลง บทเพลงพระมหาชนก
ประพันธ์เพลงโดยชาวไทย ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของ
พระพุทธเจ้าในทศชาติ เป็นงานศิลป์ที่มีการบูรณาการศาสตร์
หลาย ๆ ศาสตร์มารวมกันอยู่ ในบทเพลง ตลอดถึงการแสดง
พัฒนา การทางวิชา การประพันธ์เพลงของไทย ใช้เทคนิค
การดัดทำานองเพลงตะวันออกผสมผสานกับดนตรีตะวันตก 
ใช้การเรียบเรียงสำาหรับวงออร์เครสตราผสมผสาน วงขับร้อง
ประสานเสียงและวงดนตรีไทย สร้างสีสันในบทเพลงด้วยดนตรี
จะบรรยาย เพื่อสร้างจินตนาการให้แก่ผู้ฟังอย่างได้ อรรถรส
ของดนตรีร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ ที่มีโครงสร้างแบบซิมโพนี 
อุปรากร โดยเนื้อเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งนำามาจากบทพระ
ราชนิพนธ์ 

 การเผยแพร่บทประพันธ์เพลง มีการจัดการแสดง
นาฏยลีลาร่วมสมัยเร่ือง “พระมหาชนก” ประกอบการบรรเลง
วงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2554  ในงานวันสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 โดยเป็นการ
เผยแพร่และจัดแสดงในรอบเสด็จพระราชดำาเนินฯ และรอบ
ประชาชนรวม 10 รอบการแสดง ระหว่างวันที่ 5-12 
กุมภาพันธ์  2554, Fine Art International Journal 
Srinakharinwirot University (2011), International Music 
Composition Forum Chulalongkorn University 2011, 
จัดการแสดงในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 9 รอบ 84 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคส
ตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกอบส่ือร่วมสมัย  
โดยมีการเผยแพร่รอบประชาชนรวม 9 รอบการแสดง ณ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม  
2555 จัดแสดงในโครงการ “โครงการตามรอยธรรม น้อมนำา
คำาสอนพ่อแห่งผินดิน”โดยวงออร์เคสตราประกอบส่ือร่วมสมัย
จัดการแสดง 2 รอบ ณ หอศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย  วันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  และThe 3rd

Chulalongkorn International New Music Festival and 
Conference 2013

สถ�นที่ติดต่อ

 โทรศัพท์ 080-456-2236    Email : Musika_7xmba@
hotmail.com   
 Facebook : Rujipas  Phudhanun-naruepat
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อย�กให้ช่วยเล่�ถึงร�ยละเอียดของร�งวัลที่ได้รับ 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก” 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตดุษฎีบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำาปี 2556 ผลงานวิจัยดังกล่าว
เป็นการสร้างสรรค์อุปรากรที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทย 
ดนตรีตะวันตก และเรื่องราวในชาดกเรื่อง “พระมหาชนก” 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงมหาชนกชาดก
ให้มีความเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน โดยมีการเน้นเร่ือง
ผลของคุณธรรมและวิริยะบารมี  ซ่ึงเป็นงานศิลป์ท่ีมีการบูรณาการ
ศาสตร์หลายๆ ด้านมารวมกันในบทเพลง เป็นการเสริมสร้าง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับวงการดนตรีของไทย
 บทเพลงซิมโฟนีอุปรากร (Operatic Symphony) เป็น
บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นโดยนำาบางช่วงบางตอนของบทเพลง
ที่อยู่ในอุปรากรที่มีท่วงทำานองไพเราะมารวมกัน ลักษณะของ
บทเพลงจึงมีความไพเราะงดงามและนำาเสนออย่างย่อในรูป

แบบซิมโฟนี เหตุผลที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพราะต้องการนำาเสนอ
งานวิจัยสร้างสรรค์ในเชิงประจักษ์ทางด้านการประพันธ์เพลง
ผ่านเรื่องราวในชาดกเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งมีการสอน
ถึงความเพียรพยายาม เป็นการน้อมนำาพระราชดำารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดเป็นผลงานเพลง 
ในมิติของดนตรีที่ เป็นการประพันธ์ในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างอุปรากรและวงออร์เคสตรา รวมทั้งมีการผสมผสาน
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในผลงาน
การประพันธ์เพลง  ในการนำาเสนอผลงานการแสดงดนตรีนั้น 
เป็นการนำาศาสตร์ของศิลปกรรมและนาฏยะร่วมสมัยมาผสม
ผสานไว้ในผลงานการแสดงดนตรีด้วย ซึ่งช่วยทำาให้สื่อถึงเรื่อง
ราวต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในการ
แสดงเป็นเครื่องดนตรีไทยหลัก เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ปี่ 
ตะโพน ฉิ่ง มาบรรเลงบทเพลงในวงออร์เคสตราด้วย โดยผสม
ผสานกับเครื่องดนตรีสากลอย่างกลมกลืน
 ด้านการเผยแพร่บทประพันธ์เพลง ได้เผยแพร่บทประพันธ์
เพลงมาแล้ว 25 ครั้ง โดยการแสดงในรอบแรก เมื่อปี 2554 
จัดการแสดงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2554 ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 ส่วนการแสดงครั้งล่าสุดจัดที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการพัฒนาการแสดงต่างๆ เรื่อย
มาจนผลงานประสบผลสำาเร็จ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทนิสิตดุษฎีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กับผลงานวิจัยดีเด่น 
“ซิมโฟนีอุปร�กรพระมห�ชนก”

ศิษย์เก่�คนเก่ง
   ดร.รุจิภ�ส ภูธนัญนฤภัทร 
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คว�มรู้สึกต่อผลง�นและคว�มสำ�เร็จในครั้งนี้

        ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เพราะเป็นการ
เล่าเรื่องราวใน “พระมหาชนก” ในมิติของดนตรีซึ่งมีความ
แปลกใหม่ และส่ิงท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ ความอดทน
และความเพียรพยายามในการทำางานทุกข้ันตอน ในแต่ละฉาก
แต่ละองค์ให้ลงตัวและมีความน่าสนใจ ทำาให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราว
มากที่สุดในเวลาที่จำากัด (45 นาที) ตลอดจนได้เรียนรู้และ
ซึมซับข้อคิดจากเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งสามารถนำาไปเป็น
แบบอย่างในการดำาเนินชีวิต เพ่ือให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตการณ์
ต่างๆ ไปได้ในทุกๆ เรื่อง    

ในฐ�นะท่ีเป็นศิษย์เก่� มศว ท้ังระดับปริญญ�ตรีและโท

คิดว่� มศว มีส่วนหล่อหลอมให้ประสบคว�มสำ�เร็จ

จนถึงทุกวันนี้อย่�งไร

 ทุกคนที่มีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง ล้วนมีภูมิหลัง
มาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งจะให้มิติแห่งการเรียนรู้ เกิดเป็น
ทักษะ ความสามารถ โอกาส ประสบการณ์ ความชำานาญ 
เช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ อันเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็น
ศักยภาพความตัวตน และประสบความสำาเร็จในเป้าหมายงาน
ของตนเอง กว่า 19 ปี ที่ผมเป็นศิษย์เก่า “มศว” และได้ทำางาน
ในสถาบันแห่งน้ีท่ีผมมีความภูมิใจ ผมได้รับโอกาสดีๆ มากมาย
ทั้งด้านการเรียน การทำางาน การเป็นผู้ให้แก่สังคมของสถาบัน
การศึกษาซึ่งให้ “ความเป็นคน ความเป็นครู” ผมขอกราบ
ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ทุกท่าน ที่มีส่วนให้ผมประสบความสำาเร็จถึงทุกวันนี้

ฝ�กข้อคิดถึงพี่ น้อง เพื่อนศิษย์เก่�และศิษย์ปัจจุบัน

 ในฐานะท่ีผมเป็นคนในวงการดนตรี ทำาหน้าท่ีสร้างสรรค์
ผลงานเพลง ก็อยากฝากบทเพลงท่ีผมประทับใจ เม่ือคร้ังเข้ามา
ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ด้วยเนื้อร้องบทเพลง “ประสานมิตร 
มิตรประสาน” ซึ่งเนื้อเพลงสื่อความหมายที่ดี ทำาให้รู้สึกถึง
ความรัก ความอบอุ่น ขอฝากให้พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน มศว ทุกคนครับ
	 “ประสานมิตร	มิตรประสาน	สายธารดวงใจ	กลมเกลียว
ในใจใฝ่รัก	 ภักดีตรงกัน	 ธารเทาแดงแรงในฤดี	 เป็นวารีชโลม
ชีวัน		จิตผูกพันในสถาบัน	เลอค่า
	 ประสานมิตร	 มิตรประสาน	 สมานไมตรี	 กลมเกลียวดี
ดังพี่น้องท้องเดียวกันมา	 ความทรงจำานำาความตรึงใจ	 ยามเรา
ไกลอาลัยนานา		แหล่งศึกษามิตรดีถ้วนหน้า	เรานี่
	 โอ้เคยอยู่เคยเรียน	พากเพียร	 เช้าเย็นเวียนถ่ินน้ี	 ร่ืนรมย์
สมภูมิใจเต็มที่	จดจำาให้ดีต้นหลิวทิวสนเจนตา
	 ประสานมิตร	มิตรประสาน	วิมานเคยเนาว์		ดวงใจเรา
เงาแห่งมิตร	ชิดในวิญญา	แดนเทาแดงลมแรงไมตรี	ยังคงมีเต็ม
ดวงชีวา		ตราบดินฟ้าและดินกลบหน้า	ไม่คลาย”

 และท้ายนี้ขอฝากข้อคิดที่เราควรระลึกไว้เสมอว่า   
 “สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนมารดาคลอดเรา
ออกมา และบิดาที่คอยฟูมฟักดูแล เพื่อที่จะให้เราสามารถ
ใช้ชีวิตด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ สร้างมูลค่าทางการ
ศึกษามิติต่างๆ สู่ชุมชน ในสังคมโลกที่แสนกว้างใหญ่และ
มีความสุข นอกจากนั้น เพื่อให้เราทุกคนไปตามหาความฝัน 
ความสำาเร็จในชีวิต สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒของพวกเรา”   
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 6. ประสบการณ์การทำางานอิสระกับค่ายเพลงต่างๆ 
การบริหารจัดด้านการผลิตผลงานเพลงต่างๆ ในตำาแหน่ง
นักแต่งเพลง เรียบเรียงดนตรี ตลอดถึง โปรดิวเซอร์อัลบั้ม 
(Producer)  
 7. กรรมการจัดทำาหลักสูตรดนตรีต่างๆ เก่ียวกับโรงเรียน
ดนตรีเอกชนของสำานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ตลอดถึงเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 8. คณะกรรมการสมาคมครูดนตรี ประเทศไทย และ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อท่ีเก่ียวกับ การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านดนตรี
 9. ปัจจุบันร่วมลงทุนกับบริษัทค่ายเพลงในแนวคิดของ
การสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีร่วมสมัย 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 - Fine Art International Journal Srinakharinwirot
University 2011
 - International Music Composition Forum 
Chulalongkorn University 2011
- The 3rd Chulalongkorn International New Music 
Festival and Conference 2013

ผลงานที่ภาคภูมิใจ /เกียรติประวัติ /รางวัลที่ได้รับ
 1. รางวัลวิจัยผลงานวิจัยดีเด่นประเภทดุษฎีบัณฑิตประจำาปี
2556 “ทุนรัชดาภิเษกสมโภช” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2.  การเผยแพร่ผลงานบทประพันธ์เพลง
   2.1 จัดแสดงในโครงการ “โครงการตามรอยธรรม
น้อมนำาคำาสอนพ่อแห่งแผ่นดิน” โดยวงออร์เคสตราประกอบ 
สื่อร่วมสมัย จัดการแสดง 2 รอบ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
   2.2 จัดการแสดงข้ึนในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 9 รอบ
84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวงดุริยางค์
ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบสื่อร่วมสมัย  โดยมีการเผยแพร่รอบประชาชนรวม 9 
รอบการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวัน
ที่  15-18 มีนาคม  2555
   2.3 จัดการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัยเร่ือง “พระมหาชนก”
ประกอบการบรรเลงวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2554  ในงาน
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คร้ังท่ี 24
โดยเป็นการเผยแพร่และจัดแสดงในรอบเสด็จพระราชดำาเนินฯ
และรอบประชาชนรวม 10 รอบการแสดง ระหว่างวันที่  5-12 
กุมภาพันธ์  2554

วันเดือนปีเกิด 26 มีนาคม 2517

ที่อยู่ที่ติดต่อได ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  114  ถนน
สุขมวิท 23 เขตวัฒนาเหนือ กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-
649-2000 ต่อ 5310 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-456-2236, 
094-519-1565 E-mail : Musika_7xmba@hotmail.com

การศึกษา
พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขา
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2556 ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) 
สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำางาน
ตำาแหน่ง ผู้จัดการวงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานท่ีสังกัดสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำางาน และผลงานเชิงประจักษ์  มีดังนี้
 1. กว่า 9 ปี ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรีของ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวิชาท่ี
เก่ียวกับธุรกิจดนตรี วิชา Band Management, Advertising,
Sounds Engineer, Modern Music Apply, String Ensemble,
Composition, Aesthetic, Computer Music หลักสูตร
นอกเวลาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสอน
ระดับปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิชา Electro 
Acoustic 
 2. อาจารย์/ผู้บริหารงานโครงการบริการวิชาการดนตรี
สำาหรับบุคคลทั่วไป  
 3. วิทยากรรับเชิญบรรยายเก่ียวกับทิศทางของแนวการ
สร้างบทเพลงดนตรี 
 4. วิจัยเกี่ยวกับการลงทุนในโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 
 5. กรรมการภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
ดนตรีธุรกิจในระดับปริญญาตรี

ประวัติส่วนตัว

ดร.รุจิภ�ส ภูธนัญนฤภัทร
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แวดวงศิษย์เก่�

กิจกรรมพบเพื่อน มศว 

ประส�นมิตร

ศิษย์เก่� มศว บ�งเขน ร่วมง�น 
“RBK ม่วง-เท�สัมพันธ์”

 กลุ่มศิษย์เก่า มศว รุ่นที่ 1 (ปี 2517) นำาโดย ดร.สงบ  
อินทรมณี ประธานรุ่น และเพื่อนร่วมรุ่นกว่า 30 คน ร่วม
กิจกรรมคืนสู่เหย้า “พบเพื่อน มศว ประสานมิตร” เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ บริเวณโถง กองกิจการนิสิต 
ชั้น 1 อาคารสำานักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร โดย
กิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นการพบปะสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร
และประชุมหารือการดำาเนินงานของกลุ่ม นอกจากนี้ยังถือ
เป็นโอกาสในการกลับมาเยี ่ยมเยียนมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิตร่วมให้การ
ต้อนรับและอำานวยความสะดวกท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น
และเป็นกันเอง  

 ศิษย์เก่า มศว บางเขน นำาโดยคุณสมชาย พงษ์ชัยกิติ
ประธานจัดงาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์และพบปะสังสรรค์
ภายใต้ชื่องาน “RBK ม่วง-เทาสัมพันธ์” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 
เมษายน 2557 เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ ห้อง The Venue 
ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ ทั้งนี้บุคลากรงาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมในงานเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้วย
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แวดวงศิษย์เก่�

แนะนำ�ศิษย์เก่�วิทย�ลัยนวัตกรรม
สื่อส�รสังคม

อาจารย์ปริญญ์ โสภา (แม็ค)
 ศิษย์เก่าดีเด่น คนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม ประจำาปีการศึกษา 2556 
 อดีตนิสิตรุ่นแรก และประธานสโมสรนิสิตคนแรกจาก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
 ปัจจุบันสำาเร็จการศึกษา Master of Electronic 
Business จาก University of Tasmania, Australia. และ
กำาลังกลับมาเป็นอาจารย์ประจำาวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม ในปีการศึกษา 2557

อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ (เอก)
 อดีตนิสิตรุ่นแรก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จาก
สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 ปัจจุบันสำาเร็จการศึกษา Master of Arts, Animation.
The Faculty of Arts, Creative Industries and Education.
University of the West of England, Bristol. ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ศิษย์เก่�กับร�งวัลบุคคลดีเด่นใน
วิช�ชีพบรรณ�รักษศ�สตร์และ

ส�รสนเทศศ�สตร์

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
หัวหน้าหน่วยห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มศว ได้รับการประกาศยกย่องจาก
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นบุคคล
ดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ประจำาปี 2556 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 
และหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเย่ียมชมห้องสมุดโรงเรียน 
ได้ที่ Website : http://library.satitchula.org/content 
และ www.facebook.com/librarysatitchula

9SWU Alumni Magazine



10

ใต้ร่มธงเท�

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พนิสิตและศิษย์เก่�

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ในระหว่าง
วันที่ 18 เมษายน – 7 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และ
ทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพให้แก่นิสิตและศิษย์เก่า 
กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การอบรมทำาขนมอบ เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2557 และกิจกรรมการทบทวนความรู ้ด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม และวันที่ 7 มิถุนายน 2557

 พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการแสดงและกำากับการแสดง กูรูด้านไอทีของไทย
เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน หลักสูตรที่ 4 เรื่อง “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้อง 16-302 สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาบุคลากร กองการ
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่�เป็นวิทย�กรอบรมคว�มรู้แก่บุคล�กร มศว
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รวมพลังเครือข่�ยศิษย์เก่�

                             
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่�

 
         วันที่ ....................... เดือน ......................................... ปี................... 
 
     เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล เดิม ...................................................................................................................

คำานำาหน้า ..................................... ชื่อ-นามสกุล ใหม่ ..................................................................................................................

     เปลี่ยนที่อยู่  (กรุณากรอกที่อยู่ใหม่ที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อท่าน)

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่  ...................... หมู่บ้าน /อาคาร ................................................... ตรอก /ซอย ........................................... 

ถนน .............................................. ตำาบล /แขวง ........................................................ อำาเภอ /เขต ...........................................

จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................................

โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................ E-mail ..................................................

     แนะนำาเพื่อนศิษย์เก่า                                             

ชื่อเพื่อนในรุ่นที่เป็นที่รู้จัก /แกนนำารุ่น ........................................................................................................................................

ชื่อสถานที่ทำางานปัจจุบัน ............................................................................................. ตำาแหน่ง .................................................  

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ (บ้าน /ที่ทำางาน /มือถือ) ............................................................................................................  

E-mail ............................................................................. ช่องทางการติดต่ออื่นๆ .......................................................................  
   
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือ  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต จะนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หากท่านแก้ไขข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องแล้ว กรุณาส่งโทรสารไปที่เบอร์ 0 2260 9547, 0 2258 9589  
หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม สามารถเข้าไปแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ทาง inbox ของ facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เกาะติดทุกกิจกรรมของศิษย์เก่า... พร้อมรับของรางวัล  เพียงอัพเดทข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านบน  

 อยากเป็นส่วนหนึ่งของเรา
 อยากเห็นจุลสารเป็นแบบไหน
 อยากอ่านอะไรในฉบับ

  
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และบอกเล่าความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ 0 2260 9546 หรือ

 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว                           งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว

เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพี่น้องศิษย์เก่า มศว

"



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

แสตมป์

“พลังศิษย์เก่าเข้มแข็ง  เงินไม่สำาคัญเท่าพลังรักมหาวิทยาลัย

ผมไม่ค่อยได้คิดเรื่องเงินมากเท่ากับคิดถึงเรื่องพลังรักมหาวิทยาลัย	อันนี้สำาคัญกว่า”

                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


