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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการ 
 

ความรูสึกของผมขณะท่ีมาดํารงตําแหนงอธิการบดีท่ีกําแพงเพชรนะครับ จะขอเลายอนวาการ
เปนอธิการในสมัยกอนตางกับสมัยนี้ สมัยนั้นกรมการฝกหัดครูจะต้ังกรรมการขึ้นมาโดยมีรองอธิบดีเปน
ประธานกรรมการ แลวคัดเลือกรองอธิการจากวิทยาลัยครูตางๆ ตอนนั้นมีวิทยาลัยครูอยู ๒๙ แหง ผม
รักษาการอธิการอยูท่ีวิทยาลัยครูสุรินทร ทานอธิบดีในเวลานั้นทานเชิญผมไปพบและบอกใหผมไปเปน
อธิการโดยใหเลือกระหวางกําแพงเพชรกับจันทบุรี ผมเลือกวิทยาลัยครูกําแพงเพชร วันแรกท่ีไปรับงาน 
นัดกันไววาจะไปถึงประมาณสัก ๕-๖ โมงเย็น ปรากฏวาถึงเกือบ ๒ ทุม เพราะคนขับรถไมคอยรูเสนทาง 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรในสมัยกอนมันไมเหมือนปจจุบันนี้ ถนนลูกรังลงขางๆ สะพานแลวผานเขาไปเปน
สวนกลวยแลวถึงเขาไปในวิทยาลัย พรรคพวกก็รออยู อาจจะเปนพรหมลิขิตหรืออะไรก็ไมรูจากจันทบุรีก็
เลยมาอยูกําแพงเพชร ก็รูสึกต่ืนเตน เพราะวาเปนการรับตําแหนงอธิการเต็มตัว คร้ังแรกท่ีกําแพงเพชร
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไมคอยเจริญ พื้นท่ีก็แปลกดีเพราะวา ๔๐๐ ไร มีคันดินลอมรอบหมดเลยแลวท่ีอาจจะ
เรียกวาทําใหชีวิตการเปนอธิการท่ีนั่นต่ืนเตนก็มี เหตุการณเหมือนปจจุบันคือน้ําทวม กําลังไปทอดกฐินอยู
ท่ีวัดทุงเศรษฐี ก็มีชาวบานตะโกนวา น้ําปามาแลว น้ําปามาแลว เสียงดังซู ดังจริงๆ อยูท่ีวัดไดยินเลย     
ก็รีบดําเนินการทอดกฐินใหเสร็จเรียบรอยไมถึง ๓๐ นาทีก็กลับมาท่ีวิทยาลัย รถตูนี่คร่ึงลอรถแลว 
สํานักงานอธิการบดี น้ําทวมเขาไปเมตรคร่ึง ถึงบันไดขั้นท่ี ๒ อาจารยท่ีออกไปเท่ียวตอนกลางคืนจอดรถ
ไวท่ีสะพานกลับเขามา นั่งเรือเขามาเห็นแตหลังคารถ แลวบานอาจารยก็ทวมหมด บานอธิการก็เปนท่ี
แจกจายอาหารก็ตองไปยืมเรือมาอีกลําหนึ่งสําหรับซื้ออาหาร อันนั้นก็อาจจะเรียกวาเปนความประทับใจ
หรือวาความต่ืนเตนอะไรก็ไมรูเพราะไมเคยประสบมา ก็เลยตัดสินใจโทรไปกรมการฝกหัดครูวาขอทลาย



คันดิน น้ําขังอยู ๓ วัน ก็ทลายคันดินออกไป ก็เรียกวาสถานการณก็กลับคืนมา ปลาท่ีเลี้ยงไวออกไปหมด
เลยชาวบานก็สนุกสนาน อันนี้ก็ถือวาความรูสึกคร้ังแรกท่ีไปอยูกําแพงเพชร ป ๒๕๒๓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรหิารงานของทานเมื่อครั้งยงัดํารงตําแหนงอธกิาร 
 

 การบริหารงานขณะท่ีดํารงตําแหนงอธิการ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ถาพูดโดยรวมถือวาไมมี
ปญหา หลักการท่ีใชในการบริหารงานคือ ในสังคมวิชาการไมมีนาย มีแตลักษณะเปนแบบ  คือ
ผูนํา การทํางานก็คือมีแตเพื่อน เพื่อนรวมงาน เพราะฉะนั้นถาเราคิดวาคนท่ีทํางานกับเราเปนเพื่อน
รวมงาน ปญหาก็จะไมมีเทากับเราคิดวาตัวเองเปนนาย เพราะฉะนั้นจะถือวาปญหาในการบริหารงานก็
เรียกวาไมมี เปนไปดวยความเรียบรอย ในการบริหารงานก็เหมือนลักษณะท่ัวๆ ไป เพราะในสมัยกอน
วิทยาลัยครูก็มีรองอธิการ ๓- ๔ ฝาย วิชาการ บริหารแผน กิจการนักศึกษา ก็สวนใหญก็เราก็เลือกคนท่ี
มีความเปนผูนํา เพราะฉะนั้นถือวาการบริหารงานในกําแพงเพชรไมมีปญหา การบริหารงานก็ตามหลัก
ท่ัวๆ ไป แตหลักหนึ่งท่ีใชมากท่ีสุดก็คือ หลักมนุษยสัมพันธ เพราะวาการบริหาร ถาเราจะถามวาเปน
ผูบริหารทําอะไร ถาพูดใหสั้นท่ีสุด ผูบริหารก็คือ ใหทํางานตามวัตถุประสงคขององคกร เพราะฉะนั้นคนท่ี
จะใชคนใหทํางานก็ตองเขากับคนไดดี เพราะฉะนั้นหลักการท่ีควรยึดก็คือหลักมนุษยสัมพันธ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษ ขณะที่ดํารงตาํแหนงอธิการ 
 

ในขณะท่ีดํารงตําแหนงอธิการท่ีกําแพงเพชร ผลงานท่ีกําแพงเพชร จะวามีมากก็มากอยูนะ        
มีอันหนึ่งท่ีอยากจะเอยถึงก็คือ งานนบพระเลนเพลง งานนบพระเลนเพลงเกิดขึ้นในสมัยท่ีเปนอธิการอยูท่ี
กําแพงเพชร คือตองยกใหทานผูวาเชาววัศ สุดลาภา ทานนี้ทานชอบไปอยู ท่ีไหนทานจะไปคน
ประวัติศาสตร พอมากําแพงเพชรก็ไปพบประวัติศาสตรเขียนไวบรรทัดหนึ่งวา ในวันเพ็ญเดือนสาม จะมี
การนบพระเลนเพลง นบพระก็คือการไหวพระบูชาพระ เลนเพลงก็คือการแสดง ทานก็เรียกประชุมหัวหนา
สวนงานของจังหวัด ผมก็เปนสวนหนึ่งเพราะเปนอธิการวิทยาลัยครู ก็แบงงานกัน นบพระก็เปนเร่ืองของ
เทศบาล เลนเพลงคือการแสดงตางๆ ก็เปนเร่ืองของวิทยาลัยครู แลวก็ในการจัดงานนบพระเลนเพลง 
พิธีกวนขาวทิพย ไมใชขาวกระยาทิพยนะ เขาเรียกพิธีกวนขาวทิพย ซึ่งจะใชวัสดุในการกวนประมาณ ๖๐ 
อยาง ก็ใหภาควิชาคหกรรมไปหาขอมูลมา สําคัญท่ีสุดหนังสือพิมพเคยมาสัมภาษณเพราะในพิธีกวนตาม
ประวัติศาสตร ตองใชสาวพรหมจารี เขาก็มาถามวา ทานอธิการรูไดอยางไรวาสาวคนไหนพรหมจารี 
หรือไม พรหมจารี ผมก็บอกวาหลักการก็งายๆ เลือกสาวท่ีอายุไมถึง ๑๖ คือประมาณ ๑๕ ป ถา ๑๕ ป 
ลงมาก็ถือวาพรหมจารี เพราะวาถาใครไปทําอะไรคนท่ีไมถึง ๑๕ ปนี่ติดคุก เพราะฉะนั้นก็เลยใชหลักการนี้ 
แลวพิธีกวนขาวทิพยหนักมาก ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปทํากระทะเหล็กมา แลวก็ในการกวนก็ใชคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณ ๕-๖ คน มีพาย ใชเวลาต้ังแตตอนเย็น ๖ โมงเย็น จนถึง ๖ โมงเชา ย่ิงมันจะเปนขาวทิพยมาก
ขึ้นเทาไหร ความเหนียวมันจะมากขึ้น เพราะฉะนั้นตองใชแรงคนกวนอยางมากเลย อันนี้ก็ถือวาเปนขาวท่ี
เรียกวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกอันหนึ่งก็คือซุมพระนั่นก็สรางขึ้นในสมัยท่ีเปนอธิการเพราะเปนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการวาสถานศึกษาทุกแหงควรจะมีพระไวใหสําหรับนักเรียนนักศึกษากราบไหว ก็เลยไป
ขอพระจากวัดลืมชื่อวัดไปแลว แลวก็มาทําซุมพระ ใหชางจากนครสวรรคมาทําซุมพระ เดี๋ยวนี้ก็คงเปนท่ี
เคารพสักการะอยู ชื่อพระพุทธวิธานปญญาบดี อีกอันหนึ่งท่ีกําแพงเพชรท่ีไดทําไมรูวายังหลงเหลืออยู
หรือเปลา ท่ีกําแพงเพชรนี่เปนเมืองกลวยไข ซึ่งเปนท่ีเลื่องลือท้ังประเทศ ปรากฏวาในวิทยาลัยครู ไมมี
สวนกลวยไขเลยตอนนั้น ผมก็เลยไปบอกกับภาควิชาเกษตร เรานี่มันใกลเกลือกินดางรึเปลา พอบอก



ภาควิชาเกษตรซึ่งตอนนั้น อาจารยจรินทรเปนหัวหนาภาควิชาเกษตรก็ทําการปลูกกลวยไขอยู ๑ ไร    
แตก็โชคราย พอมันแกก็มีคนมาขโมยไปแทบจะไมไดกินเลย ถือวาทําบุญไป อีกงานหนึ่งก็คอนขางจะซบ
เซาก็คืองานกีฬาอาจารยของวิทยาลัยครูภาคเหนือ สมัยนั้นคือทุกๆปจะมีงานกีฬาอาจารย แลวก็วิทยาลัย
ครูแตละแหงก็เปนเจาภาพจัดงานกีฬาอาจารย ภาคเหนือทุกวิทยาลัยครูเร่ิมจากนครสวรรค กําแพงเพชร 
ลําปาง อุตรดิตถ  เชียงราย พิษณุโลก ๗ แหง ก็ตองมารวมกันจัดงาน มันก็มาเวียนมาถึงกําแพงเพชร
เปนเจาภาพ เราก็ไปดูจุดออนของท่ีแลวๆ มา พบวาจุดออนของการจัดการแขงขันกีฬาอาจารยคือ     
การมารวมงานของอาจารยจากวิทยาลัยครูตางๆ นอย พอมาถึงวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปนเจาภาพ เรา
ก็ปรับปรุงโดย ๑ คือใหนักศึกษาพลศึกษาเปนกองเกียรติยศถือธงชาตินําหนาขบวนประมาณซักเกือบ 
๑๐๐ คน อันท่ี ๒ คือการแสดง ขอใหภาควิชานาฏศิลปถือวาการแสดงในวันงานกีฬาอาจารยนี้ เปนสวน
หนึ่งของภาคปฏิบัติของวิชานาฏศิลป เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําใหดูเต็มไปหมดเลย คึกคัก แลวการเลี้ยงดูนี่
เราเตรียมการไวไงวาใหภาควิชาเกษตร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาไวเลย หมูนี่คือทําอะไรเอามาใชหัน ปลาก็ยาง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงวากันงายๆ นะ กินไดท้ังวัน แลวก็เวลาวิทยาลัยครูตางๆ จะกลับเราก็เติมน้ํามันรถบัสให
เต็มถังทุกคัน ก็เปนท่ีเลื่องลือกัน ก็จนในท่ีสุดรูสึกวาปตอไปจะเปนวิทยาลัยครูอุตรดิตถจัด เขาก็มา
สัมภาษณแลวขอศึกษาดูงานใหทานอธิการเลาใหฟงวิธีการจัดงานอันนี้ก็ถือวาเปนไฮไลตท่ีเรียกวาฟนฟู
งานกีฬาอาจารยขึ้นมา  

นึกขึ้นไดอีกอันท่ีทําในสมัยนั้น คือเร่ืองโสตทัศนศึกษาหรือเก่ียวกับอุปกรณการสอน สมัยกอน
โนนเขาบอกวาถาจะไปดูเร่ืองโสต เร่ืองอุปกรณการสอนเร่ืองอะไรใหไปดูท่ีวิทยาลัยครูนครสวรรค พอผม
มาอยูผมไดยินคํานี้ก็ทําไมเราไมทําบาง ก็ลงทุนทําท่ีอาคาร คณะครุศาสตร ชั้น ๓ ยาวเหยียดเลยทําเปน
หองเก่ียวกับโสต มีแผนกฟลม มีหองอัดเสียง มีหองท่ีวาแสดงอะไรก็ได เชนวาภาควิชานาฏศิลปไปแสดง
แลวก็มีหองอัดเทปอัดอะไรตางๆ ลงทุนไปมากเหมือนกัน เปนลานนะตอนนั้น คนพอทราบขาว ตอนหลัง
มาก็เลยยายท่ี มาดูแผนกโสตฯท่ีกําแพงเพชร อันนี้ก็ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะวาเราเนนเก่ียวกับ
อุปกรณการสอน หรือวาวิธีการถายทอดความรู คือความรูสมมุติอยูท่ีหนึ่ง สมองคนอยูอีกท่ีหนึ่ง ทํายังไง
จะเอาความรู ไปพัฒนาสมอง มันก็ตองมีเทคนิควิธีหรือมีตัวท่ีจะเอาไปทําอาจจะใชปญหา อาจจะใช
อุปกรณ หรืออาจจะใชโปรเจคอะไรตางๆ ก็แลวแตเพื่อไปพัฒนาสมอง โดยนําความรูเปนตัวใหเขาได
เรียนรูจากเนื้อหา แตวาเปนการเรียนรูโดยผานทางสื่อก็คือลดบทบาทของครูลงไปครูก็ใหเปนเหมือนกับ  
ผูกํากับ ไมใชเปนผูแสดง อันนี้ก็ถือวาเปนจุดท่ี เรียกวาก็อาจจะเปนไฮไลต มีการปรับปรุงอาคาร เพื่อให 
 

 

 

 

 

 



เปนสัดสวน เชน หองประชุมอาจารย หอประชุมใหญ อีกอยางหนึ่งเปนนโยบาย คือสถานศึกษานาจะมี
มนุษยสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน เราก็ชวยเหลือทางไฟฟา เอาลูกเจาหนาท่ีไฟฟามาเรียนวิทยาลัยครูบาง 
เอาลูกผูบัญชาการเรือนจํามาเรียนวิทยาลัยครูบาง เอาลูกหลานของตํารวจมาเรียนท่ีวิทยาลัยครูบาง พอ
เรามีปญหาอะไร เราก็เปนสื่อสัมพันธท่ีจะไปขอความรวมมือกับเขาได  

 

ในสายตาของทาน มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรมีการเปลีย่นแปลงอยางไรบาง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง ถาพูดโดยรวมนะก็เปลี่ยนแปลง
มาก แลวถามวาแทบทุกวิทยาลัยครู ก็กลายเปนมหาวิทยาลัยคืออันนี้มันเปนความกาวหนาของ
สถานศึกษา เปรียบเสมือนตนไมเมื่อเราปลูกลงไปแลวเมื่อมีปุยมีดินท่ีเหมาะสม มันก็ตองเจริญเติบโตแลว
ก็แทบทุกแหงมหาวิทยาลัยในตางประเทศ หรือในประเทศไทยนั่นก็เหมือนกัน ยกตัวอยางเชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ิมตนก็คือเปนสถานท่ีเรียนเฉพาะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เร่ิมตนเปนท่ี
เรียนเฉพาะทางสายครู แลวตอมาเรียกวาขยายขึ้นพัฒนาขึ้นในท่ีสุดก็มีหลายแขนง หลายคณะ 
เพราะฉะนั้นวิทยาลัยครูก็เชนเดียวกัน เร่ิมตนเปนวิทยาลัยครูมีอยู ๒๙ แหง ตอมามี ๓๖ แหง ตอมามี ๔๑ 
แหง แลวก็เปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ คําวาสถาบันราชภัฏบางทีชาววิทยาลัยครูอาจจะไม
คอยเนนความสําคัญนะ แตความจริงก็อยากจะฝากไว เพราะวาคําวาราชภัฏเปนคําท่ีพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใหเมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ อันนี้นาจะถือวาเปนวัน    
ราชภัฏ แปลตามตัวก็คือคนของพระราชา แลวทานพระราชทานใหเปนวันท่ีเหมาะสมมากคือวันท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เพราะฉะนั้นถาเปนไปได ก็อยากใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง จัดงานวันราชภัฏ     
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ แลวการเปนสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย บางทีตัวมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแตวา  ของอาจารยเปลี่ยนหรือไม อันนี้ยากท่ีจะตัดสินอีกเหมือนกัน เพราะวา  
ของสถาบันอุดมศึกษาเปนอีก  หนึ่ง มันไมเหมือนกับวิทยาลัยครู เพราะวาความเปนอุดมศึกษามี
ภารกิจท่ีแตกตางเพิ่มขึ้นจากวิทยาลัยครู โดยเฉพาะอยางย่ิงใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีมาตราหนึ่ง
รูสึกวามาตรา ๗ เนนไวมากเลยท่ีตางกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆในประเทศก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏตองเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินและเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพราะฉะนั้นถาตาม พ.ร.บ. ราชภัฏ
แลว จุดเนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไมควรจะท้ิงสายครู จุดเดนของวิทยาลัยครูนาจะไมลืม            
การเปลี่ยนแปลงของราชภัฏไปสูมหาวิทยาลัย เทาท่ีสังเกตแทบทุกแหงจะเปลี่ยนไปในรูปของ 
 คือตึกอาคารมาก แตเนื้อในยังไมคอยแนใจโดยเฉพาะอยางย่ิงคือเทคนิคเร่ืองการเรียน  
การสอน จุดเนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรก็ดี หรือราชภัฏอ่ืนๆ ก็ดี ถามาเลนในเร่ืองงานวิจัย
ซึ่งจะชวยประเทศชาติไดมาก ถาราชภัฏเราหันมาเลนเร่ืองนี้ก็จะชวยสราง  ของตัวเองขึ้นมา เราไป
ทําเหมือนกับมหาวิทยาลัยใหญๆ คงจะลําบากเพราะวาเขาเกิดกอนเราแตเราสรางความเปนตัวของตัวเอง
จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งขึ้นมา อันนี้ก็นาจะดีกวา อีกอันหนึ่งก็อยากจะใหเปนความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผมเองมีโอกาสเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมา ๒ สมัยแลวละ ตอนนี้ก็เปน     



อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ก็ไดพยายามแนะนําพวกคณาจารยตางๆในการสราง   
 ของตนเองขึ้นมาเพื่อเปนจุดขาย  
 


