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ความรูสึกที่ดํารงตาํแหนงอธิการ 
 

 จริงๆ แลวขณะท่ีดํารงตําแหนงอธิการท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เราไดยายมาจากวิทยาลัยครู
รําไพพรรณี ความรูสึกกอนมารับงานท่ีกําแพงเพชร กําแพงเพชรตางจากรําไพพรรณีมาก ท่ีรําไพพรรณี
เขาไปรับตําแหนงอธิการเพื่อไปแกปญหาของความขัดแยง แตกอนไมไดมีการเลือกต้ังเหมือนปจจุบันนี้ 
ซึ่งเขาจะเตรียมใหเปนอธิการ เตรียมตอเนื่องจนกระท่ังถึงท่ีสุดเขาจะเลือกเอาไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู
รําไพพรรณีไปแกปญหาของความขัดแยงสูงชนิดท่ีอธิการอยูไมไดนานไมครบ ๔ ป เราก็สามารถ
แกปญหาไดอยูจนครบ ๔ ปเลยเหมือนกัน กอนจะมาก็รูสึกวามันผูกพันกับการทํางานในท่ีเดิม และเราก็
หย่ังรูประวัติของกําแพงเพชรตางจากรําไพพรรณีอยูแลว กําแพงเพชรเล็กดวย กะทัดรัดดวย และคนของ
กําแพงเพชรก็ตางจากรําไพพรรณีมากคือเรียบรอย เรารูแตแรกมาแลว เพราะฉะนั้นจึงมาอยูกําแพงเพชร 
จึงเหมือนเรามาแลว เรามาอยูเปนครอบครัวเดียวกัน ความรูสึกอยางนี้มาแตแรกแลว เชนทานท่ีปรึกษา
อธิการบดี (รศ.ดร.พิสมัย) ทานรัตนา สมัยนั้น เปนวัยหนุมวัยสาวท่ีมีกําลังทํางาน เรียกวาหัวกาวหนา    
ทีมเหลานี้จะชวยเราอยางดีเลย พอเขามาความรูสึกจึงอบอุน สบายและทํางานเหมือนเปนพี่เปนนองกัน
ท้ังหมดท่ีอยูในกําแพงเพชรจึงเหมือนเปนครอบครัว เปนครอบครัวท่ีรักและประสานกันอยางนี้ จึงไม
เหมือนในรําไพพรรณี เพราะท่ีรําไพพรรณีจะรูสึกวาเราจะแกปญหาไดไหม?  เพราะอธิการคนอ่ืนๆไปอยูแค 

๑-๒ ป ก็ขอยายขอไมอยูแลว แตเราจะไปไดไหม? และก็ไปทํางานหนักดวย แกปญหา แตมาท่ีนี่ไมเปน

อยางนั้น เปนความประทับใจ เราจะอยูกันอยางพี่นอง อยูกันอยางสามัคคี รักกัน ทุกคนรูจักและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จะเปนอยางนี้ตลอดท่ีดํารงตําแหนงท่ีกําแพงเพชร ความรูสึกจริงๆ เปนอยางนั้น 



การบรหิารงานเมื่อครั้งยังดํารงตาํแหนงอธกิาร 
 

 การบริหารงานไมไดตางกันระหวางราชภัฏท้ังหลายต้ังแตเปนรองอธิการก็ดี อธิการของ    
รําไพพรรณีก็ดี หรือกําแพงเพชรก็ดี ของกําแพงเพชรจะเปนระบบคอนขางจะเรียบรอยอยูแลว ในความ
เรียบรอยนี้สวนใดท่ีขาดยังไมแข็งแรง และสวนไหนท่ีออน เราก็ไปแกจุดนั้น ในสวนนี้สําคัญท่ีสุดก็คือ   
งานบริการ โดยเฉพาะงานของสํานักงานอธิการ ซึ่งอธิการถาเขามารับตําแหนงจะไมมีมือมีเทาท่ีจะใชจะมี
เพียงเจาหนาท่ีหรือเสมียนจริงๆ ไมมีสวนนี้ เพราะฉะนั้นจึงไดสรางสวนนี้ขึ้นมาแทน ทําไมจึงสราง         
ก็เพราะวาสมัยเปนรองอธิการฝายกิจการนักศึกษาท่ีเชียงใหม ชวงนั้นทําไมตองใชคนมาก ก็เปนชวงท่ี
เดินขบวน ๑๖ ตุลาคม เพราะเชียงใหมเปนฐานสําคัญของภาคเหนือท้ังหมด ตองคุมนักศึกษาท่ีเปน
นักศึกษาท้ังหมดตองตามเร่ืองนี้ใหทัน พูดงายๆ คอมมิวนิสตจะยึดไทย ชวงนั้นอาจไมทันแตชวงนั้นเปน
เร่ืองของความแตกแยกสูง จึงตองใชเจาหนาท่ีท่ีเปนเลขาอยูหนาหองในชวงท่ีเปนรองอธิการ ใชถึง ๓ คน 
จึงจะรับงานอยางนี้ไหว แตมาท่ีกําแพงเพชรจะมีทีมงานสาวๆ ไฟแรง ก็เลยจําเปนตองใชเนื่องจากตอง
ปรับงานบริหารท้ังหมด ก็ต้ังทีมงานเลขามา ขณะนั้นมีทีมอยู ๔ คน (ชื่อจริงอาจจะลืมๆ ไปนะ) หนูอน   
(ผศ.มัณฑนา) ตุม (ผศ.มล.ปทมวดี) ต๋ิม (ผศ.ดร.รัชนี) และตู (ผศ.อรอนงค) ทีม ๔ คนนี้จะรักกันมากจะ
เวียนกันมาทํางานเลขา และจะมีเพ็ญนภาประจํางานเลขาหลักอยูแลว เพราะฉะนั้นทีมงานจะเปน        
ตัวประสานการทํางานเปนหลักเรียกวา ๔ สาวแลวกัน ก็ทําหนาท่ีสายเลขา แข็งทีเดียว หลังจากนั้นก็มี
งานอ่ืนท่ัวไปท้ังหมดท่ีเปนงานคณะ งานบริหาร รวมท้ังการพิจารณาผลงาน พิจารณาการเลื่อนขึ้น
เงินเดือน จริงๆ แลวของกําแพงเพชรดีอยูแลว เพียงแตปรับเทานั้นเอง นี่เปนงานหลักของสถาบันใน
ชวงแรก ในสวนคณะจริงๆ เขามีมาตรฐานการทํางานอยูแลว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษขณะที่ดํารงตาํแหนงเปนอธิการ  
 

 คงตองนึกยากหนอย ๒๐ กวาปมาแลว แตวาเทาท่ีอยูท่ีไหนๆ ก็เหมือนกันจะเปนคนเอาใจใสเร่ือง
งานทางวิชาการ เพราะฉะนั้นเรามาอยูกําแพงเพชร คนท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอยมาก แค ๑- ๒ 
คนเทานั้น ในชวงนั้นเราก็คิดวาจะเปนมหาวิทยาลัยตอไปขางหนา จําเปนตองเรงใหคนเขาสูตําแหนง   
ทางวิชาการใหไดนี่เปนหลักใหญเลย ทําไมจึงทํายาก ก็เพราะวาชวงท่ีมาอยูนั้นมีงานหนักอันหนึ่งซึ่งถือวา
เปนงานใหญของราชภัฏท้ังหมดท่ัวประเทศ คืองานสอน อคป. (หรือ กศ.บป. ในปจจุบัน) ท่ีมีท้ังฝายครู 
และท่ัวไปท่ีมาศึกษาตอ ศึกษาเพื่อรับปริญญา อาจารยเราจะทํางานหนักมากท้ังสอนปกติ และอคป. 
(เสาร-อาทิตย) งานมากดวย สมัยนั้นคนมาเรียนกันมาก จึงมีงานสอนมาก เพราะฉะนั้นจึงยากท่ีจะมีเวลา
ทําผลงานวิชาการ ซึ่งตองใชเวลาและมีเวลาวางในการทําดวย พอทําเร่ืองนี้ อาจารยเราก็หันมาใจใสเร่ือง
นี้กันมากขึ้น ในชวง ๔ ปท่ีอยูก็นับวาดีมีอาจารยท่ีไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการประมาณ ๘-๑๐ คนซึ่งถือ
วายากมากสําหรับราชภัฏกําแพงเพชร ชวงนั้น เพราะวาคนนอย และเปนวัยหนุมวัยสาวท่ีทํางานหนัก
มากๆ ถือวาเปนผลงานท่ีสงผลมาใหอาจารยก็เร่ิมทําผลงานกันตอๆ มา ซึ่งเร่ืองนี้เปนเร่ืองใหญมาก     
ถาทําเร่ืองนี้ไมสําเร็จงานท่ีจะตองเปนมหาวิทยาลัยก็จะทําไดดวยความลําบาก เชน รศ.อายุวัฒน ก็เรงทํา
จนได รศ. ในชวงนั้นเหมือนกัน ความท่ีเราเปนคนชอบแกปญหา ไปไหนก็แกปญหา จึงไมถือวางานใดเปน
งานท่ีเปนงานท่ีโดดเดน เพราะตองทําไปพรอมๆ กัน ทําหลายเร่ือง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประการท่ี ๑ เร่ืองผลงานวิชาการ เปนเร่ืองท่ีเกินคาดก็คือ จาก ๔ ปมาแลว ก็มีคนทําตอเนื่อง
มากขึ้น หมายความวาเร่ืองงานวิชาการ ไมแข็งก็จะกาวตอไมได 
 ประการท่ี ๒ เปนคนท่ีชอบรวมทีมแกปญหา ในกําแพงเพชร ก็มีสิ่งแปลกอยูอยางหนึ่ง ในสมัย
ทานอธิการ (ผศ.ปรีชา) ถาไปสัมภาษณทานก็จะรูวาเคยมีน้ําทวมใหญ สมัยนั้นน้ํามักจะทวมตอนตีสอง 
แปบเดียวเสียหาย ๓-๔ ลาน และเสียหายมากขึ้นถึง ๑๐ ลาน เพราะขนของไมทัน เพราะฉะนั้นเราจึงรูวา
ในชวงเวลานั้นใกลจะถึงเวลาชวงน้ําทวม เราจึงวางแผนทําอยู ๒-๓ เร่ืองใหญ คือ 

 



 ๑. เตรียมแผนกันน้ํา 
 ๒. หากระบวนการสั่งการ ท่ีเร็วท่ีสุด ตอนนั้นก็ไดมือถือวิทยุ ท่ีเปน   ท่ีเปน
ของราชการ ซึ่งก็ใหราชภัฏท่ัวประเทศไดใชคลื่นเดียวกันหมด ก็จะทําใหเราสามารถชวยเหลือกันและกันได   
 ๓. นอกเหนือจากความเปนกําแพงเพชรในขณะนั้น เราคิดวากําแพงเพชรจะตองเปนมหาวิทยาลัย
อยางแนนอน ซึ่งขณะนั้นมีทีมอธิการหนุมท่ีมีความคิดไฟแรงหลายคน เชน รศ.ดร.อินทร ศรีคูณ อธิการ
วิทยาลัยครูจันทเกษม รศ.ดร.สุพล วุฒิเสฐ ตอนหลังมารับตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูบานสมเด็จ
เจาพระยา และถาจําไปไมผิดนาจะมีทาน ผศ.ปรีชาดวย เราต้ังทีมกันชื่อวา ทีมรางกฎหมายเพื่อเปน
มหาวิทยาลัย ตอนมาจากจันทบุรีก็เร่ิมรางแลวนะ เราต้ังทีมตัวเราขึ้นมา (ทีมอธิการหนุมไฟแรง) เราราง
กันวา.... เราจะยุบกรม (กรมการฝกหัดครู) แลวก็เปลี่ยนกรมเปนสํานักงานมหาวิทยาลัย และเราจะทํา
กฎหมายมหาวิทยาลัย แลวต้ังภาคี หมายความวาแตละภาคจะมีประธาน เชน ภาคเหนือก็จัดทีมราชภัฏ ๘ 
แหง จะมีสํานักงานใหญมีประธาน ผิดอะไรเราจะไมใชกฎหมาย แตจะใชสมาพันสัญญาเอาอธิการเปน
ประธานทุกแหง รางเสร็จเสนอใหท่ีกรม กรมเห็นแลวแทนท่ีเราจะไดกฎหมาย ปรากฏวาเขายุบกรรมการ
ชุดนี้ เพราะวาจะเราจะไปยุบกรม 

 แตเชื่อไหม ท่ีเราคิดกันตอนท่ีเราอยูกําแพงเพชร ก็คือสิ่งท่ีเปนอยูขณะนี้ กรมยุบเรียบรอยแลว
สํานักงานสภาสถาบันก็ยุบตัวเล็กลงอยางท่ีเราคาด เปนเพียงหนวยงาน ผูประสานงานราชภัฏท้ังหลาย
เปนมหาวิทยาลัยท้ังหมดเลย ตางกันเพียงแตวาตรงท่ีเราตกลงกันวาเราจะมีประธานของแตละแหง แตละ
ภาค เปนสํานักงานประสานงานมหาวิทยาลัยของภาคจะมีสัก ๔-๕ กลุมใหญๆ อันนี้ยังไมเกิดขึ้น 

 จากความคิดอันนี้เองยอนกลับมาท่ีกําแพงเพชรในขณะนั้น เราวางแผนไววาจะทําใหแกรงอยู      
๓ เร่ือง จากการคิดตอนนั้นคือ 

 ๑. สงเสริมใหแกรงทางวิทยาศาสตร ใหเปน Campus ผลิตเคมี ผลิตวิทยาศาสตรใหแข็ง 

 ๒. สงเสริมใหครุศาสตรใหเปนเพชรจริงๆ ซึ่งขณะนั้นก็เปนเพชรอยูแลว นักศึกษาครุศาสตรแข็ง
มาก รักกันมาก อาจารยดูแลดีมาก เหมือนลูกเหมือนหลาน สอบแขงขันก็ไดท่ี ๑ และไดอยางตอเนื่อง   
จึงเปนเพชรกําแพงเพชร เราจึงตองทําใหครุศาสตรเปนเพชร  
 ๓. วางแผนใหเปนศูนยสอนภาษาเอเชียตะวันออก เชน พมา จีน เวียดนาม เอากําแพงเพชรเปน
ตัวเชื่อมและเราก็จะเร่ิมท่ีพมากอนเพราะเราอยูใกลพมา แตตองใหครุศาสตรของเราแข็งแกรงขึ้น สวน
คณะวิทยฯ ตองใชเวลาเพราะคนยังนอยอยูแตสุดทายเราก็ทําได ท่ีเขายุบเรา ดีเสียอีก และกรมก็ถูกยุบ
ตามเรา เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเรารางไวท้ังหมด เราเจอกันก็ขํานะเพราะเขายุบเราไมถึง ๑๐ ปจากท่ีเราและทีม
คาดกันไว ก็ถือวาเปนสวนท่ีเดนแตเดนแบบไมมีใครมองเห็น อาจจะไมมีใครเอยถึงแตผลจากตรงนั้นเองท่ี
ทําใหกรมเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏ และก็เปลี่ยนมาเปนมหาวิทยาลัย แตท่ียังไมมีคือประธานแตละภาคท่ี
เราคาดกันไว แตแตละแหงก็มีของเขานะ เชน เชียงใหม ทานอธิการเรืองเดช ทานก็วางแผนไว
เชนเดียวกันเร่ืองภาษาจีน  
 ยอนกลับมาเร่ืองน้ํา ท่ีวางแผนกันน้ําก็มาคิดอีกอันหนึ่ง ซึ่งอาจารยอาจนึกไมถึงตอนนั้นยอมไป
เปนเลขาของสวนราชการของจังหวัดกําแพงเพชร ยอมเหนื่อยเพื่อใหเกิดการประสานงานระหวางสวน



ราชการท้ังหมด หัวหนาสวนราชการท้ังหมด เกษตรจังหวัด ปาไม หัวหนาเรือนจํา เราก็นัดกันทานขาว 
พูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทําอยางนี้กันเดือนละคร้ัง และตอเนื่อง ในขณะท่ีเปนเลขาของคณะนั้น 
ทําใหเราขอความชวยเหลืองานไดงาย ตอนนั้นเราก็ขอความอนุเคราะหทานผูบังคับบัญชาการเรือนจํา   
ขอคนมาชวยลอกคลองหนอย เราก็ไดผูตองขังมาลอกคลองจนรอบ (ซึ่งเราวางแผนไวแลววาใกลถึงเวลา
น้ําทวม) และก็ขอความชวยเหลือไปยังทานชลประทาน ก็ไดรถแบล็คโฮลมาซึ่งตอนนั้นยากลําบากมาก
เพราะรถอยูท่ีพิษณุโลก ทานรองผูวาราชการจังหวัดถึงกับงงวาเอามาไดไง เราก็ไดรถแบล็คโฮลมาลอก
คลองดวยและขุดสระปลาบึกนอยนั้นไวใหดวย  

หลังจากนั้นไมนาน ก็มาถึงเหตุการณน้ําทวม ซึ่งตอนนั้นเราออกไปแลวกลับเขามาไมไดเลย เรา
จึงตัดสินใจลุยน้ํากันเขาไป รถดับชางมัน ไปจนถึงท่ีคูน้ําเขาดานหลัง น้ําถาลนมาแคนิ้วเดียวแคคร่ึงชั่วโมง
ก็เอาไมทันแลว เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราเตรียมไวไมวาจะเปนวิทยุมือถือ ( ) คลองก็ลอกจนลึก
แลว สระก็ขุดแลว เราก็ชวยกัน และสั่งการใหดูคนละจุดไมใหน้ําไหลเขา สั่งการและคุมสถานการณกัน
อยางนั้นจนสวางคาตามิฉะนั้นก็จะเกิดความเสียหายไมตํ่ากวา ๑๐ ลาน เพราะขนของไมทัน อยางเชนท่ี
ทานปรีชาเคยประสบเพราะขนของไมทันนี่แหละคือการประสานงานระหวางเรา ในเร่ืองท่ีบริหารงานอยู    
ก็คือการประสานงานระหวางเรา ทุกๆคนเปนเพื่อนกันหมด กระท่ังผูวาราชการจังหวัดยังสงสัยวาทําไม
หัวหนาสวนราชการจึงไปมาหาสูกันตลอดจนตองเขามาเปนสมาชิกกับเราดวย และเขามาวิ่งออก      
กําลังกายประจํา แทนท่ีจะเปนครอบครัวแคภายในราชภัฏ แตกลับเปนครอบครัวกําแพงเพชร         
เปนครอบครัวสวนราชการท้ังหมด เรารวมมือกัน ท่ีเปนสวนท่ีนอกเหนือจากการบริหารงานภายใน      
ซึ่งภายในนั้นดี ไมมีเร่ืองของความแตกแยก เขาอยูกันอยางสงบ มีก็มีนิดหนอยไมมาก ไมเหมือนท่ีอ่ืน     
ท่ีกลาวมาแลว สวนงานอ่ืนๆ เดนๆ นั้นไมสามารถบอกไดวาเดน ทําไปพรอมกันหมดแตอะไรท่ีสําคัญตอง
ทําอันนั้นกอน หมายความวาอยางนั้น 

 

ในสายตาของทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเราเรียกติดปากวา วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปลี่ยนแปลง
ไปอยางท่ีคิด 

 - ตองเปนมหาวิทยาลัยอยางแนนอนภายใน ๑๕ ป 
 - เมื่อเปนมหาวิทยาลัย ตองมี ๒ สวนท่ีตามมา คือ 

    สวนท่ี ๑ ความเปนมหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีงบประมาณโดยตรงจากทบวง อันนี้แตกตางมาก 
แตกอนอยูกระทรวงศึกษาธิการ ชวงท่ีเราเปนอธิการท่ีกําแพงเพชร เราอยากทํางานอยางท่ีเราตองการ 
แตกระทรวงศึกษาธิการ มีลูกมาก คือ มีสํานักงานการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
รวมท้ังสถาบันราชภัฏ เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีจายออกไปจึงไมเพียงพอ ขณะเดียวกันนั้นก็เกิดราชภัฎ
ใหมๆ อีก ๘ แหง ย่ิงทําใหเราถูกล็อคดวยงบประมาณ ไมมีโอกาสกอสรางอะไรไดเลย ขออะไรก็ไมได แต
เราก็เขาใจขอจํากัดตรงนั้น แตเมื่อปรับเปนมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถของบประมาณไดเอง จึงทําให



สามารถบริหารงานหรือวางแผนไดตามตองการนี่คือสวนท่ีดีจึงเกิดอาการเกิดการขยายทางวิชาการ
รวมท้ังบุคคลและเจาหนาท่ี จะขึ้นมาตามๆ กัน หนวยงานก็เปลี่ยนไป ฝายผูสอน ผูชวยผูสอน ก็จะแบงกัน
ชัดเจน จึงเห็นวาตางมาก เพราะการเปนมหาวิทยาลัยยอมแตกตางจากการเปนสถาบันอยูแลวทุกอยาง
ท้ังดานวิชาการ อาคาร คนหรือเจาหนาท่ีทํางานก็มากขึ้น เห็นไดชัดเจน เขาตามระบบ สงผลใหมีคนอยูใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น สงผลรวมใหคนมาอาศัยอยูในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สงผลใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
คอนขางมาก สงผลใหคนเขามาอยูในบริเวณนั้นมาก มีชุมชนเกิดขึ้นมาก ท่ีดินก็แพงขึ้น เปนวัฏจักรอยางนี้
ตามมา โดยรวมก็แปลวาเมื่อมีมหาวิทยาลัยจริงๆ เกิดขึ้น ตัวจังหวัดกําแพงเพชรก็ไดอานิสงสตามมา 
จังหวัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จะเห็นชัดเจนขึ้น คนจะมากขึ้น คอยๆแข็งแกรงขึ้น อันท่ีจริงท่ีคิดขยาย
ไปแมสอดถูกตองแลว เพราะจริงๆก็คิดเหมือนกันตอนอยูท่ีรําไพพรรณีไปหาท่ีท่ีแกรงหางแมวไดมา ๗๐๐ 
ไร จะปลูกยางเพราะท่ีนั่นจะปลูกยางกันมาก กอนมาก็ฝากอธิการไววาใหรีบไปเอา แคแปบเดียวเหลือ
เพียง ๓๐๐ ไร ก็ไดมาแคนั้น ท่ีกําแพงเพชร ก็เคยคิดไวถาไดคุยกับทานอธิการวิชัย จะทราบดีวาพยายาม
จะขยายบริเวณใกลเหมือนกันแตวา แตเดิมเปนท่ีสาธารณะ แตก็ทําไมไดเนื่องจากมีผูคนอยูอาศัยกันอยาง
มั่นคงแลว จึงไมเหมือนท่ีรําไพพรรณี บัดนี้กําแพงเพชรเปนมหาวิทยาลัยท่ีแคบไปแลว จริงๆ ตองมีพื้นท่ี
อยางนอยประมาณ ๕๐๐ ไร เพราะฉะนั้นท่ิคิดขยายไปท่ีแมสอดถูกแลว เพียงแตจะสงผลไปอีกเทาไร ดูแต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมัยตอนนั้น กําแพงแสนยังไมเจริญ บัดนี้คนแนนมากเลย เพราะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยตองคิดแบบเดียวกันนี้ กําแพงเพชรท่ี  
แมสอดก็จะเปนแบบเดียวกัน  

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปลี่ยนแปลงไปตามท่ีคาดไว 
แตวามีสิ่งท่ีตามมาของการเปลี่ยนแปลงความเปนมหาวิทยาลัยท่ีเร่ิมใหมๆ แตก็กอนจะเปนผูบริหาร    
เขาจะสงฝกอบรมกวาจะเปนรองอธิการ สิ่งท่ีเรียนหลักสูตรท่ีอบรม เพราะฉะนั้นเราไมตองหาเสียง       
ในสมัยกอน ไมไดเลือกต้ังความแตกแยกจึงไมมีแตเมื่อเปนมหาวิทยาลัยสิ่งนี้ เลี่ยงไมได เมื่อม ี         
การเลือกสรรหา ก็เหมือนการเมือง การเมืองจึงมีแตการแตกแยกกันในปจจุบัน เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกต้ัง
เสร็จแลวเรียบรอยไปแลว เราก็หันหนามาทํางานรวมกัน ใครไดก็ดีแลว ถาแบบนี้ดี แตถาหาเสียงแลวยัง
ไมแลว ก็จะทําใหเกิดปญหาการทํางาน มหาวิทยาลัยควรจะมีลักษณะแบบนี้ ไมใชเฉพาะท่ีใดท่ีหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นการท่ีเราเปนมหาวิทยาลัยในชวงเร่ิมตน ไมวาจะกําแพงเพชร หรือราชภัฏท่ีอ่ืนท่ีเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัย ระบบนี้จะเขาไป เพราะฉะนั้นถาเราพัฒนาใหขามจุดนี้ไปได ก็จะเจริญเร็ว ขามจุดนี้
หมายความวาถาเราเลือกต้ังเสร็จแลวก็แลวกันรวมกันทํางานตอไป ถาขามจุดนี้ชาก็จะถวงกัน นี่คือสิ่ง
ท่ีมากับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นถาผูบริหารมองเห็นตองประสานใหเร็วท่ีสุด เราเปนนักประสานเห็นคน
แตกแยกจะหาเร่ืองประสานจนได เราเขาใจเร่ืองอยางนี้เปนอยางดี เพราะฉะนั้นสวนนี้เองท่ีตามมา     
การเปนมหาวิทยาลัยท่ีดีแตในการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการเลือกต้ังเสร็จแลวไดรวมกันทํางานรวมกัน ก็จะ
รักกันและเจริญเร็ว ทุกแหงเราตองขามจุดนี้ใหได ความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ก็เห็นไดชัดมีในสวนท่ีงดงามท่ีดี เราตองขามไปใหได ทําใหนิ่ง ท่ีสุด อยางไรก็ตาม
กําแพงเพชรเปนมหาวิทยาลัยท่ีสงบ คนไมมาก แตรักกัน ถาประสานกันไดเร็วจะไปไดไกลมากๆ  


