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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการ 
 

 ผมมีความภูมิใจมากท่ีสุดในชีวิต การดํารงตําแหนงทางดานบริหารและโดยเฉพาะเปนผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแมวาคร้ังแรกสุดจะเปนวิทยาลัยครูกําแพงเพชรก็ตาม เพราะวามีบทบาทภารกิจท่ี
จะคอนขางจะอิสระ ไมเหมือนกับตอนอยูท่ีมัธยม หรือประถม บทบาทหนาท่ีจะตางกัน นึกคิดปรารถนาจะ
ทําสิ่งไหนท่ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาท่ีจะออกไปเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณแบบ เราก็สามารถท่ีจะบริการ
วิชาการ ทําการวิจัยทางดานวัฒนธรรม เราสามารถดําเนินการได โดยเฉพาะอีกอยางหนึ่งก็คือดาน
งานวิจัย เพราะฉะนั้นถาเอาบทบาทภารกิจมาตีแผ รูสึกวาเปนบทบาทภารกิจท่ีเหมาะสมหรือถูกกับจริต
ของเราอยูแลว อันนี้คือสิ่งท่ีเราภูมิใจและก็ไดทําอยางสมปรารถนาและวิทยาลัยครูกําแพงเพชรก็ผานมา
ไมก่ีสมัยอธิการ เฉยๆ นะ ไมใชเปนอธิการบดี ก็เราเองก็ตีบทใหแตกวานั้นเถอะ มันถึงจะทํางานไดอยาง
สนุกสนานแลวก็ไดทํางานตามนั้น ปแรกสุดเราก็ดูธรรมชาติของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ซึ่งตางกับ
วิทยาลัยครูทางภาคอีสาน บทบาทภารกิจ ผูบริหารบอกอยางไรก็มักจะเอาอยางนั้น ตางกับบทบาท
ภารกิจของผูบริหารของวิทยาลัยครูทางภาคอีสาน ซึ่งทางดานเชิงบริหารแลวละก็ ประชาธิปไตยจา 
ตําแหนงรองอธิการวิทยาลัยครู ตําแหนงคณบดีหรือคณะอะไรก็ตามทางหมวดการศึกษามันก็ปรับเปลี่ยน
มาเร่ือย แตอยางไรก็ตามเราไดใชบทบาทภารกิจ การเปนผูบริหารไดอยางเต็มท่ี นี่คือความภาคภูมิใจ 
พอปท่ี ๒ เราก็คิดวาเอะ ตอนท่ีเราอยูวิทยาลัยครูบุรีรัมยนั้น เราคิดวาพื้นท่ี ๒๒๑ ไร ของวิทยาลัยครู
บุรีรัมยไมพอ เราก็ไปหาท่ีอ่ืนอีก ได ๕๑๙ ไร เรามาอยูนี่ก็เหมือนกันเขตบริการวิชาการของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร มีจังหวัดตากดวยและเราไดบริการวิชาการใหจังหวัดตากมากนอยแคไหน นอกจากนักศึกษา
ของชาวตากมาเรียนท่ีเราวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเทานั้น ทําแคนี้พอเหรอ ไมนาจะพอ เราเคยขยาย



วัฒนธรรมมาท่ีนี่หรือยัง ขยายการวิจัยมาท่ีนี่หรือยัง เคยคิดจะขยายสถาบันท่ีเราจะสอนมาท่ีตากหรือยัง 
ถายังเรานาจะตองเอาอันนี้เปนไฮไลตนาจะดี พอปท่ี ๒ ก็เลยหาพื้นท่ีท่ีแมสอด เนื่องจากวาตากเทือกเขา
ถนนธงไชย แยกตากออกเปนตากออกกับตากตก ทางตากตกนั้นมีพื้นท่ีมาก เศรษฐกิจก็มาก เคลื่อนไหว
ไดมากกวาตากออก ติดกับชายแดนไกลท่ีสุดเลย ต้ังแตกาญจนบุรีถึงแมฮองสอน ยาวท้ังหมดต้ัง ๓๐๐ 
กวากิโลเมตรอยางนี้เปนตน แลวชนเผาเหลานั้นติดตะเข็บชายแดน เขามีโอกาสไดมาเรียนท่ีวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรมากนอยแคไหน เรามีสถาบันการศึกษาท่ีจะใหเขาเรียนในเวลา หรือภาคปกติมีหรือไม เดิม
ทีเดียววิทยาลัยครูกําแพงเพชร สอนภาค กศ.บป. ภาค อคป. ตอนแรกแลวมาเปน กศ.บป. นั้นนะ     
เขามาจากอุมผาง มาจากทาสองยางไกลสุดหูสุดตา กอนจะมาเขาตองเดินทางต้ังแตวันศุกรเชา แลวก็มา
คางอยูท่ีแมสอด แลวถึงมาท่ีกําแพงเพชร แลวก็มาเรียนเสารอาทิตยแลวเขาก็กลับ เขายากลําบากแค
ไหน ขยายโอกาสใหเขาแลวหรือยัง ถายังหาพื้นท่ี เราคิดวาหาพื้นท่ีทางแมสอดนาจะดีประกอบกับมี
นักศึกษาท่ีเรียน กศ.บป. เขาทํางานเปนปาไม ทุกวันนี้อาจจะเรียกวากระทรวงเกษตรหรือสิ่งแวดลอมอะไร
ก็แลวแตเถอะ แลวเขาก็บอกวามีพื้นท่ีอยูปาเสื่อมโทรมทานอธิการจะเอาไหม บอกวาเอาสิ ทันทีทันใด 
อยากไดสัก ๑,๐๐๐ ไร แลวเราก็เร่ิมหาพื้นท่ีเมื่อป ๒๕๓๕ ผมมาอยูกําแพงเพชรได ๒ ปกวาๆ ก็เลยหา
พื้นท่ี นี่คือสิ่งท่ีภูมิใจ ชวงท่ีอยูวิทยาลัยครูกําแพงเพชร หาพื้นท่ีเพื่อขยายโอกาสใหกับคนตากไดมีโอกาส
เรียนเทาเทียมกับคนกําแพงเพชร ก็คือมีเด็กมาเรียน ๒๐๐ กวาคน เราไดโควตารับจากกรมการฝกหัดครู 
แลวมีเด็กนักเรียนมาสมัคร ๒๐๐ กวาคน เขาไปไหนหรือเขาไมเคยนิยมท่ีจะมาเรียนท่ีวิทยาลัยครูเพราะ
สถานะทางเศรษฐกิจของคนท่ีนี่คอนขางจะดี พอแมท่ีเขามีฐานะดีก็สงลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน 
มน. หรือพิษณุโลก หรือท่ีเชียงใหม หรือท่ีอ่ืนๆ ซึ่งการคมนาคมสะดวกเขาก็ไปกันหมดเขาไมมา
กําแพงเพชร แลวกําแพงเพชรเปนวิทยาลัยครูคนภาคเหนือตอนลางเขาไมนิยมเปนครูกัน พอปแรกผมไป
รับนักศึกษานะ ผมมาอยู ๓๒ ป ๓๓ ไปรับนักศึกษา ผมก็ใหรองอธิการวิทยาลัยครูไปประชุมกํานัน 
ผูใหญบานเพื่อจะรับนักศึกษาท่ีตาก ติดชายแดนไมวาจะเปนทาสองยาง พบพระ แมระมาด อุมผางก็ตาม 
แมสอดดวย สนุกสนานดีกวาเขาจะมาเรียน ทีนี้ก็มีความรูสึกวาเราจะตองตอสูกับความรูสึกหรือทัศนคติ
ของอาจารยท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เขาบอกรับแคนี้ก็พอแลว กรมการฝกหัดครูเคาไมยุบวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรหรอกครับทานอธิการ รับมากรับนอย รับมากย่ิงคุณภาพไมได รับนอยย่ิงคุณภาพจะได ผมก็
บอกถาอยางนั้นก็เวลามีกิจกรรมสารทไทยกลวยไขก็มีนักศึกษาวิทยาลัยครูไปเดินกับเขานอย เวลาแขง
กีฬากับวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือ ภาคเหนือตอนลางหรือภาคเหนือตอนบน ซึ่งแบงเปนกลุมเปนโซน
อะไรกันนะเนี่ย ก็แขงกีฬาท่ีมีท้ังหมด ๘ แหง เราไดท่ี ๗ ท่ี ๘ ก็หงอยเหงามีกิจกรรมทีหนึ่งนักศึกษาก็ไป
นอยผมวาอยางนี้ไมไหวหรอก รับมากๆ ไมเปนไร รับมากเดี๋ยวเราไดอัตราเพิ่มขึ้น เอานารับมากๆ ก็แลว
กันผมก็เลยบอกปการศึกษา ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ มา นักศึกษาจากภาคอีสานมารับทันทีทันใด ก็ทําให
เกิดปริมาณเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมก็ขยายขึ้นเรียกวา นักลานักศึกษาเขามาเรียนก็สุดแทแตจะเรียก
เถอะ จะเรียกวาผมเปนนักลามวลชนหรือมีมนุษยสัมพันธผมก็เอา เสร็จแลวนักศึกษาท่ีภาคเหนือมาเรียน
นอย ตากก็มาเรียนนอย อธิการจากภาคอีสานมา แลวก็ไปดึงเอาคนอีสานมาเรียนท้ังหมด เพราะท่ีอีสาน 
ผูบริหารวิทยาลัยครูเขาตองหลบผูปกครอง เพราะผูปกครองมาฝากเรียน เสร็จแลวพอผมมาจากอีสาน



เขาก็ตามผมมาเรียนมากไมเปนไร หองเรียนหนึ่งมี ๕๐ คน หรือ ๔๐ คน กับหองเรียนหนึ่งมี ๒๐ คน 
คุณภาพมันไดมากกวาเดิมอยูแลว คนมาเรียนมากคุณภาพมันนอยแตวาคุณภาพในจํานวนหองหนึ่งมันก็
เยอะขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็มากขึ้น สนองตอบนโยบายรัฐบาลดวย แลวยังมีภาคค่ําอีกทีเราเปดสอน เราก็
ไดรับเงินคาสอนมาใหอาจารยใหมมาเพิ่มขึ้นอีก นี่คือสิ่งท่ีอยากจะนําเรียนวาเรามาท่ีนี่แมผมอยู ๒ สมัย 
เพราะเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูมาเปนสถาบันราชภัฏ ผมอยูสมัยแรกก็เปนวิทยาลัยครู สมัยท่ี ๒ ก็เปน
วิทยาลัยครู ปลายๆสมัยก็มาเปนสถาบันราชภัฏ ผมกลาพูดวาตอนท่ีผมมาอยูท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
แลวกลายมาเปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรนั้น ผมสามารถเปลี่ยนจํานวน เปลี่ยนคุณภาพ เปลี่ยน
บรรยากาศในวิทยาลัยครูกําแพงเพชรโดยสิ้นเชิงในจํานวนการรับนักศึกษา และลาอาณาจักรพื้นท่ีขยายไป
ท่ีแมสอด เพื่อท่ีจะรุกไปขามไปยัง พมา แมสอด ริมเมย ในท่ีสุดก็สอดคลองกับอาเซียน ซึ่งสมัยทานรัตนา 
สมัยทานสุวิทย คงจะดําเนินงานตอผมคิดวาอยางนั้น ผมทําฐานใหกวางพอแลว ไมวาจะเปนทางดาน
สิ่งกอสราง ไมวาจะเปนฮารดแวรทางดานสิ่งกอสรางนะครับ ผมขยาย เพราะฉะนั้นปริมาณก็ตามมา   
ผมกลาพูดไดอีกอยางหนึ่งวา จากปริมาณนี้กอใหเกิดกิจกรรมมากมาย การประชาสัมพันธก็มีมากขึ้นก็เปน
ฐานท่ีจะใหทานรัตนาไดของบประมาณในการกอสรางมาสูวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร ไดมากพอสมควร เพราะฉะนั้นฐานท่ีทําไว เปนฐานท่ีทําใหอนาคตสดใส กลาพูดวานี่
คือสิ่งท่ีเราภูมิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การบรหิารงานของทานเมื่อครั้งยงัดํารงตําแหนงอธกิาร 
 

 ขณะท่ีดํารงตําแหนงเปนอธิการท้ังอธิการวิทยาลัยครูและอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เปน ๒ ชวง ก็พูดวาเราไดทํา หรือปฎิบัติภารกิจตามโดยใชหลักธรรมมาภิบาล ตอนนั้นธรรมมาภิบาลก็
กําลังจะมาพอดี เพราะฉะนั้นก็เลยถือหลักอันนั้นมาเปนการบริหารงาน ซึ่งบริหารตามบทบาทภารกิจ ตาม 
พ.ร.บ. ของวิทยาลัยครูซะกอน ซึ่ง พ.ร.บ. วิทยาลัยครูนั้นสอนแตเฉพาะทางสายการศึกษาแลวเสร็จแลว
เรามาปรับเปลี่ยน ซึ่งป พ.ศ. ๒๕๒๗ ผมมาเปนอธิการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ เขาสู พ.ร.บ.ใหมของวิทยาลัย
ครู พ.ร.บ.ใหมของวิทยาลัยครูนั้นมีบทบาทภารกิจการจัดการศึกษาท่ีคอนขางจะหลากหลายและตอง



พัฒนาอาจารยเขาสูโปรแกรมใหม คณะใหม ก็เกิดคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
หลายคณะขึ้นมา คณะวิทยาศาสตรอยางนี้ ซึ่งตอนเปนคณะวิทยาศาสตรก็ไดรับงบประมาณเงินกู ซึ่งชวง
นั้นทาน ดร.ถนอม อินทรกําเนิด เปนอธิบดีกรมการฝกหัดครูดวย ทานก็ไปหางบประมาณมาแลววิทยาลัย
ครูกําแพงเพชรและสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรก็ไดรับงบประมาณจากสวนนี้มาดวย ท่ีจะมาพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณมามากเพราะฉะนั้นอาจารยในคณะนี้ตอง
ดูแลพวกเคร่ืองไมเคร่ืองมือรับนักศึกษาเขามาเรียน วท.บ. ไมใชทางดานครุศาสตรอยางเดียว 
เพราะฉะนั้นชวงนี้กําลังขยายฐานทางดานวิชาการ เพราะฉะนั้นเราเองจะตองกระตุนใหอาจารยสราง
บรรยากาศทางดานวิชาการใหมากขึ้น สงอาจารยไปอบรม สัมมนา แลวเสร็จแลวก็ขยายคณะตางๆ 
เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เปนเร่ืองท่ีเราจะตองอาศัยรองอธิการท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนรองอธิการ
จากกิจการมาเปนรองอธิการทางดานวิชาการ เสร็จแลวก็มุงเนนทางดานวิชาการใหมากขึ้น ขยายคณะ
วิชา ขยายโปรแกรมวิชามาก มันก็เปนการขยายจํานวนนักศึกษา เมื่อจํานวนนักศึกษามากขึ้น เราก็จะ
สามารถหางบประมาณมาไดมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอใหเราขยายฐานทางวิชาการ อยางอ่ืนก็จะขยายมา
ดวย ประกอบกับกระผมไดขยายมาทางดานแมสอด แตชวงนั้นทําอะไรไมไดเลย ของบประมาณก็ไมได มา
ไดสมัยผมหมดวาระเปนอธิการบดี ของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรแลว ๑ ป เสร็จแลวก็พอหมดวาระก็
เปนท่ีปรึกษาอธิการบดี ก็ไดทําอันนี้เต็มตัว เพราะฉะนั้นชวงเปนอธิการท่ีวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สถาบัน
ราชภัฏกําแพงเพชร จึงเปนชวงท่ีขยายท้ังปริมาณ โดยอาศัยการขยายทางดานวิชาการ คณะวิชาเพิ่มขึ้น 
และขณะเดียวกันก็พัฒนาบุคลากร เราแขงขันวาเรามีหองสมุดท่ีเปน หองวิทยบริการใหอาจารยไดไปทํา
ผลงาน ผศ. รศ. หรือไปเรียน ดร. อันนี้คือการพัฒนาทางวิชาการอยางหนึ่งเหมือนกัน เปนการขยายฐาน 
ใหจํานวนนักศึกษามากดวยการขยายทางงานทางดานวิชาการ และขณะเดียวกันพยายามขยายทางดาน
วิจัยดวย มีทาน ขออนุญาตเอยชื่อทาน ดร.สมชัยนี่เปนรอง เขาพยายามอบรมการบริหารจัดการทางดาน
วิจัยสนับสนุนทางเร่ืองนี้ ควบคูไปกับการขยายฐานทางดานวิชาการ ขยายคณะวิชา ขยายโปรแกรมวิชา
เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษ ขณะที่ทานไดดาํรงตาํแหนงอธกิาร 
 

 กิจการนักศึกษาเราไดทํา ทางดานการแขงขันกีฬาเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาของสถาบัน    
ราชภัฏ ซึ่งเราเปนเจาภาพ ขณะท่ีเราเปนเจาภาพเราก็สนับสนุนใหนักศึกษามีกิจกรรมของนักศึกษา    
โดยการแขงขันกีฬา และขณะเดียวกันนั้นกิจการนักศึกษามันก็เก่ียวกับดานวัฒนธรรมดวย ทานทราบไหม
ครับวาทางภาคเหนือตอนลางนี้ โดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร เคยมีผูบริหาร คือเคยมีนายอําเภอ เคยมี
ปลัดจังหวัดนะครับ ไปอยูทางอีสานเยอะ เห็นคนอีสานแหงแลงทานไปทางโนนทานก็คิด พอทานยายมา
กําแพงเพชร ทานก็บอกวา ถาใครอยากจะยายมาทางภาคเหนือตอนลาง มาไดเลยนะ เพราะดินเขา   
อุดมสมบูรณ น้ําทาก็เยอะเหมาะท่ีจะทําการเกษตร คนอีสานเห็นน้ําอยูตรงไหน จะหลั่งไหลมาเอง เพราะ
เขาตองการประกอบอาชีพทางดานการเกษตรอยางมาก เพราะฉะนั้นคนก็ตามมาเยอะ คนในจังหวัด
กําแพงเพชร จึงเปนคนยายฐาน ยายถ่ินมาจากทางอีสานมาก เขาก็มีประเพณีตามมาก็คือบุญบ้ังไฟ ผมก็
เลยทํามหกรรมบุญบ้ังไฟภาคเหนือตอนลาง ปรากฏวามีคนทางอีสาน ไปมาแสดงท่ีนี่ก็เยอะ และคน
กําแพงเพชรท่ีอยูท่ีไทรงาม ๙๐% เปนคนอีสาน ท่ีคลองลานก็เชนเดียวกัน พอยายมาเยอะ ทุกปเขาก็จัด

บ้ังไฟ มหกรรมบุญบ้ังไฟ ทีนี้เขาเห็นผมเปนคนอีสานเขาก็มาใหผมเปนประธานชมรมคนอีสาน ผมก็เอา
วัฒนธรรมนี้เขามาใสไปในกิจการนักศึกษา เสร็จแลวก็ชาวบานนี่เขามาขอใหเราไปจัดประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของคนอีสานก็จริงแตอยูท่ีกําแพงเพชร เพราะเขายายมาอยูท่ีตรงนี้แลว ก็ทําใหเปนมหกรรมบุญบ้ังไฟ
ภาคเหนือ ผมใชคําวาภาคเหนือ คร้ังท่ี ๑ ทําเสร็จแลวก็ประชาสัมพันธเต็มท่ี ทําใหมวลชนมาดําเนินการ
มาจัดการแขงขันทางดานมหกรรมบุญบ้ังไฟนี่มากมายมหาศาล จนหนังสือพิมพเขาก็โหมเขามา แลวงานนี้
เลยเดนดังขึ้นมาเปนของจังหวัดกําแพงเพชร แมคนในกําแพงเพชรเองก็บอก ถาทําอยางนี้ไดงานสารท
ไทยกลวยไขนี่ทานทําเองไดไหม เราบอกวาทานครับ ผมมิบังอาจหรอกครับ เพราะสารทไทยกลวยไขเปน
วัฒนธรรมประเพณีของชาวกําแพงเพชรมานานแลว ถาอยากใหผมมารวมดวยนี่ ผมจัดการแสดงหรือจะ
ใหเปนกรรมการทางดานไหนทําไดเลย ก็เลยทําใหเรามีสวนท่ีทําวัฒนธรรมสารทไทยกลวยไขเพิ่มขึ้นอีก
ดวย ถือวาเราไดปฏิบัติภารกิจโดยนํานักศึกษามารวมเปนมหกรรมงานสารทไทยกลวยไขมากขึ้น       
แตปญหาอยูตรงท่ีวามักจะตรงกับการสอบปลายภาค ในภาคเรียนท่ี ๑ เพราะฉะนั้นก็ไมคอยไดเต็มท่ีนัก 
กิจกรรมของนักศึกษาของวิทยาลัยครูหรือสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เคยติดอันดับแทนท่ีจะเปนร้ังทาย 
กลับมาอยูในอันดับตนๆไมวาจะเปนการกีฬา ทานเห็นนักกีฬาท่ีแขงขันมวยของไทย ชื่อแกว พงษประยูร 
ใชหรือเปลา นั่นแหละครับ เปนนักกีฬาของราชภัฏกําแพงเพชรแลวไปแขงโอลิมปค ไดเหรียญ เกือบได
เหรียญทองใชมั้ยครับ เปนเหรียญเงินนี่โตมาจากวิทยาลัยครูหรือราชภัฏกําแพงเพชรนะครับ ทานภูมิใจได
เลยครับ นี่แหละครับคือกิจการนักศึกษาในหวงท่ีผมเปนอธิการอยูท่ีราชภัฏกําแพงเพชรครับ ทานมองเห็น
ภาพไหมมาจากพวกเราเพราะฉะนั้นเหรียญทองไดไหม กําแพงเพชรไดทุกคร้ังเมื่อมีการแขงขันกีฬาราชภัฏ 
และกีฬาราชภัฏภาคเหนือท้ังนั้น ก็อยากจะนําเรียนอยางนี้เปนการสรางบรรยากาศนะครับเราเองนั้นตีบท
ใหแตกตามบทบาทภารกิจตอนท่ีเปนผูบริหารโดยใชหลักการบริหารทางดานธรรมมาภิบาลอยากจะนํา



เรียนอยางนั้นแลวก็เปนฐานใหอธิการคนตอมานี้ หางบประมาณมาเพื่อท่ีจะทําใหราชภัฏอยูในสายตาหรือ
อยูอันดับตนๆ ของราชภัฏของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในสายตาของทาน มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรมีการเปลีย่นแปลงไปอยางไรบาง 
 

 หลังจากผมหมดวาระเปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏเกษียณอายุราชการแลว ทานอธิการบดี    
ผศ.รัตนา ก็ใหผมมาบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีขอไวท่ีแมสอด ขอไว ๑,๐๐๐ ไร ได ๖๐๐ ไร พอผมมาบริหาร
จัดการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ผมบอกวาทานครับ ผมขออนุญาตจัดการเรียนการสอน กศ.บป. ใหกับ
บุคลากรทางชายแดนของจังหวัดตากท้ังหมดฝงนี้แลวกัน บอก เอาเลย ก็เลยมาจัดการเรียนการสอน 
ภาค กศ.บป. กอนท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคม และขณะท่ีเปดสอน กศ.บป. ปรากฎวาแลวภาคปกติไมสอน
หรือ นี่คือความตองการของคนแมสอด ผูนําเศรษฐกิจ ผูปกครอง คนท่ีเขาบอกวา ท่ีก็ไดมาแลวถาทาน
ไมเอาท่ีตรงนี้ ทาง อบจ.เขาจะเอาท่ีคืน บอกทําสิครับ ถาจะทํา งบประมาณมาจากไหนละ เสร็จแลวรูถึง
ทานเจาคณะจังหวัด รูถึงผูนําเศรษฐกิจท่ีแมสอด ก็รวมตัวกัน ทานจะเอาเทาไหรในการกอสราง อาคารท่ี
จะเปดภาคปกติ บอกวาเอาเทาไหร ผมไมเอาเงินหรอกครับ ทําไมไมเอาเงิน ไมเอาครับขอใหทานสราง
อาคารใหผมก็แลวกัน สรางอาคารก่ีเดือนเสร็จ เราคุยกันประมาณซักเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๔๓  
 

 

 

 

 

 

 

 



ผมก็รีบไปเอาแบบรูปรายการของชัยภูมิ กาฬสินธุ ศรีษะเกษมาใหก็สรางเสร็จทันเปดรับนักศึกษาภาค
ปกติในป ๒๕๔๔ นี่คือสิ่งท่ีเราภูมิใจท่ีสุด นี่คือการบริหารงานหลังจากเปนอธิการบดี แตก็อยูในการสราง
ของกระทรวงการคลัง ท่ีเขาจางเปนรายป ทุกปทุกปไป จนสามารถสรางเปนศูนยอุดมศึกษาแมสอดใหผม
มาเปนผูอํานวยการ จางผมหลังจากผมเกษียณ เรียกวาเนรมิตสถาบันอุดมศึกษาเพราะใน ๔ เดือนก็เปด
ได พอเปดไดผมก็ ประชาสัมพันธใหเขารูวาเรามีศูนยอุดมศึกษาแมสอด ของราชภัฏกําแพงเพชรนะ ตอน
ท่ีผมเปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ผมไดทํางานทางดาน ตชด. รวมกับผศ.ดร.พิสมัยนี่แหละ 
เมื่อกอน ผศ.นะ เดี๋ยวนี้เปน รศ. ทานก็ไปตะลอนๆดวยกันกับคุณขันติ ขันธมิตร นั่นละครับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรนี้เราสรางอาคารหลังนี้โดยผูนําเศรษฐกิจบริจาค เปดภาคปกติไดมีนักศึกษา ๒๐๐ 
กวาคนนะครับ จะกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทานมาเปนองคประธานเปดปายศูนย
อุดมศึกษาแมสอด ปรากฎวาคุณขันติ ขันธมิตร ทานก็ทําใหสมเด็จพระเทพฯ ทานทรงพระกรุณาเสด็จเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประธานเปดปายจริงๆ ขณะเดียวกันผูนําเศรษฐกิจท่ีเขาสรางโรงเรียนจีน ทานบอกผมเลยนะ ถาอยาง
นั้น กราบทูลเชิญทานมาเปดปายโรงเรียนจีนหนอยไดมั้ย เปดอาคารโรงเรียนจีนนะ เปนอาคารเฉลิมพระ
เกียรติดวย ผมก็เดินเร่ืองให แลวกราบทูลเชิญ พอเปดท่ีศูนยอุดมศึกษาแมสอดของราชภัฏกําแพงเพชร
แลวก็ กราบทูลเชิญทานเสด็จไปท่ี เปดปายท่ีโรงเรียนจีน อันนี้คือสิ่งท่ีเราภูมิใจ ดีใจ ในชวงท่ีเกษียณแลว 
พนจากวาระเปนอธิการบดีแลว เพราะฉะนั้นจากนั้นมา ก็มีนักศึกษามาเรียนซึ่งขณะนี้มีเกือบ ๑,๐๐๐ คน
แลว ทราบวาอยางนั้น ถารวมภาคเสาร-อาทิตย ท่ีเรียนโครงการพิเศษของปริญญาโท ปริญญาเอกดวย 
ผูนําเศรษฐกิจนั้นผมกับทานอธิการบดีรัตนา นําเสนอรายชื่อเพื่อขอปริญญากิตติมศักดิ์ และรับ
พระราชทานโลจากสมเด็จพระเทพฯ  อันนั้นเปนกิจกรรมท่ีทําใหเราประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรไดอยางดี พอสามปเราจัดงานครบรอบสามปศูนยอุดมศึกษาแมสอด ในโอกาสนี้ไดกราบทูล
เชิญสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จเปนองคประธานเปดอาคาร “สิรินธร” พระองคทานก็ทรง  พระ
กรุณาเสด็จศูนยอุดมศึกษาแมสอดอีกเปนคร้ังท่ี ๒ คนแมสอดในซีกตะวันตกเขาก็ภูมิใจในสถาบันท่ีเขา
สรางเร่ิมตนขึ้นมาเอง ขณะสรางเร่ิมตนมาเองนั้น ผมก็เชิญทาน ดร.ถนอม ซึ่งทานเปนเลขาธิการสภา
สถาบันราชภัฏทานก็มาดวย ทานอนุมัติใหงบประมาณในหมวดรายจายอ่ืนใหปละ ๕ ลาน ซึ่งเรามาบริหาร
จัดการท่ีทําใหเจริญไดทุกวันนี้ นี่คือสิ่งท่ีเราภูมิใจท่ีสุดวา เราคือผูบุกเบิกขอท่ีใหเกิดสถาบันอุดมศึกษา   



ในซีกตะวันตกของเขตบริการคือจังหวัดตาก ใครๆก็อยากมาดูงาน พอมาดูงานท่ีราชภัฏกําแพงเพชร เขา
ก็จะมาท่ีแมสอด มาพักท่ีนี่ มาอยูท่ีนี่ กลาพูดไดเลยอีกทางหนึ่งวา เราสามารถยึดการศึกษาของซีก
ตะวันตกแนวชายแดนนี้ไดแลว แลวก็เอานักศึกษาพมามาเรียนนะครับ ท้ังหมด ๑๖ คน มีหญิง ๘ คน 
ชาย ๘ คนมาเรียน ทางดานวิทยาศาสตรทางการอาหาร ผมจําไดวาอยางนั้น เพราะฉะนั้นก็มีนักศึกษา
จากประเทศพมามาเรียนในประเทศไทยนี่มากท่ีสุด ของสถาบันทางราชการ ณ ชวงนั้นนะครับ ศูนย
อุดมศึกษาแมสอดทุกวันนี้ ท่ีเขาอยากจะใหเปนมหาวิทยาลัย ก็สามารถดําเนินการไดสําเร็จ กลาพูดวาเรา
เปนผูบุกเบิกหาท้ังท่ี แลวก็นําผูนําทางเศรษฐกิจท่ีเขาศรัทธา บริจาคท้ังหมด ๒๑ ลานกวาบาท อันนี้ก็เปน
สิ่งท่ีภูมิใจ และอนาคตนั้นอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท้ังราชภัฏกําแพงเพชร ราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด นี้เจริญขึ้นไปพรอมๆกัน ถาอยากจะใหเดนใหดีแลวละก็ ของแมสอดนี้อยากใหเปน
มหาวิทยาลัยแบบแมฟาหลวง แบบมหาวิทยาลัยนานาชาติ เปนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อใหไปกันไดกับ   
คําวา กาวเขาสูประชาคมอาเซียน ถูกตองแลวครับท่ีทานจะใหอธิการบดีขณะนี้ คนปจจุบันนี้เลนทางดาน
ไอที เลนทางดานภาษา ภาษาของประชาคมอาเซียนและไอที เพราะ ๒ ภาษานี้จะเปนภาษาสากลใน
อนาคต และทําใหแมสอดนี้เปนสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ขณะนี้คนขามเทือกเขาถนนธงไชยไปเรียนท่ี
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด นั้นไมมีหรอกครับ เพราะมันก็ไมไดแตกตางกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆอีกเลย และ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยทุกแหงก็ลาเมืองขึ้น ลานักศึกษากันท้ังนั้นเลย ผมใชคํานี้ก็แลวกัน ซึ่งผมเองก็ไม
อยากจะเรียกอยางนี้หรอกนะ แตจําเปนตองทําอยางนั้น เราตองทําตาง ทําไมเชียงรายก็ติดตอกับ
ประเทศหลายประเทศเหมือนกัน เขาทํานานาชาติ แมสอด เขาตองการอยูแลว ประชาชนตองการอยูแลว 
อยากใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ สวนจะเปนสวนหนึ่งของกําแพงเพชรหรือไมอยางไร ทานไปวากัน  
เอาเองก็แลวกันอยากใหเปนอยางนั้นครับ ไมงั้นเราไมแตกตางกับมหาวิทยาลัยท่ัวๆ ไปเลย ทําเถอะครับ 
ใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติใหจงได สวนการบริหารจัดการก็วากันไปเองก็แลวกัน ผมอยากใหเปน  
อยางนั้นครับในชวงชีวิตผม 


