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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการบดี 
 

ตําแหนงอธิการบดีเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญ ถือวาเปนหัวหนาสวนราชการ ท่ัวประเทศมี
มหาวิทยาลัยอยูมากกวา ๑๐๐ แหง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มี ๔๐ แหง เพราะฉะนั้นการไดเปน
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาก็เปนสิ่งนาภาคภูมิใจ สําหรับตัวดิฉันเองไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
เปนอธิการบดีถึง ๔ วาระตอเนื่อง คร้ังแรกเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ ดํารงตําแหนงครบ ๔ ป       
ก็ไดรับการสรรหาและไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ อีกคร้ังหนึ่งเมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เมื่อดํารง
ตําแหนงไปไดปกวาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญก็คือมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ตองทําการสรรหาอธิการบดีใหมภายใตพระราชบัญญัติใหม   
ก็ไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ดํารงตําแหนงไปจนครบ
วาระ ๔ ป ก็ไดรับการสรรหาเปนคร้ังท่ี ๔ ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ครบวาระในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา ถามวามีความรูสึกอยางไร จริงๆ แลวตอนแรกท่ีไดรับ
การสรรหาใหมๆ ก็วิตกกังวลวาจะทําหนาท่ีไดดีมากนอยแคไหน ถึงแมวาจะเคยเปนผูบริหารมาหลาย
ระดับ  แตเมื่อจะตองมารับผิดชอบในระดับสูงสุดก็กังวล แตวาดวยความกังวลก็ทําใหพยายามศึกษา และ
เรียนรู ไมวาจะเปนเร่ืองของภารกิจของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนวิธีการบริหารจัดการวาทําอยางไรถึงจะ
ทํางานใหไดดี นํามหาวิทยาลัยไปสูความเจริญกาวหนาเปนท่ีพึงพอใจและเปนท่ียอมรับของประชาคมท้ัง
ภายในและภายนอก ก็ไดพยายามเรียนรูมาอยางตอเนื่อง นับวาไดดํารงตําแหนงนี้นาจะนานท่ีสุดคนหนึ่ง 



ดํารงตําแหนงถึง ๑๓ ป ๖ เดือน ถาถามวารูสึกอยางไรก็ตองตอบวา รูสึกภาคภูมิใจและเปนเกียรติ
ประวัติกับชีวิตเปนอยางย่ิง 
 
การบรหิารงานของทานเมื่อครั้งยงัดํารงตําแหนงอธกิารบด ี
 

ในสมัยท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดีก็ไดรวมทํางานกับคณะผูบริหารและบุคลากรตางๆของ
มหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๑๓ ปกวา ก็คิดวาไดใชวิธีการบริหารโดยการเรียนรูและก็แกปญหาไปเร่ือยๆ 
คิดวามีการเปลี่ยนแปลงและมีความสําเร็จอยูบางท้ังในแงของผลลัพธและกระบวนการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ไดสรางวัฒนธรรมท่ีดีในการทํางานใหกับองคกรในหลายๆ เร่ือง วัฒนธรรมแรกท่ีดีก็คือในเร่ืองของการ
ทํางานโดยเนนในเร่ืองของการกระจายอํานาจใหหนวยงานและบุคคลไดรวมรับผิดชอบ ไมมีภารกิจใดๆท่ี
ผูบริหารจะทําสําเร็จไดโดยลําพัง เพราะฉะนั้นเรามีการจัดโครงสรางการบริหารองคกรไปในรูปของ
หนวยงานท่ีเรียกวาคณะและสํานัก ซึ่งในคณะและสํานักก็มีผูบริหารในระดับตางๆ มีสมาชิก มีบุคลากรใน
หนวยงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นในการทํางานเราก็กระจายอํานาจลงไป หนวยงานตางๆ ก็มีหัวหนาหนวยงาน 
และเมื่อมีตําแหนง มีภารกิจ มีความรับผิดชอบก็มอบอํานาจการบริหารจัดการใหดวย หนวยงานตางๆ    
ก็บริหารงานคอนขางจะเบ็ดเสร็จท้ังในแงของการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ รวมท้ังการ
บริหารงานบุคคลระดับหนึ่ง  ถือวาเปนการใหโอกาส ใหอํานาจ ใหความรับผิดชอบแกผูบริหาร เมื่อมีการ
กระจายอํานาจไปสูหนวยงาน แตละหนวยจะใชกระบวนการและกลไกท่ีทําใหคนในหนวยงานนั้นไดเรียนรู
รวมกัน เกิดความรับผิดชอบรวมกัน ถือวาวัฒนธรรมอันแรกท่ีประสบความสําเร็จคือการกระจายอํานาจสู
หนวยงานใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งคิดวาวัฒนธรรมนี้ไดธํารงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะวา
หนวยงานเราใหญ บุคลากรในปจจุบันก็หลายรอยคน เพราะฉะนั้นจะบริหารในรูปของการรวมอํานาจหรือ
วาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูท่ีผูบริหารระดับสูงนั้น งานคงไมประสบความสําเร็จ จึงพยายามสรางวัฒนธรรม
ท่ีวาทําอยางไรหนวยงานจะรับผิดชอบงานของตนเองใหเกิดความสําเร็จสูงสุด อันนี้เปนวัฒนธรรมแรก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัฒนธรรมท่ีคิดวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จอีกประการหนึ่ง ก็คือการทํางานท่ีมุงเนน
ความสําเร็จและคุณภาพมาตรฐานเปนท่ีต้ัง ก็พยายามจะสรางความเขาใจกับสมาชิกขององคกรอยูเสมอ 
ไมวาจะเปนระดับบริหารและระดับปฏิบัติวาในยุคท่ีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมากมาย ในยุคท่ีประชากรลดลง 
นักเรียนท่ีเขาสูระดับอุดมศึกษาลดลงตามจํานวนประชากร มหาวิทยาลัยก็ตองเขาสูกระบวนการของการ
แขงขันกันในเร่ืองของคุณภาพ จึงตองสรางความเขาใจวา มหาวิทยาลัยจะอยูรอดได มหาวิทยาลัยจะเปน
ท่ียอมรับไดนั้น ก็จะตองผลิตสินคาหรือทําผลผลิตของเราใหไดคุณภาพและมาตรฐานแขงขันกับเขาได ใน
การทํางานนั้นเราก็จะยึดเร่ืองของแผน เร่ืองของยุทธศาสตรเปนท่ีต้ัง เพราะฉะนั้นก็จะมีกระบวนการของ
การกําหนดวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร พันธกิจ เปาประสงค มีการกําหนดกิจกรรม มีการทําแผนงาน
โครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีชัดเจนวาการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จนั้นมีตัวอะไร
เปนตัวบงชี้หรือตัวชี้วัด แลวใชเกณฑมาตรฐานอะไร เมื่อสรางความเขาใจอยางนี้เราก็จะใหทุกคนคํานึงถึง
ความสําเร็จ ทําอยางไรจึงจะไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด และในกระบวนการเหลานี้เราก็จะมีเร่ืองของการ
ใหคําแนะนํา ดูแล ใหกําลังใจ มีมาตรการจูงใจ มีการใหความรู มีผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร ผูกํากับตัวชี้วัด
ตางๆคอยเปนพี่เลี้ยงดูแลให และจะมีการกํากับดูแลคุณภาพโดยใชระบบของการประเมินคุณภาพ 
เพราะฉะนั้นเมื่อไดรับการประเมินคุณภาพทุกคนก็จะพยายามทําใหผลประเมินของตัวเองดี และก็ผาน
เกณฑมาตรฐานเปนอยางดี ถาหากวามีอะไรท่ีเปนขอเสนอแนะก็ตองนําไปปรับปรุงแกไขใหไดคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีสูงย่ิงขึ้น การทํางานในลักษณะนี้ อยางตอเนื่องทําใหเกิดวัฒนธรรมอยางหนึ่งก็คือวาทําอะไร
ตองทําใหดีท่ีสุด หนวยงานตางๆ ก็จะทํางานเพื่อใหผานการประเมินในระดับท่ีสูงคือระดับดีหรือดีมาก ก็ถือ
ไดวาเปนการสรางวัฒนธรรมของการทํางานท่ีเนนคุณภาพและความสําเร็จเปนท่ีต้ัง นี่ก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ในแงของการทํางานท่ีจะประสบความสําเร็จ  

ปจจัยแหงความสําเร็จประการท่ี ๓ ก็คือการสรางวัฒนธรรมในการทํางานท่ีหนุนเสริมซึ่งกันและ
กัน หรือการทํางานเปนทีม ซึ่งในกรณีนี้ก็ไดแกการทําอยางไรจะใหคนในหนวยงานนั้นทํางานโดยเนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลวก็มีการเชื่อมโยงสื่อสารไดโดยตรงอยางท่ีเรียกวาการ
สื่อสารในแนวระนาบหรือท่ีเรียกวาเปน   คือไมตองมีการสั่งการ หนวยงานใดมีความ
ชํานาญในเร่ืองอะไร หรือมีองคความรูในเร่ืองอะไรก็สามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืนๆได 
สามารถนัดหมายได  เรียกประชุมได และมหาวิทยาลัยก็จัดสิ่งหนึ่งท่ีเรียกวากระบวนการจัดการความรู 
เรามีความเชื่อวาในมหาวิทยาลัย ในองคกรตางๆ คนในองคกรนั้นๆ ไดสั่งสมประสบการณอันเกิดจากการ
ทํางานก็ดี เกิดจากการเรียนรูจากผูอ่ืนก็ดี ซึ่งประสบการณหรือสิ่งท่ีเปนความรูของบุคคลนั้นมันเปน
ความรูท่ีมีคุณคา ทําอยางไรความรูเหลานั้นจะมาแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนหรือมาเผยแพรสูผูอ่ืนได เราก็มี
กระบวนการหนึ่งท่ีเราเรียกวาการจัดการความรูนั่นคือจัดกระบวนการใหแตละคนท่ีมีความเชี่ยวชาญ มี
ความรูในเร่ืองตางๆ มาเปดเวทีใหมีการไดพูดคุยสื่อสาร เพื่อใหผูอ่ืนไดมีโอกาสเรียนรู ซึ่งอาจจะตองมี  
การวิเคราะหกันวาองคความรูอะไรของบุคคลนั้นๆ หรือของหนวยงานตางๆ เปนองคความรูท่ีมีประโยชน 
แลวก็ควรท่ีจะถายทอดใหผูอ่ืนเขาถึงไดแทนท่ีจะเก็บไวคนเดียวแลวหายไป จะตองมาคุยกันวาเราจะเอา
องคความรูนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนกันอยางเปนระบบอยางไร เพื่อใหคนอ่ืนเขาถึงได เก็บสะสมไวเปน     



องคความรูของหนวยงานนั้นๆ และของมหาวิทยาลัยเรียกวากระบวนการจัดการความรู เชน อาจารย  
ทานหนึ่งมีประสบการณในการสอนมาก สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหเกิดการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมในทํานองท่ีทําใหนักศึกษามีคุณภาพมากท่ีสุด แทนท่ีอาจารยผูนั้นจะเกงคนเดียว หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในวงแคบๆ ก็อาจจะจัดใหมีเวทีท่ีจะมาเผยแพรแลกเปลี่ยนกัน มีการจดบันทึกขอมูล 
มีการท่ีจะเก็บองคความรูนั้นเพื่อใหคนอ่ืนเขาถึงได หรือบางคนมีองคความรูเก่ียวกับในเร่ืองของงานวิจัย 
ในเร่ืองของการเขียนขอเสนอโครงการท่ีดีท่ีทําใหไดรับงบประมาณหรือคนบางคนอาจจะมีความรูหรือ
เทคนิคในแงของการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถจะเอางานบริการวิชาการมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัยได สิ่งเหลานี้เปนความสามารถท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ เกิดจาก
การเรียนรู เพราะฉะนั้นทําอยางไรจึงจะใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตรงนี้ก็มีการจัด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง      
อันนี้เปนเพียงตัวอยางปจจัยแหงความสําเร็จในการทํางาน ถาคิดวาทํางานมา ๑๓ ปกวาๆ ไดรับ
ความสําเร็จ ก็มีวัฒนธรรมท่ีมันเกิดขึ้นบางประการท่ีคิดวาดีก็ควรจะธํารงรักษาใหอยูกับมหาวิทยาลัย  
แหงนี้ตอไป 

 
ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษ ขณะที่ทานไดดาํรงตาํแหนงอธกิารบด ี
 

ผลงานท่ีโดดเดนในชวงระยะเวลาของการดํารงตําแหนงอธิการบดี นาจะมีหลายอยาง ประการ
แรกนาเกิดกอนเพื่อนเลยก็คือการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีแมสอด ท่ีจริงแลวขณะนี้ก็เปน
ท่ีรูจักวามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรของเราเหมือนมีวิทยาเขตอยู ท่ีนั่น แตเราเรียกกันวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เดิมเรียกวาศูนยอุดมศึกษาแมสอด จริงๆ แลวจุดนี้ตองยกให
เปนความคิดและผลงานแรกเร่ิม ของอดีตอธิการบดีผศ.เจนวิทย ผาสุข สมัยท่ีทานดํารงตําแหนง
อธิการบดี เมื่อปพ.ศ.๒๕๓๕ ทานไดไปขอใชพื้นท่ีของกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีเปนพื้นท่ี
ปาเสื่อมโทรม จํานวน ๖๐๐ ไร ท่ีแมสอด ซึ่งกรมปาไมก็อนุญาตใหใชเปนเวลา ๓๐ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๕  
ท่ีไปขอก็ถูกคัดคานวาจะไปขอทําไม มันไกลมาก อาจารยเราจะไปทําอะไร จะไหวหรือไม แตตองยอมรับวา
เปนวิสัยทัศน เพราะขณะนี้สถานท่ีนี้ ก็กลายเปนอีก หนึ่งมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยลูกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีขยายโอกาสอุดมศึกษาในทองถ่ินใหกับลูกหลานชาวจังหวัดตาก       
๕ อําเภอชายแดนตะวันตก ซึ่งตองถือวาเปนผูดอยโอกาสในเร่ืองของการมีโอกาสไดเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเสนทางคมนาคมมันลําบาก ในปนั้นท่ีทานไปขอพื้นท่ีก็ยังไมมีงบประมาณจะไป
ทําอะไรจนกระท่ังในปพ.ศ.๒๕๔๓ ตัวดิฉันเองเปนอธิการบดี เราก็เลยขอใหทานผศ.เจนวิทย  ผาสุข ไป
เปนผูอํานวยการ เหมือนวาไปเปนหัวหนาสวนราชการท่ีนั่น ไดรวมมือกันโดยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในขณะนั้น รวมท้ังบุคคลในทองถ่ินก็รวมกันคิดวาจะทําพื้นท่ีตรงนั้นใหเปนประโยชนมากขึ้นกับ
ลูกหลานชาว ๕ อําเภอตะวันตกของจังหวัดตากไดอยางไร  แตเดิมไปขอพื้นท่ีไวจะใชเปนศูนยปฏิบัติการ
และวิจัยทางธรรมชาติตามแนวคิดของทานอดีตอธิบดี (ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ) ทานก็มองวาเปนการชวย
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เอาไวศึกษาเร่ืองปา ทําใหคนรักปา แตภายหลังก็ไดรับการเรียกรองจาก



ประชาชนแถวนั้นวาเก็บท่ีไว ๖๐๐ ไร นาจะทําสถานท่ีเรียนใหลูกหลานไดเรียน ทางมหาวิทยาลัยรวมกับ
ทานผูอํานวยการเจนวิทยกับทานผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินท้ังหลายก็เลยไดรวมกันจัดต้ังศูนยขยายโอกาส
อุดมศึกษาทองถ่ิน  ซึ่งปจจุบันนี้เราเรียกวามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  ต้ังแตปพ.ศ.๒๕๔๓ 
เปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้ังแตปพ.ศ.๒๕๔๔ โดยการจัดต้ังมหาวิทยาลัยตรงนี้ถือวาเปน
ตัวอยางท่ีดี ( ) เร่ืองหนึ่งก็คือเปนการจัดต้ังสถาบันท่ีเกิดจากความตองการของประชาชน 
เพราะฉะนั้นเขาก็จะรวมมือกัน เราก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกวาคณะกรรมการพัฒนาศูนยบริการทาง
วิชาการท่ีแมสอด  โดยมีทานดร.สุชาติ จึงกิจรุงโรจน  เปนประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินรวมเปน
กรรมการ ท้ังหมดก็รวมทุนจากท้ังทุนสวนตัวและทุนจากแหลงทุนตางๆ ไดประมาณ ๑๕ ลานกวา ก็
จัดสรางอาคารสถานท่ี ปรับปรุงสถานท่ีเพื่อใหจัดการเรียนการสอนไดก็เร่ิมรับนักศึกษาต้ังแตป พ.ศ.
๒๕๔๔ แลวก็เติบโตขึ้นมาเปนลําดับจนถึงปจจุบันนี้เปดสอนถึง ๑๐ สาขาวิชา จากนักศึกษา ๑๐๐ กวาคน 
พัฒนาขึ้นมาเร่ือยๆ ปจจุบันนี้ก็มีนักศึกษารวม ๑,๐๐๐ คนในหลักสูตร ๔ ป ท่ีจริงเราไมมีงบประมาณ
บริหารเลย แตรัฐบาลมองเห็นวาประชาชนในทองถ่ินชวยกันทําใหลูกหลานมีท่ีเรียนเราขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ปพ.ศ.๒๕๔๕ ก็ไดอาคารมา ๑ หลัง เปนอาคารเรียนรวมและอํานวยการ ท่ีไดรับพระราชทาน
นามวา “อาคารสิรินธร” เปนอาคาร ๔ ชั้น มูลคา ๖๖ ลานบาท แลวก็ไดรับงบประมาณสนับสนุน
ตอเนื่องทุกป เปนงบประมาณแผนดินจากรัฐบาลปละ ๕ ลาน เพิ่มขึ้นเปน ๘ ลาน ๑๑ ลาน ๑๓ ลาน และ
ป พ.ศ.๒๕๕๗ ไดถึง ๑๕ ลาน และยังไดรับการจัดสรรสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคจากรัฐบาลอยาง
ตอเนื่อง หลังจากนั้นก็ไดหอพักอีก ๔ หลัง และก็ไดสนามกีฬาพรอมอัฒจรรย ปจจุบันก็ไดอาคารอีก     
๑ หลัง อาคารเรียนรวมและอเนกประสงคกอสรางจะเสร็จในป ๒๕๕๗ ปนี้ก็กําลังกอสรางอาคารกีฬาใน
รมท่ีมีสระวายน้ํา มูลคา ๕๘ ลานบาท จะเห็นไดวามันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเร่ือยๆ ทําใหลูกหลานทาง     
๕ อําเภอชายแดนก็มีโอกาสเรียนปริญญาตรีมากขึ้น ก็นับวาเปนการสรางความเจริญใหกับทองถ่ินดวย
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ก็เหมือนมหาวิทยาลัยท่ัวๆ ไป มีพันธกิจ
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ก็คือนอกจากจะจัดการศึกษาแลวก็ยังมีเร่ืองของพันธกิจ
ดานการวิจัย การบริการวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แลวก็ไดเปดสอนในสาขาวิชาการศึกษา    
๔ หลักสูตร โดยใชจัดการเรียนการสอนแบบรอยละ ๕๐ คือเรียนท่ีแมสอด ๒ ป มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
แม ๒ ป และไปฝกประสบการณวิชาชีพอีก ๑ ป ท่ีนั่นนอกจากจะมีการจัดการศึกษาแลว เรายังมีศูนย
แหงความเปนเลิศอีก ๔ ศูนย ซึ่งทําหนาท่ีเสริมการเรียนการสอนและใหการบริการทางวิชาการ และ
ฝกอบรมระยะสั้นใหกับทองถ่ิน ศูนยตางๆเหลานี้ก็ ไดแก ศูนยพมาศึกษา เพราะเราถือวาอยูใกลชายแดน 
ประเทศพมา เรานาจะเรียนรูเก่ียวกับประเทศเพื่อนบาน มีเร่ืองของประเทศเพื่อนบาน มีขอมูลเก่ียวกับ
ประเทศพมา มีการสอนภาษาพมา ฝกอบรมภาษาพมา และมีการถายทอดหรือรวบรวมเปนองคความรู 
ดานศิลปวัฒนธรรมพมา ศูนยท่ี ๒ คือศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณี ธุรกิจหลักๆ ของชาวแมสอดก็คือ
ธุรกิจการคาขายอัญมณี เรามีอาคารศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณี ซึ่งตรงนี้เปนแหลงใหทองถ่ินไดใชเปน
ท่ีศึกษาเก่ียวกับศาสตรทางอัญมณี อีกศูนยหนึ่งคือศูนยสาธิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจริงๆ แลวเรามีวิชาเอกนี้ดวยและนอกจากนี้เรามีศูนย



ไอซีทีชุมชน ตรงนี้ก็เปนความสามารถของทานอดีตอธิการบดีอีกเหมือนกันท่ีไปขอศูนยไอซีทีชุมชน ซึ่ง
จังหวัดอ่ืนๆ ไมไดใหมหาวิทยาลัยแตใหอยูในทองถ่ิน แตของเราไปขอใหจัดต้ังในมหาวิทยาลัยเพื่อให
บริการชาวบานเอง เราเปนศูนยกลางใหบริการวิชาการเอง ซึ่งจริงๆแลวเราก็ไดประโยชนท้ังนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนในทองถ่ิน เพราะฉะนั้นท่ีแมสอดถือวาเปนตัวอยางของการจัดการศึกษานอกท่ีต้ังท่ี
เกิดจากความตองการของทองถ่ิน ระดมทรัพยากรในทองถ่ิน ทองถ่ินชวยรับผิดชอบและขยายโอกาส
ความเจริญไปสูทองถ่ินท่ีหางไกลได 

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีคิดวานาจะเปนความสําเร็จในการทําหนาท่ีนี้ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาก็คือในเร่ือง
ของการพัฒนาโปรแกรมวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรตางๆ ซึ่งแตเดิมนั้นเราก็เปดสอนจํานวนสาขาไมมากนัก 
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปความตองการในการศึกษาตอในสาขาวิชาตางๆ ก็ตองปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ 
เพื่อใหทันกับยุคสมัย และในขณะเดียวกันก็ใหเขาสูระบบของการแขงขันกันไดในปจจุบัน เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยก็ไดมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยางตอเนื่องจนมาถึงปจจุบันนี้ มีหลักสูตร
ปริญญาตรีกวา ๔๐ หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อใหเปดสอนในหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
มหาวิทยาลัยก็มีหนาท่ีท่ีจะตองเรงพัฒนาศักยภาพเพื่อใหเปดสอนได ประการหนึ่งก็คือการบรรจุอาจารย
หรือรับอาจารยเพื่อใหครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพราะฉะนั้น ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา 
มหาวิทยาลัยก็ไดทําการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เราไดอัตรามาจํานวน ๒๐๐ อัตรา แตไดขยายรับ
เพิ่มเปน ๒๖๙ อัตรา และถาจําไมผิดก็นาจะบรรจุไปแลวกวา ๒๓๐ กวาอัตราก็รอบรรจุตอไปใหครบ ซึ่งก็
มีท้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ปจจุบันขาราชการก็เหลือนอย
เต็มทีแลว เพราะวานโยบายของรัฐบาลคือไมบรรจุขาราชการเพิ่ม สิ่งท่ีเราไดทดแทนมาก็คือพนักงาน
มหาวิทยาลัยเราก็เรงบรรจุเพื่อใหสามารถเปดสอนไดทุกหลักสูตรท่ีเราไดพัฒนาขึ้นมาและเมื่อเราเปดรับ
อาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  สิ่งท่ีเราตองทําควบคูกันไปคือการจัดทําเสนทางอาชีพ 
( ) ของบุคลากรท้ังสายสอนและสายสนับสนุนก็จัดทําขอบังคับ ระเบียบแนวปฏิบัติตางๆ 
เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพหรือการเขาสูเสนทางอาชีพท่ีมั่นคงและเปนระบบของพนักงานท้ังสองสาย 
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนนั้นเราก็ไดจัดทําแนวปฏิบัติเสนทางอาชีพท่ีชัดเจนวาอาจารยจะไดรับ
การบรรจุและการตอสัญญาอยางไร มีมาตรการอะไรบาง และท่ีสําคัญก็คืออาจารยจะทําผลงานเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหเกิดความมั่นคงในเสนทางของอาจารยอยางไร นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาใน
เร่ืองของเสนทางอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนเชนเดียวกัน นี่ก็ถือวาเปนความสําเร็จอีกเร่ืองหนึ่ง
ทางดานวิชาการ ท้ังในดานของหลักสูตร ท้ังในดานของอาจารย นอกจากในระดับปริญญาตรีแลว
มหาวิทยาลัยก็ไดพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้ังแตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ซึ่งเราเปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยคณะครุศาสตร แลวก็ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก  สําหรับปริญญาโทก็ต้ังแตป๒๕๔๑ เราพัฒนาหลักสูตรและเปดสอนต้ังแตหลักสูตร
บริหารการศึกษาแลวก็ทยอยเปดมาเร่ือยๆ ในสาขาหลักสูตรและการสอน ในสาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ในสาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถ่ิน) ก็



เปดรับกันมาอยางตอเนื่อง ต้ังแตป ๒๕๔๑ และเมื่อป ๒๕๕๑ ก็เร่ิมพัฒนาและเปดสอนในระดับปริญญา
เอกในสาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา ซึ่งขณะนี้ก็เปดรับนักศึกษาไปแลว ในสมัยของดิฉันเอง
ก็เปดรับไปแลว ๕ รุน ปนี้ก็รับไปแลวเปนรุนท่ี ๖ อันนี้ก็ถือเปนความกาวหนาอยางหนึ่ง มหาวิทยาลัยใดๆ 
ท่ีถือวามีการพัฒนา ก็จะดูไดจากการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเปดสอนถึงระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือไมอยางไรตรงนี้ก็ถือวาเปนผลงานหนึ่งในชวงท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดี และอัน
เนื่องมาจากเราพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เรารับอาจารยเพิ่มขึ้น ขณะนี้เราก็มีจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นก็ตอง
เรียนวามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรต้ังอยูในภูมิประเทศท่ีเสียเปรียบเปนเมืองผาน เพราะฉะนั้นก็
อาจจะไมเหมือนบางแหงท่ีเปนจุดท่ีมีการทองเท่ียวชัดเจนหรือมีความเจริญทางดานธุรกิจหรือดานตางๆ 
มากกวา เราประสบปญหานักศึกษานอยมาอยางตอเนื่อง จนมหาวิทยาลัยตองกําหนดเปนวาระเรงดวน
เลยวาจะเพิ่มจํานวนนักศึกษาอยางไร ซึ่งในแตละสาขาวิชาก็ตองไปเรง แตละคณะก็ไปเรงทํากลยุทธ
มาตรการตางๆ เพื่อเปดสอนใหหลากหลายสาขามากขึ้น ในปจจุบันนี้แมวาจะไมใชมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน
กลุมท่ีมีนักศึกษาสูงสุด แตเราก็ไมไดอยูในกลุมท่ีมีนักศึกษานอยก็เรียกวามีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ปจจุบันนี้ก็มี
นักศึกษาเกือบถึง ๑๐,๐๐๐ คนแลว เพราะฉะนั้นก็ตองถือวามีจํานวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นอยูในระดับท่ีนา
พอใจ แลวก็คิดวากําลังพอดี  

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีถือวาเปนความสําเร็จอยูบาง และเปนความภาคภูมิใจเชนเดียวกัน คือการ
พยายามตอสูและดําเนินการเพื่อใหไดปจจัยในการบริหาร และการพัฒนาท่ีเพียงพอท่ีจะใหมหาวิทยาลัย
เจริญเติบโตไดในเวลาท่ีรวดเร็วและเหมาะสม นั่นก็คือเร่ืองของงบประมาณ อยางท่ีทราบกันดีวา
งบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัยหลักๆ ก็มาจากสองสวน คือเงินงบประมาณแผนดินท่ีรัฐบาล
จัดสรรใหในแตละป และเงินนอกงบประมาณอันเปนรายไดท่ีเกิดจากคาเลาเรียน เงินคาบํารุงการศึกษา 
คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา และผูมาใชบริการ เปนตน แตงบประมาณสวนใหญนั้นไดมา
จากงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลในแตละป ต้ังแตกอนป พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีมหาวิทยาลัย
ยังไมเปนนิติบุคคลมีสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ ๔๐ แหง ซึ่งรวมกันมีฐานะเปนกรมหนึ่งกรม เวลารัฐบาล
จัดสรรเงินมาจะใหไวกอนเดียวท่ีกรม แลวกรมก็จะมาแบงใหแตละแหงมากนอยแตกตางกันไป เราก็ตอง
เสนอโครงการไปขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม แตหลังจากมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ทุกสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคลเทียบเทากรม มีอิสระมากขึ้นในแงของการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ทุกมหาวิทยาลัยจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินได
โดยตรงผานทางสํานักงบประมาณ การไดรับงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยของเราเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและสูงขึ้นเปนลําดับ นับต้ังแตมีสถานภาพเปนนิติบุคคล เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ 

เพราะฉะนั้นต้ังแต ป พ.ศ.๒๕๔๘ จําไดวาได ๑๐๐ ลานเศษ แลวก็เพิ่มมาเร่ือยๆ จนกระท่ังปท่ี
แลว  ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เราไดงบประมาณถึง ๔๘๐ กวาลาน ซึ่งถือวาเปนอัตราท่ีคอนขางเร็ว การได
งบประมาณมาก ก็หมายถึงวาเรามีทรัพยากรมาชวยในการพัฒนามหาวิทยาลัยไดมาก ถือเปนความ
ภาคภูมิใจสวนหนึ่งของตัวเองก็คงได 

 



ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนที่ไดรับจัดสรร (บาท) 
๒๕๔๘ ๑๐๐,๓๙๙,๐๐๐ 
๒๕๔๙ ๑๑๗,๙๗๐,๐๐๐ 
๒๕๕๐ ๒๑๖,๘๙๐,๐๐๐ 
๒๕๕๑ ๒๖๔,๔๓๔,๐๐๐ 
๒๕๕๒ ๓๐๔,๓๗๗,๔๐๐ 
๒๕๕๓ ๒๒๗,๘๒๗,๘๐๐ 
๒๕๕๔ ๒๖๗,๑๓๓,๔๐๐ 
๒๕๕๕ ๒๖๙,๙๖๒,๘๐๐ 
๒๕๕๖ ๔๘๑,๙๘๙,๘๐๐ 

 
อีกประการหนึ่งในชวงท่ีดํารงตําแหนง ถาหากวาทานท้ังหลายท่ีอยูท่ีนี่มานานๆ จะสังเกตเห็น

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัดคือความเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ  ทางดานกายภาพนั้นก็หมายถึงใน
เร่ืองของพื้นท่ี ในเร่ืองของอาคารและสิ่งกอสราง จําไดวาในรอบ ๑๓ ปท่ีผานมา ท่ีดํารงตําแหนง จริงๆ 
เราก็ขออาคารและสิ่งกอสรางไปทุกป ซึ่งจะไดเปน ๒ ลักษณะ เรียกวาอาคารและสิ่งกอสรางแบบงบ
ผูกพัน หมายถึงอาคารและสิ่งกอสรางขนาดใหญท่ีตองใชงบประมาณท่ีตองใหตอเนื่อง ๓ ป จึงจะได
อาคารใหญนั้นครบ เรียกวา งบประมาณผูกพัน กับอีกประเภทหนึ่งคืออาคารและสิ่งก็สรางแบบปเดียว  
ซึ่งก็ขอไปท้ัง ๒ สวน ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๓ เปนตนมา สมัยกอนมีอาคารไมมากเทานี้ ตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมาก็ไดขอไปทุกป ก็ไดบางไมไดบาง แตสวนใหญจะไดทุกป บางปก็ไดอาคารปเดียว บางปก็ไดอาคาร
ผูกพัน บางปก็ไดท้ัง ๒ แบบ ถานับแลวโดยรวมๆ ก็ในรอบ ๑๓ ป ท่ีผานมา ไดอาคารและสิ่งกอสราง
ขนาดใหญถึง ๑๐ หลัง แลวก็อาคารปเดียวไมนอยกวา ๕-๖ หลัง ยกตัวอยางอาคารท่ีได อยางเชน 
ต้ังแตอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อันนั้นเราไดรับพระราชทานนามวา อาคารวชิราลงกรณ  ซึ่ง
เปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากนั้นเราก็ไดอาคารท่ีเห็นชัดๆ ก็คืออาคาร ๑๔ ท่ีเปนอาคาร
อํานวยการอยูนี้ แลวก็อาคารหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติจริงๆ แลวอาคารหอประชุมขอเพราะวาเราไมมีท่ี
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หอประชุมเกาก็เล็ก คนจะซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนพันกวา
คน ก็ตองเดินแลวก็เอาไปกองกันอยูขางนอก ก็ไดอาคารนี้มา ซึ่งอาคารถัดมาก็เปนอาคารฝกกีฬาในรม
หรือท่ีเรียกวาโรงยิมสของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นก็ไดอาคารกําลังกอสรางอยูอีก ๒ หลัง ก็คืออาคาร
คณะครุศาสตร อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แลวก็ท่ีแมสอดเราก็ไดมา ๓ หลัง อาคาร   
สิรินธร และอาคารเรียนรวมอเนกประสงคท่ีกําลังจะเสร็จ แลวก็อาคารฝกกีฬาในรม และในป ๒๕๕๗ 
ทานอธิการบดีทานปจจุบันไดรับอนุมัติมาอีก ๒ หลัง ก็คืออาคารท่ีพักบุคลากร ๒๐๐ กวาลาน แลวก็
อาคารวิทยาศาสตรอีก ๒๐๐ กวาลาน  เพราะฉะนั้นก็จะเห็นวามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในขณะ
นี้ก็เกิดอาคารเต็มไปหมดจนขณะนี้เรียกวาแทบจะไมมีท่ีสรางอาคาร ก็ถือวามันเกิดขึ้นเร็วมาก ในชวงเวลา
ท่ีเปลี่ยนผานมา 



 
ป พ.ศ. อาคาร งบประมาณ 
๒๕๔๓ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ชั้น ๔๒,๗๒๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๔๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ๔ ชั้น (แมสอด) ๖๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๔๗ อาคารปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ ๓ ชั้น  ๑๗,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
๒๕๔๙ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ๙ ชั้น  ๖๐,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๕๐ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ๙ ชั้น  ๑๒๓,๙๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๕๑ อาคารหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ๓ ชั้น  ๙๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๕๒ อาคารฝกกีฬาในรม     ๕๘,๒๕๐,๐๐๐  บาท 
๒๕๕๓ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค (แมสอด)  ๙๕,๙๘๘,๐๐๐  บาท 
๒๕๕๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตรฯ)  

อาคารฝกกีฬาในรม (แมสอด)  
๘๙,๘๘๘,๘๘๘  บาท
๖๕,๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๒๕๕๕ อาคารนวัตกรรมการศึกษา (คณะครุศาสตร)  ๑๑๙,๗๙๐,๐๐๐  บาท 
* ไมรวมอาคารปเดียว (มูลคาไมเกิน ๒๕ ลาน) 
 
   ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในเร่ืองของการบริหารท่ีผานมา สิ่งท่ีนับวาเปนภารกิจท่ีสําคัญย่ิงใหญท่ี
ถือวาเปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของท้ังมหาวิทยาลัย นั่นคือในเร่ืองของการเขาสูระบบประกัน
คุณภาพ ดิฉันมารับตําแหนงใน ป พ.ศ.๒๕๔๒ ก็เร่ิมมีเร่ืองของการประกันคุณภาพ มีระบบการประกัน
คุณภาพคอนขางเปนจริงเปนจัง ท่ีจริงเร่ืองนี้ก็เกร่ินกันมาต้ังแตปพ.ศ.๒๕๓๖ แลวก็รูเร่ืองกันบางไมรูเร่ือง
กันบาง จนกระท่ังเร่ิม ป ๒๕๔๒ จําเปนตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน  ใน ป ๒๕๔๕ 
เร่ิมมีคณะกรรมการจากภายนอก ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาเย่ียมมาตรวจประเมินอาจจะไมถึงขั้นเปน
หลักเปนฐานวามีการใหคะแนนอะไรอยางไร แตวาก็มาตรวจเย่ียม ซึ่งเราก็ตองเตรียมการ และในป 
๒๕๔๖ เราก็ตองเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (  ) ซึ่งตองทําของ ป๒๕๔๕ และ 
๒๕๔๖ และพอปลาย ป๒๕๔๖ ก็มีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.เปนคร้ังแรก เขามาประเมินเมื่อ
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ตอตนเดือนมกราคม ๒๕๔๗ มีการประเมินถึง ๔-๕ วัน มีคณะกรรมการเขา
มาประเมิน เราผานการประเมินไดรับการรับรองคุณภาพก็เรียกวาหนักหนาสาหัสมาก ไมใชวาเราทําอะไร
ไมมีคุณภาพ แตยังไมคอยเขาใจระบบและกระบวนการชัดเจนนัก ความคิด ความอาน ความเขาใจ มันยัง
ไมตกผลึกมากพอ แตเราก็ไดเตรียมการ ไดต้ังใจพัฒนาคุณภาพของเราเต็มท่ี ศึกษาแลวก็รวมมือกัน มา
สุมหัวกันทํางานในท่ีสุดเราก็ผานการประเมินจากสมศ.รอบแรก ซึ่งก็ดีใจมาก การประเมินคร้ังนั้นก็ไมได
เปนการใหคะแนน แตวาเปนการประเมินโดยใหคําแนะนํา แลวเราก็ผานการรับรองคุณภาพ ตลอด
ระยะเวลาตอเนื่องทุกปเราก็ถูกประเมินจากคณะกรรมการประเมิน จาก กพร. จากสกอ.ทุกป  ผลการ
ประเมินของเราก็คอนขางดีมาทุกป  แตเราก็วิตกกังวลทุกปเชนกัน จนกระท่ังก็ไดรับการประเมินภายนอก
จากสมศ.อีกคร้ังหนึ่งในป ๒๕๔๙ เปนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ถาจําไมผิดอาจจะเปนชวง 



๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ ก็ใชเวลาประเมิน ๔ วัน การประเมินคร้ังนี้ก็เหมือนการประเมินคร้ังแรก แตวาจะ
มีการประเมินอยางเปนระบบและมีการใหคะแนน เปนการประเมินมหาวิทยาลัยและประเมินสาขาวิชา คือ
ไมไดประเมินเปนคณะ ตอนนั้นจัดเปนกลุมสาขาวิชา ซึ่งในมหาวิทยาลัยจะถูกประเมินใน ๔ กลุมสาขาวิชา 
สาขาวิชาแรกก็คือ สาขาวิชาการบริหารและการบัญชี ถาเทียบก็คือคณะวิทยาการจัดการในปจจุบัน 
สาขาวิชาท่ี ๒ ก็คือสาขาวิชาครุศาสตร สาขาวิชาท่ี ๓ ก็คือสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สาขาวิชาท่ี๔ก็คือสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ ปรากฏวาเราก็ผาน
การประเมิน ผานการรับรองท้ัง ๔ สาขา แลวก็ระดับมหาวิทยาลัยก็ไดคะแนนประเมินก็คอนขางสูงอยู
เหมือนกัน ก็เรียกวาผานไปอีก ๑ คร้ัง ตอนนี้ระดับประเทศประเมินคุณภาพภายนอกแลว ๓ รอบ เราเปน
กลุมบุกเบิก คือเราจะเปนกลุมรุนแรกท่ีถูกประเมินในแตละรอบจากการประเมิน ๕ ป ๑ คร้ัง การประเมิน
จะมี ๒ ลักษณะ การประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินภายนอกก็โดย
สมศ. การประเมินภายในก็มีคณะกรรมการประเมิน คําวาประเมินภายในมิไดหมายความวาบุคคลใน
มหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน แตเปนการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกเชนเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นเราก็ถูกประเมินทุกป ซึ่งเปนการประเมินเปนรายคณะ แลวก็ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งก็ผาน
การประเมินมาอยางดี บางคณะก็ไดดีมากบางบางป จนคร้ังสุดทายเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมา
ก็ไดรับผลการประเมินอยูในระดับดี เราไดรับการประเมินภายนอกจากสมศ. รอบสามเมื่อ ป พ.ศ.๒๕๕๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ รวม ๓ วันซึ่งก็ประเมินท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีแมสอด ผลการประเมิน
คุณภาพของสมศ.เราก็ไดรับรองคุณภาพในระดับดี มีดีมากอยูนาจะ ๒ คณะ แลวก็มหาวิทยาลัยก็ไดระดับ
ดี เกือบดีมากเหมือนกัน ขาดอยูนิดหนอย ซึ่งในป พ.ศ.๒๕๕๘ ก็จะไดรับการประเมินภายนอกอีกคร้ังหนึ่ง 
อยางไรก็ตามระบบของการประกันคุณภาพ นับเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนา เพราะวาระบบนี้
ทําใหเราทํางานอยางเปนระบบ ทํางานโดยกําหนดเกณฑมาตรฐานของการทํางาน  กําหนดองคประกอบ
ของคุณภาพตางๆ กําหนดตัวบงชี้วาการท่ีเราจะมีคุณภาพอยูในระดับใด มีอะไรเปนตัวบงชี้และเราจะทํา
อยางไรใหมันผานเกณฑคุณภาพในระดับท่ีนาพอใจ ซึ่งท้ังนี้ก็ตองระดมความรวมมือ ทุกคนตองมาเรียนรู
รวมกันมารวมมือกันและพัฒนาคุณภาพไปพรอมๆ กัน ตองทําใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการมันอาจจะเปนเร่ืองยาก แตจริงๆ แลวการประกันคุณภาพตองทําใหเหมือนงานประจําซึ่ง
เปนเร่ืองท่ีพูดงายและทํายากมาก แตอยางไรก็ตามเกณฑคุณภาพและระบบมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ 
และเขมขนขึ้น ซึ่งเราก็ตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ แลวก็ทําอยางไรถึงจะไดรับการประเมิน
คุณภาพไปในระดับท่ีเปนท่ีพอใจ ซึ่งผลการประเมินจะเปนการสะทอนภาพของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ
และมีชื่อเสียง นําไปสูการยอมรับและการแขงขันไดระดับชาติและระดับสากล 

เร่ืองสุดทายท่ีคิดวาเปนความสําเร็จระดับหนึ่งในการทํางาน ก็คือในเร่ืองของการนํามหาวิทยาลัย
ออกไปทําความรวมมือกับภายนอก มหาวิทยาลัยนั้นมีเครือขายอยูแลวก็คือเครือขายภายในประเทศ         
เราจะตองมีความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานภายนอก ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งจริงๆ แลวคนเหลานั้นก็ถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยท่ีตองทําให
เขารูสึกวาเขามีสวนเปนเจาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะเจริญเติบโตไดจะพัฒนาไดนั้นทานท้ังหลาย



เหลานั้นท้ังหนวยงานและบุคคลก็จะเขามามีสวนในการพัฒนา เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรวมมือกับ
หนวยงานจํานวนมาก ซึ่งก็ไดกระทําการมาในทุกสมัยของผูบริหาร แตวาในสวนของการบริหารของดิฉัน
เอง คิดวาโลกมันแคบ เราจะทําอยางไรท่ีจะสามารถจะรวมมือกับตางชาติได ย่ิงในปจจุบันก็กําลังจะกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียนการท่ีจะเขาไปเก่ียวของและรวมมือกับตางประเทศเปนเร่ืองจําเปน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในอาเซียน แตวาเราก็ไดเปดทําความรวมมือกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยภายนอกหลายแหง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงไดทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ท้ัง ๒ ประเทศไดแกจีนแผนดินใหญท่ี
เรียกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไตหวันก็คือสาธารณรัฐจีน อยางนอยก็แหงละ๒-๓มหาวิทยาลัย  
อยางเชนในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีมหาวิทยาลัยหงเหอ มหาวิทยาลัยไปซื่อ ซึ่งท้ัง ๒ มหาวิทยาลัยก็
ไดสงนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับเรา  เราสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เชน มหาวิทยาลัยหงเหอสงนักศึกษา
มาเรียนกับเราเกือบ ๑ ป จํานวน ๒๕ คน ในขณะเดียวกันขณะนี้เราก็สงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนไปเรียน 
นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนก็ไปเรียนท่ีอยูกับมหาวิทยาลัยหงเหออยูก็คงจะใชเวลารวม ๘-๑๐ เดือน
เชนเดียวกัน สําหรับมหาวิทยาลัยไปซื่อก็สงนักศึกษามาฝกงานท่ีเรา และเราก็สงนักศึกษาไปฝกงานท่ี
มหาวิทยาลัยแหงนั้น ภายใตการดูแล การควบคุม การนิเทศของมหาวิทยาลัยแหงนั้น  ซึ่งในไตหวันก็มี ๒ 
มหาวิทยาลัยก็คือในมหาวิทยาลัยครูแหงชาติไตหวัน  (   )      
อีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ก็คือมหาวิทยาลัยการศึกษาแหงชาติไทเป (     
) ก็ท้ัง ๒ มหาวิทยาลัยเราก็มีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากัน พวกเราก็สงผูบริหาร 
คณาจารยไปศึกษาดูงาน ไปฝกอบรมท่ีนั่น แลวก็มหาวิทยาลัยแหงนั้นก็สงนักศึกษา ครูบาอาจารยมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเราอยางตอเนื่อง ภายใตการลงนามความรวมมือทางดานวิชาการและทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ทางดานวิชาการเราก็จะรวมมือกันในเร่ืองของการพัฒนาอาจารย พัฒนานักศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนทางดานของศิลปวัฒนธรรม อีก
มหาวิทยาลัยหนึ่ง เปนทางตะวันตก เราก็ลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท ยูนิเวอซิต้ี
ของสหรัฐอเมริกา (   ) ซึ่งทางอาจารยของเรา ก็ไดไปฝกอบรม ศึกษา
ดูงานท่ีนั่น และขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยแหงนั้นก็ไดสงนักศึกษามาดูงานกับเรารวมท้ังครูบาอาจารย
ของเขาก็ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพวกเรา ซึ่งตรงนี้ดิฉันก็คิดวามันมีความจําเปนและในรอบปท่ีผานมา
ผูบริหารเราเองก็ไปดูงานท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในอาเซียนหลายๆ แหง  

ท้ังหมดท่ีวามาก็เปนเร่ืองราวโดยสรุปในชวงระยะเวลาของการดํารงตําแหนงอธิการบดี ก็มีท้ังสิ่ง
ท่ีคิดวาเปนความสําเร็จเปนอยางดีกับบางสิ่งก็คิดวามันนาจะมีการสานตอใหลุลวง และบางสิ่งก็อาจจะ
ตองปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งท่ีเหมาะสมกวา 
 


