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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่ านดํารงตําแหนงอธิการ
เมื่ อ มาอยู ที่ นี่ ไ ม ไ ด เ ป น อธิ ก าร ผมเริ่ ม เป น อาจารย ใ หญ ใ นป ๒๕๑๖ และเป น ผู อํ า นวยการ
ในป ๒๕๑๗ ผมมีตําแหนงอธิการในป ๒๕๒๐ ความรูสึกคงเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่ง ที่ไดมาเริ่มงาน
การสร างวิ ทยาลั ยครู กําแพงเพชรที่นี่ เพราะวิทยาลัยครูกําแพงเพชรนั้นอยูภายใตกรมการฝกหัด ครู
เขามี การคั ด เลื อกผู ที่จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ใ หญ มี การส ง เสริ ม ให ทํ างานจนเป น ผู อํ านวยการ
และเมื่อวิธีการบริหารเปลี่ยนไปผมก็เปนอธิการคนแรกของสถาบันแหงนี้เมื่อครั้งนั้นเรียกวาวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ผมยายออกจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชรไปเปนอธิการวิทยาลัยครูอุดรธานีในเดือนมีนาคม
๒๕๒๐ เปนความภาคภูมิใจมากที่ไดรับคัดเลือกมาดําเนินการที่นี่

การบริหารงานของทานเมื่อครั้งยังดํารงตําแหนงอธิการ
ผมเปนอาจารยใหญ เปนผูอํานวยการ เปนอธิการ การบริหารงานคอนขางจะเปนการบริหาร
ซึ่งอยูภายใตการกํากับตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู เพราะวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สังกัดกรม
การฝกหัดครู ทางกรมวางนโยบายเอาไวแลวเรามาดําเนินการตามนโยบายวาเราจะสรางที่ตรงไหน เราจะ
ทําอะไร สรางเพื่ออะไร แลวคนที่มาทํางานก็ไมกี่คน ในระยะแรกๆ ป ๒๕๑๖ มีคนเพียง ๔-๕ คน ในป
๒๕๑๗ ก็ เพิ่ ม เป น ประมาณซั ก ๑๐ กว าคน ป ๒๕๑๘ จึ ง มี ค วามพร อม ความพร อมคือ มีค นครบทุ ก
สาขาวิชา พรอมที่จะทํางานตามโครงการสรางวิทยาลัยครู ซึ่งจะผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษา การบริหารงานนอกจากจะรับนโยบายของกรมแลว เราก็นาจะพูดวาเปนการบริหารงานแบบ
วงแคบๆ กันเองแบบบนสูลาง

ผลงานทีโ่ ดดเดนและเปนที่ประจักษ ขณะที่ทานไดดาํ รงตําแหนงอธิการ
งานเดนๆ ก็คืองานกอสรางและการเปดสอนรุนแรก มีนโยบายของกรมกําหนดแผนมาเรียบรอย
วาจะสรางอะไรตรงไหน สรางอาคารอยางไร ซึ่งมีอาคารอํานวยการ อาคารเรียนอาคารประกอบ อาคาร
โรงเรียนสาธิต แลวก็ใหอัตรามารับคน ใหเงินมาใช การกํากับการดูแลการกอสรางก็มีคนชวยเหลือจาก
ทั้งของเราเองและจากทองถิ่นมาชวยในการควบคุมการกอสราง ตึกที่เปนคอนกรีตเปลือยทั้ง หลายที่อยู
ในนี้ ตึกที่สูงไมเกิน ๓ ชั้น เปนตึกที่สรางในสมัยที่ผมอยูที่นี่ทั้งสิ้น ตึกอาคารสาธิตที่เราไมไดใช เดี๋ยวนี้เรา
ใชเปนอะไรไมทราบ ก็เปนตึกที่สรางในสมัยของผม การกอสราง ผลงานการกอสรางคอนขางจะเริ่มตน

จริงๆ อาคารก็ไมเสร็จดวยซ้ําไปในสมัยที่ผมอยู จนถึงป ๒๕๒๐ เปาหมายที่กรมกําหนดใหก็คือ การรับ
นั ก ศึ ก ษารุน แรกของวิ ท ยาลัย ครู กํ าแพงเพชร การรั บนั ก เรี ยนรุน แรกของวิ ท ยาลั ย ครู กํ าแพงเพชร
เปนการรับนักเรียนเพื่อเขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ซึ่งเปนการรับนักเรียนซึ่งไม
เหมื อนใครในโลก เรารั บนั กเรี ยนจากสภาตํ าบลมาเรี ยนที่นี่ เราภาคภูมิ ใ จมากในกระบวนการนี้ แต

กระบวนการนี้ก็เดินไดปเดียวปตอมาก็ไมใชอาจจะมีขอขัดของหลายอยาง นักเรียนของเราที่เลือกโดย
กระบวนการสภาตําบลเลือกมาสงเราใหเรียนนั้น เปนนักเรียนชั้นเยี่ยมจริงๆ มีใจที่พรอมที่จะเรียนเปนครูที่
ดีจริงๆ อาจารยเราก็พรอม นั่นก็คือจุดเดน หรือผลงานของเราที่มีในวันนั้น มันก็เปนชวงหนึ่งของชีวิต
คนเราตองทํางาน คนมีโอกาสทํางานในสวนตางๆ ผมมีโอกาสดีที่ไดมาเปนผูสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชร
โดยนโยบายของกรมการฝกหัดครู แตคนอื่นก็มีโอกาสที่มาชวยผมทํางาน จะวาผมมีความสําคัญคนเดียว
ไมใช นอกจากผมมาเปนคนดูแลกํากับนโยบายตามกรมฝกหัดครูแลว ยังมีผูสนับสนุนและคนกําแพงเพชร
อีกมากมายที่สนับสนุนเรา แลวคนที่มาอยูกับเราที่ยายมา โอนมา ที่บรรจุใหมมาอยูกับเราก็หลายคน ทุก
คนมีสวนสําคัญในงานสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชรครับ ไมใชผมคนเดียวเปนทีมใหญเลยรวมทั้งนักศึกษา
รุนแรกก็สําคัญ

ในสายตาของทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีการเปลีย่ นแปลงไปอยางไรบาง
ผมไมเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะผมอยูในสวนของความงอกงาม พัฒนาการของโรงเรียน
ฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผมมีสวนมาตลอดในการผลักดันใหสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้น เพราะวาการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนั้น มันขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติที่เราผลักดันใหเกิดขึ้น ซึ่งเราอยูใน
วงจร การฝกหัดครู ผลักดันใหสิ่งนี้เกิด ขึ้น คือสรางสถาบัน อุดมศึกษาในทองถิ่น ใหได เราผลักดันให
วิทยาลัยครู ส ามารถเป ด สอนระดั บปริ ญญาตรีไ ดตั้ง แตป ๒๕๑๗ ยกฐานะจากปริญญาตรี สาขาวิ ช า
ครุศาสตรอยางเดียวเปนสาขาวิชาอื่นได ในป ๒๕๒๘ แลวเราสามารถเปดสอนสาขาวิชาตางๆไดอยาง
สมบูรณในป ๒๕๓๘ แลวเปนมหาวิทยาลัยในป ๒๕๔๗ นี่ เราผลักดันมาดวยกัน เพราะฉะนั้นเราไมแปลก
ใจที่เกิดขึ้นเพราะเราอยากใหเกิดขึ้น อยากใหวิทยาลัยครูกลายเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น คือเปน
มหาวิทยาลัยของทองถิ่น อันนี้เกิดขึ้นโดยปรัชญา โดยวิสัยทัศนของผูบริหารกรมการฝกหัดครูมาตั้งแตตน
วาจะผลักดันโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู ใหเปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่นใหได เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา
มองเห็นในวันนี้เราคาดการณวาจะเปนอยูแลวครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รากฐานมาจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ซึ่งเปนความตั้งใจของ
ผูบริหารและผูกุมนโยบายเมื่อครั้งกอสรางวาจะตองสรางใหสถาบันแหงนี้กลายเปนสถาบันสรางครูและ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นอยางสมบูรณ หรือที่เรียกวา   และ วันนี้
เราก็เห็นวาความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริงๆ โดยวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่ ง พร อมที่จ ะพั ฒ นาเป นมหาวิ ทยาลัยแบบสมบู รณ มี ทุกสาขาวิช า อํ านวยประโยชน แก
ประชาชนและเยาวชนในท องถิ่น และสรางความเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการให แก ม หาวิ ทยาลั ยฯได ดี ยิ่ง ขึ้ น
ปจจุบันมีจํานวนบุคลากรที่เปนอาจารย หรือจะเรียกวาพนักงานมหาวิทยาลัย มีมากกวาที่เคยมีในปแรก
ถึง ๑๐ เทา เราเคยมี ๒๐ คน อยางมาก ๓๐ คน เดี๋ยวนี้มีตั้ง ๓๐๐ คน ซึ่งจะเขมแข็งตอไป ยินดีดวยครับ
ที่มหาวิทยาลัยไดเจริญกาวหนาพัฒนามาครับ

