ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข

ความรูสึกของทาน ขณะทีท่ านดํารงตําแหนงอธิการ
ผมมีความภูมิใจมากที่สุดในชีวิต การดํารงตําแหนงทางดานบริหารและโดยเฉพาะเปนผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแมวาครั้งแรกสุดจะเปนวิทยาลัยครูกําแพงเพชรก็ตาม เพราะวามีบทบาทภารกิจที่
จะคอนขางจะอิสระ ไมเหมือนกับตอนอยูที่มัธยม หรือประถม บทบาทหนาที่จะตางกัน นึกคิดปรารถนาจะ
ทําสิ่งไหนที่จะเปนประโยชนตอนักศึกษาที่จะออกไปเปนบัณฑิตที่สมบูรณแบบ เราก็สามารถที่จะบริการ
วิชาการ ทําการวิจัยทางดานวัฒนธรรม เราสามารถดําเนินการได โดยเฉพาะอีกอยางหนึ่ง ก็คือดาน
งานวิจัย เพราะฉะนั้นถาเอาบทบาทภารกิจมาตีแผ รูสึกวาเปนบทบาทภารกิจที่เหมาะสมหรือถูกกับจริต
ของเราอยูแลว อันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจและก็ไดทําอยางสมปรารถนาและวิทยาลัยครูกําแพงเพชรก็ผานมา
ไมกี่สมัยอธิการ เฉยๆ นะ ไมใชเปนอธิการบดี ก็เราเองก็ตีบทใหแตกวานั้นเถอะ มันถึงจะทํางานไดอยาง
สนุกสนานแลวก็ไดทํางานตามนั้น ปแรกสุดเราก็ดูธรรมชาติของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ซึ่งตางกับ
วิทยาลัยครู ทางภาคอีส าน บทบาทภารกิจ ผูบริหารบอกอยางไรก็มักจะเอาอยางนั้น ตางกับบทบาท
ภารกิ จของผูบริหารของวิทยาลัยครูทางภาคอีสาน ซึ่งทางดานเชิงบริหารแลว ละก็ ประชาธิปไตยจา
ตําแหนงรองอธิการวิทยาลัยครู ตําแหนงคณบดีหรือคณะอะไรก็ตามทางหมวดการศึกษามันก็ปรับเปลี่ยน
มาเรื่อย แตอยางไรก็ตามเราไดใชบทบาทภารกิจ การเปนผูบริหารไดอยางเต็มที่ นี่คือความภาคภูมิใจ
พอปที่ ๒ เราก็คิดวาเอะ ตอนที่เราอยูวิทยาลัยครูบุรีรัมยนั้น เราคิดวาพื้นที่ ๒๒๑ ไร ของวิทยาลัยครู
บุรีรัมยไมพอ เราก็ไปหาที่อื่นอีก ได ๕๑๙ ไร เรามาอยูนี่ก็เหมือนกันเขตบริการวิชาการของวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร มีจังหวัดตากดวยและเราไดบริการวิชาการใหจังหวัดตากมากนอยแคไหน นอกจากนักศึกษา
ของชาวตากมาเรียนที่เราวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเทานั้น ทําแคนี้พอเหรอ ไมนาจะพอ เราเคยขยาย

วัฒนธรรมมาที่นี่หรือยัง ขยายการวิจัยมาที่นี่หรือยัง เคยคิดจะขยายสถาบันที่เราจะสอนมาที่ตากหรือยัง
ถายังเรานาจะตองเอาอันนี้เปนไฮไลตนาจะดี พอปที่ ๒ ก็เลยหาพื้นที่ที่แมสอด เนื่องจากวาตากเทือกเขา
ถนนธงไชย แยกตากออกเปนตากออกกับตากตก ทางตากตกนั้นมีพื้นที่มาก เศรษฐกิจก็มาก เคลื่อนไหว
ไดมากกวาตากออก ติดกับชายแดนไกลที่สุดเลย ตั้งแตกาญจนบุรีถึงแมฮองสอน ยาวทั้งหมดตั้ง ๓๐๐
กวากิโลเมตรอยางนี้เปนตน แลวชนเผาเหลานั้นติดตะเข็บชายแดน เขามีโอกาสไดมาเรียนที่วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรมากนอยแคไหน เรามีสถาบันการศึกษาที่จะใหเขาเรียนในเวลา หรือภาคปกติมีหรือไม เดิม
ทีเดียววิทยาลั ยครูกําแพงเพชร สอนภาค กศ.บป. ภาค อคป. ตอนแรกแลว มาเปน กศ.บป. นั้ นน ะ
เขามาจากอุมผาง มาจากทาสองยางไกลสุดหูสุดตา กอนจะมาเขาตองเดินทางตั้งแตวันศุกรเชา แลวก็มา
คางอยูที่แมสอด แลวถึงมาที่กําแพงเพชร แลวก็มาเรียนเสารอาทิตยแลวเขาก็กลับ เขายากลําบากแค
ไหน ขยายโอกาสใหเขาแล วหรือยัง ถายังหาพื้น ที่ เราคิดวาหาพื้นที่ทางแมส อดนาจะดีประกอบกับมี
นักศึกษาที่เรียน กศ.บป. เขาทํางานเปนปาไม ทุกวันนี้อาจจะเรียกวากระทรวงเกษตรหรือสิ่งแวดลอมอะไร
ก็แลวแตเถอะ แลวเขาก็บอกวามีพื้นที่อยูปาเสื่อมโทรมทานอธิการจะเอาไหม บอกวาเอาสิ ทันทีทันใด
อยากไดสัก ๑,๐๐๐ ไร แลวเราก็เริ่มหาพื้นที่เมื่อป ๒๕๓๕ ผมมาอยูกําแพงเพชรได ๒ ปกวาๆ ก็เลยหา
พื้นที่ นี่คือสิ่งที่ภูมิใจ ชวงที่อยูวิทยาลัยครูกําแพงเพชร หาพื้นที่เพื่อขยายโอกาสใหกับคนตากไดมีโอกาส
เรียนเทาเทียมกับคนกําแพงเพชร ก็คือมีเด็กมาเรียน ๒๐๐ กวาคน เราไดโควตารับจากกรมการฝกหัดครู
แลวมีเด็กนักเรียนมาสมัคร ๒๐๐ กวาคน เขาไปไหนหรือเขาไมเคยนิยมที่จะมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพราะ
สถานะทางเศรษฐกิจของคนที่นี่คอนขางจะดี พอแมที่เขามีฐานะดีก็สงลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยไมวาจะเปน
มน. หรื อ พิ ษ ณุ โ ลก หรื อ ที่ เ ชี ย งใหม หรื อ ที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง การคมนาคมสะดวกเขาก็ ไ ปกั น หมดเขาไม ม า
กําแพงเพชร แลวกําแพงเพชรเปนวิทยาลัยครูคนภาคเหนือตอนลางเขาไมนิยมเปนครูกัน พอปแรกผมไป
รับนักศึกษานะ ผมมาอยู ๓๒ ป ๓๓ ไปรั บนั กศึ ก ษา ผมก็ ใ ห ร องอธิ การวิ ทยาลั ยครู ไ ปประชุ ม กํ านั น
ผูใหญบานเพื่อจะรับนักศึกษาที่ตาก ติดชายแดนไมวาจะเปนทาสองยาง พบพระ แมระมาด อุมผางก็ตาม
แมสอดดวย สนุกสนานดีกวาเขาจะมาเรียน ทีนี้ก็มีความรูสึกวาเราจะตองตอสูกับความรูสึกหรือทัศนคติ
ของอาจารยที่วิทยาลัยครูกําแพงเพชร เขาบอกรับแคนี้ก็พอแลว กรมการฝกหัดครูเคาไมยุบวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรหรอกครับทานอธิการ รับมากรับนอย รับมากยิ่งคุณภาพไมได รับนอยยิ่งคุณภาพจะได ผมก็
บอกถาอยางนั้นก็เวลามีกิจกรรมสารทไทยกลวยไขก็มีนักศึกษาวิทยาลัยครูไปเดินกับเขานอย เวลาแขง
กีฬากับวิทยาลัยครูในเขตภาคเหนือ ภาคเหนือตอนลางหรือภาคเหนือตอนบน ซึ่งแบงเปนกลุมเปนโซน
อะไรกันนะเนี่ย ก็แขงกีฬาที่มีทั้งหมด ๘ แหง เราไดที่ ๗ ที่ ๘ ก็หงอยเหงามีกิจกรรมทีหนึ่งนักศึกษาก็ไป
นอยผมวาอยางนี้ไมไหวหรอก รับมากๆ ไมเปนไร รับมากเดี๋ยวเราไดอัตราเพิ่มขึ้น เอานารับมากๆ ก็แลว
กันผมก็เลยบอกปการศึกษา ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ มา นักศึกษาจากภาคอีสานมารับทันทีทันใด ก็ทําให
เกิดปริมาณเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมก็ขยายขึ้นเรียกวา นักลานักศึกษาเขามาเรียนก็สุดแทแตจะเรียก
เถอะ จะเรียกวาผมเปนนักลามวลชนหรือมีมนุษยสัมพันธผมก็เอา เสร็จแลวนักศึกษาที่ภาคเหนือมาเรียน
นอย ตากก็มาเรียนนอย อธิการจากภาคอีสานมา แลวก็ไปดึงเอาคนอีสานมาเรียนทั้งหมด เพราะที่อีสาน
ผูบริหารวิทยาลัยครูเขาตองหลบผูปกครอง เพราะผูปกครองมาฝากเรียน เสร็จแลวพอผมมาจากอีสาน

เขาก็ตามผมมาเรียนมากไมเปนไร หองเรียนหนึ่งมี ๕๐ คน หรือ ๔๐ คน กับหองเรียนหนึ่งมี ๒๐ คน
คุณภาพมันไดมากกวาเดิมอยูแลว คนมาเรียนมากคุณภาพมันนอยแตวาคุณภาพในจํานวนหองหนึ่งมันก็
เยอะขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็มากขึ้น สนองตอบนโยบายรัฐบาลดวย แลวยังมีภาคค่ําอีกทีเราเปดสอน เราก็
ไดรับเงินคาสอนมาใหอาจารยใหมมาเพิ่มขึ้นอีก นี่คือสิ่งที่อยากจะนําเรียนวาเรามาที่นี่แมผมอยู ๒ สมัย
เพราะเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูมาเปนสถาบันราชภัฏ ผมอยูสมัยแรกก็เปนวิทยาลัยครู สมัยที่ ๒ ก็เปน
วิทยาลัยครู ปลายๆสมัยก็มาเปนสถาบันราชภัฏ ผมกลาพูดวาตอนที่ผมมาอยูที่วิทยาลัยครูกําแพงเพชร
แลว กลายมาเป นสถาบัน ราชภั ฏกํ าแพงเพชรนั้น ผมสามารถเปลี่ยนจํ านวน เปลี่ ยนคุณ ภาพ เปลี่ยน
บรรยากาศในวิทยาลัยครูกําแพงเพชรโดยสิ้นเชิงในจํานวนการรับนักศึกษา และลาอาณาจักรพื้นที่ขยายไป
ที่แมสอด เพื่อที่จะรุกไปขามไปยัง พมา แมสอด ริมเมย ในที่สุดก็สอดคลองกับอาเซียน ซึ่งสมัยทานรัตนา
สมัยทานสุวิทย คงจะดําเนินงานตอผมคิดวาอยางนั้น ผมทําฐานใหกวางพอแลว ไมวาจะเปนทางดาน
สิ่งกอสราง ไมวาจะเปนฮารดแวรทางดานสิ่งกอสรางนะครับ ผมขยาย เพราะฉะนั้นปริมาณก็ตามมา
ผมกลาพูดไดอีกอยางหนึ่งวา จากปริมาณนี้กอใหเกิดกิจกรรมมากมาย การประชาสัมพันธก็มีมากขึ้นก็เปน
ฐานที่จ ะใหทานรั ตนาไดข องบประมาณในการกอสรางมาสูวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ไดมากพอสมควร เพราะฉะนั้นฐานที่ทําไว เปนฐานที่ทําใหอนาคตสดใส กลาพูดวานี่
คือสิ่งที่เราภูมิใจ

การบริหารงานของทานเมื่อครั้งยังดํารงตําแหนงอธิการ
ขณะที่ดํารงตําแหนงเปนอธิการทั้งอธิการวิทยาลัยครูและอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
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.ใหมของวิทยาลัยครูนั้นมีบทบาทภารกิจการจัดการศึกษาที่คอนขางจะหลากหลายและตอง

พัฒนาอาจารยเขาสูโปรแกรมใหม คณะใหม ก็เกิดคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
หลายคณะขึ้นมา คณะวิทยาศาสตรอยางนี้ ซึ่งตอนเปนคณะวิทยาศาสตรก็ไดรับงบประมาณเงินกู ซึ่งชวง
นั้นทาน ดร.ถนอม อินทรกําเนิด เปนอธิบดีกรมการฝกหัดครูดวย ทานก็ไปหางบประมาณมาแลววิทยาลัย
ครูกําแพงเพชรและสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรก็ไดรับงบประมาณจากสวนนี้มาดวย ที่จะมาพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เพราะฉะนั้นคณะวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณมามากเพราะฉะนั้นอาจารยในคณะนี้ตอง
ดู แ ลพวกเครื่ อ งไม เ ครื่ อ งมื อ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข า มาเรี ย น วท.บ. ไม ใ ช ท างด า นครุ ศ าสตร อ ย า งเดี ย ว
เพราะฉะนั้ นชวงนี้กําลังขยายฐานทางดานวิชาการ เพราะฉะนั้นเราเองจะตองกระตุนใหอาจารยสราง
บรรยากาศทางดานวิชาการใหมากขึ้น สงอาจารยไปอบรม สัมมนา แลวเสร็จ แลวก็ขยายคณะตางๆ
เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เปนเรื่องที่เราจะตองอาศัยรองอธิการที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนรองอธิการ
จากกิจการมาเปนรองอธิการทางดานวิชาการ เสร็จแลวก็มุงเนนทางดานวิชาการใหมากขึ้น ขยายคณะ
วิชา ขยายโปรแกรมวิชามาก มันก็เปนการขยายจํานวนนักศึกษา เมื่อจํานวนนักศึกษามากขึ้น เราก็จะ
สามารถหางบประมาณมาไดมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอใหเราขยายฐานทางวิชาการ อยางอื่นก็จะขยายมา
ดวย ประกอบกับกระผมไดขยายมาทางดานแมสอด แตชวงนั้นทําอะไรไมไดเลย ของบประมาณก็ไมได มา
ไดสมัยผมหมดวาระเปนอธิการบดี ของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรแลว ๑ ป เสร็จแลวก็พอหมดวาระก็
เปนที่ปรึกษาอธิการบดี ก็ไดทําอันนี้เต็มตัว เพราะฉะนั้นชวงเปนอธิการที่วิทยาลัยครูกําแพงเพชร สถาบัน
ราชภัฏกําแพงเพชร จึงเปนชวงที่ขยายทั้งปริมาณ โดยอาศัยการขยายทางดานวิชาการ คณะวิชาเพิ่มขึ้น
และขณะเดียวกันก็พัฒนาบุคลากร เราแขงขันวาเรามีหองสมุดที่เปน หองวิทยบริการใหอาจารยไดไปทํา
ผลงาน ผศ. รศ. หรือไปเรียน ดร. อันนี้คือการพัฒนาทางวิชาการอยางหนึ่งเหมือนกัน เปนการขยายฐาน
ใหจํานวนนักศึกษามากดวยการขยายทางงานทางดานวิชาการ และขณะเดียวกันพยายามขยายทางดาน
วิจัยดวย มีทาน ขออนุญาตเอยชื่อทาน ดร.สมชัยนี่เปนรอง เขาพยายามอบรมการบริหารจัดการทางดาน
วิจัยสนับสนุนทางเรื่องนี้ ควบคูไปกับการขยายฐานทางดานวิชาการ ขยายคณะวิชา ขยายโปรแกรมวิชา
เพิ่มขึ้น

ผลงานทีโ่ ดดเดนและเปนที่ประจักษ ขณะที่ทานไดดาํ รงตําแหนงอธิการ
กิจ การนั กศึ กษาเราได ทํา ทางดานการแข ง ขัน กี ฬาเป น เจาภาพการแขง ขั น กี ฬาของสถาบั น
ราชภัฏ ซึ่ งเราเป น เจ าภาพ ขณะที่ เราเปนเจาภาพเราก็ ส นับสนุ นให นักศึกษามี กิจ กรรมของนักศึกษา
โดยการแขงขันกีฬา และขณะเดียวกันนั้นกิจการนักศึกษามันก็เกี่ยวกับดานวัฒนธรรมดวย ทานทราบไหม
ครับวาทางภาคเหนือตอนลางนี้ โดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร เคยมีผูบริหาร คือเคยมีนายอําเภอ เคยมี
ปลัดจังหวัดนะครับ ไปอยูทางอีสานเยอะ เห็นคนอีสานแหงแลงทานไปทางโนนทานก็คิด พอทานยายมา
กําแพงเพชร ทานก็บอกวา ถาใครอยากจะยายมาทางภาคเหนือตอนลาง มาไดเลยนะ เพราะดินเขา
อุดมสมบูรณ น้ําทาก็เยอะเหมาะที่จะทําการเกษตร คนอีสานเห็นน้ําอยูตรงไหน จะหลั่งไหลมาเอง เพราะ
เขาตองการประกอบอาชีพทางดานการเกษตรอยางมาก เพราะฉะนั้น คนก็ตามมาเยอะ คนในจังหวัด
กําแพงเพชร จึงเปนคนยายฐาน ยายถิ่นมาจากทางอีสานมาก เขาก็มีประเพณีตามมาก็คือบุญบั้งไฟ ผมก็
เลยทํามหกรรมบุญบั้งไฟภาคเหนือตอนลาง ปรากฏวามีคนทางอีสาน ไปมาแสดงที่นี่ก็เยอะ และคน
กําแพงเพชรที่อยูที่ไทรงาม ๙๐% เปนคนอีสาน ที่คลองลานก็เชนเดียวกัน พอยายมาเยอะ ทุกปเขาก็จัด
บั้งไฟ มหกรรมบุญบั้งไฟ ทีนี้เขาเห็นผมเปนคนอีสานเขาก็มาใหผมเปนประธานชมรมคนอีสาน ผมก็เอา
วัฒนธรรมนี้เขามาใสไปในกิจการนักศึกษา เสร็จแลวก็ชาวบานนี่เขามาขอใหเราไปจัดประเพณีบุญบั้งไฟ
ของคนอีสานก็จริงแตอยูที่กําแพงเพชร เพราะเขายายมาอยูที่ตรงนี้แลว ก็ทําใหเปนมหกรรมบุญบั้งไฟ
ภาคเหนือ ผมใชคําวาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ทําเสร็จแลวก็ประชาสัมพันธเต็มที่ ทําใหมวลชนมาดําเนินการ
มาจัดการแขงขันทางดานมหกรรมบุญบั้งไฟนี่มากมายมหาศาล จนหนังสือพิมพเขาก็โหมเขามา แลวงานนี้
เลยเดนดังขึ้นมาเปนของจังหวัดกําแพงเพชร แมคนในกําแพงเพชรเองก็บอก ถาทําอยางนี้ไดงานสารท
ไทยกลวยไขนี่ทานทําเองไดไหม เราบอกวาทานครับ ผมมิบังอาจหรอกครับ เพราะสารทไทยกลวยไขเปน
วัฒนธรรมประเพณีของชาวกําแพงเพชรมานานแลว ถาอยากใหผมมารวมดวยนี่ ผมจัดการแสดงหรือจะ
ใหเปนกรรมการทางดานไหนทําไดเลย ก็เลยทําใหเรามีสวนที่ทําวัฒนธรรมสารทไทยกลวยไขเพิ่มขึ้นอีก
ด ว ย ถื อ ว า เราได ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดยนํ า นั ก ศึ ก ษามาร ว มเป น มหกรรมงานสารทไทยกล ว ยไข ม ากขึ้ น
แตปญหาอยูตรงที่วามักจะตรงกับการสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ ๑ เพราะฉะนั้นก็ไมคอยไดเต็มที่นัก
กิจกรรมของนักศึกษาของวิทยาลัยครูหรือสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร เคยติดอันดับแทนที่จะเปนรั้งทาย
กลับมาอยูในอันดับตนๆไมวาจะเปนการกีฬา ทานเห็นนักกีฬาที่แขงขันมวยของไทย ชื่อแกว พงษประยูร
ใชหรือเปลา นั่นแหละครับ เปนนักกีฬาของราชภัฏกําแพงเพชรแลวไปแขงโอลิมปค ไดเหรียญ เกือบได
เหรียญทองใชมั้ยครับ เปนเหรียญเงินนี่โตมาจากวิทยาลัยครูหรือราชภัฏกําแพงเพชรนะครับ ทานภูมิใจได
เลยครับ นี่แหละครับคือกิจการนักศึกษาในหวงที่ผมเปนอธิการอยูที่ราชภัฏกําแพงเพชรครับ ทานมองเห็น
ภาพไหมมาจากพวกเราเพราะฉะนั้นเหรียญทองไดไหม กําแพงเพชรไดทุกครั้งเมื่อมีการแขงขันกีฬาราชภัฏ
และกีฬาราชภัฏภาคเหนือทั้งนั้น ก็อยากจะนําเรียนอยางนี้เปนการสรางบรรยากาศนะครับเราเองนั้นตีบท
ใหแตกตามบทบาทภารกิจตอนที่เปนผูบริหารโดยใชหลักการบริหารทางดานธรรมมาภิบาลอยากจะนํา

เรียนอยางนั้นแลวก็เปนฐานใหอธิการคนตอมานี้ หางบประมาณมาเพื่อที่จะทําใหราชภัฏอยูในสายตาหรือ
อยูอันดับตนๆ ของราชภัฏของประเทศไทย

ในสายตาของทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีการเปลีย่ นแปลงไปอยางไรบาง
หลัง จากผมหมดวาระเป นอธิ การบดีสถาบันราชภัฏเกษียณอายุราชการแลว ทานอธิการบดี
ผศ.รัตนา ก็ใหผมมาบริหารจัดการพื้นที่ที่ขอไวที่แมสอด ขอไว ๑,๐๐๐ ไร ได ๖๐๐ ไร พอผมมาบริหาร
จัด การเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๔๒ ผมบอกว าท านครั บ ผมขออนุ ญาตจั ด การเรี ยนการสอน กศ.บป. ใหกับ
บุคลากรทางชายแดนของจังหวัดตากทั้งหมดฝงนี้แลวกัน บอก เอาเลย ก็เลยมาจัดการเรียนการสอน
ภาค กศ.บป. กอนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม และขณะที่เปดสอน กศ.บป. ปรากฎวาแลวภาคปกติไมสอน
หรือ นี่คือความตองการของคนแมสอด ผูนําเศรษฐกิจ ผูปกครอง คนที่เขาบอกวา ที่ก็ไดมาแลวถาทาน
ไมเอาที่ตรงนี้ ทาง อบจ.เขาจะเอาที่คืน บอกทําสิครับ ถาจะทํา งบประมาณมาจากไหนละ เสร็จแลวรูถึง
ทานเจาคณะจังหวัด รูถึงผูนําเศรษฐกิจที่แมสอด ก็รวมตัวกัน ทานจะเอาเทาไหรในการกอสราง อาคารที่
จะเปดภาคปกติ บอกวาเอาเทาไหร ผมไมเอาเงินหรอกครับ ทําไมไมเอาเงิน ไมเอาครับขอใหทานสราง
อาคารใหผมก็แลวกัน สรางอาคารกี่เดือนเสร็จ เราคุยกันประมาณซักเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๔๓

ผมก็รีบไปเอาแบบรูปรายการของชัยภูมิ กาฬสินธุ ศรีษะเกษมาใหก็สรางเสร็จทันเปดรับนักศึกษาภาค
ปกติในป ๒๕๔๔ นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุด นี่คือการบริหารงานหลังจากเปนอธิการบดี แตก็อยูในการสราง
ของกระทรวงการคลัง ที่เขาจางเปนรายป ทุกปทุกปไป จนสามารถสรางเปนศูนยอุดมศึกษาแมสอดใหผม
มาเปนผูอํานวยการ จางผมหลังจากผมเกษียณ เรียกวาเนรมิตสถาบันอุดมศึกษาเพราะใน ๔ เดือนก็เปด
ได พอเปดไดผมก็ ประชาสัมพันธใหเขารูวาเรามีศูนยอุดมศึกษาแมสอด ของราชภัฏกําแพงเพชรนะ ตอน
ที่ผมเปนอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ผมไดทํางานทางดาน ตชด. รวมกับผศ.ดร.พิสมัยนี่แหละ
เมื่อกอน ผศ.นะ เดี๋ยวนี้เปน รศ. ทานก็ไปตะลอนๆดวยกันกับคุณขันติ ขันธมิตร นั่นละครับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรนี้เราสรางอาคารหลังนี้โดยผูนําเศรษฐกิจบริจาค เปดภาคปกติไดมีนัก ศึกษา ๒๐๐
กวาคนนะครั บ จะกราบทู ล เชิ ญ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ ทานมาเปน องคประธานเปด ปายศูน ย
อุดมศึกษาแมสอด ปรากฎวาคุณขันติ ขันธมิตร ทานก็ทําใหสมเด็จพระเทพฯ ทานทรงพระกรุณาเสด็จเปน

องคประธานเปดปายจริงๆ ขณะเดียวกันผูนําเศรษฐกิจที่เขาสรางโรงเรียนจีน ทานบอกผมเลยนะ ถาอยาง
นั้น กราบทูลเชิญทานมาเปดปายโรงเรียนจีนหนอยไดมั้ย เปดอาคารโรงเรียนจีนนะ เปนอาคารเฉลิมพระ
เกียรติดวย ผมก็เดินเรื่องให แลวกราบทูลเชิญ พอเปดที่ศูนยอุดมศึกษาแมสอดของราชภัฏกําแพงเพชร
แลวก็ กราบทูลเชิญทานเสด็จไปที่ เปดปายที่โรงเรียนจีน อันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจ ดีใจ ในชวงที่เกษียณแลว
พนจากวาระเปนอธิการบดีแลว เพราะฉะนั้นจากนั้นมา ก็มีนักศึกษามาเรียนซึ่งขณะนี้มีเกือบ ๑,๐๐๐ คน
แลว ทราบวาอยางนั้น ถารวมภาคเสาร-อาทิตย ที่เรียนโครงการพิเศษของปริญญาโท ปริญญาเอกดวย
ผู นํ า เศรษฐกิ จ นั้ น ผมกั บ ท า นอธิ ก ารบดี รั ต นา นํ า เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ขอปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และรั บ
พระราชทานโลจากสมเด็จพระเทพฯ อันนั้นเปนกิจกรรมที่ทําใหเราประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรไดอยางดี พอสามปเราจัดงานครบรอบสามปศูนยอุดมศึกษาแมสอด ในโอกาสนี้ไดกราบทูล
เชิญสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จเปนองคประธานเปดอาคาร “สิรินธร” พระองคทานก็ทรง พระ
กรุณาเสด็จศูนยอุดมศึกษาแมสอดอีกเปนครั้งที่ ๒ คนแมสอดในซีกตะวันตกเขาก็ภูมิใจในสถาบันที่เขา
สรางเริ่มตนขึ้นมาเอง ขณะสรางเริ่มตนมาเองนั้น ผมก็เชิญทาน ดร.ถนอม ซึ่งทานเปนเลขาธิการสภา
สถาบันราชภัฏทานก็มาดวย ทานอนุมัติใหงบประมาณในหมวดรายจายอื่นใหปละ ๕ ลาน ซึ่งเรามาบริหาร
จัดการที่ทําใหเจริญไดทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดวา เราคือผูบุกเบิกขอที่ใหเกิดสถาบันอุดมศึกษา

ในซีกตะวันตกของเขตบริการคือจังหวัดตาก ใครๆก็อยากมาดูงาน พอมาดูงานที่ราชภัฏกําแพงเพชร เขา
ก็จ ะมาที่ แม สอด มาพั กที่ นี่ มาอยูที่นี่ กลาพูด ไดเลยอีกทางหนึ่ง วา เราสามารถยึดการศึกษาของซี ก
ตะวันตกแนวชายแดนนี้ไดแลว แลวก็เอานักศึกษาพมามาเรียนนะครับ ทั้งหมด ๑๖ คน มีหญิง ๘ คน
ชาย ๘ คนมาเรียน ทางดานวิทยาศาสตรทางการอาหาร ผมจําไดวาอยางนั้น เพราะฉะนั้นก็มีนักศึกษา
จากประเทศพมามาเรี ยนในประเทศไทยนี่มากที่สุด ของสถาบันทางราชการ ณ ชว งนั้นนะครับ ศูน ย
อุดมศึกษาแมสอดทุกวันนี้ ที่เขาอยากจะใหเปนมหาวิทยาลัย ก็สามารถดําเนินการไดสําเร็จ กลาพูดวาเรา
เปนผูบุกเบิกหาทั้งที่ แลวก็นําผูนําทางเศรษฐกิจที่เขาศรัทธา บริจาคทั้งหมด ๒๑ ลานกวาบาท อันนี้ก็เปน
สิ่งที่ภูมิใจ และอนาคตนั้นอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทั้งราชภัฏกําแพงเพชร ราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด นี้เจริญขึ้นไปพรอมๆกัน ถาอยากจะใหเดนใหดีแลวละก็ ของแมสอดนี้อยากใหเปน
มหาวิทยาลัยแบบแมฟาหลวง แบบมหาวิทยาลัยนานาชาติ เปนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อใหไปกันไดกับ
คําวา กาวเขาสูประชาคมอาเซียน ถูกตองแลวครับที่ทานจะใหอธิการบดีขณะนี้ คนปจจุบันนี้เลนทางดาน
ไอที เลนทางดานภาษา ภาษาของประชาคมอาเซียนและไอที เพราะ ๒ ภาษานี้จะเปนภาษาสากลใน
อนาคต และทําใหแมสอดนี้เปนสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ขณะนี้คนขามเทือกเขาถนนธงไชยไปเรียนที่
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด นั้นไมมีหรอกครับ เพราะมันก็ไมไดแตกตางกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกเลย และ
ขณะนี้มหาวิทยาลั ยทุกแหง ก็ลาเมื องขึ้น ลานักศึกษากันทั้งนั้นเลย ผมใชคํานี้ก็แลวกัน ซึ่งผมเองก็ไ ม
อยากจะเรี ยกอย างนี้ หรอกนะ แต จํ าเป น ตองทําอยางนั้น เราตองทําตาง ทําไมเชียงรายก็ติด ตอ กับ
ประเทศหลายประเทศเหมือนกัน เขาทํานานาชาติ แมสอด เขาตองการอยูแลว ประชาชนตองการอยูแลว
อยากใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ สวนจะเปนสวนหนึ่งของกําแพงเพชรหรือไมอยางไร ทานไปวากัน
เอาเองก็แลวกันอยากใหเปนอยางนั้นครับ ไมงั้นเราไมแตกตางกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไปเลย ทําเถอะครับ
ใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติใหจงได สวนการบริหารจัดการก็วากันไปเองก็แลวกัน ผมอยากใหเปน
อยางนั้นครับในชวงชีวิตผม

