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ขาวจากหนังสือพิมพมติชน ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หนา 27
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

เปดใจวิรุณ ตัง้ เจริญ ผมยังมีแรงทํางานตอไป ถาชาว มศว สนับสนุน
หากยอนไปเมือ่ วันที่ 28 มิถุนายน 2546 จนถึงวันนี้ เปนเวลา 4 ปเต็ม ที่ *มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว)* มีอธิการบดีที่ชื่อ *ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ* ดวยความที่เปนคนรุนใหมไฟแรง และมุงมัน่ ที่จะนําพา
มศว ใหเจริญกาวหนาตลอดชวงที่รับตําแหนงอธิการบดี จึงถือโอกาสนี้พูดคุยถึงงานที่ผานมา และสิ่งที่ตั้งใจ
จะทําใหกับ มศว ในอนาคต
**ภาพของ มศว เปนอยางไร
ผมย้ําเสมอวาภาพเกาๆ ของ มศว ที่สังคมมองวาสถาบันแหงนี้เชี่ยวชาญ และชํานาญดานการศึกษา เปน
มหาวิทยาลัยทีเ่ นนความดีงาม ความสงบเรียบรอย มีความเปนครูสูง สิ่งเหลานี้ยังคงอยูไมเปลี่ยนแปลง แต
การเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ ตองมีหลากหลายศาสตร และหลากหลายคณะ จําเปนตองพัฒนาให
หลากหลาย เพือ่ ใหทันตอกระแสสังคม มศว จึงตองสรางยุทธศาสตร หรือแนวรุกขึน้ ตองใหเปนไปในหลาย
ทิศทาง สิ่งที่ปฏิเสธไมไดของมหาวิทยาลัยทุกแหงในวันนี้ คืออยูทามกลางสังคมทุนนิยมที่เต็มไปดวยการ
แขงขัน ธุรกิจ นวัตกรรม และผลิตภัณฑตางๆ มศว ไมอาจปฏิเสธบริบทแวดลอมที่เปนอยูไปได
อยางไรก็ตาม แมกระแสโลกจะเปลี่ยนไปเปนระบบทุนนิยมมากเพียงใดก็ตาม แตเรื่องความดีงาม
เรื่องของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ก็เปนหัวใจสําคัญดวย ผมจึงตองสรางดุลยภาพใหเกิดความสมดุลขึ้น
ระหวางของเดิม และของใหม เพื่อให มศว มีฐานที่เขมแข็ง และเตรียมรุกไปขางหนาตอไป ถาเรารุกไป
ขางหนาโดยไมไดดูรากเดิม หรือความเปนตัวตนของเรา ไมไดดูสังคมรอบขาง ไมดูแรงถวงที่เกี่ยวกับชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ความดีงาม ในที่สุด ผมเชื่อวามหาวิทยาลัยไมอาจเขมแข็งได และก็จะเดินผิดทาง
**จุดแข็งของ มศว คืออะไร
งานดานการศึกษาเปนลักษณะเฉพาะทีแ่ ทรกซึมลงไปสูทุกคณะ แทรกซึมลงสูกลุมคน เมื่อพูดการศึกษา จึง
เปนภาพทีก่ วางมาก ไมวาจะเปนเรื่องความคิด วิชาการ ความดีงาม การเสียสละ ผสมผสานอยูในนั้น และ
โดยพื้นฐานของ มศว ยังเชื่อมถึงคนทุกระดับ ตั้งแตยากจน ฐานราก เด็กผูดอยโอกาส ผสมผสานอยูใน
การศึกษาของ มศว ตลอดเวลา เมื่อมีฐานในเรื่องเหลานี้ ทําให มศว จับเรื่องชุมชนรากหญา และรวมกับ
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ชุมชนทองถิ่น หรือเขาไปเสริมชุมชนเพื่อใหชุมชนเขมแข็งไดงาย มศว จึงไมรูสึกแปลกแยกเมื่อทํางาน
รวมกับชุมชน เพราะมีทุนเดิมเหลานี้อยูแ ลว
ขณะนี้ มศว กาวเขาสูโลกสมัยใหม เศรษฐกิจ ธุรกิจ สิ่งแรกที่ผมภูมิใจอยางมากคือ มศว มี
ยุทธศาสตร มีกระบวนการรวม มีกิจกรรมรวม ที่ทําใหบคุ ลากรของ มศว ทุกระดับ ทั้งผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่ พนักงาน นิสิต ทํางานรวมกันอยางมีพลัง และมีประสิทธิภาพ ความรวมมือในลักษณะนี้สงผล
ไปสูการทํางานรวมกันในทางวิชาการแ ละการคนควาวิจัย เกิดศูนยความเปนเลิศในดานตางๆ ทั้งสิ้น 13
แหง มศว ยังเปนหัวเรือใหญในการทํางานวิจยั ภาคกลางตอนบน ผมมองวา 3-4 ปที่ผานมา มศว ไดวาง
โครงสราง และระบบพื้นฐานของการวิจยั ไวอยางเขมแข็ง ซึ่งจะเปนฐานให มศว พัฒนาไปสูการเรียนการ
สอน การบริการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชวิจยั เปนฐาน และเปนมหาวิทยาลัยที่ใชการวิจัยนําหนาใน
อนาคต
**สิ่งที่เปนความภูมิใจ
สิ่งที่ภูมิใจคือ โครงการคอมพิวเตอร และไอซีที ซึ่งเปนเสมือนจุดสตารต เวลานี้ระบบคอมพิวเตอร และไอซี
ทีเขมแข็งขึ้นมาก เมื่อผมรับงานใหมๆ ตองกูระบบคอมพิวเตอร และไอซีทีที่ลม ตองแกปญหาในการสราง
ทัศนคติใหมใหคน มศว ใหมีทัศนคติที่ดีตอ คอมพิวเตอร และไอซีที รวมถึงตองชวยกันพัฒนาระบบขึ้น ตอง
ทําความเขาใจกับชาว มศว ใหรับรูว าระบบคอมพิวเตอร หรือไอซีทีเมื่อลงทุนแลว สามารถใชไปชั่ว
กัลปาวสาน เมื่อลงทุนแลวตองปรับเปลี่ยนพัฒนา ทั้งเทคโนโลยี และผูใชควบคูกันไป ถึงตอนนี้ระบบ และ
โครงสรางคอมพิวเตอร และไอซีทีของ มศว เขมแข็ง และมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
ทรรศนะที่มีตอ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร เปนไปในแนวทางที่ดี
ระบบคอมพิเตอรในขณะนีส้ งผลไปสูเรื่องของการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู เขาไปสูการเรียนการ
สอน ฐานขอมูล ในขณะนี้ มศว กําลังทํา cyber education เปนการเรียนการสอนทัง้ ระดับอุดมศึกษา และร
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใหโรงเรียนสาธิต มศว ใช
**มศว วันนี้เปนอยางไร
วันนี้ มศว มีอายุ 59 ป เราไดเปดประตูสูถนนสายหลัก คือถนนอโศกมนตรี ที่ผานมาเรามีประตูทางเขาอยูใน
ตรอกในซอย เราอยากให มศว ประสานมิตร เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใ จกลางเมือง และมีบทบาทใหบริการที่
เขมแข็ง ทางเปดใหมที่เชื่อมถนนสายหลักเขาสู มศว ถือเปนมิติใหมในการเชื่อม มศว ไปสูการบริการ
วิชาการที่เขมแข็งกวาเดิม ขณะเดียวกัน มศว องครักษ จ.นครนายก จะเนนทางดานชุมชนชนบท มีเรื่องของ
วิทยศาสตรสุขภาพในคณะตางๆ บริการใหชาวบานในจังหวัดใกลเคียง อยางไรก็ตาม ตองพัฒนา มศว
องครักษใหเดนชัด และเขมแข็งมากขึ้น เพราะขณะนี้งานของ มศว ประสานมิตร ลงตัวแลว
**สิ่งที่ มศว จะพัฒนาตอไปในอนาคต
การศึกษาในเวลานี้ และตอไปในอนาคต จะตองมีระบบ Networking ทํางานรวมกันใหไดมากที่สุด ไมวาจะ
เปนระดับมหาวิทยาลัย ในคณะ หรือสาขาวิชา ตลอดถึงเชื่อมโยงการทํางานกับองคกรภายนอก ตองให
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ระบบนี้เขมแข็ง การทํางานในยุคนี้ ตองทํางานในระดับบูรณาการงานใหไดจึงจะเกิดประโยชน ถาเมื่อไหร
การทํางานยังแบงและจํากัดตัวเองอยูใ นกรอบแคบๆ จะทําใหมหาวิทยาลัยนั้นๆ เติบโตชา และพัฒนาไดไม
เต็มที่
**4 ปที่ผานมาในตําแหนง
4 ปผานไปเร็วเหลือเกิน การทํางานตางๆ จึงตองทําใหเร็ว และใหเห็นผล การทํางานเปนทีมจึงสําคัญมาก ผม
ยืนอยูจ ุดนีไ้ ดไมใชเพราะตัวผมเอง แตเพราะผมมีทีมงาน มีระบบ Networking ที่เขมแข็ง อยาลืมวาคนๆ
หนึ่งมีทั้งจุดออน และจุดแข็ง เมื่อไหรที่เราหลอมรวมคนไวได และใชงานเปนสื่อกลาง จะเกิดการ
ประสานงาน และขับเคลื่อนองคกรไปได การหลอมรวมกันใหเปนหนึง่ เดียว และมององคกรเปนหลักนั้น
ไมไดทําสําเร็จไดงาย แตก็ตอ งพยายาม และเชื่อมั่นวาทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้สรางดวยใจมนุษยแทบทั้งสิ้น
ถาเราไดใจเขามา เขาไดใจเรา จะทําอะไรก็สําเร็จ
ดังนั้น ผูบริหารที่จะบริหารองคกรใดๆ ใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ตองไดใจจากคนในองคกรตัวเอง และ
ตองเปนใจทีเ่ ปนธรรมชาติ ไมใชใจที่เสแสรงแกลงทํา หรือหลอกลวง การจะไดใจจากคนในองคกร สิ่ง
สําคัญผูบริหารตองรูจักรวมทุกขรวมสุขกับคนในองคกรดวย
**เขารับการสรรหาอธิการบดีสมัยหนา ผมยังมีแรงทํางานตอไป ถาชาว มศว สนับสนุน
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