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เปดใจ"วิรุณ ตั้งเจริญ"
"ผมยังมีแรงทํางานตอไป ถาชาว มศว สนับสนุน"
หากยอนไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2546 จนถึงวันนี้ เปนเวลา 4 ปเต็ม ที่ *มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)* มีอธิการบดีที่ชื่อ *ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ* ดวยความที่เปนคนรุนใหม
ไฟแรง และมุงมั่นที่จะนําพา มศว ใหเจริญกาวหนาตลอดชวงที่รับตําแหนงอธิการบดี จึงถือ
โอกาสนี้พูดคุยถึงงานที่ผานมา และสิ่งที่ตั้งใจจะทําใหกับ มศว ในอนาคต

**ภาพของ มศว เปนอยางไร
"ผมย้ําเสมอวาภาพเกาๆ ของ มศว ทีส
่ ังคมมองวาสถาบันแหงนี้เชี่ยวชาญ และชํานาญดาน
การศึกษา เปนมหาวิทยาลัยที่เนนความดีงาม ความสงบเรียบรอย มีความเปนครูสูง สิ่งเหลานี้
ยังคงอยูไมเปลี่ยนแปลง แตการเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ ตองมีหลากหลายศาสตร และ
หลากหลายคณะ จําเปนตองพัฒนาใหหลากหลาย เพื่อใหทันตอกระแสสังคม มศว จึงตองสราง
ยุทธศาสตร หรือแนวรุกขึ้น ตองใหเปนไปในหลายทิศทาง สิ่งที่ปฏิเสธไมไดของมหาวิทยาลัย
ทุกแหงในวันนี้ คืออยูทามกลางสังคมทุนนิยมที่เต็มไปดวยการแขงขัน ธุรกิจ นวัตกรรม และ
ผลิตภัณฑตางๆ มศว ไมอาจปฏิเสธบริบทแวดลอมที่เปนอยูไปได
อยางไรก็ตาม แมกระแสโลกจะเปลี่ยนไปเปนระบบทุนนิยมมากเพียงใดก็ตาม แตเรื่องความดี
งาม เรื่องของชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ก็เปนหัวใจสําคัญดวย ผมจึงตองสรางดุลยภาพใหเกิด
ความสมดุลขึ้นระหวางของเดิม และของใหม เพื่อให มศว มีฐานที่เขมแข็ง และเตรียมรุกไป
ขางหนาตอไป ถาเรารุกไปขางหนาโดยไมไดดูรากเดิม หรือความเปนตัวตนของเรา ไมไดดู
สังคมรอบขาง ไมดูแรงถวงที่เกี่ยวกับชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ความดีงาม ในที่สุด ผมเชื่อวา
มหาวิทยาลัยไมอาจเขมแข็งได และก็จะเดินผิดทาง"

**จุดแข็งของ มศว คืออะไร
"งานดานการศึกษาเปนลักษณะเฉพาะที่แทรกซึมลงไปสูทุกคณะ แทรกซึมลงสูกลุมคน เมื่อพูด
การศึกษา จึงเปนภาพที่กวางมาก ไมวาจะเปนเรื่องความคิด วิชาการ ความดีงาม การเสียสละ
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ผสมผสานอยูในนั้น และโดยพื้นฐานของ มศว ยังเชื่อมถึงคนทุกระดับ ตั้งแตยากจน ฐานราก
เด็กผูดอยโอกาส ผสมผสานอยูในการศึกษาของ มศว ตลอดเวลา เมื่อมีฐานในเรื่องเหลานี้ ทํา
ให มศว จับเรื่องชุมชนรากหญา และรวมกับชุมชนทองถิ่น หรือเขาไปเสริมชุมชนเพื่อใหชุมชน
เขมแข็งไดงาย มศว จึงไมรูสึกแปลกแยกเมื่อทํางานรวมกับชุมชน เพราะมีทุนเดิมเหลานี้อยูแลว
ขณะนี้ มศว กาวเขาสูโลกสมัยใหม เศรษฐกิจ ธุรกิจ สิ่งแรกที่ผมภูมิใจอยางมากคือ มศว มี
ยุทธศาสตร มีกระบวนการรวม มีกิจกรรมรวม ที่ทําใหบุคลากรของ มศว ทุกระดับ ทั้งผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ พนักงาน นิสิต ทํางานรวมกันอยางมีพลัง และมีประสิทธิภาพ ความรวมมือ
ในลักษณะนี้สงผลไปสูการทํางานรวมกันในทางวิชาการแ ละการคนควาวิจย
ั เกิดศูนยความเปน
เลิศในดานตางๆ ทั้งสิ้น 13 แหง มศว ยังเปนหัวเรือใหญในการทํางานวิจัยภาคกลางตอนบน ผม
มองวา 3-4 ปที่ผานมา มศว ไดวางโครงสราง และระบบพื้นฐานของการวิจัยไวอยางเขมแข็ง
ซึ่งจะเปนฐานให มศว พัฒนาไปสูการเรียนการสอน การบริการ การบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช
วิจัยเปนฐาน และเปนมหาวิทยาลัยที่ใชการวิจัยนําหนาในอนาคต"

**สิ่งทีเ่ ปนความภูมิใจ
"สิ่งที่ภูมิใจคือ โครงการคอมพิวเตอร และไอซีที ซึ่งเปนเสมือนจุดสตารต เวลานี้ระบบ
คอมพิวเตอร และไอซีทีเขมแข็งขึ้นมาก เมื่อผมรับงานใหมๆ ตองกูระบบคอมพิวเตอร และไอซี
ทีที่ลม ตองแกปญหาในการสรางทัศนคติใหมใหคน มศว ใหมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอร และ
ไอซีที รวมถึงตองชวยกันพัฒนาระบบขึ้น ตองทําความเขาใจกับชาว มศว ใหรับรูวาระบบ
คอมพิวเตอร หรือไอซีทีเมื่อลงทุนแลว สามารถใชไปชั่วกัลปาวสาน เมื่อลงทุนแลวตอง
ปรับเปลี่ยนพัฒนา ทั้งเทคโนโลยี และผูใชควบคูกันไป ถึงตอนนี้ระบบ และโครงสราง
คอมพิวเตอร และไอซีทีของ มศว เขมแข็ง และมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
ทรรศนะที่มีตอเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร เปนไปในแนวทางที่ดี
ระบบคอมพิเตอรในขณะนี้สงผลไปสูเรื่องของการบริหารจัดการ การแสวงหาความรู เขาไปสูการ
เรียนการสอน ฐานขอมูล ในขณะนี้ มศว กําลังทํา cyber education เปนการเรียนการสอนทั้ง
ระดับอุดมศึกษา และารศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหโรงเรียนสาธิต มศว ใช"

**มศว วันนี้เปนอยางไร
"วันนี้ มศว มีอายุ 59 ป เราไดเปดประตูสูถนนสายหลัก คือถนนอโศกมนตรี ที่ผานมาเรามีประตู
ทางเขาอยูในตรอกในซอย เราอยากให มศว ประสานมิตร เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใจกลางเมือง
และมีบทบาทใหบริการที่เขมแข็ง ทางเปดใหมที่เชื่อมถนนสายหลักเขาสู มศว ถือเปนมิติใหม
ในการเชื่อม มศว ไปสูการบริการวิชาการที่เขมแข็งกวาเดิม ขณะเดียวกัน มศว องครักษ จ.
นครนายก จะเนนทางดานชุมชนชนบท มีเรื่องของวิทยศาสตรสุขภาพในคณะตางๆ บริการให
ชาวบานในจังหวัดใกลเคียง อยางไรก็ตาม ตองพัฒนา มศว องครักษใหเดนชัด และเขมแข็ง
มากขึ้น เพราะขณะนี้งานของ มศว ประสานมิตร ลงตัวแลว"

**สิ่งที่ มศว จะพัฒนาตอไปในอนาคต
"การศึกษาในเวลานี้ และตอไปในอนาคต จะตองมีระบบ Networking ทํางานรวมกันใหไดมาก
ที่สุด ไมวาจะเปนระดับมหาวิทยาลัย ในคณะ หรือสาขาวิชา ตลอดถึงเชื่อมโยงการทํางานกับ
องคกรภายนอก ตองใหระบบนี้เขมแข็ง การทํางานในยุคนี้ ตองทํางานในระดับบูรณาการงานให
ไดจึงจะเกิดประโยชน ถาเมื่อไหรการทํางานยังแบงและจํากัดตัวเองอยูในกรอบแคบๆ จะทําให
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มหาวิทยาลัยนั้นๆ เติบโตชา และพัฒนาไดไมเต็มที่"

**4 ปที่ผานมาในตําแหนง
"4 ปผานไปเร็วเหลือเกิน การทํางานตางๆ จึงตองทําใหเร็ว และใหเห็นผล การทํางานเปนทีมจึง
สําคัญมาก ผมยืนอยูจุดนี้ไดไมใชเพราะตัวผมเอง แตเพราะผมมีทีมงาน มีระบบ Networking ที่
เขมแข็ง อยาลืมวาคนๆ หนึ่งมีทั้งจุดออน และจุดแข็ง เมื่อไหรที่เราหลอมรวมคนไวได และใช
งานเปนสื่อกลาง จะเกิดการประสานงาน และขับเคลื่อนองคกรไปได การหลอมรวมกันใหเปน
หนึ่งเดียว และมององคกรเปนหลักนั้น ไมไดทําสําเร็จไดงาย แตก็ตองพยายาม และเชื่อมั่นวา
ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้สรางดวยใจมนุษยแทบทั้งสิ้น ถาเราไดใจเขามา เขาไดใจเรา จะทํา
อะไรก็สําเร็จ
ดังนั้น ผูบริหารที่จะบริหารองคกรใดๆ ใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น ตองไดใจจากคนในองคกร
ตัวเอง และตองเปนใจที่เปนธรรมชาติ ไมใชใจที่เสแสรงแกลงทํา หรือหลอกลวง การจะไดใจ
จากคนในองคกร สิ่งสําคัญผูบริหารตองรูจักรวมทุกขรวมสุขกับคนในองคกรดวย"

**เขารับการสรรหาอธิการบดีสมัยหนา
"ผมยังมีแรงทํางานตอไป ถาชาว มศว สนับสนุน"
หนา 27
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