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พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ
กับโรงเรียนนายรอยตํารวจ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
นายรอยตํารวจ เมื่อวันที่  24  กันยายน  2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานดานนิติวิทยาศาสตรใหสามารถใชความรูทางดาน
วิทยาศาสตรไปชวยในการพิสูจนหลักฐานสรางความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี รวมทั้งเปดการเรียนการสอนดานนิติวิทยาศาสตรและ
พัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการดานนิติวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคมยังประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศตอไป

  ⌫
⌦ ⌫⌫     


คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน  ระหวางวันที่  27 – 29  ตุลาคม  2547  ใหกับอาจารยจากโรงเรียนแกนนําทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา  จํานวน  24  ทาน
โดยคณาจารยจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ หอง 4103  อาคารวิทยาศาสตร  4  ต้ังแตเวลา 8.30 – 17.00 น.
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คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน  ระหวางวันที่  27 – 29  ตุลาคม  2547  ใหกับอาจารยจากโรงเรียนแกนนําทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา  จํานวน  24  ทาน
โดยคณาจารยจากภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ หอง 4103  อาคารวิทยาศาสตร  4  ต้ังแตเวลา 8.30 – 17.00 น.



☺รศ.ดร.เรณู   เวชรัชตพิมล   อ.ดร.มยุวา   อารีกิจเสรี   นางสาวนงนุช   กําลังแพทย  ภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.
นัทธีรา   สรรมณี  ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปดูงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย
ระหวางวันที่  3 – 15  กันยายน  2547 และประเทศนิวซีแลนด  ระหวางวันที่  16 – 22  กันยายน  2547  ดวยทุน สกอ. ภายใตโครงการ
สงเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประจําป  2547

☺ อ.ดร.พงศศักดิ์   หนูพันธ  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการเพื่อเดิน
ทางไปฝกอบรมในลักษณะปฏิบัติงานวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาตรสิ่งแวดลอม ณ Western  Washington  University  ประเทศสหรัฐ
อเมริกา  ดวยทุนของ สกอ. ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ  2547
มีกําหนด       2 เดือน  3  วัน  ต้ังแตวันที่  5  ตุลาคม  2547  ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2547

☺ ผศ.จํานง   ฉายเชิด  หัวหนาภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปดูงานวิจัยดานพลังงาน
แสงอาทิตย ณ Hohenheim  University  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  ดวยทุนของ  สกอ. มีกําหนด  11  วัน  ระหวางวันที่
6 – 16  กันยายน  2547

☺ ผศ.ดร.กนกพร   สวางแจง  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว เพื่อเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ  Ecological  and  Environmental  Modelling
2004  ณ University  Sains  Malasia  ประเทศมาเลเซีย  มีกําหนด  2  วัน  ระหวางวันที่  15 – 16  กันยายน  2547

☺ อาจารยพวงนอย   อักษรทอง รองคณบดีฝายบริหาร ไดรับเชิญเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
ในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2546 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2547 ณ คณะวิศวกรรม
ศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

☺ อาจารย ดร.กลางพล   กมลโชติ ภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยากรติวขอสอบเอ็นทรานซวิชาเคมี ในการ
แนะแนวเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในวันที่ 18 - 19 และ วันที่ 25 - 26 กันยายน 2547 ณ
หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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บุคลากรใหม

นางสาวอรววรรณ   เตชวิภาสกุล  วุฒิครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอรศึกษา) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม บรรจุและ
แตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ต้ังแตวันที่  8  กันยายน  2547

คณะวิทยาศาสตร จัดจาง  ยาม  รักษาความปลอดภัย  มาประจําที่คณะวิทยาศาสตร จํานวน  4  อัตรา คือ
1. นายดาวเลิศ   พ่ึงพิพัฒน
2. นายชวลิต    บุญพรม
3. นายจีรพันธุ   อยูเย็น
4. นายอนุจิตร   ลบแยม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  นักการเงินและบัญชี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  นักการเงิน

และบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  อัตราคาจางเดือนละ  8,270  บาท  ผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี  ผูสนใจสมัครไดที่
หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ในวันและเวลา
ราชการ ต้ังแตวันที่  1 – 15  ตุลาคม  2547

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน
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แมวาจะมีความชัดเจนแลววารัฐบาลจะเลื่อนการใชมาตรการที่สามกับบรรดาขาราชการออกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง แต

สําหรับผมแลวผมคาดเดามาสักพักแลววาผลจะตองออกมาเชนนี้ ผมจึงไมรูสึกแปลกใจแตอยางใด
เมื่อเชาวันที่มีขาวเลื่อนการใชมาตรการที่สามประกาศออกมา ผมไมเปนอันไดทํางานเนื่องจากมีใครตอใครหลายคน

โทรศัพทหรือแมกระทั่งสงแฟกสมาแสดงความยินดีกับผม ทั้งนี้เปนที่รูกันอยางชัดแจงในหมูราชการโดยไมตองอาศัยเอกสารการ
ประเมินในรูปแบบใดเลยวา หากรัฐบาลประกาศใชมาตรการที่สามกับขาราชการเมื่อใด ผมจะตองมีรายช่ือในลําดับแรก ๆ ที่โดน
มาตรการนี้เลนงาน หรือพูดงาย ๆ วาโดนเช็คบิลรวมกับคนอื่นอีกหนึ่งหรือสองทานอยางแนนอนที่สุด

หลังจากมีความชัดเจนวาขาวนี้ไมโคมลอยแน ๆ ผมไดมีโอกาสคุยกับนาสมควร หัวหนาพนักงานทําความสะอาดของอาคาร
ตึกวิทยาศาสตร 4 เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่โครงการมาตรการที่สามของรัฐบาลลมเหลว ในเวลาตามปกติแลว หากผมมีปญหาที่ตอง
วิเคราะหในลักษณะนี้ผมมักจะเขาไปขอรับฟงความคิดเห็นจากนาจั่นเมื่อครั้งนาจั่นยังไมเกษียณอายุราชการ พอนาจั่นเกษียณไปแลว
ผมก็ไดอาศัยนาสมควรทดแทน     นาจั่น  คอยพูดคุยในเรื่องตาง ๆ จิปาถะ นาสมควรเองก็ดูมีทีทาจะชอบคุยกับผมในเรื่องตาง ๆ จน
บางวันตองกลับบานเอาเองเย็นกวาเพื่อนเนื่องจากติดลมคุยกับผมเพลินจนลืมทําความสะอาดในพื้นที่ที่นาแกรับผิดชอบอยู

นาสมควรแกบอกวารัฐบาลหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนี้ขาดการประชาสัมพันธ ผมเห็นพองทันทีที่นาสม
ควรพูดจบลง นี่ถาหากทานนายยกรัฐมนตรีมาเชิญนาสมควรไปเปนที่ปรึกษา ผมวาโครงการมาตรการที่สามคงจะโลดแลนฉลิวไมลม
เหลวอยางที่เปนอยูในปจจุบัน

ที่ผมเห็นดวยกับนาสมควรวารัฐบาลออนประชาสัมพันธนั้น ผมดูตัวผมเองเปนตัวอยาง ในชวงแรก ๆ ที่มีขาวเรื่องมาตรการ
ที่สามออกมานั้น ผมกังวลถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ จนน้ําหนักตัวหายไปหลายขีดในระยะไมถึงเดือน อาจารยวิทยาถึงกับเลิกกิน
ขาวกับผมเนื่องจากสงสัยวาผมคงจะเปนโรครายอะไรสักโรคหรืออาจติดเอดส  แตหลังจากนั้นไมนานผมก็คลายกังวลในเรื่องนี้ลง
นั่นเปนเพราะอาจารยฉันทนา

อาจารยฉันทนาเห็นผมกังวลเปนอันมากในเรื่องมาตรการที่สามของรัฐบาลจนไมเปนอันทําอะไรทั้ง ๆ ที่ตามปกติผมก็ไม
คอยไดทําอะไรอยูแลว อาจารยฉันทนาคงจะสงสารผมพอสมควรเลยพูดใหกําลังใจแกผม ผูที่อยูอันดับตน ๆ ในการที่จะถูกมาตรการ
ที่สามของรัฐบาลเลนงาน โดยอาจารยฉันทนาใหคําอธิบายแกผมวาผมคงตองโดนสงไปฝกอบรมพัฒนาตัวเองสักพัก จนกวาจะเปน
นักวิชาการที่พอจะมีความรูความสามารถบางในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไมใชรูแบบงู ๆ ปลา ๆ เอาตัวรอดไปวัน ๆ เหมือน
เดี๋ยวนี้

“รัฐบาลอาจสงพี่ไปอเมริกา ทํางานวิจัยสักพักกับนักวิทยาศาสตรช้ันนํา” อาจารยฉันทนาพยายามพูดใหผมมองโลกในแงดี
เพื่อโนมนาวใหผมมีความรูสึกดี ๆ ตอมาตรการที่สามของรัฐบาล ในตอนบายของวันอังคารวันหนึ่งที่ผมและอาจารยฉันทนาคุม
ปฏิบัติการเคมีฟสิคัลรวมกัน

ผมเห็นดีเห็นงามกับโครงการนี้ของรัฐบาลขึ้นมาทันทีหลังจากอาจารยฉันทนาพูดจบลง
“จริงสินะ” ผมคิดเอาเองในใจ ถาเปนอยางนั้นก็หมายความวารัฐบาลคงจะตองใหทุนผม คงไมโหดรายพอที่จะใหคนอยาง

ผมที่ไมคอยมีสตางคตองไปเผชิญกับปญหาการไปอยูตางประเทศโดยไมมีเงินเปนแน นับเปนความใฝฝนของผมมานานแลวที่จะได
เดินทางไปตางประเทศ หลังจากที่ผมพยายามสอบชิงทุนมานานหลายป แตไมเคยประสบความสําเร็จเลยสักครั้ง อาจารยรุนนองที่มา
ทํางานที่นี่ภายหลังผมก็สามารถสอบชิงทุนเอาชนะผมไปได และสําเร็จปริญญาเอกกลับมาแลวหลายคน ยกตัวอยางเชน อาจารย
ศิริรัตน เปนตน

ผมใฝฝนของผมตอไปวาเมื่อผมโดนมาตรการที่สามของรัฐบาล ผมจะตองขอไปอเมริกา เพราะผมฟงอาจารยศิริรัตนเลา
เรื่องอเมริกาใหฟงอยูเสมอ และหากเปนไปได ผมจะขอเลือกไปมหาวิทยาลัยฮาวาย ดวยอยากจะรูขอเท็จจริงที่มีคนเลาใหผมฟงวา
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น้ํามะพราวที่ฮาวายรสชาดสูน้ํามะพราวที่สามพรานไมได ที่ผมอยากรูเพราะผมก็เชนเดียวกับคนไทยสวนใหญโดยทั่วไป ที่คิดวาเมือง
นอกอะไรอะไรก็ตองดีกวาในเมืองไทยเสมอ

หลังจากเลิกคุมปฏิบัติการในตอนเย็นวันนั้นแลว ผมก็พยายามคนหาขอมูลเกี่ยวกับฮาวายและมหาวิทยาลัยฮาวายอยาง
ขะมักเขมน ทั้งที่ต้ัง สภาพแวดลอม คาครองชีพ อาหารการกิน และอื่น ๆ ที่จําเปน คนที่ชวยผมในการคนขอมูลเหลานี้ทาง
อินเตอรเน็ตก็คืออาจารยนรงค เนื่องจากผมใชอินเตอรเน็ตไมเปนนั่นเอง นอกเหนือไปจากนั้น อาจารยมูฮําหมัดไดกรุณาสืบหาขอมูล
การเดินทางไปฮาวายใหผมไดรับรูโดยตั้งตนจากคิวรถมอเตอรไซดรับจางหนามหาวิทยาลัยศิลปากร สวนอาจารยอรทัยสัญญากับผม
วาจะใหยืมกระเปาเดินทางสําหรับใสสัมภาระในการเดินทางไปอเมริกาของผม

ผมไมรูสึกกังวลกับมาตรการที่สามของรัฐบาลอีกตอไป และรอคอยใหมาถึงไว ๆ เสียดวยซ้ํา ผมรูสึกสงสารหลายคนที่ไม
ไดมาคุยกับอาจารยฉันทนาและตองมากังวลกับมาตรการนี้ของรัฐบาล

“นาสงสาร  เวรกรรมแท ๆ” ผมคิดในใจเมื่อมีผูปรารภวาอาจจะตองเขาคิวตอจากผมในการโดนมาตรการที่สาม   เช็คบิล
นาสมควรคนเดิมใหความเห็นเพิ่มเติมกับผมตอไปวา รัฐบาลหากจะทําโครงการนี้ตอไป คงจะตองพิจารณารูปแบบของการ

ประเมินใหรอบคอบยุติธรรมและรัดกุม และเชนเดียวกันกับทุกครั้ง เมื่อนาสมควรกลาวจบผมก็มาคิดไตรตรองทันทีวาสิ่งที่นาสมควร
ไดพูดออกมานั้นมีน้ําหนักมากนอยแคไหน

ในการประเมินในปจจุบันนั้น นอกเหนือการประเมินในรูปแบบเอกสารตาง ๆ ที่ผมไมรูเรื่องมากนัก ผมก็ยังถูกบังคับให
แจกแบบประเมินในหองเรียนเพื่อใหผูเขาเรียนไดประเมินตัวผมในหัวขอตางๆ ในการสอนรายวิชานั้น ๆ

โชคดียังคงเปนของผมเชนเคย ในการปฏิบัติงานสอนตามปกติเทาที่ผานมาในชีวิตการเปนอาจารยของผมนั้น ผมเคยไดรับ
คําแนะนําจากนาสําราญ คนสวนของคณะฯ นาสําราญไดแนะนําผมเกี่ยวกับจิตวิทยาเล็ก ๆ นอย ๆ ของผูที่อยูในหองเรียนหรือหอง
สัมมนาวา การเขาสอนตรงเวลาจะทําใหผูเรียนหรือผูฟงการสัมมนามองภาพพจนวาเราเปนผูที่มีความรับผิดชอบในหนาที่ตาง ๆ ที่เรา
ไดรับมอบหมาย ผมจึงพยายามเปนอยางยิ่งที่จะเขาสอนตรงตามเวลาทั้ง ๆ ที่บางครั้งตองงัวเงียมาตั้งแตเชาก็ตาม นาสําราญยังใหคํา
แนะนําผมตอไปวา เคล็ดลับสําคัญที่ทําใหเราเปนที่นิยมของผูที่กําลังรับฟงการบรรยายจากเราอยูแทจริงแลวการเขาสอนตรงตามเวลา
เปนแคสวนเล็ก ๆ เทานั้น แตหัวใจสําคัญอยูตรงตอนเลิกสอนตางหาก

“เวลาเลิกสอน หามเลิกหลังเวลาที่กําหนดเด็ดขาด” นาสําราญเผยเคล็ดลับสุดยอดพลางเอามือแตะปาก ทํานองวา ไมสนิท
ชิดเชื้อกับผมก็คงไมบอกเคล็ดลับอันนี้

“ถาอาจารยเลิกหลังเวลา” นาสําราญอธิบายตอ “ไมวาสอนดีแคไหน สนุกอยางไร คะแนนนิยมจะหายไปหมด ยิ่งสอนไมได
เรื่องแบบอาจารยดวยแลว ยิ่งไปกันใหญ” ประโยคหลังนาสําราญหันมาแขวะผมกินเปลาไปทีหนึ่ง

ผมมาคิดดูแลวก็คงเปนจริงอยางที่นาสําราญแกวา ผมเคยไปนั่งสัมมนาโดยผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการปรุง
บะหมี่ใหถูกใจคนกิน ความจริงวิทยากรทานพูดก็ดี เปนกันเองในการบรรยาย ฟงรูเรื่อง ผมรูสึกช่ืนชมทานมากและคิดในใจวาสักวัน
หนึ่งผมอยากจะเปนวิทยากรที่มีความสามารถเชนทานบาง แตเมื่อทานบรรยายไปสักหนึ่งช่ัวโมงติดลมจนเลยเวลาในแผนปลิวที่
กําหนดไวเปนเวลากาแฟ (เบรก) ผมก็รูสึกวาวิทยากรทานนี้ไมรูจักเวลา พูดเองเออเองวาพวกผมคงอยากไดความรูมาก ๆ ไมตองพัก
กินกาแฟก็ได ความนิยมชมชอบของผมตอวิทยากรทานนี้ที่มีแตแรกลดลงเหลือ  20  เปอรเซนตเทานั้น ความชื่นชมที่วาทานเปนผูที่มี
นิสัยดีกอนหนานั้นพลันหายไปโดยปริยาย และดวยสาเหตุนี้เอง ในการบรรยายตาง ๆ ของผม ผมจึงไมยอมบรรยายเกินเวลาเด็ดขาด
มีก็แตอาจารยวิทยาเทานั้นที่มองวาเปนเพราะผมคงไมมีอะไรจะสอนหรือเตรียมสอนมานอยอะไรทํานองนั้น เลนทําเอาผมโกรธไม
พูดกับอาจารยวิทยาไปหลายวัน อยางไรก็ดี ผมไดมีโอกาสดูแบบประเมินที่ไดจากหองเรียนของอาจารยโอภาซึ่งเปนอาจารยที่มีความ
ต้ังใจในการทุมเทกับการสอนเปนอยางมาก กําหนดเนื้อหาการสอนครอบคลุมเรื่องราวเกือบเทียบเทาหนังสือทั้งเลม เอกสารประกอบ
การสอนก็เยอะ เปนสาเหตุที่อาจารยโอภาตองสอนเกินเวลาอยูเสมอ ปรากฎวาคะแนนประเมินของอาจารยโอภาในหองเรียนกลับสูสี
กับผมไมไดหนีหางกัน ทั้ง ๆ ที่ประสิทธิภาพการสอนตางกันตั้งลิบลับ ผลอันนี้ทําใหผมรูสึกเชื่อถือคําแนะนําของนาสําราญ ตอง
ขอบคุณนาสําราญจริง ๆ
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ใครจะวาอยางไรผมไมทราบนะครับแตผมวาการทําอะไรมันตองมีความยุติธรรมความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นได และผมก็เปน
ผูหนึ่งที่พยายามเปนอยางมากในการทําอะไรโดยยึดหลักของความยุติธรรม

พอดีในชวงระยะเวลานี้เปนชวงระยะเวลาคุมสอบ สัปดาหที่แลวผมไดมีโอกาสคุมสอบวิชาการสืบพันธุของอาจารยสถาพร
รวมกับอาจารยสุพจนและอรพธู เปนระยะเวลา 3 ช่ัวโมง มีนักศึกษาเขาสอบในหองที่ผมทั้งสามคุมสอบรวมกันเกือบหน่ึงรอยคน
กอนถึงเวลาสอบ ผมไดเสนอความคิดใหกลุมเราคือผม อาจารยสุพจนและอรพธูชวยกันหาแนวปฏิบัติในการคุมสอบใหเกิดความ
ยุติธรรมมากที่สุดแกผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเปนบรรทัดฐานแกคณะและมหาวิทยาลัยในการกําหนดเปนรูปแบบมาตรฐานสําหรับการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยูอยางจริงจังในขณะนี้

อาจารยสุพจนเห็นพองกับผมในทันทีที่ผมเสนอความคิดจบลง สวนอรพธูแมไมคอยเห็นดวยและดูเหมือนจะรูสึกรําคาญผม
พอสมควรแตก็ไมกลาที่จะขัดแยงออกมาอยางชัดเจน อันเปนปกติวิสัยของผูที่เขามาทํางานยังไมนานมากนักและเปนพนักงานสายอื่น
ที่ไมใชสาย ก. ซึ่งมักจะคิดวาความเห็นของพนักงานสาย ก. เปนความคิดที่สรางสรรคสมควรจะตองรับฟง นาเชื่อถือและสมควร
ปฏิบัติตาม อยางเชนความคิดของผมในขณะนี้

สําหรับความยุติธรรมในการคุมสอบ 3 ช่ัวโมงในรายวิชานี้ สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมเสนอใหดําเนินการในลําดับแรกคือการแบง
คาคุมสอบใหยุติธรรมที่สุด เชนเดียวกับการประเมินการปฏิบัติหนาที่ทางราชการที่ตองมีดัชนีช้ีวัด เชน การเขาสอนตรงเวลา การ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในชั้นเรียนอยางที่ผมไดกลาวไปแลว เปนตน สงผลตอการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปอันเปนการตอบ
แทนการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะทํานองเดียวกันกับคาคุมสอบที่ผมกําลังจะดําเนินการใหเกิดความยุติธรรมใหมากที่สุด

สําหรับกรณีที่ผมกําลังสรางความยุติธรรมในการคุมสอบอยางที่ผมไดเกริ่นลวงหนามาแลวนั้น ผมไดต้ังตัวเปนประธาน
และมอบหมายใหอรพธูเปนเลขานุการมีหนาที่จดบันทึกรายงานการประชุม สวนอาจารยสุพจนก็มานั่งฟงพลาง   ฮัมเพลง “อมพระมา
พูดก็ไมเช่ือ” เบา ๆ ในลําคอแลวสายคอไปมา

ในที่สุดผมก็ไดขอสรุปจาการประชุมโดยที่ทั้งอาจารยสุพจนและอรพธูแทบไมไดเสนอความเห็นอะไรเลย ขอสรุปของผม
ในการที่จะใหเกิดความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่คุมสอบก็คือ ผมไดเสนอใหนําเงินคาคุมสอบคนละ 90 บาทตอ 3 ช่ัวโมงสําหรับ
การคุมสอบหนึ่งคนมารวมเปนกองกลางรวมเปนเงินทั้งสิ้น 270 บาท และใหมีการคิดภาระงาน เชน กรรมการคุมสอบแตละคนเดิน
ใหนักศึกษาเซ็นช่ือเขาสอบเปนจํานวนกี่คนก็คิดเปนกี่แรง สัดสวนเทาไร ดูแลการเขาหองน้ําของนักศึกษากี่ครั้ง แตละครั้งนานเทาไร
แวบไปทําธุระอื่นกี่นาที ใครเปนผูรับ ใครเปนผูนําขอสอบไปสงที่หองขอสอบ ถามีผูรับหรือสงขอสอบจํานวนหลายคนก็จะคิดสัด
สวนตามน้ําหนักของซองขอสอบที่แตละคนแบกระหวางหองทําขอสอบและหองขอสอบ หลังจากนั้นผมก็จะใหอาจารยสุพจน
ประเมินภาระงานโดยอาศัยการคํานวณโดยคอมพิวเตอรที่วานใหอาจารยศุภชัยชวยเขียนโปรแกรมให แลวนําภาระงานที่คํานวณได
สุดทายใชเปนดัชนีในการแบงเงิน 270 บาทใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด ซึ่งในขณะนี้ผมไดแจงใหคุณชุติมาทราบถึงการดําเนินการ
ที่ผมและกลุมไดดําเนินการไปและผมขอใหคุณชุติมานําเรื่องแนวความคิดของผมเขาที่ประชุมกรรมการคณะฯ ตอไป ผมหวังวาความ
คิดเห็นของผมและกลุมคงจะเปนประโยชนบางแกคณะหรือมหาวิทยาลัยไมมากก็นอย

ประการถัดมาที่ผมคิดวาเปนปญหาสําคัญในการที่ทําใหโครงการมาตรการที่สามของรัฐบาลนี้ไมเปนที่ยอมรับก็เนื่องจาก
เหลาบรรดาขาราชการที่โดนมาตรการที่สามดังกลาวมีความรูสึกเหมือนกับการที่ถูกบีบบังคับ ไมมีทางเลือก ในความเห็นสวนตัวผม
คิดวารัฐบาลควรจะเปดโอกาสใหขาราชการที่ถูกมาตรการที่สามจัดการควรมีทางเลือกบาง ผมนึกถึงระบบอุตสาหกรรมที่ผมไดมี
โอกาสปฏิบัติงานบางแหง เวลามีคนงานที่ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพหรือทําผิดอะไรก็ตาม ผูจัดการก็จะมีวิธีการใหคนงานนั้นเลือก
การถูกลงโทษในรูปแบบตางๆ ได ไมไดกําหนดตายตัวลงไปเชนมาตรการของรัฐบาลในโครงการนี้ หรือจะใหเห็นชัดเจนกวานั้นก็ยก
กรณีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเปนตัวอยาง

สมมุติเวลาผมถูกจับโดยเฉพาะในบางขอหา เชน เมาเหลาแลวขับรถ นอกเหนือจากการบันทึกประวัติในใบขับขี่แลว ทาง
ตํารวจก็จะใหผมเลือกระหวางถูกปรับเปนจํานวนเงินหรือใหไปบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เชน ไปกวาดถนนหนามหาวิทยาลัยเปน
ระยะเวลาหนึ่งเดือน อะไรทํานองนี้ ดังนั้นแทนที่ผมจะมานั่งคิดตอตานการถูกจับเพราะเมาเหลาแลวขับรถ ผมก็จะมานั่งคิดวาผมควร
จะเลือกมาตรการถูกลงโทษแบบไหนดี
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ในความเห็นของผมรัฐบาลควรมีกุศโลบายที่แหลมคมและชาญฉลาดเยี่ยงนั้นบางในการเช็คบิลขาราชการอยางผม เพื่อไม
ใหเกิดกระแสตอตาน อันจะทําใหโครงการนี้บรรลุผลในที่สุด ผมยกประเด็นนี้และนําความคิดของผมไปเสนออาจารยสมเกียรติโดย
ผมแสดงความเห็นวารัฐบาลนาจะใหขาราชการที่สมควรโดนมาตรการที่สามมีทางเลือกในการปรับปรุง       ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของตน โดยอาจเขารับการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ หรือขอลาออกจากขาราชการโดยไดรับ  คาทดแทนเพิ่มเติมสมทบไปอีก
จํานวนหนึ่ง หากไมพอใจทั้งสองกรณีก็มีทางเลือกที่สามใหเลือกเพิ่มเติม นั่นคือถูกสงตัวไปปฏิบัติหนาที่อยูที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต

ผมถามอาจารยสมเกียรติถึงความรูสึกของอาจารยสมเกียรติที่มีตอความคิดในการดําเนินการโครงการนี้ของผม ถาอาจารย
สมเกียรติเห็นดีงามดวยบางทีผมจะไดนําเสนอรัฐบาลตอไปใหพิจารณา

“เฉียบคมที่สุด” อาจารยสมเกียรติ ผูที่ไมเคยพูดอะไรใหใครเจ็บชํ้าน้ําใจกลาวเรียบ ๆ พลางมองผมดวยสายตาแปลก ๆ ผม
คิดเอาเองวาอาจารยสมเกียรติคงแปลกใจที่เห็นความคิดดี ๆ เชนนี้เกิดจากตัวผม

อาจารยพิทยาเดินผานเขามาพอดีในขณะที่ผมกําลังคุยกับอาจารยสมเกียรติอยูและไดยินแนวความคิดในตอนทาย ๆ ของผม
ที่เสนออาจารยสมเกียรติ

“ชิชะอยากจะไปอเมริกา ไมตองไปหรอกอเมริกา ไปยะลากอนเหอะ” อาจารยพิทยาบนแตถึงกระนั้นผมยังคงไดยินชัดเจน
แลวอาจารยพิทยาก็ไมไดใหความสนใจในหัวขอที่ผมสนทนากับอาจารยสมเกียรติอีกตอไป

ผมไมเขาใจอาจารยพิทยาตั้งแตนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้เลยครับ ความคิดดี ๆ อยางนี้ของผมมองขามไปไดยังไง ? เดี๋ยวก็โดนมาตร
การที่สามฟดเอาหรอก


