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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีผูเกษียณอายุราชการในวันที่  30  กันยายน  2547 จํานวน  2  ทาน คือ

1. รองศาสตราจารยชํานิ   สุนทราคม ตําแหนง     รองศาสตราจารย ระดับ  9  ภาควิชาคณิตศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรุณี   สมมณี ตําแหนง     รองศาสตราจารย ระดับ  9  ภาควิชาชีววิทยา

และผูเขาโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต จํานวน  4  ทาน  คือ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนตา   เจนจรัตน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8  ภาควิชาชีววิทยา
2. นางวลี   ศรีชลัมภ   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ  7 สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร
3. นางสาวสายพิณ   ออนวงศ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับ  6  สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร
4. นายปลื้ม   ดําเกาะ ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร ระดับ  5  ภาควิชาฟสิกส

คณะฯ จึงกําหนดจัดงาน “สานสัมพันธ  วันอําลา” ในวันศุกรที่  17  กันยายน  2547 ณ บริเวณโถงชั้นลางอาคารวิทยาศาสตร 4 ต้ังแต
เวลา  11.30  เปนตนไป

⌦
เมื่อวันที่  2 – 3  กันยายน  2547  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรมฯ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย น.พ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ศูนยการแพทย กรรมการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รองศาสตราจารยบุญรักษา    สุนทรธรรม คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร    วิรุณหะ คณะอักษรศาสตร กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร   อภิรักษอรามวง คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
6. นางเปศล   บวรศักดิ์ถาวร สํานักงานประกันคุณภาพ เลขานุการ

การศึกษา
7. รองศาสตราจารย ดร.อารีย     ทองภักดี รองคณบดีฝายวางแผน ผูประสานงาน

และประกันคุณภาพ



ขาวคณะวิทยาศาสตร กันยายน  2547 - 2

คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2546 เมื่อวันที่  3 กันยายน
2547  แลวเห็นวาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวของกับคุณภาพการ
ศึกษาทั้ง 11 องคประกอบ  ซึ่งมีผลการประเมินประกอบดวยขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและตารางผลการประเมินตามลําดับ  ดังนี้

ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร  จําแนกตามองคประกอบ

ผลการประเมินเฉลี่ย(เต็ม 5)องคประกอบ
ของคณะฯตาม SAR ป 2546 ของคณะกรรมการประเมินฯ

1. ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 4.75 4.75
2. การเรียนการสอน 4.29 3.22
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00
4. การวิจัย 3.90 3.82
5. การบริการวิชาการแกสังคม 4.50 4.50
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.00 4.00
7. การบริหารและจัดการ 4.33 4.33
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 2.50
10 ความพึงพอใจของผูใชบริการ 5.00 5.00
เฉลี่ยผลการประเมิน 4.58 4.21

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมในแตละองคประกอบ ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจะไดนํามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
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     ⌫    
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่  18 – 20
สิงหาคม  2547  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอ เรื่อง “เศรษฐกิจของชาติมีปญหา วิทยาศาสตรมีคําตอบ” พิธีเปด
โดยนายทองทวี   พิมเสน รองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ใหเกียรติเปนประธานและทําพิธีเปดงาน

  ⌫  

 

ประเภทดอกไมสด
รางวัลท่ี    1 โรงเรียนราชินีบูรณะ
รางวัลท่ี    2 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลท่ี    3      โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

      รางวัลชมเชย 1  รางวัล  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ

ประเภทดอกไมประดิษฐ
รางวัลท่ี   1 โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลท่ี   2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลท่ี   3 โรงเรียนบานคาวิทยา
รางวัลท่ี  3      โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ
รางวัลชมเชย  1  รางวัล โรงเรียนราชินีบูรณะ
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รางวัลท่ี  1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี    ช่ือสิ่งประดิษฐ  “เตาแกสหุงตมอนุรักษพลังงาน”
รางวัลท่ี 2      โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ     ช่ือสิ่งประดิษฐ  “เครื่องอัดกอนพลังงาน”
รางวัลท่ี 3 โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง  ช่ือสิ่งประดิษฐ  “หองไฮเทค”   
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1.  โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6     ช่ือสิ่งประดิษฐ  “รถพลังงานแสงอาทิตย”
2.   โรงเรียนปทุมวิไล     ช่ือสิ่งประดิษฐ  “อุนดวยกนกระปอง”

 ⌫
รางวัลท่ี  1 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลชมเชย 2  รางวัล

-  นายธงรบ    รอดสวัสดิ์ 1. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
-  นายรณัย    สายรักษ -  นายพรชัย   กุศลพลาเลิศ

รางวัลท่ี  2 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ -  นายพีรวิชญ   ต้ังวงศสิน
- นายอนิรุทธ     ชัยสมบูรณพันธ 2. โรงเรียนสามพรานวิทยา
-  นายไกวัล    เทียนงาม - นายนันทชัย   จํารูญ

รางวัลท่ี  3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี - เด็กชายชยกร   อุดมจรรยา
-  นายวีรณัฐ    จันทรสุขสันต - นายจิระวัฒน   ลักษณอํานวยพร

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ  “ทะเล”

รางวัลท่ี  1 ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลท่ี  2 นายเอกราช    เพลินจรเคน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
รางวัลท่ี  3  เด็กหญิงกนกพร    เกิดทรัพย โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
รางวัลชมเชย  2 รางวัล

1.   เด็กหญิงอรทัย    บุญชัยสิทธิพงศ โรงเรียนนารีวุฒิ
2.   เด็กชายเอกชัย    ชูชัยวุฒิพงศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ  “สงคราม”
รางวัลท่ี  1   นายปฏิพัทธ    แกวสวาง   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
รางวัลท่ี  2   นายสรณ    ขุนพลพิทักษ     โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
รางวัลท่ี  3   นางสาวเกศวดี    จันทรแกว      โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
รางวัลชมเชย ไมมีผูที่ไดรับรางวัล
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รางวัลท่ี  1     โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ช่ือระบบนิเวศจําลอง  “ปาชายเลน”
รางวัลท่ี  2     โรงเรียนราชินีบูรณะ ช่ือระบบนิเวศจําลอง “จุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ”
รางวัลท่ี  3     โรงเรียนแหลมบัววิทยา ช่ือระบบนิเวศจําลอง   “ปาชายเลน”
รางวัล Popular Vote     โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ           ช่ือระบบนิเวศจําลอง  “ปาชายเลน”

 
รางวัลท่ี  1 นายสิริวัฒน    เกษมวัฒนาโรจน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รางวัลท่ี  2 นายพรชัย    กุศลพลาเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รางวัลท่ี  3 นายธีรภัทร     อัชฌาศัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย  1  รางวัล นายณัฐเศรษฐ    สมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    
รางวัลท่ี  1     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                       นครปฐม

        -  นายจิรายุทธ    คชินทร
        -  นางสาวนิชนันท    สุประเสริฐ
        -  นายสถิตย    รตินุกูลกิจ

รางวัลท่ี  3     โรงเรียนราชินีบูรณะ
                       -  นางสาวชมพิศ    พิทยานนท
                       -  นางสาวพรชนก    ชาญเฉลิมชัย
                       -  นางสาวนวรัตน    ประไพวรรณ

รางวัลท่ี  2    โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
       -  นางสาวสรรเพชุดา    ครุฑเครือ

             -  นายธงรบ    รอดสวัสดิ์
   -  นายณัฐพงศ    จิรวัฒนาพันธ

  
รางวัลท่ี  1     โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
รางวัลท่ี  2     โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
รางวัลท่ี  3     โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

  
รางวัลท่ี  1     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

        -  นายวิทวัส    หาญดี
        -  นางสาวพัทธมน    ธีระพานิช

รางวัลท่ี  2     โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
       - นางสาวกชมน    ตะบูนพงศ
       - นางสาวกนกกาญจน    เปยมพอดี

รางวัลท่ี  3     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                        กําแพงแสน   

         - นายสิระ    กอไพศาล
         - นางสาวลัษมน    วิบูลยชาติ

รางวัลชมเชย 1  รางวัล
         โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

                          - นายเสฐียรพงศ    วงศสุรเศรษฐ
                          - นางสาวนัชนันต    ตรองพานิชย
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลท่ี  1     โรงเรียนอัมพรไพศาล

       -  เด็กหญิงเพ็ญระวี     ไชยเสนา
       - เด็กหญิงปริญดา    ต.วรพานิช

รางวัลท่ี  2     โรงเรียนพรหมานุสรณ  เพชรบุรี
       - เด็กหญิงดารณี    พินิจทรัพยสิน
       - เด็กหญิงฐิชาพร    ต้ังสวัสดิรัตน

รางวัลท่ี  3     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
                       สุพรรณบุรี

        - เด็กหญิงพัชรภรณ    เพชรทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลท่ี  1     โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ

        -  นางสาวระวีวรรณ    พูลสวัสดิ์
        -  นายณัฐชัย    หนูทอง

รางวัลท่ี  2      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
        -  นางสาวศศิมน    บริรักวิสิฐศักดิ์
        -  นางสาวดวงกมล    อลงกรณรัศมี

รางวัลท่ี  3      โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย
         - นายณัฐธี    ชีวีวัฒนากูล
         - นายบดินทร    สุขสมัย

                                       - เด็กหญิงลลิตา    ตินตะชาติ

 ⌫
รางวัลท่ี   1     โรงเรียนนารีวิทยา

-  นางสาวอรพิมพ    รักษาผล
-  นางสาวศุภัทรกานต    ชุมพงศ
-  นางสาวสาวิตรี    ตันติอธิมงคล

รางวัลท่ี  2      โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
-  เด็กหญิงณัฏฐพร ทูลแสงงาม
-  เด็กชายรวี    สัจเดว
-  เด็กชายกิตติทัส    ทวิสกุลรัตน

รางวัลชมเชย  2  รางวัล
1. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
     -  นางสาวจุฑามาศ    แพงเวียง

                     -  นายสราวุธ    จีนเปย
                     -  นางสาวสายสุนีย ปานรักษา

2. โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
     -  นายชาญวิทย    แซล้ี
     -  นางสาวมนัสวี    บุญนาค
     -  นางสาวธีราภรณ    คายใ
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       กระพี้

เหลือเวลาอีกเพียงไมก่ีวันก็จะทราบแลววาใครจะอยูในลําดับ  5  เปอรเซ็นตสุดทายที่จะตองถูกสงช่ือเขารวมรับการพัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะตามที่รัฐฯ กําหนด   สําหรับผมเองนั้นคอนขางจะแนใจวาตัวเองเปนหนึ่งในจํานวนนั้น และผมก็ตัด
สินใจแลววาจะเลือกลาออกจากราชการกอนเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาดังกลาว เพราะผมนึกถึงคําพังเพยที่วา “ไมแกดัดยาก”

กอนหนานี้ผมกับอาจารยกลางพลมักจะพูดทีเลนทีจริงกันอยูเสมอ ๆ วา อยาวาแต  5  เปอรเซ็นตเลย ถาทางคณะฯตองเลือก
เอาคนออกเพียงแค  2  คน  2  คนที่วานี้ก็คงตองเปนผมกับอาจารยกลางพลนั่นเอง

ผมคงไมคิดของใจหรือสงสัยหรอกวาทําไมผมจึงตองอยูในจํานวน 5 เปอรเซ็นตที่วานี้ดวย เพราะพฤติกรรมที่ผานมาของผม
ลวนแลวแตเปนที่ประจักษแจง และถูกกลาวขวัญทั่วไปในหมูอาจารยและนักศึกษา วาไมคอยมีความรับผิดชอบในงานสอนและงาน
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ชอบเดินเตร็ดเตรไปมา เขาสอนชาและเลิกสอนเร็วกวากําหนด บางวันที่ขี้เกียจสอนก็จะงดไปเฉย ๆ โดยไม
มีเหตุผลใด ๆ มาชี้แจง แผนการสอนหรือหัวขอที่สอนก็ไมเคยมีกับใครเขา โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการสอนนั้นยิ่งไมตองพูด
ถึง อยาวาแตการใชคอมพิวเตอรที่ผมใชไมเปนเลย แมแตเครื่องฉายแผนใสผมก็ยังไมเคยไดสัมผัสแมแตครั้งเดียว  ผมยังคงสอน
หนังสือดวยรูปแบบเดิม ๆ คือใชเพียงกระดานกับปากกาเขียนกระดาน  บางครั้งขี้เกียจสอนผมก็จะใหนักศึกษาบอกจดกันเอง ในขณะ
ที่ใครตอใครเขาพัฒนาการสอนโดยใชเพาเวอรพอยตกันหมดแลว

เอกสารประกอบการสอนที่ผมใชอยูในปจจุบันก็เปนเอกสารที่ผมเตรียมไวต้ังแตเริ่มมาทํางานใหม ๆ มีอายุมากกวา  25  ป
เปนเอกสารที่เปนเหมือนวัตถุโบราณที่มีสีเหลืองและแหงกรอบ ตองหยิบจับดวยความระมัดระวัง ผมเคยเห็นนักศึกษาบางคนนําไป
อัดแผนพลาสติกเก็บไวดูตอนสอบ และนอกเหนือจากการไมรับผิดชอบงานและไมมีการพัฒนาในดานการสอนแลว บอยครั้งที่ผม
(แอบ) กินเหลาในเวลาราชการ

อยางไรก็ตามการที่ผมจะตองพลัดพรากจากที่ที่ผมเคยอยูมานานกวา  30  ปนี้ไป เปนเรื่องที่ผมทําใจไดลําบากอยางยิ่ง ผมมี
ความรักและผูกพันกับสถานที่และผูรวมงานที่เปนเพื่อนพองนองพี่ทุก ๆ คน ผมยังไมอยากจากพวกเขาไปในเวลาที่ยังไมสมควร
เชนนี้ แตถาผมออกจากราชการไปแลวและยังคงมาเดินเพนพานเหมือนเมื่อกอนมันคงเปนการกระทําที่ไมสมควร และผมเองก็คงจะรู
สึกตะขิดตะขวงใจ

ในที่สุดก็มีความคิดแผลง ๆ เกิดขึ้นมาในสมองของผม ผมไดไปซื้อใบสมัครสอบวัดความรูที่กําลังจะจัดใหมีขึ้นในเดือน
ตุลาคมนี้มาโดยตั้งใจวาจะไปสมัครสอบในอีกไมก่ีวันขางหนา เพื่อเอาคะแนนไปใชสมัครเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน
(ปจจุบันไมไดมีการจํากัดอายุผูที่จะเขาเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนเมื่อกอน) ผมตองการเอ็นฯ เขาคณะวิทยาศาสตรที่ผมกําลังจะตองจาก
ไป อยางนอยผมวาผมนาจะทําคะแนนที่สามารถเขาศึกษาในโครงการเพิ่มพิเศษของคณะฯได (เสียดายที่ผมไมมีสิทธิ์สมัครในโครง
การเพชรสนามจันทร) วิธีนี้เปนวิธีเดียวที่จะสรางความชอบธรรมใหผมไดเขามาใชชีวิตอยูที่นี่ไดเหมือนเดิมโดยไมตองเกรงสายตา
ผูใด

ในคืนกอนถึงกําหนดวันที่ผมจะตองไปสมัครสอบไมก่ีวัน ผมฝนวาผมเอ็นฯติดคณะสัตวศาสตร ในความฝนผมเห็นตัวผม
ในภาพลักษณของนองใหมผูกเนคไทดสีเขียวกําลังเขาทําแล็บเคมีที่มีอาจารยมูฮําหมัดและอาจารยณิชนันทนเปนคนคุม ผมปราดเขา
ไปทักทายอาจารยทั้งสองคนดวยความคุนเคย แตทั้งคูดูเหมือนจะไมรูจักผม ทําหนางง ๆ และเฉยเมยจนผมเกอเขิน พอดีกับที่อาจารยว
ราพรเดินเขามาในหอง ดวยความดีใจผมปราดเขาไปพูดจาทักทายอยางเปนกันเอง อาจารยวราพรมองผมหัวจรดเทา ใบหนาบึ้งตึงและ
ทําตาขวางใสผม กอนที่จะพรั่งพรูถอยคําออกมาจากปาก ทํานองวาผมไมมีสัมมาคารวะ เลนหัวกับอาจารย ไมรูจักที่ตํ่าที่สูง ผมตกใจ
และรีบเดินหนีออกมา แตอาจารยวราพรก็ไมละเวนที่เดินตามมาตอวาตอขานผมตอไปรอบ ๆ หอง จนผมตองแอบหลบไปอยูที่ใต
โตะแล็บ
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ในคืนถัดมาผมฝนวาผมถูกจับทุจริตในหองสอบที่มีอาจารยอรทัยและอาจารยเลิศวิทยเปนคนคุมสอบ อาจารยอรทัยจับไดวา
ผมแอบจดสูตรฟสิกสเอาไวที่แผนหลังเพื่อเอามาลอกในหองสอบ (ในความฝนผมไมรูตัววาผมแอบเขียนไปตั้งแตเมื่อไร) ผมถูกจับ
ถอดเสื้อออก อาจารยเลิศวิทยจับผมนอนควํ่ากับพื้นหองและกดศีรษะผมเอาไว คุณเปลถูกตามตัวมาถายภาพแผนหลังของผมไวเปน
หลักฐาน มีเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะชอบใจของอาจารยอรทัยใหไดยินอยูเปนระยะ ๆ

ผมถูกสําราญและเบิ้มนําตัวไปที่หองประชุมกรรมการคณะฯ โดยมีอาจารยอรทัยเดินตามมาสงพรอมกับสงเสียงหัวเราะเยาะ
เยยและพูดจาถากถางตลอดทาง จนถึงหนาประตูหองประชุม  “นําตัวเขามา” เสียงอันทรงอํานาจของหัวหนาภาคเคมีดังออกมาจาก
หองประชุม ผมเกิดอาการเขาออนและทรุดตัวลงไปกองกับพื้นดวยความหวาดกลัว จากนั้นสําราญและเบิ้มก็หิ้วปกผมเขามาในหองที่
มืดมัว เห็นเพียงเงาตะคุม ๆ ของผูคนอยูเต็มหอง แตผมดูไมออกวาเปนใครบาง ผมถูกนําตัวมามัดไวกับเสาเล็ก ๆ หนาหองที่มีเพียง
แสงไฟริบหรี่บนเพดานสองอยูเหนือศีรษะของผมเทานั้น

ทันใดนั้นเสียงดนตรีในจังหวะแทงโกก็ดังกังวานขึ้นมาอยางไมมีปไมมีขลุย  ราง ๆ หนึ่งลุกขึ้นยืนและคอย ๆ เคลื่อนยาย
ออกมาในจังหวะเดียวกับจังหวะของเสียงดนตรี  ราง ๆ นั้นเตนรําตรงมาที่ผมยืนอยูอยางชา ๆ  ใกลเขามา ใกลเขามาทุกขณะ จนอยูใน
รัศมีของแสงไฟที่สองอยูเหนือศีรษะผมจนกระทั่งผมสามารถมองเห็นชัดเจนวาคนผูนั้นคือ อาจารยสงวนสิริ นั่นเอง ในมือของ
อาจารยสงวนสิริมีอะไรบางอยางที่ผมเห็นไมถนัดตา จนรางนั้นเขามาประชิดตัวผม ผมจึงมองเห็นสิ่งนั้นไดอยางเต็มตา งูเหา ! งูเหา !
ตาผมเหลือกโพลงดวยความตกใจ ทันใดสิ่งที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น อาจารยสงวนสิริโยนงูเหาที่ถืออยูในมือใสตัวผมอยางรวดเร็ว ผม
รองออกมาดวยความตกใจสุดขีด และรูสึกตัวต่ืนขึ้นมาดวยเหงื่อที่โทรมกาย หัวใจเตนถึง  180  ครั้งตอนาที เชาวันรุงขึ้นผมลมเลิก
ความคิดที่จะไปสมัครสอบวัดความรูโดยสิ้นเชิง

เมื่อไมก่ีวันมานี้ ผมกับอาจารยกลางพลมีโอกาสไปเที่ยวชมมหกรรมแฟรนไชสที่กระทรวงพาณิชยจัดใหผูที่สนใจเขาชม   มี
ธุรกิจแฟรนไชสนับรอยอยางมาแสดงเพื่อจูงใจใหผูที่สนใจรวมทั้งขาราชการที่กําลังจะออกจากราชการหันมาประกอบธุรกิจประเภท
นี้มากขึ้น  มีธุรกิจหลายอยางที่ผมนึกไมถึงวาจะเปนธุรกิจแฟรนไชส อยางเชนการขายตั๊กแตนทอดเปนตน ผมกับอาจารยกลางพล
เที่ยวชมกันอยูนานหลายชั่วโมง แตผมก็ยังไมมีความคิดวาจะเลือกทําธุรกิจประเภทใด ในขณะที่อาจารยกลางพลดูทาทีวาจะสนใจ
“ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว”

ครั้งหลังสุดที่ผมไดพบอาจารยกลางพล ผมทราบวาอาจารยกลางพลตัดสินใจจะเปดรานรับซอมโทรศัพทมือถือและรับซื้อ
โทรศัพทมือสอง โดยกําลังเจรจาขอเชาสถานที่บริเวณตึกหาสิบปกับทางมหาวิทยาลัย ผมแนะนําใหอาจารยกลางพลไปปรึกษาการทํา
ธุรกิจประเภทนี้กับอาจารยวันวิวาห ที่เปดบริการรับซอมมือถือ  เปลี่ยนถานนาฬิกา  และปมลูกกุญแจอยูที่หองพักช้ัน 5 วิทย 1

เมื่อวันพุธที่ผานมา ขณะที่เดินชมสินคาอยูในตลาดนัดที่ทางวิทยาเขตฯ จัดใหมีขึ้นทุกวันพุธ ผมเกิดความคิดที่จะทํามาหา
กินอะไรซักอยางที่ตลาดนัดแหงนี้ขึ้นมากระทันหัน อยางนอยทุก ๆ วันพุธผมก็ยังไดมาพบปะผูคนที่ผมผูกพัน ผมตัดสินใจไปหาซื้อ
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับการ “เพนทเล็บ” มา  1  ชุด และตอนนี้ผมกําลังฝกฝน “เพนทเล็บ” อยูอยางขะมักเขมน  ถาไมมีอะไรเปลี่ยน
แปลงแลวคงไดพบกับผมทุกวันพุธที่ตลาดนัด  อยาลืมมาอุดหนุนกันบางนะครับ
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วศิน อิงคพัฒนากุล
ทานเคยตั้งคําถามกับตนเองบางหรือไมวา "เพราะเหตุใด ผูคนสวนใหญจึงมีความตองการสิ่งที่เรียกกันวา “อํานาจ”  โดยไมใหความ
สําคัญกับคําวา “ความรับผิดชอบ” เทาที่ควร ? สําหรับตัวผูเขียนเองนั้น ไดเคยมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยมาบางในบางชวงโอกาส โดยเริ่มตนจากการเปนผูบริหารระดับภาควิชาในตําแหนง “หัวหนาภาควิชา” ในชวงเวลา 4 ป
เต็ม กอนจะมีโอกาสไปศึกษาตอเปนเวลานานพอสมควรทําใหหลุดจากวงโคจรการเปนผูบริหารไปชวงหนึ่ง  หลังจากเมื่อจบการ
ศึกษาแลว ไดมีโอกาสกลับเขามาชวยงานระดับคณะวิชาเปนชวงเวลาสั้น ๆ ในตําแหนง “ผูชวยคณบดี ฝายวิชาการ” และเมื่อหมด
วาระของคณบดีแลว ไดเวนวางอยูไมนาน จึงไดมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ไดเขารวมเปนผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยในตําแหนง “ผูชวย
อธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา” เปนเวลาประมาณ 1 ป จึงไดรับการมอบหมายใหดูแลเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในตําแหนง “รองอธิการบดี ฝายประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่งอาจกลาวไดวา เนื้องานในแตละตําแหนงมีความแตก
ตางกันในระดับของ “ความรับผิดชอบ” อยางชัดเจน โดยสามารถพิจารณาไดจากขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมาย และบทบาทหนาที่
ที่เกี่ยวของเปนสําคัญ
งานระดับภาควิชานั้น เปนงานที่มีความรับผิดชอบในวงจํากัด ความตอเนื่องเชื่อมโยงกับภายนอกคอนขางนอย โดยสวนใหญเปน
การ "รบรา" กับคนภายในภาควิชาเปนสําคัญ นาน ๆ จึงจะมีโอกาสออกไปเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกบางเปนครั้งคราว สวนงานใน
ระดับคณะวิชานั้น ลักษณะงานเริ่มเปดกวางมากขึ้น โดยเขาไปเกี่ยวของกับตางคณะวิชามากขึ้นตามลําดับ และไดรับรูเรื่องราวใน
ระดับมหาวิทยาลัยบางเปนครั้งคราว สวนงานในชวงผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนานั้น โดยเนื้องานแลวตองมีสวนที่เกี่ยว
ของกับผูคนมากหนาหลายตาอยางจริงจัง แตการปฏิบัติงานยังมีรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนากํากับดูแลความถูกตองใน
ระดับหนึ่งเปนชวงของการนั่งในตําแหนง "รองอธิการบดี" เพราะตองรับผิดชอบดวยตนเองอยางเต็มที่เพื่อใหงานที่รับผิดชอบสัมฤทธิ์
ผลในระดับมหาวิทยาลัยอยางแทจริง


