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สารจากประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“สภาข้าราชการฯ คือ องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ก่อนอืน่ ต้องขอกล่าวค�ำว่า “สวัสดี ต่อเพือ่ นข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพือ่ เป็นการทักทายและฝากเนือ้ ฝากตัวต่อมิตรสหายเพือ่ นร่วมวิชาชีพ
ดังธรรมเนียมของชนชาติญปี่ นุ่   ความว่า “Hajimemachite watachi wa เจริญศักดิ์ ศาลากิจ desu yurochiku onegatachimatsu”
สิง่ แรกทีต่ อ้ งขออนุญาตสือ่ สารในประเด็นความเข้าใจต่อสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมุมมองของประธานสภาข้าราชการฯ ส�ำหรับการก้าวเดินต่อไปของ
องค์กรนี้ โดยขออนุญาตอ้างอิงจากข้อเขียนต่างๆของผูบ้ ริหารจากรายงานประจ�ำปีของสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสังเขป ดังนี้
ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ ให้ขอ้ สังเกตส�ำคัญ ความว่า “พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๑ ได้เริม่ ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ มีการ
เปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายประการ โดยเฉพาะประธานสภาข้าราชการมีบทบาทและหน้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นกรรมการโดย
ต�ำแหน่งคนหนึง่ ของสภามหาวิทยาลัย”  ฯพณฯท่านองค์มนตรีได้ฝากความส�ำคัญในบทบาทดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทำ� ให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั
สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยฯได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะต่างๆเพิม่ มากขึน้ โดยผ่านประธานสภาข้าราชการฯ
ศาสตราจารย์ธรี ะ สูตบุตร ให้ความส�ำคัญความว่า “สภาข้าราชการฯ เป็นองค์กรส�ำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะแนวความคิดเห็นทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ สร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้กบั มหาวิทยาลัยและดูแลพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆทีพ่ งึ มีแก่บคุ ลากรมหาวิทยาลัย รวมทัง้ เป็นตัวเชือ่ มประสาน
และถ่ายทอดข้อมูลจากฝ่ายบริหารไปสูบ่ คุ ลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ท่านฯได้เน้นย�ำ้ ดังความว่า
“สภาข้าราชการเป็นองค์กรทีเ่ ป็นเสมือนกระจกเงาทีส่ ะท้อนภาพจุดแข็งจุดอ่อนในการบริหารมหาวิทยาลัย”
รองศาสตราจารย์วโิ รจ อิม่ พิทกั ษ์ กล่าวชืน่ ชมความส�ำเร็จของสภาข้าราชการฯความว่า “ตลอดเวลา 20 ปีทผี่ า่ นมา สภาข้าราชการฯได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มสี ว่ นร่วมให้คำ� แนะน�ำและค�ำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนด�ำเนินการเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร” ดังนั้นจึงสรุปว่า “สภาข้าราชการจึงเป็นกลไกที่ส�ำคัญกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การท�ำงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลส�ำเร็จและโปร่งใส”
รองศาสตราจารย์วฒ
ุ ชิ ยั กปิลกาญจน์ ให้ขอ้ ความคิดทีส่ ำ� คัญมากต่อบทบาทของสภาข้าราชการฯ กล่าวคือ “สภาข้าราชการจะต้องมีบทบาทชีน้ ำ� เรือ่ งต่างๆ มากขึน้
ซึง่ หมายความว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย จะต้องให้การยอมรับในบทบาทการน�ำของสภาข้าราชการ และองค์ประกอบส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้เป็นไปได้ ก็คอื กรรมการ
สภาข้าราชการ” ซึง่ ท่านได้เสนอข้อควรปฏิบตั ทิ เี่ ฉียบขาดแหลมคม ดังนี้
“กรรมการสภาข้าราชการจะต้องเพิม่ บทบาทของตัวเองให้มากขึน้ คงไม่ใช้มหี น้าทีเ่ ฉพาะการประชุมของสภาฯเท่านัน้ บทบาททีถ่ กู ต้องจะต้องเหมือนกับบทบาทของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ ตี อ่ ราษฎรผูท้ เี่ ลือกเขาเข้ามาท�ำหน้าทีต่ วั แทน นัน่ คือ จะต้องออกพบปะพูดคุยกับบุคลากรในหน่วยงานของตน เพือ่ สอบถามข้อคิดเห็น ข้อร้องทุกข์หรือข้อเสนอ
แนะต่างๆ ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะตามมานอกเหนือจากจะได้รบั ข้อคิดเห็นทีห่ ลากหลายแล้วยังจะท�ำให้บคุ ลากรเหล่านัน้ ได้ตระหนักถึงบทบาทของสภาข้าราชการผ่านทางสมาชิกสภาฯ และหาก
ได้รบั การสนับสนุนทีเ่ พียงพอจากมหาวิทยาลัยฯสมาชิกสภาฯของแต่ละหน่วยงานควรจะสร้างเครือข่ายของตน (ในฐานะสมาชิกสภาฯ) ในหน่วยงานทีส่ งั กัดอยู่ เพือ่ เป็นการขยายฐาน
ให้กว้างขึน้ อีก รวมทัง้ เป็นการเตรียมการเพือ่ สร้างตัวแทนในอนาคต(โดยเป็นลักษณะทีค่ ล้ายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบนั ซึง่ มีตวั แทนคณะส�ำนัก สถาบัน และมีตวั แทน
ภาควิชาในล�ำดับถัดไป) ซึง่ จะท�ำให้การด�ำเนินงานของสภาฯเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ มีเครือข่ายทีก่ ว้างขวางออกไป ข้อคิดเห็นต่างๆทีไ่ ด้รบั ก็จะมีมมุ มองทีก่ ว้างขวางหลากหลายและ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างสมบูรณ์มากขึน้ ท�ำให้บทบาทของสภาฯได้รบั การยอมรับมากขึน้ ตามไปด้วย”
โดยสรุปภายใต้ขอ้ ความคิดของบุคคลส�ำคัญของมหาวิทยาลัย “สภาข้าราชการฯคือหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้อำ� นาจกฎหมายระดับพระราชบัญญัตฯิ ด้วยความมุง่
หมายตามพันธะสัญญา สะท้อนปัญหา พัฒนาความคิด ปกป้องสิทธิช์ าว มก. เชือ่ มตรงต่อผูบ้ ริหาร” ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการท�ำหน้าทีข่ องกรรมการสภาข้าราชการ
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ สมือนหน้าทีข่ องผูแ้ ทนราษฎรตามข้อแนะน�ำของท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์วฒ
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สะทอนปญหา

ฝายรับเรื่องราวรองทุกข
สวัสดีครับชาวประชาคมเกษตรศาสตร์ทกุ ๆท่านคณะกรรมาธิการฝ่ายรับเรือ่ งราวร้องทุกข์เป็นอีกฝ่ายหนึง่ ทีม่ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะสะท้อนปัญหาซึง่ ท�าให้
พวกเราชาวเกษตรศาสตร์ไม่มคี วามสุขในสถานทีท่ า� งาน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีบรรยากาศการท�างานทีส่ ง่ เสริมให้ทกุ คนสามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ ท่านที่มีประเด็นปัญหาซึ่งมีผลต่อส่วนรวมที่ควรได้รับการปรับแก้ให้ดียิ่งๆขึ้น ไม่ต้องรั้งรอนะครับ
ขอให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมชือ่ -นามสกุล มายังประธานสภาข้าราชการ มก. ตึกสารนิเทศ 50 ปี หรือส่งตรงทีป่ ระธานคณะกรรมาธิการฝ่าย
รับเรื่องราวฯ (รศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพืชสวน มก.-บางเขน) นะครับ ทั้งนี้สภาข้าราชการ มก. ได้เปิดตู้ ปณ. 1113 ปณ.เกษตรศาสตร์
10903 เพื่อให้ทุกท่านสบายใจในการติดต่อกับเรามากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
ส�าหรับท่านที่มีประเด็นที่จะต้องอุทธรณ์ร้องทุกข์ สามารถท�าได้ภายใน 30 วันนับแต่ทราบเรื่องดังกล่าว (หากพ้นก�าหนด จะไม่ได้รับการ
พิจารณา) โดยส่งตรงไปที่ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตึกสารนิเทศ 50 ปี) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดของข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
เวปไซต์ของส�านักกฏหมาย มก. ได้นะครับ

พัฒนาความคิด

ฐิติยา แซ่ปัง
กรรมาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน

ในการท�างานของแต่ละคนมีวธิ กี ารทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากมีแนวคิด มุมมอง
วิธกี าร ทีไ่ ม่เหมือนกัน บางคนท�างานประสบความส�าเร็จได้โดยง่าย ไม่คอ่ ยมีอปุ สรรค
หรือข้อบกพร่อง แต่บางคนต้องแก้ไขอยู่มาก ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยกข้อความตอนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในหนังสือของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ดังนี้
“ปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม
ราโชวาทให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างความส�าเร็จให้กับตนเองในหน้าที่การงาน ความว่า
“…การสร้างความส�าเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ทุกระดับรวมทัง้ ความส�าเร็จ
ในชีวติ ของแต่ละคนด้วยกันนัน้ ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญประกอบกันถึง ๓ ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ คือ ความรู้และความช�านิช�านาญทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัย
พื้นฐานหรือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานแท้ๆ
ส่วนที่ ๒ คือ ความละเอียดถี่ถ้วน ความตั้งใจ และความอุตสาหะ
พยายาม ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ท�าการได้ไม่ผิดพลาดบกพร่อง และส�าเร็จลุล่วงได้
ตลอด ไม่ทิ้งขว้างละวางเสียกลางคัน
ส่วนที่ ๓ ได้แก่ สติ ความระลึกรู้ตัวและปัญหา ความรู้ชัด หรือความ
เฉลียวฉลาด ที่จะหยุดคิดพิจารณากิจที่จะท�า ค�าที่จะพูด ทุกอย่างให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเที่ยงตรงตามกระบวนการของเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ด�าเนินชีวิตและการ
งานไปในทางเจริญ และบรรลุความส�าเร็จที่สมบูรณ์ได้...”
ที่มา: สุเมธ ตันติเวชกุล. ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน. หน้า 117.

เชื่อมตรงตอผูบริหาร

ปกปองสิทธิ์ชาว มก.

ฝายบริหารยุทธศาสตร

เพื่อให้สังคมชาว มก. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร และสามารถปกปองสิทธิของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นัน้ สิง่ ทีช่ าว มก.
ควรรับทราบว่า มีช่องทางใดบ้าง ที่จะช่วยให้เราชาว มก. ได้สิทธินั้นๆ เต็มศักยภาพ คือ
ช่องทางของสภาข้าราชการ ก่อนอื่น ชาว มก. ควรรับทราบภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสภาข้าราชการ กันก่อนว่า มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาข้าราชการ มีดังนี้
1. เสนอข้อแนะน�า ให้ค�าปรึกษา และประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการเสนอแนะ
1.1 นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับนิสิต
1.3 นโยบายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท ต�าแหน่ง สิทธิ และ
สวัสดิการของข้าราชการ ทั้งในสายวิชาการและสายงานธุรการ
1.4 นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.5 การส่งเสริมจรรยาบรรณและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ
2. เรื่องที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. ด�าเนินกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
สภาข้าราชการได้แต่งตั้งคณะท�างาน เป็นกรรมาธิการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
เพือ่ ท�าหน้าทีศ่ กึ ษากฎ ระเบียบ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่
ทีช่ าว มก. จะได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
พึงจะได้รบั และหาแนวทางทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร ชาว มก. ให้ดขี นึ้ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับประชาคมอาเซียน

วนิดา ศรีทองคํา
กรรมาธิการฝายประชาสัมพันธ

ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านเรื่อง มหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน ของ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ซึ่งได้แสดงทัศนะต่อประเด็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
ประชาคมอาเซียนได้น่าสนใจชวนให้คิดวิเคราะห์ พอสรุปได้ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการสร้างรายวิชาบูรณาการเพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีความพร้อมเป็นสมาชิกของอาเซียน เข้าใจวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
เห็นใจเขา โดยจัดส่งอาจารย์กลุ่มบูรณาการไปท�าความรู้จัก เข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติอาเซียนอย่างลึกซึ้งก่อนไปให้ถึงพื้นที่ ไปให้ลึกเลย เช่นไม่ไปแค่กัวลาลัมเปอร์
จากาต้า แต่ไปให้ถึงชวากลาง ชวาตะวันออก กะลิทันตัน สุลาเวสี บอเนียว สุมาตรา เป็นต้น
๒. ในฐานะอาจารย์ ในฐานะสถาบันการศึกษา ต้องช่วยกันชี้น�าทางให้ยุวชนมองเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจ เห็นใจ และมีเมตตา โดยการจัดเวทีวิชาการต่างๆ
มีการสัมมนารายเดือน รายภาค หรือรายปี
๓. ควรมีวิชาอาเซียนศึกษา เมียนมาร์ศึกษา อินโดนีเซียศึกษา มาเลเซียศึกษา ฯลฯ ที่มีการบูรณาการจัดให้เป็นรายวิชาระดับปริญญาตรีหมวดศึกษาทั่วไป
จัดวิชาเรียนรู้พากลุ่มนิสิต กลุ่มอาจารย์เดินทางไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน
๔. ควรจัดเชิญผู้รู้เกี่ยวกับอาเซียนภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ ผู้รู้ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เคยไปใช้ชีวิตท�ามาหากินอยู่ในประเทศ
อาเซียน เช่น เจ้าหน้าทีค่ นไทยของหลายบริษทั ของไทยทีถ่ กู ส่งไปท�างานในสาขาในกลุม่ ประเทศอาเซียน เช่น ธนาคารกรุงเทพ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษทั สยาม
ซีเมนต์ ฯลฯ กลุ่มบุคลากรเหล่านี้ได้เรียนรู้เรื่องราวในประเทศที่ต่างมิติจากเจ้าหน้าที่สถานทูต รู้หลายเรื่อง รู้มากกว่าหนังสือท่องเที่ยวเขียนบรรยาย รู้จักธรรมเนียม
ท้องถิ่น เวลาท�างานมีผู้ร่วมงานที่เป็นคนพื้นเมือง มีปฏิสัมพันธ์กัน ท�าให้ได้ความรู้เรื่องราวมากขึ้นจากการติดตามอย่างจ�ากัดที่กระทรวงต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือศูนย์ภูมิภาคของมหาวิทยาลัย
สรุปจาก
พงศ์เทพ อัครธนกุล. ๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน ใน พงศ์เทพ อัครธนกุล. ฝนเหลือง, หน้า ๘๔-๘๙. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้วแอนด์พับลิชชิ่ง.
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ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสภาข้าราชการฉบับนี้เป็นฉบับแรกของกรรมการสภาข้าราชการชุดปัจจุบัน (1 มีนาคม 2557
– 28 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องแนะน�ากรรมการชุดใหม่แต่จ�ากัดด้วยเนื้อที่น�าเสนอจึงขอ
แนะน�าเฉพาะกรรมการบริหารเท่านั้น ส่วนกรรมการทั้งหมดให้ติดตามได้จากเว็ปไซต์สภาข้าราชการ (ที่จะได้
ปรับปรุงให้น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป) คือ www.rc.ku.ac.th หรือที่หน้า Home page ของมหาวิทยาลัยแล้วคลิ๊กที่
ลิ้งค์ด่วน จะพบค�าว่า สภาข้าราชการ มก. ก็ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมและแสดงข้อคิดเห็นรวมถึง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบยืน่ ค�าร้องเรือ่ งราวปัญหา (3 หน้า) เพือ่ ทีจ่ ะส่งเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ มายังสภาข้าราชการ
เนื่องจากสภาข้าราชการชุดนี้ได้แบ่งกรรมาธิการออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมติที่ประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ ได้มอบ
หมายให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายน�าเสนอผลงานของฝ่ายอย่างต่อเนื่องทุกฉบับตามค�าขวัญของสภาข้าราชการที่ว่า
“สะท้อนปัญหา พัฒนาความคิด ปกป้องสิทธิช์ าว มก. เชือ่ มตรงต่อผูบ้ ริหาร” เพือ่ ให้ประชาคมรับทราบผลการ
ด�าเนินงานของสภาข้าราชการ ซึ่งก�าหนดออกข่าวสารฯ ราย 2 เดือน/ฉบับ นอกจากนั้นก็จะได้น�าเสนอความ
เคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น ภาพกิจกรรมต่างๆ บุคลากรดีเด่น
ของดีหน่วยงาน สาระที่เป็นประโยชน์รวมถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีได้แก่ ปอมท. ปขมท.
ซึ่งประธานสภาข้าราชการได้มอบหมายให้รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 มีหน้าที่เข้า
ประชุมตามล�าดับ ส่วนการประชุมภายในมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัยการประชุมคณบดี และ
การประชุมก.บ.ม. ก็ได้มอบหมายผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมตามวาระต่อไป ความคืบหน้าต่างๆ จะได้น�า
เสนอให้บุคลากรได้รับทราบต่อไป หวังว่าบุคลากรทุกท่านจะได้ติดตามความคืบหน้าตลอดไป ท้ายนี้ขอแสดง
ความยินดีกับคุณเพลินใจ ตังคณะกุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับ
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากปขมท. ซึ่งรายละเอียดขอ
น�าเสนอในฉบับถัดไป ท้ายทีส่ ดุ ขอฝากพุทธวจนะให้ทกุ ท่านได้ยดึ ถือปฎิบตั คิ อื ผูม้ ศี ลี สมาธิ ปัญญา มีชวี ติ อยูเ่ พียง
วันเดียว ประเสริฐกว่าชีวติ ตัง้ ร้อยปีของผูท้ ศุ ลี ไร้สมาธิ ทรามปัญญา.และจะได้นา� มาเสนอทุกๆฉบับตลอดไป สวัสดี...

ขาวสารสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๕๕-๖ โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๑๕๖
http://rc.ku.ac.th email : ku.rc@ku.ac.th

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๖
ปทฝ.เกษตรศาสตร

(บทความในขาวสารสภาขาราชการเปนความคิดเห็นของผูเขียน ไมเกี่ยวกับองคกรสภาขาราชการ มก.)
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