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สารจากประธานสภาข้าราชการ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยไผ่
บุคลากรดีเด่น
เก็บมาเล่า
แผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน
คุยกับ บก.
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ประธานสภาข้าราชการ เข้าพบ เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

สารจากประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“หลักการถ่วงดุล คือ บ่อเกิดสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ”
ปราชญ์ชาวกรีกโบราณกล่าวว่า “Absolute Power Absolute Corruption” หรือ “การมี
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จ ย่อมน�ำไปสูก่ ารใช้อำ� นาจอย่างฉ้อฉล” เหตุเพราะ “อ�ำนาจเป็นสิง่ หอมหวานก่อให้เกิด
ความลุ่มหลงเกิดแก่ผู้ครอบครองอ�ำนาจ และน�ำพาผู้ครอบครองอ�ำนาจใช้อ�ำนาจไปด้วยความฉ้อฉล
ขาดการยับยั้งชั่งใจ” จึงเกิดตัวอย่างบุคคลมากมายในประวัติศาสตร์สากล สู่ประวัติศาสตร์ของชาติต่าง ๆ
หรือจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สู่นวนิยายเรื่องเล่ามากมาย ดังเช่น
๑. “สามก๊ก” ได้บอกเล่าเรื่องราวของ “ตั๋งโต๊ะ ผู้เข้ามาปราบกลุ่ม ๑๓ ขันที” และต่อมาตั๋งโต๊ะ
ได้ครอบครองอ�ำนาจเกิดการใช้อ�ำนาจเบ็ดเสร็จ จนเป็นที่มาแห่งความสนุกสนานของนวนิยาย “สามก๊ก”
และท�ำให้เกิดถ้อยค�ำบัญญัติถึงลักษณะความเป็นทรราชย์ของผู้ลุ่มหลงมั่วเมาในอ�ำนาจและเกิดใช้อ�ำนาจ
ตามอ�ำเภอใจโดยขาดการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งนวนิยายได้สร้างแสดงกระบวนการยับยั้งชั่งใจในการใช้อ�ำนาจ
คือ คุณธรรมและศีลธรรม จึงเกิดตัวอย่างของบุคคลมากมายทีม่ แี ต่ละด้านของคุณธรรมเป็นเครือ่ งมือในการ รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ยับยั้งชั่งใจ ดังเช่น ค�ำสาบานเป็นพี่น้องของเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย เป็นต้น
ประธานสภาฯ
๒. ตัวร้ายของนวนิยายล้วนแต่เป็นบุคคลผู้ลุ่มหลงในอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจภายใต้ความต้องการส่วนบุคคลที่อยู่เหนือ
กฎเกณฑ์คุณธรรม ดังเช่น เรื่อง “มังกรหยก” คือ การแสวงหาอ�ำนาจที่มีคัมภีร์เก้าอิม กิมเจ๋งเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอ�ำนาจของ
อาวเอียวฮง รวมทั้ง เรื่อง “Lord of the Ring” เพื่อให้ได้อ�ำนาจแสดงสัญลักษณ์ผ่านทางการครอบครอง “แหวน” โดยเฉพาะ
สมิคกอยผู้ลุ่มหลงในอ�ำนาจแห่งแหวนกระท�ำการอย่างชั่วร้ายขาดความยับยั้งชั่งใจเกิดพฤติกรรมที่แปลกแยกออกจากสังคมของฮอมบิท
แสดงถึงอิทธิฤทธิ์แห่งอ�ำนาจสร้างความลุ่มหลงให้เกิดแก่ผู้ปรารถนาครอบครอง ตลอดจนบทละครวรรณกรรมของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
เรื่อง “แมคเบธ” จึงสรุปว่า อ�ำนาจย่อมสร้างความลุ่มหลงแก่ผู้ครอบครองอ�ำนาจจนน�ำไปสู่การใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ เป็นตัวร้ายใน
วรรณกรรมเรื่องนวนิยายต่าง ๆ
๓. “ฮิตเลอร์” เป็นตัวอย่างที่มีอยู่จริงของมนุษย์ผู้หนึ่งที่มีการเข้าสู่อ�ำนาจ ครอบครองอ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ ก่อให้เกิดมหันตภัย
แห่งการใช้อำ� นาจทีข่ าดการถ่วงดุลตรวจสอบ น�ำไปสูก่ ารฆ่าชนชาวยิวและก่อให้เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ท�ำลายล้างชีวติ ของบุคคลผูบ้ ริสทุ ธิ์
มากมาย จึงเป็นทีม่ าของรัฐธรรมนูญของเยอรมันทีม่ งุ่ เน้นหลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำ� นาจบริหารของรัฐบาล การใช้อำ� นาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
ของรัฐสภาและการใช้อำ� นาจตุลาการของศาล โดยเกิดองค์กรตามรัฐธรรมนูญส�ำหรับแสดงบทบาทตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำ� นาจอธิปไตย
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยับยั้งชั่งใจขององค์กรผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ปรากฎถ้อยค�ำบทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ แต่ในยุคสมัยนั้น
การก่อก�ำเนิดสภาคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เกิดขึ้นภายใต้อ�ำนาจบริหารราชการของผู้บังคับบัญชาสูงสุดมหาวิทยาลัย ในรูป
ของค�ำสัง่ ภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ให้เกิดการจัดตัง้ องค์กรภายในด้วยการใช้ชอื่ ต่าง ๆ เช่น “สภาอาจารย์ /สภาคณาจารย์/
สภาข้าราชการ” ต่อมาเกิดการปฎิรูปร่างกฎหมายก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ ๒๕๔๐ ซึ่งก�ำหนดภายใต้หลักการใช้อ�ำนาจปกครองโดย
ค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้อ�ำนาจ นั้น ส่งผลให้เกิดถ้อยค�ำพิเศษที่คล้ายคลึงกันใน
ทุกพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คือ “ให้มีสภาอาจารย์(คณาจารย์/ข้าราชการ)...มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำ
ในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี...” เป็นต้น
ดังนั้น การแสดงบทบาทของสภาข้าราชการ เป็นผลิตผลของการรับฟัง/การรับรู้สัญญาณต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสุข ความทุกข์
ความร้อนหรือความหนาวของเพื่อนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในฐานะผู้มีส่วนได้เสียต่อกิจการของมหาวิทยาลัย โดยการส่งสัญญาณ
ผ่านผู้แทน (กรรมการสภาข้าราชการ) ที่เป็นตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเหมือนปมประสาทของร่างกายน�ำ
คลื่นสัญญาณความทุกข์สุขของบุคลากรมาสู่จุดรวมของบรรยากาศการประชุมสามัญประจ�ำเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นการสรุปข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งการแสดงเหตุผลต่าง ๆ ต่อประเด็นปัญหาที่พิจารณา นั้นคือการมีส่วนรวมของกรรมการและเชื่อมโยงถึง
บุคลากรในสังกัดต่าง ๆ จึงเป็นการตอกย�้ำถึง ข้อสังเกตของท่านอธิการบดี ความว่า “กรรมการสภาข้าราชการจะต้องเพิ่มบทบาทของ
ตัวเองให้มากขึ้น คงไม่ใช้มีหน้าที่เฉพาะการประชุมของสภาฯ เท่านั้น บทบาทที่ถูกต้องจะต้องเหมือนกับบทบาทของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่มีต่อราษฎรผู้ที่เลือกเขาเข้ามาท�ำหน้าที่ตัวแทน”
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ข่าวสารสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สะท้อนปัญหา พัฒนาความคิด ปกป้องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร

ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยไผ่

เก็บมาเล่า

ความเข้าใจและการปรับตัวในวัฒนธรรม ASEAN

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

“ผ้าผืนสวยจากเยื่อไผ่” นวัตกรรมเด่นของสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาเส้นด้ายจากไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย ดร.มะลิวัลย์
หฤทัยธนาสันติ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตเส้นใย
ไผ่ด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน�้ำ กรรมวิธีผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยไผ่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และถูกน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อผลิตเป็นผ้าได้อย่าง
งดงาม สามารถน�ำผ้าไปออกแบบตัดเย็บเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป อาทิ เครื่อง
แต่งกาย สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ประจ�ำวัน โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่
ตัดเย็บด้วยผ้าที่ทอจากเส้นด้ายจากเส้นใยไผ่ จะมีคุณสมบัติซับเหงื่อท�ำให้
สวมใส่สบาย ดูดซับรังสียูวีรวมถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้

บุคลากร ด้านวิชาชีพดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล ต�ำแหน่ง
นัก วิจัยเชี่ยวชาญ บุคลากรสายสนั บสนุ น
สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร เป็นบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่อง
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรผู ้ มี ผ ลงาน
ดีเด่นด้านวิชาชีพ จาก ปขมท. ประจ�ำปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. http://cuast.net/wp/?p=1090
เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร www.ifrpd.ku.ac.th

แผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน
วิชาการ

ผู้เขียนมีโอกาสไปฟังบรรยายที่ผู้จัดมุ่งหวังให้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
ควรท�ำและไม่ควรท�ำในประชาคมอาเซียน การเรียนรู้และปรับตัวสู่วัฒนธรรม
อาเซียนผู้บรรยายเน้นย�้ำให้ยึดมารยาทสากลเป็นหลักแต่เพื่อให้งานและการ
ด�ำเนินชีวิตประสบความส�ำเร็จ ราบรื่นมากยิ่งขึ้นจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมประเทศนั้น ๆ เช่น เมื่อไปปฏิบัติงานในประเทศลาว พนักงานชาว
ไทยเลือกแต่งกายตามวัฒนธรรมลาวเมื่อเข้าร่วมประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น หากไปปฏิบัติงานที่พม่าต้องเรียนรู้และเข้าใจกับวัฒนธรรม
กาพักจิบชา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พม่ารับช่วงเวลาดื่มชาจากคนอังกฤษ หากไป
ปฏิบัติงานที่บรูไนต้องเข้าใจว่าคนบรูไนทั่วไปนิยมแต่งตัวสุภาพ สีขาว และด�ำ
เป็นต้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรมเมือ่ ไปปฏิบตั งิ านในประเทศอาเซียน แนะน�ำให้อา่ นเพิม่ เติมบทความ
วิจัยเรื่อง “เมื่อชาวไทยก้าวไกลสู่เอเชียอาคเนย์: วิสัยทัศน์ต่อการปรับตัวข้าม
วัฒนธรรม”เขียนโดยผศ. ดร. อรนุช พฤฒิพบิ ลู ธรรม อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนื้อหาในบทความน�ำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ำนวน ๙ คนซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของการวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) น�ำเสนอมุม
มองความคิดต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงานข้ามชาติชาวไทยและ
นักธุรกิจทีไ่ ปปฏิบตั งิ านในประเทศสมาชิกอาเซียนเจ็ดประเทศได้แก่ สปป.ลาว,
เมียนม่าร์, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, บรูไนและสิงคโปร์เป็นหลักและน�ำ
เสนอมุมมองความคิดของชาวท้องถิ่นของเพื่อนบ้านอีก ๒ ประเทศได้แก่
อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ทมี่ าท�ำงานในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั หลัก
คือการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ทงั้ แบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม
โดยเน้นการปรับตัวสามด้าน คือการปรับตัวด้านทัว่ ไป (General Adjustment)
การปรับตัวด้านการท�ำงาน (Work Adjustment) และการปรับตัวด้านการ
ปฏิสัมพันธ์และการใช้ภาษา (Interaction Adjustment) ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าพนักงานข้ามชาติต้องอาศัยทักษะในการปรับตัวในด้านต่าง ๆ มากน้อย
แตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะประเทศโดยที่ ป ั จ จั ย ในความส� ำ เร็ จ คื อ การเรี ย นรู ้
วัฒนธรรมค่านิยมประเพณีความคิดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการด�ำเนินชีวิตวิธีการ
ท�ำงานการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการปรับตัวด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร.
อ้างอิง

อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม. ๒๕๕๗. เมื่อชาวไทยก้าวไกลสู่เอเชียอาคเนย์ : วิสัยทัศน์
ต่อการปรับตัวข้าม วัฒนธรรม.เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเข้าใจและ
การปรับตัวในวัฒนธรรม ASEAN ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน

เนื่องจากฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบันต้องการสนับสนุนให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพเชิง

แผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ตั้งเป้าหมายจะด�ำเนินการ ๒ แผน คือ
๑. การฝึกอบรมเรือ่ ง การสร้างงานวิจยั หรือแนวคิดเพือ่ ปรับปรุงงานประจ�ำ (Routine to Research) เพือ่ ให้ผทู้ ที่ ำ� งานประจ�ำต่าง ๆ ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการเกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจปรับปรุงด้วยวิธีการวิจัยสถาบัน หรือวิจัยเชิงปฏิบัติงาน สภาข้าราชการจึงสนใจในการจัดอบรมเรื่องการ
สร้างงานวิจัยหรือแนวคิดเพื่อปรับปรุงงานประจ�ำ โดยก�ำหนดจัด ๔ ครั้ง จัดตามวิทยาเขตทั้ง ๔ แห่ง ๆ ละ ๑ วัน ประมาณเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ นีจ้ ะเรียนเชิญเชิญวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนี้ จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน เป้าหมาย
คือ มีผู้เข้าร่วมอบรมแห่งละประมาณ ๘๐ คน ทั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้าง รวมทั้งเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรด้านการบริหาร วิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การส�ำรวจและวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็งของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมือ่ ประเทศเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ให้นสิ ติ บุคลากร และผูบ้ ริหาร ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้วิเคราะห์ตนเองทั้งด้าน วิชาการ วิจัย ความสามารถอื่น ๆ เช่น ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะได้เสริมสร้างสิ่งที่ต้องการพัฒนา โดยจัดท�ำ
แบบสอบถามเพื่อให้นิสิตประมาณ ๑,๕๐๐ คน จากทุกวิทยาเขต ตอบแบบสอบถาม จึงน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
ซึ่งหวังว่าการด�ำเนินงานทั้งสองแผนงานจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๗

๓

ุคยกับ บก.

....สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน

ข่าวสารฯที่ท่านถืออยู่นี้เป็นฉบับที่ ๒ ของวาระกรรมการชุดนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ก็ได้ด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อบังคับฯมีความ
ก้าวหน้าเป็นล�ำดับ โดยมีการประชุมกรรมาธิการทั้ง ๔ ฝ่ายเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่อง
การประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกลั่นกรองเรื่องที่จะเข้าสู่การประชุมสมัยสามัญเพื่อขอมติจาก
ที่ประชุมในการด�ำเนินการต่อไป การน�ำเสนอข่าวสารก็จะยึดหลักจากค�ำขวัญของสภาข้าราชการ
เช่นเดิมคือ “สะท้อนปัญหา พัฒนาความคิด ปกป้องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร” โดยเนื่อหา
ประกอบด้วยภาพกิจกรรมต่าง ๆ สารจากประธานสภาฯ ของดีจากหน่วยงานเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าใยไผ่และที่เคยติดค้างไว้คือบุคลากร ด้านวิชาชีพดีเด่น ปขมท.ประจ�ำปี ๒๕๕๖ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของบุคลากรนั้น ๆ ได้

ในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต�ำแหน่ง อธิการบดี นั้นมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปีซึ่งจะ
ครบวาระในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
จ�ำนวน ๑๑ ท่านและให้กรรมการชุดนี้ด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดีก่อนครบวาระภายใน ๑๒๐ วันเพื่อให้การบริหารงานต่อเนื่อง
โดยด�ำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๕ นอกจากนั้นก็ได้ก�ำหนดคุณสมบัติอธิการบดี
ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๑ ไว้ด้วยและคุณลักษณะของอธิการบดีตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่
๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มาเป็นกรอบในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้กระบวนการและวิธีการต่างๆของการได้มาซึ่งผู้
บริหารจะเป็นอย่างไร บุคลากรหรือประชาคมจะมีส่วนในการได้มาหรือไม่อย่างไร ขอให้ติดตามกันต่อไป สภาข้าราชการในฐาน
ตัวแทนของพวกท่านก็จะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะน�ำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะในขั้นตอนสุดท้าย
ทีใ่ ห้เสนอรายชือ่ 3 ท่านเพือ่ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผูต้ ดั สินว่าใครเหมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ในต�ำแหน่ง อธิการบดี คนต่อไป
ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ท้ายนี้ขอฝากธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุ สุขเย็น-สุกไหม้แก่บุคลากรทุกท่าน สวัสดี
ความเอ๋ย ความสุข
แกก็สุข ฉันก็สุข ทุกเวลา
ถ้าเราเผา ตัวตัณหา ก็น่าจะสุข
เขาว่าสุข สุขเน้อ...อย่าเห่อไป

ใครๆทุกคน ชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ
ถ้ามันเผา เราก็ “สุก” หรือเกรียมได้
มันสุกเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่เอย

ใครคือผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดี
ดูคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา
ได้ที่ www.rc.ku.ac.th/

ข่าวสารสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๕๕-๖  โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๑๕๖
http://rc.ku.ac.th    email : ku.rc@ku.ac.th
สภาข้าราชการ ตู้ ปณ. ๑๑๑๓ เกษตรศาสตร์

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๖
ปทฝ.เกษตรศาสตร์
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