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สารจากประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“บคุลากร คอื เจ้าของสภาข้าราชการฯ”
	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2507	ณ.คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เกิดหัวข้อการสัมมนาเร่ือง	 
“ปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย”	 น�าไปสู่ข้อเสนอส�าคัญเป็นการริเร่ิม 
เรื่องมหาวิทยาลัยควรจะต้องออกจากระบบราชการ	 โดยเหตุผลส�าคัญ	๒	ประการ	คือ	 เพื่อให้เกิด
เสรีภาพทางวิชาการ	 (academic	 freedom)	และความเป็นอิสระ	 (autonomy)	ต่อมาได้เกิดการ 
ออกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา	รวมทัง้สภาการศกึษาแห่งชาติ 
เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง	 จนน�ามาสู ่ข้อเสนอส�าคัญ	 
คือ	“มหาวิทยาลัยในก�ากับฯ”	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2514	โดยความเห็นชอบในหลักการเป็นมต ิ
คณะรัฐมนตรี

รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์  ศาลากิจ

ประธานสภาข้าราชการฯ

	 บทเส้นทางการเปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐได้ถูกริเริ่มจากวงสัมมนาจนเกิดเป็นรูปธรรม	 
ซึ่งสถาบันแห่งแรกที่ด�าเนินกิจการในลักษณะมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 คือ	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”	 ตามประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาลงพระปรมาภิไธย	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2533	ซึ่งพัฒนาการของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาภายใต ้
ความเป็นอิสระอย่างสมเหตุสมผล	(reasonable	autonomy)	ย่อมเป็นประจักษ์ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม	รวมทั้งได้เกิด 
สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ	 “มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”	 อีกหลายแห่งท่ีจะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้ทิศทางต่อการบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ภายใต้เงือ่นไขของกาลเวลาท่ีได้ก่อเกดิต�าแหน่งงานพนกังานมหาวทิยาลยั	แทนทีต่�าแหน่งงานเดมิของบคุลากรมหาวทิยาลยั	 
รวมทั้งความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2558	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าลังก่อให้เกิดกระแสธารแห่งความ 
เปลี่ยนแปลง	 จึงเป็นสถานการณ์ส�าคัญในปัจจุบันที่สภาข้าราชการ	 ต้องสร้างความตื่นตัว	 ความใส่ใจต่อองค์กรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 โดยเฉพาะพลังแห่งปัญญาของสมาชิกสภาข้าราชการ	 จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดบทบาทส�าคัญในการก่อเกิดความ 
ร่วมมือ	ความร่วมใจ	ในการพิจารณาให้เหตุให้ผล	โดยสภาข้าราชการขอน้อมรับต่อทุก	ๆ	ความเห็น	ในด้านเห็นชอบและเห็นต่าง	 
ทั้งน้ีประโยชน์สาธารณะขององค์กรมหาวิทยาลัยจะเป็นทิศทางที่สภาข้าราชการต้องมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ส�าคัญในปัจจุบัน	 
ขอเพื่อนสมาชิกโปรดส่งความเห็นมายัง	“ตู้	ปณ.1113	เขตจตุจักร	กทม	10903”

๒ ข่าวสารสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สะท้อนปัญหา  พัฒนาความคิด  ปกป้องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร

ภาษาอาเซียน ภาษาราชการของประเทศเวียดนาม	 จัดอยู ่ในภาษากลุ ่ม 
ออสโตรเอเชียติก	 ตระกูลเดียวกับภาษามอญ-เขมร	 ได ้รับ 
อิทธิพลจากจีนค่อนข้างมากเพราะเคยอยู ่ภายใต้การปกครอง 
ของจีน	 ท�าให้มีค�าศัพท์ที่ยืมจากภาษาจีนและแต่ก่อนก็ใช้อักษรจีน 
เขียนอีกด้วย	 หลังจากน้ันในยุคอาณานิคม	 เวียดนามได้รับ 
อิทธิพลจากภาษาฝร่ังเศส	 จึงมีการพัฒนามาเป็นตัวอักษรแบบ 
โรมันอย่างทุกวันนี้	 นอกจากนี้ความพิเศษของภาษาเวียดนาม 
อีกอย่างคือ	 เป็นภาษาท่ีมีวรรณยุกต์	 (คล้ายกับภาษาไทย)	 
ในภาษาพูด	 ชาวเวียดนามแต่ละภูมิภาคออกเสียงวรรณยุกต์ 
ต่างกันด้วยคือ	 ภาคเหนือจะออกครบทั้ง	 6	 เสียง	 แต่ภาคใต ้
ออกเพียง	5	เสียงและยังมีส�าเนียงท้องถิ่น

ส ่วนเร่ืองไวยากรณ์	 ภาษาน้ีจะเรียงล�าดับประโยคเป็น	 
ประธาน	 กริยา	 กรรม	 คล้ายกับภาษาไทย	 เน้นการเรียงล�าดับค�า 
และโครงสร้างประโยคมากกว่าการผนัค�า	หมายความว่าถ้าจะสร้าง
ประโยคใหม่จะใช้วิธีเพิ่มค�า	ไม่ต้องผัน	Tense	อย่างภาษาอังกฤษ

ห้ามพลาด!!!
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ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาอินโดนีเซียมีรากฐานมาจากภาษามลายู	 ภาษา 

อินโดนีเซียคือ	 เป็นภาษาท่ีมีคนใช้มากท่ีสุดในอาเซียนราว	 
200	กว่าล้านคนค่ะ	

ค�าศัพท์ง่าย	ๆ	ภาษาอินโดนีเซียกัน

ภาษามลายู
ภาษามลายู	 เป็นภาษาท่ีหลายประเทศในอาเซียนใช้เป็นภาษา 

ราชการ	 เช่น	 ประเทศมาเลเซีย	 บรูไน	 อินโดนีเซีย	 บางส่วนของ 
ประเทศสิงคโปร์	 ซึ่งแต่ละพื้นท่ีรับภาษาไปใช้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน 
หรือเรียกชื่อให้แตกต่างกันไป	 เช่น	 ภาษามลายูในมาเลเซียจะเรียกว่า 
ภาษามาเลเซีย	บรูไนเรียกว่าภาษามลายู	เป็นต้น

ส�าหรับตัวอักษรนั้น	 ภาษามลายูใช้ตัวอักษร	 2	 ชนิด	 คือ	 อักษร 
ยาวี	 กับตัวอักษรรูมี(ตัวอักษรโรมัน)	 แต่ในปัจจุบันอักษรรูมีเป็นที่นิยม	 
กว่ามาก	เพราะเขยีนง่าย	เน่ืองจากเป็นตัวอกัษรโรมันหรือภาษาองักฤษ 
นั่นเอง	 ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนตัวอักษรใหม่เหมือนการเรียน 
ภาษาอื่น	ๆ

ค�าศัพท์ง่าย	ๆ	ใน	ภาษามลายู

ค�าศัพท์

ภาษามลายู

Selamat pagi เซอลามัต ปากี

Apa kha bar อาปา กา บา

Kha bar la bai กาบาราไบค

Maaf มาอาฟ

Sakit kepala ซากิต เกอปาลา

lazat ลาซัต

Selamat Tinggai เซอลามัต ติงกัล

ความหมายค�าอ่าน

สวัสดี(ตอนเช้า)

สบายดีไหม

สบายดี

ขอโทษ

ปวดหัว

อร่อยมาก

ลาก่อน

ค�าศัพท์

ภาษาอินโดนีเซีย

Selamat	pagi เซอลามัต	ปากี

Nama	saya นามา	ซายา

Kha	kha	bar? อาปา	กาบาร์

Siapa	nama	mandi? เซียปา	นามา	อันดา

Dinama	kamar	mandi? ดีนามา	กามาร์	มันดี

Terima	kasih เตอรีมา	กาซิร์

Saya	ingin	pergo	ke.. ซายา	อิงิน	เปอร์กี	เกอ..	
(ตามด้วยสถานที่)

ความหมายค�าอ่าน

สวัสดี(ตอนเช้า)

ฉันชื่อ...

สบายดีไหม

คุณชื่ออะไร

ห้องน�้าอยู่ไหน

ขอบคุณ

ฉันต้องการไป...

การนับตัวเลข

คง โกซง

หมด ซาตู

ฮาย ดูอะ/ดัว

บา ดิกะ

โบ๊น เอิมปัต

นัม ลีมา

เซ้า

บั้ย

ต๊าม

จิ้น

เหมื่อย

เออนัม

ตูจุห์

เดอลาบัน

เซิ่มบิลัน

เซอปูลูห์
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ภาษาเวียดนามตัวเลข ภาษามลายูภาษาอินโดนีเซีย

โกซง

ซาตู

ดูอะ/ดัว

ติกา

เอิมปัต

ลีมา

เออนัม

ตูจุห์

ลาบัน

เซิ่มบิลัน

เซอปูลูห์

ค�าศัพท์ตัวเลข 0-10 จาก 3 ภาษานี้

ค�าอ่าน

ภาษาเวียดนาม

ซินจ่าว

โตย เตน หล่า...

ก�าม เอิน

บั่น เตน (หลา) สยี่

ต่ามเบียด

ซิน โหลย

ก๊าย หนั่ย หลา ลี่

ความหมาย

สวัสดี

ฉันชื่อ...

ขอบคุณ

คุณชื่ออะไร

ลาก่อน

ขอโทษ

นี่คืออะไร

ภาษาเวียดนาม
ค�าศัพท์ง่าย	ๆ	ของภาษาเวียดนาม	ภาษาเวียดนามกัน



ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุยกับ บก.
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ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๖

ปทฝ.เกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ :	 รศ.ชัชวาล	กุลโกวิท	 ปริญญา	บุญทัน	 เกษม	กาหลง
	 ชัชวาล	เมธาพิสิทธิกุล	 มาริสา	เอี่ยมเหล็ก	 เบ็ญจวรรณ	แสนทวีสุข
	 วนิดา	ศรีทองค�า	 สุมลฑา	สังใจสม	 วรรณีย์	เล็กมณี	
	 มณฑนี	อุบลสิงห์	 กันทิมา	จันทร์อ�าไพ	 พาณี	สวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ :	 พรพิมล		เขียวข�า	 สุธิรา	เกลี้ยงประดิษฐ์

	 ข่าวสารสภาข้าราชการฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่	 2558	 ในนามตัวแทนของบุคลากร	 
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง	ปราศจากทุกข์	 โศก	โรคภัยมีความสุขสมหวังตลอด 
ปี	58	และตลอดไป	เนือ้หาของฉบบันีก้ป็ระกอบด้วยสารจากประธานสภาข้าราชการทีท่่านได้เล่า 
ถงึล�าดบัเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงในการเป็น	ม.ในก�ากับ	ซึง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กจ็ะต้อง 
ปรับเปลี่ยนในอีกไม่ช้านี้	 จากนั้นเป็นการเสนอภาษาอาเซี่ยนเพ่ือต้อนรับการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซี่ยน	 ฉบับนี้เสนอ	 3	 ภาษาไปก่อนแล้วจะน�าเสนอภาษาที่เหลือในโอกาสต่อไป	 นอกเหนือ 
จากที่บางเขนแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอีก	 3	 วิทยาเขตได้แก่	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนครและวิทยาเขตศรีราชา	 ที่มีการจัดการเรียนการสอน	 
การปฏิบัติงานต่าง	ๆ	ให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้	ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งที่เป็นข้าราชการและ 
พนักงาน	ณ	ปัจจุบันข้าราชการมีจ�านวนลดน้อยลงไปทุกทีและถ้าหากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน 

(บทความในข่าวสารสภาข้าราชการเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวกับองค์กรสภาข้าราชการ มก.)

ข่าวสารสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กรุณาส่ง ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

สถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ก็อาจจะไม่มีข้าราชการเหลืออยู่เลย	 ดังนั้นสภาข้าราชการจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญ 
ในส่วนของพนักงาน	 จึงได้จัดการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานข้ึน	ณ	 วิทยาเขตศรีราชา	 ระหว่างวันที	่ 
22	 –	 23	 มกราคม	 2558	 แล้วจักได้สรุปเพื่อเสนอให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการน�าไปประกอบการ 
ร่างข้อบงัคบัฯ	ทีจ่ะมผีลประกาศใช้ในอนาคตต่อไป	ส่วนท่านใดทีจ่ะมข้ีอคดิเหน็หรอืเสนอแนะกส็ามารถส่งมาได้ทีส่ภาข้าราชการ	 
ชั้น	6	อาคารสารนิเทศ	50	ปี	ยินดีรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกท่านด้วยความเต็มใจ

	 ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวเกษตรศาสตร์บางเขน	 ก็คือการวางพวงมาลา 
ถวายสักการะสามบูรพาจารย์ทุกวันที่	 2	 กุมภาพันธ์ของทุกปี	 ในปีนี้สภาข้าราชการก็ได้มีส่วนร่วมในการวางพวงมาลา 
เช ่นเคยน�าโดยท่านประธานสภาข้าราชการพร้อมด้วยกรรมการสภาข้าราชการ	 ด ้วยความส�านึกในพระคุณของ 
สามบูรพาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

	 ท ้ายนี้สภาข ้าราชการ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในฐานะองค ์กรภาคีของ	 ปอมท.ขอแสดงความยินดีกับ 
ศ.ดร.อดิศักดิ์		พงษ์พูลผลศักดิ์	มา	ณ	โอกาสนี้ที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน	ปอมท.	ท่านใหม่	สวัสดี

         ....สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน  


