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สารจากประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“บุคลากร คือ เจ้าของสภาข้าราชการฯ”

เมื่อปี พ.ศ. 2507 ณ.คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดหัวข้อการสัมมนาเรื่อง
“ปั ญ หาและบทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย” น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ เสนอส� ำ คั ญ เป็ น การริ เริ่ ม
เรื่องมหาวิทยาลัยควรจะต้องออกจากระบบราชการ โดยเหตุผลส�ำคัญ ๒ ประการ คือ เพื่อให้เกิด
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็นอิสระ (autonomy) ต่อมาได้เกิดการ
ออกกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ สภาการศึกษาแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง จนน�ำมาสู่ข้อเสนอส�ำคัญ
รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
คือ “มหาวิทยาลัยในก�ำกับฯ” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2514 โดยความเห็นชอบในหลักการเป็นมติ
ประธานสภาข้าราชการฯ
คณะรัฐมนตรี
บทเส้ น ทางการเปลี่ ย นสถานะภาพเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ ของรั ฐ ได้ ถู ก ริ เริ่ ม จากวงสั ม มนาจนเกิ ด เป็ น รู ป ธรรม
ซึ่งสถาบันแห่งแรกที่ด�ำเนินกิจการในลักษณะมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ซึ่งพัฒนาการของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาภายใต้
ความเป็นอิสระอย่างสมเหตุสมผล (reasonable autonomy) ย่อมเป็นประจักษ์ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้เกิด
สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ “มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ” อีกหลายแห่งที่จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้ทิศทางต่อการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้เงือ่ นไขของกาลเวลาทีไ่ ด้กอ่ เกิดต�ำแหน่งงานพนักงานมหาวิทยาลัย แทนทีต่ ำ� แหน่งงานเดิมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
รวมทั้งความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำลังก่อให้เกิดกระแสธารแห่งความ
เปลี่ยนแปลง จึงเป็นสถานการณ์ส�ำคัญในปัจจุบันที่สภาข้าราชการ ต้องสร้างความตื่นตัว ความใส่ใจต่อองค์กรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะพลังแห่งปัญญาของสมาชิกสภาข้าราชการ จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดบทบาทส�ำคัญในการก่อเกิดความ
ร่วมมือ ความร่วมใจ ในการพิจารณาให้เหตุให้ผล โดยสภาข้าราชการขอน้อมรับต่อทุก ๆ ความเห็น ในด้านเห็นชอบและเห็นต่าง
ทั้งนี้ประโยชน์สาธารณะขององค์กรมหาวิทยาลัยจะเป็นทิศทางที่สภาข้าราชการต้องมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ส�ำคัญในปัจจุบัน
ขอเพื่อนสมาชิกโปรดส่งความเห็นมายัง “ตู้ ปณ.1113 เขตจตุจักร กทม 10903”

ภาษาอาเซียน

ห้ามพลาด!!!

ภาษาราชการของประเทศเวียดนาม จัดอยู่ในภาษากลุ ่ม
ออสโตรเอเชี ย ติ ก ตระกู ล เดี ย วกั บ ภาษามอญ-เขมร ได้ รั บ
อิทธิพลจากจีนค่อนข้างมากเพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครอง
ของจีน ท�ำให้มีค�ำศัพท์ที่ยืมจากภาษาจีนและแต่ก่อนก็ใช้อักษรจีน
เขี ย นอี ก ด้ ว ย หลั ง จากนั้ น ในยุ ค อาณานิ ค ม เวี ย ดนามได้ รั บ
อิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศส จึงมีการพัฒนามาเป็นตัวอักษรแบบ
โรมันอย่างทุกวันนี้ นอกจากนี้ความพิเศษของภาษาเวียดนาม
อี ก อย่ า งคื อ เป็ น ภาษาที่ มี ว รรณยุ ก ต์ (คล้ า ยกั บ ภาษาไทย)
ในภาษาพู ด ชาวเวี ย ดนามแต่ ล ะภู มิ ภ าคออกเสี ย งวรรณยุ ก ต์
ต่ า งกั น ด้ ว ยคื อ ภาคเหนื อ จะออกครบทั้ ง 6 เสี ย ง แต่ ภ าคใต้
ออกเพียง 5 เสียงและยังมีส�ำเนียงท้องถิ่น
ส่ ว นเรื่ อ งไวยากรณ์ ภาษานี้ จ ะเรี ย งล� ำ ดั บ ประโยคเป็ น
ประธาน กริยา กรรม คล้ายกับภาษาไทย เน้นการเรียงล�ำดับค�ำ
และโครงสร้างประโยคมากกว่าการผันค�ำ หมายความว่าถ้าจะสร้าง
ประโยคใหม่จะใช้วิธีเพิ่มค�ำ ไม่ต้องผัน Tense อย่างภาษาอังกฤษ
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ภาษาเวียดนาม

ภาษาอินโดนีเซีย

ค�ำศัพท์ง่าย ๆ ของภาษาเวียดนาม ภาษาเวียดนามกัน
ภาษาเวียดนาม

ภาษาอิ น โดนี เซี ย มี ร ากฐานมาจากภาษามลายู ภาษา
อิ น โดนี เซี ย คื อ เป็ น ภาษาที่ มี ค นใช้ ม ากที่ สุ ด ในอาเซี ย นราว
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ค�ำศัพท์ง่าย ๆ ภาษาอินโดนีเซียกัน
ภาษาอินโดนีเซีย

Siapa nama mandi? เซียปา นามา อันดา

คุณชื่ออะไร

Dinama kamar mandi? ดีนามา กามาร์ มันดี

ห้องน�้ำอยู่ไหน

ภาษามลายู เป็นภาษาที่หลายประเทศในอาเซียนใช้เป็นภาษา
Terima kasih
เตอรีมา กาซิร์
ขอบคุณ
ราชการ เช่น ประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย บางส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละพื้นที่รับภาษาไปใช้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน Saya ingin pergo ke.. ซายา อิงิน เปอร์กี เกอ.. ฉันต้องการไป...
(ตามด้วยสถานที่)
หรือเรียกชื่อให้แตกต่างกันไป เช่น ภาษามลายูในมาเลเซียจะเรียกว่า
ภาษามาเลเซีย บรูไนเรียกว่าภาษามลายู เป็นต้น
ค�ำศัพท์ตัวเลข 0-10 จาก 3 ภาษานี้
ส�ำหรับตัวอักษรนั้น ภาษามลายูใช้ตัวอักษร 2 ชนิด คือ อักษร
การนับตัวเลข
ยาวี กับตัวอักษรรูมี(ตัวอักษรโรมัน) แต่ในปัจจุบันอักษรรูมีเป็นที่นิยม
กว่ามาก เพราะเขียนง่าย เนือ่ งจากเป็นตัวอักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษ ตัวเลข ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู
นั่ น เอง ท� ำ ให้ ไ ม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาเรี ย นตั ว อั ก ษรใหม่ เ หมื อ นการเรี ย น
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คุยกับ บก.

....สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน

ข่าวสารสภาข้าราชการฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ 2558 ในนามตัวแทนของบุคลากร
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัยมีความสุขสมหวังตลอด
ปี 58 และตลอดไป เนือ้ หาของฉบับนีก้ ป็ ระกอบด้วยสารจากประธานสภาข้าราชการทีท่ า่ นได้เล่า
ถึงล�ำดับเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงในการเป็น ม.ในก�ำกับ ซึง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กจ็ ะต้อง
ปรับเปลี่ยนในอีกไม่ช้านี้ จากนั้นเป็นการเสนอภาษาอาเซี่ยนเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน ฉบับนี้เสนอ 3 ภาษาไปก่อนแล้วจะน�ำเสนอภาษาที่เหลือในโอกาสต่อไป นอกเหนือ
จากที่บางเขนแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอีก 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ประธานคณะกรรมาธิการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและวิทยาเขตศรีราชา ที่มีการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งที่เป็นข้าราชการและ
พนักงาน ณ ปัจจุบันข้าราชการมีจ�ำนวนลดน้อยลงไปทุกทีและถ้าหากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยน
สถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ก็อาจจะไม่มีข้าราชการเหลืออยู่เลย ดังนั้นสภาข้าราชการจึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ในส่วนของพนักงาน จึงได้จัดการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานขึ้น ณ วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่
22 – 23 มกราคม 2558 แล้วจักได้สรุปเพื่อเสนอให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการน�ำไปประกอบการ
ร่างข้อบังคับฯ ทีจ่ ะมีผลประกาศใช้ในอนาคตต่อไป ส่วนท่านใดทีจ่ ะมีขอ้ คิดเห็นหรือเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ทสี่ ภาข้าราชการ
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ยินดีรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกท่านด้วยความเต็มใจ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวเกษตรศาสตร์บางเขน ก็คือการวางพวงมาลา
ถวายสักการะสามบูรพาจารย์ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ในปีนี้สภาข้าราชการก็ได้มีส่วนร่วมในการวางพวงมาลา
เช่ น เคยน� ำ โดยท่ า นประธานสภาข้ า ราชการพร้ อ มด้ ว ยกรรมการสภาข้ า ราชการ ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ในพระคุ ณ ของ
สามบูรพาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
ท้ า ยนี้ ส ภาข้ า ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ นฐานะองค์ ก รภาคี ข อง ปอมท.ขอแสดงความยิ น ดี กั บ
ศ.ดร.อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์ มา ณ โอกาสนี้ที่ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ปอมท. ท่านใหม่ สวัสดี

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๖
ปทฝ.เกษตรศาสตร์

(บทความในข่าวสารสภาข้าราชการเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวกับองค์กรสภาข้าราชการ มก.)
ข่าวสารสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กรุณาส่ง ...............................................................................................................................................
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