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สารจากประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“บคุลากร คอื เจ้าของสภาข้าราชการฯ”
 “No pain, No gain”เป็นวลีส�ำคัญแห่งสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่นเดียวกับรอบป ี
ที่ผ่ำนมำสภำข้ำรำชกำร มก. เชื่อมั่นในควำมส�ำคัญแห่งกฎธรรมชำติของสรรพสิ่ง ภำยใต้กำร 
เกิดของสิ่งที่มีชีวิตต้องผ่ำนควำมเจ็บปวด เช่นเดียวกับหนอนของแมลงต้องลอกครำบก่อน 
กำรโบยบินเป็นผีเสื้อที่งดงำม ซึ่งเป็นควำมวำดหวังในบทบำทของสภำข้ำรำชกำร ที่จะท�ำหน้ำที ่
ในบทบำทที่ส�ำคัญเพิ่มมำกขึ้นเพื่อกำรเติบโตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 ภำยใต้สถำนกำรณ์พิเศษของประเทศไทยเป็นภำวะที่ก�ำลังเปลี่ยนผ่ำนที่ส�ำคัญยิ่ง  
“ถ้ำเกษตรศำสตร์ต้องปรับเปลี่ยนสถำนะภำพกำรบริหำรจัดกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับ 

รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์  ศาลากิจ

ประธานสภาข้าราชการฯ

ของรัฐ ย่อมมีความเจ็บปวดบางส่วนเช่นเดียวกับการเกิดใหม่ของบทบาทหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเกษตรศาสตร์  
“ดังนั้นในฐานะสภาข้าราชการเป็นองคาพยบส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้องก้าวเดินไปในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง  
จงึต้องพนิจิพจิารณาความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ โดยหวงัว่า” ความคดิเหน็และเสยีงตะโกน 
จากทุก ๆ ซอกซอยในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จะส่งสัญญาณเป็นข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของสภาข้าราชการ  
เพ่ือความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเป็นเพื่อนร่วมอาชีพส�าหรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเกษตรศาสตร์อันเป็นที่รักยิ่ง 
ของพวกเรา”

 เพื่อนร่วมอาชีพข้าราชการพนักงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ในโอกาสเข้าสู่ปี พ.ศ.2558 กระผม 
เชื่อมั่นในจิตวิญญาณชาวเกษตรศาสตร์ ที่กล้าหาญชาญชัย และเชื่อมั่นในศรัทธาของทุกท่านต่อดวงวิญญาณปูชนียบุคคล 
บรรพชน ผู้ก่อตั้งวางรากฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ย่อมเป็นพลังเพื่อชาวเกษตรศาสตร์ทุกท่านได้เกิดวิริยะมานะ  
สร้างงาน สร้างความมั่นคงให้เกิดแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของสังคมประเทศไทยของพวกเรา 
ทุกคน 

ลักษณะเด่น
 ไก่ด�าเคยู-ภูพาน มีลักษณะเด่นคือ โตเร็ว เลี้ยงง่าย  
ทนร ้อน ทนโรค เหมาะสมกับการเลี้ยงในรูปแบบ 
เชิงการค้า สีด�าที่ปรากฏในเนื้อไก่และกระดูกนั้นเป็นผล  
เน่ืองมาจากการท�างานของสารสีเมลานิน (melanin)  
ซึ่งพบว่า ท�าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและเกี่ยวข้อง 
กับการท�างานของระบบภมูคิุม้กนั ปัจจบัุนงานวจิยัทางการ 
แพทย์จีนพบว่าช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ  
ลดคลอเรสเตอรอล ลดโอกาสการเกิดไขมันอุดตัน 
ในเส้นเลือด ลดการปวดประจ�าเดือน ฯลฯ
 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อสายพันธุ์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 081-6707743 (อาจารย์ 
ภานุวัฒน์  คัมภีราวัฒน์)

๒ ข่าวสารสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สะท้อนปัญหา  พัฒนาความคิด  ปกป้องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร

ไก่ด�าเคยู-ภูพาน ซุปไก่ด�า  ผงส�าเร็จรูปชงน�้าร้อนพร้อมดื่ม
 ไก่ด�าถูกจัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเชื่อว่าเป็น 
อาหารที่มีคุณสมบัติในการบ�ารุงสุขภาพอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต�่า  
ให้คณุค่าทางอาหารสูง และเมือ่น�าไปตุ๋นร่วมกบัเครือ่งยาจนี จะท�าให้ 
คุณสมบัติเพิ่มมากขึ้น ในการเพิ่มสมรรถนะการท�างานของร่างกาย
 ซปุไก่ด�า ได้พฒันาโดยความร่วมมอืหลายภาคส่วน มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จงัหวดัสกลนคร ได้น�าไก่ด�ามาสกดัให้อยูใ่นรปูของซปุผงไก่ด�า ด้วยวธิ ี
สกัดเฉพาะเพ่ือคงคุณค่า สามารถพกพาสะดวกพร้อมชง ส�าหรับผู้ที่ 
รักสุขภาพโดยเฉพาะ
 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด 
แ ล ะ เ ป ็ น ตั ว แ ท น จ� า ห น ่ า ย  ค ณ ะ 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ 085-9093234 
(อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล)



๓ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

ประวัติ ดร.เดชรัต  สุขก�าเนิด อาจารย์ดีเด่น ปอมท. 
ประจ�าปี 2557 สาขารับใช้สังคม

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การศึกษา ปริญญาตรีและโท : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาเอกที่ Aalborg University 

รางวัลที่ได้รับ  

- รางวัลดีเด่น  ประเภทงานเขียน จากสถาบันลูกโลก 
สีเขียว 

- รางวัลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- รางวัลคุณพ่อดีเด่น จากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบุรี 

สรุปผลงานดีเด่น

1. ผลงานดีเด่นด้านวิชาการหรือความส�าเร็จในด้านวิชาชีพ

 ได้รับรางวัลอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่นของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2552 ได้รับรางวัลดีเด่น 
ประเภทงานเขียนจากสถาบันลูกโลกสีเขียว ในปี 2556  นอกจากนี้
ยังเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวง 
ของนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน และ 
การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ และองค์กรภาคสังคมและ 
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ต่าง ๆ มากมาย  เนื่องจากงานมีความ 
เกี่ยวโยงกับชุมชนและสังคม จนกล่าวได้ว่า ท่านเป็น “นักวิชาการ 
เพื่อสังคม” อย่างแท้จริง

2. ผลงานดีเด่นด้านการสอน

 เป็นอาจารย์ผู้ซึ่งมีผลการประเมินด้านการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันหลายปี เป็นอาจารย์ผู้ที่มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของนิสิตอย่างต่อเน่ือง  จึงท�าให้มีความสามารถและ 
ทักษะในด้านการสื่อสาร การสอน และสามารถเข้าในถึงพฤติกรรม 
และลักษณะการเรียนรู้และนิสิตเป็นอย่างดีเป็นผู้ซึ่งได้ริเริ่มน�าเกม   
การจ�าลองสถานการณ์ และบทบาทสมมต ิมาประยกุต์ใช้ในการเรยีน 
การสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์  ซึ่งมีส่วนช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจ 
ในบทเรียนได้มากขึ้น

3. ผลงานดีเด่นด้านงานวิจัย/งานบริการวิชาการ 

 มีผลงานการประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงาน การเป็น 
กรรมการประเมนิผลงาน และได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการเพือ่ 
ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัชมุชน รวม 17 ครัง้ในรอบ 5 ปี ผลงานดงักล่าว 
เป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีไ่ด้ท�าให้กบัชมุชนและสงัคมเท่านัน้และได้รบัเชญิ 
ให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยายให้ความรู้ทางด้านวิชาการใน 
เรื่องต่าง ๆ มากกว่า 35 ครั้งต่อปี (อ้างอิงข้อมูลปี 2555)

4. ความดีเด่นด้านจรยิธรรมและการปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี

- การครองตนและครอบครัว อาจารย์ผู้ที่มีความประพฤติดี  
มคีวามเสยีสละ ซือ่สัตย์ สจุรติ และเป็นผูท้ีมี่คณุธรรมและจรยิธรรม   
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างสูงยิ่ง  รวมทั้ง 
ยังเป็นบุคคลที่สามารถด�ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  
บุคลากร รวมถึงบุคคลท่ัวไปในสังคมโดยได้รับรางวัลคุณพ่อดีเด่น  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เมื่อปี 2555

- การครองงาน ถือได้ว่าเป็นอาจารย์ผู ้ซ่ึงมีความรู ้ความ 
สามารถสงู  โดยเป็นผูท้ีบ่กุเบกิให้มกีารเรยีนการสอนในรายวิชาการ 
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่ง 
ได้รับความนิยมจากนิสิตค่อนข้างมาก  เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้น 
การประยุกต์และเน้นภาคการปฏิบัติ ซ่ึงท�าให้นิสิตสามารถต่อยอด 
ไปใช้กับการท�างานและงานวิจัยได้  เป็นผู้ท่ีน�าแนวคิดและวิธีการ 
วิเคราะห์ใหม่ ๆ เข้ามาสอนในชั้นเรียนมีความตั้งใจในการสอนและ 
ถ่ายทอดความรู ้ให้กับลูกศิษย์ดังจะเห็นได้จากได้รับคะแนน 
การประเมินจากนิสิตเป็นล�าดับต้น ๆ ของภาควิชาฯ และของ 
คณะเสมอมา

ในด้านการวิจัย ถือได้ว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์พลงังาน (โดยเฉพาะพลงังานทางเลอืก)  และ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบทาง 
ด้านสุขภาพ)  ในระดับต้น ๆของประเทศ  ผลงานในด้านการวิจัย 
ต่าง ๆ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นผลงานที่ยึดถือหลัก 
วิชาการ ยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม  ไม่ถูกครอบง�าด้วย 
อิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด ๆ เน้นในเร่ืองผลประโยชน์ของชุมชน 
และสังคมเป็นส�าคัญ

- การครองคน สามารถวางตัวได้อย่างดียิ่งในการท�างาน 
ร่วมกับผู้อื่น และด้วยความเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเรียบร้อย  ประกอบ 
กับความเป็นผู้ท่ีมีความประนีประนอม  ไม่ถือตน  ไม่ถือศักดิ์ศรี  
ท�าให้สามารถท�างานและประสานงานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ดอีย่างดยีิง่และ  
ยังปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตรเสมอจึงได้รับ 
การยอมรับนับถือจากทั้งลูกศิษย์และคณาจารย์ภายในคณะอย่าง 
มากมาย

5. ความดีเด่นที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และทรัพยากรที่ได้ท�าผลงานที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและ 
ประเทศชาติเสมอมา โดยได ้รับแต ่งตั้งให ้เป ็น เลขานุการ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือ คปร.เพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูป 
ประเทศ  หลังจากการเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในทางการเมือง 
เมื่อปี พ.ศ. 2553



ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

         ....สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน  คุยกับ บก.

ผู้จัดท�า : คณะกรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ�านวยการ :  รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
บรรณาธิการ : ฐากร สายขุนทด อัจฉรีย์ ยุวพันธ์
 

ข่าวสารสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองกลาง	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขตจตุจักร	กทม.	๑๐๙๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๙๔๒-๘๑๕๕-๖		โทรสาร	๐-๒๙๔๒-๘๑๕๖
http://rc.ku.ac.th				email	:	ku.rc@ku.ac.th

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

 ข่าวสารสภาข้าราชการฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2557 ซึ่งมีเนื้อหาเริ่มด้วยสาร 

จากประธานสภาข้าราชการทีส่ื่อสารถึงประชาคมและบคุลากรของมหาวทิยาลัยเพือ่ให้เกิดความ 

เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ติดตามมาด้วยของดีหน่วยงานฉบับนี้เสนอ 

ข้อมูลไก่ด�าเคยู-ภูพาน ท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดภายในเล่ม จากนั้นเป็นข้อมูลของ  

ดร.เดชรัต  สุขก�าเนิด ในฐานะที่ท่านได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ปอมท.ประจ�าปี 2557  

สาขารับใช้สังคม สภาข้าราชการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

 บก.ขออภัยบุคลากรและว่าที่อธิการบดี คนที่ 15 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา  

ณ โอกาสนี้ที่เขียนนามสกุลท่านผิด ในข่าวสารฉบับที่ผ่านมา จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องดังนี้  

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯแต่งต้ัง  

แต ่ด ้วยวาระของอธิการบดีท ่านป ัจจุบันจะหมดลงในวันที่  15 กุมภาพันธ ์  2558  

(บทความในข่าวสารสภาข้าราชการเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน	ไม่เกี่ยวกับองค์กรสภาข้าราชการ	มก.)

ข่าวสารสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นเอกสารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย

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

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

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

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

เพ่ือให้การด�าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด�าเนินไปเป็นปกติ สภามหาวิทยาลัย 

จึงมีมติแต่งตั้ง รักษาการอธิการบดีไปก่อนได้แก่ ดร.อนามัย ด�าเนตร คณบดีคณะศิลปะศาสตร ์

และวิทยาศาสตร์ ก�าแพงแสน จนกว่าว่าท่ีอธิการบดีท่านใหม่ จะได้รับการโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานแต่งตั้งต่อไป

 ท้ายน้ีสภาข้าราชการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในฐานะองค์กรภาคขีอง ปขมท.ขอแสดง 

ความยินดีกับคุณคะนอง วรรณศรี ที่ได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน  

ปขมท.อีกวาระหนึ่ง มา ณ โอกาสนี้ สวัสดี

ดร.อนามัย ด�าเนตร
รักษาการอธิการบดี มก.


