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พระราชดารัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555

“...ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกัน ของทุกท่าน
อย่างทีไ่ ด้เห็นในวันนี้ ทาให้ขา้ พเจ้าปลืม้ ใจ มีกาลังใจมากขึน้ ด้วยมีความ
เชือ่ เสมอมาว่า ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสาคัญ
ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึน้ ทั้งในหมู่คณะ และในชาติ
บ้านเมือง และถ้าคนไทยเรายังมีคณ
ุ ธรรมข้อนีป้ ระจาอยูใ่ นจิตใจ ก็มี
ความหวังได้วา่ บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอด
ปลอดภัย และดารงมั่นคงต่อไป ให้ตลอดรอดฝัง่ อย่างแน่นอน...”
บุคลากร มก. พร้อมใจภักดิ์ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เฉลิมพระชนม์
พรรษา
5 ธันวาคม 2555
นวภูมีจักรีวงศ์ทรงกษัตริย์
ทรงดารัส"พระราชสัตยาธิษฐาน"
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมการย์
ประโยชน์สานสุขเกื้อเพื่อชาวไทย
แผ่นดินแล้งแห้งดับกลับชุ่มฉ่า
โครงการน้าพระดาริพิรุณผล
ดินพึ่งน้าน้าพึ่งป่าป่าพึ่งคน
วัฏฏะวนหนทางต่างพึ่งพา
ชาวประชาฝ่าพ้นหนวิกฤติ
ด้วย"พอเพียง"เลี้ยงชีวิตทรงคิดเห็น
สยามดิเรกเอกราชชาติร่มเย็น
ไร้ทุกข์เข็ญเด่นสง่าสถาวร
มิ่งมหามงคลชนทั้งชาติ
ขอประกาศเทิดไท้องค์พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งหล้าทั่วธานี
ขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรม์
พระชนม์ชื่นยืนนานวารบรรจบ
แปดสิบห้าชันษาครบเฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์แซ่ซ้องฉลองพลัน
รวมใจมั่นรักพ่อหลวงของปวงชน
ลูกนนทรีขอน้อมกราบเบือ้ งพระยุคลบาท
กษัตริย์ราช พระบารมีแผ่ไพศาล
บุญคุ้มลูก คุ้ม มก. มาช้านาน
จะสืบสาน “เกษตรศาสตร์”
ให้ก้าวไกล
(http://bbznet.pukpik.com และ พลอยใจ)

สาระความรู้สู่บุคลากร มก.
ค่านิยมหลัก มก. : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
โดย งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2555

สาระความรู้สู่บุคลากร มก. ฉบับที่ 24

“...การทางานอย่างให้มคี ณ
ุ ภาพ ให้ได้ผล

บริบรู ณ์นนั้ จะทาอย่างไรเบือ้ งต้น ต้องทา
ความเห็นให้ถกู ต้องในงานทีจ่ ะทาเสียก่อน
โดยใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เห็นเหตุทแี่ ท้
ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พงึ
มุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอน ขอให้
ถือว่าการงานทีจ่ ะทานัน้ ต้องการเวลา

9

คาสอนพ่อ

1. ความเพียร การสร้างสรรค์
ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม
มิใช่วา่ สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา
ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความ
อดทน เสียสละ แต่สาคัญทีส่ ุด
คือความอดทนคือไม่ย่อท้อ
ไม่ย่อท้อในสิง่ ที่ดงี าม สิ่งทีด่ งี าม
นั้นทามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่า
ไม่ได้ผล ไม่ดงั คือดูมันครึทาดีนี่
แต่ขอรับรองว่าการทาให้ดีไม่ครึ
ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้า
จะเห็นผลแน่นอนในความอดทน
ของตนเอง
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม
2516)

2. ความพอดี ในการสร้างตัว
สร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลัก
ค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและความพอเหมาะ
พอดี ไม่ทาเกินฐานะและกาลัง
หรือทาด้วยความเร่งรีบ เมื่อมี
พืน้ ฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น
ตามต่อกันไปเป็นลาดับผลที่
เกิดขึน้ จึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์
เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน
(พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 ธันวาคม 2540)

3. ความรู้ตน เด็กๆ ทาอะไร
ต้องหัดให้รตู้ ัว การรู้ตัวอยู่เสมอ
จะทาให้เป็นคนมีระเบียบและคน
ที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่า
เรียนและทาการงานต่างๆ ได้
โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่
จะสร้างความสาเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเองและส่วนรวมใน

หน้า 2
เป็นงานทีม่ ผี ดู้ าเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็นผู้
ทีจ่ ะเข้าไปเสริมกาลัง จึงต้องมีความอดทน
ที่จะเข้าไปร่วมมือกับผู้อื่น ต้องปรองดอง
กับเขาให้ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึง่ จุดใด
จะต้องแก้ไขปรับปรุง ก็ต้องค่อยพยายาม
แก้ไขไปตามทีถ่ กู ทีค่ วร อย่าได้ดว่ นหักหาญ
มิฉะนั้นจะเกิดความร้าวฉาน จะเกิดความ
ท้อแท้เป็นอุปสรรคให้งานหยุดชะงักลง
กลางคัน เมื่อท่านตั้งใจดี มีแผนงานดี
มีหลักวิชา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงาน
ที่ทาแล้ว จะเกิดความทราบตระหนักด้วย
ตนเองขึน้ ว่า งานที่ทานัน้ จะได้ผลดี
ปัจจุบันทันตาเห็น แน่นอน ปรากฏผลใน

อนาคตได้อย่างแน่นอน
(พระบรมราโชวาท พระราชทานลง

7. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้
พิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจาปี 2521) และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้
4. คนเราจะต้องรับและ
สร้างมา ทามา คิดมา แต่โบราณกาล
จะต้องให้ คนเราจะเอาแต่ได้
จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิง่ สาคัญ
ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและ
เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรูแ
้ ละ
จะต้องให้ หมายความว่าต่อไป
เป็นออมสิน เป็นสิง่ ที่จะทาให้
และเดีย๋ วนีด้ ว้ ยเมือ่ รับสิง่ ของใดมา มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้าง
คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ใน
ความสามัคคีให้หมูค่ ณะและในชาติ โอกาสทีเ่ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ทาให้หมูค่ ณะและชาติประชาชน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514)
8. ความซือ่ สัตย์ ความซือ่ สัตย์
ทั้งหลายมีความไว้ใจซึง่ กันและ
กันได้ ช่วยทีไ่ หนได้กช็ ว่ ย ด้วยจิตใจ สุจริตเป็นพื้นฐานของความดี
ทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝน
ที่เผื่อแผ่โดยแท้
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ อบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
จักได้เติบโตขึน้ เป็นคนดีมปี ระโยชน์
วันที่ 20 เมษายน 2521)
และมีชวี ติ ทีส่ ะอาด ทีเ่ จริญมัน
่ คง
(พระบรมราโชวาท พระราชทาน
5. อ่อนโยน แต่ไม่ออ่ นแอ
เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้อง
ปี พุทธศักราช 2531)
รักษามารยาทอันดีงามสาหรับ
9. การเอาชนะใจตน ในการ
สุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ
ด
าเนิ
นชีวิตของเรา เราต้องข่มใจ
ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน
ไม่
ก
ระท
าสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจ
แต่ไม่ออ่ นแอ พร้อมจะเสียสละ
จริ
ง
ว่
า
ชั
ว
่
ว่าเสื่อม เราต้องฝืน
ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
ต้
อ
งต้
า
นความคิ
ดและความ
(พระบรมราโชวาท ในพิธพ
ี ระราชทาน
ประพฤติทุกอย่างทีร่ ู้สกึ ว่าขัดกับ
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถนุ ายน 2496) ธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่น
6. พูดจริง ทาจริง ผู้หนักแน่น ที่จะกระทาสิ่งที่เราทราบว่าเป็น
ในสัจจะพูดอย่างไร ทาอย่างนั้น ความดี เป็นความถูกต้อง และ
เป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทาเช่นนี้
จึงได้รับความสาเร็จ พร้อมทัง้
ความศรัทธาเชือ่ ถือและความยกย่อง ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดี
สรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูด บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้าจุน
แล้วทา คือ พูดจริง ทาจริง จึงเป็น ส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และ
จะช่วยให้ฟนื้ คืนดีขน
ึ้ ได้เป็นลาดับ
ปัจจัยสาคัญในการส่งเสริม
(
พระราชด
ารั
ส
พระราชทานเพื
่อ
เกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
เชิ
ญ
ไปอ่
า
น
ในพิ
ธ
เ
ี
ปิ
ด
การประชุ
ม
และสร้างเสริมความดี ความเจริญ
ยุวพุทธิกสมาคมทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 12
ให้เกิดขึน้ ทัง้ แก่บคุ คลและส่วนรวม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่
(พระบรมราโชวาท ในพิธพ
ี ระราชทาน
12 ธันวาคม 2551)
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

แม้อาจยังไม่ ก็จะแน่แก่ใจได้วา่ จะ
สาเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาต่อไป
ความแน่ใจดังนีเ้ ป็นอานิสงส์สาคัญ
อย่างหนึง่ ซึ่งจะทาให้ทา่ นภูมใิ จ มัน่ ใจ
ไม่ทอ้ แท้ เกิดพลังทัง้ กายและใจที่จะ
กระทาต่อไปจนถึงที่สดุ ขอให้ทุกคน
นาถ้อยคาของข้าพเจ้าไปคิดใคร่ครวญ
ให้แน่ชัด ให้เป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานและแก่การครองชีวติ
ของตนต่อไป...”
(พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2516)

สวัสดีคะ่
เข้าสู่เดือนแห่งวันพ่อ
ก็ขอนาสาระดีๆ เกี่ยวกับพ่อ
มาฝากท่านผู้อ่าน
เมื่ออ่านแล้วก็หวังว่าทุกท่าน
จะได้รับแนวคิดดีๆ ไปใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ทั้งในชีวิตประจาวัน
และการทางานให้มีความสุขต่อไป
และอย่าลืมทาความดีเพื่อสังคม
รวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วง
ปลายฝนต้นหนาวด้วยนะคะ

ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในเดือนนี้
1. โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การตรวจสอบเอกสาร
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ.อ. กาหนด”
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555
เวลา 8.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
2. งานขอบคุณบุคลากร
ประจาปี 2555
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555
ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.

