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ค่านิยมหลัก มก. : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 

ฉบับที่ 24 ธันวาคม 2555  
โดย งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ 

เฉลิมพระชนม ์
 พรรษา 

นวภูมีจักรีวงศ์ทรงกษัตริย ์
ทรงด ารัส"พระราชสตัยาธิษฐาน"     

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมการย์ 
ประโยชน์สานสุขเกื้อเพื่อชาวไทย     
แผ่นดินแล้งแห้งดับกลับชุ่มฉ่ า   
โครงการน้ าพระด าริพิรุณผล  
ดินพึ่งน้ าน้ าพึ่งป่าป่าพึ่งคน    
วัฏฏะวนหนทางต่างพึ่งพา  
ชาวประชาฝ่าพ้นหนวิกฤติ    

ด้วย"พอเพียง"เลี้ยงชวีิตทรงคิดเห็น  
สยามดิเรกเอกราชชาติร่มเย็น    

ไร้ทุกข์เข็ญเด่นสง่าสถาวร  
มิ่งมหามงคลชนท้ังชาติ    

ขอประกาศเทิดไท้องค์พระทรงศรี 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งหล้าท่ัวธานี    
ขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรม์  
พระชนม์ชื่นยืนนานวารบรรจบ 
แปดสิบห้าชันษาครบเฉลิมขวัญ 

เหล่าทวยราษฎร์แซ่ซ้องฉลองพลัน 
รวมใจมั่นรักพ่อหลวงของปวงชน 

ลกูนนทรขีอน้อมกราบเบ้ืองพระยคุลบาท 
กษัตริย์ราช พระบารมีแผ่ไพศาล   

บุญคุ้มลูก คุ้ม มก. มาช้านาน 
จะสืบสาน “เกษตรศาสตร์” 

ให้ก้าวไกล   

สาระความรู้สู่บุคลากร มก. 

(http://bbznet.pukpik.com และ พลอยใจ)  

บุคลากร มก. พร้อมใจภักด์ิร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน  

ในการเสด็จออกมหาสมาคม  
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 
ณ พระท่ีน่ังอนันตสมาคม วันพธุท่ี  5 ธันวาคม 2555 

พระราชด ารัส 

      “...ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรยีงกัน ของทกุทา่น  

อยา่งทีไ่ดเ้หน็ในวนันี ้ท าใหข้า้พเจา้ปลืม้ใจ มกี าลงัใจมากขึน้ ดว้ยมคีวาม

เชือ่เสมอมาว่า ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี ้เป็นปัจจัยอย่างส าคัญ 

ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมขีึน้ ทั้งในหมู่คณะ และในชาติ

บ้านเมือง และถา้คนไทยเรายงัมคีณุธรรมขอ้นีป้ระจ าอยูใ่นจติใจ กม็ี

ความหวงัไดว้า่ บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอด

ปลอดภัย และด ารงม่ันคงต่อไป ให้ตลอดรอดฝัง่อย่างแน่นอน...” 

5 ธันวาคม 2555 



สาระความรู้สู่บุคลากร มก. ฉบับที่ 24                    หน้า 2

สวัสดีคะ่ 
เข้าสู่เดือนแห่งวันพ่อ  

ก็ขอน าสาระดีๆ เกี่ยวกับพ่อ 
มาฝากท่านผู้อ่าน  

เมื่ออ่านแล้วก็หวังว่าทุกท่าน 
จะได้รับแนวคิดดีๆ  ไปใช้เป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ท้ังในชีวิตประจ าวัน 

และการท างานให้มีความสุขต่อไป 
และอย่าลืมท าความดีเพื่อสังคม 

รวมท้ังดูแลสุขภาพในช่วง 
ปลายฝนต้นหนาวด้วยนะคะ   

 

ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในเดอืนนี ้

1. โครงการประชุมสัมมนา  
เรื่อง “การตรวจสอบเอกสาร 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด” 
ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2555   
เวลา 8.30 - 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย ์  
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
2. งานขอบคุณบุคลากร  

ประจ าปี 2555  
ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 

ณ บริเวณด้านหน้า 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น. 

9 ค าสอนพอ่ 
   1. ความเพยีร การสรา้งสรรค์
ตนเอง การสร้างบ้านเมืองกต็าม 
มใิชว่า่สรา้งในวนัเดยีว ตอ้งใชเ้วลา 
ต้องใชค้วามเพียร ตอ้งใช้ความ
อดทน เสียสละ แตส่ าคัญทีสุ่ด
คือความอดทนคือไม่ย่อทอ้  
ไม่ย่อทอ้ในสิง่ที่ดงีาม สิ่งทีด่งีาม
นั้นท ามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่า
ไม่ไดผ้ล ไม่ดงั คอืดูมันครึท าดีนี ่
แต่ขอรับรองว่าการท าใหด้ีไม่ครึ
ต้องมคีวามอดทน เวลาข้างหน้า
จะเห็นผลแน่นอนในความอดทน
ของตนเอง 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันท่ี 27 ตุลาคม 
2516) 
   2. ความพอดี  ในการสร้างตัว
สร้างฐานะน้ันจะต้องถอืหลัก 
คอ่ยเปน็คอ่ยไป ดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงัและความพอเหมาะ
พอดี ไม่ท าเกินฐานะและก าลงั 
หรือท าด้วยความเรง่รีบ เมื่อมี
พืน้ฐานแนน่หนารองรบัพรอ้มแลว้ 
จึงคอ่ยสร้างค่อยเสรมิความ
เจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น 
ตามตอ่กันไปเป็นล าดับผลที่
เกดิขึน้จงึจะแนน่อน มหีลกัเกณฑ์ 
เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน 
(พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทาน
ปรญิญาบตัรของมหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2540) 
   3. ความรู้ตน เด็กๆ ท าอะไร
ต้องหัดให้รูต้ัว การรู้ตัวอยู่เสมอ
จะท าให้เป็นคนมีระเบียบและคน
ที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่า
เรียนและท าการงานต่างๆ ได้
โดยถูกตอ้งรวดเร็ว จะเป็นคนท่ี
จะสรา้งความส าเรจ็และความเจรญิ 
ให้แกต่นเองและส่วนรวมใน 

อนาคตไดอ้ย่างแน่นอน 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานลง
พมิพใ์นหนงัสอื วันเด็ก ประจ าป ี2521) 
   4. คนเราจะต้องรบัและ 
จะตอ้งให้ คนเราจะเอาแตไ่ด้
ไม่ได้ คนเราจะตอ้งรับและ
จะต้องให้ หมายความว่าตอ่ไป 
และเดีย๋วนีด้ว้ยเมือ่รบัสิง่ของใดมา 
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น 
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้าง 
ความสามคัคใีหห้มูค่ณะและในชาต ิ
ท าให้หมูค่ณะและชาติประชาชน
ทั้งหลายมีความไว้ใจซึง่กันและ
กนัได ้ชว่ยทีไ่หนไดก้ช็ว่ย ดว้ยจติใจ
ที่เผื่อแผ่โดยแท้  
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันท่ี 20 เมษายน 2521) 

   5. อ่อนโยน แต่ไม่ออ่นแอ  
ในวงสงัคมนั้นเล่า ท่านจะต้อง
รักษามารยาทอันดงีามส าหรับ
สุภาพชน รู้จักสมัมาคารวะ  
ไม่แขง็กระด้าง มคีวามอ่อนโยน
แต่ไม่ออ่นแอ พรอ้มจะเสียสละ
ประโยชนส์่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
(พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั วันท่ี 25 มถินุายน 2496) 

   6. พูดจริง ท าจริง ผู้หนกัแน่น
ในสัจจะพดูอย่างไร ท าอย่างนั้น 
จึงไดร้ับความส าเร็จ พรอ้มทัง้
ความศรทัธาเชือ่ถอืและความยกยอ่ง
สรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพดู
แลว้ท า คอื พดูจรงิ ท าจรงิ จงึเปน็
ปัจจัยส าคัญในการสง่เสรมิ
เกียรตคิุณของบคุคลให้เด่นชดั 
และสรา้งเสรมิความด ีความเจรญิ 
ใหเ้กดิขึน้ทัง้แกบ่คุคลและสว่นรวม
(พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั วันท่ี 10 กรกฎาคม 2540) 

   7. หนังสือเปน็ออมสนิ   
หนังสอืเป็นการสะสมความรู้
และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้
สรา้งมา ท ามา คดิมา แตโ่บราณกาล
จนทกุวนันี ้หนงัสอืจงึเปน็สิง่ส าคญั 
เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรูแ้ละ
เป็นออมสิน เป็นสิง่ที่จะท าให้ 
มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท ้
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
คณะสมาชิกห้องสมุดท่ัวประเทศ ใน
โอกาสท่ีเขา้เฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2514) 
   8. ความซ่ือสตัย ์ ความซือ่สตัย์
สุจรติเป็นพื้นฐานของความด ี
ทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝน
อบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อ
จกัไดเ้ตบิโตขึน้เปน็คนดมีปีระโยชน์ 
และมชีวีติทีส่ะอาด ทีเ่จรญิมัน่คง
(พระบรมราโชวาท พระราชทาน
เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก  
ปี พุทธศักราช 2531) 
   9. การเอาชนะใจตน  ในการ
ด าเนินชีวิตของเรา เราต้องขม่ใจ
ไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจ
จริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืน 
ต้องต้านความคดิและความ
ประพฤติทุกอย่างทีรู่้สกึว่าขัดกับ
ธรรมะ เราตอ้งกล้าและบากบั่น
ที่จะกระท าสิ่งที่เราทราบว่าเป็น
ความดี เป็นความถกูตอ้ง และ
เป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันท าเช่นนี้ 
ให้ได้จริงๆ ใหผ้ลของความดี
บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ าจุน
ส่วนรวมไวม้ิให้เสื่อมลงไป และ
จะชว่ยใหฟ้ืน้คนืดขีึน้ไดเ้ปน็ล าดบั 
(พระราชด ารัส พระราชทานเพื่อ
เชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุม 
ยวุพทุธกิสมาคมท่ัวประเทศ ครัง้ท่ี 12 
ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี 
12 ธันวาคม 2551) 
 

    “...การท างานอยา่งใหม้คีณุภาพ ใหไ้ดผ้ล

บรบิรูณน์ัน้ จะท าอยา่งไรเบื้องตน้ ตอ้งท า

ความเหน็ใหถ้กูตอ้งในงานทีจ่ะท าเสยีกอ่น 

โดยใช้ปัญญาไตรต่รองให้เหน็เหตทุีแ่ท ้

ผลที่แท้ ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่พงึ

มุ่งหวัง แล้ววางแผนการอันแน่นอน ขอให้

ถอืวา่การงานทีจ่ะท านัน้ตอ้งการเวลา  

เปน็งานทีม่ผีูด้ าเนนิมากอ่นแลว้ ทา่นเปน็ผู้

ทีจ่ะเขา้ไปเสรมิก าลงั จงึตอ้งมคีวามอดทน

ที่จะเข้าไปรว่มมอืกับผู้อื่น ต้องปรองดอง

กับเขาให้ได้ แม้เห็นว่ามีจุดหนึง่จุดใด

จะต้องแกไ้ขปรับปรุง ก็ต้องคอ่ยพยายาม

แกไ้ขไปตามทีถ่กูทีค่วร อยา่ไดด้ว่นหกัหาญ 

มิฉะนั้นจะเกิดความรา้วฉาน จะเกิดความ

ท้อแท้เป็นอุปสรรคให้งานหยดุชะงักลง

กลางคัน เมื่อท่านตั้งใจด ีมีแผนงานดี  

มีหลักวชิา มีเหตุผล มีสติรอบคอบในงาน

ที่ท าแล้ว จะเกิดความทราบตระหนักด้วย

ตนเองขึน้ว่า งานที่ท านัน้จะไดผ้ลดี

ปัจจุบันทันตาเห็น แน่นอน ปรากฏผลใน 

แม้อาจยังไม่ ก็จะแน่แก่ใจได้วา่จะ

ส าเร็จลุล่วงด้วยดใีนเวลาต่อไป  

ความแน่ใจดงันีเ้ป็นอานสิงส์ส าคัญ

อย่างหนึง่ ซึ่งจะท าให้ทา่นภูมใิจ มัน่ใจ 

ไม่ทอ้แท้ เกิดพลังทัง้กายและใจที่จะ

กระท าต่อไปจนถงึที่สดุ ขอใหทุ้กคน

น าถอ้ยค าของข้าพเจา้ไปคดิใคร่ครวญ

ให้แน่ชัด ให้เปน็ประโยชน์แก่การ 

ปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานและแกก่ารครองชีวติ

ของตนต่อไป...” 
(พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2516) 
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