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กองการเจาหนาทีไ่ดรบัผดิชอบ 
การจดัโครงการฝกอบรมปฐมนเิทศพนกังาน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ซึง่จดัมาอยางตอเนือ่ง  
ในป 2555 นี ้เปนรุนที ่34, 35, 36 และ 37  

โดยมบีคุลากรทีเ่ขารบัการปฐมนเิทศทัง้หมดกวา 400 คน 
จดัขึ้นที ่มก.บางเขน และทีจ่งัหวดันครราชสมีา  

โดยไดไปศกึษาดงูานทีส่ถานวีจิยัปากชอง และศูนยวจิยั
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาต ิหรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา  

“ไรสวุรรณฯ” ซึง่นอกจากผูเขารบัการปฐมนเิทศจะได
ความรู และประโยชนอยางมากมายจากการเขารวมโครงการแลว 
สิง่สาํคัญทีส่ดุคือ “มติรภาพและเครอืขายทีเ่กดิขึ้น” 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พทุธชยนัต ี2600 ป หรอื พทุธชยนัต ี2600 ป  
แหงการตรสัรู เปน เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มคีวาม
เกี่ยวเน่ืองกบัวันวิสาขบชูา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2600 ป  
แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ในวนัวสิาขบชูา พ.ศ. 2555 

โดยวัตถปุระสงคของพทุธชยันตีในประเทศตาง ๆ มุงการจัดกจิกรรม
เพื่อถวายเปนพุทธบชูาเปนวาระพิเศษตลอดทัง้ป เชน การจัดกจิกรรมพทุธบชูา 
การปฏบิัติธรรม และการจัดกจิกรรมเพื่อสังคม เพ่ือเฉลิมฉลองรําลึก 
ในโอกาสครบรอบ 2600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจาในวันวิสาขบูชา  
เม่ือ 45 ป กอนพุทธศักราช  

ในประเทศไทย มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา งานฉลองสัมพทุธชยัน
ตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ระยะเวลาจัดงานต้ังแต เทศกาลวิ
สาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผานมาเปนตนไป จนถึงสิ้นป พ.ศ. 
2555  

ที่มา : www. wikipedia.org/wiki/พุทธชยันตี 
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      ¹ÒÂÊ§ �Ò ´ÒÁÒ¾§É � ¼Ù�eªÕèÂÇªÒ´ �Ò¹oÀª¹Ò¡ÒÃ 
¡ÃÁo¹ÒÁaÂ ¡Å�ÒÇ¶ ึ§Çi¸Õ¡ÒÃ´ÙæÅÊu¢ÀÒ¾ ÊíÒËÃaº¼Ù�ªÁ
¿uµºoÅÂÙoÃ 2012 Ç�Ò ª�Ç§¡ÒÃæ¢ �§¢a¹e» �¹eÇÅÒ¡ÅÒ§´ ึ¡
¢o§»Ãae·Èä·Â ºÃÃ´Ò¤oºoÅ·aé§ËÅÒÂ¨ึ§µ �o§¹o¹´ ึ¡
æÅaµ ืè¹eª�Ò e¡i´¡ÒÃo´¹o¹ « ึè§¼ÅeÊÕÂ¢o§¡ÒÃo´¹o¹
µi´µ �o¡a¹ËÅÒÂ¤ ื¹ ¨a·íÒãË �ÁÕoÒ¡ÒÃeË¹ ืèoÂ§�ÒÂ o�o¹e¾ÅÕÂ 
eÇÕÂ¹ÈÕÃÉa ÃaººÂ�oÂoÒËÒÃ·íÒ§Ò¹¼i´»¡µi · �o§¼Ù¡ 
Ë§u´Ë§i´§�ÒÂ æÅaoÒ¨·íÒãË �ÁÕoo¡ÒÊe ç̈º» �ÇÂä´ �§�ÒÂ ÁÕoÃ¤·Õè
oÒ¨µÒÁÁÒ eª�¹ oÃ¤o�Ç¹ ¨Ò¡Ã�Ò§¡ÒÂãª �¾Åa§§Ò¹äÁ�ËÁ´ 
¨aÊaÊÁe» �¹ä¢Áa¹äÇ� ·íÒãË �¹éíÒË¹a¡µaÇe¾ièÁ¢ึé¹ä´ �§�ÒÂ 
oÃ¤ËaÇã¨ ¨Ò¡¡ÒÃÅu�¹eªÕÂÃ �·ÕÁ·Õèªoº 
     Çi̧ Ṍ ÙæÅÊu¢ÀÒ¾ã¹ª �Ç§¿uµºoÅÂÙoÃ ¤ÇÃËÒeÇÅÒ
¹o¹µi´µ �o¡a¹ãË �ä´ �¹Ò¹ËÅÒÂªaèÇoÁ§ ËÃ ืo¤ÇÃ¹o¹µaé§æµ �
ËaÇ¤èíÒ¡ �o¹¡ÒÃ·Õè¨a´ÙºoÅã¹µo¹´ ึ¡ ¤ÇÃ¾a¡ÊÒÂµÒÃaËÇ�Ò§
¡ÒÃËÂú ¾a¡¤Ãึè§ ËÃืoe¤Åืèo¹äËÇÃ�Ò§¡ÒÂÃaËÇ�Ò§´ÙºoÅ e¾ ืèo
Â ื´¡Å�ÒÁe¹ืéo äÁ �¤ÇÃ¡Åaé¹» �ÊÊÒÇa¢³aªÁ e» �¹µ �¹       
     ¹o¡¨Ò¡¹Õé æ¹a¹íÒäÁ �¤ÇÃ¡i¹oÒËÒÃÃaËÇ�Ò§´ÙºoÅ 
e¾ÃÒae» �¹ª �Ç§´ ึ¡ ¨a·íÒãË �Ã �Ò§¡ÒÂµ �o§·íÒ§Ò¹oÂÙ�µÅo´eÇÅÒ 
oÒ¨e¡i´oÒ¡ÒÃ¡Ã´äËÅÂ �o¹ã¹¢³a¹o¹ËÅaº ãË �ËÅÕ¡eÅÕèÂ§
¡ÒÃ´ ืèÁe¤Ãืèo§´ ืèÁæoÅ¡oÎoÅ� ¹éíÒoa´ÅÁ ¢¹Á¡Ãuº¡Ãoº 
e¾ÃÒa¨ae¾ièÁÀÒÃaµ �oÃaºº¡ÒÃÂ�oÂoÒËÒÃã¹Ã �Ò§¡ÒÂ 

http://www.innnews.co.th 
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วิธีการดบูอลยูโร 2012 ในชวงดกึ 
แลวไมปวยเปนโรคสารพดั 

    �มก.กบัการเรยีนรูตามรอยพระยคุลบาล” โดย ผศ.ดร.ธนัวา จิตตสงวน และ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ  ทองภักดี   
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สวัสดีคะ 
   พบกนัอีกแลวนะคะ 
หลังจากหางหายไปนาน 
กลับมาคราวนี้ก็นําสาระดีๆ  
แบบเบาๆ มาเลาสูกนัฟง
เชนเคย  

การพฒันาประเทศ จําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกิน 
พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการ และใชอุปกรณที่ประหยดั 
แตถูกตองตามหลักวิชาเมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบติัไดแลว จึงคอยสราง 
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ ที่สูงข้ึนโดยลาํดบัตอไป 

  µÒÁÊÀÒÇ¡ÒÃ³ �æÅa¡ÃaæÊoÅ¡ÒÀiÇaµiã¹oÅ¡» �¨ üºa¹·ÕèÁÕ¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§oÂ �Ò§µ �oe¹ืèo§ ·íÒãË �  
�ËÅa¡»ÃaªÒeÈÃÉ°¡ï ¾oe¾ÕÂ§� ¢o§¾ÃaºÒ·ÊÁe ḉ¨¾Ãae �̈ÒoÂÙ�ËaÇ ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤a·Õè·íÒãË �
eÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª �»ÃaoÂª¹ �¨Ò¡oÅ¡ÒÀiÇaµ¹ �ä �́oÂ �Ò§ÃÙ�e· �Ò·a¹ ÁÕÀÙÁi¤u�Á¡a¹ ·aé§µ �oµ¹eo§æÅaÊa§¤Á  
  o´Â»ÃaªÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶»ÃaÂu¡µ �ãª�ä �́ã¹ËÅÒÂÁiµi æÅaËÅÒÂÃÙ»æºº äÁ �ÁÕÊÙµÃÊíÒeÃç¨ æµ �Åa¤¹
¨aµ �o§¾i¨ÒÃ³ÒµÒÁ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁã¹æµ �Åa¡Ã³Õ ãË �Êo´¤Å�o§¡aºe§ ืèo¹ä¢ æÅaÊÀÒÇa 
·Õèe¼ªioÂÙ� ¢oÂ¡µaÇoÂ �Ò§µÒÁ¡ÃaæÊ¾ÃaÃÒª í́ÒÃaÊ¢o§ã¹ËÅÇ§ eª�¹ 
   1.  ·íÒ o¤Ã§¡ÒÃoaäÃ ¡ç¨aµ �o§¹ ึ¡¶ึ§¢¹Ò´·ÕèeËÁÒaÊÁ¡aº·ÕèeÃÕÂ¡Ç �Ò oaµÀÒ¾ ËÃืo  
¡aºÊiè§æÇ´Å�oÁ ©a¹aé¹ ¡ÒÃ·Õè¨a·íÒo¤Ã§¡ÒÃoaäÃ ¨aµ �o§·íÒ �́ÇÂ¤ÇÒÁÃoº¤oº  
æÅaoÂ �ÒµÒoµe¡i¹ä» 
   2.  ·aé§ËÁ´¹Õé¾Ù´oÂ �Ò§¹Õé¡ç¤ ืo eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§¹aè¹eo§ eÈÃÉ°¡ï ¾oe¾ÕÂ§·Õèä �́ÂíéÒæÅ�Ç
ÂíéÒoÕ¡æ»Åe» �¹ÀÒÉÒoa§¡ÄÉÇ�Ò SUFFICIENCY ECONOMY ã¤Ãµ �oã¤Ã¡çµ �oÇ �Ò  
Ç�ÒäÁ�ÁÕ SUFFICIENCY ECONOMY æµ �Ç�Òe» �¹¤íÒãËÁ �¢o§eÃÒ¡çä �́ ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ�Ò 
»ÃaËÂa´æµ �äÁ �ãª�¢ÕéeË¹ÕÂÇ ·íÒoaäÃ �́ÇÂ¤ÇÒÁoaÅu�ÁoÅ�ÇÂ¡a¹ ·íÒoaäÃ �́ÇÂeËµuæÅa¼Å ¨ae» �¹
eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§ æÅ�Ç·u¡¤¹¨aÁÕ¤ÇÒÁÊu¢æµ �¾oe¾ÕÂ§ 
   ·Õè¡Å �ÒÇÁÒe» �¹e¾ÕÂ§Ê�Ç¹Ë¹ ึè§ á§¹aé¹ ¾Ç¡eÃÒªÒÇ¹¹·ÃÕ¨ึ§¤ÇÃeÃÕÂ¹ÃÙ�æÅa 
¹íÒËÅa¡»ÃaªÒeÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§ÁÒ»Ãaº/»ÃaÂu¡µ �ãª�ãË �eËÁÒaÊÁ ·aé§µ �oªÕÇiµ»Ãa í̈ÒÇa¹æÅa
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ãË �ÃÙ�e· �Ò·a¹æÅa¾Ã�oÁÃaº¡aº¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§ e¾ ืèo·ÕèÊu´· �ÒÂæÅ �ÇeÃÒ·u¡¤¹¨aä �́ÁÕ
ªÕÇiµ·ÕèÊÁ úÅ Áaè¹¤§ æÅaÂaè§Â¹ื ÊÒÁÒÃ¶e¨ÃiÃoÂµÒÁ¾ÃaÂu¤ÅºÒ·ä �́oÂ �Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊu¢ 


	สารความรู้ มิย 55 t1.pdf
	สาระความรู้ มิย

