สาระความรูสูบ ุคลากร มก.

ฉบับที่ 20 มิถุนายน 2555 โดย : งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่

คานิยมหลัก มก. : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
อัตลักษณ : สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี

ปฐมนิเทศพนักงาน มก. 55

กองการเจาหนาทีไ่ ดรบั ผิดชอบ
การจัดโครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ จัดมาอยางตอเนือ่ ง
ในป 2555 นี้ เปนรุน ที่ 34, 35, 36 และ 37
โดยมีบคุ ลากรทีเ่ ขารับการปฐมนิเทศทัง้ หมดกวา 400 คน
จัดขึ้นที่ มก.บางเขน และทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
โดยไดไปศึกษาดูงานทีส่ ถานีวจิ ยั ปากชอง และศูนยวจิ ยั
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ หรือทีเ่ ราเรียกกันวา
“ไรสวุ รรณฯ” ซึง่ นอกจากผูเ ขารับการปฐมนิเทศจะได
ความรู และประโยชนอยางมากมายจากการเขารวมโครงการแลว
สิง่ สําคัญทีส่ ดุ คือ “มิตรภาพและเครือขายทีเ่ กิดขึ้น”

¤ÇÒÁÃÙ´Õæ ºÒ§ÊÇ¹
¨Ò¡o¤Ã§¡ÒÃ½¡oºÃÁ»°Á¹ie·È¾¹a¡§Ò¹ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÏ 2555

มก.กับการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาล” โดย ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน และ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ ทองภักดี

การพัฒนาประเทศ จําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือความพอมีพอกิน
พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการ และใชอปุ กรณที่ประหยัด
แตถกู ตองตามหลักวิชาเมื่อไดพ้นื ฐานมั่นคงพรอมพอควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสราง
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ ที่สงู ขึ้นโดยลําดับตอไป
¨Ò¡ . ¾ÃaºÃÁÃÒoªÇÒ·ã¹¾i¸Õ¾ÃaÃÒª·Ò¹»ÃiÒºaµÃ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ 19 ¡Ã¡®Ò¤Á 2517

µÒÁÊÀÒÇ¡ÒÃ³æÅa¡ÃaæÊoÅ¡ÒÀiÇaµiã¹oÅ¡»¨¨uº¹a ·ÕèÁÕ¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§oÂÒ§µoe¹ืèo§ ·íÒãË
ËÅa¡»ÃaªÒeÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§ ¢o§¾ÃaºÒ·ÊÁe´ç¨¾Ãae¨ÒoÂÙËaÇ ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤a·Õ·è Òí ãË
eÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª»ÃaoÂª¹¨Ò¡oÅ¡ÒÀiÇµa ¹ä´oÂÒ§ÃÙe·Ò·a¹ ÁÕÀÙÁi¤Áu ¡a¹ ·a§é µoµ¹eo§æÅaÊa§¤Á
o´Â»ÃaªÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶»ÃaÂu¡µãªä´ã¹ËÅÒÂÁiµi æÅaËÅÒÂÃÙ»æºº äÁÁÕÊÙµÃÊíÒeÃç¨ æµÅa¤¹
¨aµo§¾i¨ÒÃ³ÒµÒÁ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁã¹æµÅa¡Ã³Õ ãËÊo´¤Åo§¡aºe§ืoè ¹ä¢ æÅaÊÀÒÇa
·Õèe¼ªioÂÙ ¢oÂ¡µaÇoÂÒ§µÒÁ¡ÃaæÊ¾ÃaÃÒª´íÒÃaÊ¢o§ã¹ËÅÇ§ eª¹
1. ·íÒ o¤Ã§¡ÒÃoaäÃ ¡ç¨aµo§¹ึ¡¶ึ§¢¹Ò´·Õeè ËÁÒaÊÁ¡aº·ÕèeÃÕÂ¡ÇÒ oaµÀÒ¾ ËÃืo
¡aºÊiè§æÇ´ÅoÁ ©a¹a¹é ¡ÒÃ·Õè¨a·íÒo¤Ã§¡ÒÃoaäÃ ¨aµo§·íÒ´ÇÂ¤ÇÒÁÃoº¤oº
æÅaoÂÒµÒoµe¡i¹ä»
2. ·aé§ËÁ´¹Õé¾Ù´oÂÒ§¹Õé¡¤ç ืo eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§¹a¹è eo§ eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§·Õèä´ÂíéÒæÅÇ
ÂíéÒoÕ¡æ»Åe»¹ÀÒÉÒoa§¡ÄÉÇÒ SUFFICIENCY ECONOMY ã¤Ãµoã¤Ã¡çµoÇÒ
ÇÒäÁÁÕ SUFFICIENCY ECONOMY æµÇÒe»¹¤íÒãËÁ¢o§eÃÒ¡çä´ ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ
»ÃaËÂa´æµäÁãª¢ÕéeË¹ÕÂÇ ·íÒoaäÃ´ÇÂ¤ÇÒÁoaÅuÁoÅÇÂ¡a¹ ·íÒoaäÃ´ÇÂeËµuæÅa¼Å ¨ae»¹
eÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§ æÅÇ·u¡¤¹¨aÁÕ¤ÇÒÁÊu¢æµ¾oe¾ÕÂ§
·Õ¡è ÅÒÇÁÒe»¹e¾ÕÂ§ÊÇ¹Ë¹ึè§ ´a§¹aé¹ ¾Ç¡eÃÒªÒÇ¹¹·ÃÕ¨ึ§¤ÇÃeÃÕÂ¹ÃÙæÅa
¹íÒËÅa¡»ÃaªÒeÈÃÉ°¡i¨¾oe¾ÕÂ§ÁÒ»Ãaº/»ÃaÂu¡µãªãËeËÁÒaÊÁ ·a§é µoªÕÇiµ»Ãa¨íÒÇa¹æÅa
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ãËÃÙe·Ò·a¹æÅa¾ÃoÁÃaº¡aº¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§ e¾ืèo·ÕèÊu´·ÒÂæÅÇeÃÒ·u¡¤¹¨aä´ÁÕ
ªÕÇiµ·ÕèÊÁ´uÅ Áaè¹¤§ æÅaÂaè§Âื¹ ÊÒÁÒÃ¶e¨ÃiÃoÂµÒÁ¾ÃaÂu¤ÅºÒ·ä´oÂÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊu¢

¾u·¸ªÂa¹µÕ 2600 »
æË§¡ÒÃµÃaÊÃÙ
พุทธชยันตี 2600 ป หรือ พุทธชยันตี 2600 ป
แหงการตรัสรู เปน เทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มค
ี วาม
เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 2600 ป
แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555
โดยวัตถุประสงคของพุทธชยันตีในประเทศตาง ๆ มุงการจัดกิจกรรม
เพื่อถวายเปนพุทธบูชาเปนวาระพิเศษตลอดทัง้ ป เชน การจัดกิจกรรมพุทธบูชา
การปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเฉลิมฉลองรําลึก
ในโอกาสครบรอบ 2600 ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจาในวันวิสาขบูชา
เมื่อ 45 ป กอนพุทธศักราช
ในประเทศไทย มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา งานฉลองสัมพุทธชยัน
ตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ระยะเวลาจัดงานตั้งแต เทศกาลวิ
สาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ผา นมาเปนตนไป จนถึงสิ้นป พ.ศ.
2555

ที่มา : www. wikipedia.org/wiki/พุทธชยันตี
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