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นางสาวชญาสินี  ตั้งศรีมงคล 
บรรณารักษ 

 
 
จิตใจท่ีเปนกลาง... 
 
“หลักของคุณธรรม คือการคิดดวยจิตใจท่ีเปนกลาง 
กอนจะพูดจะทําส่ิงไร จําเปนตองหยุดคิดเสียกอน เพื่อ
รวบรวมสติใหต้ังมั่น และใหจิตสวางแจมใส ซึ่งเมื่อ
ฝกหัดจนคุนเคยชํานาญแลว จะกระทําไดคลองแคลว 
ชวยใหสามารถแสดงความรู ความคิด ในเร่ืองตาง ๆ 
ใหผูฟงเขาใจไดงาย ไดชัด ไมผิดท้ังหลักวิชาท้ังหลัก
คุณธรรม” 
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
 
 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 
        ขาพเจาจะยึดหลักคุณธรรมในเร่ืองจิตใจท่ีเปนกลาง เพราะ ความลําเอียงหรือความ
ไมเปนกลาง เปนบอเกิดแหงความขัดแยงของคนในสังคมทุกระดับ ไมเวนแมแตในสังคม
การทํางาน  ซ่ึงในยุคปจจุบัน คนท่ีมีความสามารถ มักจะมีความหย่ิง ทะนงตนในความรู
ความสามารถท่ีมีอยูของตนเอง โดยไมฟงความคิดเห็นหรือเปดใจมองในมุมของผูอ่ืน 
แมแตคนท่ีทํางานมานาน ก็มักจะไมยอมรับฟงความคิดเห็นของคนรุนใหม  คนรุนใหมก็ไม
เช่ือฟงคนรุนเกาท่ีตนมองวาโบราณ ลาสมัย  ทําใหการทํางานเปนไดดวยความลําบาก เกิด
ความขัดแยง ขาดความสามัคคี ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดการทะเลาะเบาะแวง 
โตเถียง เพราะลวนแลวแตไมคิดกอนพูด จิตใจขุนมัว มองเห็นแตความผิดพลาดของผูอ่ืน 
ไมยอมรับขอผิดพลาดหรือจุดบกพรองของตัวเอง ไมเปดใจมองถึงขอดีของคนรอบขาง 
ตลอดจนการทํางาน หากไมเปดใจยอมรับวิธีการใหมๆ หรือ ไมยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในองคกร บุคคลหรือหนวยงานน้ัน ยอมจะพัฒนาไปไดยาก 
         หากทุกคน ขัดเกลาจิตใจ มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต คิด ทํา พูดดวยจิตใจท่ีเปน
กลาง ปญหาหนักจะเบาบางลง ปญหาเล็กนอยก็จะ คล่ีคลาย การทํางานจะราบร่ืน ควรใช
สติไตรตรอง ต้ังมั่นจิตใจไปท่ีความตองการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ใชความรู
ความสามารถไปในทางท่ีดี มจิีตใจเมตตา แบงปนความรูใหแกเพื่อนรวมงาน ไมแขงขัน ไม
อยากเกงคนเดียว ดีเดนคนเดียว ใชความรูควบคูไปกับคุณธรรม ยอม จะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาท้ังตอตนเอง เพื่อนรวมงาน และตอหนวยงานดวย 
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นางสาวประภัสสร พรหมจรรย 
บรรณารักษ 

 
 

“คุณธรรมขอหน่ึง...ท่ียังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจ
ของคนไทยก็คือ... �การให� 

การใหน้ี...ไมวาจะใหส่ิงใด แกผูใด โดยสถานใดก็ตาม 
เปนส่ิงท่ีพึงประสงคอยางย่ิง เพราะเปนเคร่ือง
ประสานไมตรีอยางสําคัญระหวางบุคคลกับบุคคล
และใหสังคม มีความมั่นคงเปนปกแผนดวยสามัคคี
ธรรม” 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  

เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        พระราชดํารัสน้ีตรงกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือ ทาน หมายถึง การ
รูจักให รูจักเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือดวยการแบงปนส่ิงของใหแกผูอ่ืนท่ีควรให ตลอดจน
ใหปญญา และศิลปวิทยารวมไปถึงการใหอภัยแกผูอ่ืน ทําใหสังคมอยูกันอยางมีความสุข 
เพราะการชวยเหลือซ่ึงกันละกัน 

          ขาพเจาจะนําหลักธรรมขอน้ีไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันในดานตางๆ ไมวาจะ
เปนการมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ขาพเจาจะรูจักเสียสละในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืนในท่ีทํางาน แบงปนส่ิงของใหแกบุคคลอ่ืนผูท่ีไดรับ
ความทุกขยาก ลําบาก ขาพเจาจะชวยใหความรูใหการแนะนําในขอท่ีควรจะแนะนําตางๆ
แกผูอ่ืน รูจักแบงปน การใหคําแนะนํา ใหความรูศิลปวิทยาการ ความรูความสามารถท่ี
เรามีอยูใหกับเพื่อนรวมงานในองคกร ขาพเจาจะขวนขวายชวยทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเปน
สาธารณะประโยชน โดยมุงใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ไมเอารัดเอาเปรียบ รวมทุกข
รวมสุขชวยเหลือเก้ือกูลกันแกปญหา ชวยกันคิดในทางสรางสรรค เพื่อใหองคกรอยูเย็น
เปนสุข และรวมไปถึงการใหอภัยแกเพื่อนรวมงาน เมื่อเพื่อนรวมงานทํางานผิดพลาด
หรือไมประสบความสําเร็จ เพื่อใหบุคลากรในองคกรเปนบุคลากรท่ีมีนํ้าใจงาม นํ้าใจดี มี
ความรัก ความสามัคคี เปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากข้ึน 



หองสมุดคุณธรรม 

การดําเนินชีวิตโดยยึดแบบอยางคุณธรรมคําสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจารุวรรณ สมนึก 
บรรณารักษ 

 

“ตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา... 

'การดํารงชีวิตท่ีดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การ
ปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทน เปน
ท่ีต้ัง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็
อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางท่ี
จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแน 'ๆ  

 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน แกคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 
 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        การปรับปรุงตัวจะทําใหเราไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ เมื่อจะทํากิจการหรือ
หนาท่ีการงานอันใดกอตาม เวลาเหน่ือยลากับการทํางานเจออุปสรรคใดๆท่ีทําใหยอทอ
หากเราไมปรับปรุงตัวเองโดยเพื่อท่ีจะแกไขหรือไมพยายามท่ีจะศึกษาเรียนรู ไมมีความ
อดทนในการฝาฝนอุปสรรคเหลาน้ันท่ีเราจะกาวขามเพื่อใหมันผานไป ความยากลําบาก
และทอใจกอจะเกิดข้ึนได 

 

       ถึงแมนชีวิตในการทํางานกอจะมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง พัฒนาอยุเสมอ เพื่อให
ทันสมัยและทันตอเหตุการณตางๆ หากเรายังยึดมั่นการทํางานแบบเดิมๆ ไมปรับตัวเขา
กับสถานการณปจจุบัน จะทําใหลาหลังแลวระบบการการทํางานท่ีลมเหลวในอาชีพ เรา
จึงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาความรูความสามารถเพื่อนํามาใชกับหนาท่ีการงานใหเหมาะสม
และพัฒนางานใหทันสมัย ชีวิตการทํางานจะไดมีความสุขแลวมีความทาทายในการ
พัฒนางานของตนเองใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป 



หองสมุดคุณธรรม 
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นางสาวกนกศรี รัตนเสวี 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
“ความรับผิดชอบ” 
 
การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดย
ราบร่ืน จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําดวยความ
รับผิดชอบอยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไม
บิดเบือนจุดประสงคท่ีแทจริงของงานสําคัญท่ีสุดตอง
เขาใจความหมายของคําวา ความรับผิดชอบ ให
ถูกตอง 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙ 

 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        ขาพเจาขอนําคุณธรรมคําสอนของ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร นอมนํามาใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับหองสมุด “ความรับผิดชอบ” คือ 
การรูจักคุณคาของคน รูจักหนาท่ีของตนโดยใชจิตวิญญาณรูถึงทุกการกระทํา ทุกคําท่ีพูด
การอยูกับปจจุบันอยูกับลมหายใจใหบรรลุถึงประโยชนของการทํางานเพื่อใหเกิดผลงานท่ี
มีประสิทธิภาพตามวัตุประสงคและเปาหมายของผูรับบริการสุงสุดโดยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในหนาท่ีการงานท่ีสําเร็จลุลวง เมื่อทําผิดก็รูจักยอมรับ ปรับปรุงแกไขพัฒนาให
ถูกตอง รูจัก รูชอบในความดีของผูอ่ืน  เพื่อสรางสรรคโลกใหนาอยูรวมกับผูอ่ืน 

 



หองสมุดคุณธรรม 

การดําเนินชีวิตโดยยึดแบบอยางคุณธรรมคําสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสําราญ  จําปาทอง 
พนักงานพิมพ 

� 

“สามัคคี� หรือการปรองดองกัน ไมไดหมายความวา

คนหน่ึงพูดอยางหน่ึง...คนอื่นตองพูดเหมือนกันหมด
ลงทายชีวิตก็ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน 
แตตองทํางานใหสอดคลองกันแมจะขัดกันบาง...ก็
ตองสอดคลองกัน” 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเปนนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกัน ไมทะเลาะเบาะแวง วิวาทบาดหมางซ่ึงกันและกัน ความสามัคคี มีดวยกัน 2 
ประการ ไดแก 1. ความสามัคคีทางกาย ไดแก การรวมแรงรวมใจกันในการทํางาน 2. 
ความสามัคคีทางใจ ไดแก การรวมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปญหาข้ึน 

         ขาพเจาจะยึดนําพระราชดํารัส เร่ือง สามัคคี ไปใชในการดําเนินในชีวิตประจําวัน
ตางๆ คือ ในการทํางาน ขาพเจาพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานทุกคน 
รูจักท่ีจะเเบงปนเเละเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนของสวนรวม ขาพเจาจะรูจัก
ประนีประนอมยอมกัน ไมทะเลาะวิวาทแกงแยงกัน รูจักตกลงกันดวยไมตรีจิต ตองเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน หากอยากจะประสบความสําเร็จในทีมและงานผานไปไดดวยดี แมจะตอง
เจอกับปญหาและอุปสรรคมากมายหากทุกคนในทีมตองมีความจริงใจใหกันคอย
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันน้ัน รวมไปถึงการมีนํ้าใจซ่ึงกันและกัน รูจักใหอภัยและคอยเปน
กําลังใจในการทํางาน หากเพื่อนรวมงานน้ันรูสึกทอในการทํางานบางในบางคร้ัง นอกจาก
จะทําใหทีมประสบความสําเร็จแลว ยังสงผลดีตอองคกรของเราดวย ซ่ึงจะชวยใหองคกร
ท่ีเราอยูน้ันประสบความสําเร็จไดโดยงาย 

 



หองสมุดคุณธรรม 

การดําเนินชีวิตโดยยึดแบบอยางคุณธรรมคําสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุเทพ มั่นคง 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

 
“ คนทํางานดีคือคนมีระเบียบ ” 
 
ไดแกระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝก
ระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มีเร่ียวแรง มีความ
กระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทํางานสําเร็จดีไมได 
เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทําอะไรก็ไมถูกลําดับ
ข้ันตอน มีแตความลังเล และขัดแยง ท้ังในความคิด 
ท้ังในการปฏิบัติงาน ขาราชการจึงจําเปน ตองฝก
ระเบียบในตนเองข้ึน ระเบียบน้ันจักไดชวย
ประคับประคองสงเสริมใหตน ทํางานไดดีข้ึนและ
ประสบความเจริญมั่นคงในราชการ 
 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗ 

 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        ขาพเจาขอนําคุณธรรมคําสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฏบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขอ
นอมนํามาใชในการปฎิบัติงานเก่ียวกับงานหองสมุด ในดาน การทํางานใหมีระเบียบมาก
ข้ึน คือการนํามาพัฒนาการทํางานของตนเองใหรูจักความรอบคอบ ความเปนระเบียบ
วินัยในตนเอง เพื่อใหงานท่ีปฎิบัติน้ัน ๆ บรรลุถึงประโยชนของการทํางานเพื่อใหงานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพใหตรงตามเปาหมาย 



หองสมุดคุณธรรม 

การดําเนินชีวิตโดยยึดแบบอยางคุณธรรมคําสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธนภัทร  ศรีถาพร 

ผูปฏิบัติงานบริหาร  

 
 

“การรูจักประมาณตน… 

การรูจักประมาณตน ไดแก การรูจักและยอมรับวาตนเองมี
ภูมิปญญาและความสามารถดานไหน เพียงใด และควรจะ
ทํางานดานไหน อยางไร การรูจักประมาณตนนี้ จะทําให
คนเรารูจักใชความรูความสามารถท่ีมีอยูไดถูกตองเหมาะสม
กับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ท้ังยัง
ทําใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู และเพิ่มพูน
ประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริมศักยภาพท่ีมีอยู
ในตนเองใหยิ่งสูงข้ึน” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ร.๙ ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 
 
คุณธรรมท่ีปฏิบัติ : 
 

        ถาทุกคนรูจักการประมาณ หรือตัวเรารูจักประมาณไมวาจะเปนเร่ืองใด หรือทํา
อะไรอยูกอจะทําใหชีวิตเจริญ รุงเรือง รวมถึงจะสงผลใหครอบครัวมีความสุข และทําให
คนรอบขางยอมรับในตัวเราวาตัวเรามีความรูและมีภูมิปญญา การยอมรับในภูมิปญญา
ของคนอ่ืนกอเปนขอดีของตัวเรา เพราะเราอยูในสังคมหมูมากตองรูจักและยอมรับภูมิ
ปญญาของคนในสังคม 


