
 
 

 
            

         
 

ของฝากจาก... 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

“เข็มทิศกับการวางแผนชีวิต” 

เข็มทิศ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายว่า... 

                 เข็มทิศ (อังกฤษ: magnetic compass) คือเครื่องมือสําหรับใช้หาทิศทาง มีเข็มแม่เหล็กที่แกว่งไกวได้
อิสระในแนวนอนทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ตามแรงดึงดูดของแม่เหล็กโลก และที่หน้าปัดมีส่วนแบ่งสําหรับหาทิศทาง
โดยรอบ เข็มทิศจึงมีปลายช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ (อักษร N หรือ น) เมื่อทราบทิศเหนือแล้วก็ย่อมหาทิศอ่ืนได้โดยหันหน้า
ไปทางทิศเหนือ ด้านขวามือเป็นทิศตะวันออก ด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตก ด้านหลังเป็นทิศใต้ การบอกทิศทางในแผนที่
โดยทั่วไป คือการบอกเป็นทิศที่สําคัญ 4 ทิศ คือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกละเอียด
เป็น 8,16 หรือ 32 ทิศก็ได้ 

การบอกทิศทางแบบอะซิมุท (Azimuth) 

                   เป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการบอกทิศทาง คือวัดขนาดของมุมทางราบที่วัดจากแนวทิศเหนือหลัก
เวียนตามเข็มนาฬิกามาบรรจบกับแนวเป้าหมาย ที่ต้องการมุมทิศอะซิมุทนี้จะมีค่าต้ังแต่ 0-360 องศา และเมื่อวัดมุมจาก
เส้นฐานทิศเหนือหลักชนิดใดก็เรียกทิศเหนือตามหลักนั้น 

การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) 

                  คือการบอกทิศทางเป็นค่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัดจากแนวทิศเหนือหลักไปยังแนวเป้าหมายในทิศทาง
ตะวันออกหรือตะวันตก หรือวัดจากแนวทิศใต้หลักไปแนวเป้าหมายทิศตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้นขนาดของมุมแบริง
จะมีค่าไม่เกิน 90 องศา การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเริ่มต้นด้วยทิศหลัก เช่นทิศทาง AB เบนจากทิศเหนือไปทิศตะวันตก
เป็นมุม 75 องศา เรียกทิศทาง AB นั้นว่า มีมุมแบริง 75 องศาตะวันตก 

                  จากที่กล่าวมาข้างต้น  คือ  คําจํากัดความของ คําว่า  "เข็มทิศ"...แต่เมื่อเรานําความหมาย + ลักษณะ
อาการของเข็มทิศ...มาใช้กับชีวิตคนเราแล้ว  เปรียบเสมือนเป็นสิ่งนําทางให้ตัวเราเดินไปในทิศทางที่เราต้องการจะเดินไป
ในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน...เป็นไปตามสิ่งที่ตัวเราวาดหวังเอาไว้... 
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                  สําหรับ  "การวางแผนชีวิต"...เป็นการที่ตัวเราตั้งเป้าหมายในอนาคตว่า...เราจะเดินไปอยู่ ณ จุด ๆ ใด  
ในอนาคต...ในการวางแผนชีวิต นั้น  เราจะคํานึงว่า  "จุดที่เราจะไปอยู่หรือต้องการให้เป็นจริงในอนาคตนั้น...จะต้อง
ดีกว่าปัจจุบัน  คือ  เราต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม...โดยความหมายของคําว่า "เข็มทิศ" กับ "การวางแผนชีวิต" จะคล้าย ๆ กัน
คือ   เป็นเครื่องมือนําทางให้ประสบผลสําเร็จ...เป็นไปตามเป้าหมายท่ีเราได้วางไว้...อาจกล่าวได้ว่า...การวางแผน
ชีวิต  มีความหมายมากกว่า "เข็มทิศ"...เพราะจะรวมถึงผลของความสําเร็จที่อาจเป็นไปได้...(คือจะทราบและเห็นผล  
ของการที่เราได้กระทําไว้)...แต่เข็มทิศ  เป็นเพียงเครื่องมือที่นําไปสู่ทิศทางที่เราต้องการไป...โดยไม่ทราบว่าที่ ตรงนั้น   
จะเป็นอย่างไร?... 

                  แต่ทั้งสองคํา  เป็นคําที่สร้างความหมายดี ๆ ให้กับการใช้ชีวิตของคนเรา...คนเราถ้ามีการวางแผนชีวิต    
ที่ดี  โดยเริ่มต้นต้ังแต่สมัยที่เราเป็นเด็ก ๆ หรือ หนุ่ม - สาว  เพราะเป็นช่วงที่เรามีกําลัง  มีแรงกาย  แรงใจ  ในการ
ทํางานแล้ว...จะทําให้มีโอกาสที่ดีกว่าคนเราที่มิได้เตรียมตัว  เตรียมใจ  ในการวางแผนชีวิตไว้...ซึ่งจะทําให้เห็นความ
แตกต่างกันระหว่างความคิด ความเป็นอยู่ในบั้นปลายของชีวิต...แต่สิ่งที่ทุกคนต้องพบในบั้นปลายของชีวิตและ
ต้องการ  นั่นคือ  "ความสุขกาย  ความสุขใจ"  (การไม่เจ็บป่วย + ความพึงพอใจ)  ที่คนเราจะได้รับ  แต่เนื่องจาก
บริบทของแต่ละคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริงนั้นมีความแตกต่างกัน  จึงทําให้สภาพความสุขกาย ความสุขใจ      
การไม่เจ็บป่วยและความพึงพอใจในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน... 

                  ดังนั้น  ทําให้เราเห็นว่า  การที่จะทําอะไร?  ควรมีการวางแผนชีวิต  ต้ังแต่เด็ก  หรือเป็นหนุ่ม - สาว...
เพราะจะทําให้เห็นช่วงระยะเวลาที่เราได้คิด ได้ทํา...ซึ่งจะเห็นผลในช่วงที่เรามีอายุมากขึ้น...คนที่มีการวางแผนชีวิตจะทํา
ให้ได้เปรียบคนที่ไม่คิดจะวางแผนชีวิต...เพราะการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราได้มีการเตรียมตัว  เตรียมความ
พร้อม  หากวันหนึ่งวันใด  เราแก่ตัวลง...เราจะได้ไม่เหนื่อย...เพราะเราได้เตรียมตัว + เตรียมความพร้อมมาแล้วต้ังแต่
เริ่มแรก...เรียกว่า  "เราเหนื่อยตอนต้น  ดีกว่า  เรามาเหนื่อยตอนเราไม่มีแรง"... 

 
 

 
 
 
 

ของฝากคําคม  
มีความรู้น้อย  ต้องไม่ย่อท้อ 

ไม่มีพ้ืนฐาน  ไม่อาจเกี่ยงงานได ้
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รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจําตามสัญญา 

 1.  ตําแหน่งและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา    
ตามสัญญา (จํานวน 1 อัตรา) ดังน้ี 
  ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1.1  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  7,940  บาท 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วท.บ. เคมี 
 บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่
วันท่ี  12 – 26  กรกฎาคม  2554  ในวันเวลาราชการ ( เว้นวันหยุดราชการ )  ได้ ท่ี          
กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 2  อาคารทีปวิชญ์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Internet ใน 
website ของมหาวิทยาลัยท่ี http://www.psru.ac.th 

*********************** 
 
 
เล่าเรื่อง  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
ตอนที่  2  สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ  
ลาออก  ให้ออก  ปลดออก 

เวลาราชการ สิทธิรับบําเหน็จ เงินท่ีได้รับจาก 
(เวลารวมวันทวีคูณ) บํานาญ กบข. กระทรวงการคลัง 

ไม่ถึง 10 ปี - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ - 

10 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถงึ 25 ปี 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ บําเหน็จ 

เลือกบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์

บําเหน็จ 

25 ปีขึ้นไป หรือเลือกบํานาญ ประเดิม(ถา้มี)+ 
สะสม+สมทบ+ 

ชดเชย+ผลประโยชน ์

บํานาญ กบข. 

       



 4 
เกษียณ  สูงอายุ  ทุพพลภาพ  ทดแทน 

เวลาราชการ สิทธิรับบําเหน็จ เงินท่ีได้รับจาก 
(เวลารวมวันทวีคูณ) บํานาญ กบข. กระทรวงการคลัง 

ไม่ถึง 1 ปี - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ - 

1 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถงึ 10 ปี 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ บําเหน็จ 

เลือกบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์

บําเหน็จ 

10 ปีขึ้นไป หรือเลือกบํานาญ ประเดิม(ถา้มี)+ 
สะสม+สมทบ+ 

ชดเชย+ผลประโยชน ์

บํานาญ กบข. 

  
เสียชีวิต (ปกติ) 

เวลาราชการ สิทธิรับบําเหน็จ เงินท่ีได้รับจาก 
(เวลารวมวันทวีคูณ) บํานาญ กบข. กระทรวงการคลัง 

ไม่ถึง 1 ปี - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ - 

1 ปีขึ้นไป 
 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน ์ บําเหน็จตกทอด   

เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ -   
เสียชีวิตระหว่างรับบํานาญ 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง 
บําเหน็จตกทอด - 1. บําเหน็จตกทอด 

(30 เท่าของบํานาญ) + 
2. เงินชว่ยพเิศษ (3 เท่าของบํานาญ)    
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โอนไปหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง 
- สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ -   

ไล่ออก 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง 
- สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ -   

ออกรับเบี้ยหวัด 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง 
- สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ เบ้ียหวัด   

ย้ายประเภทจากรับเบี้ยหวัดเป็นรับบําเหน็จบํานาญ 
(ต่อเนื่องจากออกเบี้ยหวดั) 
สิทธิบําเหน็จบํานาญ เงินท่ีได้รับจาก 

 กบข. กระทรวงการคลัง 
เลือกบํานาญ ประเดิม(ถา้มี)+สะสม+สมทบ 

ชดเชย+ผลประโยชน ์ บํานาญ กบข. 
หรือบําเหน็จ - บําเหน็จ   

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เงินที่สมาชกิได้รับจากกองทุนได้รับยกเว้นภาษี  กรณีท่ีออกจากราชการดว้ยเหตุ  ดังนี ้
 1.  เหตุสูงอาย ุ
  -  อายุ 60 ปี หรือลาออกเมื่อครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว 
  -  มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป  แต่อายุไม่ครบ 50 ปีบริบูรณ์และได้ลาออกจากราชการ 
 2.  เหตุทุพพลภาพ 
 3.  เหตุทดแทน 
 4.  เสียชีวิต   
 
นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


