
 
 

 
            

         
 

ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีคะ...สําหรับฉบับนี้  ขอนําเรื่อง  “การใหเกียรติกัน”  ซึ่งดิฉันไดเขียนไวในบล็อกการจัดการ
ความรูใน  Website  ของ  http://gotoknow.org/blog/bussaya2/360402  มาเลาสูกันฟงเพื่อเปน...ขอคิดกับชีวิตที่
บานและในที่ทํางาน...ดังนี้คะ...   

“การใหเกียรติกัน” 

บันทึกนี้ ผูเขียนขอนําเรื่อง "การใหเกียรติกัน" มาเลาสูกันฟง เนื่องจากครั้งแรกจะเขียนเอง แตเมื่อ
เห็นใน Web Site  แลววามีผูเขียนและใหความหมายไวอยางดีหลายทานแลว จึงขอนําบทความของทานที่เขียนไว
แลว ซึ่งผูเขียนอานแลวเห็นวามีประโยชนและไดแงคิดที่ดี...สําหรับมนุษยที่อยูรวมในสังคมเดียวกันไมวาจะเปนทีบ่าน
หรือที่ทํางาน...ผูเขียนจึงนํามาเผยแพรตอดังนี้คะ... 

                   ธรรมชาติของคนเราตองการความภาคภูมิใจในตัวเอง  ไมวาจะเปนคนยากดีมีจน  สูง  ตํ่า  ดํา  ขาว 
อยางไร  ก็มักจะหาความภาคภูมิใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของตนจนได  เชน  ฐานะ  ชาติตระกูล  การศึกษา  หนาที่
การงาน  ความสามารถ  รูปรางหนาตา  เปนตน  แมคนหนาตาธรรมดาก็อาจมีความภูมิใจวา  ตนมีความงามในสวน
ใดสวนหนึ่ง เชน  ฟนสวย  ตาสวย  ริมฝปากสวย  ผมสวย  ฯลฯ  ความภาคภูมิใจนี้กอใหเกิดความมั่นใจในคุณคา
ของการดํารงอยูแหงชีวิต 

                    ดังนั้น  จึงไมมีใครปรารถนาที่จะคบหากับบุคคลที่ชอบใชกิริยาวาจามาบั่นทอนความ
ภูมิใจ  ทําลายเกียรติยศของตน  ไมวาบุคคลนั้น ๆ จะเปนใครก็ตาม  มีเร่ืองเลาวา  มีสามี - ภรรยา คูหนึ่งเปน
ชาวจีนที่อพยพมาอยูเมืองไทย  ปกติภรรยาเปนคนที่เคารพและใหเกียรติสามีมาก  ถึงแมตัวเองจะเปนคน
เกง  ทํามาคาขายจนร่ํารวย  แตก็คอยระมัดระวังเสมอ  ไมใหสามีกระทบกระเทือนใจวา  แทจริงแลวใครเปน
หลักในครอบครัว  ใครเปนผูมีบทบาทในการสรางฐานะ  อยูดวยกันมารวมสี่สิบป  ไมเคยมีปากเสียงกันเลย  แตมีอยู
คราวหนึ่ง  ภรรยาปรารภเรื่องญาติที่เมืองจีนติดตอมา  สามีหัวเราะบอกวา  "จะมีอะไร  ก็คงอยากไดเงิน  ยากจน
อยางนั้น  ใหไปสักพันสองพัน  ก็ข้ีครานจะดีใจ"  ภรรยาโกรธมาก  คาดไมถึงวาสามีจะพูดดูแคลนญาติของตน
เชนนั้น  จึงพูดประชดประชันสามีเปนครั้งแรกวา  "ตัวเองร่ํารวยนักหรือไง"  จึงพูดเชนนั้น  แลวก็เลยตอวาอะไร
อีกยืดยาว 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  2   ปการศึกษา  2553   วันอังคารที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 



 2
                     

 คําพูดที่อวดเบงทําลายเกียรติผูอ่ืนเพียงไมกี่คํา สามารถทําใหภรรยาคูทุกขคูยากมากวา 40 ป   
เสียความรูสึกที่ดี เสียศรัทธาตอสามีไดอยางไมนาเชื่อ เชนเดียวกับคนที่รูสึกวา ตัวเปนคนทําบุญคุณกับใคร
ไมขึ้น คือ ชวยเขาแลว ทําดีกับเขาแลว เขาไมสํานึกบุญคุณของเราอยางที่หวังไว แลวก็มานั่งนอยอกนอยใจ       
หมดกําลังใจที่จะทําความดี หรือชวยเหลือใครๆ อีก ทําใหตองเสียเพื่อน เสียมิตร เสียโอกาสดีๆ ในชีวิตไปอีก
มากมาย  ซึ่งที่จริงแลวถาสุขุมสักหนอย  ไตรตรองสักนิดก็จะมองเห็นสาเหตุ  มองเห็นตนเองไดโดยไมยากนัก  นั่น
คือ  ที่รูสึกวาตัวเองเปนคนทําบุญทําคุณกับใครไมขึ้น  สวนใหญมักจะพลาด  เพราะการมองเห็นแตเกียรติ
ของตนเอง  แลวมองไมเห็นเกียรติของผูอ่ืนนั่นเอง  พอไดชวยเหลือใครไปก็รูสึกวาตัวเปนคนชวย  เปนคนใหทํา
ใหไมมีความระมัดระวังกริยาวาจา  เผลอแสดงทาทางหยิ่งๆ  แลวก็ใชคําพูดที่ไมเหมาะสม       ดูถูกดูแคลนคนที่ตน
ไดชวยเหลือ  กอใหเกิดความรูสึกที่เปนลบตอผูฟง  เปนการทําลายสายสัมพันธอยางที่คนพูดเองก็คาดไมถึงทีเดียว  
เพราะคนเรานั้น  ถาไมจําเปนจริงๆ  แลว  ก็ไมมีใครอยากบากหนาไปขอความชวยเหลือคนอ่ืน  การเอยปากขอความ
ชวยเหลือใดๆ  จากใคร  คนที่ขอก็ไมคอยสบายใจ  เกิดความรูสึกวาตัวดอยกวาอยูแลว  พอเจอคนชวยที่แสดงทาทาง
และเอยวาจาขมทับเขาอีก  เขาก็จะยิ่งไมสบายใจ  ความรูสึกสํานึกในบุญคุณก็ลดลง  ตรงกันขาม  ผูที่ชวยเหลือคน
อ่ืนพรอมกับใหกําลังใจเสริมความเชื่อมั่นของเขา  คนๆ นั้น  จะไดรับความยกยอง  ความเคารพ  จากใจ
จริง 

  จะเห็นไดวาการชวยคนไมใชเร่ืองงายๆ  เลย  ตองทําดวยความมีสติและดวยความรูสึกของผูใหจริงๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
  พระเจานโปเลียนมหาราช  ผูสรางตัวจากสามัญชนมาเปนจอมจักรพรรดิที่ยิ่งใหญที่ สุดใน
ประวัติศาสตรฝร่ังเศล  กอบกูประเทศฝรั่งเศลใหกลายเปนประเทศมหาอํานาจที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคนั้น  อาณาเขตของ
ประเทศฝรั่งเศลไดแผขยายออกไปอยางกวางขวาง  จนไดชื่อวาเปนผูเขียนแผนที่ประเทศในยุโรปใหม  เคล็ดลับ
ประการหนึ่งที่นําพระเจานโปเลียนไปสูความสําเร็จก็คือ  การใหเกียรติคน  เปนที่ทราบกันดีวา  พระเจาน
โปเลียนไมเคยลืมเลยที่จะกลาวคําขอบคุณทุกคนที่ทําอะไรให  ไมวาคนๆ  นั้นจะเปนใครก็ตามทําใหรวม
ใจผูคนไดผูคนจงรักภักดีพรอมจะทุมเททํางานให 

  ดังนั้น  ผูที่ปรารถนาจะประสบความสําเร็จในชีวิตจะเวนจากการใหเกียรติคนไปไมไดเลย 
  ในวงการธุรกิจก็เชนกัน  บริษัทหลายแหงที่เจาของหรือผูถือหุนใหญไมใหเกียรติลูกนองเทาที่ควร  
คิดแตวาตัวเปนนาย  เปนเจาของบริษัท  บางครั้งไปอารมณเสียจากที่อ่ืนมา  แลวกลับมาลงที่ลูกนองบาง  ทํากับเขา
อยางไมมีเหตุผลบางในหลายๆ คร้ัง  ในที่สุดก็เสียลูกนองมือดีๆ ไป  กลายเปนการบั่นทอนความกาวหนาของ
กิจการ  ตัวเองไปอยางนาเสียดาย  ทั้งนี้เพราะเขาลืมไปวาเงินนั้นซ้ือใจคนไมได 
  ใครที่มีปญหา...ดานมนุษยศาสตรกับเพื่อนรวมงาน  พี่นอง  ครอบครัว  สามี  ภรรยา  ลองสํารวจตัว
ดูทีเถิดวา...เราบกพรอง  ลืมใหความสําคัญตอการใหเกียรติกันไปหรือเปลา ?... 
  ขอคิด...  แลวทานละ...ตองการใหใครใหเกียรติทานหรือเปลา ?...กอนที่ทานจะไดรับเกียรติจากเขา
เราควรใหเกียรติเขากอนนะคะ... 
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“...ควรเปนผูใหกอน...กอนที่จะไดรับ...” 

ถึงแมจะไมไดรับ..แตก็อยาทอใจ..ต้ังใจทําตอไป... 

สักวันทานไดดีเองคะ...(หมั่นฝกปฏบัิติใหไดนะคะ...) 

สิ่งที่ไมไดด่ังใจเราหวัง... 

แตสิ่งที่ไดรับจริงๆ  นั่นคอื...ความสขุใจไงคะ... 
 

 
 
 
 

ขาวดี!  โครงการใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
                            ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 
   - เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การวิจัยและการบริหาร 
   - เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

2. วงเงินกูยืม 
   - วงเงินเทากับราคาเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพา  แตไมเกิน  25,000  บาท  โดยไม
มีดอกเบี้ย 
  3. การชําระเงินกูยืม 
   - บุคลากรที่กูยืมตองชําระคืนเงินกูยืมใหเสร็จสิ้นภายใน  12  เดือน  นับแตเดือนที่ได
กูยืม  ในอัตราเดือนละไมนอยกวา  2,000  บาท  โดยมหาวิทยาลยัจะหักจากบัญชีเงินเดือน/คาจาง 

4. คุณสมบัตผูิมีสิทธิกูยมืเงิน 
   4.1  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน
ราชการ  หรืออาจารยประจําตามสัญญา  ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   4.2 เปนลูกจางประจํา  หรือเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่สังกัดมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยตองปฏิบัติงานหรือมีหนาที่ที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร  และไดปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  6  เดือน 
   4.3 บุคลากรตามขอ 4.2 ที่ ไมไดปฏิบัติงานหรือมีหนาที่ที่ เ ก่ียวของกับการใช
คอมพิวเตอร  แตหนวยงานตนสังกัดตองการพัฒนาเพื่อภาระงานที่ตองใชคอมพิวเตอรในอนาคต  ให
หนวยงานเสนอความตองการ  พรอมลงชื่อรับรอง 
   4.4 ตองมีเงินเดือนหรือคาจางเหลือสุทธิไมนอยกวาเดือนละ  5,000  บาท 
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5. เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูยืมเงิน 
   5.1  แบบคําขอกูยืมเงิน 
   5.2 ใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ/แคตตาล็อก ของเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพา 
   5.3 สลิปเงินเดือน/คาจางของเดือนลาสุด 

6. หลักเกณฑการพิจารณาใหกูยืม 
   6.1  มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด 
   6.2 ความสามารถในการผอนชําระเงินกูยืม 
   6.3 ความสอดคลองของรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
และราคาที่เสนอ 

7. ข้ันตอนการขอกูยืมและการพิจารณาจัดสรร 
   7.1  บุคลากรที่ประสงคขอกูยืมติดตอผูประกอบการ/รานคาเพื่อขอใบเสนอราคา
รายละเอียดคุณลักษณะหรือแคตตาล็อก  ตามยี่หอและรุนที่ตองการ  ทั้งน้ี  ตองเปนผูประกอบการ/รานคาที่
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย   
   7.2 กรอกแบบคําขอ  พรอมแนบใบเสนอราคา  รายละเอียดคุณลักษณะหรือ           
แคตตาล็อก  โดยสามารถติดตอขอรับและยื่นแบบคําขอไดตั้งแตบัดน้ีจนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2553   แยก
เปน 
    - บุคลากรสายวิชาการ  ขอรับและยื่นไดที่สํานักงานคณะที่ตนเองสังกัด   
    - บุคลากรสายสนับสนุน  ขอรับและยื่นไดที่กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
   7.3 คณะตางๆ รวบรวมแบบคําขอและเอกสารแนบ  สงที่กองกลางภายในวันที่  1  
กรกฎาคม  2553  เพื่อใหกองกลางรวบรวมแบบคําขอและเอกสารแนบทั้งหมดเสนอตอคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการพิจารณาตอไป 
   7.4 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิกูยืมภายในวันที่  5  กรกฎาคม  
2553 
   7.5 บุคลากรที่มีสิทธิกูยืมดําเนินการทําสัญญากูยืม  ณ  งานวินัยและนิติการ             
กองบริหารงานบุคคล  ระหวางวันที่  6 – 9  กรกฎาคม  2553 
 

*************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของฝากคำคม 
สัตวที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุด 

เมื่อถึงเวลาที่จะปกปองสิ่งที่มันรัก 
อาจกลายเปนสัตวที่ดุรายที่สุด 

การพจิารณาตำแหนงทางวชิาการ 

   ในว ั นพ ุ ธท ี ่ 16 ม ิ .ย .  2553 
กองบร ิหาร งานบ ุคคลจะ เ ข  า ร  วมประช ุม
คณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ  โดยมี ศ .เก ียรติค ุณ ดร .วิส ุทธิ์ 
ใบไม เปนประธานคณะกรรมการฯ  ณ หอง
ประชุม โรงแรมสวนดุส ิต  ผลการประชุมฯ 
เปนอยางไรจะแจงใหทราบในคราวตอไปนะคะ...  
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการดําเนินมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ ปงบประมาณ 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553) 
โดยใหแตละสวนราชการพิจารณาวาการดําเนินการตามมาตรการฯ ดังกลาวไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติโดยรวมของสวนราชการ  และมีงบประมาณ
ของสวนราชการรองรับใหพิจารณาดําเนินการได 
  ในสวนของ มรพส. ไดเขารวมโครงการในกรณีที่ 5  คือ  สวนราชการมี
อัตรากําลังไมเพียงพอแกการทํางานตามบทบาท  ภารกิจและมีประเด็นจํานวนขาราชการ
สูงอายุ (50 ปขึ้นไป) มากกวารอยละที่กําหนด 
  สําหรับโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 (ออก
จากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับคุณสมบัติของ
ผูเขารวมมาตรการฯ จากเดิมที่กําหนดใหมีเวลาราชการมีเหลือต้ังแต 1 ปขึ้นไป  เปน
ต้ังแต  2 ปขึ้นไป  (สวนรายละเอียด เมื่อ คปร.แจงมา  กบค.จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
คะ    
 
สิทธิประโยชนของผูเขารวมโครงการฯ  

1. สิทธิประโยชนที่เปนเงินกอน 8 – 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจํา
ตําแหนง(ถามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ป)  สูตรคํานวณ 
เงินกอน = (8+อายุราชการทีเ หลือ (ป)) X เงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงิน
ประจํา     
          ตําแหนง (ถามี) แตสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงิน
ประจําตําแหนง(ถามี) 

2. สิทธิประโยชนอื่นๆ   
- ยกเวนภาษีเงินกอนที่ไ ดรับตามมาตรการฯ 
- การยกเวนภาษีของเงินที่ไดจาก กบข. 
- มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
- อื่นๆ   

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
  หามบรรจุกลับเขารับราชการประจําในฝายบริหาร 
  หากประสงคบรรจุเปนพนักงานราชการ  ใหบรรจุไดในกรณีมีสัญญาจางไมเกิน 
1 ปโดยไม มีการตอสัญญาอีก 
  ในสวนของ มรพส. กองบริหารงานบุคคล  จะนําเรื่องดังกลาวเขาที่มี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) เพื่อกําหนดเกณฑและปฏิทินโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด (คาดวาจะนําเขาที่ประชุม กบม.ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้  ผลการประชุม
เปนอยางไร งานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ  จะแจงใหทราบอีกทีนะคะ  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 9217-18 

 
 

 

     
 นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

โครงการเกษียณอายุ


