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มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  20   ปการศึกษา  2552   วันจันทรที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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ดวยมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  ไดจัด ใหมีการคัดเลือกอาจารยทั่วประเทศระดับอุดมศึกษา  ใน
โครงการยกยองเกียรติคุณอาจารยระดับอุดมศึกษา  ผูทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม  และ
จริยธรรมของนิสิต  นักศึกษา  เพื่อรับรางวัล  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําป  
พ.ศ. 2553   
ผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัล 
 1)  อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีข้ึนไปทั่วทั้งประเทศ
ทั้งของรัฐ  และเอกชน  ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงกลาโหม  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และ
กรุงเทพมหานคร 
 2)  อาจารยที่เคยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และปจจุบันยังคงมีบทบาทในการสงเสริม  
และพัฒนางานดานคุณธรรม  จริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
 3)  อาจารยที่เคยไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกแลว  แตยังไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารับรางวัล  
“หมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม  มีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกไดอีกโดยให
มีขอมูลปจจุบันเพิ่มเติมมาดวย 
 4)  ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองเปนผูริเร่ิมการพัฒนานิสิต  นักศึกษาดานคุณธรรม  
จริยธรรม  หรือผลักดันใหมีการปฏิบัติอยางกวางขวางและตอเนื่อง 
คุณสมบัติ 
 1)   ได รับการเสนอชื่อโดยผานกระบวนการคัดเลือกที่ เหมาะสมจากหนวยงานตนสังกัด   หรือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาละ  1  คน)  กรณีที่เสนอชื่อมากกวา  1  คน  
คณะกรรมการฯ  จะพิจารณารายชื่อลําดับแรกเทานั้น 
 2)  มีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา  15  ป 
 3)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการครองตน  ถือเปนแบบอยางที่ดีได 
 4)  มีความรับผิดชอบ  และอุทิศตนใหกับงาน 
 5)  มีความรูความสามารถในการถายทอดความรู 
 6)  มีจิตสํานึกในการเสียสละใหกับสวนรวม 
 7)  มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรคในการพัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษา 
 8)  มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนิสิต  นักศึกษา  ทั้งดานนโยบายและนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล 
รางวัลที่ไดรับ  ประกอบดวย 
 1)  โลเกียรติคุณ  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร” 
 2)  เข็มเชิดชูเกียรติ  (ทองคํา)  จารึกชื่อ – นามสกุล  และขอความ  “อ.อุดมศึกษาดีเดน” 
 3)  การประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน  “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร”  คร้ังที่  26 
***  ผูที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คณะที่ตนสังกัด  หรือกองบริหารงานบุคคล  โทร. 9218 *** 
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ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 ที่ ผานมา กองบริหารงานบุคคลเขาศึกษาดูงาน 
กองการเจาหนาที่ ม.บูรพา ซึ่งไดรับการตอนรับจากรองศาสตราจารยชารี  มณีศรี รองอธิการบดี
ฝายบริหาร, นางกนกวรรณ มณไฑวงศ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ พรอมดวยบุคลากร   
โดยไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน
ใหกับบุคลากรในหนวยงานใหทํางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของฝากคําคม 

    “ทําเครียดใหเปนขํา  นําชีวิตดีมีสุข” 

หากหมกมุน  ขุนเคือง  เรื่องรอบดาน ทั้งที่บาน  ที่ทํางาน  พาลเสียหัว 
ทั้งเรื่องเล็ก  เรื่องใหญ  เอาใสตัว   ดูเหมือนชอบ  ที่พันพัว  ไมกลัวเกรง 

เคยคิดไหม  ใยชีวิต  จึงผิดผัน  ทุกๆ วัน  ทุกขในใจ  ใหเครียดเครง 
เคยคิดไหม  วาแทจริง  เราทําเอง   เพราะเครียดเครง  ไมยอมขํา  โธกรรม...เวร 
 

                    ที่มา : ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ 
 

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

ประมวลภาพบรรยากาศ
การศึกษาดูงาน 
กองการเจาหนาที่ 

ม.บูรพา 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 53
ณ หองประชุม 903 ชั้น 9 

อาคาร ภปร. 


