
 
 

 
            

         
 

ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีคะ...สําหรับฉบับนี้  ดิฉันขอนําเรื่อง  “รู – ไมรู  ในโลกยุคปจจุบัน”  ซึ่งไดเขียนไวในเว็บไซตของ  
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/364791  มาเลาสูกันฟง   ดังนี้คะ ... 

“รู – ไมรูในโลกยุคปจจุบัน” 
  สังคมในยุคปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนและวิวัฒนาการดานการจัดการความรูและการสื่อสารมาก
ข้ึน  โดยเฉพาะเรื่อง  “เทคโนโลยี”  ซึ่งในอนาคตรัฐมุงหวังใหบุคลากรของประเทศไดมีการพัฒนาและมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต...  ปจจุบันจะเปนชวงในระยะเริ่มแรกที่บุคลากรตองไดรับการพัฒนาทางดานการจัดการความรูของตนเอง  
อาจทําใหขัดแยงกับความรูสึก  (เดิมๆ)  ของตน  คือ  สมัยกอนจะอยูแบบสบายๆ  เรียนจบมาแลวจบเลย  (จบจริงๆ 
คะ) 
  แตในยุคปจจุบันกลับตรงกันขาม...  เมื่อเรียนจบมาแลวหาจบเลยไม...  ตองมีการพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ...  ถึงแมวาตนเองจะเกงในวิชา  หรือศาสตร  นั้นๆ  แตใชวาตนเองจะรูในเรื่องอื่นๆ ไม  (รูแตเฉพาะ
ศาสตรของตนเอง...ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรเทานั้น...)  จึงทําใหโลกยุคปจจุบัน...  จะตองหาความรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตรอ่ืนๆ  ที่ตนเองยังไมรู...(อยางคอยเปน...คอยไปก็ไดคะ) 
  เพราะในโลกยุคปจจุบัน  จะมีเพียงแค  “รู”  กับ  “ไมรู”  ซึ่งไมใชความหมายเดียวกับ  “ฉลาด”  หรือ  
“โง”  แตจะเปนลักษณะของการแบงปนความรู  (Sharing  Knowledge)  ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ  ซึ่งแตกอน
เด็กจะบอกกลาวความรูใหกับผูใหญไมได  (ตองฟง + รับรู + ปฏิบัติ  จากผูใหญแตเพียงฝายเดียว)  เพราะผูใหญถือ
วาตนเองมีประสบการณมากกวา  (อาบน้ํารอนมากอน  ยอมรูมากกวา)  แตในโลกยุคปจจุบัน  ต้ังแตเทคโนโลยีเขา
มามีบทบาทในสังคมมากขึ้น  ทําใหเกิดการเรียนรู  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันมากขึ้น  ในสังคมจะ
ไมจํากัดอายุ  เพศ  วัย  ซึ่งสมัยกอนเปนการสื่อสารแบบทิศทางเดียว  (ผูใหญจะตองรูมากกวาเด็กและเปนผูให
ความรูฝายเดียว)  โดยสังคมไดปฏิบัติกันมานานพอสมควร... 
  แตปจจุบันเปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง  (คือผูใหญใหความรูแกเด็กและเด็กก็มีโอกาสให
ความรูแบงปนใหกับผูใหญ  ในเรื่องที่ผูใหญยังไมรูในเรื่องนั้นๆ)  โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี  จึงทําใหผูใหญกับเด็ก
มีการปฏิสัมพันธกันทางที่ดีข้ึน  อาจกลาวไดวา  “เทคโนโลยีสามารถชวยสังคมได”  ในระดับหนึ่ง  เชน  ในประเทศ
เกาหลีใต  ผูสูงอายุ  เชน  ปู  ยา  ตา  ยาย  ไดอยูที่บานและคิดถึงหลานๆ  ก็สามารถสง  Mail  ไปใหกับหลานได   
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  5   ปการศึกษา  2553   วันอาทิตยที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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จึงทําใหผูใหญไดมีความใกลชิดกับเด็กๆ  และผูใหญก็ไมเกิดความเหงา  เด็กก็มีที่ปรึกษาทางดานประสบการณ  ถือ
เปนการกตัญูตอผูมีพระคุณแบบโลกยุคใหมก็วาไดคะ... 
  สรุป  :  ในโลกยุคปจจุบันจึงไมตองกลัววา  จะมีใครวาตนเอง  “โง”  หรือ  “ฉลาด”  เนื่องจาก
สมัยกอนสังคมจะชอบใชคําสองคํานี้อยูเปนนิจ  แตโลกปจจุบันจะมีแตคําวา  “รู”  กับ  “ไมรู”  เทานั้น  และสําหรับผูที่
ไมรู + ไมเคยทํา  ก็อยาอายในความที่ตนเองไมรู  (อายครู  บ  รูวิชา)  เราสามารถฝกฝนเพิ่มพูนความรูได  โดยการ
แบงปนความรูซ่ึงกันและกัน  สําหรับเด็กเมื่อมีความรูเร่ือง  “เทคโนโลยี”  มากกวาผูใหญ  แตก็อยาลืม  คําวา  
“ประสบการณ”  ที่เด็กๆ  ยังมีนอย  ซึ่งตองใชเวลาในการสั่งสมประสบการณใหมากยิ่งขึ้นคะ  ...โดยการเรียนรูจาก
ผูใหญที่มีประสบการณดีๆ  นะคะ... 

 
 
 

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแกขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่เปนสมาชิก  กบข. 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กับ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ไดตกลงรวมกันจัดทํา
บันทึกขอตกลงการใหสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจํา  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ฉบับลงวันที่  9  พ.ค. 2550 (“บันทึกขอตกลงเดิม”)  นั้น 
  เน่ืองจากธนาคาร  และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.)  ไดมีขอตกลงรวมกันใน
โครงการบานกรุงไทย – กบข.  เพื่อสมาชิก  ซ่ึงเปนโครงการที่จัดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเปนทางเลือกใหกับขาราชการซึ่ง

เปนสมาชิก  กบข.  เทาน้ัน  ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา  “ผูกู”  โดยโครงการดังกลาว  ธนาคาร  และกบข.  จะรวมกัน
พิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุกป  สําหรับป  2553  ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ดังน้ี 
 ปที่  1  เดือนที่  1 – 3  อัตราดอกเบี้ยคงที่  0%  ตอป 

เดือนที่  4 – 12 อัตราดอกเบี้ย  MLR – 4.20%  ตอป  (ปที่  1  เฉลี่ยสูงสุดไมเกิน    
1.5 %  ตอป) 

 ปที่  2    อัตราดอกเบี้ย  MLR – 2.0 %  ตอป   
 ปที่  3  เปนตนไป  อัตราดอกเบี้ย  MLR – 0.5 %  ตอป 
ปจจุบัน  อัตราดอกเบี้ย  MLR  เทากับ  5.875 %  ตอป 
  ทั้งน้ี  อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะมีผลบังคับใหกับผูที่ยื่นขอกูและมีเอกสารครบถวนภายในวันที่  
30  ธันวาคม  2553  เทาน้ัน  โดยหลงัจากนั้น  ธนาคารจะรวมกับ  กบข.  พิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม 
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รายชื่อขาราชการที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  ประจําป  2552   

 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 127 ตอนที่ 6ข เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2553) 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  25  ราย) 
 1.  นายจีรพงษ  มะปะวงศ  14.  นางนฤมล  เถ่ือนกูล   
 2.  นายชัชวาลย  ซินซาคํา  15.  นางสาวน้ําเพชร  อยูโต 
 3.  นายธวัชชัย  ศภุวิทิตพัฒนา 16.  นางบุษบา  หินเธาว 
 4.  วาที่เรืออากาศตรี  บัญชา  สํารวยรื่น 17.  นางสาวประภาศิริ  ใจผอง 
 5.  นายพิทักษ  อยูมี   18.  นางปยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา 
 6.  นายสาคร  สรอยสังวาลย  19.  นางสาวภคพร  วัฒนดํารงค 
 7.  นายอดุลย  วังศรีคูณ  20.  นางรติพร  สุดเสนาะ 
 8.  นางกฤติกา  สังขวดี   21.  นางสาววราภรณ  ซื่อประดิษฐกุล 
 9.  นางขนิษฐา  ไชยแกว  22.  นางอรทัย  ชัยรัตนศักดิ ์
 10.  นางสาวจีรภัทร  ใจอารีย  23.  นางสาวอรพิน  เสละคร 
 11.  นางสาวชนัญชิดา  ศิริเอก 24.  นางสาวอัญญณี  สุวรรณโรจน 
 12.  นางชุติมา  ไชยเชาว  25.  นางสาวอุมาภรณ  ยศเจริญ 
 13.  นางดารดี  ทองสีเขม 

ทวตีิยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  9  ราย) 
 1.  นายกิตติพงษ  สุวรรณราช  6.  นายสราวุฒิ  สิทธิกูล 
 2.  นายเชิดชัย  โพธิ์ศรี   7.  นายสุวพัชร  ชางพินิจ 
 3.  นายธนสาร  เพ็งพุม   8.  นางสาวนันทินี  ปาจินะ 
 4.  นายนิคม  นาคอาย   9.  นางเพ็ญศรี  มีพยุง 
 5.  นายบัญชา  ศรีสมบัติ  

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  3  ราย) 
 1.  วาที่รอยตํารวจตรี ธีระพงษ  แสนทวีสุข 3.  นายสนิท  ปนสกุล 
 2.  นายปรัชญา  สังขสมบูรณ 

 

 

 
ของฝากคาํคม   

 

    วิสยัทศันทีป่ราศจากการลงมอืทำ  คอืฝนกลางวนั 
การลงมอืทำ  โดยขาดวสิยัทศัน  คอืฝนราย 

    

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


