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 จุลสารกองการบริหารงานบุคคล  ปีท่ี 4  ฉบบัท่ี 10  ประจําเดือน มกราคม 2556 พวกเรา
ชาวกองการบริหารงานบุคคล ขอต้อนรับสู่ปีมะเส็ง และถือโอกาสอํานวยพรเน่ืองในศุภาวะดิถีขึ้น 
ปีใหม่ 2556 ขอให้พุทธานุภาพพระพุทธชินราช พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระนเรศวรมหาราช 
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวได้รับแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และ
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สําหรับจุลสารฯ ฉบับนี้ มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทราบเหมือนเช่นเคย เกี่ยวกบัการขอแสดงความยินดีกับท่าน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการเพิ่มคุณวุฒิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วทุกท่าน  
และข่าวสารกิจกรรมของกองการบริหารงานบุคคล รายละเอียดท้ังหมดสามารถติดตามได้ในเล่มนะ
ค่ะ  ท้ังนี้  หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใดก็ยินดีรับคําแนะนํา  เพื่อจะได้นํามาปรับปรุงใน
ฉบับต่อไป   

บทบรรณาธิการ 
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สวัสดีบุคลากรทุกท่านครบั สําหรับจุลสารกองการบริหารงานบุคคลฉบับนี้ ผมมีข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเก่ียวกับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 
ตามที่ กองการบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสุพรรณ
กัลยา 1  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดวัน
จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 19 - 22 มีนาคม 2556 

 ทั้งนี้ หากมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจําปี 2556 ทางกองการบริหารงานบุคคลจะประชาสัมพันธ์ให้กบัทุกท่านทราบต่อไป 

สาสน์จากผู้อํานวยการกองการบรหิารงานบคุคล 
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ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ท่ีได้รับการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก  

  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ดร.อดิศักด์ิ  โชติธรรมธารา  สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  Docteur de Sciences de 
Gestion 

ณ Université de BesanÇon 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ดร.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์   
สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค  คณะสหเวชศาสตร์ 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  Degree of Doctor (Ph.D.) 
ณ Vrije Universiteit 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

  

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.นัตศวดี  อภิชาติวัฒนะ   
สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท  คณะเภสัชศาสตร์ 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  Doktorin der Naturwissen-
schaften (Dr.rer.nat) 

ณ Freie Universtät Berlin 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.ไกรวัน  ปัญญาอินทร์   
สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์                                      

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก Doctor Rerum Naturalium 
(Dr.rer.nat) 

ณ Technische Universität Graz 
  ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 
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ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ท่ีได้รับการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก  

  

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.ทิฆัมพร  เอ่ียมเรไร  สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์   
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.กอบสุข  คงมนัส  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

  

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.ปวีณา  จันทร์นวล   
สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ณ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

พนักงานสายวิชาการ 
 

ดร.อาพัทธ์  เตียวตระกูล  สังกัดภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 

สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตามที่ กองการบริหารงานบุคคล ได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ 
ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ให้กําหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 19 - 22 มีนาคม 2556 

 ทั้งนี้ หากมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจําปี 2556 ทางกองการบริหารงานบุคคลจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบต่อไป และสามารถ
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานสวัสดิการ  คุณสุภาพร  ฉุยแสง,  คุณสราญชล  วัฒนะกูล  และคุณ
พวงทอง  ชินละนาค  โทร.1113 

 
 

 
 

 

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 
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ธีมงานธีมงาน  
**--* เฮฮาปาร์ต้ี ธีมหมวกเก๋ไก๋ในแบบตัวเอง ** เฮฮาปาร์ต้ี ธีมหมวกเก๋ไก๋ในแบบตัวเอง *--**  

วันที่ 24 ธนัวาคม 2555 เวลา 18.00 น. วันที่ 24 ธนัวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ––  23.00 23.00 น.น.  
ณ ห้องแพนกวิน โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซณ ห้องแพนกวิน โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ  

 
 

 
 

กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
"Personnel Chic Hat" New Year Party 2013  

ผู้อํานวยการกล่าวสวัสดีปใีหม่ และอวยพรให้บุคลากรทุกคนในกองการบริหารงานบุคคลผู้อํานวยการกล่าวสวัสดีปใีหม่ และอวยพรให้บุคลากรทุกคนในกองการบริหารงานบุคคล  
จากน้ันหัวหน้างานทุกงานข้ึนมาอวยพร และจับสลากของขวัญ ของรางวัลพิเศษ ร่วมเล่นเกมส์จากน้ันหัวหน้างานทุกงานข้ึนมาอวยพร และจับสลากของขวัญ ของรางวัลพิเศษ ร่วมเล่นเกมส์  

มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีเปน็ลําดับต่อไปมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีเปน็ลําดับต่อไป  



จุลสารกองการบริหารงานบุคคล ปีท่ี4 เล่มท่ี 10 หนา้ท่ี  8 

 

กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
"Personnel Chic Hat" New Year Party 2013  

ธีมงาน     *ธีมงาน     *--* เฮฮาปาร์ตี ้ธีมหมวกเก๋ไก๋ในแบบตัวเอง ** เฮฮาปาร์ตี ้ธีมหมวกเก๋ไก๋ในแบบตัวเอง *--**  
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กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
"Personnel Chic Hat" New Year Party 2013  

ผู้อํานวยการมอบของรางวัลพิเศษแก่บุคคลสําคัญของกองการบริหารงานบุคคลผู้อํานวยการมอบของรางวัลพิเศษแก่บุคคลสําคัญของกองการบริหารงานบุคคล  
บุคคลดีเด่นของกองการบริหารงานบุคคล ประจําปี พ.ศ. 2556 (Miss Time)     

ได้แก่  นางสาวสุภาพร  เมืองแก้ว 

กิจกรรมร่วมกนักิจกรรมร่วมกนั  
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กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
"Personnel Chic Hat" New Year Party 2013  

รางวัลพิเศษแก่หัวหน้างานผลโหวตจากบุคลากรรางวัลพิเศษแก่หัวหน้างานผลโหวตจากบุคลากร  
ได้แก่... นางพวงทอง  ชินละนาค หัวหน้างานสวัสดิการได้แก่... นางพวงทอง  ชินละนาค หัวหน้างานสวัสดิการ  

รางวัลส่วนกลางรางวัลท่ี 1รางวัลส่วนกลางรางวัลท่ี 1  
ผู้โชคดีได้แก.่.. นางสาวไพลิน  อ่ิมเกิดผู้โชคดีได้แก.่.. นางสาวไพลิน  อ่ิมเกิด  
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กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
"Personnel Chic Hat" New Year Party 2013  

กิจกรรมร่วมกนักิจกรรมร่วมกนั  



จุลสารกองการบริหารงานบุคคล ปีท่ี4 เล่มท่ี 10 หนา้ท่ี  12 

 
ประจําปีงบประมาณ 2555ประจําปีงบประมาณ 2555 
วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดีณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  
 

 
 
 
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผู้อํานวยการกองการบริหารงานบุคคลกล่าวเปิดผู้อํานวยการกองการบริหารงานบุคคลกล่าวเปิด  

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555  
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ประจําปีงบประมาณ 2555ประจําปีงบประมาณ 2555 
วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดีณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

              คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย ประธานกรรมการ 
2. ดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง     กรรมการ 
3. นายธงชัย  แสงจันทร ์    กรรมการ 

ผู้อํานวยการฯนําเสนอผู้อํานวยการฯนําเสนอ
รายงานการประเมินรายงานการประเมิน
ตนเองแก่คณะผู้ตรวจตนเองแก่คณะผู้ตรวจ

ประเมินประเมิน  
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ประจําปีงบประมาณ 2555ประจําปีงบประมาณ 2555 
วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555วันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดีณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะผู้ตรวจประเมิน/ตรวจสอบ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรคณะผู้ตรวจประเมิน/ตรวจสอบ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากร  

  

คณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการประเมิน / ตรวจสอบ แก่คณะผู้บรหิารและบุคลากรคณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการประเมิน / ตรวจสอบ แก่คณะผู้บรหิารและบุคลากร  

กองการบริหารงานบุคคลกองการบริหารงานบุคคล  
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ของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 255วันพฤหัสบดีท่ี 10 มกราคม 2556 

ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ  

  
  

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเกณฑ์ TQA ให้กับ
หน่วยงานสายสนับสนุน โดยมี รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิด
โครงการ เพ่ือตัดสินผลการดําเนินโครงการตามเกณฑ์ TQA โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

กองกลาง , กองกิจการนิสิต , สํานักหอสมุด,บัณฑิตวิทยาลัย, กองคลัง , กองบริหารงานบุคคล และกองบริหารการ
วิจัย 

โดยสรุปผลการประเมิน ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ส่งโครงการเข้าร่วม ได้แก่ กองกลาง , กองกิจการนิสิต , สํานักหอสมุด , 
บัณฑิตวิทยาลัย และกองการบริหารงานบุคคล สรุปผลรางวัล ดังน้ี 
            • ร า งวั ลที่  1  ไ ด้ แ ก่  สํ า นั กหอสมุ ด  ไ ด้ รั บ เ งิ น ร า ง วั ล  5 , 0 00  บาท  และร า ง วั ล พิ เ ศษจากท่ าน 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีก 2,000 บาท รวมเป็น 7,000 บาท 
            • รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองกลาง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อีก 1,500 บาท รวมเป็น 4,500 บาท 
            • รางวัลที่ 3 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และ กองการบริหารงานบุคคล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลพิเศษ
จากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีก 1,000 บาท รวมเป็น 3,000 บาท 
            • รางวัลชมเชย ได้แก่ กองกิจการนิสิต ได้รับเงินรางวัล 1,000 และรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อีก 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท 
            • รางวัลสําหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมเรียนรู้ด้วยกันตลอดจนจบโครงการ ได้แก่ กองคลัง ได้รับ
รางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000 บาท 

            ซึ่งโครงการคร้ังน้ี จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ช้ัน 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
 

  

โครงการสง่เสริมความเข้าใจเกณฑ์ โครงการสง่เสริมความเข้าใจเกณฑ์ TQATQA  
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 ตรุษจนีเป็นเทศกาลทีสํ่าคญัทีสุ่ดของจนี เพราะชาวจนีถอืวา่ วนัตรุษจนีคอืวนัขึน้ปีใหมต่ามปฎทินิจนี เช่นเดยีวกบัสงกรานต ์
วนัปีใหมไ่ทย ดงันั้นชาวจนีจงึให้ความสําคญักบัเทศกาลน้ีเป็นอยา่งยิง่ และมกีารเฉลมิฉลองทัว่โลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่

ของคนเชือ้สายจนี ซึง่ในแตล่ะพืน้ทีก็่จะมพีธิเีฉลมิฉลองแตกตา่งกนัไป สําหรบัปี 2556 น้ี วนัตรุษจนีตรงกบัวนัที ่ 10 
กมุภาพนัธ ์ 

 
อกีส่ิงหน่ึงทีถ่อืเป็นสัญลกัษณข์อง วนัตรุษจนี คอื "อัง่เปา" ซึง่มคีวามหมายวา่ "กระเป๋าแดง" หรอืจะใช้คาํวา่ "แต๊ะเอยี" ซึง่มี
ความหมายวา่ "ผูกเอว" จากทีค่นสมยักอ่นชอบร้อยเงนิเป็นพวงผูกไว้ทีเ่อว โดยการให้อัง่เปาน้ี คูแ่ตง่งานจะให้เงนิเด็กๆ และ
ผู้ใหญท่ีย่งัไมไ่ดแ้ตง่งานในซองสีแดง หลงัจากนั้นทุกคน ในครอบครวั จะออกมาจากบ้านเพือ่กลา่วสวสัดปีีใหมใ่นหมูญ่าต ิ

และดว้ยเพือ่นบ้าน ซึง่คงคลา้ยกบัการทีช่าวตะวนัตกพดูวา่  

"Let bygones be bygones" (อะไรทีผ่า่นไปแลว้ก็ให้มนัผา่นไป)   
ทีม่า: http://hilight.kapook.com/view/19792 

วนัตรุษจนี 
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     ฉบับน้ี เคล็ดไม่ลับกับ กบค. นําความสวย บนใบหน้ามาฝาก ชาวมน. ทุกคนจ้า...จัดเบาๆสบายๆกับฉบับแรกของ  
กบค. ในปี 2556 ตามเรามาจ้า 

 

 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เคล็ดไมลั่บกับ กบค.  

• มะเขือเทศ ช่วยชะลอวัยให้อ่อนเยาว์ และป้องกันความเสื่อมของเซล 

• มะนาว มีวิตามินซีสูงช่วยให้ผิวเนียนใส 

• ส้ม เสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิว 

• ฝรั่ง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ด้วยวิตามนิซีปริมาณสูง 

• แตงโม บํารุงผิวพรรณ ช่วยล้างไต และขับปัสสาวะ 

• กล้วยหอม เหมาะกับผู้ที่กําลังลดนํ้าหนัก เพราะทําให้รู้สึกอิ่มเรว็ และอยู่ทอ้งนาน 

• มะละกอ เป็นยาระบายอ่อน ๆ เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาท้องผูก 

• แอปเปิ้ล อุดมด้วยเพคติน จึงช่วยให้เล็บแขง็ 

 
 
 
 
โดย :NoooPair ( สมาชิกไอดีท่ี 123879) โพสเม่ือ [ วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09:14 น.]  


