
 
 

 
            

         
 

    ของฝากจากผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

เคล็บลับ 10 ข้อ ที่พึงปฏิบัติในการดูแลตนเอง 
 วันนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพตามที่แพทย์นัดหมายที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พลันสายตาก็เหลือบไป
เห็น เคล็บลับ 10 ข้อ ที่พึงปฏิบัติในการดูแลตนเองที่ทางโรงพยาบาลได้นํามาเขียนไว้ให้กับผู้ป่วย…ผู้เขียนได้นั่งอ่านแล้ว
เห็นว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราเองและก็ต้องการที่จะนํามาเผื่อแผ่แก่ผู้อ่านด้วย ดังนี้ค่ะ 

1. จงดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีการพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่ 

มีประโยชน์ ออกกําลังกายและรักษาความสะอาด 
2. หมั่นสํารวจตัวเองและยอมรับความเป็นจริง 

คนเรามีข้อดี ข้อเสียทุกคน ยอมรับข้อบกพร่องและหาทางแก้ไข ต้ังเป้าหมายในชีวิตให้เหมาะสม 
กับความเป็นจริง 

3. มีความต้องการพอเหมาะสมและยืดหยุ่นได้ 
ต้องยืดหยุ่นความต้องการให้ยอมรับได้ มีเหตุผล มีความทะเยอทะยานที่ใกล้เคียงความจริง มีการ 

วางแผนเป็นระยะ ๆ ไม่มองโลกในแง่ร้าย เข้ากับคนอื่นง่าย 
4. อย่าเป็นนักเปรียบเทียบ 
     อย่าเอาตัวเราเปรียบเทียบกับคนอื่น จงประเมินชีวิต ตามความรู้ ความสามารถและความ 

พยายามของตนเอง มองผู้อ่ืนอย่างเรียนรู้ ช่ืนชมใช้เป็นแบบอย่าง 
5. มีอารมณ์ขันเสยีบ้าง 

สร้างบรรยากาศที่ดี จิตใจผ่อนคลาย แจม่ใส อย่ามองโลกอย่างตึงเครียดเกินไป อย่ากดดันชีวิต 
รู้จักปล่อยวาง 

6. ปล่อยวางให้เป็น ไม่ยึดมั่น ถอืมั่น 
                      ปล่อยให้สิง่ต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางของมัน อย่าฝืน อย่าดันทุรัง ให้โอกาสตนเองเริ่มใหม่ รูจ้ักให้
อภัยและให้กาลเวลารักษาความผิดหวัง 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  10   ปการศึกษา  2554   วันเสารที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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7. ต้องพอใจในสิ่งที่ตนทําอยู่ มีอยู่ เป็นอยู่ 

พอใจในงานที่ทําอยู่ พอเพียงจะได้ไม่เบ่ือหน่ายกับชีวิต กระตือรือร้น รู้จักแต่งตัวเหมาะสม ไม่ปล่อยตัว 
 เชื่อมั่นในตัวเอง เป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตาม 

8. อย่าเก็บกด หาทางระบายออกอย่างเหมาะสม 
จงหาเพื่อนพูดคุย อ่านหนังสือ ออกกําลังกาย เดินเล่น ความตึงเครียดก็เหมือนความสกปรก ต้องหมั่นปัด 

กวาด เช็ดถูออกจากใจทุกวัน 
9. อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า 

คนที่ไม่รู้จักทําวัน เวลาให้มีคา่ จะเป็นคนขี้เบ่ือและไม่ศรัทธาตัวเอง เขาจะเบื่อหน่ายชีวิต ชวนคิดฟุ้งซ่าน 
และเอะอะ โวยวาย หากิจรรม/งานอดิเรกทําดีกว่า 

10. เป็นผู้ให้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เรียกร้องความสนใจ 
พึงสร้างทัศนคติของการเป็นผู้ให้ เมื่อได้ให้เราจะรู้สึกสบายใจ การได้ช่วยเหลือ เกื้อกูลหรือแบ่งปัน แทนการ 

รอบรับอย่างเดียวจะรู้สึกดี โลกนี้น่าอยู่ สบายใจ 
ผู้เขียนได้นั่งอ่านทีละข้อ ๆ โดยนําตัวเอาเข้าไปจับดูว่าตนเองทําข้อไหนไม่ได้บ้าง?...สิ่งที่ผู้เขียนค้นพบสําหรับ 

ตนเอง นั่นคือ ข้อ 1 เรื่อง “การออกกําลังกาย”...ผู้เขียนไม่สามารถทําได้สักที แม้จะเริ่มต้นไปในทางที่ดี แต่กลับเจอกับ 
“ตัวขี้เกียจ” ในตนเอง เลยไม่สามารถชนะใจได้เลย แต่สําหรับข้ออื่น ๆ เมื่อนําตัวเองเข้าไปเทียบแล้ว ก็สามารถทําได้อยู่
...และขอยืนยันเลยค่ะว่า ถ้าตัวเราทําได้ครบทั้ง 10 ข้อ แล้ว ตัวเราเองนั้น “มีความสุขมาก ๆ” โดยมีผลทําให้สุขภาพกาย 
+ สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย และก็จะได้ไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป...แล้วท่านล่ะ ยังขาดข้อไหนบ้าง?...ลองปรับเปลี่ยนตัว 
เปลี่ยนใจตนเองดูสิค่ะ...แล้วจะบอกว่า “รู้อย่างนี้ ทําเสียนานแล้ว”... 

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

กองบริหารงานบุคคล  ขอให้บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ  ติดต่อการต่อสัญญาจ้าง  

และรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ  2554  ของเจ้าหน้าที่ประจําตาม

สัญญาและอาจารย์ประจําตามสัญญาประจําปีงบประมาณรายได้ – แผ่นดิน  พ.ศ. 2554  ได้ตามวันเวลา  และสถานที่
ดังนี้ 

อาจารย์ประจําตามสัญญา   
วันที่  17  ตุลาคม  2554  ช่วงเช้า  ได้แก่  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร            

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่  17  ตุลาคม  2554  ช่วงบ่าย  ได้แก่  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ             

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา 
วันที่  18  ตุลาคม  2554  ช่วงเช้า  ได้แก่  กองบริการการศึกษา  กองบริหารงานบุคคล  กองพัฒนานักศึกษา  

คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ 

วันที่  18  ตุลาคม  2554  ช่วงบ่าย  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการบริการหอพักนักศึกษา 
วันที่  19  ตุลาคม  2554  ช่วงเช้า  ได้แก่  โครงการจัดหารายได้น้ําด่ืม  สระว่ายน้ํา  งานคลัง  สนอ.          

งานเลขานุการ  สนอ.  งานตรวจสอบภายใน  งานประชาสัมพันธ์  งานประชุมและพิธีการ  งานพัสดุ  งานยานพาหนะ 
วันที่  19  ตุลาคม  2554  ช่วงบ่าย  ได้แก่  งานรักษาความปลอดภัย 
วันที่  20  ตุลาคม  2554  ช่วงเช้า  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วันที่  20  ตุลาคม  2554  ช่วงบ่าย  ได้แก่  งานอาคารสถานที่และบริการ  สนอ. 
วันที่  21  ตุลาคม  2554  ช่วงเช้า  ได้แก่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว  ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 
วันที่  21  ตุลาคม  2554  ช่วงบ่าย  ได้แก่  สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ  สํานักวิทยบริการฯ  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด  กรณีที่ได้รับสัญญากลับไปแล้ว  1  ชุด    

ขอความกรุณาให้นํามาในวันต่อสัญญาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดทําบัตรปฏิบัติงาน(บัตรติดหน้าอก)ให้แก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  นั้น  ให้มาติดต่อรับบัตรด้วยตนเอง  หรือส่งตัวแทนมารับได้ที่กองบริหารงานบุคคล  
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งรูปถ่าย  ขอให้ส่งโดยด่วน... 

 

 

บุคคลที่ส่งรูปถ่ายทําบัตรปฏิบัติงาน(บัตรติดหน้าอก)แล้ว 
กรุณารับบัตรฯ  ด่วน 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่อง  ผลการเลือกตั้งผู้แทนและผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ฯ ประจําหน่วยเลือกตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงครามประจาํปี  ๒๕๕๕ 

-------------------------------------------------- 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดําเนินการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกต้ังผู้แทนสหกรณ์ฯ 
ประจําหน่วยเลือกต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจําปี  ๒๕๕๕ ในวันที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๔  นั้น 

ปรากฏผล ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้แทนสหกรณ์ฯ ได้แก่                                
  

๑.  รองศาสตราจารย์บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ สมาชิกสหกรณ์เลขที ่ ๑๔๓๖๑ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ตีระแพทย์  ”  ๘๕๒๓ 
๓.  นางสาวประนอม  หาญจริง   ”  ๑๕๑๖๑ 

  ๔.  นางเพ็ญศรี   มีพยุง   ”  ๑๔๙๙๔ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญโญ   ”  ๔๐๖๙ 
  ๖.  ผศ.ดนยา   วงค์ธนะชัย  ”  ๕๖๕๗ 
  ๗.  นายขันแก้ว   สมบูรณ์   ”  ๑๑๓๕๓ 
  ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดํารง ประเสริฐกุล  ”  ๕๕๗๐  
  ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระวรรณ บุญโญ   ”  ๑๖๓๓๗ 
  ๑๐.นางสาวกัลนิกา  พูลผล   ”  ๑๔๓๙๙ 
  ๑๑.นายสุรินทร์   วิจิตรพงษา  ”  ๑๕๖๕๒ 
  ๑๒.นายอําพน   กลีบปาน  ”  ๑๖๖๗๖ 

๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บํารุงเมือง  ”  ๑๒๔๕๖ 
๑๔.นายสัญญา   ปานแย้ม  ”  พ๐๐๐๗๗ 
๑๕.น.ส.พรทิพย์   วัฒรัชนากูล  ”  ๐๑๗๗๓๑ 
๑๖.นายจรัญ   ช่ืนใจชน   ”  ๕๙๗๐ 
๑๗.นางพรทิพย์   เต็งเจริญ  ”  ๑๒๒๔๘ 

  ๑๘.นางสําลี   บุญยก   ”  ๐๗๙๖๒ 
  ๑๙.นายนพดล   เร่งเจริญ   ”  ๑๕๙๓๙ 
  ๒๐.นายเชิด   เขียวบ้านยาง  ”  ๑๗๙๙๘ 

๒๑.นางสมทรง      ฤกษ์ทอง  ”  พ๐๐๐๐๒ 

          / ปรากฏผล ผู้ที่... 
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ปรากฏผล ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ฯ ได้แก่                                
   
  ๑. นางเพ็ญศรี  มีพยุง   สมาชิกสหกรณ์เลขที ่ ๑๔๙๙๔ 

  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔      
 
 
                                                                          ลงชื่อ       สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

            (นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 ของฝากคําคม 
   

ตากับตีน อยู่กันมา แสนผาสุข  จะนั่งลุกยืนเดิน เพลินหนกัหนา 
มาวันหนึ่ง ตนีทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา   ว่าตีนมคีุณแก่ตา เสียจริงๆๆ 
ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างๆๆ    ตาจึงได้ชมนาง และสรรพสิ่ง 
เพราะฉะนั้นดวงตา จงประวิง   ว่าตีนนี้เป็นสิง่ ควรบูชา 
ตาได้ฟังตีนคยุโม้ ก็หมั่นไส ้   จึงร้องบอกออกไป ด้วยโทสา 
ว่าที่ตีนเดินไปได้ ก็เพราะตา    ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตําตีน 
เพราะฉะนั้น ตาจึงสาํคัญกว่า   ตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่น 
สรุปแล้ว ตามีค่า สูงกว่า ตีน    ทั่วธานนิทร ์ตีนไปไดก้็เพราะตา 
ตีนได้ฟัง ใหค้ั่งแค้น แสนจะโกรธ    วิ่งกระโดดโลดไปใกลห้นา้ผา 
เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา   ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย 
ตาเห็นตีน ทาํเก่งเร่งกระโดด   ก็พิโรธ แกลง้ระงับ หลับตาเฉย 
ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งกม้เงย    ตกแล้วเหวย หน้าผา ทั้งตาตีน 
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