
 
 

 
            

         
 

 
 
 

  
   
  ลงคะแนนเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพย  ครูพิษณุโลก  จํากัด  ในวันจันทรที่  18  
ตุลาคม  2553  ระหวางเวลา  09.00 – 12.00 น. (อยาลืม!!  เลือกไดไมเกิน  15  คน)  ดังน้ี 
   สวนทะเลแกว  ลงคะแนนเสียง  ณ  หองกองบริหารงานบุคคล  ชั้น  2  อาคารทีปวิชญ  
สวนทะเลแกว  ไดแก  สมาชิกสหกรณฯ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ขาราชการพลเรือน  และลูกจางประจําที่ปฏิบัติงาน  ณ  สวนทะเลแกว 
   สวนวังจันทน  ลงคะแนนเสียง ณ  หองสํานักงานอธิการบดี  ไดแก  สมาชิกสหกรณฯ  
สังกัดคณะครศุาสตร  ขาราชการพลเรือน  และลูกจางประจําที่ปฏิบัติงาน  ณ  สวนวังจันทน 
  กรณีสมาชิกสหกรณฯ  ผูมีสิทธิ์เลือกมีภารกิจไมสามารถมาลงคะแนนตามวันเวลาที่กําหนดได  
ใหมาลงคะแนนกอนในวันที่  15  ตุลาคม  2553  ณ  หองกองบริหารงานบุคคล  ชั้น  2  อาคารทีปวิชญ  สวน
ทะเลแกว  เวลา  09.00 – 16.00 น. 
  อน่ึง  สมาชิกสหกรณฯ  จะไดรับเงินตอบแทน  ในการออกเสียงฯ  จํานวนคนละ  500  บาท 

 มีผูสมัครเขารบัการเลือกตั้งเปนผูแทนสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด  จํานวน  21  ราย  ดังน้ี 
   หมายเลข  1 นางสําลี    บุญยุก 
   หมายเลข  2 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ ตีระแพทย 
   หมายเลข  3 นายวิโรจน   ตระกูลพิทักษกิจ 
   หมายเลข  4 นายจรัญ   ชื่นใจชน 
   หมายเลข  5 นายขันแกว   สมบูรณ 
   หมายเลข  6 ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา นุชภักดี 
   หมายเลข  7 ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ บํารุงเมือง 
   หมายเลข  8 นางเพ็ญศร ี   มีพยุง 
   หมายเลข  9 ผูชวยศาสตราจารยวิระวรรณ บุญโญ 
           /หมายเลข  10... 
 
 
    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  10   ปการศึกษา  2553   วันศุกรที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

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

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพย  ครูพิษณุโลก  จํากัด 
ประจําป  2554 
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หมายเลข  10 ผูชวยศาสตราจารยเกษม บุญโญ 

         หมายเลข  11 นางสาวพรทพิย   วัฒรัชนากูล 
   หมายเลข  12   ผูชวยศาสตราจารยดํารง  ประเสริฐกุล 
   หมายเลข  13 นางสาวประนอม  หาญจริง 
   หมายเลข  14 รองศาสตราจารยบุญรักษ ตัณฑเจริญรัตน 
   หมายเลข  15 นางพรทิพย   เต็งเจริญ 
   หมายเลข  16 นางสาวกัลนิกา   พูลผล 
   หมายเลข  17 นายสมหมาย   แมนมณี 
   หมายเลข  18 นายเฉลิมพร   ทองพูน 
   หมายเลข  19 นายพงษเทพ   รักผกาวงศ 
   หมายเลข  20 นายนพดล   เรงเจริญ 
   หมายเลข  21 นายบัญชา   ศรีสมบตั ิ  

**มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณฯ  ภายในวันอังคารที่  19  ตุลาคม  2553** 
 
 ดวน!!  วันน้ีวันสุดทาย(15 ต.ค. 53)  รับสมัครผูดํารงตําแหนงประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ  และผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   
สมัครได ณ หองกองบริหารงานบุคคล  ชั้น  2  อาคารทีปวิชญ  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30  น.   
 ตําแหนง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  มีผูมาสมัครแลว  จํานวน  3  ราย  ไดแก 
  1.  นายสมหมาย แมนมณี 
  2.  ดร.ลําเนา  เอ่ียมสอาด 
  3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล ร้ิวธงชัย 
  จึงขอประชาสัมพันธใหขาราชการฯ  พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  และสายสนับสนุน  ที่มี
คุณสมบัติครบถวนมาลงสมัคร  ตามวันเวลา  และสถานที่ที่กําหนด  สวนการลงคะแนนเลือกตั้งจะเลือกในวันพุธที่  
20  ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  08.30 – 12.00 น. ณ สํานักงานคณบดีที่ตนเองสังกัด  สวนผูที่ไมไดสังกัดคณะให
มาลงคะแนนเลือกที่หองกองบริหารงานบุคคล  และจะดําเนินการนับคะแนนเวลา  13.30  น.  ณ บริเวณชั้น  1  
อาคารทีปวิชญ 
 ตําแหนง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  มีผูสมัครแลว  จํานวน  4  ราย  ไดแก 
  1.  ดร.วิโรจน  ตระกูลพิทักษกิจ 
  2.  ดร.กมลภพ  ยอดบอพลับ 
  3.  ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม 
  4.  รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล 
  จึงขอประชาสัมพันธใหขาราชการฯ  สายวิชาการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ที่มี
คุณสมบัติครบถวนมาลงสมัคร  ตามวันเวลา  และสถานที่ที่กําหนด  สวนการลงคะแนนเลือกตั้งจะเลือกในวันพุธที่  
27  ตุลาคม  2553  ตั้งแตเวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ  สํานักงานคณบดีที่ตนเองสังกัด  และจะดําเนินการนับ
คะแนนเวลา  13.30  น. ณ บริเวณชั้น  1  อาคารทีปวิชญ 
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รับสมัครงาน 
 ตําแหนง  อาจารยประจําตามสัญญา  (จํานวน  3  อัตรา)  ดังนี้ 
  1.  ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
จํานวน  1  อัตรา 
  2.  ประจําคณะครุศาสตร 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ  จํานวน  1  อัตรา 
  3.  ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต  หรือ  บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  (การบัญชี)  โดยตองสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  หรือ
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)  จํานวน  1  อัตรา 

  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ไดตั้งแตวันที่  11 – 26 ตุลาคม 
2553  ในวันเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น  2  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได 
http://www.psru.ac.th 

 
 

ของฝากคําคม   
บนถนนของชีวิต 

 บางทีเราก็บอกไมไดวา  ควรจะเลือกเดินทางแบบไหน  เร็ว  หรือวา  ชา   
 เร็ว...  อาจจะทําใหถึงปลายทางโดยไมเสียเวลา  แตนั่นอาจหมายถึงการพลาดจากบาง

ส่ิงบางอยางไปก็ได 
 ชา...  อาจจะทําใหไมไดถึงปลายทางเปนคนแรก  แตนั่นหมายถึงการไดมีเวลาสังเกต

รายละเอียดตางๆ ระหวางทางเปนสิ่งชดเชย  โดยที่ในรายละเอียดนั้น  อาจมีแงมุมที่งดงามใหได
คนพบ 

 บางที...  ปลายทางก็ไมไดสําคัญมากไปกวาส่ิงที่อยูระหวางทาง  และความสุขใน
ปจจุบันก็เปนสิ่งที่เราจับตองได  โดยไมตองรอคอยความสุขของอนาคต 

 

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


