
 
 

 
            

         
ของฝากจาก... 

ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
  สวัสดีค่ะ  วันนี้ขอนําเรื่อง “ทําให้ดู  อยู่ให้เห็น  เย็นให้น่าสัมผัส”  ซึ่งดิฉันได้นํา
บทความที่อาจารย์ประสิทธิ์ – หนูกุ้งได้เขียนในเว็บไซต์ www.gotoknow.org  โดยเป็นบทความดีๆ    
มีสาระและมีแง่คิดดีๆ มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ... 
  เมื่อเราเริ่มต้นที่จะทําอะไรสักอย่าง  ก็จงเริ่มต้นด้วยความรักและศรัทธาในสิ่งที่จะ
ทํา  และต้ังใจทําสิ่งนั้นให้บรรลุผลโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสิ่งที่ทํานั้นคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์กับตนเอง  สังคมและส่วนรวม 
  การชมเชยจากตัวคุณเอง  เพื่อน  มิตร  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้านาย  คงไม่มีใคร
ไม่อยากได้รับ  ถึงแม้จะเป็นการภาคภูมิใจที่ไม่อาจแสดงออกมาทางกายภาพได้  แต่ในส่วนลึก
ของจิตใจ  คงจะมีความภาคภูมิใจอยู่บ้าง  เพื่อจะเป็นการสะท้อนถึงความสําเร็จที่เกิดข้ึน 
  การทําตัวให้คนอื่นเห็นว่าเราสามารถทําในส่ิงที่พูด  เราพูดในสิ่งที่จะทําและ
สามารถตรวจสอบได้  จึงเป็นส่ิงที่มีคุณค่าแก่การกระทําเป็นอย่างยิ่ง  ดังคําที่ว่า  “ทําให้ดู” 
  การปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง  อยู่กับทุกกิจกรรมที่เป็นรายละเอียดทั้งที่
เป็นรายการที่ง่าย  เป็นกิจกรรมที่ยุ่งยาก  และสิ่งที่ซับซ้อน  คุณไม่ทิ้งในสิ่งเหล่านั้น  อยู่กับ
สถานการณ์มาโดยตลอด  ทําให้คุณรู้งาน  รู้คน  และรู้วิธีการแก้ปัญหา  ซึ่งหมายถึงการ         
“อยู่ให้เห็น” 
  การที่ผู้นํา  เพื่อนร่วมงานมีความรัก  ศรัทธา  พร้อมจะเข้าไปปรึกษาหารือ        
ขอคําแนะนํา  อยากเข้าใกล้เพราะคุณสามารถเป็นที่พ่ึงแก่เขาได้  เป็นเสน่ห์ที่มากับตัว  และ
สามารถสร้างได้  เราจะเป็นผู้ที่ทุกคนอยากจะเข้าใกล้  คบหา  คืออยู่อย่าง “เย็นน่าสัมผัส” 
  “การทําให้ดู อยู่ให้เห็น และเย็นน่าสัมผัส” จึงอยากให้เกิดข้ึนกับทุกคน  อยากให้
เกิดข้ึนกับตัวคุณเอง  คนรอบข้าง  และหากที่ทํางานมีคนประเภทนี้มากๆ องค์กรก็จะก้าวหน้าอยู่
กันอย่างสามัคคี  กิจการงานก็สําเร็จ  และที่สําคัญ  “เป้าหมายขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกด้าน 
 
   

  

   
  
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  12   ปการศึกษา  2552   วันอาทิตยที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

ปรัชญา :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
วิสัยทัศน : “พัฒนางานใหเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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ขาวฝากจาก  กบข. 
 

  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  ไดดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ เก่ียวกับ กบข. และเปนประโยชนกับสมาชิก กบข. และบุคคลทั่วไปในทุกดาน  ผานเว็บไซต 
กบข. www.gpf.or.th  และอีเมล gpf news@gpfonline.com ที่สงขาวสารเปนประโยชนโดยตรงถึงสมาชิก 
กบข. โดยขาราชการทานใดสนใจ  กรุณาแจง E-mail ไดที่กองบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  22  พ.ย. 
2552  เพื่อรวบรวมสง กบข.  หรือสมัครโดยตรงที่ E-mail manop@gpf.or.th หรือ  charanyaphat@gpf.or.th   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการฝกอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ใหกับพนักงาน

มหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

รวมถึงชี้แจงการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ทั้งน้ีจึงขอใหพนักงาน

มหาวิทยาลัย(สายวิชาการทุกทาน) เขารวมโครงการโดยพรอมเพรียงกันในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 

2552 ณ หองประชุม 410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ  นะคะ 
 
ปล. ใหนําเอกสารที่แจกในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 มาดวย   

    และขาราชการพลเรือนทานใดสนใจเขารวมโครงการ แจงชื่อไดที่กองบริหารงานบุคคลคะ 

ขาวดวน 

ประกาศ !!  พนกงานราชการ  พนกงานมหาวิทยาลัย   
ทานใดที่ยังไมไดมาตอสัญญาจาง  ใหรบดำเนนการโดยดวน 
มิฉะนนจะถือวาทานไมประสงคจะตอสัญญาปฏิบัติงาน 
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เปดรบัสมคัรสมาชกิ ช.พ.ค. กรณพีเิศษ พ.ศ. 2552 
เนือ่งในโอกาส สำนกังานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 6 ป 

ตั้งแตวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2552 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2552 (ในวนัทำการ) 
เอกสารประกอบการสมัคร ช.พ.ค. 
1. หนังสือรับรองการทำงาน (ขอไดที่กองบริหารงานบุคคล) 
2. ใบรับรองแพทย (แบบ ช.พ.ค.3) มีกำหนดไมเกิน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจจนถึงวันยื่นสมัคร และตองมีตรา  

ประทับสถานที่ตรวจ โดยแพทยรับรองวา ขณะตรวจรางกายมีรางกายแข็งแรง สมบูรณปราศจากโรคที่ระบุไวใน
ใบรับรองแพทย 

 - สมัครกรณีปกติ อายุไมเกิน 35 ป บริบูรณ 
 - สมัครกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ป (โรงพยาบาลภาครัฐเทานั้น ไมรวมถึงสถานี

อนามัย, สถานพยาบาลของรัฐ) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ    จำนวน  2  ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน  2  ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี)       จำนวน  2  ฉบับ 
6. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)     จำนวน  2  ฉบับ 
7. สำเนา ก.พ. 7 (ขาราชการครู)      จำนวน  2  ฉบับ 
8. สำเนาหนังสือสัญญาจางปปจจุบัน (ลูกจางชั่วคราว)    จำนวน  2  ฉบับ 
9. กรณีปกติ อายุไมเกิน 35 ป คาสมัคร 1,050 บาท 
10. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ป แตไมเกิน 55 ป คาสมัคร 5,600 บาท 
11. กรณีพิเศษ อายุเกิน 55 ป แตไมเกิน 60 ป คาสมัคร 7,600 บาท 
 

ของฝากคาํคม 
  อันคุณคา  ความเปนคน  ดูที่ไหน  เห็นใครๆ  เขาดู  ที่ใบหนา 
  ดูไมงาม  เขาก็วา  ไรราคา   ตัดสินคน  ที่ใบหนา  ควรหรือไร 
  หนาตาดี  ใชวา  จะดีดวย   หนาตาสวย  งดงาม  แลสดใส 
  มันอาจตาง  ไมเหมือน  ใจบางใน  คิดดูไซร  มันไม  ยุติธรรม 
  ตัดสินคน  วาดีชั่ว  ที่ใบหนา   มันชินชา  เสียแลว  ยุคสมัย 
  ก็ไมรู  วามันเปน  เพราะเหตุใด  ที่ทําให  วิถีชน  นั้นเปลี่ยนไป 
  คนจะงาม  งามที่ใจ  ใชใบหนา  งามวาจา  งามความคิด  งามนิสัย 
  งามมารยาท  งามกิริยา  งามน้ําใจ  เชนนี้ไซร  จึงจะเปน  คนเต็มคน 
     
นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


