
 
 

 
            

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
   

 
 
กองบริหารงานบุคคลขอให้คณะ/สํานัก/กอง  ส่งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น   

ในสังกัด  ซึ่งเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท
ละไม่เกิน  1  ราย  ภายในวันนี้เท่านั้น (15  มกราคม  พ.ศ. 2553)  เพื่อดําเนินการคัดเลือก
ต่อไป   

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  16   ปการศึกษา  2552   วันศุกรที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2553 

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

โครงการปัจฉิมนิ เทศสมาชิก  กบข .  ที่ จะ
เกษียณอายุราชการ ปี 2553   

ด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดโครงงานปัจฉิมนิเทศ
สมาชิก กบข. ประจําปี  2553  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิก   ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ  ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป  โดยจังหวัดพิษณุโลก  กําหนดจัดบรรยายในวันพฤหัสบดีที่  
11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553  ต้ังแต่เวลา  8.30 – 11.00 น. ณ ห้องวังธารา  โรงแรม
อมรินทร์  ลากูน  สมาชิก กบข.     ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี  2553  ท่านใดสนใจ  
เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งความประสงค์ได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทร.0-5526-7093,  
โทร.สายใน  9223(คุณฉันทนา) ภายในวันที่  28  มกราคม พ.ศ. 2553 
 

ด่วน!! ส่งผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
ประจําปี  2552 
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»ÃaªÒÊ aÁ¾ a¹¸ � 

ÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ �§eÊÃiÁÊÇaÊ´i¡ÒÃæÅaÊÇ aÊ´iÀÒ¾¤ÃÙæÅaºu¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 
Ã �ÇÁ¡ aº ºÃiÉa··i¾Â»Ãa¡ a¹À aÂ  í̈Ò¡ a´ (ÁËÒª¹) 

 
o¤Ã§¡ÒÃ 

»Ãa¡ a¹o uº aµieËµuÊ �Ç¹ºu¤¤ÅËÁÙ� 
ãË �æ¡ �¤ÃÙæÅaºu¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈ¡ึÉÒ 

 
·u¹»Ãa¡ a¹À aÂ 

 ·u¹»Ãa¡ a¹À aÂ 300,000  ºÒ·  ¤ �ÒeºÕéÂ»Ãa¡ a¹À aÂ 315  ºÒ· 
 ·u¹»Ãa¡ a¹À aÂ 500,000  ºÒ·  ¤ �ÒeºÕéÂ»Ãa¡ a¹À aÂ 525  ºÒ· 
 
¤u³ÊÁºaµi¢o§¼Ù�eoÒ»Ãa¡ a¹À aÂ 

 oÒÂu¼Ù�eoÒ»Ãa¡ a¹À aÂäÁ�e¡i¹ 60 » � ³ Ç a¹eoÒ»Ãa¡ a¹À aÂ 
 e» �¹¤ÃÙæÅaºu¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ  ËÃ ืoe» �¹¤Ù�ÊÁÃÊ 
 
¤ÇÒÁ¤u�Á¤Ão§¾ieÈÉ 

 ¤u�Á¤Ão§¢³a¢ aº¢ÕèËÃืoo´ÂÊÒÃÃ¶¨ a¡ÃÂÒ¹Â¹µ �  20% ¢o§·u¹»Ãa¡ a¹À aÂ 
 ¤u�Á¤Ão§¦Òµ¡ÃÃÁ 20% ¢o§·u¹»Ãa¡ a¹À aÂ 
 
ËÁ´e¢µÃaºÊÁa¤Ã  31 ÁÕ¹Ò¤Á 2552 
·i¾Â»Ãa¡ a¹ÀaÂ  Áoº¤ÇÒÁË �Ç§ãÂ 
�́ÇÂ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»Ãa¡a¹ÀaÂo uº aµieËµuÊ�Ç¹ºu¤¤Å¤u�Á¤Ão§ÊÁÒªi¡o¤Ã§¡ÒÃ»Ãa¡ a¹o uº aµieËµuÊ�Ç¹ºu¤¤Å 

Ê¹ã¨µi´µ�o 
   §Ò¹Êi·¸i»ÃaoÂª¹�æÅaÊÇ aÊ´i¡ÒÃ   
   ¡o§ºÃiËÒÃ§Ò¹ºu¤¤Å  ÊíÒ¹a¡§Ò¹o¸i¡ÒÃº´Õ   o·Ã. 9223 
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ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีคะ  ฉบับน้ีดิฉันขอนําเรื่อง  “บัวสี่เหลา”  ซึ่งไดเขียนเปนบทความใน Webblog  ของ  
www.gotoknow.org  มาเพื่อเผยแพรใหผูอานไดเกิดความเขาใจและทราบถึงคําวา  “บัวสี่เหลา”  คะวาเปน
อยางไรและมีอะไรบาง?  เพื่อใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตคะ... 

บวัสีเ่หลา 
พระพุทธองค  ทรงเปรียบคน  บนโลกนี้  เหมือนบัวสี่  เหลาแจง  แถลงไข 
หนึ่งพวกบาน  เหนือนํ้า  เลิศล้ําใจ  ทานเปรียบได  ดังคนที่  มีปญญา 
จะสอนชี้  สิ่งใด  เขาใจแจง   ไมตองแจง  เหตุผล  คนปญหา 
สามารถเขา  ใจซึ้ง  ถึงปญญา   ไมตองมา  สอนลาก  ใหมากกล 
เหลาทีส่อง  มองเปรียบ  ใหเทียบยอน  เปนบัวซอน  พรอมจะบาน  ไมนานผล 
อยูปริ่มนํ้า  คอยคําสอน  สะทอนตน  เปรียบดั่งคน  พรอมเขาใจ  ในถอยธรรม 
ไมตองย้ํา  สอนมากมาย  พอหมายรู  ตองมีครู  คอยชุบ  อุปถัมภ 
แนะแนวเหตุ  แนวผล  และกลกรรม  ก็รูจํา  รูจด  เปนบทเรียน 
เหลาทีส่าม  ต่ํามาหนอย  ดอยสติ  ทานดําริ  เปรียบคน  ที่คนเขียน 
ตองอาศัย  แรงลาก  ใหพากเพียร  ตองหมั่นเรียน  หมั่นสอน  สะทอนใจ 
ตองสอนย้ํา  นําพา  ปญญาสู   ถึงจะรู  ความแจง  แถลงไข 
ตองกระหนาบ  เกลาขัด  ฝกหัดไป  จึงจะได  ปญญา  เขามาทอน 
สวนเหลาสี่  ที่สุด  มนุษยแลว   ไมเอาแนว  ใดย้ํา  ในคําสอน 
ไมสามารถ  เรียนจด  ในบทตอน  คือพวกนอน  เกลือกตม  เกินชมใจ 
รังแตเนา  ทับถม  สุดชมหา   ใหเตาปลา  เคี้ยวสิ้น  กินอาศัย 
ยากจะมีชองแยก  แตกกอไป   ทิ้งเนาใน  ธารา  ไมนาชม 
แถมอีกเหลา  เนาสุด  มนุษยแลว   คือบัวแนว  เตาถุย  ใชคุยสม 
แมเตาปลา  ยังไมหา  มาชื่นชม   เสียอารมณ  ตองคายทิ้ง  ในสิ่งเลว. 

              

ของฝากคําคม  
    ใครชอบ  ใครชัง   ชางเถิด 
  เรามุงเทิด   ความด ี  มีเหตุผล 
  ทํากจิใด   ยากถูกจิต  มิตรทุกคน 
  เทพเบื้องบน  ยังถูกดา  ยิ่งกวาเรา   
              
  นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


