
 
 

 
            

         

 
ของฝากจาก... 

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

“เปนมนุษยหรือเปนคน” 
 ผูเขียนไดอานโศลกธรรมของทานพุทธทาสภิกขุบทหนึ่ง  กลาวถึงการเปนมนุษยหรือเปนคน  
ซึ่งใหขอคิดในการเปนมนุษยหรือเปนคน...และสามารถนํามาใชกลาวเสริมเกี่ยวกับการเปนมนุษย
ท่ีเต็มได  ดังนี้คะ 
  เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน 
  ถาใจต่ําเปนไดแตเพียงคน   ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา 
  ใจสะอาด  ใจสวาง  ใจสงบ  ถามีครบควรเรียกมนุสสา 
  เพราะทําถูกติดถูกทุกเวลา   เปรมปรีดาคืนวันสุขสันตจริง 
  ใจสกปรกมืดมัวและรอนเรา   ใครมีเขาควรเรียกวา  ผีสิง 
  เพราะพูดผิดทําผิดจิตประวิง   แตในสิ่งนําตัวกลั้วอบาย 
  คิดดูเถิดถาใครไมอยากตก   จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย 
  ใหใจสูงเสียไดกอนตัวตาย   ก็สมหมายที่เกิดมาอยาเชือนเอย... 
   

 

  กองบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดี
กับอาจารยนิภารัตน  กาญจนโชติ  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะเขารวมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการ
พลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๕๒ ในวันขาราชการพลเรือน (วันที่ 1 เมษายน 2553) 
ณ หองประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ยินดีดวยนะคะ... 

 
 

  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  21   ปการศึกษา  2552   วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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รายชื่อคลินิกเครือขายประกันสังคม  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  ป  2553 
ใหบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 

1.  คลินิกวสันต – สอางคการแพทย  ตรงขามไนทบารซา    เบอรโทร  055-252927 
2.  พิษณุโลกเลเซอรคลินิกการแพทย  หนาโรงแรมพิษณุโลกธานี ถ.สนามบิน เบอรโทร  055-210657 
3.  คลินิกแพทยหญิงสุนี   ถนนหนาพิพิธภัณฑพื้นบานจาทว ี  เบอรโทร  055-210990 
4.  คลินิกยุทธนาการแพทย   เยื้องอาคารลิไท    เบอรโทร  055-225055 
5.  คลินิกนายแพทยวิรัช   วงเวียนหอนาฬกิา    เบอรโทร  055-258439 
6.  คลินิกนายแพทยธงชัย   ขางๆ อาคารลิไท    เบอรโทร  089-7040668 
7.  คลินิกแพทยชินพัฒน – แพทยปฐมวัย ขางโรงพยาบาลรังสีรักษา   เบอรโทร  055-304221 
8.  คลินิกแพทยจิรนันท – สันติ  ตรงขามโรงเรียนไทยกลา   เบอรโทร  055-210764 
9.  คลินิกแพทยสมพร   สามแยกไฟแดง  ประตู 1  โรงพยาบาลพุทธชินราช เบอรโทร  055-219938  
10.  คลินิกแพทยนเรศ   เยื้องอาคารลิไท    เบอรโทร  055-245308 
11.  คลินิกแพทยพัลลภ/นุสรา  1  หาแยกสุรสีห    เบอรโทร  055-225445 
12.  คลินิกแพทยวรรณา   ทางไปแม็คโครใกลอาคาร D-TAC  เบอรโทร  055-218231 
13.  คลินิกแพทยวิเศรษฐ (สุรสีห)  หาแยกสุรสีห    เบอรโทร  055-219367 
14.  คลินิกหู คอ จมูก แพทยอดิศร  หาแยกสุรสีห    เบอรโทร  055-219451 
15.  คลินิกแพทยหญิงพิริยา  หาแยกสุรสีห    เบอรโทร  055-232266 
16.  พิษณุโลกเลเซอรคลินิกการแพทย สาขา 2 หลังมหาวิทยาลยันเรศวร (ม.นอก) ต.ทาโพธิ์             - 
17.  คลินิกแพทยโชคดี   ขางไทมารท    เบอรโทร  055-231080 
18.  คลินิกแพทยสาวิตร ี   หาแยกสุรสีห    เบอรโทร  055-219344 
19.  สี่แยกคลินิกการแพทย (แพทยทรงยศ) สี่แยกวัดจันทรตะวันตก   เบอรโทร  055-230956 
20.  คลินิกแพทยสุจร ี   ทางไปวังทอง  บานสวนคลาสสกิ               - 
21.  จํานงคการแพทยคลินิก  ตลาดโคกมะตูม    เบอรโทร  055-302397 
22.  คลินิกวิบูลย – ศศิธร  การแพทย ตรงขามเสียงทพิยบุคเซ็นเตอร  เบอรโทร  055-225456 
23.  คลินิกแพทยวิบูล   อําเภอวัดโบสถ    เบอรโทร  055-361102 
24.  คลินิกหมอศาสตราโรคเด็กท่ัวไป  ทางไปรานอาหารไมแบบบานคลอง  เบอรโทร  055-216673 
25.  คลินิกแพทยหญิงวิไลพร  อําเภอวัดโบสถ    เบอรโทร  082-8991505 
26.  คลินิกหมอสุกัญญา   ถนนพิพิธภัณฑพ้ืนบานจาทวี ใกลรานป.ปลางาม  เบอรโทร  055-266116 
27.  คลินิกแพทยสิทธิ์   อําเภอพรหมพิราม                                            - 
 
หมายเหตุ  การเขารับบริการที่คลินิกเครือขายโรงพยาบาลพุทธชนิราช  พิษณุโลก  สิ่งที่ตองเตรยีมไป  และตองยื่นทุกครั้ง 
   1.  บัตรประชาชน  หรือใบขับขี่ 2.  บัตรรับรองสิทธิระบุ รพ.พุทธชินราช 
   ผูประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลพุทธชินราช  ไมตองเสียคาใชจายในการตรวจรักษาโรคทั่วไป 
   (ยกเวนกลุมโรค  15  โรคที่ไมคุมครอง) 
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เก็บส่ิงดีดีมาฝาก… 
  12 ขอคิดเพ่ือชีวิตท่ีดีของการทํางาน   

1. มนุษยสัมพันธ : มนุษยเปนสัตวสังคม คุณคงหลีกไมพนในการที่คุณจะตองพบปะหรือตองติดตอ
กับคนอื่น คุณไมมีทางที่จะประสบความสําเร็จได ถาคุณไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

2. ทีม : การทํางานในอนาคตจะเนน บุคคลที่ทํางานเปนทีมไดดีมากกวาคนที่ชอบทํางานคนเดียว 
ดงันั้น ผูมีทักษะในการทํางานเปนทีมและเปนผูรวมทีมที่ดี จึงมีความจําเปนตอการทํางานในทุกที่ 

3. Committed หรือขอตกลงในการทํางานระหวางคุณกับคนอื่นๆ  ดังนั้น  กอนที่จะตกปาก
รับคํากับใคร ควรคิดซะใหรอบคอบกอน 

4. ฉันเปนฉันเอง ประเภทสาวมั่น  หนุมมั่น  ที่เราเห็นตามหนาจอทีวีหรือภาพยนตร  ไมอาจ
นํามาใชในชีวิตการทํางานไดหลักการที่ดีก็คือ  ดูบุคคลที่เราติดตอดวย  และควรกระทําอยางพอดี 

5. ขออยูเงียบๆ คนเดียว  อยาทําตัวไมแครใครหรือไมรูจักใคร  เพราะสุดทาย  คุณจะกลายเปนคน
คนแรกที่ผูรวมงานทุกคนลืม  ทางที่ดีคุณควรทําตัวใหเปนมิตรกับทุกคน 

6. ธุระสวนตัว  อยาใหเบอรทํางาน  กับเพื่อนหรือแฟนหรือคุยนอกเรื่องกันเปนวันๆ  รับรอง ไดวา
อนาคตทางการงานของคุณคงจะไมรุงแนนอน  บางทานถึงกับต้ังกฎใหกับตัวเองเลยวา  ในช่ัวโมงการ
ทํางาน  “เขาจะไมทําอะไรที่ไมใชงานเด็ดขาด” 

7. ความรัก  ความเปนจริงแลว  คุณสามารถที่จะมีความรักในที่ทํางานเดียวกันได  แตรับรองได
เลยวา เพื่อนรวมงานของคุณจะมองเหมือนจับผิดคุณวา  คุณใชเวลางานมาสรางตํานานความรักกันมากกวา 

8. เปาหมาย  การทํางานโดยมีจุดมุงหมายถือวาเปนสิ่งสําคัญ  ถึงแมวาคุณจะทํางานนั้นออกมาไมดี
เทาที่ควรแตอยางนอยคุณก็ไดแสดงใหเจานาย  คุณเห็นแลววา  คุณไดพยายามที่จะทํามันอยางเต็มที่แลว  
ขอควรระวังก็คือ  คุณอยาดีแตพูด  แตไมเคยทําไดเลย  เพราะนั้นจะทําใหคุณกลายเปนคนที่ขอบคุณโวโอ
อวดไปเสียมากกวา 

9. บุคลิก  จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จในการทํางานของคุณ  ที่สําคัญอยาแตงกายในแบบที่ไมใช
คุณ  การแตงกายที่ดีจะสงผลใหเห็นถึงความสุภาพและโชวบุคลิกภาพเฉพาะของคุณออกมา 

10. หัวหนา  อยาเผลอทําตัวสนิทหรือเลนกับหัวหนาจนเกินงาม  สิ่งที่ดีและเปนประโยชนกับตัว
คุณมากที่สุดก็คือการใหเกียรติ  ใหความเคารพ ซึ่งจะสงผลใหหัวหนาของคุณดูดีอยูเสมอในสายตาผูอื่น 

11. นินทา  อยาเขาไปอยูในกลุมของการนินทาในที่ทํางานเด็ดขาด  เพราะสุดทายคุณอาจ
กลายเปนผูสมรูรวมคิด ดีไมดี อาจกลายเปนผูริเริ่มการนินทาโดยที่คุณไมไดทํา  แตถาหากหลีกเลี่ยงไมได
ทางออกที่ดีที่สุดก็คือ  จงทําตัวเปนผูฟงที่ดี 

12. สรางสรรค  คุณอยาเปนคนที่วา  ใครวาอะไรคุณก็เห็นดวยไปเสียหมดทุกอยาง  หลักของการ
เปนคนที่มีความคิดสรางสรรคงายๆ  ก็คือ  กลาคิด  คิดใหบอย  คิดใหมาก  ในไมชาคุณก็จะเปนคนที่มี
ความคิดสรางสรรคไปเองโดยปรยิาย 

ขอคิดทั้ง 12 ขอนี้ เปนสิ่งที่เราควรระลึกอยูเสมอในการทํางาน  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหการทํางานของ
เราประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  และสามารถสรางความมั่นใจใหเราไดวา “นอกจากเราจะเกงงานที่
รับผิดชอบแลว  เรายังเกงในการเปนเพื่อนรวมงาน  และเปนผูทํางานที่ดีใหกับองคกรไดอีกดวย” 
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แกขาว 
 เรื่องการสงผลสอบ Toefl ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่จดหมายขาวฉบับ
ที่ผานมาแจงวาใหสงผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2553  นั้น  ขอแกขาว  เปนวันที่ 1 
เมษายน 2553 ตามที่งานนิติกรไดมีหนังสือแจงไปยังอาจารยนะคะ 
          ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยคะ 

ขาวฝากจาก กบค. 
 ผลจากการประชุมคณะกรรมการ กบม. เมื่อครั้งที่ 28(2/2553) เมือวันที่ 26 ก.พ. 
53 คณะกรรมการไดมีมติรวมกันในเรื่องการขอผลงานทางวิชาการนั้น  ควรสงกอนที่จะ
เกษียณอายุราชการอยางนอย 6 เดือน  เพื่อใหผูสงผลงานไมเสียโอกาสหากมีการแกไขผลงานคะ  
 หมายเหตุ หากผูขอผลงานใกลเกษียณเหลือเวลานอยกวา 6 เดือนแตประสงคขอสง กบค.ก็
ยินดีรับเขาสูกระบวนการนะคะ 
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นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ


