
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้“แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจ” 

คุณเบญญาภา มหามนตรี คุณศรปภัชร สมอทอง คุณสมหมาย เกษมสุข และคุณชูศรี นาคพงศ์ วิทยากร 
นายวัชรินทร์ ควรหาเวช และนางสาวสุฤดี โกศัยเนตร ผู้ดําเนินรายการ/ผู้ลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานทรัพยากร
บุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ประสบการณ์ บอก
เล่าความประทับใจ” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสายสัมพันธ์.....บุคลากรสายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขทางด้านกายและจิตใจให้แก่บุคลากรสายลูกจ้าง อันจะส่งผลให้มีความสุขกับงานและ
สุขกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเทล แอนด์ สปา 
จังหวัดระยอง โดยเชิญคุณเบญญาภา มหามนตรี และคุณศรปภัชร สมอทอง มาแชร์ประสบการณ์ในการ
ทํางาน เรื่องเทคนิคการส่งเอกสาร และคุณสมหมาย เกษมสุข และคุณชูศรี นาคพงศ์ มาร่วมบอกเล่าความ
ประทับใจในการทํางานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ และมีนายวัชรินทร์ 
ควรหาเวช และนางสาวสุฤดี โกศัยเนตร เป็นผู้ดําเนินรายการ เรื่องราวดีๆ ท่ีท้ังสี่ท่านมาร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้จะเป็นอย่างไรน้ัน ติดตามกันได้เลยค่ะ 

เริ่มต้นแชร์ประสบการณ์ เทคนิคการส่งเอกสาร 
คุณเบญญาภา มหามนตรี เริ่มเล่าขั้นตอนและเทคนิคการส่งเอกสารประกอบกับภาพการทํางานท่ี

ทําเป็นประจําทุกวันอย่างเป็นกันเองว่า 
ทุกๆ วัน จะเริ่มไปจัดเอกสารท่ีงานบริหารจัดการ ช้ัน 2 ประมาณ 7.45 น. โดยจะจัดเรียงเอกสาร

เป็นกลุ่มตามชั้นที่ต้องนําส่งเอกสาร และจัดแยกตามหน่วยงาน เม่ือจัดเอกสารเสร็จแล้วจึงนําเอกสารจาก
ช้ัน 2 ขึ้นไปส่งตามช้ันต่างๆ โดยเริ่มส่งจากช้ัน 3 ขึ้นไปช้ัน 4, 6, 7, 8, 9, 10 และช้ัน 5 ในระหว่างท่ีส่ง
เอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ก็จะรับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ มาด้วย แล้วนําเอกสารท่ีรับมาใหม่
จัดเรียงแทรกไปกับเอกสารของหน่วยงานช้ันท่ียังไม่ได้นําส่ง เพ่ือนําส่งในคราวเดียวกัน หน่วยงานเดียวกัน
รวมเอกสารส่งพร้อมกัน ซ่ึงจะช่วยลดเท่ียวการเดินส่งเอกสาร และหน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ส่วน
เอกสารของช้ันที่นําส่งไปแล้วจะแยกไว้ต่างหาก เพ่ือป้องกันความสับสน/ส่งเอกสารผิด/เอกสารซ้อนติดกัน 
แล้วค่อยนําส่งในช่วงขาเดินลงโดยจะไล่ส่งเอกสารท่ีรับมาใหม่จากช้ัน 10 ลงมาช้ัน 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 
จนถึงช้ัน 2 จากน้ันจะไปตรวจดูเอกสารในตะแกรงที่ส่งมาใหม่ท่ีงานบริหารจัดการ ช้ัน 2 นํามาจัดเรียง โดย
จะเป็นท้ังเอกสารท่ีส่งภายใน และเอกสารจากเมล์มหาวิทยาลัยท่ีต้องส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วจึงนําส่ง
เอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่ตกค้างอีกครั้ง เป็นอันเสร็จกระบวนการส่งเอกสารในช่วงเช้า สําหรับช่วงบ่าย 
จะเริ่มจัดเอกสารที่งานบริหารจัดการ ช้ัน 2 ประมาณ 12.45 น. โดยขั้นตอนในการส่งเอกสารจะทํา
เช่นเดียวกับช่วงเช้า 

 เทคนิคพิเศษ 
 เริ่มทํางานก่อนเวลา เพ่ือเผื่อเวลาในการจัดเรียงเอกสาร  

ประโยชน์ หน่วยงานต่างๆ ได้รับเอกสารรวดเร็วทันเวลาท่ีต้องการใช้งานเอกสารน้ันๆ 
 วางแผนจัดเรียงเอกสารท่ีต้องนําส่ง โดยพิจารณาจากเอกสารด่วน และเอกสารของหน่วยงาน

ท่ีมีปริมาณมากเป็นหลัก 
ประโยชน์ ลดเวลาในการจัดส่งเอกสาร และหน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา 



 นําส่งเอกสาร พร้อมรับเอกสารส่งออกจากหน่วยงานนั้นมาตรวจสอบ หากมีเอกสารส่งออกที่
เป็นหน่วยงานเดียวกับเอกสารรอส่ง จะนําเอกสารมาจัดเรียงรวมกันไว้แล้วนําส่งไปพร้อมกัน
ทันที ***หน่วยงานเดียวกันนําส่งพร้อมกัน*** 
ประโยชน์ ลดเที่ยวการเดิน หน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา 

 พยายามจัดส่งเอกสารให้หมดภายใน 1 วัน ไม่ให้มีเอกสารตกค้างข้ามไปวันรุ่งขึ้น 
ประโยชน์ ไม่มีเอกสารค้างส่ง หน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา 

 เตรียมจัดเรียงเอกสารล่วงหน้า (ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน) 
ประโยชน์ ลดเวลาในการจัดเรียงเอกสารในตอนเช้า 

 เตรียมปากกา ช้ีจุดที่ผู้รับเอกสารต้องเซ็นช่ือ พร้อมบอกวัน เดือน ปี เพ่ือลงวันที่รับเอกสาร 
ประโยชน์ ผู้รับเอกสารไม่ต้องหาจุดที่ต้องเซ็นช่ือและนึกวันท่ี รวดเร็วและถูกต้อง 

 เม่ือมีเอกสารด่วน จัดส่งทันที  
ประโยชน์ หน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา 

ต่อมาคุณศรปภัชร สมอทอง เริ่มเล่าขั้นตอนและเทคนิคการส่งเอกสารประกอบกับภาพการทํางาน
ท่ีทําเป็นประจําทุกวันอย่างเป็นกันเองเช่นเดียวกันว่า หากคุณเบญญาภา ลาหยุดงาน ก็จะมารับหน้าที่ส่ง
เอกสารแทน โดยจะเริ่มมาจัดเอกสารที่งานบริหารจัดการ ชั้น 2 เวลา 8.00 น. โดยจะจัดเรียงเอกสารเป็น
กลุ่มตามช้ันที่ต้องนําส่งเอกสาร และแยกเอกสารตามหน่วยงาน แล้วจึงนําเอกสารของหน่วยงานช้ัน 3 และ 
4  ท่ีจัดเรียงแล้วไปส่ง พร้อมรับเอกสารส่งของหน่วยงานช้ัน 3 และ 4 กลับมาที่ช้ัน 2 แล้วนําเอกสารท่ี
รับมาใหม่จัดเรียงแทรกไปกับเอกสารของหน่วยงานช้ันท่ียังไม่ได้นําส่ง เพ่ือนําส่งในคราวเดียวกัน จากน้ันนํา
เอกสารที่จัดเรียงแล้วจากช้ัน 2 ขึ้นไปส่งตามช้ันต่างๆ โดยเริ่มจากช้ัน 10 ลงมาที่ช้ัน 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 
จนถึงช้ัน 2 ระหว่างท่ีส่งเอกสารตามช้ันต่างๆ ก็รับเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ กลับมาด้วย โดยจัดเรียง
เอกสารที่รับมาใหม่แทรกไปกับเอกสารของหน่วยงานช้ันท่ียังไม่ได้นําส่งเพ่ือนําส่งในคราวเดียวกัน ส่วนช้ันท่ี
ส่งไปแล้วแยกไว้เพ่ือนําส่งในรอบสอง เม่ือนําส่งเอกสารลงมาถึง ช้ัน 2  ก็จะตรวจดูเอกสารในตะแกรงที่ส่ง
มาใหม่ท่ีงานบริหารจัดการ ช้ัน 2 อีกครั้ง แล้วนํามาจัดเรียงเพ่ือนําส่งในรอบที่สองของช่วงเช้า สําหรับช่วง
บ่ายจะเริ่มจัดเอกสารท่ีงานบริหารจัดการ ช้ัน 2 ประมาณ 13.00 น. โดยขั้นตอนในการส่งเอกสารจะทํา
เช่นเดียวกับช่วงเช้า 

 เทคนิคพิเศษ 
 หากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานหรือ ภาควิชาฯ ไม่อยู่ จะไม่วางเอกสารทิ้งไว้ พยายามหาคนเซ็น

รับเอกสาร 
ประโยชน์ เอกสารไม่ตกค้าง หน่วยงานต่างๆ ได้รับเอกสารรวดเร็วทันเวลาท่ีต้องการใช้งาน
เอกสารน้ันๆ 

 แจ้งรายละเอียดของเอกสารท่ีส่ง เรื่องอะไร ถึงใคร 
ประโยชน์ เพ่ือป้องกันการส่งเอกสารผิด และเอกสารซ้อนติดกัน 

 เม่ือมีเอกสารด่วน จัดส่งทันที  
ประโยชน์ หน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา 

 ทํางานให้เสร็จภายในวันเดียว ท้ังการส่งเอกสาร และการเก็บสมุดส่งมาคืนให้หน่วยงาน 
ประโยชน์ ไม่มีเอกสารค้างส่ง หน่วยงานได้รับเอกสารรวดเร็ว ทันเวลา และไม่ให้เกิดความ
สับสนกับคุณเบญญาภา ท่ีต้องมาทํางานต่อในวันรุ่งขึ้น 



จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงแรกน้ี จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานท้ังสองท่านอาจมีเทคนิควิธีการ
ทํางานที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เพ่ือให้ผู้รับบริการทุกหน่วยงานได้รับเอกสาร
รวดเร็ว ทันเวลาที่ต้องการใช้งานเอกสารนั้นๆ  

สําหรับในช่วงท่ีสอง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบอกเล่าความประทับใจในการทํางานท่ี
คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ ของคุณสมหมาย เกษมสุข และคุณชูศรี นาคพงศ์ 
เป็นการเล่าเรื่องราวดีๆ ในการทํางานกว่า 40 ปี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ท้ังสองท่านจะมีความประทับใจใน
เรื่องใดบ้างน้ันติดตามกันได้เลยค่ะ 

คุณชูศรี นาคพงศ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทํางานที่คณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือ 40 ปีก่อนว่า 
เม่ือปี 2515 เริ่มเข้ามาเป็นพนักงานเก็บจานอาหารท่ีโรงอาหารของคณะฯ ซ่ึงตอนนั้นยังเป็นเพียงพนักงาน
ช่ัวคราว ต่อมาปี 2517 ได้รับคําแนะนําจากคุณป้าสมพิศ ว่าคณะฯ จะเปิดรับสมัครลูกจ้าง จึงมาลองสมัครดู 
ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทํางาน ตอนน้ันดีใจมากๆ ท่ีจะได้มีงานประจําทํา จึงพยายามเรียนรู้งานทุกอย่าง
ท่ีอาจารย์สอนอย่างต้ังใจ แต่ด้วยความที่ยังเด็กมาก ด้วยขณะน้ันอายุเพียง 17 ปี ประสบการณ์ทํางานก็ไม่มี 
เวลาอาจารย์ท่านมอบหมายงานบางครั้งก็ไม่เข้าใจคําสั่งจนเกิดความผิดพลาดขึ้น เรื่องมีอยู่ว่า วันหน่ึงมี
อาจารย์ท่านหน่ึงเดินมากบอกว่า “ชูศรี ช่วยเอาจดหมายไปท้ิงให้ทีนะ” ด้วยความท่ีเป็นเด็กชูศรีก็รับ
จดหมายนั้นมา แล้วก็นําไปทิ้งตามที่อาจารย์สั่ง ลงในถังขยะ ต่อมาจึงมารู้ภายหลังว่าคําว่าท้ิงจดหมายนั้น 
อาจารย์หมายถึงนําไปหย่อนลงท่ีตู้ไปรษณีย์ ในเวลาน้ันรู้สึกกลัวท่ีทํางานผิดพลาด แต่เม่ือมาเล่าให้ฟัง
ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป่ิน เรื่องตลกของตัวเองไปนะคะ 

ส่วนคุณสมหมาย เกษมสุข เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทํางานท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือ 42 ปี
ก่อนว่า เม่ือปี 2514 ได้ฝึกงานอยู่ท่ีตึกข้าวไทย 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในตอนนั้นก็รูจักคุณป้า
สมพิศเช่นเดียวกับคุณชูศรี วันหนึ่งเม่ือคุณป้าสมพิศจะลาหยุดงานก็จะต้องหาคนทํางานแทน คุณป้าก็ชวนให้
มาทํางานแทนที่คณะฯ และบางครั้งก็ได้ทํางานแทนเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ที่ลาหยุดด้วย ต่อมาคุณป้าสมพิศเลย
ชักชวนว่า ให้ทํางานด้วยกันที่คณะฯ น่ีเลย แต่งานที่ให้ทําแทนก็ไม่ได้มีทุกวัน บางวันท่ีว่างก็ไปช่วยงานที่ภาค
วิชาการพยาบาลรากฐาน ต่อมาปี 2515 คณะฯ ก็เปิดรับสมัครลูกจ้างจึงได้สมัครเข้าทํางาน และได้ทํางานท่ี
คณะฯ ต้ังแต่น้ันมา หน้าที่ท่ีรับผิดชอบส่วนหนึ่งในขณะนั้น คือ ทุกๆ วันอังคารจะต้องอยู่เวรหน้าบ้าน วัน
ไหนมีคุณแม่บ้านคืออาจารย์สมจิตรเราจะกลัวมาก เพราะในสมัยน้ันมีนักศึกษาท้ังหมด 4 ช้ันปีๆ ละ
ประมาณ 200-300 คน เวลามีผู้ปกครองแจ้งช่ือนักศึกษาเพ่ือขอพบ จะค้นหาช่ือนักศึกษาจากเอกสารรายช่ือ
ยากมาก บางครั้งหาจนตาลายก็ยังไม่เจอ พออาจารย์เดินมาถามว่า “หาเจอหรือยัง” ก็กลัวเลย ตอนน้ันจําได้
ว่ายืนแอบจนตัวลีบแล้วตอบท่านว่า “ยังหาไม่เจอค่ะอาจารย์” แต่พออาจารย์ดูแป๊บเดียวท่านก็หาเจอ แล้ว
ท่านก็สอนว่าให้เราดูช่ือนักศึกษาจากลําดับตัวอักษร เพราะรายช่ือจะเรียงลําดับจาก ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก นั่น
เป็นสิ่งท่ีเราไม่รู้และไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย ในคร้ังน้ันนับว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีเราได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ท่านด้วยค่ะ 

หลังจากท่ีท้ังสองท่านเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทํางานที่คณะฯ เม่ือครั้งยังเป็นน้องใหม่ท่ีเพ่ิง
เริ่มทํางานเป็นครั้งแรกแล้ว ต่อมาคุณสมหมาย ก็เล่าถึงวิธีคิด และวิธีการทํางานที่ทําให้คนประทับใจ ให้พวก
เราฟังว่า เม่ือมีแขกมาติดต่อที่คณะฯ เราก็จะต้องสอบถามก่อนเลยว่ามาติดต่อใคร เรื่องอะไร แล้วเราก็ช่วย



แจ้งหรือช่วยติดต่อให้อย่างรวดเร็ว หรือเม่ือครั้งทํางานท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บางครั้งอาจารย์ผู้สอน
ไม่ได้แจ้งขออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า แต่เม่ือถึงเวลาที่อาจารย์จะต้องมาสอน เราก็ต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทันท่ีอาจารย์จะต้องใช้งาน ดังน้ัน สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือ ทุกเช้าเรา
จะต้องเผื่อเวลาในการทํางาน จริงอยู่เวลาเข้างานของเราคือ 7.30 น. แต่สําหรับเราแล้วไม่ว่าจะหกโมงครึ่ง
หรือเจ็ดโมง เม่ือใดก้าวขาเข้ามาในคณะฯ เม่ือนั้นคือเวลางานของเรา ไม่เคยคิดว่าน่ียังไม่ถึงเวลางาน เม่ือคุณ
สมหมายเล่าถึงตรงน้ีก็ได้รับเสียงปรบมือช่ืนชมจากวงสนทนา และทุกครั้งเม่ือได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังต้องรีบ
รับด้วยถ้อยคําที่เป็นปิยวาจา เม่ือเวลาจะกลับบ้านก็เช่นเดียวกัน บางครั้งถึงเวลาเลิกงานของเราแล้ว แต่มี
อาจารย์บางท่านสอนนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกยังไม่เสร็จ เราก็จะกลับบ้านไม่ได้นะคะ ต้องรอ
จนกว่าอาจารย์จะสอนเสร็จแล้วเราจึงเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยในห้องว่า อาจารย์ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD ปิดไฟ ปิดแอร์ เรียบร้อยหรือยัง ตรงน้ีเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเราที่ต้องดูแล เม่ือ
คุณสมหมายเล่ามาถึงตรงน้ี ทําให้พวกเราเห็นตรงกันว่า นอกจากคุณสมหมายจะให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ทํางานแล้ว เธอยังให้ความสําคัญกับการทํางานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างมากอีกด้วย 

สําหรับคุณชูศรี ก็มีวิธีคิด และวิธีการทํางานที่ทําให้คนประทับใจ มาเล่าให้พวกเราฟังว่า เคล็ดลับใน
การสร้างความประทับใจให้กับแขกท่ีเข้ามาติดต่อคณะฯ คือ เริ่มต้นด้วยการมองและย้ิมให้แขกอย่างเป็นมิตร 
พร้อมกล่าวคําสวัสดี “สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยม้ัยคะ” ส่วนใหญ่แขกท่ีมาติดต่อก็จะตอบกลับและแจ้งความ
ประสงค์ที่ต้องการติดต่อด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพกลับมาเช่นกัน และเราจะปฏิบัติกับทุกคนที่เข้ามาติดต่อ
เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ อาจารย์ท่ีแต่งกายภูมิฐานจนกระทั่งพนักงานส่งเอกสาร บางครั้ง
พนักงานส่งเอกสารขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดฝ่าอากาศร้อนๆ มาส่งเอกสาร อารมณ์ก็อาจหงุดหงิด อาจมี
คําพูดหรือนํ้าเสียงที่แข็งๆ ไปบ้าง แต่เราก็ต้องสยบความร้อนด้วยรอยย้ิมและคําพูดท่ีอ่อนโยน แล้วเราก็
มักจะได้รับคําพูดและการกระทําท่ีอ่อนโยนกลับมาเช่นเดียวกัน น่ีคือสิ่งท่ีคุณชูศรีสร้างความประทับใจให้กับ
ท้ังแขกผู้มาติดต่อคณะฯ อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ทุกคนเช่นเดียวกัน 

ต่อมาคุณชูศรี ได้พูดถึงความรู้สึกและความประทับใจในการทํางาน ท่ีมีต่อคณะฯ อาจารย์ และ
เพ่ือนร่วมงานทุกๆ คนว่า รู้สึกมีความสุขและประทับใจตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ท่ีทํางานมา เรารู้ว่าเรา
ทํางานแล้วเรามีความสุข พยายามไม่ให้มีความเครียดเกิดขึ้นกับตัวเอง พูดคุยกับทุกคนด้วยปิยวาจา วันไหน
รู้สึกว่าตนเองอารมณ์ไม่ค่อยดีก็จะพูดให้น้อยลง หรือพยายามฟังอย่างเดียว เม่ือฟังแล้วก็เก็บมาคิดและต้ังสติ
ทบทวนสิ่งที่รับฟังมา แล้วก็พิจารณาว่าเราจะพูดอย่างไรให้ผู้ฟังรู้สึกดี ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีก็มี
ความสําคัญ เช้ามาเราจะพยายามทํางานในหน้าที่ประจําให้เสร็จก่อน หากงานในหน้าท่ีประจําเสร็จเรียบร้อย
แล้วเราก็จะสบายใจ แล้วจึงไปประจําหน้าท่ีท่ีโต๊ะประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บริการกับทั้งผู้มาติดต่อ อาจารย์ และ
บุคลากรทุกคนในคณะฯ ค่ะ หรือบางคร้ังมีแขกมาติดต่อหรืออาจารย์มีเรื่องด่วนที่อยากให้ช่วยเหลือ เราก็จะ
แบ่งเวลามาช่วยจัดการธุระให้อาจารย์แล้วจึงรีบกลับไปทํางานต่อให้เสร็จเรียบร้อยค่ะ เคล็ดลับอีกอย่างท่ี
ช่วยสร้างกําลังใจในการทํางานก็คือ หากวันไหนงานยุ่งมากๆ จนรู้สึกเหนื่อยล้า ก็จะร้องเพลงเพ่ือเป็นการ
ผ่อนคลาย หลายท่านในท่ีน้ีก็คงเคยได้ยินชูศรีร้องเพลงใช่ม้ัยคะ “สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทําไม อย่ามัวอาลัย
คิดร้อนใจไปเปล่า” พอสิ้นเสียงเพลงก็มีเสียงปรบมือดังมาจากวงสนทนาเป็นการช่ืนชมแทนคําตอบ  



ส่วนคุณสมหมาย ก็พูดถึงความรู้สึกและความประทับใจในการทํางาน ที่มีต่อคณะฯ อาจารย์ และ
เพ่ือนร่วมงานทุกๆ คนว่า มีความประทับใจหลายอย่าง ต้ังแต่ท่านผู้บริหารทุกท่าน จนถึงเพ่ือนๆ และน้องๆ 
คนเราถ้าหากไม่เจ็บป่วยหรือไม่ประสบปัญหา เราจะไม่ทราบเลยว่ามีใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเรา เพ่ือนๆ ที่
ทํางานร่วมกัน บางครั้งด้วยภาระหน้าที่ก็ทําให้ไม่ค่อยได้พบหรือพูดคุยปรึกษาหารือกัน นานๆ จะได้เจอกันที 
หรือบางครั้งก็จะโทรศัพท์คุยกันบ้างตอนกลางคืน แต่ด้วยทุกคนก็มีภาระหน้าที่ท่ีต้องดูแลครอบครัว เราก็
เกรงใจเพื่อนๆ และน้องๆ จึงไม่ค่อยได้คุยกันมากนัก แต่จากประสบการณ์ของตนเอง มีครั้งหน่ึงไม่สบายจน
ต้องนอนโรงพยาบาล พอเพ่ือนๆ ทราบข่าว ส่วนใหญ่ก็จะสละเวลามาเยี่ยมเราทุกคน แม้เพ่ือนบางคนท่ี
เกษียณอายุราชการไปแล้ว อย่างคุณน้อย โพธิ์แก้ว แม้ไม่ได้เจอกันมานาน แต่พอเขารู้ข่าวว่าเราไม่สบาย ทั้ง
ที่ปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบไปไหนมาไหน เขาก็อุตส่าห์มาเย่ียม จึงรู้สึกประทับใจเพ่ือนๆ และน้องๆ ทุกคน
มาก เพ่ือนๆและน้องๆ ทุกๆ คนน่ารักมากค่ะ 

ในช่วงสุดท้าย ในวาระที่ทั้งสองท่านใกล้จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนน้ี ทั้งสองท่านก็ได้
ฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้กับน้องๆ ทุกคน โดยเริ่มจากคุณสมหมาย ฝากฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้กับน้องๆ ทุกคนว่า 
คณะฯ ของเราเป็นองค์กรใหญ่ มีสถานที่ปฏิบัติงานทั้งที่ศิริราช และศาลายา เราอาจไม่ได้รวมกลุ่มกันทํางาน
เหมือนเมื่อก่อน จึงขอฝากน้องๆ ทุกคนว่า ความรักความความสามัคคีเราอย่าทิ้ง ขอให้ทุกคนรักและสามัคคี
กันเช่นน้ีตลอดไปค่ะ ส่วนคุณชูศรี ก็ได้ฝากฝากข้อคิดดีๆ ไว้ให้กับน้องๆ ทุกคนเช่นเดียวกันว่า ทุกคนทํางาน
ต้องมีทั้งถูกและผิด หากเม่ือใดเราทํางานผิดพลาด ขอให้นําความผิดพลาดนั้นมาเป็นครู ไม่มีใครทํางานแล้ว
ไม่ผิดพลาดเลย อย่าโทษตัวเอง แต่ต้องระวังอย่าทําผิดซํ้าอีก ก่อนจะทําอะไรต้องคิดให้ดีว่า เราจะทํางาน
แบบไหนที่จะถกูต้องที่สุด ต้องคิดก่อนพูด คิดก่อนทํา ดังเช่นพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงดํารัสไว้ว่า “ให้คิดก่อนทํา ทําแล้วคิด ผิดเป็นครู รู้จักให้อภัย” น่ีคือสิ่งที่อยากฝากไว้กับน้องๆทุกคนค่ะ 

 การแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจในครั้งนี้ ทําให้พวกเราสัมผัสได้ว่า ทั้งสองท่านมี
จุดเริ่มต้นในการเข้ามาทํางานที่คณะฯ คล้ายคลึงกัน มีความมุ่งม่ันต้ังใจในการเรียนรู้งานเหมือนกัน ได้รับ
คําแนะนําและคําสั่งสอนจากอาจารย์เป็นอย่างดี ส่งผลให้ทั้งสองท่านมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน จนเป็นที่รัก
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานให้กับน้องๆ และท่ีสําคัญพนักงานสายลูกจ้างทุกคนก็สามารถนําแนวคิด 
วิธีการทํางาน และทัศนคติที่ดีของท้ังสองท่าน ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนเองได้อีกด้วยค่ะ 

 


