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Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครผูู้มากประสบการณ ์

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหัวข้อ “Share & Learn : คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 13.30-
16.00 น. ณ ห้อง 1111 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการให้มีขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร์ สําหรับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก
ผู้เกษียณอายุราชการจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร 
รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล 
นภาพงศ์สุริยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นคําถามที่น่าสนใจ ดังน้ี 

1. จุดเริ่มต้นของการเปน็อาจารย์พยาบาล ? 

รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ : จุดเริ่มต้นของการเป็นพยาบาล คือตนเองเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรี
วัดระฆัง แล้วไม่รู้จะเรียนที่ไหน เลยมาสมัครเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ แล้วก็สอบได้ที่นี่ ถามว่ามีความสุขไหม 
ในรุ่นแรกๆ เรียนหนัก ฝึกหนัก กฎระเบียบเข้มงวด ระบบอาวุโสเข้มแข็งมาก การเรียนหนัก ฝึกหนัก ทําให้มีประสบการณ์ 
และทําให้มีความสุขกับการเรียนและการทํางาน แล้วจากน้ันได้มาเรียนปริญญาตรี และเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้กลับไป
ทํางานต่อ ต่อมาเมื่อคณะฯ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท ตนเองก็ได้มาเรียนต่อ รุ่นที่ 3 ในขณะน้ันมีรุ่นพ่ีเคยบอก
กับตนเองว่าตนเองสามารถเป็นอาจารย์ที่ดีได้ ซึ่งตนเองก็คิดว่าขณะเรียนหนังสือตนเองได้แบบอย่างที่ดีจากอาจารย์
ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงอยากบอกน้องๆ ว่าอาจารย์จะเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาทั้งในเรื่องของความมีระเบียบวินัย 
ความเรียบร้อย การมองโลกในแง่ดี จิตอาสา ฯลฯ และในปี พ.ศ. 2530 ก็ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชา 
การพยาบาลรากฐาน  

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร : จริงๆ ถามว่าอยากเรียนพยาบาลไหม ตอนเป็นเด็กไม่ชอบเลย 
กลัวพยาบาลมาก เพราะตอนเด็กๆ เคยนอนอยู่โรงพยาบาล แล้วพยาบาลดุมาก ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุและเป็นแผล 
พยาบาลได้ดึงผ้าพันแผลออก ตนเองรู้สึกเจ็บจึงร้องไห้ แต่พยาบาลกลับถามว่าแค่น้ีก็เจ็บด้วยหรือ และตอนเด็กๆ 
คุณครูก็ดุมาก จึงคิดว่าตนเองจะไม่เป็นครูแน่นอน แต่กลับเอ็นทรานซ์ได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยเรียนเป็นเวลา 
4 ปี และเรียนต่อการพยาบาลผดุงครรภ์อีก 6 เดือน จากน้ันก็ได้มีโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์คล้ายๆ กับโครงการ
ช้างเผือกในสมัยน้ี และก็ได้เป็นครูพยาบาล โดยการ turn สูติศาสตร์ก่อน 1 ปี 

รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ : ถามว่าชอบเป็นครูไหม ต้องบอกว่าไม่ชอบเป็นครู เริ่มต้นไม่เคยคิด
อยากที่จะเป็นครูเลย จึงหนีจากการเลือกราชภัฎ ซึ่งสมัยนั้นดังมาก ถ้าใครได้เป็นครูจะถือว่าเป็นสุดยอดวิชาชีพ
ในสมัยน้ัน ตนเองได้สอบเอ็นทรานซ์ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 อันดับ ตนเองจึงเลือกคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอันดับที่ 4 
แล้วก็ได้คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งพ่อแม่ก็ดีใจว่าอย่างน้อยก็เป็นวิชาชีพที่มีงานทํา และตนเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
สมัยเรียนตนเองได้อยู่หอพักนักศึกษาพยาบาล ทําให้ได้รู้จักรุ่นพ่ีและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรุ่นพ่ี ซึ่งรุ่นพ่ีที่สนิท
ก็ได้รับคัดเลือกมาเป็นครูพยาบาล และตนเองก็ได้เกิดความประทับใจในตัวรุ่นพ่ีท่านหน่ึงว่าเป็นต้นแบบของความ
เป็นครู ด้วยความที่ตนเองเป็นคนท่ีขี้กลัว ขี้อาย และไม่กล้าพูด เพราะตอนไปฝึกงานที่ ward ตนเองได้คําแนะนํา 
และกําลังใจในการทํางานให้สําเร็จ ซึ่งตนเองก็ประทับใจและฝังใจตั้งแต่เรียนอยู่ปี 3 แล้ว และเมื่อตนเองเรียนจบ
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ปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2517 ก็ได้เรียนต่อสูติศาสตร์อีก 6 เดือน จากนั้นก็ได้สมัครเป็นอาจารย์ที่คณะฯ ในภาควิชา
สูติศาสตร์ฯ โดยเลือกเป็นอันดับหน่ึง และเลือกภาควิชากุมารฯ เป็นอันดับสอง เพราะตอนน้ันรู้สึกสนุกมากกับการ
ฝึกงานท่ี ward สูติศาสตร์ฯ แต่กลับได้มาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์จนถึง
ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน : มีความรู้สึกไม่ชอบครู เพราะสมัยเด็กๆ พอไม่ชอบครูท่านไหน
ก็จะพาเพ่ือนๆ ไปเดินขบวนประท้วง สมัยเรียนอยู่ปี 4 ตนเองได้เรียนรู้คนไข้ที่อยู่ในสภาวะใกล้ตาย ซึ่งถือเป็น
ประสบการณ์ที่ดีมาก ตอนน้ีเจอผู้ป่วยที่กระวนกระวาย ตนเองจําได้ว่าไปคุยกับคนไข้เพ่ือให้เขารู้สึกสงบ และเขาก็
จากไปอย่างสงบ ซึ่งทําให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพยาบาลอย่างมาก พอเรียนจบแล้วจึงเลือกอยู่ที่ห้องผ่าตัด 
คอ หู จมูก และเรียนต่อครุศาสตร์ เมื่อเรียนจบก็ได้มีโอกาสสมัครเป็นอาจารย์ ซึ่งตนเองก็คิดว่าการทํางานเป็น
พยาบาลก็มีความสุข แต่ถ้าได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ก็จะเป็นการสร้างคน ก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยนเข็มมาเป็นอาจารย์ 
ถามว่าการเป็นอาจารย์เป็นสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะทําให้ดีที่สุด เพราะฉะน้ันเวลาที่สอนก็จะสนุกกับการสอน 
แม้กระทั่งอยู่ที่ห้องผ่าตัดก็จะสอนน้องๆ โดยสอนในลักษณะเป็นเหตุเป็นผล ขณะมาอยู่ที่คณะฯ สาขาจิตเวช
ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนในลักษณะนามธรรม จึงต้องพยายามสอนในเชิงปฏิบัติ ในการสอนก็จะพยายามเดินไปหา
นักศึกษา พูดคุยกับนักศึกษา และพยายามดึงเอาชีวิตประจําวันเข้ามาหานักศึกษา และจากประสบการณ์คิดว่า
ถ้าเรารักที่จะอยู่กับงานแล้วสนุกกับงาน เราก็จะมีความสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล นภาพงศ์สุริยา : จากการเลือกมาเรียนพยาบาลน้ัน เรื่องของทัศนคติมีความสําคัญ
มาก เน่ืองจากท่ีเลือกเรียนพยาบาลเพราะใจชอบจริงๆ สมัยเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มี
ความรู้สึกที่ดีต่อพยาบาล เวลาอาจารย์พูดก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงน่าจะเรียนพยาบาล พยาบาลดีอย่างนั้นอย่างน้ี 
เราก็จะฟังมา พอถึงช่วงใกล้สอบเอ็นทรานซ์ก็เลยคิดว่าอยากเรียนพยาบาล พอสอบเอ็นทรานซ์ติดพยาบาลที่จุฬา  
ก็เลยเลือกเรียนที่นั่น พอถึงจุดที่ถามว่าทําไมถึงมาเป็นอาจารย์ ถามว่าตอนเป็นพยาบาลมีความรู้สึกชอบมาก 
ชอบทํางานบริการ มีความสุขกับการทํางาน แต่ที่ไม่ชอบเป็นอาจารย์ เพราะไม่ชอบสอน จนกระทั่งบัดน้ีก็ไม่ชอบ
อะไรที่ต้องมาอยู่หน้าช้ันแบบน้ี ยกเว้นตอนสอนนักศึกษา และต่อมาก็ได้ไปเรียนต่อครุศาสตร์ สาขาจิตเวช เหตุผล
ที่เลือกเรียน เพราะเพื่อนชวนก็เลยเรียนตามเพื่อน ขณะขึ้นปฏิบัติวันสุดท้าย อาจารย์ที่สอนปฏิบัติบอกว่าตนเอง
ไม่เหมาะที่จะเรียนจิตเวช ควรจะเรียนสูติฯ ดีกว่า เพราะเป็นคนไม่ค่อยพูด เพราะสูติฯ ไม่ต้องพูด จนกระทั่งเรียนจบ
ก็ไม่คิดที่จะเป็นครู และทางภาควิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล และ
เน่ืองจากแม่ของตนเองอาศัยอยู่ที่น่ัน แม่ก็เลยอยากให้ไปอยู่ที่น่ัน จึงได้ไปสมัครและได้ทํางานอยู่ที่น่ัน ครั้งแรกที่
ตนเองเข้าทํางานมีอาจารย์ท่านหน่ึงช่ืออาจารย์ทองใบ ท่านเป็นคนสอนทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นครูให้ จึงทําให้
ตนเองได้แบบอย่างของความเป็นครูมาจากท่าน ต่อมามีเหตุที่ต้องย้ายมาอยู่ที่คณะฯ ก็เพราะสามีทํางานอยู่ที่กรุงเทพฯ 
เลยอยากย้ายมาอยู่กับครอบครัว และได้มาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จนถึงปัจจุบัน         
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2. เคล็บไม่ลบัของอาจารย์ในการสอนนักศึกษา (ปั้นดินให้เปน็ดาว) 

รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ : ด้วยตัวเองอยู่ฝ่ายบริการมา 15 ปี จึงมีประสบการณ์ในการมองเห็น
สิ่งต่างๆ มามาก แต่พอเรามาสอนลูกศิษย์ เราก็จะไม่เอาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมามองนักศึกษาว่าแค่น้ีเขาก็ทํา
ไม่ได้ทําไม่เป็น แต่เราจะย้อนกลับไปเมื่อเรายังเรียนใหม่ๆ ซึ่งยังทําอะไรไม่เป็น เพราะฉะนั้นเวลาสอนนักศึกษา
ถ้าเราดุนักศึกษาจะรนและทําอะไรไม่ถูก จะรู้สึกต่ืนเต้น ความรู้ที่คิดว่าจะได้รับก็จะไม่ได้ ฉะน้ันการดุนักศึกษาไม่ได้
ทําให้อะไรดีขึ้น แต่การให้ความรัก ความอบอุ่น และความเห็นอกเห็นใจ จะทําให้เด็กมีกําลังใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
และย่ิงในปัจจุบันเด็กจะเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว วัยรุ่น วัตถุนิยม สังคมออนไลน์ ฯลฯ 
เพราะฉะน้ันอาจารย์จะเป็นคนสําคัญที่จะประคับประคองให้ลูกศิษย์ของเราก้าวไปในหนทางที่ถูกต้อง อย่างการสอน 
FN เราต้องคิดว่าเราเป็นครูสอนเด็กอนุบาล เด็กยังจับปากกาไม่เป็น ต้องค่อยๆ สอน ค่อยๆ ช้ีแนะ และให้เขายึดหลัก
ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นอันดับหน่ึง ก็จะบอกเด็กอยู่เสมอว่า คําว่ามาตรฐานวิชาชีพ เราเป็น professional 
ถ้าเราทําอะไรโดยที่ไม่มีความรู้ ไม่มีพ้ืนฐานอะไรเลย เราก็เหมือนกับกรรมกรหรือแรงงานที่ไร้ฝีมือ ก็จะพยายามสอน 
โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา ว่าเมื่อก่อนเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนกัน ซึ่งจะทําให้เราสอนได้อย่างมีความสุข 

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร : ตัวเองคิดว่านักศึกษาทุกคนมีศักยภาพที่จะทํา เพียงแต่บางคน
สอนยากบางคนสอนง่าย เริ่มแรกเราก็จะลา ward ให้เขาก่อน แล้วบอก Job งาน เสร็จแล้วเราก็จะให้กําลังใจกับ
เขาก่อนว่าเขามีศักยภาพในการทํางาน แต่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้วย รวมถึงเวลาสอนจะต้องมีความสุข
ร่วมกัน ก็จะบอกเด็กเสมอว่า ถ้าทําไม่ถูกหรือไม่ได้เตรียมตัวมา เวลาโดนดุก็อย่าโกรธ เพราะสิ่งที่ครูสอนก็เพราะ
ต้องการให้ทําเป็น และเมื่อฝึกไปเด็กก็ควรจะทําได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วย 

รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ : คิดว่าคนเรามีความแตกต่างในหลายๆ อย่าง เพราะฉะนั้น
เวลาทําอะไรก็จะนึกถึงความแตกต่างของแต่ละคน และจะใช้หลักธรรม 2 ประการ ในการที่จะปั้นดินให้เป็นดาว 
คือใช้หลักธรรมะของมหาวิทยาลัย คืออัตตานัง อุปะมังกะเร คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา และอีกหลักธรรมหน่ึงคือความ
มีเมตตา แต่ความมีเมตตาของตนเอง ก็คงไม่ใช่ว่าใจดีไปตลอด ต้องมีขอบเขตของความใจดี ยกตัวอย่างนักศึกษาที่มี
ใจที่จะทําแต่เขาทําไม่ได้ ไม่กล้าทํา หรือกลัว ก็จะคล้ายกับอาจารย์สุนีย์ว่าสอนคร้ังที่ 1 ไม่ได้ ครั้งที่ 2 เขาต้องเร่ิมได้ 
และจะต้องได้ต่อไป ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตลอดไปคงไม่ใช่ ถึงบอกว่าความมีเมตตาต้องมีขอบเขตของความมีเมตตาด้วย และ
สิ่งสําคัญคือการสร้างพลังใจให้กับคนที่ทําไม่ได้และเขาใฝ่ที่จะเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถทําได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน : จากประสบการณ์ที่ ward รุ่นพ่ีดุมาก ตนเองก็เลยคิดว่าเมื่อ
ตนเองเป็นรุ่นพ่ีจะไม่ดุน้องแบบนี้ เพราะคิดว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ที่เลวร้าย ถึงแม้จะฝังใจก็จะฝังใจ
เอาสิ่งที่เลวร้ายไป ก็เลยคิดว่าอยู่ OR จะไม่ดุเด็ดขาดเลย และจะพูดกับน้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล คือเอาใจเขามาใส่
ใจเรา และอีกอย่างตนเองคิดว่าเร่ืองของกรรมมีจริง ถ้าเราทําไม่ดีกับใคร สิ่งน้ันก็จะกลับมาหาเราเสมอ ในส่วนหน่ึง
ได้โมเดลที่ดีมาจากอาจารย์บุญนาค ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความประทับใจและตนเองจะมีความรู้สึกว่าจําได้ 
แล้วทําให้เกิดกําลังใจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล นภาพงศ์สุริยา : ตนเองได้เอาประสบการณ์ที่ได้รับสมัยที่เป็นนักเรียนมาใช้ในการ
สอนเด็ก ซึ่งประสบการณ์ที่เราได้ก็มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี ประทับใจและไม่ประทับใจ เพราะฉะนั้นสิ่งไหน
ที่เราคิดว่าไม่ดีก็จะไม่เอามาใช้กับเด็ก โดยเฉพาะการสอนภาคปฏิบัติ เหมือนอย่างที่อาจารย์วรรณาพูด เราจะคํานึงถึง
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ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน เราจะมองว่าเด็กทุกคนไม่ได้เก่งเท่ากัน ถึงเด็กมาเรียนพร้อมกันก็จริงแต่ความสามารถ
ของแต่ละคนไม่เท่ากัน และความกล้า ความกลัวก็จะแตกต่างกัน เวลาสอนในภาคปฏิบัติเราก็จะต้องให้เขารู้สึก
สบายใจก่อน และจะบอกเขาเสมอว่าถ้ามีอะไรต้องบอก ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้ เพราะครูจะได้รู้ว่าหนูรู้หรือไม่รู้ แล้วจะได้
อธิบายให้ฟัง และจะเน้นว่าสุขภาพจิตเด็กต้องมาก่อน ถ้าสุขภาพจิตเด็กดีก็จะทําให้การบริการคนไข้ได้ดี เวลาตนเอง
สอนเด็กก็จะให้เต็มที่ คือให้ด้วยใจ แม้อดีตจะบอกว่าไม่ชอบสอน แต่เมื่อมาสอนแล้วจะสอนเต็มที่ สอนเท่าที่มี
ความสามารถที่จะสอนให้ และไม่แคร์ว่านักศึกษาจะมองตนเองอย่างไร 

3. หลักการใชช้ีวิตในการทํางาน 

รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ : ในเรื่องของหลักการไม่ว่าจะเป็นครูพยาบาล หรือพยาบาลบนหอ
ผู้ป่วย ตนเองก็ได้ยึดหลักการทํางานที่ว่า “กลัวอะไรกับงานหนัก เมื่อใจรักจะเป็นพยาบาล” และมีหลักการทํางาน
อีกประการหนึ่งว่าถ้ามีครูก็ต้องมีศิษย์ ถ้ามีแต่ครู ศิษย์ไม่มีจะสอนใคร หรือถ้ามีแต่ศิษย์ ไม่มีครู เด็กจะได้ความรู้
ที่ไหน เพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยว่าครูกับศิษย์ต้องคู่กัน และต้องเอ้ือเฟ้ือกัน มีความเข้าใจกัน ซึ่งจะทําให้การทํางาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอีกอย่างที่ต้องเน้นยํ้าคือ ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา อาจารย์พูด ร เรือ ชัด 
เด็กก็จะพูด ร เรือ ชัด อาจารย์เข้าสอนตรงเวลา เด็กก็จะเข้าเรียนตรงเวลาด้วย ซึ่งในสิ่งเหล่าน้ีก็จะทําให้เราทํางาน
ได้อย่างราบรื่น และการพูดจากันในลิฟท์ควรระมัดระวังคําพูดด้วย ฉะน้ันเวลาอาจารย์ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วย 
เพราะเด็กดูเราอยู่ และจะบอกกับนักศึกษาพยาบาลเสมอว่าเมื่อเราแต่งชุดพยาบาลข้ึนไปบนหอผู้ป่วย จะเป็นจุดเด่น 
ซึ่งทุกคนจะมองเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เรารับผิดชอบ ญาติผู้ป่วยที่เราไปคุยด้วย เขาก็จะมองเราว่าบุคลิก การพูด
ท่าทาง ความรู้ของเราเป็นอย่างไร ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้วิชาชีพของเราดีย่ิงขึ้น ขณะที่ตนเองทํางานอยู่ที่ฝ่าย
การฯ จะบอกน้องเสมอว่าจะสอนน้องให้เก่งกว่าพ่ีเพ่ือวิชาชีพเรา และพอมาเป็นครูพยาบาลก็จะบอกเด็กเสมอว่าจะ
พยายามสอนนักศึกษาให้เก่งกว่าครูในอนาคต เพ่ือที่จะทําให้วิชาชีพเรามีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ 

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร : คือพยายามทําวันน้ีให้ดีที่สุด และจะไม่มองคนอ่ืน จะแข่งกับตัวเอง 
เพราะถ้าเราไปมองคนอ่ืนและแข่งกับคนอ่ืน เราจะเหน่ือยมากเลย เวลาสอนนักศึกษา เรื่องดุนักศึกษาจะเน้นและ
บอกนักศึกษาว่าครูพยาบาลทุกคนเวลาดุนักศึกษาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามท่ีเป็นอันตรายกับชีวิตคนไข้ ครูเขาจะต้องดุ
เพราะชีวิตน้ันเมื่อเสียไปแล้วจะไม่มีโอกาสกลับคืนมา เพราะฉะน้ันไม่ต้องโกรธ และที่บอกว่านักศึกษาบางคนสอน
ง่าย บางคนสอนยาก ก็จะใช้ลักษณะการทํางานที่เป็นแบบ Peer Group คือให้เพ่ือนสอนเพ่ือน ซึ่งทําให้เด็กเข้าใจ
มากกว่า ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี  

รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ : ในเรื่องของหลักการทํางานตนเองจะใช้หลักการเดียวกันกับหลัก 
การสอน ซึ่งตนเองคิดว่าช่วงชีวิตของการทํางานเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าการเรียน เพราะฉะน้ันตนเองคิดว่าต้อง
ทําให้เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข แล้วจะทําอย่างไรให้ตนเองมีความสุขทั้งๆ ที่รู้ว่าตนเองไม่ชอบเป็นครู แต่ต้องชอบโดย
อัตโนมัติ หรือโดยหน้าที่อยู่แล้ว คือทําให้ดีที่สุด ถ้าทําอะไรก็ต้องทําให้ดีที่สุดและทําให้เต็มความสามารถ วิชาชีพ
พยาบาลถือเป็นวิชาชีพที่หนัก และมักถูกเปรียบเปรยว่าเป็นนางฟ้าสีขาว ในความรู้สึกของตนเองที่คนอ่ืนมองว่า
พยาบาลทําผิดไม่ได้ ตนเองคิดว่าไม่ใช่ เพราะพยาบาลก็เป็นคนธรรมดาคนหน่ึงที่ต้องทําหน้าที่ดูแลชีวิตคนอ่ืนให้ดี
ที่สุดเท่าน้ันเอง และด้วยการเป็นครูพยาบาลย่ิงหนักกว่าหลายเท่า เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องดูแลนักศึกษาที่จะต้อง



5 
 

ดูแลคนอ่ืน ซึ่งเรามองว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทํา และเราต้องทํางานอย่างมีเป้าหมาย แต่การวางเป้าหมายของ
เราไม่ใช่ทําให้แต่ละคนเกิดความเห็นแก่ตัว ซึ่งจะทําให้ไม่ได้เกิดบรรยากาศของความเป็นพ่ีเป็นน้อง ถ้าหากเราทํางาน
โดยมีลักษณะของความเป็นพ่ีเป็นน้องจะให้การทํางานของเรามีความเก้ือกูลกันสูง จะทําให้เราช่วยกันทํางานให้ได้
งานหรือผลผลิตที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้ โดยสรุปแล้วหลักการทํางานตนเองยึดหลัก 2 ประการ คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และในเรื่องของความเมตตา และขอฝากน้องๆ ไว้ว่าถ้าองค์กรของเราไม่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จะจบสิ้นตรงที่ตัวใคร
ตัวมัน แล้วจะมีความสุขหรือในชีวิตน้ี ซึ่งคิดว่าคงจะไม่มี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน : ควรทําวันน้ีให้ดีที่สุด เอาใจเขามาใส่ใจเรา และก็ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันให้มากที่สุด แล้วเราก็จะทํางานได้อย่างมีความสุข  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล นภาพงศ์สุริยา : ทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าควรทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็
ทําอย่างมีความสุขด้วย สิ่งที่คิดว่าทําแล้วมีความสุขคือการให้ ถ้าเราทําหน้าที่ด้วยการให้ด้วยใจจริง เราก็จะมีความสุข 
ต่อให้เรามีปัญหา/อุปสรรค เราก็จะสามารถคล่ีคลายไปได้ เพราะวิชาชีพของเราคือการให้ ไม่ว่าจะให้นักศึกษา 
เพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรทุกคน ที่ตนเองอยู่มาจนถึงทุกวันน้ีก็เพราะการให้และการได้รับการให้จากทุกๆ คน  

4. ความประทับใจ/ความภาคภูมิใจที่อยากบอกกับน้องๆ ในการเปน็อาจารย์พยาบาล 

รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ : ความภาคภูมิใจในการเป็นอาจารย์พยาบาลคงเหมือนอาจารย์ทุกคน
ที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างคนที่มาดูแลในเรื่องชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่นับค่าไม่ได้ คือถึงแม้จะมีเงิน
มากมายแต่ถ้าสุขภาพไม่ดี ชีวิตก็ไม่มีความสุข เพราะฉะน้ันถ้าเราผลิตบุคลากรท่ีเป็นพยาบาลและให้บริการในเรื่อง
ของสุขภาพ ซึ่งทําให้ประชาชนทั้งประเทศมีสุขภาพที่ดี ทําให้สามารถทํางานได้ และเมื่อทํางานได้ก็จะมีเงิน ทําให้
วงจรช่ัวร้ายไม่เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรา สําหรับตนเองความประทับใจมากๆ ในการเข้ามาทํางาน คือได้มีโอกาส
เป็นกรรมการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นเลขาของบูรพาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิเชียร อาจารย์ละออ อาจารย์ทองใบ เป็นต้น 
ทําให้เราได้ซึมซับการทํางานของพี่ๆ ที่เป็นจิตอาสาจริงๆ เลยเพาะบ่มความรู้ทําให้ตนเองมีความรู้ในเรื่องประวัติ
การพยาบาลไทย และได้ซึมซับว่าวิชาชีพเราไม่มีที่ไหนในโลกที่จะก่อต้ังโดยสมเด็จพระราชินีของประเทศ ซึ่งต้อง
ภาคภูมิใจในจุดน้ี สําหรับความประทับใจก็คือเพ่ือนร่วมรุ่นที่ยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่น ทําให้เรามีสายใยผูกพันกัน 
เพราะฉะนั้นจึงทําให้ชีวิตมีความสุข และนอกจากนี้ยังมีความประทับใจในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
ที่ตนเองเคยทํางานมา โดยที่น่ันมีความเป็นพ่ีเป็นน้องกัน ช่วยเหลือกันเวลาทํางาน และเมื่อตนเองได้มาทํางานใน
คณะฯ จากประสบการณ์ของตนเองที่มองคือ ความเป็นพ่ีเป็นน้องกันก็ยังคงมีอยู่ ความเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพเรา
ยังมีมากกว่าวิชาชีพอ่ืน ซึ่งเราต้องเอาสิ่งดีๆ เหล่าน้ีมาหล่อหลอมในใจเรา อย่าเอาสิ่งไม่ดีมาหล่อหลอมในใจเรา 
เพราะจะทําให้เราไม่มีความสุขในการทํางาน  

 รองศาสตราจารย์สุนีย์ สุนทรมีเสถียร : ปกติของมนุษย์ความประทับใจก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่
วันน้ีจะพูดถึงด้านบวก เพ่ือที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนที่จะทํางานต่อไปเพ่ือให้องค์กรของเราน้ันเดินไป
ข้างหน้า ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาพยาบาลจะเป็นคนที่ดุ ไปโรงพยาบาลก็เหมือนไปโรงฆ่าสัตว์ เคยมีโอกาสได้คุยกับ
คนไข้ ซึ่งเขาบอกว่าคุณโชคดีมากที่ได้เป็นพยาบาล เน่ืองจากคนที่เป็นพยาบาลไม่ต้องไปทําบุญที่ไหน เพราะได้ใส่
บาตรทุกวัน จากน้ันมาเลยได้นําคําพูดน้ันมาบอกเล่าให้นักศึกษาฟังเพ่ือเป็นกําลังใจในการดูแลคนไข้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และสิ่งที่ตนเองอยากขอฝากน้องๆ ที่ทํางานใหม่ ก็เหมือนกับมดตัวน้อย จะขอบอกว่าพ่ีๆ ที่มายืนอยู่ 
ณ จุดน้ี ก็เคยเป็นมดตัวน้อยมาก่อน เคยรับใช้พ่ีๆ มาก่อนเหมือนกัน เพราะพ่ีที่เป็นอาจารย์น้ันเคยเป็นอาจารย์ของ
เรามาก่อน เพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนพระคุณ รู้จักเสียสละ หากน้องๆ ยังมีกําลังก็ควรช่วยเหลือพ่ีๆ ซึ่งจะทําให้
เกิดความเอ้ืออาทรต่อกัน และทําให้เกิดความผูกพันต่อกัน นอกจากน้ีควรให้ความกตัญญูต่ออาจารย์ และขอฝาก
เรื่องของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไว้ว่า QA ก็เหมือนเป็นดาบสองคม ด้านดีคือทําให้ทุกคนต้ังใจทํางาน 
ด้านเสียคืองานที่เป็นงานส่วนรวมขององค์กรถือเป็นงานรอง ส่วนงานท่ีต้องทําให้ครบเป้าถือเป็นงานหลัก เพ่ือเป้าหมาย
ให้ได้คะแนนสูงสุด เพื่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้ความเป็นพี่เป็นน้อง หรือการเสียสละ
เพ่ือองค์กรลดถอยลงไป เลยขอฝากน้องๆ ว่าถ้าเรามีความเห็นอกเห็นใจกัน องค์กรน้ีไปได้ และความมีนํ้าใจ เอ้ืออาทร
ต่อกันเป็นสิ่งสําคัญ 

รองศาสตราจารย์ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ : เมื่อถามถึงความภาคภูมิใจในความเป็นครู ก็คงภาคภูมิใจใน
นักศึกษาคนหน่ึงที่เราสอนแล้วประสบความสําเร็จ ทําอะไรเป็น เป็นพยาบาลท่ีดีในอนาคต และที่สําคัญคือได้รับการ
ทักทายจากนักศึกษา ได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษาหลังจากที่เขาจบไปแล้ว ทําให้ตนเองรู้สึกดีใจลึกๆ ว่าบุญกุศล
ที่เราสร้างมา ทําให้เราได้รับการอํานวยความสะดวกบ้าง ส่วนความประทับใจในการทํางานน้ัน ตนเองคิดว่าตนเอง
เป็นคนที่คิดแง่บวกมาโดยตลอด รู้สึกว่าเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทุกคนน่ารัก และมีบรรยากาศการทํางานที่ดี เลยทําให้
รู้สึกดีและมีความสุขตลอด สิ่งที่อยากฝากให้กับน้องๆ มี 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกไม่ว่าเราจะอาวุโสอย่างไร เมื่อทํางาน
กับน้องๆ เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน และที่สําคัญคือ คําว่าขอบคุณ และขอโทษ อยาก
ให้มีอยู่ตลอด ถามว่าพี่ขอโทษน้องได้หรือไม่ ถ้าพี่อาจจะทําอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ขอโทษน้องได้ พี่ขอบคุณน้องได้ 
น้องขอโทษพ่ีได้ น้องขอบคุณพ่ีได้ คืออยากให้มีบรรยากาศแบบน้ี ถ้าเป็นแบบนี้ได้บรรยากาศการทํางานก็จะมี
ความสุข เรื่องที่สองคืออยากเห็นนักศึกษาเรา Smart ซึ่งเป็นความคิดลึกๆ ในใจ เช่น การแต่งกาย การกิน การเข้าเรียน 
คือต้องมีกฎระเบียบ ความมีวินัยต้องมี อยากให้ทุกภาควิชาและทุกวิชา หากจะเช็คช่ือนักศึกษาอยากให้ปฏิบัติ
เหมือนกันหมด และมีการบอกกล่าวนักศึกษาในเรื่องระเบียบวินัย เพราะอยากเห็นนักศึกษาเรา Smart  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา คงสุริยะนาวิน : เรื่องของความประทับใจ ส่วนตัวได้ใช้ตรงนี้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะ
ในครอบครัวตนเอง คือได้อยู่กับวาระสุดท้ายของคนที่เสยีไปทกุคน และในการเป็นพยาบาลตนเองมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
ว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือคนไข้ และเราได้ให้ด้วยความจริงใจ และในความเป็นครู คิดว่าตนเองโชคดีที่มีโอกาส
ได้สร้างคน และได้มีกัลยาณมิตรที่ดี ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล นภาพงศ์สุริยา : สิ่งที่ภาคภูมิใจคือการได้เป็นพยาบาล และก็ได้เป็นครูพยาบาล 
จากอาชีพตรงน้ีทําให้เรามีกินมีใช้ เลี้ยงครอบครัว และอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากวิชาชีพน้ี และอีกอย่าง
คือเราได้องค์ความรู้ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง นําไปใช้กับครอบครัว คนใกล้ตัวของเราได้ 
สิ่งที่อยากฝากน้องๆ ก็คือให้ช่วยกัน ถ้าทุกคนทํางานและมองตัวเองอย่างเดียว คณะฯ ก็คงไปไม่รอด แต่ถ้าหากว่า
ทุกคนทํางานแล้วมองตัวเองส่วนหน่ึง มองคณะฯ ส่วนหน่ึง และเราช่วยกัน คณะฯ ก็จะไปรอด ให้คิดว่าคณะฯ เป็น
ของเรา เรามาอยู่ตรงจุดน้ี เลี้ยงตนเองได้ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นก็จากตรงน้ี เพราะฉะน้ันอยากให้ทุกคนมองคณะฯ 
เป็นจุดสําคัญด้วย 
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สําหรับกิจกรรมในครั้งน้ีคงทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เกษียณอายุราชการ 
เคล็ดไม่ลับในการสอนนักศึกษา หลักการทํางาน รวมถึงแง่คิดดีๆ ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ต่อไป  

 
นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 

  ผู้บันทกึ 
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม    

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทิกา  จันทร์เปีย 
2. รองศาสตราจารย์ ทัศนี  ประสบกิตติคุณ 
3. รองศาสตราจารย์ นงลักษณ ์ จินตนาดิลก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี  พงษ์สาระนันทกุล 
5. ผู้ช่วยอาจารย์  วรรณไพร แย้มมา 
6. รองศาสตราจารย์ วิไล  เลิศธรรมเทวี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยา  จึงสมเจตไพศาล 
8. รองศาสตราจารย์ ศรีสมบูรณ ์ มุสิกสุคนธ์ วิทยากร 
9. อาจารย์   สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง 
10. อาจารย์   อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 
11. รองศาสตราจารย์ อรุณรัศม ี บุนนาค 
12. อาจารย์   อังคณา  เจียมจิระพร 
13. รองศาสตราจารย์ อัจฉรา  เปรื่องเวทย์ 
14. รองศาสตราจารย์ จันทนา  รณฤทธิวิชัย 
15. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ  โพธ์ิศรี 
16. รองศาสตราจารย์ ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์  วิทยากร 
17. รองศาสตราจารย์ พัสมณฑ ์ คุ้มทวีพร 
18. อาจารย์   วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 
20. รองศาสตราจารย์ สมจินต์  เพชรพันธ์ุศรี 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติมา  จําปีรัตน์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา  สินสุกใส 
24. อาจารย์   พุทธิราภรณ์ หังสวนัส 
25. รองศาสตราจารย์ ยุวดี  วัฒนานนท์ 
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26. อาจารย์   รุ่งทิพย์  กาศักด์ิ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรา  วรรณสถิตย์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา  จิติมา 
29. รองศาสตราจารย์ สุนีย์  สุนทรมีเสถียร วิทยากร 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาภรณ์ คงคา 
31. รองศาสตราจารย์ ศศิมา  กุสุมา ณ อยุธยา 
32. อาจารย์   กลิ่นชบา สุวรรณรงค ์
33. อาจารย์   ฐินีรัตน์  ถาวร  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถวิล  นภาพงศ์สุริยา วิทยากร 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา  คงสุริยะนาวิน วิทยากร 
36. อาจารย์   ศิรดา  เกษรศรี 
37. นางสาว   ชวนันทร์ พรหมโชติ  
38. นางสาว   นภัสสร  ลาภณรงค์ชัย 
39. นางสาว   ศรีสุดา  คล้ายคล่องจิตร  
40. นาย   วัชรินทร์  ควรหาเวช 
41. นาวสาว   เขมิกา  กลิ่นเกษร 
42. นางสาว   ณัฐริกา  ฝางแก้ว 
43. นางสาว   อัญชลี  เพลินมาลัย 
44. นางสาว   ขวัญใจ  เนียมพิทักษ ์
45. นางสาว   สิริลักษณ ์ หยองอนุกูล 
46. นาย   บุลากร  บัวหลวง 
47. นางสาว   สุรางค์  ศิโรโรตม์สกุล 


