
 
 

กิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2558 

รองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล  

และรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ  

วิทยากร 

นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมถายทอด

ความรูผูเกษียณอายุราชการ ในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2558” 

ข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 23 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกร ในการถายทอดความรู

ของผูเกษียณอายุราชการใหมีขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร สําหรับวันนี้เราไดรับเกียรติจากคณาจารยท่ี

ครบวาระเกษียณอายุราชการจํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน รองศาสตราจารย 

ดร.วีนัส ลีฬหกุล และรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ มารวมแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็น

ท่ีนาสนใจ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย ใหเกียรติเปนผู ดําเนินรายการ 

รายละเอียดจะเปนอยางไรนั้น มาติดตามกันเลยคะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย: กล าวแนะนํ าผลงานอันทรง คุณค าของ

วิทยากรท้ัง 3 ทาน เริ่มจากรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ มีผลงานทางดานการสอน การแตง

ตํารา การเขียนบทความ การวิจัย และผลงานทางดานการบริหาร ทานเคยดํารงตําแหนงรองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรองคณบดีฝายการศึกษา ตามลําดับ ซ่ึงลวนแต

เปนตําแหนงท่ีสําคัญของคณะฯ สําหรับรองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน เม่ือเอยถึงทานจะตองนึกถึง

การสอนทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาล การเขียนตํารา การวิจัย ผลงานการสอนท่ีโดดเดนในเรื่องการบริหาร

จัดการทางการพยาบาลและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังเทคนิคการสอนท่ีโดดเดน เชน Team-

based, ATIE เปนตน สวนรองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล เราจะนึกถึงทานในดานการสอน การเขียน

ตํารา การเขียนบทความ การวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนางานวิจัยดานโภชนาการทานทําไดครอบคลุม

ทุกวัย ทุกโรค รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพ ในลําดับตอไปวิทยากรท้ัง 3 ทาน จะมาถายทอดความเชี่ยวชาญ

และประสบการณในการทํางานของทานใหพวกเราฟงนะคะ 

ประสบการณอันทรงคุณคาของ รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ: 

รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ เริ่มเขามาอยูในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลเม่ือ 43 ปกอนตั้งแตเริ่มเรียน

หนังสือ หลังจากเรียนจบแลวไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองก็ไดมาทํางานท่ีภาควิชาการพยาบาล

รากฐาน อาจารยกลาววายิ่งไดทํางานก็ยิ่งเกิดความผูกพัน และยังไดเห็นแบบอยางท่ีดีจากครูบาอาจารยและ

รุนพ่ีๆ เพราะในภาควิชาการพยาบาลรากฐานนั้นอยูกันแบบครอบครัวแบบพ่ีแบบนอง มีการชวยเหลือและ

ถายทอดความรูจากพ่ีสูนอง ทําใหภาควิชาเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การทํางานวิจัยอาจารยไดรับ
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แบบอยางท่ีดีจากอาจารยผูใหญในยุคกอนๆ เพราะทานจะมีความเมตตามีการวางแผนไวใหกับลูกศิษยของ

ทานเปนอยางดี ไมใหลูกศิษยของทานทําวิจัยอยางโดดเดี่ยว ทานจะดึงลูกศิษยเขามาในทีม แลวสอนตั้งแต

วิธีการคิดจนกระท่ังออกมาเปนผลงานตีพิมพ ตอมาทานก็เปนผูผลักดันใหลูกศิษยไปเปนหัวหนาโครงการ ให

ขอทุนวิจัยโดยมีทานเปน  Backup ซ่ึงแบบแผนนี้สามารถใชไดกับทุกภาควิชา เพราะสิ่งเหลานี้อาจารยรุน

ใหม ไมสามารถท่ีจะทําเองได ทุกวันนี้เรื่องของเครือขายก็เปนเรื่องท่ีสําคัญ ขอใหอาจารยรุนพ่ีๆ ชวยกัน

ผลักดันรุนนองๆ เพราะนองๆ จะเกงไดตองมีพ่ีท่ีดี พอมีแบบอยางท่ีดีแลวนองๆ ก็จะชวยกันทํางาน เราตอง

ทํางานกันเปนทีมพอคนหนึ่งทําไดคนตอไปก็จะไดตามมา เม่ือมีโอกาสไดทําวิจัยรวมกับอาจารยผูใหญหลาย

โครงการทําใหรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณไดเรียนรูสิ่งตางๆ ไดรับการถายทอดความรูจากอาจารย ไดเก็บ

เก่ียวความรูเหลานี้กลับมาถายทอดใหกับรุนนองๆ และเม่ือมีโอกาสก็ไดชวนรุนนองๆ เขามาทําวิจัยรวมกันสง

ตอความรูใหแกกัน ทําใหนองๆ ไดมีโอกาสเรียนรู และไดความรูตอไป แมเม่ือรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ 

เขามารับตําแหนงเปนผูบริหารไมวาจะอยูในตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล หรือรองคณบดีฝายการศึกษา ทานก็ไมเคยท้ิงงานดานวิจัยและวิชาการวิชาการ รอง

ศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ยังคงทํางานดานนี้อยูตลอด จึงทําใหทานมีผลงานวิจัย ผลงานทางดานวิชาการ 

และตํารา ออกมาอยางตอเนื่อง ทานมักจะกลาวอยูเสมอวา แมวาจะเปนผูบริหารแลวก็จะพยายามทํางานทุก

อยางอยางตอเนื่องเพราะอยากถายทอดความรูและอยากเก็บผลงานและความรูตางๆเอาไวใหกับนองๆ และ

นักศึกษา ในสวนของประสบการณท่ีผานมาของรศ.ดร.วิไลวรรณพบวาการทําตําราไมจําเปนจะตองดีท่ีสุดใน

ครั้งแรก คอยๆ เขียนแลวคอยๆ ปรับ จะทําใหการทําตําราเขมแข็งข้ึน ทานฝากพวกเราทุกคนไววาอยากใหมี

ตําราของคณะฯ ออกมามากๆ เพราะคณะฯของเรามีอายุรอยกวาปแตมีตํารานอยมาก จึงอยากฝากเรื่อง

ตําราไวกับทุกภาควิชา เพราะสามารถใชเอกสารการสอนนํามารวบรวมทําเปนตําราก็สามารถทําได จึงไม

แปลกใจเลยวาเพราะเหตุใดอาจารยจึงมีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ดาน เพราะความเชี่ยวชาญนั้นไมไดเกิดข้ึน

เอง แตมาจากการสั่งสม ถาเราอยูเฉยๆ แลวเราไมมองหาโอกาสหรือไมมีโอกาสเขามาหาเรา เราก็อาจไมเกิด

ความเชี่ยวชาญ ในสวนของวิชาความรูก็เราตองแสวงหาความรูตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะนําความรูนั้นมาใชในการ

ปฏิบัติงาน เม่ือมีโอกาสมาหาเราแลวอยาปฏิเสธ ตองรับไวดวยความยินดี ตองรับและปฏิบัติกับสิ่งเหลานั้นให

เต็มท่ีท่ีสุด ในสวนของการทํางานในตําแหนงผูบริหาร รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณกลาวถึงบทบาทการ

ดํารงตําแหนงผูบริหารท้ัง 3 บทบาทไววา บทบาทแรกท่ีทานไดรับคือการเปนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

การทํางานในสวนนี้จะเหนื่อยมาก เพราะจะตองพานักศึกษาออกไปทํากิจกรรมตางจังหวัดเกือบทุกสัปดาห 

แตโชคดีท่ีครอบครัวเขาใจ เวลาไปตางจังหวัดครอบครัวก็จะไปดวย การทํางานตอนนั้นเหนื่อยมากเพราะไม

คอยไดพัก แตก็มีความสุขเพราะไดเห็นพัฒนาการของนักศึกษา ไดเห็นเขาทํากิจกรรม ตอมาเม่ือทานมารับ

ตําแหนงเปนรองคณบดีฝายทรัพยากรบุคคล ทานไดพัฒนาคณาจารยในคณะฯ ใหมีความรูในเรื่องของการ

บริหารจัดการ ไดทําโครงการพัฒนาผูบริหารยุคใหมโดยการจัดอบรมในวันเสาร เพราะถาทุกคนมีความรูดาน

การบริหาร ทุกคนจะใหความรวมมือดานการบริหาร เพราะเขาใจวาผูบริหารอยากไดอะไร ไดเขาใจฐานและ

วิธีคิดในการบริหารคณะฯ และในชวงนี้ก็เปนโอกาสดีท่ีไดไปเรียนตอในระดับปริญญาเอกในดานการศึกษา 

ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีทานมีความสุขมาก เพราะไดไปเรียนในสิ่งท่ีไมเคยรูมากอน เม่ือทานไดมารับตําแหนงรอง

คณบดีฝายการศึกษา จึงทําใหไดใชความรูท่ีเรียนมาอยางเต็มท่ี ซ่ึงท่ีผานมาทานก็พยายามวางระบบการ
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ทํางานในการบริการการศึกษาใหมีระบบมากยิ่งข้ึน ในสวนของงานดานการบริหารสิ่งท่ีทานฝากถึงผูบริหาร

คือเวลาจะบริหารสิ่งสําคัญคือความถูกตอง เพราะผูบริหารตองบริหารคนหมูมากจึงตองสมํ่าเสมอกับทุกคน

และตองยุติธรรม รักทุกคนเทาเทียมกัน ใครมีปญหาผูบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตองแกไขใหการชวยเหลือเก้ือกูล

เพ่ือทําใหเขาผานพนวิกฤตินั้นไปได ท่ีสําคัญทุกทานตองดูแลสุขภาพ ดูแลครอบครัวใหมีความสุข สิ่งท่ีทาน

ฝากอีกเรื่องคือหากเปนไปไดอยากขอใหมีหองท่ีอาจทําเปนชมรมผูเกษียณไวสําหรับอาจารยท่ีเกษียณอายุ

ราชการไปแลวท่ีตองมาทําธุระท่ีคณะฯ ไดมีพ้ืนท่ีไวเพ่ือพบปะกันจะดีมาก 

ขอคิด/ความรูท่ีไดรับจากรองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ: 

• ความเชี่ยวชาญนั้นไมไดเกิดข้ึนเอง แตมาจากการสั่งสม ตองรูจักมองหาโอกาส รูจักแสวงหาความรู

ตลอดเวลาเพ่ือท่ีจะนําความรูนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน  

• ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหาร อยาท้ิงงานดานวิชาการ ดานการวิจัย และการเขียนตํารา ไมวา

จะอยูในตําแหนงใด เพราะจะไดนําผลงานเหลานั้นถายทอดใหกับนองๆ และนักศึกษา  

• การเขียนตําราไมจําเปนจะตองดีท่ีสุดในครั้งแรก คอยๆ เขียนแลวคอยๆ ปรับ จะทําใหการเขียน

ตําราเขมแข็งข้ึน 

• การเปนผูบริหารสิ่งสําคัญคือความถูกตอง เพราะจะตองบริหารคนหมูมาก จึงตองสมํ่าเสมอกับทุก

คนและตองยุติธรรม รักทุกคนเทาเทียมกัน ใครมีปญหาเรามีหนาท่ีท่ีจะตองแกไขใหการชวยเหลือให

การเก้ือกูลเพ่ือทําใหเขาผานพนวิกฤตินั้นไปได 

ประสบการณอันทรงคุณคาของ รองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน: 

หลังจากรองศาสตราจารยปรางคทิพยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงเปนรุนท่ีไมตองใชทุน ทาน

จึงไปทํางานท่ีโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ทําใหพบวามีทักษะหลายอยางท่ีเรียนมาแตไมเคยลงมือปฏิบัติจริง 

ทําใหเวลาปฏิบัติงานจริงแลวทําไมได ทําใหในขณะนั้นทานตองไปหาหนังสือมาอานและฝกฝนจนสามารถทํา

ได ดังนั้น หากหลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีการเรียนพรอมท้ังใหนักศึกษามีเวลาในการฝกปฏิบัติดวยก็

จะเปนการเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษาเวลาท่ีนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานท่ีตางๆ ก็จะเกิดความ

ชํานาญมากยิ่งข้ึน หลังจากนั้นรองศาสตราจารยปรางคทิพยจึงไปเปนอาจารยสอนท่ีสาขาวิชาการผดุงครรภ

ข้ันสูง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไปสอนทําคลอดแตทานก็ตองพบกับปญหาคือเย็บแผล

ไมได ก็ตองใหพ่ีๆ ท่ีนั่นชวยสอนการเย็บแผลใหกับทาน แลววันไหนท่ีไมมีนักเรียนข้ึนเรียนทานก็ตองฝกเย็บ

แผลทุกวันจนเกงแลวจึงไปสอนนักศึกษา รองศาสตราจารยปรางคทิพยจะเนนในเรื่องการดูแลสุขภาพ เวลา

ทํางานทานจะบอกนองๆ ทุกคนเสมอวาเวลาทํางานไมวาจะอยูในกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัดก็ตาม อยา

ทํางานอยางเดียว อยาหมกมุนอยูกับในเรื่องของการเรียนการสอน เราตองมีเวลาเปนของตัวเองดวย เราตอง

มีเวลาใหกับตัวเอง แบงเวลาเพ่ือไปออกกําลังกายและดูแลสุขภาพดวย อยาบอกตัวเองวางานยุงเพราะงาน

นั้นทําเทาไรก็ไมรูจักเสร็จ เราจึงตองแบงเวลาใหกับตัวเอง ไมมีใครท่ีจะมาชื่นชมยินดีหากเราปวยไขเพราะมี

สาเหตุมาจากการทํางานหนัก ในดานการทํางานรองศาสตราจารยปรางคทิพยเปนผูท่ีมีความมุงม่ัน พยายาม

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา เวลาทํางานไมวาจะทํางานท่ีไหน ทานจะมีเปาหมายท่ีชัดเจนวา

ตองการจะเปนอะไร ทําอะไร เม่ือไร อยางไร เพราะระหวางทางท่ีมุงไปสูเปาหมายอาจมีปญหามากมาย แต
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ปญหาไมใชเปนอุปสรรคท่ีทําใหเราเดินทางไปไมถึงเปาหมาย เราจึงตองมีความเขมแข็งและแนวแน ทาน

ยกตัวอยางวา “สําหรับอาจารยปรางคทิพยแลวเวลาทําอะไร จะตั้งเปาหมาย และมี dateline ใหกับตัวเอง 

เม่ือทําไดตามเปาหมายแลวเราก็จะมี reward ใหตัวเองและชื่นชมตัวเอง ม่ันใจในตัวเอง และชื่นชมคนใน

วิชาชีพของตนเอง” สําหรับการเปนครูพยาบาลในมหาวิทยาลัย ทานกลาวถึง 4 บทบาท คือ ดานการสอน 

การวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม การสอนและการวิจัยเปนงานหลัก ซ่ึงในยุคนี้ดีกวายุคกอนท่ีมี

การเรียนดานครุศาสตร ทําใหอาจารยรุนใหมๆ มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีถูกทาง มีแผนการ

สอน มีเอกสารประกอบการสอน มีการทํางานเปนทีม เม่ือสอนแลวก็จะตองมีเอกสารประกอบการสอนและ

ตองมีเอกสารประกอบคําสอนแลวจึงนําสิ่งเหลานั้นมารวบรวมทําเปนตํารา ในสวนของการวิจัยท่ีตองทํางาน

เปนทีมจะทําใหประสบความสําเร็จ เชน อาจจับมือกัน 4 คนผลัดกันเปนหัวหนาโครงการ โดยทําโครงการ

ใหญ และมีโครงการยอยอยูภายใน ใหคนท่ีชื่อคอนขางจะ well known เปนหัวหนาโครงการใหญในการ

เขียนขอทุนวิจัย แลวผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนาโครงการ ผลงานของใครพรอมก็นําไปขอผลงานไดกอน อีก

ผลงานหนึ่งท่ีทําใหทานภาคภูมิใจก็คือการทํา CAI เพราะสามารถทําเองไดหลังจากท่ีทานไปอบรมการทํากับ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัยมา ทานอาจทําไดไมสวยเทาท่ีทีมผูชวยศาสตราจารย ดร.

วรวรรณ ชวยทํา แตก็ภูมิใจท่ีไดทําผลงานดวยตนเอง ทานไปจดลิขสิทธิ์ไวแลว ทุกทานสามารถเขาไปชมไดใน 

E-learning ของคณะฯ ในชวงทายรองศาสตราจารยปรางคทิพยไดฝากขอความสั้นๆ ถึงนองๆ และคณะฯ วา 

คุณครูท้ังหลายเปนชางปน เราปนดินใหเปนดาว นักศึกษาท่ีเขามาใหมไมมีความรูเราตองปนเขาใหเปนคนท่ีมี

ความรูความสามารถ ชางปนตองมีความสุข สุขภาพตองดี ครอบครัวตองมีความสุข องคกรจะสนับสนุนเรา

อยางไร อยากใหคณะฯ ดูแลทุกคนอยางเทาเทียมกัน ยุติธรรม มีเมตตา เพราะทุกคนเปนกําลังสําคัญของ

คณะฯ หากทุกคนไดรับการดูแลและปฏิบัติอยางเทาเทียมกันแลว จะทําใหนองๆ รักองคกร และมีความ

ผูกพัน สําหรับนองๆ ก็ตองทุมเทกําลังความรูความสามารถของตนเองทําใหคณะฯ เจริญกาวหนาตอไป 

ทํางานดวยความรัก ไมหยุดอยู กับท่ี ไมมีท่ีไหนดีเทาคณะฯ ของเรา เราตองชวยกันดูแลคณะฯ ให

เจริญกาวหนาตอไปดวย 

ขอคิด/ความรูท่ีไดรับจากรองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน: 

• เวลาทํางานไมวาจะทํางานท่ีไหนก็ตามเราตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนวาเราตองการจะเปนอะไร ทํา

อะไร เม่ือไร อยางไร เพราะระหวางทางท่ีมุงไปสูเปาหมายอาจมีปญหามากมาย แตปญหาไมใชเปน

อุปสรรคท่ีทําใหเราเดินทางไปไมถึงเปาหมาย เราตองมีความเขมแข็งและแนวแน 

• การทําวิจัยตองทํางานเปนทีมจะทําใหประสบความสําเร็จ อาจจับมือกัน 4 คนผลัดกันเปนหัวหนา

โครงการ โดยทําโครงการใหญ และมีโครงการยอยอยูภายใน ใหคนท่ีชื่อคอนขางจะ well known 

เปนหัวหนาโครงการใหญในการเขียนขอทุนวิจัย แลวผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนาโครงการ ผลงาน

ของใครพรอมก็นําไปขอผลงานไดกอน 

ประสบการณอันทรงคุณคาของ รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล: 

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส เรียนปริญญาตรี โท และเอก ท่ีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากเรียนจบแลวทานจึงมาทํางานท่ีภาควิชาการ
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พยาบาลรากฐาน ประสบการณชวงแรกคือการสอนหนังสือ ทานไดมีโอกาสสอนในวิชาท่ีเชี่ยวชาญ กอนจะ

สอนนักศึกษาเรื่องอะไรก็ทานจะตองไปคนควาเตรียมตัวไวลวงหนา เขียนเอกสารคําสอนโดยจําตัวอยางมา

จากอาจารยผูใหญเม่ือสมัยท่ีเรียนปริญญาโท เวลาจัดตารางสอนในภาควิชาหากอาจารยทานไหนไมสะดวก

สอนอาจารยก็จะไปสอนแทน ทานจึงมีโอกาสเขียนเอกสารคําสอนหลายวิชา มีโอกาส review บทความหลาย

เรื่อง เม่ือไดทําแลวทานก็เก็บผลงานตางๆ ไว เพราะผลงานเหลานี้สามารถนําไปใชแนบเอกสารคําสอนเวลา

ขอผลงาน หรือนํามาเขียนตีพิมพเปน Paper บทความวิชาการตางๆ ได และผลงานตางๆ เหลานี้ยังสามารถ

ไปนําเสนอในการประชุมวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตอมาทานเริ่มขอทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ตอมาก็ยังขอทุน CMB และโครงการนี้เปนจุดเริ่มตนในการทําวิจัยในผูสูงอายุ รอง

ศาสตราจารย ดร.วีนัส ไดไปดูงานท่ีผูสูงอายุดินแดงและไดทําโครงการวิจัยท่ีนั่นดวยทุน CMB โดย

ประสานงานกับคณะเทคนิคการแพทย ดังนั้น ลําดับข้ันของการทํางานของทานคือ การสอน ทําเอกสารคํา

สอน เขียนบทความวิชาการ หลังจากนั้นจะไดประเด็นในการทําวิจัยในงานท่ีทํา แลวก็นําผลงานวิจัยไปตอ

ยอด แตอยาลืมวาการทํางานวิจัยนั้นตองมีกระบวนการหลายข้ันตอน หนึ่งในนั้นก็คือการนําเสนอ เราจะตอง

นําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการ อยางกรณีโครงการผูสูงอายุดินแดง ทานไดไปนําเสนอเปน Oral 

Presentation ในการประชุม International Conference Nutrition ท่ีปกก่ิง นอกจากการทํางานวิจัยแลว

การเขียนตําราก็จะควบคูกันไปดวย และยังสามารถเอาผลงานท่ีทําวิจัยสอดแทรกไวในตําราท่ีเราเขียนเราก็

จะไดตําราท่ีมีคุณภาพอีกดวย ในสวนของการทํางาน รองศาสตราจารย ดร.วีนัส มีความประทับใจมากมาย

หลังจากท่ีไดเปนครู เกิดความประทับใจต้ังแตเริ่มตนเม่ือสอนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เม่ือเด็กมาเขาเรียนใหมๆ 

ตองสอนเรื่องการฉีดยา แคจับเข็มนักศึกษาก็มือสั่นแลว เด็กบางคนก็ทําไดเพราะเคยดูแลผูปวยท่ีอยูท่ีบาน

มาบาง บางคนทําไมไดเพราะเขาไดรับการเลี้ยงดูมาแตกตางกัน ทานตองพยายามสอนพยายามชวยจนเขา

ทําได สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 ทานจะใหความใสใจดูแลนักศึกษาอยางเต็มท่ี เพราะหากเขาปรับตัวไดเขา

ก็จะสามารถเรียนตอไปไดแตหากเขาไมสามารถปรับตัวไดเขาก็อาจตองเปลี่ยนสาขาไปเรียนในสาขาอ่ืน ใน

สวนของการสอนเฉพาะทางท่ีอาจารยท่ีมีโอกาสไดเขาไปสอนก็จะเปนการสอนแบบมี Setting ซ่ึง Setting 

ท่ีมีคือโครงการผูสูงอายุท่ีบางแค เม่ือทานไปสอนก็ใหนักศึกษาไปลงพ้ืนท่ีจริงก็จะเกิดประโยชน เหมือนเปน

การบริการวิชาการไปในตัว การไปใหความรูแกผูสูงอายุในพ้ืนท่ีนั้นจะเกิดประโยชนมากเพราะเทากับไดไป

ทําประโยชนใหเกิดกับผูสูงอายุในโครงการ ซ่ึงผูสูงอายุทุกคนชอบมาก และยังสามารถทําวิจัยใน Setting 

ดวยก็ได เพราะแตละคนท่ีมารวมกิจกรรมมีประสบการณมากมาย หากเราพยายามดึงประสบการณของเขา

มาใชเพราะแตละคนสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดมากมาย เราอาจจะมีความรูทางดานวิชาการมากแตใน

ขณะเดียวกันอาจตองเรียนรูประสบการณในดานการทํากิจกรรมจากเขาดวยเชนกัน การทํางานอีกสวนหนึ่ง

ของรองศาสตราจารย ดร.วีนัส คือการสอนในระดับปริญญาโทซ่ึงทานมีความประทับใจเพราะจะเห็นไดวา

บุคคลเหลานี้เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง การเขามาเรียนเขามีเปาหมายเพ่ือจะไปเปนอาจารย เขาจึงตอง

พยายามคนควาหาความรูใหมากท่ีสุด หากทานมีสิ่งใดท่ีชวยไดอาจารยจะชวยอยางเต็มท่ี ขอคิดประจําใจ

ของทานก็คือ เวลาทํางานตองทําดวยใจ การทําดวยใจก็หมายถึงเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น จะทําให

เรามีความสุขในการทํางาน ผลงานก็จะเกิด และความสุขก็จะเกิดข้ึนตามมา แลวอยาทํางานจนเพลิน ให

คิดถึงตัวเอง คิดถึงครอบครัว และเพ่ือนท่ีเรารักดวย ในชวงทาย รองศาสตราจารย ดร.วีนัสไดฝากขอคิดไว
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ใหกับนองๆ วา “งานความรูตางๆ ท่ีไดรับมาก็อยากถายทอดใหกับลูกศิษยดวยการนําไปใชจริง เม่ือสิ่งท่ี

นําไปนั้นเกิดประโยชนแกสังคมไมวาจะดวยรูปแบบใดก็ตาม เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ความรูท่ีมีถาได

นําไปใชจริงจะกอใหเกิดประโยชนท้ังสิ้น ไมวาจะเบื้องหนาหรือเบื้องหลัง การปดทองหลังพระเราเองจะรูอยู

แกใจวาเราไดทําอะไร จึงอยากฝากนองๆ วาอยาทอถอยถึงแมวาเราจะปดทองหลังพระไมมีใครเห็นแตอยาง

นอยก็มีตัวเราท่ีรูและเห็นวาเราไดทําอะไร ก็ขอเปนกําลังใจใหนองๆ ทุกคนไดนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

กับสังคมใหสมกับลายพระราชหัตถของสมเด็จพระราชบิดาท่ีไดพระราชทานไวใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล” 

ขอคิด/ความรูท่ีไดรับจากรองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล: 

• กอนจะสอนนักศึกษาควรคนควาเตรียมตัวลวงหนา เขียนเอกสารคําสอน แลวเก็บรวบรวมเอกสารคํา

สอนนําไปใชแนบเวลาขอผลงาน หรือนํามาเขียนตีพิมพเปน Paper บทความวชิาการตางๆ ได 

• ลําดับข้ันของการทํางาน คือ การสอน ทําเอกสารคําสอน เขียนบทความวิชาการ ทําวิจัย และเขียน

ตํารา 

• เวลาทํางานก็ตองทําดวยใจ การทําดวยใจก็หมายถึงเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ก็จะทําใหเรามี

ความสุขในการทํางาน ผลงานก็จะเกิด และความสุขก็จะเกิดข้ึนตามมา 

• งานความรูตางๆ ท่ีไดรับมาก็อยากถายทอดใหกับลูกศิษยดวยการนําไปใชจริง เม่ือสิ่งท่ีนําไปนั้นเกิด

ประโยชนแกสังคมไมวาจะดวยรูปแบบใดก็ตาม เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ความรูท่ีมีถาไดนําไปใช

จริงจะกอใหเกิดประโยชนท้ังสิ้น ไมวาจะเบื้องหนาหรือเบื้องหลัง 

ท้ัง 3 ทาน มีจิตวิญญาณของความเปนครู ภาพรวมท่ีออกมาชัดเจนวาท้ัง 3 ทานมีการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง ไมเคยท้ิงงานวิชาการ ท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติ ภาควิชาการพยาบาลรากฐานมีแบบอยางท่ีดีใน

การทํางาน มีการถายทอดจากพ่ีสูนองอยางเปนข้ันเปนตอน ซ่ึงเปนการวางแผนไวนานแลวจึงทําใหภาค

วิชาการพยาบาลรากฐานมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และท้ังสามทานก็ยังยืนยันตรงกันวาภารกิจหลัก 4 

ดานยังเปนเรื่องสําคัญ เรื่องของวินัย การทํางานเปนทีม ไมวางานจะหนักหรือยากแคไหน หากเราทํางาน

ดวยใจแลวงานนั้นยอมสําเร็จลุลวงไปได พ่ีๆ ตองมีความเมตตา ใจดี ใจเย็น คอยๆ สอนนอง คอยๆ สอนลูก

ศิษย ซ่ึงตรงนี้ถือเปนแบบอยางท่ีดีท่ีทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนหนวยงานท่ีรมเย็นและ

เจริญกาวหนาไปพรอมๆ กัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย กลาวสรุปในชวงทาย 

“ดวยความดีประจักษเปนหลักฐาน   ตรากตรํางานอยางซ่ือสัตยมิไหลหลง 

พัฒนาชาติคณะฯเราใหยืนยง  เกียรติดํารงกองปรากฎมิวางวาย 

ระยะทางจักเปนเครื่องพิสูจนมา  วันเวลาบอกคุณคาของคนได 

ผานรอนเย็นอุปสรรคมามากมาย  ความดีงามท่ีสรางไวมิมีเลือน” 
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