
บทสัมภาษณ์ 
ศิษย์เก่า หลักสูตรการ
จัดการโรงพยาบาล

ชีวติไม่ใช่เรื่องงา่ย

ทอ้ไดแ้ต่อย่าถอย 

จงยนืหยดัและยิ้มสู ้

สกัวนั….ความส าเรจ็จะเป็นของเรา



เคล็ดลบัการเรยีนใหป้ระสบ

ความส าเรจ็ของตวัเอง

ตัง้ใจเรยีนในหอ้งเรยีน บางคร ัง้มีการ

ใชเ้ครื่องมือสื่อสารในการอดัเสยีง เพื่อ

น าไปทบทวนบทเรยีนและท าความ

เขา้ใจ เม่ือมีขอ้สงสยัใหน้ าไปสอบถาม

อาจารยผู์ส้อน เพื่อความเขา้ใจที่

ถกูตอ้งและยงัสามารถอธิบายเพื่อนได ้

อกีท ัง้ยงัเป็นการทบทวนบทเรยีนอกี

ดว้ย พยายามมีสมาธิจดจอ่อยูก่บัสิ่งที่

กระท าใหม้ากที่สุด

การวางแผนการท างานกอ่นจบการ

เรยีนสาขาวชิาน้ี

หลงัจากทีไ่ดม้กีารฝึกงานสหกิจศึกษา

ท าใหไ้ดม้องเหน็ระบบงานต่างๆในโรงพยาบาล

มากขึ้น ไดเ้รียนรูง้านในแผนกทีฝึ่กและมกีาร

สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบังานในแผนกอืน่ๆ ท าให ้

ทราบวา่มคีวามสนใจทีจ่ะท างานในรูปแบบใด 

เหมาะกบัแผนกใด ซึง่เป็นตวัเลอืกส าคญัในการ

ตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีเพือ่ด าเนิน

ชวีติประจ าวนัต่อไป เป็นสิง่ทีดี่ท าใหส้ามารถ

กลบัมาเตรียมตวัก่อนไปสมคัรงานได ้

และมกีารศึกษาขอ้มลูในแผนกทีส่นใจจะท างาน 

จงึท าใหม้โีอกาสวางแผนอนาคตของตนเองได ้

ความภาคภมูิใจในสาขาวชิา

อนัดบัแรก คือ คณะอาจารยผู์ส้ ัง่สอนวชิาความรู ้

อกีท ัง้ยงัเป็นผูค้อยใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลอืใน

ทกุๆดา้น ซึง่เป็นบคุคลทีค่อยแนะน าแนวทางให ้

นกัศึกษาไดไ้ปถงึฝัง่ฝนั และมหีลกัสูตรที ่

ครอบคลมุการเรียนรูง้านในโรงพยาบาลท าใหม้ี

โอกาสในการท างานทีก่วา้งมากขึ้น ซึง่สามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชวีติประจ าวนั 

อกีท ัง้ยงัมกีารท ากิจกรรมดีดีเพือ่สรา้งมติรภาพใน

สาขาวชิาท ัง้รุ่นพีแ่ละรุ่นนอ้ง รวมถงึมกีารท า

กิจกรรมทีน่ าวชิาความรูม้าบูรณาการกบัการ

บ าเพญ็ประโยชนเ์พือ่ช่วยเหลอืสงัคม ดงัปณิธาน

ของมหาวทิยาลยัทีว่า่ “ เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม ”

พณิดา หงสาพนัธ์

ฝ่ายพฒันาบุคลากร โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์



ฝากถึงนอ้ง HA&HM

พีจ่อ๋มอยากใหน้อ้งๆทุกคนตัง้ใจเรียน และท าความเขา้ใจในบทเรียน

เพื่อจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง 

การเรียนนบัว่าส าคญัมากที่สุดในรั้วมหาวิทยาลยั

แตมี่หน่ึงส่ิงที่ส  าคญัไม่แพก้นั คือ การท ากิจกรรมควบคู่ไปดว้ย 

ถือเป็นการเปิดโลกกวา้งใหก้บัตนเองไดรู้จ้กั พบเจอส่ิงใหม่ๆ

ประสบการณท์ี่ดี มิตรภาพดี 

ซ่ึงส่ิงเหลา่น้ีจะช่วยหลอ่หลอมใหเ้ราประสบความส าเร็จในชีวิตทุกดา้น

ไดดี้ยิ่งข้ึน และท่ีส าคญัไปยิ่งกว่า คือ การที่เรารูว่้าเป้าหมายในชีวิตของ

เราคืออะไร อยากใหทุ้กคนหาเป้าหมายในชีวิตของตวัเองใหเ้จอ 

ระยะทางไม่ส าคญัเทา่กบัทิศทางที่เราจะเดิน 

ไม่อยากเห็นใครเสียเวลาเพราะไม่มีปลายทางเป็นของตวัเอง ใหก้ าลงัใจ

ตวัเอง อยูก่บัตวัเอง เพื่ออนาคตของเราเองและคนรอบขา้ง………

พณิดา หงสาพนัธ์

ฝ่ายพฒันาบุคลากร โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์



เคลด็ลบัการเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ของตวัเอง

พยายามจดบนัทึกในสิง่ทีอ่าจารยส์อนในช ัน้เรียนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

(แมบ้างครัง้จะคยุเยอะไปหน่อย ออิิ ) เขา้เรียนใหค้รบทกุช ัว่โมง 

และทีส่  าคญัตอนใกลส้อบดิฉนัและเพือ่นๆ

จะมาช่วยกนัติวเพือ่แลกเปลีย่นและช่วยกนัอธิบายในส่วนทีไ่มเ่ขา้ใจค่ะ

การวางแผนการท างานกอ่นจบการเรยีนสาขาวชิาน้ี

ตอนเรียนจบใหม่ๆ อยากท างานในภาครฐัอยู่แลว้ เพราะตอนสหกิจก็ไปโรงพยาบาลรฐั แต่ดว้ย

โอกาสจงึไดท้ างานส่วนของเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 

ต่อมาระยะหน่ึงดว้ยความทีรู่ส้กึวา่ไมใ่ช่ตวัเรา จงึหาโอกาสสอบทีต่่างๆ 

และเป็นความโชคดีที ่ สสอ.แก่งกระจาน เปิดสอบพอดี จงึไดเ้ขา้มาในต าแหน่ง 

เจา้พนกังานสาธารณสขุค่ะ ซึง่ทราบดีวา่เป็นต าแหน่งทีต่  า่กวา่คณุวฒุทิีเ่รามอียู่ 

แต่เพือ่รบัโอกาส หาประสบใหต้วัเองและคนรอบขา้งใหก้ าลงัใจ 

รวมถงึไดค้ าปรึกษาดีๆจากรุ่นพี ่จงึท าใหต้ดัสนิใจท างานทีนี่ค่่ะ

ความภาคภมูิใจในสาขาวชิา

อาจารยท์กุท่านย า้อยู่เสมอ ในเรือ่งของความขยนั อดทน เสยีสละ ซือ่สตัย ์มนี า้ใจ 

และตรงต่อเวลา ซึง่สิง่น้ีแหละค่ะ ทีท่  าใหดิ้ฉนัรูส้กึวา่เราไมไ่ดดู้ดอ้ยไปกวา่ใครๆ 

ความรูบ้นโลกเราสามารถหามาเติมเต็มไดท้กุเมือ่ แต่สิง่ทีอ่ยู่ในใจเหลา่นัน้มากกวา่ที ่

เราตอ้งน ามาใชใ้นชวีติการท างานอย่างแทจ้ริงและจะท าใหเ้รารูว้่า

การจะประสบความส าเร็จไดน้ ัน้ไมย่ากเลย

ว่าที่รอ้ยตรหีญิงวิภาวี  ทองค า

เจา้พนักงานสาธารณสุข สสอ.แกง่กระจาน 

จ.เพชรบรุี



ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การฝึกปฏิบตังิาน 

หรือการท างานในอนาคต ขอแค่ใหเ้ราท าตน

ใหเ้หมือนน ้าคร่ึงแกว้เสมอ 

เพ่ือพรอ้มท่ีจะรบัสิ่งใหม่ๆตอ่ไปก็พอค่ะ………..

ว่าท่ีรอ้ยตรหีญงิวิภาวี  ทองค า

เจา้พนกังานสาธารณสุข สสอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ฝากถึงนอ้ง HA&HM



เคลด็ลบัการเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ของตวัเอง

❀ แบ่งเวลาใหเ้ป็น เวลาเป็นสิง่ส าคญัเพราะมนัคอืวนิยัของตนเอง

❀ ความขยนั และความตัง้ใจ ถงึจะเรยีนไมเ่ก่งแต่ถา้ต ัง้ใจและพยายามจะท าใหเ้ราประสบความส าเร็จได ้

❀ อย่าเอาใจใส่มุง่ไปทีผ่ลการเรยีนเพยีงอย่างเดยีวตอ้งค านึงอยู่เสมอวา่ จดุหมายหลกัของการเรยีน

คอื จงเรยีนเพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจในเน้ือหาและฝึกเพือ่น าไปใชใ้นอนาคต

❀ เชื่อม ัน่ในตวัเองและบอกตวัเองเสมอวา่ไมม่ใีครเก่งมาตัง้แต่เกดิ 

ทกุคนมตีน้ทนุเท่ากนัอยู่ทีจ่ะเก็บเกี่ยวไดเ้ท่ากนัหรอืไม ่ 

การวางแผนการท างานกอ่นจบการเรยีนสาขาวชิาน้ี

ตอ้งรูจ้กัตนเอง-พฒันาตนเองอย่างไมส่ิ้นสุด

สิง่ส าคญัอย่างแรกทีต่อ้งมคีอืการตัง้เป้าหมายก่อนวา่ทศิทางใดทีเ่ราต ัง้ใจจะไป

เพราะถา้เรายงัไมรู่ว้า่เราตอ้งการอะไร 

วนัน้ีเราชดัเจนหรอืยงัและชดัเจนมากแค่ไหน 

เราอาจจะตอ้งมานัง่ทบทวนตวัเองดูวา่เราอยากทีจ่ะเหน็อนาคตของตนเองเป็น

อะไร เก่งอะไร และประสบความส าเร็จในแบบไหน ความส าเร็จในชวีติคอื

สิง่ทีจ่ะตอ้งกล ัน่ออกมาจากความตอ้งการจรงิๆ เป็น passion ควรจะมเีป้าหมาย

ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว เพือ่ใหไ้มย่าวนานเกนิไป 

และสิง่ทีค่วรทบทวนเป็นระยะๆ เพือ่วางแผนการท างาน คอื

ความกา้วหนา้ของชวีติการท างาน ความม ัน่คงของอาชพีการงาน  ผลตอบแทน

จากงานทีท่  า การวางแผนดา้นการเงนิ และการออมในช่วงวยัท างาน

ความภาคภูมิใจในสาขาวิชา

เป็นสาขาที่ใหค้วามรูใ้นทุกๆดา้น 

และสามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดจาก

ประสบการณใ์นการท างานในโรงพยาบาลได้

เป็นอยา่งดี  

สริมิา  ตาลประสาท

Health Safety and Environment Technician

Bumrungrad International Hospital



พ่ีกวางขอใหน้อ้งๆทุกคนมีความตั้งใจ 

และมุ่งมัน่ในสิ่งที่ท  า 

เราตดัสินใจท่ีจะเลือกเรียนในสาขาวิชาน้ี

ก็ใหน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปพฒันาตอ่ยอดความรูแ้ละ

ประสบการณข์องเรา  สิ่งส  าคญัท่ีสุดคือ ใหเ้รา

คิดเสมอว่าเราไดเ้ลือกและท าในสิ่งท่ีดีท่ีสุดเสมอ  

ความตั้งใจ ความพยายาม

จะท าใหเ้ราประสบความส าเร็จ 

ขอใหทุ้กคนโชคดี ทั้งในหนา้ท่ีการงานและครอบครวั………

สิรมิา  ตาลประสาท

Health Safety and Environment Technician

Bumrungrad International Hospital

ฝากถึงนอ้ง HA&HM



เคลด็ลบัการเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ของตวัเอง

พลอยก็เป็นส่วนหนึ่งในคนทีอ่ยากประสบความส าเร็จในการเรยีนดว้ยเช่นกนั เคลด็ลบัการเรยีน

ของพลอยเป็นการแบ่งเวลาใหเ้ป็น คอืเวลาเรยีน มสี่วนร่วมในหอ้งเรยีน เวลาทีอ่าจารยถ์ามก็มี

ส่วนร่วมในการตอบค าถามเป็นตน้ เวลาเลน่ คอืเวลาผกัผ่อนเราก็ผ่อนคลายดว้ยการท ากจิกรรมที่

เราชอบ ใชเ้วลาทกุๆวนัใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ด

การวางแผนการท างานกอ่นจบการเรยีนสาขาวชิาน้ี

ก่อนจะจบออกไปใชช้วีติการท างานอย่างเต็มตวั พลอยก็ไดม้กีารวางแผนไวแ้ต่เนิ่นๆ คอื คน้หาวา่

เรานัน้ชอบงานในดา้นไหนเป็นพเิศษ ทีเ่ราท าแลว้มคีวามสุขและท าไดด้กีบังานนัน้ๆ พอเราคน้หา

เจอ วา่เราตอ้งการอะไร เราก็เตรยีมความพรอ้มต่องานนัน้ เตรยีมความม ัน่ใจพกไปดว้ยเสมอ 

พลอยจะพยายามคดิเสมอวา่ ไมม่สีิง่ไหนทีเ่ราท าไมไ่ดห้ากเราพยายามอย่างเต็มที่

ความภาคภมิูใจในสาขาวชิา

พลอยมคีวามภมูใิจในสาขาการจดัการโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะ การเรยีนทีน่ี้ไม่ไดส้อน

เฉพาะความรูว้ชิาการเท่านัน้ ยงัสอนในเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม ทีน่กัศึกษาควรม ีและสามารถ

สรา้งความรบัผดิชอบใหเ้กดิแก่ตวันกัศึกษาได ้มคีณาจารยท์ีด่มีคีวามเป็นกนัเอง(มากๆ)ท าใหเ้รา

รูส้กึมคีวามผูกพนั กบัสาขาน้ีและมคีวามรกัในสถาบนัมากยิ่งขึ้น

พลอยประภสัร์ บญุชว่ย

ผูช่้วยแพทย ์โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์



ฝากถึงนอ้ง HA&HM

อยากจะฝากถึงนอ้งๆ ว่า 

เม่ือเราไดเ้ลือกมาเรียนท่ีสาขาน้ีแลว้ ก็ท าใหเ้ตม็ท่ีเลย 

ทั้งเร่ืองกิจกรรมและการเรียน เพราะทั้งสองอยา่งน้ี 

เราไดใ้ชจ้ริงในการท างาน 

ในการท างานนั้นไม่ใช่จะใชเ้ฉพาะวิชาการความรูท่ี้เรียน

มาเท่านั้น นอ้งๆควรจะมีมนุษยส์มัพนัธ ์

กลา้แสดงออกท่ีดีกบัการรว่มงานกบัคนหมู่มาก 

สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการท ากิจกรรมในสาขา

บางคนอาจจะเขิลอายไม่กลา้และไม่ชอบการเขา้ร่วม

กิจกรรม แตพ่ี่เช่ือว่าถา้ไดล้องท าดูนอ้งๆอาจพบ

ความสามารถใหม่ๆท่ีแฝงอยูใ่นตวัของนอ้งก็ได…้…

พลอยประภสัร์ บุญช่วย

ผูช่้วยแพทย ์โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร์


