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ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ท่ีได้ 
ผศ.ปราณี  
ประวิชพราหมณ ์

ผศ.เกศิณี  
บ ารุงไทย 

ผศ.วิรัช  
คูหาวันต์ 

ผศ.สุธาทิพย์  
เกียรติวานิช 

อาจารย์ชูวิทย์  
สินธ์ุไพฑูรย ์

      ข้าพเจ้า (ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ์) ขอเป็นตัวแทนของผูเ้กษียณอายุราชการใน
ปีนี้ ฝากเป็นข้อคิดในการท างานใหก้ับน้องๆ เพื่อพัฒนางานของคณะศิลปศาสตร์ของ
เราใหเ้จริญก้าวหน้าและยัง่ยืนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การท างานให้
ประสบผลส าเรจ็
หลักที่ส าคัญก็คือ 
ต้องท างานเพื่อ
งาน ด้วยหัวใจ
มุ่งมั่นและเป็น
หนึ่งเดียวกัน นี้
บทสรุปของผู้
เกษียณที่ฝากไว้... 



        ผศ.สุธาทิพย์ เกียรติวานิช ขอร่วมเป็นอีกคนหนึง่ทีฝ่ากข้อคิดไว้ให้ 
กับน้องๆ คณะศิลปศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการครองตน ครองคน และครองงาน 

การครองตน ครองคน และครองงาน 
โดย ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช 

 ตลอดระยะเวลาการท างานที่ผ่านมา 35 ปี ข้าพเจ้าได้ท างานห้องสมุดควบคู่ไปกับงาน
สอน 33 ปี และสอนหนังสืออย่างเดียว (เน่ืองจากสุขภาพไม่อ านวย) 2 ปี โดยใช้หลักดังน้ี 
 
การครองตน 

 มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สจุริตเป็นที่ตัง้ 

 พอใจในสิง่ที่ตนเองมอียู่ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข 

 ใช้หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอเุบกขา  
 มีจิตคิดให้บริการ ช่วยเหลือผู้ใช้มากที่สุดเท่าทีจ่ะมากได ้

 มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์
 
การครองคน 

 ยึดถือประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้หลักประชาธิปไตย 

 กล้ายอมรับผิดชอบในสิ่งทีก่ระท า 

 ให้ความส าคัญ ยกย่อง ใหเ้กียรติผูร้่วมงาน 

 รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 
การครองงาน 

 ตั้งใจท างานในหน้าที่ให้ดทีี่สุด 

 มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในงานทีท่ าอยู่เสมอ 

 ปรับปรงุงานแก้ไขปญัหาต่างๆใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 “ความสามัคคี” เป็นสิ่งทีส่ าคัญทีสุ่ดทีจ่ะท าให้คณะศิลปศาสตร์
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 คณะผู้บรหิารตอ้งจริงใจกบัชาวคณะฯ ในทุกๆเรื่อง  

 ชาวคณะฯ ต้องพยายามมองข้ามสิง่ที่ไม่ถูกใจไปบ้าง 

 ทั้งคณะผูบ้รหิารและชาวคณะฯ ต้องรวมพลงักันช่วยกันท างานให้คณะ
เจริญก้าวหน้าเป็นที่หนึง่ของ มทร.พระนคร ให้ได ้

 ควรดูทีมวอลเล่ยบ์อลหญงิไทยเป็นตัวอย่าง “มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นจิตใจที่เข้มแข็ง ความเป็นนักสู้ ยึดระเบียบวินัย ทีส่ าคัญคือ การ
รู้จักให้อภัย และมีความสามัคคี” 

 
                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเร่ือง 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ
1 ผศ.วีนา  สงวนพงษ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
2 ผศ.ทรงสริิ วิชิรานนท ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
3 ผศ.ธันยพร บุษปฤกษ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
4 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
5 ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา เวลา 14.00 – 16.00 น. 
6 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
7 อาจารย์ภคพนธ์ ศาลาทอง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
8 อาจารยร์ะวิวรรณ ธรณี เวลา 14.00 – 16.00 น. 
9 ดร.พงศ์รัชตธ์วัช  วิวังสู เวลา 14.00 – 16.00 น. 
10 ดร.อรุณี อรุณเรอืง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
11 ดร.สุนันทา ชูตินันท์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
12 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 14.00 – 16.00 น. 
13 อาจารยป์ระยทุธ เทียมสุข เวลา 14.00 – 16.00 น. 
14 ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑรูย ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
15 ผศ.เกศิณี  บ ารงุไทย เวลา 14.00 – 16.00 น. 
16 ผศ.เกษสุนีย์ บ ารงุจิตต์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
17 อาจารย์ชูวิทย์ สินธ์ุไพฑูรย ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
18 อาจารย์นิสิต  ค าพิกุล เวลา 14.00 – 16.00 น. 
19 อาจารยเ์บญ็จมาศ ค าอุ่น เวลา 14.00 – 16.00 น. 
20 อาจารยป์ทิตตา ผุดผ่อง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
21 อาจารยป์ระดิษฐ์ พยุงวงศ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
22 ผศ.วิรัช คูหาวันต์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
23 ผศ.สริิรัตน์ วงษ์ส าราญ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
24 อาจารยส์ุกัญญา เจียมวิเศษ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
25 อาจารยส์ุจินตนา อดิศรวัฒนารมณ ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
26 อาจารยส์ุทธิมา วันเพ็ง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
27 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบรูณ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
28 อาจารยห์ทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
29 ผศ.อ านาจ เอี่ยมส าอางค ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
30 ผศ.อุบลศรี อบุลสวัสดิ ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
31 ผศ.ชญานนท์ กุณฑลบุตร เวลา 14.00 – 16.00 น. 
32 อาจารยป์ิยะชาติ สิทธ์ิวิภูศิริ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
33 อาจารย์องัคณา แวซอเหาะ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
34 ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 



34 ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา เวลา 14.00 – 16.00 น. 
35 อาจารย์โรจนร์วี  พจน์พัฒนพล เวลา 14.00 – 16.00 น. 
36 อาจารยส์ดศรี  ชลังสุทธ์ิ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
37 อาจารยส์รวงกนก พิบลูธรรมนนท ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
38 ผศ.สุวิมล จลุวานิช เวลา 14.00 – 16.00 น. 
39 อาจารย์อนริุธ เทียบคุณ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
40 ผศ.อภิชัย มุสิกทอง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
41 อาจารยป์ระภาส วรรณยศ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
42 อาจารย์มงคล ค าสุวรรณ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
43 อาจารย์กรรณิการ์ บรูพาพิชิตภัย เวลา 14.00 – 16.00 น. 
44 อาจารยจ์ักรชัย ยิมงาม เวลา 14.00 – 16.00 น. 
45 อาจารย์ชฎาพร จีนชาวนา เวลา 14.00 – 16.00 น. 
46 อาจารย์พลัลพ หามะล ิ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
47 อาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
48 อาจารย์ใบเฟริ์น วงษ์วัวงาม เวลา 14.00 – 16.00 น. 
49 อาจารย์นชวัล ต้นทับทิมทอง เวลา 14.00 – 16.00 น. 
50 นางสาวนันท์ธีมา เพชรด ี เวลา 14.00 – 16.00 น. 
51 นางสาวกลอยใจ วรรณชัย เวลา 14.00 – 16.00 น. 
52 นางสาวตุลญา ลามาตย ์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 
53 นายภูสิต รัตนกานตะดิลก เวลา 14.00 – 16.00 น. 
54 นายเฉลิมรัชต์ เข็มราช เวลา 14.00 – 16.00 น. 
55 นางสุภาวดี พุ่มไสว เวลา 14.00 – 16.00 น. 
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กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุ่ม ชุมชนคนท างาน 
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  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ์, ผศ.เกศิณี บ ารงุไทย, ผศ.วิรัช คูหาวันต์, 

ผศ.สุธาทิพย์ เกียรติวานิช, อาจารย์ชูวิทย์ สินธ์ุไพฑรูย ์

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


