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ผูส้ัมภาษณ์ หนูไปอ่านบนัทึกการจดัตั้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตั้งแต่คร้ังแรกเลยนะคะ

และทราบวา่อาจารยเ์ป็นผูก่้อตั้งในยคุแรก ในเร่ืองของมีปรัชญาการศึกษาทางไกลตรงน้ี
นะคะ จนกระทัง่ 2526 ก็มีการคิดริเร่ิมในเร่ืองของการจดัตั้งหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์
ข้ึนมา ตรงน้ีหนูทราบมาเบ้ืองตน้วา่ท่านอาจารยส์ายหยุด นิยมวิภาตเป็นผูเ้รียนให้ทราบ
ว่า ท่านอาจารย์วิจิตรเป็นผูเ้ชิญท่านมาในคร้ังแรก แล้วว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด               ซ่ึงในช่วงแรกท่านอาจารยอ์ยูแ่ละดูแลมหาวิทยาลยัแลว้    ในฐานะท่ี
ท่านอาจารย์เป็นผูบุ้กเบิกมหาวิทยาลัยคร้ังแรก   มองในเร่ืองของการศึกษาพยาบาล
ทางไกลในขณะนั้น           ท่ีคิดทาํตรงน้ีแลว้มีความเห็นว่าเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด  
และคิดวา่ตรงจุดใดการศึกษาทางไกลสามารถนาํมาใชก้บัพยาบาลได ้ ในช่วงแรกค่ะนัน่
คือประเด็นแรกท่ีหนูจะเรียนถามท่านอาจารย ์หลงัจากนั้นในช่วงท่ีเราเปิดมาแลว้นะคะ 

 



ในฐานะท่ีท่านอาจารย์ได้รักษาการอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอนนั้ นมี
พยาบาลเป็นแขนงหน่ึง อาจารยก์็ไดมี้โอกาสมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษาพยาบาลในช่วง
นั้น  แล้วท่านอาจารย์ก็มาเป็นอธิการบดีตรงน้ีนะคะ หนูก็เลยจะขอเรียนถาม ท่าน
อาจารยมี์อะไรเล่าใหห้นูฟัง เก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาทางไกลในอดีตท่ี มสธ. มาเปิดในยุค
แรก แล้วก็ดาํเนินการระหว่างท่ีท่านอาจารยอ์ยู่ มสธ. จนตอนน้ีท่ีท่านอาจารย์พูดว่า
อนาคตมีมุมมองเป็นอยา่งไรในการท่ีจะเปิด 4  ปี คะ 

รศ.ดร.ทองอินทร์ เอาคาํถามแรกก่อน ความคิดต่อการศึกษาพยาบาลทางไกลในขณะนั้นเป็นอย่างไร        
ใช่ไหมครับ และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดท่ีจะเปิด ใช่ไหมครับ ตอนนั้ น          
ถ้าจะมองจากย้อนหลังในเชิงแนวคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนท่ีอยู่นอกพยาบาล              
แต่ว่ามาเป็นผู ้บริหารด้วย เราก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ยาก และก็เป็นเร่ืองท่ี                 
ท้าทายมาก  มีความสงสัยในระยะแรกว่าจะทาํหรือไม่ใช่ไหมครับทั้ งน้ี อธิการบดี          
ผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยั ก็คือท่านอาจารย ์วิจิตร ศรีสอา้น ท่านมีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนมากว่า
การศึกษาทางไกลสามารถท่ีจะสอนไดทุ้กสาขาวิชารวมทั้งพยาบาลดว้ย เป็นแต่เพียงว่า
เราตอ้งมาจดัระบบทางไกลใหม้นัเอ้ือต่อการเรียนการสอน ซ่ึงเราในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ท่ีร่วมทีมกับท่าน เป็นอาจารยท่ี์ร่วมทีมกับท่าน   ก็เอาปรัชญาเอาแนวคิดอนัน้ีมาคิด        
กนัต่อ วา่จะจดัการยงัไงในแง่ของการจดัการเรียนการสอนใช่ไหมครับ  เราก็เปิดสาขา
แรกๆข้ึน 3 สาขาในตอนแรกนะ ก็มีศึกษาศาสตร์ วิทยาการจดัการ แลว้ก็มีศิลปศาสตร์ 
แลว้ก็ต่อมาก็เปิดนิติศาสตร์ แลว้ก็วทิยาศาสตร์สุขภาพ  โดยท่ีพยาบาลเป็นหลกัสูตรหน่ึง 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แลว้ตอนนั้นเราก็ไดคุ้ณหมอท่านหน่ึงนะครับมาดูแล    
ก็คือคุณหมอกิตติ ตยคัานนท์ ซ่ึงท่านก็รับผิดชอบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ           
แล้วก็ได้รับมอบหมายว่าง่ายๆให้เปิดสาขาพยาบาล สาขาพยาบาลนั้นคนท่ีได้กรุณา
ช่วยเหลือมาตั้งแต่ตน้ก็คือท่านอาจารยส์ายหยดุ ซ่ึงอนัน้ีพวกเราก็ทราบกนัดีแลว้ ท่านได้
เป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํดีมากเลย   
                  ในการจดัตั้งตอนนั้นดว้ยการท่ีอธิการบดีผูก่้อตั้ง ท่านอาจารยว์ิจิตรมีแนวคิด                   
ท่ีชดัเจนว่าการท่ีจะจดัตั้งได ้  ตอ้งจดัระบบให้มนัเอ้ือ เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้งดูว่าระบบ
การศึกษาทางไกลท่ีเราเปิดนะครับ   เราได้จดัให้เอ้ืออาํนวยต่อการจดัการการศึกษา
พยาบาลศาสตร์ไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงท่านอาจารยว์ิจิตรมกัจะพูดอยูเ่สมอวา่ การสอนทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ. อยู่ท่ีไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับ มสธ. 
มหาวทิยาลยัใชก้ารเรียนการสอนแบบ อ่าน ฟัง ดู ฝึก ซ่ึงอนัน้ีทา้ทายนะครับ ในตอนนั้น
อ่านเอกสารการสอน ฟังๆ ดูโทรทศัน์  
                   และคาํว่าฝึกน่ีเป็นเร่ืองท้าทายเพราะว่า เพราะพยาบาลต้องฝึกนะครับ         
ตอ้งฝึกซ่ึงในตอนนั้นเราก็มาทาํหลกัสูตรพยาบาลกนั ในตอนนั้นหลกัสูตรพยาบาล 2 ปี 

 



หลกัสูตรต่อยอด หลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 2 ปี ก็พฒันาหลกัสูตรอยูใ่นช่วงนั้น ผมได้
มีบทบาทมาร่วมพฒันาดว้ยนะครับ เพราะฉะนั้นหวัใจของพยาบาลอยูท่ี่การฝึกเพราะวา่
เป็น Professional เป็นวิชาชีพชั้ นสูง  และก็มีสภาการพยาบาลควบคุมอีกทีหน่ึง  
เพราะฉะนั้ นเราต้องฝึกให้ได้มาตรฐาน ในการศึกษาทางไกลเราจะฝึกยงัไงให้ได้
มาตรฐาน ซ่ึงตอนนั้ นเราก็คิดกันว่าเราจะจัดประชุมสัมมนาระดมสมองของท่าน
ผูท้รงคุณวุฒิ ในท่ีสุดเราก็ไดก้ารฝึกออกมา ซ่ึงเป็นการฝึกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3-4  วิชา
เท่าท่ีผมจาํไดใ้นตอนนั้นนะ  เช่น กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาทารก กรณีเลือกสรร
การพยาบาลอนามยัชุมชน  กรณีเลือกสรรการพยาบาลวกิฤต  

        ท่ีน้ีปัญหามนัอยู่ท่ีการฝึก ปัญหาสําคญัอยู่ท่ีการฝึก จริงๆแล้วตวัท่ีสําคญั    
อนัแรก  ก็คือการสอนหรือการอ่าน ฟังดู ฝึก การสอนจริงๆของ มสธ. เน่ียนะครับสร้าง
หลกัสูตรเป็นชุดวิชา ชุดวิชาหน่ึงมี 6 หน่วยกิต ใช่ไหมครับ  ทวิภาค แล้วก็แบ่งเป็น                
15 หน่วยการเรียนเพราะเราตอ้งเรียนทวิภาค  15 สัปดาห์ สัปดาห์ท่ี 16 เป็นการสอบ
เพราะฉะนั้นจึงจดัเป็น 15 หน่วยการสอน ซ่ึงเอกสารการสอนเป็นเร่ืองแรกท่ีทา้ทาย ก็
ระดมครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับ ตั้ งแต่จากกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล
ทั้ ง หล า ย ใ ช่ ไ ห ม ครั บ  ม หา วิ ท ย า ลัย ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห าวิท ย า ลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดลนะครับ มาร่วมกนัทาํเอกสารการสอน เอกสารการสอนของเรา อีก
ทั้ง รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์  

  อย่างท่ีผมกล่าวเรียนท่ีสําคญั ก็คือเร่ืองของการฝึก ตอนนั้นเรามาคิดกัน          
อยา่งชดัๆแลว้ ในท่ีสุดก็มีการฝึก 4 แบบ การฝึกอนัแรก คือการฝึกดว้ยตนเองคลา้ยกบัวา่
นกัศึกษาของเรา เป็นนกัศึกษาระดบัตน้สามารถท่ีจะฝึกเองได ้โดยท่ีจะมีคาํแนะนาํไวใ้ห ้
ในชุดปฏิบติันะครับ สองฝึกเฉพาะกรณี พูดง่ายๆ ก็คือ Case Study อนัน่ี เรามีอาจารย ์        
ท่ีปรึกษาให้ดูแล สามฝึกเสริมทกัษะ ว่าง่ายๆ จริงๆแลว้เม่ือเทียบแลว้เหมือนการสอน
เสริมของทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ มหาวิทยาลัยก็มีสอนเสริมให้ พยาบาลน้ี                     
ก็ฝึกเสริมก็อาจจะเป็นว่าอาจารย์ของเราออกไปดาํเนินการในการฝึกเสริมวนัเสาร์-
อาทิตย ์และอนัสุดทา้ยก็ฝึกเขม้  ซ่ึงในเร่ืองของการฝึกเขม้ในวิชาชีพการพยาบาล ก่อนท่ี
พยาบาลจะสําเร็จการศึกษา  ก็ให้เขาเขา้อบรมนะครับ เพราะฉะนั้นในการฝึก 4 แบบน้ี
ไม่ว่าจะเป็นฝึกเอง ฝึกเฉพาะกรณี ฝึกเสริมทกัษะ แล้วก็ฝึกเขม้อะไรอย่างน้ีนะครับ              
ก็ทาํให้การฝึกของเราไดม้าตรฐานตามของวิชาชีพพยาบาลคือรวมไปถึงชัว่โมงในการ
ฝึกท่ีโรงพยาบาล แล้วก็ออกมาได้ตามมาตรฐาน แล้วพอไปถึงสอบเราก็แยกออก              
เป็น 2 ส่วน ซ่ึงพยาบาลนะครับ ไดมี้บทบาทสําคญัมาก วา่ง่ายๆ เลยในเร่ืองของการเป็น
ตวัอย่างหรือเป็นแบบอย่างในแง่ของการฝึก พอมาถึงการสอบเราก็แยก แยกคะแนน
ทฤษฎี และแยกคะแนนปฏิบติันะ คะแนนทฤษฎีก็อาจจะประมาณ 60 หรือฝึกปฏิบติั           



40 หรือในกรณี อบรมเขม้อาจมีปฏิบติัอยู่ คะแนนทฤษฎีอาจจะมากกวา่ 60 ซ่ึงอนัน้ีก็
เป็นความสาํเร็จอนัหน่ึงนะ  

        ซ่ึงความสําเร็จมนัข้ึนอยู่กบัใครล่ะ ข้ึนอยู่กบัหลกัสูตรพยาบาลของเราเอง                     
หน่ึงนักศึกษาของเราก็เป็นพยาบาลอยู่แล้ว ก็สามารถฝึกเองได้  สองครูบาอาจารย ์          
ของเราก็ระดมผูท้รงคุณวุฒินะ ไม่ใช่เฉพาะอาจารยใ์นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
พยาบาล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอนัดบัแรก  สามเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างมาก  
จากกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้  มสธ. ไปจดัตั้ งศูนยบ์ริการการศึกษาทางไกล
เฉพาะกิจ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) ทางด้านพยาบาล เพราะฉะนั้ นทั่วประเทศ                   
ท่ีมีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขก็อนุญาตให้ไปจดัตั้งศูนยบ์ริการเฉพาะกิจ                    
ท่ีนัน่ได ้มาดูการฝึกเฉพาะกรณี โรงพยาบาลต่างๆ ก็สนบัสนุนเต็มท่ี ผมคิดว่าอนัน้ีเป็น
จุดสําคญันะ อาจารยก์็คือว่าเรามีระบบการศึกษาทางไกลท่ีชดัเจนแลว้ก็มีระบบการฝึก            
ท่ี ดีนะครับ สองเราได้ความร่วมมือจากผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องโดยตรงทางด้านพยาบาล                       
ก็คือกระทรวงสาธารณสุข ทุกท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี แล้วก็สามเราได้
อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิดีๆนะ จากวิทยาลยัพยาบาล จากมหาวิทยาลยั ให้ความอนุเคราะห์
มาสอน มาร่วมในการศึกษาต่อ อยา่งท่ีผมเรียนในขั้นตน้ๆ  ทาํใหห้ลกัสูตรของเราเปิดได้
คร้ังแรกในปี 2527 ตอนนั้นเรามีนกัศึกษาเขา้ใจวา่มากทีเดียว เพราะวา่เป็นคร้ังแรกท่ีเรา
เปิดระบบทางไกล พยาบาลก็มีอยู่ในทุกๆ จงัหวดัทัว่ประเทศ ก็ทาํให้การศึกษาของเรา
ไปเร็วมาก    

        ดงันั้นการท่ีจะตอบคาํถามแรกของอาจารย์ก็คือคิดอย่างไรตอนแรกท่ีรับ                    
ผมคิดว่ามันเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมากว่า  ระบบการศึกษาทางไกลเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้
สามารถท่ีจะจดัการเรียนการสอนทางดา้นพยาบาลไดส้ําเร็จ  เราก็สามารถจดัการเรียน
การสอนดา้นอ่ืนประสบความสาํเร็จดว้ย เราจึงไดใ้ชก้ารพยาบาลเป็นตน้แบบ โดยเฉพาะ
ตน้แบบจุดท่ีเป็นจุดสําคญัทางด้านการฝึก เราเปิดรับ พ.ศ. 2527 แล้วเราก็ประสบ
ความสาํเร็จดว้ย  

ผูส้ัมภาษณ์ ในช่วงนั้น เราไดมี้พยาบาลท่ีมีใบประกอบวชิาชีพแลว้  
รศ.ดร.ทองอินทร์ อาจารยจ์าํแม่น พอพูดถึงวิชาชีพ เขา้ใจว่าพยาบาลน้ี ไดเ้ร่ิมมีการสอบเอาใบประกอบ

วิชาชีพใช่ไหมครับ มีการสอบ สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย        
เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพซ่ึงอนัน้ีในช่วงหลงัเป็นใช่ไหมครับ แลว้เป็น
เ ร่ืองท่ีน่าดีใจมากท่ีตอนนั้ นผมมีโอกาสได้ขอข้อมูลจากทางสภาการพยาบาล               
เอามาดูว่า นักศึกษาของเราสอบผ่านอย่างไร ก็ปรากฏว่านักศึกษาเราสามารถสอบ           
ผา่นทั้ง 8 ชุดวิชาของสภาพยาบาลนะ ถึงร้อยละ 93 ผมยงัจาํไดต้วัเลขน้ีเป็นตวัเลขท่ีสูง
ทีเดียว ว่าง่ายๆ เม่ือเทียบกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนแลว้   เราก็ไม่ไดด้อ้ยไปกวา่ท่ีอ่ืน เอาอยา่ง

 



มหาวทิยาลยัชั้นนาํนะ นกัศึกษาท่ีจบจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชก็สามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพได้เช่นเดียวกันกบัของมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย                 
ท่ีใหญ่ท่ีดัง ท่ี มี คุณภาพนะ ซ่ึง 93% ผมว่า เ ป็นเปอร์เซ็นต์ ท่ี สูงมากในปีแรกนะ                  
ซ่ึงผมเขา้ใจว่า หลงัๆ สถิติพวกน้ี ก็คงยงัสูงอยู่เหมือนเดิม ใช่ไหมครับ เขา้ใจว่าสภา
พยาบาลไดจ้ดัสอบเป็นคร้ังแรกใน ปี 2541 ใช่ไหมครับ ในส่วนของใบประกอบวิชาชีพ
นะครับ ในส่วนของ ปี 2528 สอบเฉพาะนกัศึกษาเราแลว้เอาท่ีอ่ืนมาเทียบ  

                 ท่ีน้ีอีกอนัหน่ึงของเราท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีผมช่ืนชมอยู่อนัหน่ึงก็คือว่า 
ทางสาขาพยาบาลได้เปิดโครงการสัมฤทธิบตัร สําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
พยาบาล ว่าง่ายๆ เอามาอบรมเข้มใช่ไหม เป็นสัมมนาวิชาการสําหรับผูท่ี้จบแล้ว 
สาํหรับผูท่ี้จบแลว้ท่ีจะสอบ แลว้ก็ปัจฉิมนิเทศทีเดียวเลย  โดยให้บณัฑิตนะ บณัฑิตรุ่น
แรกเลย ก็เขา้มาในปี ในปี 2530 รับการประเมิน ซ่ึงอนัน้ีเป็นโครงการหน่ึงท่ีผมว่า
ประสบความสําเร็จ พยาบาลของเราท่ีสําเร็จแลว้ก็เขา้มาฝึกอบรม อบรมเขม้ใช่ไหม
ครับ  มนัก็ทาํใหไ้ดส้ามารถสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีดียิ่งข้ึน และในขณะเดียวกนัเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ของบณัฑิตของเราโดยตรง อนัน้ีก็ดีมากอีกเหมือนกนั เพราะฉะนั้น          
ก็ยงัจาํไดท่ี้ว่าช่วงเวลาท่ีผ่านมาทางสาขาพยาบาลเราประสบความสําเร็จในการผลิต
บณัฑิตรับใช้สังคมประเทศชาติ ผมเขา้ใจว่าจนถึงวนัน้ีพยาบาลท่ีผลิตไปได้ประมาณ 
12,000 คน ก็มากอยู่นะครับ ถ้าเป็นระบบปิดธรรมดา ปีหน่ึงก็ไม่ได้มากหรอกนะ            
ถา้ผลิตไดปี้ละ 100 ก็ 120 ปี ใช่ไหมครับ   
                  ถา้ถามผมต่อไปว่ารู้สึกอย่างไร คือการจดัการศึกษาทางไกล เม่ือสามารถ
ดาํเนินการมาถึงจุดน้ี มาถึงทุกวนัน้ีนะ อาจารย์มีบัณฑิตของเราท่ีสําเร็จการศึกษา 
12,000 นะครับ แล้วยงัมีปริญญาโทท่ีสําเร็จการศึกษาประมาณ 100 คน ในสาขา
พ ย า บ า ล ผ ม ก็ ย ั ง จํ า ไ ด้ ว่ า  ต อ น ท่ี ม า เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห า ร  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน่ีนะครับ ในช่วง 2543  เราก็มาตดัสินใจแยกสาขา
พยาบาลออกมา และไดรั้บความเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั ให้เป็นสาขาพยาบาลศาสตร์    
ผมก็ดีใจท่ีได้เคยรักษาการณ์ประธานสาขาฯ ตั้ งแต่ตอนแรกๆ แล้วก็ตอนท่ีมาเป็น
อธิการก็ได้มีการยกฐานะข้ึนเป็น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ก็ในปัจจุบนัเป็นสาขาท่ี    
12 เทียบเท่ากบัสาขาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   วิชาชีพพยาบาล            
เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีองค์กรวิชาชีพ เพราะฉะนั้นก็ยกฐานะข้ึนมาก็สามารถดาํเนินการ
อะไรๆ ได้ ซ่ึงความสําเร็จอีกอนัหน่ึงก็ได้มีการจดัตั้ งเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์        
ในปี พ.ศ. 2543 เพราะฉะนั้นก็ครบ 10 ปีพอดี  ซ่ึงมีบณัฑิตท่ีสําเร็จไปแลว้จบไปแลว้ 
12,000 คน แลว้ก็มีมหาบณัฑิตอยู ่100 ซ่ึงก็คิดวา่เป็นเร่ืองท่ีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประสบความสําเร็จ โดยได้จัดตั้ งเป็นสาขาวิชา แล้วก็ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม

 



ประเทศชาติ ทั้งในระบบมหาบณัฑิตแลว้ก็ระดบัปริญญาตรี   เพราะฉะนั้นก็ขอช่ืนชม
ในส่วนน้ี 

ผูส้ัมภาษณ์ เน่ืองจากอาจารย์มีพระคุณต่อสาขาน้ีมาก  จากท่ีได้สัมภาษณ์ท่านปลดัอมรมาก่อน     
ซ่ึงในช่วงแรกท่านปลดัอมรได้พูดถึงท่านอาจารยไ์ว ้  ในยุคแรกๆ อาจารยพ์อจะนึก
ออกไหมคะวา่ท่ีจะเปิดสาขา เปิดหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตน้ี  เขาบอกวา่มีเสียง
สะทอ้นมาวา่ มีความเป็นไปไดห้รือมนัยากลาํบากมากๆ  มีแรงตา้นมากนอ้ยเพียงใดคะ 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ ความท่ีคนสงสัยว่าจะเปิดได้หรือไม่ แต่ว่าผมว่าปัจจยัสําคญัอยู่ตรงท่ีว่า อธิการบดี        
ผูก่้อตั้งท่านมีวสิัยทศัน์ท่ีดีจริง ชดัเจนวา่การก่อตั้งพยาบาลสามารถท่ีจะฝึกได ้แต่ก็ตอ้ง
มีเ ง่ือนไข ต้องมีสถานท่ีฝึกท่ีน่ีต้องช่ืนชม พูดง่ายๆ ต้องคารวะทางกระทรวง
สาธารณสุขแล้วก็ท่านผลัดนะครับ ปลัดอมร ปลัดอุทยั ผมก็เคยเข้าไปคารวะท่าน             
ถึงในส่วนท่ีว่าขอความร่วมมือเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างมาก แล้วก็ผูท้รงคุณวุฒิ 
เพราะฉะนั้นก็เป็นเพราะท่านเหล่าน้ี ถา้จะวา่ไปก็ตอ้งวา่กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาท
สําคัญมาก    โดยเฉพาะท่ีอนุญาต ให้ใช้โรงพยาบาลเป็นท่ีฝึกของนักศึกษาเรา 
โดยเฉพาะฝึกเฉพาะกรณี Case Study  เพราะเรามีประกาศแต่งตั้งเป็นศูนยบ์ริการ          
เฉพาะกิจทางดา้นพยาบาล เขา้ใจวา่จะเป็นโรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ประเทศ ทุกจงัหวดั
ใช่ไหม 

 

ผูส้ัมภาษณ์ ทุกจงัหวดัน่ีคือฝึกเฉพาะกรณี  ฝึกเสริมทกัษะน่ีมี 30 กว่าแห่งค่ะเลือกตามมาตรฐาน
ของสภาการพยาบาล 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ อนัน้ี เป็นจุดท่ีดีมากนะครับ คือเราอยู่ได้เพราะความร่วมมือด้วย ก็คือความร่วมมือ                 
ท่ีเราได้จากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากความร่วมมือในเชิง Facility ยงัมีความ
ร่วมมือท่ีได้อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอาจาร ย์ท่ีปรึกษา แนะนําอะไรเหล่าน้ี                
แลว้ก็ Case Study ต่างๆ ถา้เราไม่มีจุดน้ี พยาบาลท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดัก็จะไม่มี Facility  
ต่างๆ   ท่ีจะหาความรู้มาเพิ่มพูนได้ เพราะฉะนั้ นผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุข                    
มีบทบาทท่ีสําคญักบัเรามากๆ ในตอนนั้นนะครับ ทั้งในดา้นให้ Facility ทั้งในดา้น          
เชิงวิชาการ แล้วเราก็ได้นักวิชาการทางการพยาบาลใช่ไหม ท่านอาจารย์สายหยุด             
ให้ค ําแนะนําในตอนแรกๆ นะครับ ซ่ึงท่านเป็นแรงผลักท่ีสําคัญท่ีทําให้สร้าง           
หลักสูตรพยาบาลได้  และต่อมาก็มีอาจารย์ ดร.วรรณวิไล ผมก็ทาํงานอยู่กับท่าน        
ในสมยันั้น ซ่ึงจากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ก็มาทาํงานกบัท่านในยุคนั้น แลว้อาจารย์
ในยุคนั้ นก็มีท่านอาจารย์กันยา  ท่านอาจารย์พรจันทร์ อาจารย์วารี อาจารย์พาณี              
เป็นอาจารยย์คุบุกเบิก 

 

ผูส้ัมภาษณ์ ตรงนั้นก็เป็นการยืนยนัท่ีอาจารยพ์ูดตอนแรก ท่ีเปิดหลกัสูตรพยาบาลทางไกล นัน่คือ
อนัหน่ึง มีระบบทางไกลท่ีชดัเจน มีระบบฝึกท่ีดี และสองไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่ง

 



ดีจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านสถานท่ีฝึกแล้วก็บุคลากร ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาช่วย          
ทั้งการผลิตชุดวชิาและก็การสอน 

รศ.ดร.ทองอินทร์ ถูกต้องมากและท่ีตรง น้ี เราได้ช้ีให้ เห็นจุดเด่นอันหน่ึง แม้กระทั่งในระหว่าง                    
การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ  ก็มีคนมาขอดูงานของเรานะ สมยันั้นผมก็เป็น             
รองอธิการซ่ึงดูแลงานด้านต่างประเทศด้วย ซ่ึงชาวต่างประเทศเขาก็ท่ึงในจุดน้ี             
ท่ีเราทาํไดย้งัไงใช่ไหมครับในการเปิดพยาบาล ซ่ึงเราก็ช้ีให้เห็นวา่ในระบบการศึกษา
ทางไกล อ่าน ฟัง ดู ฝึก  อ่านเรามีตาํราเขียนออกมา ตาํราทางไกลทางพยาบาลของเรา
เป็นท่ียอมรับกนั ฟังก็คือรายการวิทยุ ดูดู รายการโทรทศัน์ เราก็ผลิตออกมา นกัศึกษา
สามารถท่ีจะเรียนรู้อ่านเองได ้แลว้เสร็จแลว้ฝึก เราทาํอยา่งมีมาตรฐาน โดยร่วมมือกบั
กระทรวงสาธารณสุข อนัน้ีชาวต่างประเทศท่ีมาดูเขาก็ช่ืนชมว่าเราสามารถท่ีจะใช ้     
จะขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีดีมีอยู่ในประเทศ             
ก็เห็นว่าเป็นจุดเด่นเป็นจุดสําคัญท่ีเราเองก็ภาคภูมิใจพูดกันง่ายๆ ท่ีว่าร่วมมือน้ี                
ทาํให้การจดัการศึกษาประสบความสําเร็จ  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ
มหาวทิยาลยัเปิดนะครับ ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดพยาบาลหรือท่ียงัไม่ไดส้นใจเปิดพยาบาลเขามา
ดูท่ีเราใช่ไหมครับ เป็นตวัแบบอยูม่ากทีเดียวนะครับ 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยข์า หนูอยากขออนุญาตเรียนถามอาจารยว์า่ ก่อนท่ีจะเปิดของเราน่ี  ท่านอาจารย์
ไดมี้โอกาสดูงาน ดูท่ีมหาวิทยาลยัในต่างประเทศมาก่อนไหมคะ ถึงได้มามีความคิด           
ท่ีจะเปิดตรงน้ี 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ เราไปดูนะครับในต่างประเทศแต่วา่ ยกตวัอย่างองักฤษในตอนนั้น สมยันั้นเขายงัไม่มี
พยาบาลนะครับ แต่เขาสอนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านเทคโนโลยีอะไร                  
อย่างของเขานะครับ โดยใชเ้ทคโนโลยี โดยใชส่ื้อ โดยใชชุ้ดท่ีสามารถทาํการทดลอง
ไดท่ี้บา้นอะไรอยา่งน้ีก็ไม่มีท่ีไหนเปิดนะครับตอนนั้น ก็เป็นความกลา้หาญของ มสธ. 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ เราเป็นแห่งแรกของโลกหรือวา่ของเอเชียค่ะ  
รศ.ดร.ทองอินทร์ ผมว่า เราเป็นแห่งแรกนะ เราตั้ งรองจากปากีสถานตั้ งแต่ก่อนมหาวิทยาลัยเปิด                         

ของเกาหลี   เก่าท่ีสุดน่ีก็ปากีสถาน แต่ปากีสถานน่ีไม่มีพยาบาลนะ เพราะฉะนั้นเราก็
เป็นสาขาวิชาแรกตอ้งพูดว่าในเอเชียนะครับ ในเอเชียช่วงนั้นท่ีเปิดหลกัสูตรทางดา้น
พยาบาลแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะ เข้าใจว่าเด๋ียวน้ีก็มีมหาวิทยาลัย                  
ในต่างประเทศ มหาวิทยาลยัเปิดนะครับ ท่ีเขาเปิดทางด้านน้ีก็มี แล้วก็มหาวิทยาลยั          
ในมาเลเซียสนใจจะเปิดหลักสูตรพยาบาล    ในอินโดนีเซียน่ีก็มาดูงานท่ีเรา 
เพราะฉะนั้ นเราก็เป็นต้นแบบให้มาเลเซีย เราเป็นต้นแบบในการศึกษาทางไกล                  
ของพยาบาลนะครับ แลว้อาจารยส์ายหยุดเองตอนท่ีไปทาํงานท่ี WHO  ท่านก็พยายาม
ท่ีจะส่งเสริมเร่ืองน้ี ผมยงัมีโอกาสตอนท่ีตอนนั้นท่านทาํงานอยูท่ี่น่ี ก็ไดไ้ปร่วมประชุม

 



ร่วมให้คาํปรึกษาทางดา้นการจดัระบบการศึกษาทางไกล ท่ี WHO ตอนนั้น นะครับ  
เพื่อเผยแพร่ ระบบการศึกษาพยาบาลของเรา 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยแ์ลว้มาถึงตอนน้ี ชดัเจนแลว้นะคะ แลว้เป็นอยา่งไรคะ  
รศ.ดร.ทองอินทร์ มาถึงตอนน้ีแล้วเป็นอย่างไร เราก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อยอด ก็คือจาก

หลกัสูตร 2 ปีหลกัสูตร 2 ปี ของพยาบาลน้ีเยอะนะ หลกัสูตรต่อเน่ืองน่ีประสบ
ความสาํเร็จ ท่ีน้ีถา้จะถามต่อไปวา่ตอนน้ีในปัจจุบนัน้ีจะเป็นอยา่งไร  เราก็ทราบแลว้วา่
เราไดปิ้ดหลกัสูตร 2 ปี หยุดรับ  ท่ีน้ีประเด็นปัญหาของเราคือว่าในระดบัปริญญาตรี 
เราจะพฒันาหลกัสูตรของเราอยา่งไร ซ่ึงถา้เราจะพฒันาหลกัสูตรของเราเป็นหลกัสูตร
ประเภททางไกลได้ไหม ผมว่าอันน้ีก็เป็นเร่ืองท้าทายใหม่ ซ่ึงท่านผู ้ทรงคุณวุฒิ             
ท่านกิตติเมธีของเราท่านคงอาจจะให้คาํแนะนํากับหลักสูตรน้ีได้  ผมยงัมองว่า
หลกัสูตรน่ีถา้จะวา่ไป 2 ปีท่ีต่อน่ี 2 ปีตน้ ประกอบดว้ยการศึกษาทัว่ไปซ่ึงก็เหมือนกนั
ทุกแห่ง  ซ่ึงจะว่าไปมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน่ีได้จดัระบบการศึกษาทัว่ไป        
( General Education ) เป็นอยา่งดีผมวา่นะ เพราะวา่วิชาของเรามนุษยศาสตร์ สังคม
อะไรน่ี เราได้สร้างหลักสูตรขั้นแบบบูรณาการนะครับ บูรณาการซ่ึงก็เป็นด้าน 
Approach ท่ีดีมาก  นักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนได้ เร่ืองของมาตรฐานของหลกัสูตร  
ดา้นการศึกษาทัว่ไปไม่มีปัญหา  เหลือแต่จุดเร่ิมตน้หรือการพยาบาลเบ้ืองตน้อะไร
ทาํนองน้ี  ท่ีนกัศึกษาไม่มี  มนัเป็นไปได้ไหมท่ีเราสามารถรับช่วงเหมือนกบัโอนนะ 
ความหมายของผม ก็เปิดเป็นหลกัสูตร 4 ปี  แต่วา่ให้โอนเทียบประสบการณ์ของคน           
ในวงสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ อะไรพวกน้ี  หรือแมก้ระทัง่คนท่ีจบพยาบาล
ระดบัตน้มา  สมมตินะจากท่ีอ่ืนท่ีเขาฝึกพยาบาลกนั เขาจบ ม. 5 , ม. 6  หมายถึงวา่จบ 
ม.ปลายแลว้นะครับม. 6 แลว้นะครับ สามารถท่ีจะทาํไดห้รือเปล่า อนัน้ีก็ไม่ทราบนะ 
ผมก็อยากจะสนบัสนุนใหท้างสาขาพยาบาล ไดคิ้ดถึงกลุ่มน้ีดว้ย 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ มีเรียน 1 ปี ค่ะ จบม. 6 แลว้เรียน 1 ปี  
รศ.ดร.ทองอินทร์ จบม. 6 แลว้เรียน 1 ปีน่ีเยอะนะ เราสามารถท่ีจะทาํให้เขาไดห้รือเปล่าหมายความว่า

เรียนอีก 3 ปีเน่ียอะนะ แทนท่ีจะเป็น 2 ปี ก็เป็น 3 ปี ถูกไหม ซ่ึงจะวา่ไป 3 ปี นัน่ก็คือ
การศึกษาทัว่ไปใช่หรือเปล่า การศึกษาทัว่ไปก็ 1 ปี 

 

ผูส้ัมภาษณ์ นัน่หมายความวา่มุมมองของอาจารย ์4 ปีน่ีก็มีทางเป็นไปได ้  
รศ.ดร.ทองอินทร์ ผมคิดวา่น่าจะทาํไดเ้พราะวา่คาํวา่ 4 ปี น่ีนะครับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติน่ีผมเขา้ใจ

วา่ให้มีการเทียบโอนดว้ย การผลิตหลกัสูตร 4 ปี น่ีก็ดีแลว้ ปิดหลกัสูตร 2 ปีก็ดีแลว้          
แต่มองหลกัสูตร 4 ปีน่ีถา้เราเป็นมหาวทิยาลยัเปิดอะนะครับ มนัเขา้ไดห้ลายจุด นึกออก
ไหมครับ  เพราะเราเป็นมหาวิทยาลยัเปิดจุดนึงก็คือจุดแรก จบม. 6 เราก็บอกไม่เอา          
เขาไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับ อนัน้ีก็ Quality ของเรา ถา้ Quality ของเราเป็นแบบ

 



น้ีก็ O.K. เพราะฉะนั้นรไม่รับท่ีเป็นม. 6 เพียวๆ มา เรารับจุดท่ี 2 ไดไ้หม จบมาแลว้ 1 ปี
มีไหมถ้าจบมาแล้วเขาขาดอะไรหรือคนท่ีจบอะไรอย่างอ่ืนนะครับทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพสามารถท่ีจะมาต่อ ยา้ยโอนกันมาได้ไหม สมมติอะไรทาํนองเน่ีย เช่นจบ 
สาธารณสุขแล้วอยากจะมาเรียนพยาบาลสมมตินะครับ  ผมคิดว่าความท่ีเราเป็น
มหาวทิยาลยัน่ีนะครับ เราก็เอาหลกัสูตร 4 ปีน่ีมาเปิด แลว้ก็ดูซิวา่คนสามารถเขา้ในจุด
ไหน จุดแรกคือจบ ม . 6 น่ีเราติดปัญหาของเราก็คือวา่เราอยากไดค้นท่ีมีประสบการณ์
แล้วถูกไหมครับ แล้วได้ฝึกกันง่ายข้ึน ถ้าอย่างนั้ นเราก็คิดดูซิว่าเราจะรับจุดท่ี 2           
คือเรียนต่ออีก 3 ปี จะรับอีกจุดก็เรียนต่อ 2 ปี หรืออะไรทาํนองน้ี ผมว่าน่าจะเป็น          
อยา่งนั้นก็คือใชเ้ร่ืองของการเทียบใหม้นัเป็นประโยชน์ เพราะเขา้ใจวา่มีมาตราเก่ียวกบั
กฎหมายการศึกษา  การศึกษาแห่งชาติไดมี้มาตราท่ีระบุไวช้ดัเจนวา่ให้มีการเทียบโอน 
เพราะฉะนั้ นถ้าเขาจบจากท่ีสถาบันท่ีได้รับการรับรองมานะครับ ผมคิดว่าเราก็
จาํเป็นต้องเทียบโอนให้ ถ้าเขาต้องการท่ีจะเข้าเรียน แต่มนัก็เป็นการสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาทางไกลของเราดว้ยอะนะ ผมคิดว่าจุดน้ีน่าจะเป็นจุดหน่ึงท่ีสะดวก               
นะครับ 

ผูส้ัมภาษณ์ พออาจารยพ์ูดตรงน้ี หนูเลยมานึกถึงวา่ เม่ือก่อนเราเปิดเฉพาะต่อเน่ือง 2 ปี เราก็รับได้
เฉพาะกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว ท่ีน้ีถ้าเราเปิดเป็น 4 ปี เราก็สามารถเอานักศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์แลว้มาเทียบโอน 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ ท่ีน้ีถา้จะเทียบโอนเราก็ดูสิวา่ในอดีตเราเคยโอนกนัยงัไง จริงๆ แลว้สมยัก่อนน้ีผมเคย
พูดจาํไดไ้หมเวลาเราประชุมกนัเน่ีย คนท่ีจบสาธารณสุขมา จะตอ้งไปเรียนวิชาน้ีเพิ่ม 
อะไรทาํนองน้ีนะครับ คนท่ีจบทางด้านอะไรท่ีมนัใกลเ้คียงมา ไม่ไดเ้รียนทางด้านน้ี        
ใหไ้ปเรียนในวชิานั้นวชิาน้ีเพิ่ม มนัก็สามารถท่ีจะทาํได ้แลว้มนัก็สอดคลอ้งกบัปรัชญา
การศึกษาทางไกลของเราดว้ยครับ 

 

ผูส้ัมภาษณ์ มีเสียงสะทอ้นมาพอ  เราบอกวา่จะเตรียมเปิด 4 ปีอยา่งน้ีนะคะ ทุกคนก็มองว่า 4 ปี     
จัดยงัไงจัดได้อย่างไร แล้วในขณะน้ีในต่างประเทศ 4 ปีก็ไม่มี มีแต่ต่อเน่ือง                  
กับมีบัณฑิตศึกษา แต่พอท่านอาจารย์มาพูดตรงน้ีแล้วก็หนูก็เ ร่ิมนึกออกนะคะ             
ว่าเราควรดําเนินการอย่างไร แล้วเราจะเปิดให้กลุ่มใดได้บ้าง พวกเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ทาํเร่ืองมาจะขอเราเรียนมีเป็นหม่ืนๆ คนนะคะ 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ ผมว่าอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย ์ ดา้นสาธารณสุขดูซิในเบ้ืองตน้เขาได้เรียนอะไร          
ท่ีเก่ียวข้องมาบ้าง อะไรท่ีมนัสามารถเทียบได้เราก็ไปเทียบดูกันซิ อาจจะทาํเทียบ
มาตรฐานไวเ้ลย แลว้ โอนเขามานะอาจจะไม่ใช่ 4 ปี หล่ะ คิดว่าอาจจะเรียน 3 ปี                
ซ่ึง 3 ปีน้ีก็มีอะไร สมมติกรณีพยาบาลตน้ ผูช่้วยใช่ไหม เอาหลกัสูตรเขามาดู เขาอาจจะ
ไม่ได้เรียนการศึกษาทั่วไปเลย ผมเข้าใจว่าอย่างนั้ นนะครับ  ถ้าไม่มีเลยเราก็เอา

 



การศึกษาทัว่ไปของเรา General Education ของมสธ. ซ่ึงดีอยู่แลว้ ก็จดัให้เขาอย่างน้ี     
ก็คือ 1 ปีแลว้ถูกไหม ก็ไดต้ามมาตรฐานหลกัสูตร 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปีเอาง่ายๆ นะครับ  
                 อนัท่ีสอง ก็คือในชั้นปีท่ี 2 มาดูเทียบวิชาวา่มีอะไรก็เหมือนกนั  อาจารยก์็จดั
วิชาเพิ่มข้ึนมา ท่ีเป็นวิชาพยาบาลเน่ียเพิ่มข้ึนมามาเสริมให้เขา ท่ีน้ี ท่ีไหนเพียวๆ มา
พวกจบครูมาอ่ะ ไม่ได้ ถ้าครูท่ีจบทางด้าน ครูท่ีจบทางสุขศึกษา ก็น่าคิดเหมือนกัน           
ใช่หรือเปล่า คือเราเป็นมหาวิทยาลยัเปิด พอเราพูดถึงหลกัสูตร 4 ปีคนมกัจะมองเพียง
จุดเดียวใช่ไหมครับ แต่วา่ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่เน่ียเขาให้เทียบโอนได ้
ถา้เทียบโอนไดก้็เขา้ได้ตั้งแต่ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 หรือจะเขา้ในปีท่ี 4 ก็ได้ว่าง่ายๆ ยงัน้ี                 
ถา้วชิาของเขาไดเ้รียนมา เพราะฉะนั้นถา้เทียบโอน ผมยงัคิดวา่อยากจะเปิดให้มนักวา้ง
และเอ้ืออาํนวยใหค้นสามารถเขา้มาได ้เพราะฉะนั้นหลกัสูตร 4 ปีน้ี คนมกัจะมองแบบ  
Traditional ใช่หรือเปล่า คือมองวา่นายจบ ม. 6 มาแลว้ไปเรียนทางไกลเน่ีย เราก็ตอ้ง
บอกวา่ 4 ปี เทียบโอน 4 ปีประเภทเทียบโอนเราก็วงเล็บไวแ้บบนั้นซิ 

ผูส้ัมภาษณ์ เร่ิมจะมองเห็นทางแลว้ค่ะ  
รศ.ดร.ทองอินทร์ อนัน้ีก็ไม่รู้ น่ีเป็นจุดหน่ึงใช่ไหมครับ  
ผูส้ัมภาษณ์ แล้วมุมมองของอาจารย์  บังเอิญว่ามีพยาบาลจบจากไนจีเรียเป็นคนไนจีเรียค่ะ              

เขาโทรศพัท์มาประสงค์จะเรียน มสธ. ต่อในส่วนปริญญาเน่ียนะคะ อาจารยคิ์ดว่า
หลกัสูตรของเราถา้เขามาเรียนเป็นภาษาไทย   มนัน่าจะเปิดโอกาสให้คนต่างประเทศ   
ท่ีเขาพดูภาษาไทย เขียนภาษาไทยได ้ใหไ้ดเ้รียนไหมคะอาจารย ์

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ อนัน่ีโดยหลักแล้วก็เหมือนกับการท่ีเราไปเรียนท่ีใดๆ ในโลกน้ี ถ้าเราจบอันหน่ึง            
เราก็ไปอีกอนัหน่ึงได ้มนัเป็น Human Rights ดว้ยส่วนหน่ึง ผมวา่น่าจะเปิดแลว้รับเลย
ไหม นักศึกษาต่างประเทศนะครับ  เป็นแต่เพียงว่าในระบบอันน้ี  จะยกตัวอย่าง
นักศึกษาของลาวใช่ไหม เวลาเขาข้ามมาสอบ เขาก็ต้องสอบภาษาไทย  เราก็เคยมี
ปัญหาบอกว่าเขาเขียนภาษาไทยไม่ไดท้าํนองน้ี มนัก็ตอ้งฝึกใช่หรือเปล่า ตอ้งฝึกหรือ
เราเองก็อาจจะตอ้งไปช่วยนกัศึกษาลาวให้สามารถอ่านภาษาไทย เขียนภาษาไทยได้
อะไรทาํนองเน่ีย เพราะวา่เราสอนเป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ ท่ีน้ี ถา้เราสอน
เป็นภาษาไทยนะครับ นักศึกษาท่ีมาจากประเทศอ่ืน ผมคิดว่าถ้าเขารู้ภาษาไทย                   
ก็สามารถสมคัรเรียนของเราได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร เป็นแต่เพียงว่าเม่ือเขาเรียน              
อยู่ในประเทศของเขา เราจัดระบบอย่างไร ขณะน้ีเรามีระบบของเราก็มีอยู่แล้ว             
เราให้ไปสอบสถานทูตใช่ไหม ถ้าไนจีเรียสถานทูตก็ไปสอบสถานทูตไม่มีปัญหา              
ท่ีน้ีการฝึกปฏิบติัจะทาํอย่างไร ท่ีตรงน้ีเท่านั้นเอง อาจารยจ์ะจดัฝึกอย่างไร ฝึกปฏิบติั
อยา่งไรถึงจะคุม้ค่า ใหค้นของเราบินไปก็คงจะลาํบาก 

 

ผูส้ัมภาษณ์ กรณีน้ีเขามาอยูใ่นเมืองไทย  



รศ.ดร.ทองอินทร์ ถา้อยูใ่นเมืองไทยไม่มีปัญหาน่ี  
ผูส้ัมภาษณ์ เราเพิ่งถกเถียงกนัเม่ือวานน้ีคะ เลยมาลองฟังกลยทุธ์จากทางท่านอาจารย ์  
รศ.ดร.ทองอินทร์ ผมก็คิดวา่น่าจะรับนะเพราะเขาสามารถท่ีจะศึกษาไดแ้ลว้ก็โดยหลกัแลว้ เราเป็น

มหาวทิยาลยัเปิดไม่จาํกดัวฒิุจาํกดัวยัอยูแ่ลว้ 
 

ผูส้ัมภาษณ์ มาในเร่ืองของบณัฑิตศึกษานะคะ ท่านอาจารยมี์มุมมองอะไรช้ีแนะไหมคะในเร่ืองของ
บณัฑิตศึกษา 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ บัณฑิตศึกษาน่ีนะครับ ในระบบการศึกษาทางไกลของเราเน่ียต้องถือว่าประสบ
ความสําเร็จ ผมเองก็มีโอกาสได้บุกเบิกใช่ไหม เราเปิดบัณฑิตศึกษาเป็นคร้ังแรก        
คือ ศึกษาศาสตร์ ผมพน้จากตาํแหน่ง รองอธิการตอนนั้นฝ่ายวิชาการ แล้วก็ไปเป็น
ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ปี 2535 -2536  ก็เลยไปชวนกลุ่มนั้นมาคิดกนั Serious 
ดูซิว่า เราจะเปิดปริญญาโททางการศึกษาได้ยงัไง ก็ได้รับความร่วมมือจากครูบา
อาจารย ์ในสมยันั้นนะครับ มีอาจารยป์รีชา ท่ีเป็นประธานสาขาวิชาก่อนท่ีผมจะเป็น
ประธานสาขาวิชา เขา้ใจวา่ต่อจากท่านหรือเปล่า แลว้ก็กลุ่มนกัวิชาการของเรารวมทั้ง
ท่านอธิการนะครับ ท่านอาจารยห์ลายท่านเลยวา่ง่ายๆ ของศึกษาศาสตร์เน่ีย ก็รวมพลงั
กนั ก็จดัหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิตของเรา ก็ประสบความสําเร็จดี คนสมคัร
เยอะในตอนแรก มีหยุดไปบา้งเพราะว่ามนัเยอะในตอนแรก จากนั้นมา จากหลกัสูตร
ศึกษาศาสตร์ เราก็ขยายกันต่อใช่ไหม เข้าใจว่าขณะน้ีทุกสาขาวิชาในมสธ.                     
เปิดหมดแลว้รวมทั้งนิติศาสตร์  
                 ท่ีน้ีก็พยาบาล ขณะน้ีก็เปิดมาหลกัสูตรปริญญาโท  น่ี ก็ 5 ปี แลว้  ปีท่ีผมเป็น
อธิการอยูน่ี่รู้สึก จะเร่ิมเปิด เร่ิมทาํ Facility แลว้ก็เร่ิมทาํหลกัสูตร นัน่แหละๆ เพราะวา่
ตอนท่ีผมมาเป็นผู ้บ ริหารตอนนั้ น ก็ได้ประกาศนโยบายนึงว่า  จะสนับสนุน
บณัฑิตศึกษา แลว้ก็เตรียมความพร้อมเพื่อท่ีจะเปิดหลกัสูตรปริญญาเอก ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ี
น่ายินดีวา่บณัฑิตศึกษาขณะน้ี เราก็สามารถดาํเนินการไดใ้นทุกสาขาวิชา แลว้ก็คนก็มี
ความตอ้งการทางบณัฑิตศึกษามากข้ึนท่ีน้ี พูดถึงพยาบาล แล้วก็ผงัจากตวัเลขยืนยนั          
พูดถึงวา่สําเร็จการศึกษาไปแลว้  100 คน ก็แสดงวา่ 400 น่ีคือคนเรียน  ท่ีสําเร็จจบไป
คือ 100 นะ  ก็ยงัถือว่ามากเลยสําหรับคนท่ีเปิดการศึกษาทางไกล ผมคิดว่ามีความ
จาํเป็น มีความสําคญัท่ีจะต้องเปิด และท่ีมากไปกว่านั้นก็คือว่า การท่ีทางพยาบาล          
ของเรามีครูบาอาจารยท่ี์มีความพร้อมนะครับ มนัก็สามารถท่ีจะเปิดต่อได้ ถึงระดบั
ปริญญาเอกใช่หรือเปล่า ซ่ึงอนันั้นก็อาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหน่ึงในอนาคต             
หรือวา่ไดเ้ตรียมกนัแลว้ในตอนน้ี 

 

ผูส้ัมภาษณ์ ยงัเลยค่ะอาจารย ์  
รศ.ดร.ทองอินทร์ ยงัเลย ทีน้ีถา้ยงัเลย เราก็ตอ้งใชบ้ณัฑิตศึกษาของเรานะครับโดยเฉพาะปริญญาโทเป็น  



ฐานวจิยัท่ีสาํคญั 
ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะ คิดวา่จะทาํกนัในเร่ืองของสัมฤทธ์ิผลของการศึกษาพยาบาลศาสตร์ 

มหาบณัฑิตทางไกลน่ะค่ะ สภาการพยาบาลตอ้งการคาํตอบวา่ มสธ.ทาํ ไดส้ัมฤทธิผล
แตกต่างจากมหาวทิยาลยัเปิดไหม ถา้ไม่แตกต่างจะเชียร์ใหม้สธ. เป็นผูเ้ปิด ตรงน้ีแหละ
คะ่ เตรียมจะทาํวจิยักนั อาจารยมี์มุมมองท่ีจะใหค้าํแนะนาํตรงน้ีไหมคะ 

 

รศ.ดร.ทองอินทร์ คืออย่างน้ีนะครับ เร่ืองคุณภาพบัณฑิต ผมคิดว่า ผมยงัจาํได้ว่าผมก็เป็นท่านแรก                
ท่ีท่านอาจารยว์ิจิตรมอบหมายให้ไปดูว่าบณัฑิตของเราเป็นอย่างไร เราก็ไปตามเร่ือง
คุณภาพบณัฑิตเราดูไดจ้ากหน่ึง เขาไปทาํงานแลว้เป็นอย่างไร สองเขาไปเรียนต่อได้
ไหม ซ่ึงการไปเรียนต่อมนัสาํคญั เพราะฉะนั้นตอนนั้นผมตามคุณภาพบณัฑิตของมสธ. 
ของเรานะครับ พวกท่ีไปเรียนปริญญาโทต่อ เช่นท่ี นิดา้ ท่ีจุฬา ท่ีศรีนครินทร์ อะไร
ทํานองน้ี  เราไปดูมีสัก ก่ีมากน้อย ไปตามดูก็ เห็นว่าการศึกษาของเราประสบ
ความสําเร็จ คนก็สอบได้ 4.00 นะครับ จบปริญญาโทเราก็มีความมัน่ใจว่า ระบบ
การศึกษาทางไกลของเราประสบความสําเร็จ ท่ีน่ีถา้เราจะติดตามคุณภาพบณัฑิตของ
เรา อีกอนันึงคุณภาพบณัฑิตบณัฑิตท่ีจบปริญญาโทเป็นยงัไงเราก็สามารถท่ีจะตามได ้ 
แลว้ก็ดูความสามารถในเชิงการคน้ควา้วิจยั ขณะน้ีของพยาบาลใช้วิธีทาํวิจยั  แผน ก 
นะ  แล้วทาํแผน ข จะเร่ิมปีหน้า   เพราะฉะนั้นก็ O.K. สมมติมี ก อยู่ 100 คนนะ           
ผมคิดว่าตามไปดู ก 100 คน  มนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีหรือเปล่า  
การท่ีทาํใหเ้ขาสามารถเป็นพยาบาลในระดบัผูน้าํไดย้งัไงก็ตามไปดูในส่วนน้ีซิ อาจารย์
มีโครงการติดตามมหาบัณฑิตอยู่แล้วใช่ไหม   ก็ติดตาม 2 aspects ไง ติดตาม
มหาบัณฑิตก็คือว่า หน่ึงนะในเชิงเรียนต่อไปทาํปริญญาเอก มีใครไปต่อบ้าง กับ           
สองในเชิงผูน้าํทางวิชาการ จะเป็นผูน้าํทางการบริหารหรือจะเป็นผูน้าํทางการวิจยั       
เป็นนักวิจัย ท่ี ดี เด่นเป็นนักอะไรน่ีมีไหม อย่างไร ผมว่าถ้า เราไปวิเคราะห์ลึก                  
จะไดแ้นวทางในการท่ีจะพฒันาหลกัสูตรของเราให้มนัมีคุณภาพ ให้นกัศึกษาของ เรา             
มีความสามารถในดา้นวิจยัมากยิ่งข้ึน ตอ้งลงไปคลุกกบัปัญหาท่ีตรงน้ี ผมว่าดีแลว้ท่ี
อาจารย์มีโครงการน้ีจะทําต่อ แล้วก็วิจัยในเชิงลึก ผมว่าสัมภาษณ์เชิง Intensive                  
เอา 2 aspects น่ะมาดูวา่คนท่ีศึกษาต่อเป็นยงัไง แลว้คนท่ีทาํงานอยูเ่ป็นยงัไง แลว้ก็ดู 
Leadership ในเชิงวิชาการ ในการแสดงออกในการเป็นผูน้าํ ในการไปเสนอ ในการ
เป็นวทิยากร ผมวา่จะดีมากเลยอาจารย ์

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะแลว้พวก Stakeholder ล่ะคะ  
รศ.ดร.ทองอินทร์ Stakeholder น่ีก็ดูใน aspects ของการทาํงานวา่ง่ายๆ เพราะฉะนั้นก็แลว้แต่ไม่ทราบวา่

ของเราเน่ีย ส่วนมากอาจจะอยูก่บัโรงพยาบาลของรัฐ และ  ทางเอกชนดว้ย ก็ดู 2 อยา่ง 
เพราะฉะนั้นถา้เขาศึกษาต่อนะครับ ก็ตามไปดูท่ีเขาศึกษาต่อเช่น  ถา้เขาทาํปริญญาเอก

 



อยู่ท่ีไหนอย่างไร ถา้เขาทาํงานผมว่าก็คือเจา้นายของเขา ซ่ึงจะมี 2 aspects แลว้คือ
ทาํงานในเชิงวิชาการอนันึง ทาํงานในเชิงวิชาชีพ วิชาการก็หมายถึง เขาสนใจศึกษา
คน้ควา้ วิจยั ในเชิงให้คาํแนะนาํ เป็นนักวิชาการ เป็นวิทยากรอะไรพวกน้ี ผมคิดว่า
สาํคญัมาก  

 


