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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์วารี  ระกิติ 

ผู้ให้สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย์  วารี    ระกติิ 

ตาํแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารย์ประจาํสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รับผิดชอบในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ มสธ. รุ่นแรก 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   ขา้ราชการบาํนาญ อดีตอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ มสธ. 
วนัท่ีสัมภาษณ์   เมษายน 2553 
ผูส้ัมภาษณ์     บนัทึกเสียงเองตามประเด็นสัมภาษณ์ 
 

 

รศ.วารี  สวสัดีค่ะ  ดิฉนัอาจารยว์ารี ระกิติ นะคะ  ขอ้มูลเหล่าน้ีเก่ียวกบัการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

 ทางการศึกษาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เก่ียวกบั
การพฒันาการจดัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทางไกลขมหาวิทยาลัยสุโขทัย           
ธรรม าธิรา ช โดย เฉ พาะ อย่าง ยิ่ ง เ ก่ี ยวกับกา รจัดก ารเ รียนก ารส อนในชุมช น                    
การประสานงานในการเปิดศูนยฝึ์กเสริมทักษะปฏิบติัการพยาบาล ซ่ึงมีหัวข้อต่าง ๆ           
ท่ีจะนาํเรียนเสนอในยุคแรก ๆ ท่ีดิฉันเขา้มาทาํงานในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ตามประเด็นคาํถามของรองศาสตราจารยบุ์ญทิพย ์ สิริธรังสีท่ีใหม้า นะคะ 

ประเด็นสัมภาษณ์ ท่านมีเหตุผลและคิดอยา่งไรจึงเขา้ร่วมจดัการศึกษาพยาบาลทางไกลในขณะนั้น   
รศ.วารี บอกตรง ๆ เลยนะคะวา่ เหตุผลของดิฉนันั้นคิดวา่ 3-4 ประเด็นดว้ยกนั ในขณะท่ีดิฉนัมา

รับราชการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี  2 เมษายน  2525 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของเรานั้ นได้ไปอยู่รวมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                
คือเป็นแขนงหน่ึง เม่ือก่อนมีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้ น มีแขนงวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และแขนงวิชาพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงเป็นแขนงใหญ่ ๆ เพราะฉะนั้น
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ของเราก็ไปอยูใ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ตอนเร่ิมเขียน
หลกัสูตรอาจารยห์มอกิติ ตยคัคานนท ์ท่านไดร้วมเอาไวเ้ช่นนั้น เม่ือปี 2525 นั้น ดิฉนัได้
เขา้มาอยู่ในหลกัสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อนท่ีจะเปิดหลกัสูตรพยาบาล
ศาสตร์ เหตุผลท่ีจาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนทางไกลในสมยันั้น ดิฉนัจาํความไดว้่า
ในรุ่นแรก ๆ คือประมาณปี 2528 นั้น   
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   เหตุผลข้อแรก ดิฉันขอนําเรียนอย่างน้ีว่า พยาบาลจาํนวนมากท่ีมีวุฒิ
ประกาศนียบตัร อนุปริญญาบตัร ยงัตอ้งการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี แต่ก็ยงัไม่พร้อม
เขา้สู่ระบบท่ีมีชั้นเรียน เพราะวา่ก็เป็นผูใ้หญ่กนัแลว้ทั้งส้ิน จะลาไปเรียนก็คงจะลาํบาก 
จึงคิดวา่เป็นเหตุผลหน่ึงซ่ึงถา้เผื่อเปิดการเรียนการสอนท่ีไม่ตอ้งมีชั้นเรียน ไม่ตอ้งไปเขา้
นัง่เขา้เรียนเป็นเด็ก ๆ ก็คงจะทาํใหท้่านมีศกัด์ิศรี สมควรแก่การศึกษาในระดบัผูใ้หญ่   
   ประเดน็ท่ีสอง ดิฉนัคิดวา่ในเหตุผลท่ีสองก็คือ เรายงัมีพยาบาลเทคนิค 

จาํนวนมากทีเดียวท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงเขาเหล่านั้น 

ไม่สามารถท่ีจะมาเรียนได้ ยากท่ีจะลามาเรียน และก็อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา                     
ท่ีสถาบันการศึกษาจัดให้ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยการพบาบาล                       
ก็เช่นเดียวกนัก็รับได้ในจาํนวนจาํกดั สําหรับของเรานั้นก็คิดว่ารับได้จาํนวนไม่จาํกดั            
นะคะ ประเด็นน้ีดิฉันคิดว่าคงจะเอ้ือให้ผู ้ซ่ึงเป็นพยาบาลเทคนิคนั้ นสามารถท่ีจะ                 
เรียนไดแ้ละก็ไม่ตอ้งลางาน เรียนไปดว้ยทาํงานไปดว้ย ก็คิดวา่ทาํได ้ และอีกอยา่งหน่ึงก็
คือพยาบาลระดับปริญญาตรีนั้ นเราคงต้องการมากทีเดียว ต้องการผูซ่ึ้งสําเร็จระดับ
ปริญญาตรีให้ไปให้บริการประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานี
อนามยั และโรงพยาบาลชุมชน 

 ประการท่ีสาม ดิฉันคิดว่าเหตุผลท่ีสามก็คือ ต้องการยกระดับบริการ
สาธารณสุข โดยใช้พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลท่ีมีปริญญาเป็นผูจ้ดัการให้การบริการ
ดูแลสุขภาพในเบ้ืองตน้ ในระหวา่งท่ีในสมยันั้นก็ยงัขาดแคลนแพทยเ์ป็นจาํนวนมาก ถึง
ยงัไงก็แลว้แต่ ซ่ึงเป็นพยาบาลวชิาชีพก็สามารถท่ีจะใหบ้ริการไดใ้นระดบัท่ีดิฉนัคิดวา่ทาํ
ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการพึงพอใจ โดยศกัยภาพของเขา 

 ประการสุดท้าย ดิฉันคิดว่าเป็นการพิสูจน์วา่การจดัการศึกษาทางไกลนั้น
จัดได้จริงหรือ ตามแนวคิดของประเทศไทยเราโดยนําเทคนิคหรือวิธีการมาจาก
ต่างประเทศ อีกประเด็นก็คือ ท่ีจะสนับสนุนตรงน้ีก็คือ มหาวิทยาลัยของเราได้จัด
การศึกษาทางไกลในสาขาศึกษาศาสตร์มาแลว้ แต่ของศึกษาศาสตร์นั้นจะไม่เหมือนกนั 
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้ นก็จะไม่เหมือนกัน หรือของสาธารณสุขนั้ นก็อาจจะ                   
ไม่เหมือนกนั เพราะว่าไม่มีการฝึกปฏิบติัเหมือนวิชาชีพการพยาบาลของเรา ซ่ึงจะตอ้ง
ผา่นกระบวนการฝึกปฏิบติักบัผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการ นะคะ อนัน้ีสําคญัวา่หลงัจากสําเร็จ
การศึกษาหรือก่อนท่ีสําเร็จการศึกษาก็ตอ้งปฏิบติักบัผูป่้วยจริงหรือคนจริง ๆ ไม่ใช่หุ่น 
ตรงน้ีหลังจากสอบผ่านแล้วก็ย ังจะต้องไปสอบการรับรองจากสภาการพยาบาล                      
ซ่ึงเป็นสภาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ  ถ้าเผื่อไม่มีใบประกอบวิชาชีพใบน้ีก็จะไม่
สามารถเป็นท่ียอมรับได ้คือปฏิบติัหน้าท่ีในพยาบาลวิชาชีพไม่ไดน้ัน่เอง  อนัน้ีดิฉนัคิด
วา่เป็นเหตุผลสามส่ีเหตุผลท่ีดิฉนัเขา้มาและก็ร่วมจดัการศึกษาทางไกลในขณะนั้น 
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ประเด็นสัมภาษณ์ ในขณะนั้ นท่านมีการดําเนินการอย่างไร ในการผลิตส่ือทั้ ง ส่ือเอกสารการสอน                     
ส่ือเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย ทั้งผูท้รงคุณวุฒิ
และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ   

รศ.วารี อนัน้ีตอ้งใชท้กัษะเฉพาะตวัท่ีจะขอความร่วมมือจากผูซ่ึ้งเห็นวา่การจดัการศึกษาในระบบ
ทางไกลนั้นเป็นเร่ืองใหม่ และเป็นเร่ืองซ่ึงทา้ทายว่าจะจดัได้จริงหรือ อย่างไร ตอ้งใช้
ความสามารถพิเศษ ท่ีจะไปติดต่อประสานงานและเช้ือเชิญให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วม
ดาํเนินการผลิตเอกสารการสอนทั้งส่ือท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือทางดา้นเทคโนโลยี และก็จะ
มีอีกอย่างหน่ึงเป็นเร่ืองของการฝึกปฏิบติั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างชนิด
ท่ีว่าให้ได้คุณภาพ การดําเนินงานในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์นั้ น กับส่ือเทคโนโลยีนั้ น                  
ก็จะตอ้งทาํไปควบคู่กนัไปอยูแ่ลว้  
  สําหรับส่ือส่ิงพิมพ์นั้ นก็ได้มีการเช้ือเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีปรึกษา             
ของสาขาวชิามาใหข้อ้คิดกบัเร่ืองท่ีเราจะตอ้งดาํเนินการผลิตเอกสารการสอนในขณะนั้น              
ก็เป็นอาจารยพ์ยาบาลซ่ึงเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นเมืองของเราและผ่านร้อนผ่านหนาว              
ในระดบันานาชาติและในประเทศเรา  ระดบัทั้งวิทยาลยั มหาวิทยาลยัและผูซ่ึ้งอยูใ่นแวด
วงทางการศึกษา และปฏิบติัการทางพยาบาลดว้ย ก็จะมีทั้งแพทยด์ว้ย อีกอยา่งหน่ึงก็จะ
เป็นสหวิชาชีพซ่ึงจะมาให้ขอ้คิดแก่พวกเรา ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนขณะนั้น 
ผูท้รงคุณวุฒิของสาขาวิชาก็เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขณะนั้นสาขาพยาบาล
ของเราก็อยา่งท่ีดิฉนักราบเรียนแลว้วา่รวมกบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาร่วมผลิต
เอกสารการสอนใน มสธ. โดยท่ี มสธ. นั้ นจะเป็นผู ้ดํา เนินการเก่ียวกับการจัด
ประชุมสัมมนา เก่ียวกบัการผลิตส่ือการเรียนการสอน ในการจดัส่ือการเรียนการสอนนั้น
ก็จะมีการจดัตั้ง เราก็เรียกวา่ course team คณะผูผ้ลิตการเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชา 
ซ่ึงเป็นชุดวิชา 6 หน่วยกิต  นั่นก็รวมทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบติัด้วย คือแต่ละวิชาจะมี
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติไม่เท่ากัน  อาจจะทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 2 หรือทฤษฎี 4 ปฏิบัติ 2            
ก็แลว้แต่ อนันั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของชุดวชิาท่ีเราผลิตข้ึนในขณะนั้น 

  หลงัจากท่ีเราตั้ง course team แลว้มหาวทิยาลยัก็จะเชิญใหท้่านเหล่านั้นมา 
สัมมนาเก่ียวกบัการผลิตเอกสารการสอนและส่ือวทิย ุส่ือโทรทศัน์ต่าง ๆ เหล่าน้ี  ในสมยั 
นั้นก็จะมีการสัมมนา 2-3 วนัดว้ยกนั อยา่งเขม้ อาจารยท่ี์เราเชิญมาผลิตส่ือการเรียน              
การสอนั้นก็จะต้องอยู่กับเราข้ามวนัข้ามคืน บางคร้ังอาจจะต้องไปสัมมนาท่ีพทัยา                  
ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีเราตอ้งไปคา้งคืนท่ีนัน่ ก็แทบจะเรียกว่าทุกวนัศุกร์เราตอ้งไปปฏิบติัการ            
ท่ีพทัยาเป็นส่วนใหญ่ เพราะวา่ถา้เผื่ออยูใ่กลเ้มืองท่านผูท้รงคุณวุฒิเหล่าน้ีก็จะกลบับา้น  
กลบับา้นแลว้ก็จะไม่ไดท้าํท่ีวิทยากรมอบหมายให้ทาํได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่เราก็
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเหล่าน้ีดว้ยดีตลอดมา  พอวนัศุกร์เราก็ออกเดินทางกนั



4 

 

แลว้ ไปพทัยากนั ไปถึงน่ีเราไม่เคยไดล้งสระวา่ยนํ้า หรือไปดูพระอาทิตยข้ึ์น พระอาทิตย์
ลงท่ีพทัยาเลย อยู่แต่ในห้องประชุม เพื่อให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพื่อการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัตอ้งการ  
 การผลิตส่ือส่ิงพิมพน์ั้นนอกจากตวั ท่ีเป็นเน้ือหาแลว้ ก็จะตอ้งมีลกัษณะท่ี
เราเรียกวา่เป็นการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียนควบคู่กนัดว้ย อนัน้ีทุกท่านก็จะรู้วา่
จะตอ้งทาํแบบประเมินก่อนเรียน 10 ขอ้ หลงัเรียน 10 ขอ้  และมีลกัษณะท่ีเป็นคู่ขนาน
กัน ลองทดสอบดูว่านักศึกษาจะสามารถตอบคาํถามก่อนเรียนกับหลังเรียนได้เป็น
อยา่งไรบา้ง ถา้ทาํไดก่้อนเรียนไดม้ากกวา่ 60 เปอร์เซ็นตก์็พอใชไ้ด ้หลงัจากอ่านเอกสาร
แลว้ แต่ละหน่วยการเรียนกาสรสอนนั้น ลองทาํประเมินผลหลงัเรียนดูซิ วา่เปล่ียนแปลง
มัย๊ ทางท่ีดีข้ึนหรือทางท่ีไม่ดี อนัน้ีก็จะไปทาํให้นกัศึกษาไดรู้้ว่าตวัเองอ่านเอกสารการ 
สอนนั้นเขา้ใจหรือไม่อยา่งไร 
  การประชุมท่ีเราเรียกวา่ course team นั้น ก็มีประมาณ 11-12 คน ท่ีมานัง่ 
ประชุมแต่ละชุดวชิา หลงัจากการประชุมเสร็จแลว้ ทีน้ีเราก็ตอ้งแจกงานกนัท่ีจะเขียนจาก 
คาํอธิบายชุดวชิานั้น ก็จะร่างเป็น 15 หน่วยการเรียนการสอน และแต่ละหน่วยการเรียน 
การสอนนั้นก็จะแบ่งเป็นตอน และหวัเร่ืองเขียนกนั ทีน้ี เราจะตอ้งมาดูเร่ืองของการผลิต 
เอกสารการสอนวา่ กลุ่มผลิตชุดวชิาหรือ course team นั้นจะเป็นผูก้าํหนดวตัถุประสงค ์
ของชุดวชิาหลงัจากท่ีมหาวทิยาลยัร่างมาแลว้คร้ังหน่ึง แต่อาจจะเน่ินนานไป ก็อาจจะ
ตอ้งปรับใหม่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของชุดวิชาในขณะนั้นหรือใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคมในขณะนั้นดว้ย เพราะฉะนั้นบางชุดวชิาก็ตอ้งปรับร้ือใหม่ 
เม่ือก่อนเราเรียกวา่เป็นตุก๊ตานัน่เอง  จากท่ีเราปรับคาํอธิบายชุดวชิาบา้งพอสมควร เรา 
กาํหนดวตัถุประสงคข์องแต่ละชุดวิชาแลว้ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคก์วา้งๆ ในระดบัชุดวิชา 
แต่ถ้าเป็นหน่วยการเรียนการสอนนั้ นจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ซ่ึงแคบลงไปอีก                             
เป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเราใช้หลกัการของ บลูม มาจบั เป็นวตัถุประสงค์                          
5 วตัถุประสงค์หลกั ๆ ไม่วา่จะเป็นการจาํ ความเขา้ใจ และก็วิเคราะห์ สังเคราะห์ต่าง ๆ 
เหล่าน้ี จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกนัไปดว้ยแต่ละ ชุดวชิา เป็น 5 ระดบั ของบลูม แต่ละชุดวิชา
นั้นเราจะดึงวตัถุประสงค์ออกมา เม่ือดึงวตัถุประสงค์ออกมาแล้วก็จะมีการตดัเคิร์ฟ                
วา่ หน่วยแรก ๆ นั้น จะเป็นความจาํ ความรู้ความเขา้ใจ โดยหลงั ๆ นั้นก็จะเป็นวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เป็นส่วนมาก  เพราะวา่วิชาทางการพยาบาลนั้นจะเป็นวิชาซ่ึงปฏิบติัจริง และ
ก็ตอ้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ และก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนกนั ตามท่ีกลุ่มผลิตชุดวิชา
เห็นสมควรว่าควรจะทาํอย่างไร หน่วยแรก ๆ ก็จะเป็น ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ แต่
หน่วยหลงั ๆ นั้นก็คงจะตอ้งเป็นเร่ืองของวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซะเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถทาํไดจ้ริง   
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 ทีน้ีหลงัจากท่ีเราปล่อยให้ผูเ้ขียน เขียนไปแลว้สักเดือนสองเดือน ก็แลว้แต่ 
ปล่อยให้เป็นอิสระ จากนั้นก็จะส่ง  เขาเรียกวา่ร่าง 1 ร่าง 2 ร่าง 3 เขา้มา  ร่าง 1 นั้น เม่ือ
เขา้มาแลว้ สาขาวิชาโดยหน่วยเลขานุการกิจ หรือเลขานุการประจาํชุดวิชานั้นก็จะส่งไป
พิมพท่ี์สํานกับริการการศึกษาเม่ือพิมพเ์สร็จแลว้เราก็จะสําเนาออกไปให้กรรมการกลุ่ม
ผลิตชุดวิชานั้ นได้อ่าน และก็นํามาพิจารณา เราก็เรียกว่าร่าง 1 พิจารณาเสร็จแล้ว                   
ให้ปรับปรุงแก้ไข ก็เป็นร่าง 2 ก็นํามาเข้ากลุ่มผลิตชุดวิชาอีก ร่าง 3 น่ีคิดว่าเป็นร่าง
สุดทา้ย แต่บางคร้ังก็ยงัไม่สุดทา้ยนะคะ ก็ยงัตอ้งปรับปรุงกนัอยู่นัน่ล่ะ ดว้ยเน้ือหาและ
ภาษาท่ีเขา้ใจไม่ตรงกนั เพราะฉะนั้นผูซ่ึ้งเป็นบรรณาธิการ จะตอ้งให้ความสําคญัต่อทั้ง
เน้ือหาและก็ข้อความต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและภาษาไทยด้วย อันน้ีมี
ความสาํคญัมาก เพราะวา่เอกสารการสอนจะออกไปผา่นมือกรรมการออกไป โดยท่ีมีช่ือ
กรรมการแลว้ไม่เป็นท่ียอมรับก็คงจะไม่ได ้อนัน้ีเราเขม้งวดกนัถึงขนาดนั้น สามถึงส่ีคร้ัง
นะคะ กวา่ท่ีจะผลิตออกมาเป็นเอกสารการสอนได ้  

ทีน้ีเอกสารการสอนพวกน้ีผลิตทนัไหม สมยัก่อนก็ผลิตทนันะคะ ผลิตทนั
เพราะวา่อาจารยท์่านก็รับผิดชอบท่ีจะผลิตให้ทนั เรามีเทคนิคการตามผลงานชนิดท่ีวา่มี
ทั้งเบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น นะคะ มีทั้งท่ีทาํงาน มีทั้งเบอร์โทรศพัทข์องบุคคลขา้งเคียง เราก็
จะสามารถตะล่อมไดว้า่ท่านอยู่ตรงไหนอย่างไร อนัน้ีเป็นส่ิงซ่ึงเราทาํอยู่ในช่วงแรก ๆ 
ของการผลิตเอกสารการสอน และก็เรามีความใกลชิ้ดกนัมากกบัอาจารย ์course team 

ดิฉันคิดว่าส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์นั้นมีความสําคญั  เพราะว่านักศึกษา
ท่ีมาเรียนกบัเรานั้น จะตอ้งยึดส่ือส่ิงพิมพน์ั้นเป็นหลกั  เพราะว่าเขาจะตอ้งอ่านตรงน้ีก็
เพราะว่าข้อสอบจะต้องอ่านตามวตัถุประสงค์ และก็ออกตามวตัถุประสงค์จะออก
นอกเหนือจากน้ีก็ไม่ได ้จะออกเน้ือหานอกจากเอกสารการสอนก็ไม่ได ้เพราะว่ามนัมี
กรอบซ่ึงให้นกัศึกษาไดอ่้าน และก็ตอบตามนั้น แต่เร่ืองของการจะนาํไปประยุกตใ์ชน้ั้น
ก็คิดวา่ ในเร่ืองของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นั้นก็ทาํได ้คิดวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงซ่ึงเราได้
ทาํ เราไดต้ั้งใจทาํมาตั้งแต่แรก  สําหรับนกัศึกษาท่ีไดอ่้านเอกสารการสอนแลว้ ปีแรก ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนนั้น ถือว่าก็เป็นวิชาซ่ึงไม่ค่อยยาก 
เป็นเร่ืองซ่ึงเก่ียวกบังานด้านสาธารณสุข งานดา้นอนามยั ซ่ึงนักศึกษาก็ชินอยู่ ไม่ยาก 
นักศึกษาก็สอบผ่านได้มากกว่าวิชาอ่ืน ๆ เยอะทีเดียว นะคะ แมไ้ปสอบของสภาการ
พยาบาลก็สอบไดใ้นระดบัดีมาก ๆ ทีเดียว ไม่แพก้บัสถาบนัอ่ืน นกัศึกษาท่ีเรียนแลว้จาก
การท่ีใชส่ื้อนั้น ถา้เผือ่สอบไม่ผา่นก็สอบซ่อม ก็เป็นเร่ืองปกติ ก็สามารถท่ีจะสอบผา่นได้
ในสองคร้ัง ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนนั้นเป็นไปดว้ยดี  

 ทีน้ีเร่ืองการติดตามต้นฉบับ เรามีเทคนิคการติดตามทวงถามต้นฉบับ 
course team นัน่เป็นเทคนิคเฉพาะตวันะคะ เราอาจจะบอกวา่ คนนั้นส่งแลว้ คนน้ีส่งแลว้ 
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นะคะ ก็เหลือแต่ทนันัน่ล่ะ งั้นก็ขอความกรุณาใหท้่านส่งดว้ย อะไรแบบน้ีนะคะ ประเภท
มือปืนท่ีเขียนเร็วก็มีนะคะ มือปืนท่ีเขียนเร็วน่ีก็เร็ว ไม่นานท่านก็ส่งก่อน จะให้ก่ีหน่วย
ท่านก็เขียนได้ อะไรอย่างน้ีนะคะ ในขณะนั้ นชุดการเรียนการสอนสําหรับวิชาการ
พยาบาลอนามยัชุมชนนั้น ไม่มีฉบบัสาํรอง ฉบบัตวัจริงส่งให้นกัศึกษา แต่อาจจะรุ่นแรก 
ๆ อาจจะชา้นิดหน่ึง แต่ก็ไดข้องจริงไป   

 ในเร่ืองของเทคโนโลยี ส่ือท่ีเป็นโทรทศัน์ ส่ือท่ีเป็นวิทยุ กลุ่มผลิตชุดวิชา
นั้นก็จะเป็นผูก้าํหนดเองตามเน้ือหาของชุดวิชา ตามภาพรวม หรืออาจจะเป็นหน่วยไหน
ยาก จะเอามาผลิตเป็นส่ือโทรทศัน์ หรือสองสามส่ีหน่วยผลิตเป็น 1 รายการ การกาํหนด
ส่ือโทรทศัน์นั้นก็จะกาํหนดเป็น 3 รายการต่อ 1 ชุดวิชา  ส่วนส่ือท่ีเป็นวิทยุกระจายเสียง
นั้ น ก็ จ ะ ทุ ก ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ บัน ทึ ก  2 0  น า ที  ซ่ึ ง จ ะ ม า บัน ทึ ก ท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทั้งสองเร่ือง  การผลิตส่ือโทรทศัน์นั้น อาจจะตอ้งมีการ
ปฏิบติัการในภาคสนาม ไปถ่ายกนัต่างจงัหวดับา้ง ถ่ายหลายคร้ังกวา่จะมาตดัต่อได ้การ
ตดัต่อนั้นเราก็ไดเ้ชิญวิทยากรท่ีเป็นเจา้ของรายการนั้นมาดูดว้ย เพื่อท่ีท่านจะไดดู้ไดช้ม
หน้าตาของท่านว่าเป็นอย่างไร เผื่อออกไปแลว้ท่านจะไม่อบัอายขายหนา้  หน้าตาท่าน
เป็นอยา่งน้ี บางทีท่านอาจจะบอกวา่ ไม่ให้ออก หนา้ตาไม่สวย อะไรอย่างน้ีนะคะ เด๋ียว
คนทางบา้นจาํไม่ไดว้่าเป็นใคร อะไรอย่างน้ี เกิดใม่เช่ือถืออีกนะคะ อนัน้ีเราทาํกนัมา
อยา่งน้ี อยา่งพิถีพิถนั คร้ังแลว้คร้ังเล่าก็ทาํให้การจดัส่ือการเรียนการสอนนั้นเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย โดยความร่วมมือของผู ้ทรงคุณวุฒิ อันน้ีขณะนั้ นดิฉันคิดว่าเราได้
ดาํเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยไีดเ้ป็นผลสาํเร็จ   
  สําหรับวิทยากรท่ีมาร่วมในการจัดทําส่ือนั้ น อาจจะไม่ใช่คนซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขียนชุดวิชา อาจจะเป็นวิทยากรในชุมชนท่ีผูท้รงคุณวุฒิเราไดเ้ช้ือเชิญมา  
มีหลายประเภทดว้ยกนั เราก็ขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ก็ไดรั้บความร่วมมือ
ด้วยดีเพราะว่าเราก็บอกว่าบุคลากรท่ีมาเรียนนั้ นก็เป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของท่านนัน่เอง ท่านอยากจะให้ความรู้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านอยา่งไร 
ท่านก็ส่ือออกทางด้านของส่ือโทรทัศน์น่ีล่ะ จะเป็นการดีท่ีสุด และก็คิดว่าจะเป็น
ประโยชน์สําหรับผูเ้รียน อนัน้ีเราไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีตลอดมา  ดิฉนัคิดวา่อนัน้ีเป็น
ส่ิงท่ีต้องบันทึกเอาไว้เลยว่า ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกระทรวงสาธารณสุข                          
จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนดว้ยดีตลอดมานะคะ  

ประเด็นสัมภาษณ์  มีการดาํเนินการอยา่งไรในการเรียนการสอนภาคปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชุมชน               
รศ.วารี ในฐานะท่ีดิฉนัรับผดิชอบการพยาบาลชุมชน หรือการพยาบาลอนามยัชุมชนนั้น ได ้

ดาํเนินการในนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั ทฤษฎีนั้นก็คงจะไม่มีอะไรนะคะ 
เพราะวา่อ่านแลว้ก็ลงมือปฏิบติัตามส่ือการเรียนการสอน แต่สําหรับภาคปฏิบติันั้นมนัมี
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ความจําเป็นท่ีจะลงภาคสนามกับนักศึกษาไปในชุมชน ซ่ึงจะไม่ เหมือนกับใน
โรงพยาบาลท่ีเขาคุน้เคย การจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีอาศยั
อาจารยใ์นพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นอาจารยจ์ากสถานศึกษา  อาจารยจ์ากสํานกังานสาธารณสุข
จงัหวดั  อนัน้ีมีความจาํเป็นเพราะว่าอาจารยท่ี์เขารู้จกัพื้นท่ีดี เขาจะตอ้งเป็นคนไปเลือก
ชุมชนท่ีจะใหน้กัศึกษาปฏิบติัตามคู่มือท่ีเราจดัเอาไว ้ เพราะฉะนั้นเราจะไดม้อบหมายให้
อาจารย์ท่ีสมัครมาเป็นอาจารย์สอนเสริมภาคปฏิบัตินั้ นได้เลือกชุมชนให้เราก่อน                
โดยท่ีเราจะต้องแจ้งให้อาจารย์ได้ทราบว่า เราต้องการชุมชนในลักษณะอย่างไร                      
ไม่ไกลนกั เผือ่การจดัการเรียนการสอนจะไดไ้ม่ลาํบากในเวลาเพียงวนัเดียวเท่านั้น               
 อนัน้ีมีความจาํเป็นท่ีอาจารยจ์ะพานกัศึกษาลงชุมชน เพราะว่าการจดัการ
สอนในชุมชนน้ีพานักศึกษาลงชุมชนดูวนัท่ีหน่ึงเรียนในชุมชน และก็วนัท่ีสองนั้ น                
เอาข้อมูลมาอภิปรายในชั้ นเรียน ในชั้ นเรียนนั้นก็จะเป็นศูนย์บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ  วนัแรกนั้นเราเรียนในชุมชน อาจจะเป็นศาลาวดั 
โรงเรียนในชุมชน อะไรพวกน้ีนะคะ ซ่ึงอาจารยก์็จะเป็นผูติ้ดต่อประสานงานกนัเอง   
วิธีการเลือกชุมชนนั้นเราไดม้อบหมายให้อาจารยท่ี์สมคัรมาเป็นสอนเสริมเป็นคนเลือก
ชุมชนเอง และก็ประสานงานกบัผูน้าํทอ้งถ่ิน และก็ประสานงานกบัอาสาสมคัร อสม.             
ท่ีจะพานักศึกษาของเราลงในชุมชนด้วย เพราะอาจารยก์็ไปดว้ยนัน่เอง  ความร่วมมือ              
ท่ีเราได้รับเป็นการส่วนตัวจากอาจารย์สอนภาคปฏิบัตินั้ น ก็ได้ทาํหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยงัสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั ขอบคุณเจ้าของพื้นท่ีทุกคร้ัง ขออนุญาต               
ทั้งชุมชน ขออนุญาตทั้งตวับุคคลท่ีจะมาเป็นอาจารยส์อนเสริมภาคปฏิบติัการพยาบาล  
เห็นไหมคะวา่วธีิการนั้นคงไม่ง่ายเหมือนกบัโรงพยาบาล  
 ดิฉันไดมี้โอกาสไดท้าบทามอาจารยส์อนเสริมภาคปฏิบติัการพยาบาลนั้น 
ท่ีมีคุณวุฒิท่ีตรงเป็นการส่วนตัวก่อนในสถานศึกษาหรือในชุมชนคือสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดั เพื่อตอ้งการหาพื้นท่ีให้ฝึก ส่วนมากแล้วก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน 
และก็มีเครือข่ายท่ีอาจารย ์course team นั้นแนะนาํ ไป ก็จะเป็นเพื่อน ๆ กนั เป็นพี่นอ้ง
กนัทั้งส้ิน ยกหูโทรศพัทไ์ปก็ขอความร่วมมือ ก็ยินดี นะคะ อนัน้ีเป็นเร่ืองส่วนตวัจริง ๆ 
นะคะ และก็วุฒิการศึกษานั้นก็จะตอ้งตรง ตามท่ีสภาการพยาบาลกาํหนด  อนัน้ีถา้เผื่อ    
วุฒิการศึกษาไม่ตรงแล้วน่ีทางสภาการพยาบาลก็จะไม่ยอม ดิฉันคิดว่าการท่ีจะ                   
ไดมี้โอกาส พานกัศึกษาลงฝึกภาคสนามนั้น ก็จะเป็นเร่ืองซ่ึงทาํให้ ยอมรับไดว้่าเราฝึก
ปฏิบติัจริง แมจ้าํนวนชั่วโมงจะไม่มาก แต่นักศึกษาก็มีคู่มือฝึกปฏิบติัเป็นการเฉพาะ
ล่วงหนา้มาก่อนแลว้ จึงไม่ยุง่ยากอะไร 
  อาจารยใ์นทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีสอนนั้นก็จะถ่ายทอด เหมือนกบัเขาไดถ่้ายทอด 
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ให้ลูกน้องพยาบาลท่ีทาํงานในท้องถ่ินเดียวกนั ถ่ายทอดลักษณะท่ีว่าให้เขามีความรู้                
มีคุณภาพ เช่นเดียวกบัสอนนกัศึกษาพยาบาลของตนในแต่ละสถาบนั อาจารยใ์นทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ต้องการเห็นนักศึกษาท่ีสอนอยู่กับมือจบไปและทาํงานในชุมชนอย่างชนิด                    
ท่ีตนเองต้องการ หากสอนแล้วไม่ได้ตามความต้องการจะรู้สึกว่า อาจารย์ถ่ายทอด              
ไม่ได้ผล จึงสอนบางคร้ังเขาให้เลิกบ่ายสามโมง แต่สอนจนคํ่า ๆ บางทีถึงทุ่มสองทุ่ม              
ก็ตอ้ง ภารโรงบอกว่าอาจารย ์ถา้เผื่ออาจารยจ์ะสอนอย่างนั้นก็ปิดประตูโรงเรียนให้ผม
ดว้ยก็แลว้กนั มีหลายคน มีหลายสถานท่ีท่ีดิฉันไปติดตามและก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ดว้ย 
ถามว่าได้ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนมั๊ย  เปล่า นะคะ ค่าตอบแทนนั้ นก็เหมือนนั่นแหละ 
เหมือนกบัคนท่ีเขาสอนเลิกตามเวลา แต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนั้น ทาํให้เรา
มองเห็นวา่ดว้ยนกัวชิาชีพการพยาบาลนั้นสอนโดยความทุ่มเท   

   ถา้เผือ่จะพดูวา่เม่ือสอนแลว้ เม่ือจดัการเรียนการสอนแลว้มีปัญหาอุปสรรค 

อะไรมัย๊  ปัญหาอุปสรรคก็มีทั้งนั้นล่ะค่ะ ไม่วา่อะไรก็แลว้แต่  การท่ีดิฉนัจดัสถานท่ีฝึก 

ปฏิบติัของนักศึกษาในชุมชนนั้น ดิฉันจะมองเร่ืองของการกระจายตวัของนักศึกษา           
ในแต่ละจังหวดัในแต่ละอาํเภอว่า กระจายตัวหรือกระจุกอยู่ตรงไหน อย่างไรบ้าง               
จากจงัหวดัไหนจะให้ไปฝึกปฏิบติัท่ีแห่งใด ตรงน้ีมีความสําคญั ดิฉนัจะไม่ให้นกัศึกษา
เดินทางไกล จะให้ครูไปใกลน้กัศึกษา เพราะว่านกัศึกษาเดินทางลาํบาก ครูเดินทางคน
เดียว แต่นักศึกษาเดินทางไปตั้งเยอะ จะต้องต่อรถต่อเรือไม่รู้ก่ีทอด  ตรงน้ีเอง ดิฉัน
จาํเป็นอย่างยิ่ง เวลาจดัศูนย์ฝึกปฏิบติันั้นจะต้องเอาแผนท่ีประเทศไทยมากางเลยว่า 
นกัศึกษาอยู่ตรงไหน และก็จะตอ้งไปฝึกปฏิบติัการพยาบาลอยู่ตรงไหนบา้ง และครูอยู่
ตรงไหน จะตอ้งสัมพนัธ์กนัไปหมด เพื่อวา่ไม่ให้นกัศึกษาเดินทางไกล อยา่งเช่น จงัหวดั
อุดรธานีจะตอ้งประกอบไปดว้ย อุดรธานี หนองคาย และหนองบวัลาํภู บางส่วนอาจจะ
เป็นจงัหวดัเลยก็ได ้อย่างน้ีเป็นตน้  โดยครูก็กระจุกอยู่ท่ีวิทยาลยัการพยาบาลอุดรธานี 
อยา่งน้ีเป็นตน้  หรือนครพนม ก็จะมีสกลนคร หรือมุกดาหาร อะไรอยา่งน้ีนะคะ ต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นตน้ จะไม่ให้นกัศึกษาเดินทางไปไกล ลาํบาก เสียเงินเสียทองก็เยอะ เห็นใจ
นกัศึกษา ส่วนน้ีก็มีหลายชุดวิชาก็มาเอาเป็นรูปแบบ  เราจะตอ้งรู้ดว้ยวา่เส้นทางรถยนต์
วิง่ไปแต่ละจงัหวดันั้นท่ีจะไปศูนยบ์ริการการศึกษานั้น มีรถเท่ียวไหนอยา่งไร คํ่าๆ มืด ๆ 
มัย๊ หรือไปเช้ามัย๊ อย่างไร เพื่อให้นักศึกษาได้รับคามสะดวกสบาย ทนักับเวลาท่ีเรา
กาํหนดไว ้คือ แปดโมงจะตอ้งถึงศูนยบ์ริการการศึกษาแห่งนั้น โดยท่ีเอ้ืออาํนวยความ
สะดวกในเร่ืองระยะทางใหน้กัศึกษาดว้ย  
 ทีน้ีการจดัครูสอนเสริมนั้นก็คงจะจดัหน่ึงต่อแปด  หรือสิบคนในลกัษณะ
ของชุมชนก็ไม่เป็นไร แต่การจดัเช่นน้ีบางคร้ังนกัศึกษาก็มาไม่ครบตามจาํนวน ส่วนมาก
มาไม่ถึง เราก็จดัเผือ่เอาไวแ้ค่นั้นเอง เพราะนกัศึกษาก็ไม่ไดรั้บเอกสารการสอน ไม่ไดรั้บ
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ขอ้มูล ก็ไปรอสอบซ่อมเอา อะไรต่างๆ  ซ่ึงการสอบซ่อมนั้นก็จะตอ้งเสียเงินอีกเป็น
เท่าตวั หลายพนับาท ก็สงสารนักศึกษา อนัน้ีเป็นส่ิงซ่ึงพวกเราก็ตระหนักอยู่เสมอว่า               
ไม่อยากใหน้กัศึกษาตอ้งเสียเงิน เงินเดือนก็มีนิดเดียว ถา้เผื่อครูออกให้ไดค้รูก็จะออกให ้
อยา่งนั้น  

   

ทีน้ีเร่ืองการจดัการเรียนการสอนของภาคปฏิบติัในชุมชนนั้น นักศึกษา
จะตอ้งทาํรายงานการเยี่ยมครอบครัวท่ีมีหลากหลายสถานภาพ อยา่งเช่นครอบครัวหญิง
หลงัคลอด ครอบครัวผูสู้งอายุ ครอบครัวผูป่้วยเร้ือรัง ครอบครัวผูพ้ิการ อย่างน้ีนะคะ            
ซ่ึงเราคิดว่าในวิชาอ่ืน ๆ เคา้ไดเ้รียนในคลินิกแลว้ แต่ของเรานั้นเป็นวิชาท่ีอยูใ่นชุมชน 
เราจะตอ้งทาํใหแ้ปลกไปอีกนะคะ แต่ละครอบครัวนั้นจะตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ยสองคน
จึงจะเป็นครอบครัวได้ ส่วนมากก็สามคน โดยมีขอ้จาํกัด นักศึกษาท่ีเรียนภาคปฏิบติั            
ของชุมชนนั้ น แม้ว่านักศึกษาจะไปเลือกกรณีศึกษาในชุมชนเองก็แล้วแต่ จะต้องมี
พยาบาลวชิาชีพลงนามรับรองวา่เป็นตวัจริงมัย๊ เป็นครอบครัวแทจ้ริงมัย๊ อยา่งไร เกรงวา่
เขาจะยกเมฆ อาจารยก์็จะถูกหลอก นกัศึกษาจบไปก็จะไม่มีคุณภาพ ไม่มีความซ่ือสัตย์
ในวิชาชีพ ผลของการท่ี เราบังคับให้มีพยาบาลวิชาชีพต้องลงนามรับรองนั้ น                          
ทาํให้นกัศึกษาก็ตอ้งระวงัตวัอยูพ่อสมควรว่า ถา้เผื่อจบัได ้จบัผิดไดก้็จะตอ้งปรับให้ตก 
ปรับตกไม่พอนะคะ ผูบ้งัคบับญัชาอาจจะตอ้งไดรู้้ดว้ยว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีพฤติกรรม
เช่นไร น้อยคนท่ีจะมาต่อล้อต่อเถียงหลังจากท่ีเราปรับตกแล้ว เราจะมีเหตุผลช้ีแจง              
ไปดว้ย หากนักศึกษาขอ้งใจสงสัยก็จะมาติดต่ออาจารยม์าเอง แต่แทบจะไม่มีนะคะว่า 
สงสัยในประเด็นพวกน้ี เขาก็ตอ้งรู้ตวัว่าเขาทาํอะไรผิดพลาด เพราะฉะนั้นนักศึกษา
ทางไกลก็ตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีอาจารย์จบัโกหกและก็สอบตก ดิฉันแมแ้ต่สองสาม
บรรทดั  บรรทดับนเขียนอีกอย่างหน่ึง บรรทดัล่างเขียนอีกอย่างหน่ึง ก็จบัผิดได้ ส่ิง
เหล่าน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่เราอ่านรายงานนกัศึกษาปีหน่ึงหลายพนัฉบบั  ช่วงระยะเวลา
เป็น ยี่สิบ สามสิบปี น่ีแต่ละปีหลายพนัฉบบั ทาํให้เรารู้ทิศทางของนักศึกษาว่าจะไป             
ในทิศทางใด แลว้ก็คิดว่าการจดัการเรียนการสอนทางไกลน้ีมีคุณภาพแน่ เพราะว่าเรามี
กรอบให้เขาเดินตามและก็ประเมินผลไดค้่อนขา้งท่ีจะเป็นรูปธรรมและชดัเจน นัน่เป็น
การเรียนการสอนภาคปฏิบติัในชุมชน  

ประเด็นสัมภาษณ์  มีการดาํเนินงานท่ีมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่อยา่งไร และใชก้ลยทุธ์ในการจดัการ 
 อยา่งไร  
รศ.วารี แน่นอนค่ะวา่การจดัการเรียนการสอนหรือการทาํงานใด ๆ ก็แลว้แต่ มีปัญหาอุปสรรค 

 ทั้งส้ิน ไม่วา่จะจดัมาเป็นหลายสิบปี ก็ยงัมีปัญหาใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ ๆ  คงปฏิเสธไม่ได ้
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เพราะว่าเราไม่ได้เผชิญหน้ากนั นักศึกษาเราก็อยู่ไกล เราก็อยู่อีกแห่งหน่ึง ไม่เคยเห็น
หนา้ตากนัเลย อยูน่ราธิวาสเอย อยูเ่ชียงราย เชียงใหม่ อยูอ่มก๋อยเอย โอไ้กลมาก  ดิฉนัเคย
ไปลงพื้นท่ีในหลายจงัหวดั กบันกัศึกษา ตรงนั้นเองทาํให้ดิฉันเห็นความสําคญัของการ
จดัการเรียนการสอนทางไกล ไดเ้ห็นภาพท่ีนกัศึกษาเดินทางมาหาครู ทั้งครูและนกัศึกษา
ก็เป็นกาํพร้ากันทั้ งนั้น ไม่เคยเจอหน้ากัน การจัดการเรียนการสอน การดาํเนินงาน                   
มีอุปสรรคอย่างไร มีทั้งตวัอาจารยผ์ูส้อน มีทั้งสถานท่ีฝึกภาคสนามและตวันกัศึกษาเอง 
แต่ละประเด็นนั้นก็มีวิธีจดัการของมนัชนิดท่ีว่าชนะชนะ ไม่ให้มีแพแ้พ ้คือไดด้ว้ยกนั            
ทั้งสองอย่าง อย่าให้นกัศึกษาตอ้งมีปัญหา ขอให้ครูเป็นคนซ่ึงช่วยแก้ เพื่อให้นกัศึกษา
ได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด สมกับความตั้ งใจ ให้ทรัพยากรท่ีเขาต้องกระเบียดกระเสียน
ครอบครัวเพื่อท่ีมาเรียน ตรงน้ีเองดิฉันสํานึกในเร่ืองซ่ึงนักศึกษาไดเ้สียสละในการมา
เรียนกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นอยา่งยิ่ง เพราะฉะนั้นนกัศึกษาท่ีเคยเจอกนั 
เคยคลุกคลีกนัพอเจอหนา้กนัก็เขา้มากอด บอกวา่อาจารยคิ์ดถึงอาจารยจ์งัเลย อยา่งน้ีเป็น
ตน้ จะก่ีวนัก่ีเดินก่ีปีก็ยงัจาํภาพของนกัศึกษาท่ีผ่านการเรียนการสอนกบัดิฉันมา นะคะ 
และจาํกนัไดน้านแสนนานตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นสุดทา้ย ท่ีดิฉนัเกษียณอายุราชการมาตั้งแต่
เม่ือกนัยา  48  และนัน่เป็นภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัลูกศิษย ์มสธ.  

ปัญหาทางดา้นตวัอาจารยอ์าจจะมีในเร่ืองของขาดความเขา้ใจในวิธีจดัการ
เรียนการสอนทางไกล น่ีรุ่นแรก ๆ  รุ่นหลงัๆ ก็แทบจะเขา้ใจแลว้  ทีน้ีวิธีการแกไ้ขก็คือ
เชิญเขามารับการสัมมนาและส่งอาจารยท่ี์เราคิดวา่เราไวใ้จ อยา่งเป็นกลุ่มผลิตชุดวิชาน้ี
ออกไปตามศูนยบ์ริการการศึกษา หรือศูนยท่ี์เราจดัการศึกษาภาคปฏิบติัการพยาบาล            
ให้ไปเป็นพี่เล้ียงของอาจารยไ์กล ๆ สลบักนัไปสลบักนัมา คือกลุ่มผูผ้ลิตเอกสารการ
เรียนการสอนนั้นก็ย่อมมีความรู้ความเขา้ใจแนบแน่นกบั มสธ. เราก็จะส่งไปเช่น ปีน้ี            
ไปอุบล ไปเชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี  อะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี 
จะพยายามใหอ้าจารยท่ี์เป็นกลุ่มผลิตชุดวิชาออกไดไ้ปทาํความเขา้ใจกบัอาจารยใ์นพื้นท่ี  
ซ่ึงบางคร้ังอาจจะสัมมนาแล้วก็ยงัไม่เข้าใจ หรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาสัมมนา            
อนัน้ีเป็นส่ิงซ่ึงดิฉนัไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ  ก็คิดวา่แกปั้ญหาเหล่าน้ีไดไ้ม่ยากนกั  

 ปัญหาหรืออุปสรรคอนัท่ีสองก็เร่ืองการฝึก สถานท่ีฝึกปฏิบติั สถานท่ีฝึก
ปฏิบติันั้นฝึกหลายปีเขา้ก็จะซํ้ าซาก จาํเจ ไกล พอขยบัไปก็จะไกล อะไรอย่างน้ีนะคะ           
ซ่ึงก็พยายาม การแกปั้ญหาก็คือพยายามทาํความเขา้ใจให้อาจารยเ์ปล่ียนสถานท่ี และก็
อาจจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนสําหรับการจดัการเรียนการสอนในชุมชนเพิ่มข้ึนนิดหน่ึง 
เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจ ประเด็นต่อมาก็คือเสนอใหเ้ป็นแหล่งฝึกท่ีไดรั้บคาํชมเชยในโอกาส
วนัครบรอบมหาวิทยาลยัทุกปี โดยไดรั้บโล่เกียรติคุณ  นัน่ก็เป็นการสนบัสนุนให้เกียรติ
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คนซ่ึงช่วยเราในการจดัการเรียนการสอน อนัน้ีเราทาํให้สถานท่ีซ่ึงเราขอเป็นแหล่งฝึก
นั้นก็ช่วยเหลือเรามาดว้ยดีตลอด  

ประการท่ีสาม อุปสรรคในเร่ืองของนักศึกษาเอง อนัน้ีอุปสรรคอย่างอ่ืน         
ก็ไม่มากเท่าไหร่นกั แต่อุปสรรคท่ีนกัศึกษาไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือไดรั้บขอ้มูลข่าว
สาช้า ทาํให้ไม่สามารถท่ีจะแลกเวรกับเพื่อน ๆ ได้เข้ามาฝึกปฏิบติั อันน้ีเร่ืองใหญ่ 
เพราะวา่การจดัเรียนเขาจดัเป็นเดือน ๆ ล่วงหนา้ คร้ันจะแลกกนัก็ลาํบาก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งโรงพยาบาลท่ีมีคนอยู่น้อย บางท่านก็ลาพกัร้อน ลาคลอด ก็เป็นปัญหาสําหรับคนท่ี
เรียนหนงัสือกบั มสธ. พอสมควร ดงันั้นก็พยายามจะส่งเอกสารมให้เร็วข้ึน นานพอให้
นักศึกษาได้เตรียมตัว  และอีกช่องทางหน่ึงก็คือเปิดโทรศพัท์สายตรง ทั้งตัวเราเอง                
ตวัท่ีเป็นอาจารยป์ระสานงาน และทางสาขาวิชาดว้ย เพื่อท่ีให้เขาสามารถจะติดต่อกบั
มหาวิทยาลยัได้ อีกอย่างหน่ึง เราก็ทาํแผนปฏิบติัของสาขาวิชาว่า วิชาใดจะฝึกปฏิบติั
เม่ือไหร่ และจะสอบซ่อมเม่ือไหร่ อย่างน้ีเป็นต้น เพื่อให้มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน               
อนัน้ีก็เป็นเร่ืองของการดาํเนินงานเม่ือมีอุปสรรค  

ประเด็นสัมภาษณ์ มีการดาํเนินการอยา่งไรเพื่อใหห้ลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ และบณัฑิตพยาบาล เป็นท่ี 

 ยอมรับของสังคมและวชิาชีพการพยาบาล  
รศ.วารี ส่ิงน้ีดิฉนัคิดวา่ทุกสถาบนัคงจะคาํนึงถึงคุณภาพเป็นสาํคญั รุ่นแรก ๆ    ใหน้กัศึกษาสอบ 

ในข้อสอบของสภาการพยาบาล นักศึกษาสอบผ่านได้ระดับเดียวกันกับระบบปิด          
และดิฉนัสอนใหลู้กศิษยย์ดือกอยา่งสง่าผา่เผยวา่ เราเป็นมหาวิทยาลยัและไดใ้บประกอบ
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล ไม่แตกต่างจากสถาบนัอ่ืน  ดิฉันจดัให้มีชมรมบณัฑิต
พยาบาลศาสตร์ให้สมาชิกท่ีจบแล้วเป็นสมาชิก มีบตัรประจาํตวัของสมาชิก เรามีชมรม
บณัฑิตมาหลายปี และก็มีเข็มบณัฑิตติดอย่างสง่างามเป็นเขียวทอง เป็นบณัฑิต มสธ.  
ดิฉันจัดให้มีการประชุมทางวิชาการเป็นประจํา  ให้บัณฑิตได้มา เสนอผลงาน                         
เล่าประสบการณ์แลกเปล่ียนกนั โดยมีอาจารยจ์ากทั้งในและนอก มสธ.ร่วมเสวนาดว้ย 
ทาํเช่นน้ีมาตลอด ตอนกลางคืนก็มีงานเยือนเหยา้ มีการแสดงของศิษยเ์ก่าหลายภูมิภาค 
ชนิดกินเล่น เตน้กนั มีทั้งเสียงร้องไห้ หวัเราะ ไม่เคยคิดโกรธอาจารยท่ี์ทาํให้สอบซ่อม 
ขอบคุณอาจารย ์ หลายคนเรียนถึงปริญญาเอก ขอบคุณ มสธ. ท่ีเป็นด่านแรกให้เขาจบ
ปริญญาตรีใบแรก   
  ระยะหลงัเรามีการเปิดการเรียนการสอนถึงสหรัฐอเมริกา พวกเราเดินทาง
ไปสอนแม้แต่วิชาอนามัยชุมชนดิฉันก็ไปสอนเอง เพราะว่าเขามองชุมชนไม่ออก                  
เขาอยู่อเมริกาเป็นยี่สิบ สามสิบปี  ลูกศิษย์พวกนั้นก็มีงานมีการ เป็นถึงระดับนายก
สมาคม มาเรียนทางไกลกบัเรา เรียนแลว้สามารถสอบได ้ดิฉนัยงัท่ึงและช่ืนชม เขาบอก
เขาอ่านภาษาองักฤษง่ายกวา่ภาษาไทยเสียอีก อนันั้นเป็นเร่ืองจริง เพราะวา่ไปอยูน่านแลว้ 
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ทุกคนก็จบได้ และก็มาขอเรียนปริญญาโทอีกใบหน่ึง ก็เป็นบริหารการพยาบาล                         
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงซ่ึงดิฉันไดผ้่านร้อนผ่านหนาวมากบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
และได้จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2528                 
จน 2548 นั้น ก็ยี่สิบกว่าปี ดิฉันคิดว่านักศึกษาเราท่ีจบไป พูดได้เต็มปากได้เลยว่ามี
คุณภาพค่ะ  

ส่วนประเด็นสุดทา้ยท่ีอยากจะฝาก ก็คือ นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ของเรานั้ นลดน้อยไป ลดน้อยลงไปเพราะว่าเราปิดหลักสูตรพยาบาลเทคนิคกัน                    
ก็คงต้อง เปิดในระดับปริญญาโท อยากจะให้มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสอัน น้ี                       
สอนปริญญาโทให้มากยิ่งข้ึน เพื่อเราจะไดไ้ปพฒันาระบบบริการสาธารณสุขของเราให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป โดยมีปริญญาโทให้มาก ๆ สําหรับสถานศึกษาท่ีเป็นระบบปิดนั้น            
ก็ให้เขาทาํหนา้ท่ีเป็นสถานศึกษาท่ีผลิตปริญญาตรีอยู่เช่นเคย เราก็จะเปิดระดบัปริญญา
โทท่ีจะใหส้มดงัความตอ้งการของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเรา   

ดิฉันก็คงฝากไวแ้ค่น้ีนะคะว่า เป็นเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน              
ในหลักสูตรของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ดิฉัน             
รองศาสตราจารย ์วารี ระกิติ  ขณะน้ีก็ทาํงานให้กบัสังคม อยู่ท่ีบา้นเกิด อาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็อยู ่ ขอบคุณค่ะ 

 


