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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ พรจันทร์  สุวรรณชาต 

ผู้ให้สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย์ พรจันทร์  สุวรรณชาต 
ตาํแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. 

ประธานคณะทาํงานหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์  ปี พ.ศ.  2526 และ 
ผูบุ้กเบิกการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัพยาบาลทางไกล มสธ. 

ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิประจาํสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   และกรรมการสภา 
การพยาบาล    อดีตประธานคณะกรรมการประจาํสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์                     

วนัท่ีสัมภาษณ์   21 มิถุนายน 2553 

ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร.บุญ ทิพย ์ สิริธรังศรี 

 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์ะขอคุยเลยนะคะ ในฐานะท่ีอาจารยเ์ป็นผูบุ้กเบิกยุคแรกของหลกัสูตรพยาบาล

ศาสตร์ พยาบาลทางไกล รวมทั้งเป็นคณะบดีคนแรกหรือประธานสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ขออนุญาตเรียนถามอาจารยย์อ้ยอดีตยุคแรก วา่อาจารยม์าอยูปี่ไหนนะคะ  

รศ.พรจนัทร์  ปี 2526 ค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์   2526 ช่วงนั้ นอาจารย์ทาํงานอยู่ท่ีไหนแล้วคิดอย่างไนถึงมาทาํงาน มสธ. เพราะเป็น

มหาวทิยาลยัเปิดใหม่ แลว้ถา้มาแลว้ตอ้งมีงานมากมายแน่นอนเลย 

รศ.พรจนัทร์    ดิฉันเป็นคนท่ีเรียกว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาพยาบาลมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             

คืออยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็สอนการพยาบาลในทางมารดาทารกทางสูตศาสตร์               

และบงัเอิญไดรั้บทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนของรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อทางดา้น

การพยาบาลอายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์ ก็มาอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี น้ี                        

โดยการสอนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนช่วงท่ีมาอยู่พอดีขณะนั้ นก็มีการเปิดสอน             

ของระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็สนใจสมัคร                    
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เป็นนักศึกษาในรุ่นแรก ก็ในปีแรกท่ีเปิดดิฉันเรียนในบริหารการศึกษาและพอดี                      

ในเ ร่ืองของการสอนเม่ือจบการศึกษาจากต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่มาสอน                        

ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์แล ะศัลยศาสตร์พอดีคณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอน                 

ในหลกัสูตรต่อเน่ือง 2 ปี เขาเรียกหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต  ไม่ใช่ค่ะเป็นศิลปศาสตร์

บณัฑิตคือมาเรียนต่อ 2 ปีเป็นปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บณัฑิต   

                                               ในประสบการณ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชระหว่าง               

ท่ีศึกษาตาํรา ดิฉันก็นึกถึงการเรียนการสอนการทางพยาบาล   มาคิดวา่ถา้เราจะสอนคน           

ใหไ้ปรับผดิชอบชีวติคนอ่ืน   แต่การเรียนการสอนของเรายงัใชก้ารควบคุมกาํกบัค่อนขา้ง

มากกว่า  แต่เม่ือเขาจบแล้วจะไปรับผิดชอบชีวิตคนอ่ืน ความจริงมาชอบในการเรียน          

การสอนบรรยากาศในตาํรา ก็เลยคิดเอารูปแบบของการจดัทาํตาํรานั้นมาทาํในสาขาวิชา 

ดิฉันก็เอามาจดัแบ่งให้อาจารยส์อนเป็นระบบคนละระบบเน่ืองจากว่าภาควิชาของเรา           

เป็นอายุรศาสตร์และศลัยศาสตร์รวมกนั และเม่ือจดัอาจารย์สอนเป็นระบบอย่างเช่น                  

ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ  ระบบประสาท และเม่ือเป็นระบบ                  

ให้อาจารย์เขียนตําราข้ึนมาของแต่ละระบบ แล้วเราใช้ตาํราเป็นเร่ืองของการสอน                   

แต่ระบบไม่บรรยายเราจะมีการ assignment ให้นกัศึกษาเอาไปจดัทาํรูปแบบแบ่งเป็นกรุ๊ป

ในเร่ืองของแต่ละโรค แล้วให้อาจารยม์านัง่ฟังทั้งหมดทั้งภาควิชา และอาจารยจ์ะคอย

เสริมเติมเตม็หรือวา่ซกัถามใหค้วามรู้ท่ีเพิ่มนกัศึกษา  ซ่ึงวธีิการอยา่งน้ี ดิฉนัก็มองเห็นจาก

วธีิการศึกษาจากตาํราเขา้มาใช ้ความจริงก็เป็นแค่เด็กนกัศึกษาพยาบาลชั้น ปี 2 เท่านั้นเอง 

แต่ว่าเขาก็ทาํได้ดีเพราะว่าเป็นการเร่ิมต้นคร้ังแรก ท่ีว่าเขาพึ่ งจบปีหน่ึงแล้วข้ึนปีสอง     

แลว้ก็มาเจอในระบบแบบน้ี แต่ว่าในการเรียนการสอนท่ีอาจารยเ์ขา้ทั้งหมดโดยเฉพาะ        

เขาแบ่งกลุ่มแลว้เอางานเขา้มาเสนอ อาจารยจ์ะทาํให้นกัศึกษาต่ืนตวั แลว้ก็ตอ้งไปเตรียม

ตัวมาบรรยายในรายละเอียดคือนักศึกษาต้องไปอ่านหนังสือมาก่อน อ่านตํารา                    

ท่ีเราจดัเตรียมมาก่อนเสร็จแลว้เขาก็ไปหาความรู้เพิ่มเติม อาจารยน์กัศึกษามานัง่นาํเสนอ

ใหค้วามรู้เพิ่มเติมทั้งทางดา้นอายรุศาสตร์ และศลัยศาสตร์รวมกนั เราเป็นภาควิชาเดียวกนั 

นั้นเป็นสาเหตุจูงใจ นั้นคือการสอนในหลกัสูตร 4 ปี และเน่ืองจากดิฉันตอ้งรับผิดชอบ

สอนนกัศึกษาต่อเน่ือง 2 ปี โดยเพราะการเรียนการสอนทางคลีนิกท่ีนัน่ตอนช่วงนั้นการ

เรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์โดยภาควิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์                      

มีดิฉันผูท่ี้เรียกว่าจบปริญญาโทอยู่คนเดียว ดังนั้นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์พึ่ งจบใหม่ ๆ            
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และระดบัปริญญาทั้งหมด ทีน้ีก็เป็นการยากลาํบากท่ีเอาอาจารยท่ี์จบใหม่ ไปดูแล ไปสอน

ทางคลีนิก คนท่ีมาเรียนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากวา่ อาจารยท่ี์จะสอนอีก เพราะฉะนั้น

ดิฉันก็ตัดใจท่ีว่า ดูแลคนเดียวทั้ งคลีนิกเพราะฉะนั้ นนักศึกษาทั้ ง 34 คน ในรุ่นแรก                   

เป็นรุ่นแรกท่ีลงคลีนิกพอดี ดิฉันต้องไปดีไซน์วิธีการเรียนการสอนทางคลีนิกให้เขา         

ดิฉันก็ใช้วิ ธีการสอนแบบผู้ใหญ่เน่ืองจากว่า เป็นผู ้ท่ี มีประสบการณ์ผู ้ท่ีมา เรียน                      

เป็นผูอ้าวุโสทั้งนั้น เป็นผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล 3 คน เป็นหวัหนา้พยาบาล เป็นครู

พยาบาล เพราะฉะนั้นเป็นการยากท่ีจะเอาอาจารยม์าคุมทางคลีนิก เพราะฉะนั้นดิฉันมา

สอนมาดูแลเองทั้ งหมดทั้ งข้ึนวอดทั้ ง 34 คน ข้ึนวอร์ด 9 แห่ง ดิฉันดูคนเดียวหมด                    

แต่ก็อาศยัมีการทาํ assignment ท่ีให้กบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจน แลว้ให้เรารันงานเอง แลว้ดิฉนั

ก็จะเลือกไปท่ีวอดไหนแต่ในขณะเดียวถ้าทางนักศึกษาข้ึนวอดสัปดาห์ละ 2 ว ัน                       

เขามีปัญหาเขาสามารถโฟนเรียกดิฉันได้ตลอดเวลาในนั้น น้ีคือการสอนแบบผูใ้หญ่ 

เพราะฉะนั้นดิฉนัจะไปเม่ือไรก็ไดไ้ม่มีใครรู้ น่ีก็เป็นการเร่ิมการสอนศึกษาแบบผูใ้หญ่ 

ผูส้ัมภาษณ์    เรียนถามอาจารย์ว่ารูปแบบตรงน้ีอาจารย์ได้มาจากการท่ีอาจารย์ไปต่างประเทศมา            

หรือมาไดรู้ปแบบมาท่ีวา่อาจารยม์าเป็นนกัศึกษา มสธ. แลว้เห็นการเรียนการสอนเช่นน้ี 

รศ.พรจนัทร์    ดิฉันคิดว่าบงัเอิญตอนท่ีไปต่างประเทศนั้นไม่ได้ไปดูการศึกษาในเร่ืองน้ีเลย      แต่ถ้า           

พูดถึงเร่ืองเป็นการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีดิฉัน เรียนเองคือครูไม่ได้มาจํ้ า จ้ีจ ํ้ าไช             

ครูใหเ้ราเลือกไปศึกษา ไปเลือกโรงพยาบาลเองท่ีจะฝึก เลือกเคสท่ีจะนั้นเอง ท่ีเรามาคิดดู

วา่ความจาํเป็นบงัคบัวา่สถานท่ีท่ีวา่ เรียนให้อาจารยท์ราบวา่อาจารยมี์ประสบการณ์นอ้ย

เราก็มาคิดหาวิธีการท่ีจาํทาํยงัไง พอดีมนัก็ไปเข้าเร่ืองท่ีว่าเป็นการศึกษาแบบผูใ้หญ่               

แลว้มีใบประกอบวชิาชพพแลว้ 

ผูส้ัมภาษณ์    ดูเหมือนอาจารย์สนุกกับการทํางานในขณะนั้ นแล้วอาจารย์ตัดสินใจอย่างไรถึงได ้            

ทาํงานท่ีมสธ. 

รศ.พรจนัทร์  จากประสบการณ์อันน้ีทําให้ดิฉันได้มีการเอาไปประยุกต์ในการเรียนการสอน                      

ในหลกัสูตร  ปี 4 และ  2 ปีพอดีช่วงขณะนั้นดิฉันก็เรียน เป็นนกัศึกษาทางดา้นบริหาร

การศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและบงัเอิญดิฉนัก็ยา้ยไปสงขลานครินทร์

ไปเป็นหัวหน้าพยาบาล อาจารยก์็คงจะถามว่าเป็นครูอยู่ดี ๆ  แล้วไปเป็นทาง service                 

ท่ี ดิฉันก็ คิ ด อีก ว่า กา ร ท่ี ไ ปเ ป็นหัวหน้า พย าบ า ลไ ม่ ใ ช้ เ ร่ือง ง่า ยนัก  แล้วก็พ อดี                           

เป็นโรงพยาบาลในระดบัมหาวทิยาลยั โรงพยาบาลท่ีเขากาํลงัจะเปิดใหม่ ท่ีน้ีเราก็มาคิดดู
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ว่าเราเป็นนักการศึกษาเราเป็นฝ่ายผลิตไปยงัไง ฉะนั้นเราเป็นผูใ้ช้เม่ือเราผลิตไปแล้ว             

เราจะใชย้งัไง มนัก็เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายดี ดิฉนัก็ไปสงขลานครินทร์ ไปเป็นหวัหนา้พยาบาล 

ก็คิดวา่คงไปอยู่ช่วงระยะหน่ึงเพราะจริง ๆ แลว้ใจชอบในเร่ืองของการสอนคือการสร้าง

คนการผลิตคนเป็นส่ิงท่ีเรียกว่ามนัจะทาํได้กวา้งขวางท่ียิ่งใหญ่มากกว่า    แล้วบงัเอิญ         

ช่วงท่ีไปอยู่สงขลานครินทร์ดิฉันก็ใกลจ้ะจบ เหลือ 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของสุโขทยัธรรมา           

ธิราช มีชุดประสบการณ์วิชาชีพท่ีดิฉันต้องเข้าไปอบรมก็เลยสมคัรเข้าประสบการณ์

วชิาชีพท่ีปัตตานีซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

ท่ีน้ีก็บงัเอิญไปพบกบัศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ท่านมาเป็นหวัหน้า

คณะวทิยากรตอนนั้น   ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และดิฉนั

ไดรั้บทราบวา่สาขาวชิาพยาบาลก็จะเปิด ดิฉนัไดเ้รียนถามท่านไดคุ้ยกบัท่าน ดิฉนัก็สนใจ

สมัครจากประสบการณ์ท่ีนํามาใช้ตอนท่ีขณะอยู่ขอนแก่นและตอนท่ีมาอยู่สงขลา               

และอีกคนท่ีมีอิทธิพลต่อการท่ีดิฉันมาทาํงานน้ี  ดิฉันก็เป็นลูกศิษย์รองศาสตราจารย ์                 

ละออ กุลตางกุล ดิฉนัมองท่านเป็นรูปแบบของนกัวิชาการท่ีมีมาตรฐาน ดิฉนัไปทราบวา่

คณะพยาบาลท่ีศิริราชมีหลกัสูตรต่อเน่ืองของปริญญาตรี ซ่ึงมีการให้พยาบาลไปเรียน                

1 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นเรียนด้วยตนเองในท่ีทาํงานท่ีเดิม ในขณะนั้นดิฉันเรียน            

ตามตรงนะคะ ไม่น่าจะทาํได้ไม่น่าจะได้มาตรฐาน แล้วคนท่ีทาํคือรองศาสตราจารย ์          

ละออ กุลตางกุล ซ่ึงดิฉันมองท่านเป็นคนท่ีว่าเพอร์เฟค  ทาํในเร่ืองมาตรฐาน ดิฉัน                     

ก็เป็นคนพูดตรงนะคะ มีโอกาสพอดีท่านไปเป็นคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีสงขลา

นครินทร์ ดิฉันก็ถามท่าน ขอเรียนถามท่านตรง ๆ ว่าท่านคิดย ังไงถึงได้มาทําใน              

ลักษณะอย่างน้ีซ่ึงไม่น่าจะทําได้ไม่น่าได้มาตรฐาน ท่านก็บอกว่าท่านก็มาคิด ๆ                         

ดูว่าวิชาชีพครูท่ีเขาให้มีการสนับสนุนให้จบให้ต่อเน่ือง เขามีการสนับสนุนส่งเสริม              

กันดีในวิชาชีพครู แต่วิชาชีพพยาบาลเราจะมากีดกั้นกันทาํไมถ้าเราสารมารถทาํได ้                

โดยท่ีได้มาตรฐานมนัเป็นการช่วยคนของเรา พอดิฉันได้ฟังเหตุผลของท่าน ดิฉันเช่ือ               

ในท่าน ท่านยงัยึดในเร่ืองมาตรฐานเป็นสําคญั เพราะฉะนั้นท่านเรียน 1 เทอมทาํได ้                   

ถ้าหากสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมาทาํเป็นระบบสอนทางไกลทั้งมหาวิทยาลัย ดิฉันคิดว่า        

เร่ืองมาตรฐานน้ีก็คงจะเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ความสนใจจากท่านอาจารย ์            

ละออเป็นจุดหน่ึง เม่ือมีโอกาสพบท่านศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ดิฉนัคุยกบัท่าน 

ท่านบอกว่าจะเปิดในปี 28  ตอนนั้ นท่ีคุยกับท่านปี 26 เปิดปี 27 ดิฉันก็เรียนกับท่าน                   
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ก็สนใจ  ดิฉันก็คุยกบัท่านแลว้อยู่ ๆ ก็มีใบสมคัรส่งมาหาดิฉันท่ีสงขลา ดิฉันก็สมคัรมา 

แลว้ก็มาสอบก็มีการสอบนะคะ รู้สึกวา่รับไวค้นเดียวดือตวัดิฉนัเอง แลว้ก็มาพบท่านรอง

ศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร รู้สึกวา่สงขลาเปิดไปไดปี้น่ึง ปี 2526 แลว้พอจะ

ยา้ยมาก็รู้สึกเป็นห่วงทางโนน้ดว้ย ก็มาเรียนท่านอาจารยท์องอินทร์ วา่จะขอเล่ือนไปก่อน

ไดไ้หมยงัไม่ตอ้งรีบมา ท่านก็บอกวา่ผมจะเก็บไวใ้ห้ อาจารยจ์ะมาเม่ือไรแลว้แต่อาจารย์

สะดวก ดิฉันก็รู้สึกคงไม่ดี เขาอุตส่าห์ เลือกเราแล้วคนอ่ืนก็ไม่เอา  เด๋ียวไม่มาแล้วมนั               

ก็ไม่ดี  ก็เลยตอ้งตดัใจมาก็เลยมาท่ีสุโขทยัธรรมาธิราชในปลายปี 26 

ผูส้ัมภาษณ์    พออาจารยม์าถึงท่ีทาํงานมีใครในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพซ่ึงพยาบาลเป็นแขนงหน่ึง

ในนั้นมีใครมาก่อนหน้านั้นบา้งพออาจารยม์าต่อช่วงเขาเร่ิมทาํอะไรไวห้รือวา่อาจารยม์า

เร่ิมทาํมาเร่ิมคิด 

รศ.พรจนัทร์   การเร่ิมทาํมีมาก่อนหน้านั้นตั้ งแต่ท่ีสมยัท่ีดิฉันอยู่ท่ีขอนแก่น ดิฉันทราบดีว่าอาจารย์

สายหยดุ ท่านมาผลิตและสร้างหลกัสูตรอยูต่อนนั้นดิฉนัไม่ไดถู้กใชใ้นเร่ืองน้ี เพราะท่าน

ใช้ในส่วนท่ีขอนแก่น เพราะว่าหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตซ่ึงเปิดไม่มีใครรับงานอนัน้ี

เลยเพราะฉะนั้นดิฉันก็รับงานหนักอยู่ทางด้านนู้นก็ ทางด้านน้ีก็ไม่ได้เขามาเก่ียวขอ้ง              

ก็ รู้สึกว่าท่านอาจารย์สายหยุดมา ท่านอาจารย์อรุณท่านเป็นเลขาแล้วก็มีอาจารย ์                

ทางกรุงเทพฯอีก ท่านอาจารยว์รรณวิไล ท่านอาจารยสุ์จินต์ ดิฉนัก็จาํไม่ไดท่ี้ท่านช่วยอยู ่

แล้วช่วงท่ีดิฉันยา้ยมาอยู่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว ท่ีเป็นอาจารย์ประจาํก็มีท่านรอง

ศาสตราจารยก์นัยา  กาญจนบุรานนท์  รองศาสตราจารย์วารี  ระกิติ ท่านอาจารยพ์าณี         

ก็รู้สึกวา่มีเพียงเท่านั้น  

ส่วนอาจารยท่ี์ผลิตชุดวชิามีอยูแ่ลว้อยา่งชุดวชิามโนมติและกระบวนการทาง

พยาบาลก็มีท่านอาจารย์มยุรามาเป็นประธานชุดแต่ได้ข่าวว่าเปิดมาผลิตมา 2 ปี แล้ว

หนังสือยงัไม่ออกไปถึงไหนแล้วดิฉันมาอีก 6 เดือนจะเปิดรับนักศึกษา  แล้วก็กรณี                  

ชุดเลือกสรรต่าง ๆ ดิฉนัไม่ไดม้ายุง่เร่ืองโครงสร้างหลกัสูตรไม่ไดดู้แลเลยแต่เขาจดัเสร็จ

ไว้เ รียบร้อยแล้วว่า มี ชุดวิชาอะไรบ้าง  ก็ มี ชุดกรณีเ ลือกสรร 1234 ในขณะนั้ น                           

ชุดโปรโมชัน่ พรีวิชัน่  ตามแผนเดิมในขณะนั้นเท่าท่ีทราบ แลว้พอมาผลิตจริง ๆ ดิฉันก็

มาเป็นเลขาชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล ก็ตอ้งทาํให้เสร็จภายใน 6 เดือนนั้น

เลย แลว้ดิฉนัก็เป็นประธานชุดกรณีเลือกสรรการพยาบานฉุกเฉินและวิกฤตไม่เอาแลว้นะ

คะ 1234 เพราะดูแล้วเป็นไปไม่ได้มันค่อนข้างยากลําบากก็เลยเปล่ียนเป็นชุดกรณี
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เลือกสรรการพยาบานฉุกเฉินและวิกฤต กรณีเลือกสรรฟ้ืนฟูสภาพร่างกายมารดาทารก

และจิตเวชและการพยาบาลชุมชน ซ่ึงดูแลว้จะเรียกวา่ 1234 ก็ไม่ใช ้จะเรียกวา่ โปรโมชัน่ 

พรีวิชัน่  ก็ไม่ใช่แต่มนัก็อิง ๆ อยู่ก็ทาํเป็นเข่าใจวา่กรณีเลือกสรรร่างกายมารดาทารกและ

จิตเวชนั้น เป็นเร่ืองของการท่ีว่า โปรโมชั่นเป็นการส่งเสริมสุขภาพโปรโมชัน่ พรีวิชั่น  

มาเร่ืองการบริหารชุมชน เป็น พรีวชิัน่  แลว้มีฉุกเฉิน แลว้มีฟ้ืนฟู เป็น 4 ชุด ท่ีมนัใกลเ้คียง

ท่ีสุด ในเร่ืองของการพฒันาหลกัสูตรท่ีดิฉันเรียนอาจารยแ์ลว้ว่า 1 จากประสบการณ์ทาํ

เร่ืองการศึกษามาตลอดแลว้ก็มาไดรั้บการกระตุน้จากการสัมผสักบัระบบการศึกษาในการ

สอนทางไกล จากการท่ีเป็นนกัศึกษาในรุ่นแรก แลว้พอดีไดเ้อามาทดลองใชก้บันกัศึกษา

พยาบาลในหลกัสูตรทั้ง 2 ปี ทั้ง 4 ปี เนน้ในเร่ืองของ Directed centerโดยท่ีผูเ้รียนเป็นตวั

สําคญั Student Center หรือวา่เป็น Adult Learnerในการศึกษาเอาผูเ้รียนเพราะหลกัสําคญั

วชิาชีพการพยาบาลถา้เราไม่สามารถสร้างคนรับผดิตนเองในเร่ืองการเรียนการสอนไดม้นั

ก็ยากท่ีจะทาํใหเ้ขารับผิดชอบชีวิตคนอ่ืนไดเ้หมือนกนั ดิฉนัคิดวา่ตอ้งปลูกฝังเจตคติ และ

ในเร่ืองของนกัศึกษาตอ้งรับผิดชอบตวัเองให้ไดซ้ะก่อน ในเร่ืองน้ี น้ีคือท่ีมาของเขา้มาสู่

ในเร่ืองการศึกษาทางไกลมนัเป็นเร่ืองใหม่ก็น่าทา้ทายดีใช่ไหมค่ะอาจารย ์

ผูส้ัมภาษณ์    ค่ะ คราวน้ีในช่วงการวางแผนการออกแบบวิธีการฝึกปฏิบติัซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจสําคญัมาก

ในเร่ืองการศึกษาทางไกล ใครได้ออกแบบตั้งแต่แรกหรือว่าพึ่ งมาออกแบบในช่วงท่ี

อาจารยม์าค่ะ 

รศ.พรจนัทร์     ความจริงแลว้ในเร่ืองของการทางคลีนิกนั้น เรียกว่าไม่มีเลย แต่เพียงแต่ว่าเป็นเร่ืองของ

การจดัทาํตาํราท่ีเป็นเล่ม ๆ แต่วา่ยงัไม่มีการ Design  ในเร่ืองของการฝึกทางดา้นคลีนิกเลย

เพราะวา่ผูท่ี้มาเขียนตาํราของเราเป็นคนนอกซะส่วนใหญ่ และส่วนมากก็เป็นผูใ้หญ่ ส่วน

การลงทางคลีนิกมนัก็ยากท่ีคนจะมานั้น คนท่ีจะมาทาํทางคลีนิกไดดี้ อนัท่ีหน่ึง ตอ้งเขา้ใจ

ระบบของการศึกษาทางไกลของสุโขทยัธรรมาธิราช เขามีระบบการเรียนการสอนอยา่งไร 

อนัน้ีเป็นตวัสําคญั ถา้เขา้ใจเร่ืองอนัน้ีแล้วตอ้งเป็นคนท่ีลงการเรียนการสอนทางคลีนิก

ของนักศึกษาอย่างนั้น จริง ๆ และบงัเอิญดิฉันก็ได้ เขาก็ได้ประสบการณ์อย่างท่ีเรียน

อาจารย์แล้วท่ีเอาไปทดลองใช้แล้วก็มาดูของระบบการศึกษาการฝึกของสุโขทัย                 

วิธีการท่ีมาคิดอย่างน้ีนั้ น ดิฉันก็บังเอิญเป็นเลขานุการเป็นบรรณาธิการของชุดวิชา                 

การฟ้ืนฟูสภาพดว้ย 

ผูส้ัมภาษณ์    อนัน้ีเป็นชุดฝึกปฏิบติัชุดแรกรึเปล่าค่ะ 
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รศ.พรจนัทร์    ชุดฝึกปฏิบติัชุดแรกทั้ง 2 ชุดน้ีไปดว้ยกนั ดิฉนัเม่ือไดคิ้ดอนัน้ีก็เขา้สู่คณะเป็น  Course 

team 

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารยคิ์ดอย่างไรในตอนนั้นท่ีแบ่งการฝึก แบ่งออกเป็นก่ีแบบ และแต่ละแบบมีท่ีมา         

คิดอยา่งไร แลว้อาจารยก์รุณาเล่าใหฟั้งเพราะถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญั 

รศ.พรจนัทร์   ก็คือว่าอย่างของมหาวิทยาลยัมีการฝึกอย่างไรบ้าง ก็ใช้คาํศพัท์ของทางมหาวิทยาลัย              

ฝึกดว้ยตนเองมีก่ีอยา่งนะค่ะอาจารย ์มีการฝึกดว้ยตนเอง  

ผูส้ัมภาษณ์    มีการฝึกฉะเพราะกรณี 

รศ.พรจนัทร์    ไม่ ใ ช่ ฝึกด้วยตนเอง  และฝึก เส ริม  ของ เรา มีสอนเสริม มีการเ รียนด้วยตนเอง                              

มีการสอนเสริม 

ผูส้ัมภาษณ์   เด๋ียวค่ะอาจารยข์อตรงน้ีใหม่เพื่อท่ีจะบนัทึกตรงน้ีลง 

รศ.พรจนัทร์    ค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารยก์รุณาเล่าให้ฟังอีกสักคร้ังค่ะ วา่วิธีการคิดเพราะอาจารยเ์ขา้มาตอนนั้นยงัไม่มีการ

วางรูปแบบในการฝึกเลยบังเอิญชุดวิชาท่ีอาจารย์ต้องมารับผิดชอบและต้องมา                    

เป็นประธาน คือชุดวชิาฉุกเฉินและวิกฤตกรณีเลือกสรรฉุกเฉินและวิกฤตและฟ้ืนฟูสภาพ

ดว้ย อาจารยมี์วธีิคิดวางรูปแบบในการฝึกอยา่งไร อาจารยก์รุณาเล่าใหฟั้งท่ีมาของตรงน้ี 

รศ.พรจนัทร์    ก็คือดูหลกัของมหาวิทยาลยัก่อน คือมีการฝึกดว้ยตนเอง คือมาจาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

แลว้ก็การท่ีจะเรียนรู้เสริมทกัษะ ก็เป็นการฝึกเสริม ฝึกกรณีเน่ืองจากวา่ในวิชาชีพของเรา 

ต้องมีการดูแลคนไขเฉพาะ case เพราะฉะนั้ นฝึกกรณีก็เป็นการข้ึนปฏิบัติจริง ก็คือ            

ฝึกกรณี  ส่วนเร่ืองของการฝึกดว้ยตนเอง ฝึกเสริมจะเป็นในเร่ืองของสามารถทาํได ้                     

ผูส้ัมภาษณ์    ตอ้งมีอาจารยม์าช่วยสอน เสริมเพื่อจะเสริมทกัษะปฏิบติัการพยาบาล  

รศ.พรจนัทร์    ใช่ เพราะฉะนั้นในเร่ืองคาํจะตอ้งอิงระบบมหาวทิยาลยั 

ผูส้ัมภาษณ์ คือใชแ้นวคิดในระบบเปิดของมหาวทิยาลยั 

รศ.พรจนัทร์    ของมหาวทิยาลยัมีอยู ่

ผูส้ัมภาษณ์ แลว้เรานาํมาเทียบเคียง 

รศ.พรจนัทร์    มนัตอ้งไปดว้ยกนั 

ผูส้ัมภาษณ์ นั้นคือท่ีมา 

รศ.พรจนัทร์    มนัจะไปแตกต่างกนัไม่ได ้Safe  learner นกัศึกษาตอ้งศึกษาเอง 

ผูส้ัมภาษณ์ ก็คือการฝึกปฏิบติั 
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รศ.พรจนัทร์    ฝึกปฏิบติัก็ทาํดว้ยตนเอง ส่วนฝึกเสริมตอ้งไปวนัท่ีมีอาจารยเ์ขา้มาดว้ย อนัน้ีก็จะไป

สอดคลอ้งกบัระบบของมหาวทิยาลยั  

ผูส้ัมภาษณ์  ตอนนั้นผูท่ี้เขา้มาร่วมคิดเป็นใครค่ะ 

รศ.พรจนัทร์    คือ Course  team แต่วา่เราตอ้งคิดเป็นตุก๊ตาแลว้เอาเขา้ไป 

ผูส้ัมภาษณ์ จะเรียกไดว้า่อาจารยเ์ป็นผูท่ี้มาวางรากฐานการจดัการศึกษาภาคปฏิบติัไดไ้หมค่ะ ถา้เรียก

แบบน้ี เพราะว่าอาจารยเ์ขา้มาตอนนั้นยงัไม่ไดว้างแผนฝึกปฏิบติัไวแ้ต่มีหลกัสูตรไวแ้ลว้ 

แต่บัง เ อิญชุดวิชาของอาจารย์เ ป็นชุดวิชาท่ีนําล่องก่อนผนวกกับประสบการณ์                         

ของท่ีอาจารยมี์ทั้งในการจดัการศึกษาและมีคลีนิกและอาจารยก์็เป็นลูกศิษยข์องมสธ.                      

ก็จะรู้ระบบทางไกลจึงไดมี้ความคิดลอ้รับปรัชญาแล้วก็ระบบการจดัการเรียนการสอน

ทางไกล ดาํเนินการในรูปแบบของ Course  team แลว้อาจารยเ์ป็นประธานชุด 

รศ.พรจนัทร์  คือเป็นการริเร่ิมทางความคิด และนาํเสนอไปใน Course team โดยการท่ีวา่ช้ีแจง้ดว้ยความ

เป็นเหตุเป็นผล เพราะฉะนั้นความยอมรับใน Course  team ดิฉันให้เป็นเครดิตของ 

Course  team ถา้จะบอกไดว้า่เป็นความคิดริเร่ิมนั้นก็ใช่โดยร่างเป็นตุ๊กตาเขา้ไปแต่วา่เป็น

เหตุเป็นผลท่ีสอดคลอ้งถา้เราจะทาํอะไรเขา้ไปโดยไม่มีหลกัการและเหตุผลก็ไม่ได ้   แต่

เม่ือนาํเขา้ไปแลว้ก็เป็นท่ียอมรับ Course  teamระดบัสาขา ระดบัมหาวทิยาลยัเลย 

ผูส้ัมภาษณ์   ช่วงนั้นใครเป็นประธานกรรมการประจาํสาขาค่ะ 

รศ.พรจนัทร์  ตอนนั้นท่ีดิฉันมา รู้สึกว่ารองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  รักษาการอยู่ และต่อมาท่าน

อาจารยกิ์ติ และท่านอาจารยก์ญัญาหลงัสุด ถา้จาํไม่ผดิอาจารยต์อ้งไปเช็คดูอีกท่ี 

ผูส้ัมภาษณ์   งั้นตอนนั้ นอาจารย์ทองอินทร์  รักษาการอยู่ตอนแรก แล้วก็ได้ร่วมกระบวนการคิด

การศึกษาภาคปฏิบติั 

รศ.พรจนัทร์    เพราะว่าพอดิฉันนําโดยหลักของระบบมหาวิทยาเข้ามาจึงไม่เป็นท่ีโตแย้งของทาง

มหาวิทยาลยัเลย  เพราะมนัสอดคล้องไปไดห้มด แต่ในขณะเดียวกนัในวิชาชีพของเรา

จะตอ้งทาํอยา่งไร 

ผูส้ัมภาษณ์   หลงัจากท่ีมีการคิดแบบน้ีแลว้เวลาลงสู่การปฏิบติัในระยะแรกการท่ีเชิญคนทัว่ประเทศ  

มาสัมมนาเพื่อจะเตรียมความพร้อมและให้เขาเกิดความเขา้ใจวา่การเรียนทางไกลทางการ

พยาบาลมีความแตกต่างในชั้นเรียนอย่างไร ซ่ึงมนัใหม่หมดเลย อาจารยไ์ดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการเตรียมคนท่ีจะมาช่วยอยา่งไร 
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รศ.พรจนัทร์    หน่ึงเราตอ้งเตรียมคู่มือของเราให้ชัดเจน และก็อธิบายเร่ืองของการฝึกต่าง ๆ  อนัท่ี 2            

ในการเชิญคน เราก็ตอ้งเชิญคนเลือกคนท่ีว่าเรียกว่าเป็นนักการศึกษาและมีความเขา้ใจ 

และอีกอย่างหน่ึงดิฉันก็ บงัเอิญตอนท่ีสอนอยูท่ี่ขอนแก่นลูกศิษยเ์ป็นระดบัผูอ้าํนวยการ

วทิยาลยัพยาบาล เป็นอาจารยพ์ยาบาลเยอะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ดีวา่ดิฉนัเป็นคนยงัไงใน

เร่ืองของมาตรฐาน 

ผูส้ัมภาษณ์   เช่นเดียวกบัตอนท่ีอาจารยเ์คยยอมรับอาจารยล์ะออแลว้ยงัไงไปถามอีก 

รศ.พรจนัทร์  ใช้ เพราะฉะนั้นยกตวัอยา่ง ง่าย ๆ  อย่างอาจารย ์ทาํงานและเรียนมากบัดิฉันรู้ว่าดิฉันมา

เป็นยงัไงเวลาเชิญอาจารยม์าสอนเสริมทุกคนไดรั้บเกียรติมากเลยเพราะเขามองว่าดิฉัน

ทาํงานอยา่งมีมาตรฐาน ดิฉนัคิดวา่ความเช่ือในตวับุคคลก็มีอยู ่

ผูส้ัมภาษณ์   เท่าท่ีสัมภาษณ์มาก็มีความศรัทธาในตวับุคคลก่อน เพราะระบบก็เป็นระบบใหม่ กบัแรง

ตา้นของพยาบาลท่ีจะลุกข้ึนมาวา่ทางไกลจะไดฝี้กไดอ้ยา่งไร 

รศ.พรจนัทร์  แลว้คนท่ีเป็นลูกศิษยข์องดิฉันก็รู้ดีว่า ดิฉันไม่ทาํอะไรท่ีเป็นมาตรฐาน เพราะเวลาท่ีเขา

เรียนกบัดิฉนัเขาเหน่ือยยากอยา่งไร แต่มีอยา่งหน่ึงท่ีไดม้าเรียนรู้ระหวา่งท่ีมาเป็นอาจารย์

ท่ีสุโขทยัธรรมาธิราชด้วยทาํให้เสริมเติมเต็มไปเร่ือย ๆ  ก็นึก ๆ ดูว่าถ้าทาํทั้งประเทศ          

บางคนท่ีรู้จกัเราก็ไวใ้จได ้บางท่ีเราเชิญคนท่ีไม่รู้จกั เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เขาจะไม่ไปช่วย

คนไดผ้่านมาอย่างง่าย ๆ  ดิฉันก็ไดรั้บจากผูบ้ริหารของมหาวิทยาลนัในช่วงนั้น บอกว่า

อาจารยคิ์ดอยา่งนั้นไม่ได ้ถา้เราสอนในระบบทางไกล เม่ือเราเชิญใครแลว้ เราตอ้งมีความ

เช่ือวา่เขาจะตอ้งเป็นเหมือนอย่างท่ีเราเป็น มิฉะนั้นแลว้ระบบของอนัน้ีจะอยูไ่ม่ได ้อนัน้ี

คือการปูพื้นอยู่บนความท่ีว่าใครรับปากแล้วจะต้องให้ความเช่ือถือ เป็นการเปล่ียน

ความคิด 

ผูส้ัมภาษณ์ ตอนนั้นในแง่มุมของนกัศึกษา เขาเรียนดว้ยตนเองเราก็ไวใ้จเขา้ซิวา่เขาจะตอ้งฝึก อาจารย์

มองอยา่งไรคะ 

รศ.พรจนัทร์  คือเราตอ้งอยูบ่นความไวใ้จ แต่อยา่งไรก็ตามแต่พอคนเราเรียนแลว้นะความวิตกก็อาจจะ

ทาํอะไรไม่ดี ไม่สมควร แต่เราก็มองในด้านดีไวก่้อน แต่ถ้าไม่มีประจกัพยานว่าไม่ดี

เป็นไปทางตรงกนัขา้ม 

ผูส้ัมภาษณ์ ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ยอ้ยหลงั 20 กว่าปีแล้วนะค่ะ  เรียกได้ว่า 25 26 ปีแล้วว่า             

เม่ืออาจารย์ได้เตรียมว่าการฝึกภาคปฏิบติัพยาบาลทางไกลเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้ว
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เอกสารชุดวิชามีแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมอาจารย์ท่ีจะไปทาํหน้าท่ีสอนแทน   

อาจารยมี์การเตรียมอยา่งไร 

รศ.พรจนัทร์  ก็คือ ในคร้ังแรกก็ต้องเลือกคนท่ีรู้จัก แล้วก็ดูประสบการณ์ในการสอนมีความเช่ือ            

มีการพูดคุยเป็นรายบุคคล โทรศพัท์ติดต่อเป็นรายบุคคล พูดคุยก่อนท่ีจะเชิญไม่ใช้วา่จะ

เชิญมาโดยไม่มีการพูดคุย ดิฉันจะติดต่อด้วยตวัเองหมด และเชิญด้วยตวัเอง ตอนท่ี

สัมมนาเราทาํคู่มือ เราก็อธิบายในรายละเอียดในคู่ วิธีการต่าง ๆ แมก้ระทั้งการเรียนการ

สอนในคลินิคเราจะมีวิธีท่ีแตกต่างเน่ืองจากดิฉันสอนทั้งระบบปกติและก็สอนในระบบ

อนัน้ี ยกตวัอยา่ง ดิฉนัจดัใหมี้ e-conference นกัศึกษาตอ้งทาํ ดิฉนัก็ตอ้งทาํตวัอยา่ง ใครมา

เวลาไหน  คือตอ้งตรงต่อเวลาเช่นสมมุติวา่ ให้เวลา 15 นาที  ใครมาสิบโมงสิบห้า นดัไว้

สิบโมงสิบ แต่มาสิบโมงสิบก็ถูกหักเหลือสิบโมง ก็มีอาจารย์สอนเสริมในทีมจาก

ขอนแก่น ก็ลุกข้ึนถามวา่ทาํไดอ้ยา่งไร ส่วนใหญ่เขาทาํกนั สามสิบ นาทีเป็นส่วนใหญ่แลว้

น้ีทาํสิบหา้นาที ดิฉนับอกวา่  อาจารย์มาสอนในระบบนีต้้องเปล่ียนความคิดว่าสิบห้านาที

เขาจะมาเอาอะไรจากอาจารย์ ไม่ใช่สิบห้านาทีอาจารย์จะให้อะไรกับเขา แต่ถ้าสิบห้านาที

จะให้เขาได้อะไรจากอาจารย์ คือ หน่ึงเราตอ้งตรวจงานให้เขากลบั แลว้เขาก็เอางานไปดู 

แล้วเขาจะเอางานตรงไหนมาดู เอาตรงไหนมาถามท่ีอาจารย์มีเวลาให้เขาสิบห้านาที             

ถา้อาจารยคิ์ดว่าอาจารยจ์ะให้อะไรกบัเขาสามสิบนาทีก็ไม่พอเพราะความรู้ของอาจารย ์             

มีเยอะ ส่ิงท่ีจะสอนนกัศึกษามีเยอะ น้ีคือการสอนให้เขาคือ หน่ึงให้รู้จกัการตรงต่อเวลา 

สองมีความรับผิดชอบต่อตนเองท่ีเขามาจะเอาอะไรกับอาจารย์ ไม่ใช้สอนแบบเด็ก                

แบบป้อน ดิฉันก็ถูกอาจารย์คนอ่ืนต่อว่าว่าคนอ่ืนทาํไม่ได้หรอก   มีแต่ท่านอาจารย ์                   

พรจันทร์เท่านั้ นท่ีทาํได้ ดิฉันก็บอกว่าอาจารย์ทุกคนก็ทาํได้ไม่เฉพาะดิฉันคนเดียว 

เพราะฉะนั้นอาจารยท่ี์มาสอนตอ้งเปล่ียนวิธีคิดใหม่ เพราะวา่ในระบบการสอนทัว่ ๆ ไป 

ดิฉนัดูการสอนแลว้น้ีอาจารยจ์ะชินกบัการป้อนให้เด็กมากวา่เป็นส่วนใหญ่ แต่วิธีของเรา

ไม่มนัจะกลบักนั ซ่ึงอาจารยต์อ้งทาํใจในเร่ืองของอนัน้ี คาํถามในต่าง ๆ ก็มีเหมือนกนันะ

ค่ะอาจารย ์บางคนท่ีมาสอนเรา ท่ีเราเลือกไวไ้ม่ บางท่ีก็ไม่เขา้ใจ สอนไปวา่ไป นกัศึกษา 

ก็มีการประเมินผลกลบัมา เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่าอะไร แต่ว่าในปีต่อๆ ไปเราก็ไม่เชิญ

สอนอีกคร้ังต่อไปเราก็ใช้วิธีการอย่างน้ี เพราะฉะนั้ นเร่ืองของ attitude ต่อการสอน               

เป็นเร่ืองสําคญั เพราะจริง ๆ แล้ว ก่อนท่ีจะพูดถึงเร่ืองอบรมเราจะพูดในทาํนองท่ีว่า              

ถา้เขาไม่มาช่วยเราระบบน้ีก็จะไม่ได ้น้ีคือประเด็นท่ี  และประเด็นท่ีสอง การท่ีอาจารย ์                      
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มาช่วยสอนไม่ใช่มาช่วยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แต่อาจารยช์ะมาช่วยในเร่ือง               

คนในวิชาชีพของเรานั้นได้มีโอกาสพฒันาตนเอง มีความก้าวหน้าในชีวิต มนัเป็นการ

พฒันาวิชาชีพของพวกเรากนัเอง เพราะว่าดิฉันคิดว่าค่าตอบแทนของทางมหาวิทยาลยั        

ใหไ้ม่ไดม้ากมายอะไร แต่ส่ิงท่ีอาจารยจ์ะทาํใหก้บัวชิาชีพ คืออาจารยไ์ดพ้ฒันาของเรา ได้

สร้างวิชาชีพของเราช่วยเหลือคนของเราได้มีความโอการการก้าวหน้าในชีวิต เป็นส่ิง              

ท่ีมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะว่าอาจารย์สอนอยู่ในสถาบันของอาจารย์เอง 

อาจารยก์็สอนอยู่ในวงจาํกดั    เฉพาะกลุ่ม ถ้าอาจารยม์าสอนอย่างน้ี อาจารยก์็มีโอกาส         

ทาํได้อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน อาจารย์จะว่าจิตวิทยาไรก็ตามแต่ แต่เป็นความจริงค่ะ                 

เวลาท่ีอาจารยม์าสอนกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช อาจารยไ์ดไ้ปพบไปเห็นจาก             

ท่ีอ่ืนท่ีมันมีหลากหลาย ส่วนหน่ึงก็อาจารย์ ได้มองเห็นมันกว้างไกลกว่าท่ีอาจารย ์                 

จะอยู่เฉพาะท่ีของอาจารยเ์ท่านั้น อาจารยไ์ดพ้บปะทั้งตวันกัศึกษาเอง จะเป็นหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการท่ีอาจารยส์อนในระบบปกติของอาจารย์

ก็ได้ด้วย อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีว่าช่วยกันอาจารย์ทางด้านประสบการณ์ทางคลีนิค ดิฉันคิดว่า               

เป็นประโยชน์  แลว้เม่ือไดคุ้ยกบัอาจารยท์่านอ่ืน ๆ  ท่ีออกไปทุกคนบอกวา่ไดท้ั้งนั้น 

ผูส้ัมภาษณ์ เรียกไดว้า่ประสบความสาํเร็จในการสัมมนาในคร้ังแรก 

รศ.พรจนัทร์   ค่ะ อนัน้ีคือเป็นส่ิงอนัหน่ึงท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ก็ไดส้อนดิฉนัอยูเ่หมือนกนั

นะคะอาจารย ์จากการท่ีเป็นอาจารยส์อนอยูใ่นระบบปกติเราค่อนชา้งจะเป็นรูปแบบหน่ึง 

แต่พอต้องมาอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ต้องเราจะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย ์                

ท่ีหลากหลายทัว่ทั้งประเทศ เราตอ้งพูดดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน แลว้ดิฉนัก็ไดดู้

รูปแบบท่ีดีจากครูบาอาจารยข์องดิฉนัคือ ท่านศาสตราจารยว์ิจิตร ศรีสอา้น ดิฉนัไดเ้รียนรู้

กบัท่านตลอดเวลา เวลาท่ีท่านจะมาเป็นวิทยากร พูดถึงการประชุมอาจารยส์อนเสริม           

หรือวาระต่าง ๆ  แมน้วา่ท่านจาํทาํประจาํทุกปี ทุกปี ในเร่ืองเดียวกนั ในการพูดท่านจะมี

แง่คิดหรือวิธีการ เพราะฉะนั้นแนวทางวิธีการคิด วิธีการ ดิฉันก็ได้เรียนรู้มาจากท่าน               

ในฐานะท่ีดิฉันเป็นลูกศิษยเ์รียนมากับของท่านโดยตลอด เพราะนั้นวิธีการพูดกบัคน              

ทัว่ ๆ ไปทุกคนท่ีจะไปประชุม จะไปออกขอ้สอบ ไปออกต่างจงัหวดั ทุกคนจะพูดเป็น

ทาํนองว่าวิธีการพูดของท่านทาํให้รู้สึกว่าคนท่ีมาช่วยงานมีคุณค่า เราก็เรียนรู้จากท่าน

ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น ซ่ึงเป็นอธิการบดี เพราะฉะนั้นเราเอาวิธีการของท่านมา
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ใช้มนัตอ้งเป็นวิธีการเดียวกนั ถ้าดิฉันไม่มีครูบาอาจารยท่ี์ดี ๆ ดิฉันก็อาจจะทาํได้ไม่ดี

อยา่งนั้น 

ผูส้ัมภาษณ์ หลงัจากไดมี้การสัมมนาเตรียมความพร้อมตรงนั้นไปแลว้ ผลท่ีออกมาระหวา่งท่ีอาจารย์

ลงฝึกปฏิบติัระหวา่งนั้นมีการส่งขอ้มูลกนัมาบา้งไหมค่ะ วา่ระหวา่งฝีก ประสบปัญหาอุป

สรรอยา่งไร รวมทั้งอาจารยต์วัอาจารยต์อ้งลงไปฝึกดว้ยไหม อะไรบา้งไหม  

รศ.พรจนัทร์   ถ้าเป็นแนวความคิดของดิฉัน การเป็นครูพยาบาลถ้าไม่ลงคลีนิคก็ไม่มีความหมาย ครู

พยาบาลตอ้งลงคลีนิค และดิฉันบอกไดเ้ลยว่าดิฉันสอนทางดา้นคลีนิคจนกระทั้งเกียรณ 

ถึงแมว้า่ดิฉนัจะรับงานเป็นเลขาธิการกาลพยาบาล เป็นอุปนายกการพยาบาล ดิฉนัก็ยงัลง

สอนทางคลีนิค ดิฉันทิ้งไม่ได้เพราะว่าในการท่ีลงคลีนิคได้มองเห็น ได้สัมผสัและใน

ขณะเดียวกนัเราได้พูดคุยทั้งฝายพยาบาล ทั้งฝ่ายเซอวิช ในเร่ืองการเรียนการสอนของ

นักศึกษา การมาศึกษาเคสของนักศึกษา ได้รู้ถึงปัญหาของนักศึกษา ได้รู้ปัญหาของ

สถานท่ีศึกษาเป็นแหล่งฝึกด้วย อย่างเช่นนักศึกษามารับเคสมาเป็นยงัไง มาเป็นอย่าง

ถูกตอ้ง คือเราจะไดรั้บปัญหาทุก ๆ ดา้น ปัญหาพวกน้ีเราก็นาํมาสู่รับการปรับปรุงแกไ้ข

อยูต่ลอด เพราะฉะนั้นเวลาท่ีเราออกไปสอนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มท่ีสอนอยา่งเด่ียวไปทางอ่ืน 

ๆ อีกหลายดา้น  และในขณะเดียวกนัถา้ในการจดัการสอนมนัก็ไม่ไดส้อนกลุ่ม ๆ เดียว 

มันก็มีอาจารย์สอนเสริมจากท่ีอ่ืนมาสอนด้วย เราก็ดูเหมือนประเมินโดยท่ีอาจารย ์                            

ก็ไม่ทราบ การประเมินก็มีอยูใ่นระบบ อยา่งเช่นให้นกัศึกษาประเมิน เวลาเราไปสอนเรา

ทาํทุกอย่างนะค่ะ ส่วนหน่ึงเป็นอาจารยส์อนเสริม ส่วนหน่ึงเป็นอาจารย์ท่ีไปประเมิน

อาจารย์ท่ีเราเลือกมา ประเมินหน่วยงานท่ีจัด หรือประเมินนักศึกษามีปัญหาอะไร                   

ก็ดูดว้ยกนัหลาย ๆ ทาง เพราะฉะนั้น การออกไปก็ตอ้งดูว่าปัญหาการจดัคลีนิค พยามจดั

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษามากท่ีสุด นกัศึกษาไม่ตอ้งเดินทางไปไกล เราจึงตอ้งเลือก

โรงพยาบาล บางท่ีราก็ดูแลว้วา่มีคนไขเ้พียงพอไหม แต่พอจดัไปจริง ๆ แลว้มีปัญหาอะไร

ไหม เราก็ตอ้งไปดูอีก เพราะฉะนั้นเด๋ียวการเรียนการสอนของเรานั้นจะไม่ไดป้ระโยชน์

อยา่งเตม็ท่ี 

ผูส้ัมภาษณ์ ในส่วนท่ี เม่ืออาจารยส์อนเสริมทัว่ประเทศไปเรียบร้อยแลว้ กระบวนการท่ีจดัส่งเอกสาร

รวมทั้งแบบประเมินผล อาจจะส่งมาท่ีมหาวิทยาลยัฯ ใครจะรวบรวมขอ้มูลการประเมิน

ทั้งหมด แลเ้ราก็นาํใชพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่งไร  
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รศ.พรจนัทร์ การประเมินผลของมหาวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินโดยสํานักบริการการศึกษา                   

ก็ประเมินทุกวิชา แต่ของทางสาขาวิชาฯเราก็ดีไซน์ คู่มือของการฝึกปฏิบติัท่ีศูนย ์ให้

ผู ้สอนประเมินตนเองและส่งกลับมาท่ีมหาวิทยาลัยฯด้วย เรามีแบบให้ประเมิน 

นอกจากนั้นโดยการประเมินนั้นยงัมีสัมมนาหวัหนา้ศูนย ์สัมมนาอาจารยส์อนเสริมแลว้ก็

มีการแบ่งกลุ่ม เราจะมีประเด็นปัญหาหัวหน้าศูนยมี์เร่ืองอะไรบา้งตามระบบของ มสธ. 

ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ส่วนของอาจารยส์อนเสริมเราก็ทาํ

เหมือนกนั เราจะไดข้อ้มูลจากการท่ีมาสัมมนาเอามาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาอยูต่ลอดมนั

ก็เป็นส่วนดี ทั้งสาขาทาํเองแลว้ก็สาํนกับริการการศึกษาท่ีทาํ เราก็จะไดป้ระโยชน์ท่ีทาํ 

ผูส้ัมภาษณ์ เท่าท่ีดูแลว้ อาจารยก์ารท่ีเราเตรียมความพร้อมทั้งฝ่ายสถานท่ี ทั้งฝ่ายผูส้อนระหวา่งทางท่ี

ผา่นมาสิบกวา่ปีท่ีอาจารยอ์ยู ่มสธ. มีอุปสรรคอ์ะไรท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วน 

หร่ือมีส่ิงสะทอ้นทาํให้อาจารยป์รับปรุงหลกัสูตรข้ึนมา 

รศ.พรจนัทร์   โดยหลกัสูตรท่ีมีคือในเร่ืองของชุดวิชาการพยาบาลมารด ทารกและจิตเวช ท่ีเอา 3 แขนง 

มารวมกนั แม่ เด็ก และจิตเวชอนัน้ีเป็นจุด ๆ หน่ึงท่ีว่าทาํให้การเรียนการสอนยากในการ

เรียนการสอน ส่วนกรณีเร่ืองของการพยาบาลชุมชนฉุกเฉินและวิกฤตกบัฟ้ืนฟู ก็ไม่ไดมี้

ปัญหาเพราะว่าในเร่ืองเคสก็พอหาได้ และในลกัษณะของตาํราก็พอหาได้ ชุดวิชาท่ีมี

ปัญหาคือชุดวชิาท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีคิดวา่ควรจะตอ้งทาํ 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยค์่ะ ในช่วงท่ีพยาบาลยงัเป็นแขนงหน่ึงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียกได้

ในช่วงนั้นวา่สิบกวา่ปีอาจารยคิ์ดวา่ ความสําเร็จในการจดัการศึกษาพยาบาลภายใตท่ี้เป็น

แขนงวชิาหน่ึงอยูภ่ายใตส้าขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มีความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด แลว้

ถ้าอยู่ภายใต้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีข้อจาํกัดอย่างไร หรือมีปัจจยัใดท่ีทาํให้

แยกตวัออกมาเป็นสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

รศ.พรจนัทร์   ประเด็นท่ีหน่ึงสภาวิชาชีพไม่รับรอง ถ้าผู ้บริหารของวิชาน้ีไม่ใช้วิชาชีพพยาบาล 

เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ภายใตร่้มของสาขาวิชาสาธารณสุขวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผูบ้ริหารก็

ไม่ใช่พยาบาล คือเน่ืองจากระบบตามกฎหมายข้ึนอยู่กบัตามอาจารยท่ี์เลือกเอง เพราะ

อย่างนั้นพยาบาลมีน้อยถึงจะเลือก ยงัไง ยงัไงก็คงไม่ใช่ประธานสาขาแน่ ๆ ก็ยากท่ี

ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นสาขาพยาบาลนั้นเขาก็ไม่ยอม ส่วนในเร่ืองของการบริหารจดัการ อนัน้ีก็

เป็นหลกัโดยทัว่ ๆ ไป ความเป็นอิสระกบัความท่ีอยูภ่ายใตร่้มหน่วยงานเล็กในหน่วยงาน

ใหญ่ ความอิสระก็ไม่คอยจะมี อีกประเด็นอย่างหน่ึงการท่ีอยู่ภายใตส้าขาการท่ีจะไปสู่
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ระดบัมหาวทิยาลยัไปใหข้อ้มูล จะไปเป็นคณะกรรมการอยูใ่นสภาวิชาการโอกาสมนัก็จะ

ไม่มี เพราะฉะนั้นในเร่ืองของการพยาบาลจะเป็นลกัษณะเฉพาะ ถา้คนท่ีไม่ลงไม่ไดอ้ยู่

ตรงนั้น จริง ๆ ยากท่ีจะเชา้ใจ มนัก็จะเป็นการส่งผลถึงการดาํเนินงานพอสมควร นอกจาก

วา่สภาวชิาชีพจะมองแลว้ มีผลต่อการบริหารจดัการเราเองดว้ย ดิฉนัก็คิดวา่มนัก็เหมือน ๆ 

ทัว่ ๆ ไป  ไม่ฉะเพราะของเรา 

ผูส้ัมภาษณ์ ก่อนท่ีจะเล่าถึงกระบวนการจดัตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ขออนุญาตอาจารยไ์ดก้รุณา

เล่าถึงวา่เม่ือมีสภาวิชาชีพจะตอ้งมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ อาจารยมี์การเตรียมความ

พร้อมนกัศึกษาหรือบณัฑิต มสธ. อยา่งไร หรือวา่ไม่จาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมบณัฑิต

เพราะคิดวา่คุณภาพไดแ้น่  

รศ.พรจนัทร์   มนัก็ตอ้งมีค่ะ พอช่วงนั้นรองศาสตราจารยก์ลัยา กาญจนบุรานนท ์ท่านเป็นเลขาในช่วง

นั้น พอดิฉนัเป็นเลขาธิการ และท่านอาจารยก์ลัยา มาเป็นเลขาธิการต่อ ซ่ึงพอก็เด็กท่ีจบมา

รุ่นแรกของเราก็ไม่ตอ้งสอบเพราะว่าเราไม่ไดรั้บเด็กท่ีจบในหลกัสูตรระดบัเทคนิคมา

เรียน แต่พอมารุ่นท่ี 2 มาเรียนในปี 28 จะเป็นพยาบาลระดบัเทคนิค เพราะฉะนั้นเม่ือเขา

จบ 2 แลว้ ก็จะเป็นรุ่นแรก รุ่นแรก ท่ีจบก็จะเป็นปี 30 ท่ีจะตอ้งสอบ การเตรียมตอนนั้นก็

เรายู่ภายใตส้าขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ ก็เอาเด็กไปทดลองสอบท่ีเป็นนาํร่องสอบ 

ดิฉันคิดว่าท่านอาจารยก์นัยา กาญจนบุรานนท์ ก็มีส่วนถา้เร่ืองน้ีก็สัมภาษณ์ท่านรึยงัคะ 

ท่านมีส่วนนั้นเยอะเพราะรู้สึกวา่ท่านเป็นกรรมการสภา 

ผูส้ัมภาษณ์ คนท่ีมีอาํนาจช่วยในการผลกัดนั 

รศ.พรจนัทร์   ถา้เป็นเร่ืองของสภา ก็มีเราเขาไปนัง่ดว้ยเราก็มีส่วนท่ีจะพูดช้ีแจง้ เพราะนั้นท่านอาจารย์

กลัยา ท่านเป็นกรรมการสภาในช่วงนั้นตอนนั้นดิฉนัยงัไม่เป็นกรรมการในปี 30 ท่านก็มี

ส่วนรับรู้ในการเตรียมการก่อนท่ีจะช้ีแจง้ อภิปลาย 

ผูส้ัมภาษณ์ ตอนนั้นยงัอยูใ่นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

รศ.พรจนัทร์   ค่ะ ยงัอยู ่

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยก์รุณาช่วยเล่าถึงกระบวนการจดัตั้งสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   

รศ.พรจนัทร์   ก็ตอนช่วงรองศาสตราจารย ์ดร. ทองอินทร์ ท่านเขา้มาเป็นอธิการบดี ดิฉันก็เรียนท่านว่า 

สภาวชิาชีพไม่รับ ถา้เราอยูภ่ายใตส้าขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่านก็ให้ความเมตาอยา่ง

ดีมากเลย ท่านวา่ควรท่ีจะออกมา มีวธีิการใดบา้ง พอดีในช่วงนั้น เน่ืองจากรัฐบาลมีปัญหา

เศรษฐกิจระดบัประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ให้มีการจดัตั้งหน่วยงานใหม่ สาขาใหม่ 
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น้ีเป็นตามรัฐบาล ท่านก็บอกเป็นการภายในจดัตั้งไดศึ้กษาในระเบียบแลว้ ท่านก็แนะนาํ

ใหเ้อาของมหาวทิยาลยัมหาสารครามมีคณะพยาบาลท่ีเปิดข้ึนมาใหม่ และไม่อยูใ่นระบบ 

และมีอีกคณะหน่ึงก็ของมหาลยัเชียงใหม่คือคณะสถาปัตย ์ดิฉนัก็ขอเอกสารการจดัตั้งของ

ทั้งสอง แห่งมาศึกษา มาดูแล้วก็มาเขียนมาตั้ง เร่ิมตั้ งแต่เขียนข้อกฎหมายก่อน ศึกษา

ทางดา้นกฎหมายก่อนว่ามนัจะตั้งไดไ้หมเพราะวา่มีช่องทางท่ีทาํไดเ้ป็นการภายใน มีอีก

สาขาหน่ึงสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะขอตั้งเป็นสาขาใหม่ ก็ไดอ้านิสงค์ก็ทาํ

ควบคู่ไปกบัของเราดว้ย ดิฉนัเป็นคนศึกษาทั้งสองแห่งแลว้มานัง่ศึกษา มาจดัตั้ง และเขียน

แกก้นัหลายตลบ 

ผูส้ัมภาษณ์ พอมาถึงช่วงน้ีแลว้การจดัการเรียนการสอนในขณะท่ีเป็นแขนงวิชากบัสาขาวิชา มีความ

แตกต่างกนัไหม แลว้คุณภาพของบณัฑิตมีความแตกต่างกนัไหม หรือวา่อยา่งไร 

รศ.พรจนัทร์ ถา้พดูถึงความอิสระในการบริหารจดัการทาํไดอ้ยา่งคล่องตวัมากข้ึนแน่นอนท่ีสุด ในตอน

แรกท่ีจะออกมาตั้งสาขา มีฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนท่ีควบคุมทางการเงินเอาไหมจะ

ให้เงิน ห้าสิบล้านออกมาตั้งสาขาท่ีนอกกาํกบัเลย ดิฉันก็บอกว่าเอาแต่ก็มาอาจารยใ์น

สาขาหลายท่านบอกวา่ไม่เอาดว้ยไม่งั้นเราทาํไดอิ้สระมากข้ึน บริหารจดัการเองไม่ตอ้งมา

นั้นกบัระบบของมหาวิทยาลยั ฯ ความจริงดิฉนัคิดวา่น่าสนุกและทา้ทาย ก็ไม่ทราบวา่ถา้

ออกมาอย่างนั้นก็ยิ่งคล่องตวัมากยิ่งข้ึน หรือว่ายิ่งลาํบากมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามแต่

บริหารจัดการจะมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน แล้วอีกอย่างหน่ึงเราก็มาสถานะท่ีเป็น

ประธานสาขามนัก็เหมือนคณะบดีท่ีจะเขา้ในกลุ่มของคณะบดีได ้ ไปไหนก็มีศกัด์ิศรีเท่า

เทีนยมกับของคณะพยาบาลศาสตร์อ่ืน ๆ ในระบบปกติทัว่ไปด้วย การไปอย่างเป็น         

ประธานสาขา  คณะบดีแน่นอนยอ่มดีกวา่ในหน่วยงานเล็ก ๆ ในหน่วยงานใหญ่ เป็นเร่ือง

ของการเท่าเทียมกนักบัสถาบนัอ่ืน ๆ เราไดย้กระดบัในวิชาชีพของเรา หรือสถาบนัของ

เรา นั้นก็เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปดว้ย 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยช่์วยกรุณาเล่าถึงคุณภาพของบณัฑิตของพยาบาลทางไกล อาจารยมี์ความคิดเห็น

อยา่งไร ผลท่ีออกมาอยา่งไร  

รศ.พรจนัทร์   คือเร่ืองน้ี เรามีการติดตามและศึกษาบัณฑิต ดิฉันก็ทาํวิจัยการศึกษาติดตามบัณฑิต       

เป็นกลุ่มแรกเลย สร้างเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ กลุ่มแรกเป็นตุ๊กตาท่ีออกไปจากดิฉันเอง             

ท่ีเอาไปใช ้โดยท่ีรองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์ ควบคุมอนัน้ีอยูแ่ลว้นาํไปใชก้บัติดตาม

บณัฑิต ทุกสาขาของมหาวิทยาลยั จาการท่ีติดตามทั้งผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 
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รวมทั้งบณัฑิตเอง ผลออกมาก็เป็นส่ิงท่ีดีอย่างมาก ทั้ง 3 ระดบั ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่วา่ทาํก่ีคร้ัง  

ก่ีคร้ัง เพราะโดยความเป็นจริง โดยท่ีคนท่ีจะเรียนจบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช             

ถา้ไม่มีความรู้จริงมนัก็ยากท่ีจะจบ เพราะเนน้เคยมีนกัศึกษาตอนท่ีระหวา่งท่ีดิฉนัสอนอยู ่

จะมีนกัศึกษามาเรียน เรียนแลว้อีก สอง สาม วิชาก็จบแลว้ บางท่ียงัไม่มัน่ใจตวัเองก็ออก 

พอดีไดโ้อกาสไดไ้ปเรียนศึกษาต่อเน่ือง พอไปเรียนแลว้ก็กลบัเขา้มานจบ เขาก็โทรศพัท์

มาคุยว่าผูอ้าํนวยการบอกว่าเหลืออีกวิชาหน่ึงเอาไหม หรือว่าจะออกไปเรียนต่อเน่ือง 

ยงัไงก็ให้ไปเลย หลงัจากพูดคุยกบันกัศึกษาก็ไม่ยอมไปก็สู่ต่อแลว้เขาก็จบ ดิฉนัคิดวา่ใน

ระบบการศึกษาเรียนการสอนของเราทาํให้ คนท่ีผา่นมาประสบความสําเร็จไดด้ว้ยตนเอง

จะมีความมัน่ใจสูง ในช่วงนั้นดิฉันเช่ือว่าคนท่ีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ดิฉันเองไม่

อยากไปเปล่ียนอย่างอ่ืนเท่าท่ีดูเทียบเท่าท่ีเรียนมาเรียนหน่ึงภาคการศึกษาเอง แต่ก่ีเรียน

ของเรามีวธีิการควบคุม กาํกบั สองปีท่ีดูอยูม่าตรฐานดีกวา่ 

ผูส้ัมภาษณ์ เม่ือสักครู่ไดเ้รียนถามวา่คุณค่ามาตรฐานเป็นอยา่งไร อาจารยย์ืนยนั กลบัมาตอนท่ีอาจารย์

เป็นเลขาสภาการพยาบาล รวมทั้ งอุปนายกของการพยาบาล อาจารย์กลับมามองถึง

การศึกษาทางไกลเป็นอย่างไร มีขอ้จาํกดั มีขอ้คิดเห็น ปัญหาอุปสรรค์มุมไหน อาจารย์

กรุณามองในมุมมองของท่ีอาจารยเ์ป็นเลขาธิการและอุปนายกพยาบาล 

รศ.พรจนัทร์   คือ ดิฉันอาจจะคิดไปเองรึเปล่าไม่ทราบ เพราะว่าตอนช่วงท่ีมาอยู่และศึกษาในระบบ            

การสอนทางไกลในต่างประเทศ จะเห็นวา่ของต่างประเทศเขาเปิดกวา้งมากกวา่ของเราอีก           

ถึงขนาดท่ีเรียกวา่เป็นผูช่้วยหรือมาจากทหาร หรือวา่จะเป็นผูช่้วยพยาบาลช่องทางของเขา              

ท่ีเขา้มาศึกษาปริญญาเขา้หลายช่องหลายระดบั ของบา้นเราน้ียงัไม่เปิดกวา้งขนาดนั้น รับ

ฉะเพราะท่ีจบในระดบัเทคนิคสองปีมาก่อนถึงจะมาเรียนต่อได ้ยงัปิดแคบกวา่ ซ่ึงดิฉนัเอง

เคยเรียนสุโขทยัธรรมาธิราชโดยการศึกษาเขียนบทความมหาวิทยาลยัเปิดในระบบการ

เรียนการสอนทางไกล และให้ท่านอาจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นคน Approve                 

ในบทความและชมว่า เป็นบทความท่ีดี ดิฉันก็บอกว่าทําไม่ของเราไม่เปิดกว้าง                  

เหมือนอยา่งของต่างประเทศไดไ้หม ท่านก็บอกวา่เราพึ่งเปิดมาไดไ้ม่นานนกั การยอมรับ

ยงัไม่กวา้ง อย่าพึงเลย ตอนหลงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในปี ในพุทธศกัราช 

2542 ท่ีมีการศึกษาการเรียนการรู้เปิดกวา้งข้ึน แต่ถ้าจะให้ดิฉันมองท่ีทาํงานอยู่ในสภา

แสดงความคิดเห็นการยอมรับก็ยงัไม่เปิดกวา้งใหเ้ท่ากนักบัต่างประเทศ 
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ผูส้ัมภาษณ์ เรียนถามอาจารยคิ์ดอยา่งไรถึงไดเ้ปิดโอกาสใหค้นไทยในต่างประเทศไดมี้โอกาสไดเ้รียน

พยาบาลและก็จบหลายคนดว้ย อาจารยช่์วยกรุณาเล่าให้ฟังและท่ีสําคญัไปเก่ียวเน่ืองกบั

ปริญญาโทอีกท่ีเขาเหล่านั้นท่ีสาํเร็จแลว้เขาก็กลบัมาเรียนปริญญาโทอีก 

รศ.พรจนัทร์   สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2512 ท่ีออกมา ดิฉันก็ไดม้า

ศึกษาดู ในส่วนน้ี แล้วก็คิดว่าน่าจะมาปรับการคิดโดยอิงพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ เพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบติัซ่ึงเรามีเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามนัไม่มีการ             

ศึกษาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเทคนิค หรือพยาบาลวิชาชีพ ก็ตอ้งข้ึนมาปฏิบติั           

ซ่ึงเรามีพระราชบญัญติัเราก็มาปรับเขียนใหม่เราก็ถือว่าให้คุณค่ากบัคนท่ีมีใบประกอบ

วิชาชีพอยูแ่ลว้และทาํงานอยู่ต่างประเทศและในปัจจุบนัยงัทาํอยูถื่อว่าประสบการณ์การ

ทาํงานของเขามนัเพียงพอกบัประสบการณ์ทางคลีนิคซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมาฝึกปฏิบติั แต่คิด

วา่น่าจะทาํแต่เฉพาะฝึกคิดโดยการศึกษากรณี ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์อย่างเดียวพอ ส่วนทาง

คลีนิคของเขามีมากเกินพอ เม่ือดีไซน์ โดยพระราชบญัญติั ดิฉนัก็คิดวา่น่าจะขยายโอกาส

ใหก้บัคนท่ีอยูต่่างประเทศสามารถศึกษาเรียนรู้ได ้ 

พอดีในช่วงนั้นดิฉนัเป็นกรรมการของสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัมีการเปิด 

สอนในสาขาอ่ืนไม่ใช่พยาบาล   ฝึกปฏิบติัไม่มี สาขาอ่ืนนั้นมีอยู่แล้วในเม่ือเรามีปรับ

วิธีการ การฝึกทางคลินิกออกมา อย่างน้ีได ้ดิฉนัก็คิดวา่พยาบาลก็สามารถท่ีจะจดัไดโ้ดย

ไม่มีปัญหาทางคลีนิคเพราะวา่เราใหคุ้ณค่าตามคนท่ีทาํงาน ถา้ดิฉนัจาํไม่ผิดวา่ตอ้งเป็นคน

ท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพทาํงานมาไม่นอ้ยกวา่สิบปีจนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัทาํงานอยู ่ไม่วา่อยู่ท่ี

ประเทศไหนท่ีทาํงานน้ีอยู่ ไม่ต้องลงฝึกทางคลีนิค แต่ศึกษาฉะเพราะ เม่ือทาํเสนอ                    

ในสภาวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันไปเท่ียวต่างประเทศส่วนมากก็ไปเยี่ยมเยือน        

เพื่อนปีละคร้ังเม่ือเวลาไปส่วนตัว ก็หาโอกาสไปพูดคุยประชาสัมพันธ์ พอดีดิฉัน                      

มีตาํแหน่งในสภาการพยาบาล เป็นตาํแหน่งเลขาธิการ เป็นอุปนายกเวลาไปโดยตาํแหน่ง

ของดิฉันประชาสัมพนัธ์งานของสภาจะถือโอการพูดประชาสัมพนัธ์เร่ืองของการศึกษา

ของสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนให้เขาเรียนด้วย พอไปพูดท่ีสมาคมของพยาบาล                         

ก็มีคนสนใจ เม่ือมีคนสนใจก็มาพูดมาคุยกัน ก็จบัมือกันมาสมัคร ห้าคนในขณะนั้ น              

ตอนนั้นการจดัการเรียนการสอนก็ลาํบาก ถา้ไปคิด cost จากผูเ้รียนก็จะสูงมากให้กบั

อาจารย์เ ดินทางไป แต่ เ ม่ือเราไปเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว  เราสามารถจะไปพูด                       

ไปให้กาํลงัใจ ก็ทาํไดอ้ยู ่เพราะฉะนั้นดิฉนัมีโอกาสไป ถามวา่มีปัญหาอะไรไหม ก็มีการ
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สอนเสริมในบางวิชาให้เป็นการส่วนตวัไม่ใช้ของมหาวิทยาลยั ตอ้งขอเรียนอาจารยว์่า

ถึงแมพ้ยาบาลจะเป็นคนไทยภาษาก็ไม่สันทดั เช่นชุดมโนมาติกคืออะไร ถา้ภาษาองักฤษ

เขาไม่มีปัญหา แต่ภาษาไทยเขาจะมีปัญหาเพราะว่ามนัไม่ใช่ภาษาท่ีเขาพูดกนัอยู่ทุกวนั 

ทุกวนั เขาอ่านก็ไม่เขา้ใจ แลว้อีกอยา่งหน่ึงพอไปแลว้ใหก้าํลงัใจเขา เขาก็พยาม                           

คนแรกท่ีมาเรียนเป็นเร่ืองท่ีประหลาดนะค่ะอาจารย ์ก็มีพยาบาลคนหน่ึงท่ี

เขามาเรียน เขาให้นอ้งมาสมคัรให้ นอ้งเขาสมคัรทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดิฉนัก็คุย

กบันอ้งสาวเขาวา่ไปเรียนทาํไมสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพมาเรียนพยาบาลดีกวา่ ก็ถามนอ้ง

เขาบอกวา่ถามพี่ดูซิวา่ท่ีจะกลบัมาเมืองไทยปีละสองคร้ังไดไ้หม หมายความวา่เทอมหน่ึง

ว่ามีฝึกปฏิบัติเทอมละคร้ังถ้ามาได้มาเลย ถึงแม้ว่าจะมาไม่ตรงกับท่ีฝึก จะจัดฝึกให้

ต่างหากโดยท่ีเรียกว่ามหาวิทยาลยัไม่ตอ้งคิดค่าสอน ค่าอะไรถึงเป็นอาจารยส์อนเสริม 

ท่านผูน้ี้ท่ีเป็นคนแรกก็มาเขาก็ขยนั มาปีละสองคร้ัง จนกระทั้งจบแต่ว่าใช้ระบบเดิม            

ไม่ใช่ระบบปัจจุบนั คนแรกท่ีมาฝึกลงคลีนิคอย่างเดิมหมดเลย จนจบเรียกว่าเขามีมานะ

พยามมากเลยเขาไม่ตกซักวิชาเลย เขาเป็นคนท่ีขยนัท่ีอ่านหนงัสือจนจบ พอตอนหลงัท่ี

เปล่ียนระบบแลว้ท่ีเรียนหา้คน ซ่ึงไม่มีการฝึก 

ผูส้ัมภาษณ์ ซ่ึงระบบตรงน้ีไดมี้มาถึงพยาบาลไทยดว้ยไหมค่ะ ทั้งสองกลุ่มเลยใช่ไหมคะ หมายความ

วา่สิบปีมีประสบการณ์แลว้ไม่ตอ้งมาฝึก 

รศ.พรจนัทร์   เหมือนกนัหมดเลย 

ผูส้ัมภาษณ์ เป็นผลมาจาก พ.ร.บ. การศึกษา 

รศ.พรจนัทร์   ค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์ คนแรกน่าช่ืนชม 

รศ.พรจนัทร์   ค่ะ น่าช่ืนชม รวมทั้งพยาบาลรุ่นแรก ๆ ดว้ย รุ่นแรกแรกก็ตอ้งฝึกเหมือนกบันกัศึกษา แต่

พอรุ่นหลงั ๆ เป็นพยาบาลวิชาชีพไม่ตอ้ง ก็เหมือนกนัทั้งอยูใ่นต่างประเทศและเมืองไทย 

ถา้ พ.ร.บ.น้ีออกมาเร็ว เราจะไดน้กัศึกษาเยอะกวา่น้ี 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยคิ์ดวา่คุณภาพพยาบาลไทยท่ีอยูต่่างประเทศท่ีมาเรียนหลกัสูตรน้ีค่ะ อาจารย ์              

ไดมี้การติดตามไหมค่ะวา่คุณภาพเป็นอยา่งไรบา้ง 

รศ.พรจนัทร์  : จากทุกคนท่ีเรียนจบปริญญาตรีแลว้การยอมรับจากทางนั้นก็มี เขาปรับค่าเงินเดือนข้ึนนะ

ค่ะ คือทางนั้นเขาคิดเป็นชั่วโมง คนน่ึงไดช้ัว่โมงละ 40 US ดอลลาร์ ก็ไดข้ั้นมาอีกนิด

หน่อย ก็เป็นวฒิุปริญญาตรี 
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ผูส้ัมภาษณ์ เขาตอ้งสอบใบประกอบวชิาชีพ ในเมืองไทยเก็บไวบ้า้งไหมคะ  

รศ.พรจนัทร์   ก็มีหลายคนท่ีมีใบประกอบวชิาชีพแลว้เขาต่ออยา่งต่อเนือง พอดีมีอยูช่่วงหน่ึงดิฉนัไปกบั

ท่านนายกท่านอาจารย์ทศันา บุญทอง ท่านเป็นนายกสภาแล้วเราก็ ทางพยาบาลท่ีอยู่

ต่างประเทศเขารวมกนัทั้ง นิวยอร์ก ชิคาโก้ และแคลิฟอร์เนียท่ีว่าขอให้มีการสอบเอา

ใบอนุญาต พวกน้ีเขาขาดใบอนุญาต ใบอนุญาตท่ีขาดไปแลว้แต่ตอ้งมีการสอบ โดยเราให้

มีการสอบวิชากฎหมายกับวิชาท่ีเลือกเอาทางการพยาบาลทางคลีนิคอันใดอันหน่ึง 

พยาบาล 33 คน ท่ีสอบ เราก็ไปจดัสอบให้ท่ีวดัไทยในแคลิฟอร์เนีย แต่ไม่ใช่พยาบาลท่ี

แคลิฟอร์เนียมาจากทัว่ทุกรัฐ อย่างคนท่ีอยู่ชิคาโกก้็บินมา โคราลาโด คนแคนนาดาก็มา 

มาสอบท่ีน้ี 

ผูส้ัมภาษณ์ ก็หมายความวา่ ถา้เขาจะกลบัมาทาํงานเมืองไทยเขาก็มีประกอบวชิาชีพ  

รศ.พรจนัทร์   มีบางคนไปทาํงานจนเกษียณแลว้กลบัมายงัมาสอบเลย 8 วิชา 

ผูส้ัมภาษณ์ อาจารยข์า ขอเรียนถามถึงกลบัไปท่ีสาขาวิชาพยาบาลในเร่ืองของปริญญาโท ทราบมาว่า 

เปิดมา 6 รุ่นแลว้ก็ประสบความสําเร็จจากการท่ีไดติ้ดตามอย่างไม่เป็นทางการ ทราบว่า

เป็นแนวคิดจากอาจารยต์ั้งแต่แรก ก่อนท่ีจะเปิดหลกัสูตร อาจารยมี์ความคิดเห็นอย่างไร 

และมีการเตรียมตวัอยา่งไรก่อนท่ีจะเปิด 

รศ.พรจนัทร์   ถา้เป็นแนวคิดอย่างเดียวก็เป็นแนวคิดทั้งสาขา ถ้าคิดจะเปิดคนเดียวแต่ทุกคนในสาขา             

ไม่เอาดว้ยก็เปิดไม่ไดอ้นัน้ีก็เป็นความคิดร่วมกนัก็แลว้กนั แต่เราก็ตอ้งมองไปขา้งหนา้คน

ท่ีจะมาเรียนหลกัสูตรของเราคงจะมีวนัท่ีจะหมด ถา้เราไม่เปิดหลกัสูตรปริญญาโทต่อไป

เราเป็นสาขาหน่ึงของมหาวิทยาลยัเราก็คงตอ้งเปิดในหลกัสูตรปริญญาโทจะเปิดเฉพาะ

ปริญญาตรีไม่ได ้พอดีในช่วงนั้นมีความพร้อมของอาจารยท่ี์สาํเร็จการศึกษาท่ีไปศึกษาต่อ 

ผูส้ัมภาษณ์ ฟังอาจารยม์าทั้งหมด ตั้งแต่เร่ิมการฝึกปฏิบติัแทบจะเร่ิมมาจากศูนยท่ี์ค่อย ๆ ร่วมกนัจน

กระทั้งเป็นบณัฑิตและมหาบัณฑิตทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์มีข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ                 

ไวก้บัสาขาวชิาในฐานะท่ีอาจารย ์เรียกวา่ไดว้า่เป็นผูบุ้กเบิกชุดแรกและเป็นประธานสาขา

คนแรกและยงัเป็นผูน้าํทางวิชาชีพ เป็นตาํแหน่งในสภาการพยาบาลซ่ึงนกัศึกษาปริญญา

ตรีเร่ิมน้อยลงจะเหลือนักศึกษาปริญญาโทในขณะน้ีก็น้อย การท่ีจาํนวนน้อยการจดัตั้ง

สาขาวชิาถา้ไม่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ก็จะแลดูนอ้ยไป อาจารยมี์อะไรจะฝากไวใ้นเร่ืองของการ

จดัการศึกษาหรือการจดัการคุณภาพบณัฑิตทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทอยา่งไร 
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รศ.พรจนัทร์   คือถา้นกัศึกษาของเรานอ้ย ดิฉนัไม่รู้นะคะวธีิการคิดในระบบต่าง ๆ การท่ีจะจดัหลกัสูตร

ในปริญญาตรีต่อเน่ือง เน่ืองจากวา่ของสภาการพยาบาลหยดุไม่มีการผลิตในระดบัเทคนิค 

แต่ในเร่ืองของเราท่ีจะเปิดหลกัสูตรส่ีปีนั้นไดห้รือไม่ แต่เราไม่มีหลกัสูตรนั้น 

แนวความคิดของคนท่ีน้ีนั้นไม่ทราบวา่จะเปิดกวา้ง ไดห้รือไม่ แต่คิดมาในเชิงผสมผสาน

เราทาํรวมกบัสถาบนัท่ีมีหลกัสูตรส่ีปีอยูโ่ดยใช่ระบบสอนทางไกลของเราเขา้ไปดว้ย จะ

ไดไ้ม่เป็นภาระ ยกเวน้ปูพื้นฐานในเร่ืองคลีนิคในระดบัสองปีแรกเท่านั้น แต่ส่วนทางดา้น

วชิาการทั้งหมด บางท่ีก็มีปัญหาอุปสรรค ์บางทีก็ผูบ้ริหารในมุมมองของคนต่าง ๆ บางท่ีก็

อยากจะทาํเองไม่อยากจะร่วม 


