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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. จริยาวัตร  คมพยัคฆ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์    รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวตัร คมพยคัฆ์ 

ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

    ผูร่้วมผลิตชุดวชิาการอนามยัชุมชนและอาจารยส์อนเสริม มสธ. 

ต าแหน่งปัจจุบนั   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วนัท่ีสัมภาษณ์   28 มิถุนายน 2553 

ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร.บุญทิพย ์ สิริธรังศรี 

 

ผูส้ัมภาษณ์ ขออนุญาตคุยกบัอาจารยย์อ้นหลงัไป 30 ปีตั้งแต่ 2528 อาจารยเ์ป็นประธานกรรมการประจ า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและหลกัสูตรพยาบาลเป็นแขนงหน่ึง ในขณะน้ีอาจารยเ์ป็น

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเม่ือ 26 – 27 ปีท่ีแลว้

อาจารยเ์ป็นอาจารยอ์ยูท่ี่มหาวิทยาลยัมหิดล อาจารยก์รุณามาช่วยผลิตชุดวิชา   ออกแบบการ

การเรียนการสอนชุดการพยาบาลอนามยัชุมชน อาจารย์ค่ะขออนุญาตขอเรียนถาม 26 ปี         

ท่ีแลว้ อาจารยว์ารีเรียนเชิญอาจารยม์าร่วมผลิต ตอนนั้นเราเพิง่เปิดมา 2 – 3 ปี ทางไกลเรียกวา่

ใหม่มากเลยในแถบเอเชีย อาจารยมี์ความรู้สึกอยา่งไร มีความคิดเห็นอยา่งไร ตอ้งมาร่วมผลิต

ชุดวิชาและมาจัดการเ รียนการสอนพยาบาลทางไกล เ ม่ือเ ทียบกับคณะพยาบาล                              

ของมหาวทิยาลยัมหิดล 

รศ.จริยาวตัร ดีใจเป็นอยา่งมากค่ะ ยอ้นไปเม่ือ 20 ปี ท่ีไดรั้บเชิญ ส่วนหน่ึงเรามีความเคารพอาจารย ์กนัยา 

ในฐานะรุ่นพี่  มีความผูกพันกับอาจารย์วารี ตัวเองเป็นคนชอบของใหม่ มีความเช่ือ                       

ในอธิการบดี คือท่านศาสตราจารย ์ดร,วิจิตร ศรีส้อาน ท่านท าอะไรก็ประสบความส าเร็จ        
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การท่ีท่านท าอะไรประสบความส าเร็จ คงไม่ใช่ดวงท่านดี ท่านตอ้งศึกษาหาความรู้มานาน         

หาประสบการณ์ เพราะวา่ท่านคิดวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีดี ท่านจะผลิตพยาบาลวิชาชีพ เราก็มาช่วย 

ก่อนท่ีจะมาช่วยเราตอ้งมาเรียนรู้กนัก่อน เราตอ้งช่วยกนัผลิตพยาบาล ไปเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ใหดู้แลประชาชนคนไทย 

ผูส้ัมภาษณ์   อยา่งนอ้ยอาจารยเ์ช่ือมัน่ในระบบ ศรัทธา ผูร่้วมริเร่ิมก่อตั้ง คือ ดร.วิจิตร ศรีสอา้น อาจารยค์ะ

กระบวนการผลิต อาจารยล์องเล่าใหฟั้งหน่อยค่ะวา่แต่ละแห่งแต่งต ารากนัเอง บางแห่งสั่งซ้ือ

ต าราจากต่างประเทศของ สมธ. ก็ผลิตกนัเอง ประชุมร่วมกนัมีทั้งอาจารยภ์ายใน ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก นกัปฎิบติั นกัวดัผล นกัเทโนโลยีการศึกษา อาจารยม์องการกระบวนการผลิตจะ

ช่วยในการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งไร 

รศ.ดร.จริยาวตัร  ก่อนจะถึงการกระบวนการผลิต มสธ. มีระบบท่ีชดัเจน จะมีการเตรียมก่อน ในช่วงนั้นมีการ

ประชุมสัมมนา ก็จะไดก้ระบวนการวา่เขาควรท าอะไร 1, 2, 3, 4, 5 ส่ิงท่ีเราได ้เรารู้จกักนัใน

ทีม มสธ. โดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาล มี รุ่นพี่  รุ่นน้อง รุ่นเพื่อน เราก็ รู้แนวทาง รู้

วตัถุประสงค ์มนัจ าไม่เหมือนการแต่งร าราท่ีเราเคยท า เพราะเราผลิตส่ือท่ีส าคญั ท่ีจะเตียมให้

เขาศึกษาเอง ในการท่ีอ่านต าราแลว้เขาจะเขา้ใจได ้เพราะฉะนั้นมนัจะไม่เหมือนกบัรูปแบบท่ี

เราเคยคิดท่ีเราจะผลิตต ารา เราท าส่ิงท่ีเรียบเรียงอ่านประกอบการสอน แต่ของ มสธ. ทุก

ขั้นตอนตั้งแต่วถุัประสงคข์องการสอนมนัเบต็เสร็จในตวั 

ผูส้ัมภาษณ์    หมายความว่าอาจารย์เข้ามาแล้ว อาจารยเ์ห็นระบบในการเรียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั้ง

อาจารยม์หาวิทยาลยัจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแลว้กระบวนการผลิตส่ือ             

มีความแตกต่างจากต าราทัว่ ๆ ไป ต าราทัว่ไปจะตอ้งมีครูสอนดว้ย แต่การผลิตสือการเรียน

การสอนของ มสธ. เอกสารการสอน นกัศึกษาตอ้งเรียนดว้ยตนเอง เป็นส าคญั ตอนท่ีอาจารย์

ประชุมคอร์ทีมการผลิตมีเพื่อน ๆ ท่ีหลากหลาย ต่างคน ต่างมา ต่างสถาบนั เวลาท่ีมาท างาน

เรวมกนัผลิตต าราของ มสธ.ข้ึนมา มีกระบวนการอะไรท่ียุง่ยากหรือไม่ ซับซ้อน ท าอยา่งไร

ถึงลงตวั 

รศ.ดร.จริยาวตัร  ในฐานนะผูท้รงคุณวุฒิขา้งนอก เอาเน้ือหาท่ีมีลงมาเขียน แต่คนท่ีเราให้เครดิตแก่ประธาน          

ชุดวิชา เก่งทุกด้านโดยเฉพาะการสร้างสัมพนัธภาพ โดยท่ีจะไปหาก่อนว่ามีผูท้รงคุณวุฒิ             

อยูท่ี่ไหนบา้ง และมีความอดทนเป็นเยี่ยม การประชุมก็ตอ้งมีระยเวลาวา่จะประชุมกนัก่ีคร้ัง 

เช่น ชุดหน่ึง 5 คร้ัง ตอ้งเสร็จ ภายในระยะเท่าน้ี แลว้ผูท้รงคุณวุฒิก็มากหน้าหลายตา และ

ผูท้รงคุณวุฒิก็มีงานประจ า เพราะฉะนั้นประธานกบัเลชา ตอ้งใช้ความเก่นรอบตวัในการ
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ตามมาประชุม ผูท้รงคุณหลากหลายมาคุยกนั ทุกคนก็มีประเด็นขงตวัเอง แลว้ก็มองประเด็น

ของคนอ่ืน มองในหวัขอ้ของคนอ่ืน ประธานตอ้งจบัประเด็นใหไ้ด ้ 

ผูส้ัมภาษณ์     อาจารยค์ะ เท่าท่ีอาจารยเ์ล่ามาการผลิตชุดวิชานอกจากมีผูท้รงคุณวุฒิมาช่วยกนัดูและกลัน่

กลองใหไ้ดใ้หไ้ดส่ิ้งท่ีมีคุณค่าตามท่ีอาจารยพ์ูดให้เป็นสือให้นกัศึกษาเรียนไดด้ว้ยตนเองแลว้

ก็มีการปรับปรุงเม่ือถึงเวลา อาจารย์ได้มีการว่างแผนในการผลิตชุดวิชารวมทั้งว่างแผน                 

ในการฝึกปฏิบติั ช่วงวางแผนปฏิบติัและลงฝึกปฏิบติัจริงเป็นอยา่งไรค่ะ 

รศ.ดร.จริยาวตัร เร่ืองของการฝึกปฎิบติั มนัเป็นหวัใจของวิชาชีพคือแมจ้ะมีการศึกษาทางไกลในกระบวนการ

ก็ไม่ไดว้า่ไกลมนัทุกอยา่งไม่ไดเ้จอกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน แต่หวัใจของวิชาชีพพยาบาล

คือการปฏิบติัและมีการปฎิบติักบัของจริง เพราะฉะนั้นในหลกัสูตรการพยาบาลท่ี มสธ.                

พี่ก็วางแผนกันกับทีมของมสธ. เอง ด้วยวถุัประสงค์อย่างน้ีมีกิจกรรมใดท่ีจะเกิดข้ึนบ้าง      

จะใชร้ะยะเวลาเท่าใด แลว้จะลงไปท่ีไหน การลงไปท่ีไหนของเราก็มีการเตียม คงลงท่ีไหน

ไม่ไดน้อกจากชุมชน คงจะยากกว่ามีวอดอยู่แลว้  มีหอผูป่้วยอยู่แล้ว อยู่กบัท่ี แต่พอเราเอา

ชุมชนแล้ว ชุมชนก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นท่ี แล้วพอแล้ว เราต้องไปประสานกับชุมชน 

ประสานกบัประชาชน ประสานกบัหน่วยงาน เช่นสถานีอนามยั เราก็ปรึกษาหารือกนัพอเรา

วา่งแผนแลว้เราก็หาอาจารยส์อนเสริม พี่ก็เป็นอาจารยส์อนในระยะแรก ๆ ถามวา่เหน่ือยไหม 

พี่ดาไม่เหน่ือยหรอก เราตั้งวา่เราจะมีลูกศิษยเ์พิ่มข้ึน ลูกศิษยเ์ราไม่ไดม้าจากท่ีเดียวแต่มาจาก

หลายท่ี พอมาสอนในระบบเปิดแลว้ดีใจท่ีไดส้อนคนเหน่าน้ี เราไดค้นเหล่าน้ีไปอยูใ่นพื้นท่ี

จริง ๆ พี่ดีใจและภูมิใจ ทุกวนัน้ีถ้าไม่มีอาจารยใ์หม่ทย่อยเขา้มาถามพี่ดาช่วยสอนได้ไหม                    

พี่ก็สอนไดเ้พราะงานบริการชุมชนเป็นงานท่ีพี่ชอบ ไม่เหน่ือยเลย 

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารย์ค่ะ การวางแผนผลิตชุดเอกสาร แล้วมาเตรียมพื้นท่ีแล้ว แล้วมาสอนจริง ๆ ส่ิงท่ี

อาจารยว์างไวใ้นภาคทฤษฎี พอมาสู่ภาคปฎิบติั สอดคลอ้งกนัดีไหม 

รศ.ดร.จริยาวตัร จะถามว่าอะไรดีทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได ้แต่ มสธ. มีการประเมินผล 365 องศา ก็จะมีการ

ประเมินผูเ้รียน ประเมินผูส้อน ประเมินชุมชน ประเมินประชาชน จุดหน่ึงท่ี มสธ.ปรับอยู่

เร่ืออย ๆ ก็คือชุมชนตอ้งท่ีมีผูเ้รียนหลากหลายตอ้งมาร่วมกนั บางคนก็เดินทางยาก บางคน           

ลงมาแลว้ก็ตอ้งรีบไปเพราะรถไฟก าลงัจะออกแลว้ มสธ.ก็พยายามปรับศูนย ์พอหลงัจากท่ีไป

สอนเสริมแล้ว ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องก็มาดูว่ารายงานท่ีให้เขาท า เราจะมีการติดตามอย่างไร                 

มีของจริงแทแ้น่นอนดว้ยการตรวจรายงาน อาจจะพบอุปสรรคบ์า้ง แต่เราก็ช่วยกนั พี่ก็ทราบ

ว่า มสธ.ปรับทุกปี พอปรับแล้วอาจารย์สอนเสริมมีการสัมมนาก่อน พี่อยากเล่าในส่ิงท่ี
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อาจารยไ์ม่ได้ถามเร่ืองประเมินผล เร่ืองขอ้สอบเป็นอะไรท่ีได้ตรง มสธ.ไปแล้วเอาไปใช ้         

ในชีวิตประจ าวนัของการเป็นอาจารย ์เพราะว่า มสธ.มีเร่ืองของการประเมินผล อาจารย์

ประจ าตรงน้ี ก็จดัเตรียมการสัมมนาทุกขั้นตอน พี่จ  าไดต้อนนั้น คือ ดร.ชยัยงค ์

ผูส้ัมภาษณ์     ค่ะ กบัรองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั รังสินนัท ์

รศ.ดร.จริยาวตัร  ระบบของเราออกข้อสอบเป็นพอเรามาท าเข้าระบบ เข้าเร่ืองไม่ใช่เร่ืองท่ีเราท าและส่ิง

เหล่านั้นก็จะติดตวัไปในการวดัประเมินผล วา่จะท าอยา่งไรถึงจะวดัได ้

ผูส้ัมภาษณ์    ถ้าอาจารย์พูดอย่างน้ีจะตีความหมายได้ไหมค่ะว่า ในเร่ืองของการผลิตส่ือซ่ึงจะต้องให้

นกัศึกษาเรียนดว้ยตนเอง แลว้เราก็ผลิตภายใตผู้ท้รงคุณวุฒิ วา่ส่ิงเหล่าน้ีดีแลว้ แลว้นกัศึกษา 

ท่ีอาจารย์บอกว่าทางไกลแต่ไม่ได้ไกลทุกเร่ืองมีการประเมินผลมาตรฐานว่าคนท่ีจะ                        

จบจาก มสธ.ในเร่ืองของคุณภาพ อาจารยติ์ดอย่างไร เน้ือหาการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

เกณฑ์ในการประเมินผล เราไม่มีการคดัเข้าของนักศึกษา นักศึกษาท่ีจะผ่านเป็นบณัฑิต              

ไดเ้ม่ือมีกระบวนการตรงน้ีดีแลว้ อาจารยคิ์ดวา่ผลผลิตเป็นอยา่งไร  

รศ.ดร.จริยาวตัร  พี่คงใหเ้ป็นบางประเด็น เพราะพี่ไม่สามารถมองไดเ้ท่ากบัอาจารย ์มสธ. เท่าท่ีพี่รู้หลกัสูตร

หลงัจากท่ีจบทั้งหมดแลว้ก็มีการมารวม 

ผูส้ัมภาษณ์     ก็มีการสัมมนา 

รศ.ดร.จริยาวตัร  ตรงนั้นก็เป็นการวดับณัฑิตก่อนท่ีจะออกไป มสธ.ก็ตอ้งติดตามในเร่ืองของการสอบความรู้ 

จากสภาการพยาบาลผ่านตรงนั้นได ้ทดัเทียมกบัสถาบนัไหนก็ได้ เพราะเร่ืองของสภาการ

พยาบาลเป็นเร่ืองส่วนกลางท่ีตอ้งวดัได ้ถา้จะใหพ้ี่มอง พี่มองในเร่ืองปัจจุบนัและอนาคตพี่วา่

คุณภาพไม่แพท่ี้อ่ืน ๆ เพราะว่าบณัฑิตเหล่านั้นก็ยอ้ยกลบัมาเรียนปริญญาโทค่อนขา้งเยอะ              

พี่ เป็นคนหน่ึงท่ีอยู่มหิดลก็มีนักศึกษาเป็นบัณฑิตปริญญาตรีของ มสธ. แล้วก็มาเรียน             

ปริญญาโท แลว้คิดว่าบณัฑิตเหล่าน้ีจบไป ป.โทเขาก็จะขยบัทาเรียนปริญญาเอก อนันั้นเรา

อาจจะมองไม่ชัดเจนแต่พี่เช่ือว่าการสร้างรากฐานมนัก็จพท าให้เขาต่อยอดได ้อนัน้ีก็น่าจะ

เป็นเร่ืองของคุณภาพ  

ผูส้ัมภาษณ์    นัน่ก็เป็นตวับ่งช้ีตวัหน่ึงดา้นการศึกษา อาจารยค์่ะขออนุญาตเรียนถามยอ้นวา่ในเร่ืองของการ

เลือกพื้นท่ีชุมชน ท่านอาจารย์ท่ีไปสอนจะมีอาจารย์ท่ีอยู่ในเขตนั้น กับอาจารยท่ี์ไปสอน          

การเลือกในสภาพของชุมชนในสถาบนัท่ีสอนในชั้นเรียนในช่วงนั้น กบัสถาบนัท่ีเปิดสอน

ทางไกล มสธ.ในช่วงนั้นในการเตรียมชุมชนต่าง ๆ แลว้ผูท่ี้จะมาอยูดู่แลในช่วงนั้น 
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รศ.ดร.จริยาวตัร ความแตกต่าง ๆ ในความท่ีเป็นชุมชนไม่น่าจะมีความแตดต่าง เพราะว่าจะพูดถึง                     

ความยากล าบาก มสธ. มีการเตรียมตวัยากล าบากกว่าเพราะว่า มสธ.ไม่มีชุมชนเป็นของ

ตนเอง แต่เป็นการประสานงานเพื่อให้การประสานงานจากชุมชนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

พูดถึงระบบปิดส่วนใหญ่แล้ว ชุมชนท่ีใช้ก็เป็นชุมชนเดิม เป็นชุมชนท่ีสะดวกในการ

ประสานงานไวเ้ดิม  เพราะนั้นมนัจะมีสัมพนัธภาพ แต่ของ มสธ.ตอ้งออกไปหาชุมชนว่า            

ท  าอย่างไรถึงจะให้เด็กเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการประสานงานตอ้งประสานงาน  ตั้งแต่เจา้ของ

ชุมชน คือชุมชนท่ีมีสอ. เพื่อท่ีจะได้คัดเลือก ประชาชนกับคนท่ีไปเรียนไม่เคยรู้จักกัน 

อาจารย์ท่ีไปก็ไม่เคยรู้จักกันอนัน้ีก็เป็นควายากล าบาก มสธ.ก็มีความสามารถจะท าได ้                    

มนัยงัเก่ียวกบัสถานท่ี เก่ียวกบัการเดินทาง มสธ.ตอ้งคิดว่าเดินทางมายงัไงมสธ.ตอ้งคิดว่า

อาจารยจ์ะเดินทางมายงัไง ซ่ึงในส่วนน้ี มสธ.ก็จดัสวสัด์ิการให้ ส าหรับนกัศึกษาแต่ละคน

ตอ้งมา และเวลามาอยู่ในชุมชน บางคร้ังเราต้องอาหารกลางวนัทานในชุมชน ส่วนใหญ่ 

มสธ.ก็จดัการไดเ้รียบร้อย 

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารยข์า หนูขอเรียนถามอาจารยส์องเร่ือง หลงัจากท่ีอาจารยเ์ล่า อาจารยมี์ความรู้สึกวา่คนท่ี

ท างานเป็นอาจารยพ์ยาบาลเช่นเดียวกนั เน่ืองจากหลกัสูตรของเราในขณะน้ีจะงดการเปิดรับ 

จะมีการเปิดอีกคร้ังหน่ึง จะเรียนถามอาจารยว์่าจะเปิดอีคร้ังหน่ึง เราไม่รู้ว่าเม่ือไรเราตอ้งมี

การคดัเลือกอาจารย์ อาจารยท่ี์เป็นอาจารยป์ระจ ารวมทั้งอาจารยส์อนเสริม จะมีคุณสมบติั

อยา่งไร ต่อไปมหาวทิยาลยัอ่ืนแถบเอเชียจะมาขอดูงาน ท่ีอาจารยเ์ป็นผูช่้วยเหลือมาตั้งแต่แรก 

รศ.ดร.จริยาวตัร ประเด็นแรกของการท างานอะไรก็ตามคน คนนั้นต้องเห็นคุณค่าของงานท่ีจะท าและมี

ทศันคติท่ีดีต่องาน ต่อองคก์ร ถา้พี่จะเปรียบกบัตวัเองอาจจะดูไม่ดีแต่พี่อยากจะบอกวา่ถา้เรา

จะมาเป็นอาจารยป์ระจ า อาจารยส์อนเสริม ตอ้งรกลูกศิษยก่์อน เพราะการรักลูกศิษยจ์ะท าให้

ทุมเทให้กบัเขา แลว้เราตอ้งเห็นเป้าหมาย เห็นคุณค่าของการผลิตลูกศิษยค์นน้ีไปเพื่ออะไร                 

ก็ เพื่อ เราจะได้บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ท างานประจ าคงท าตามบทบาทหน้า ท่ี                        

ของมหาวทิยาลยั แต่การท่ีเราจะไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา ตวัส าคญัตอ้งบอกกบัผูท่ี้คดัเลือกเรา

ได้ว่าเราเห็นคุณค่า ทศันคติท่ีดี อาจารย์สอนเสริมก็คคงเช่นเดียวกัน ต้องมความคิดท่ีว่า                  

ค  าวา่เสริม ไปเสริมเพื่อวา่จะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นอาจารยส์อนเสริมตอ้งมีทศันคติท่ีดี 

ผูส้ัมภาษณ์    อาจารย์ขาเม่ือสักครู่อาจารย์พูดเล็กน้อยแล้วว่าคุณสมบติัของผูเ้ข้ามาเรียนว่าต้องมาหา              

แต่ถา้อยู่ในชั้นเรียนครูก็จะมาสอน ตรงน้ีค่ะคุณสมบติัของผูเ้รียน คนท่ีจะจบ มสธ. ตอ้งมี

คุณสมบติัอยา่งไรคะนอกจากตรงน้ีแลว้ 
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รศ.ดร.จริยาวตัร  ตอ้งมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ มีการควบคุมตนเองได ้สามารถบริหารเวลาได ้เพราะคนเรา

ไดมี้การเรียนดา้นเดียว เพราะคนหน่ึงคนตวัเขาเองมีครอบครัว มีการงาน และเม่ือตวัเขาเอง

ตอ้งการจะเรียนแลว้ระบบทางไกลเอ้ือให้เขาและในการท่ีเขาท างานได ้อยู่กบัครอบครัวได ้

เพราะงั้ นเขาต้องตั้ งใจ จัดสรรเวลาท่ีพอเหมากับตัวเขา พี่จะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่า                

แข่งอะไรไม่เท่ากบัแข่งกบัตวัเอง เราตั้งตนมาเรียน เพื่ออนัน้ีแลว้ก่ีปีละหลกัสูตรเขาก าหนด

ไว ้ถา้เราไม่แข่งขนักบัตวัเองเราก็ไม่ไปสู่เป้าหมายท่ีวางเอาไว ้

ผูส้ัมภาษณ์    อยากจะเรียนถามอาจารยว์า่อาจารยมี์ความประทบัใจเป็นพิเศษหรือมีตรงไนตอ้งปรับปรุง 

รศ.ดร.จริยาวตัร  ก็ มีหลายอย่าง ก็มีบุคลากรแต่จะพูดให้ลึกลงไปก็คือพี่ท  าสาขาเดียวก็จริง แต่พอเวลาท า

กิจกรรมอ่ืน ก็จะมีอาจารย์ท่านอ่ืนมา เช่นในการออกทีวี ก็จะมีอาจารย์จากสาขาอ่ืนมา                   

มีเจา้หน้าท่ีมา ตรงน้ีประทบัในว่าเขาท างานกนัยงัไงให้สู่เป้าหมายเดียวกนั งานก็ตอ้งมีการ

จดัเตรียม และผูค้นก็ยิม้แยม้แสดงวา่ผูค้นท่ีตั้งอกตง้ใจ มีทศันคติท่ีดี 

ผูส้ัมภาษณ์   ขออนุญาตเรียนถามอาจารยว์า่อาจารยเ์ป็นผูบ้ริหารคณะพยาบาลศาสตร์มาก่อนตอนนั้นแลว้

มาเป็นผูบ้ริหารในระดับคณบดีภาคเอกชน อาจารย์มีมุมมองเร่ืองของการจัดการศึกษา

ทางไกล น่าจะคงอยู่ หรือน่าจะไปใช้ท่ีอ่ืนอาจารยก์็ไดพู้ดมาเล็ก ๆ น้อย ๆ แลว้ เช่นระบบ

ประเมินผล หรือเร่ืองส่ือต่าง ๆ ขอให้อาจารยส์รุปประเด็นส าคญั ส าคญัอีกคร้ังวา่ระบบการ

เรียนการสอนทางไลของพยาบาลถึงแมม้หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในระดบัปริญญาตรี

ถึงแมจ้ะงดรับชั่วคราว อาจารยคิ์ดว่าประโยชน์ของตรงน้ีเราน่าจะท าอะไรเพิ่มเติม หรือว่า

สถาบนัการศึกษาพยาบาลในระบบชั้นเรียนควนจะเอาไปเป็นแบบอยา่งหรือใชค้วบคู่กนั 

รศ.ดร.จริยาวตัร ปัจจุบนั จะใช้ค  าว่าหลากหลายเช่นเดียวกนักบัระบบการศึกษามนัก็ควรมีความหลากหลาย

ตามความเหมาะสม การจดัการศึกษาท่ีถูกต้องค้องเป็นไปตามความต้องการของผูเ้รียน 

เพราะฉะนั้นระบการศึกษาทางไกล พี่วา่เป็นระบบท่ีส าคญั และคิดวา่จะมีการขยายรูปแบบ

ออกไปต่าง ๆ เพราะการส่ือสารมีมากมาย ในระดบัปริญญาตรีท่ีงดไป ไม่ใช่วา่จะตอ้งปรับแก ้

แต่เป็นเพราะจ านวนของผูเ้รียน พอผูเ้รียนเปล่ียนลกัษณะ มสธ. ตอ้งเปล่ียนไปตามลกัษณะ

ของผูเ้รียน ในสาขาของการพยาบาลในขณะน้ี สังคมได้เพียงต้องการระดับปริญญาตรี                

ก็จะมีระดับปณญาโท ปริญญาเอก เพราะนั้ นเท่าท่ีพี่ทราบ มสธ. จัดปริญาโททางไกล                   

ยงัไม่เป็นภาพท่ีชัดเจนของคลีนิคทางไกล มันก็อาจจะต้องผสมผสาน เพราะว่าเร่ือง                     

ของการแพทย์การพยาบาล ประสบการณ์จริงเรามีการยืนยนักันแล้วว่ามีความจ าป็น                    

เด็กท่ีไม่ไดฝึ้กกบัของจริง ฝึกกบัหุ่นท่ีเหมืนจริงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอ้งมีการจดัควบคู่กนั



7 

ทางใดทางหน่ึง เร่ืองของทฤษฎีเรียนทางไกลได ้เร่ืองของส่ืออาจจะมีรูปแบบต่างไปจากเดิม 

การปฎิบติัตอ้งมีประสบการณ์จริงในความคิดของพี่ 

ผูส้ัมภาษณ์   เร่ืองของการศึกษาทางไกล ใชไ้ดก้บัคุกระบดบัการศึกษา เพียงแต่วา่การปฎิบตัตอ้งมีการลง

จริง อาจารยป์ระสงคท่ี์จะฝากอะไรไวก้บัสาขาพยาบาล 

รศ.ดร.จริยาวตัร คงตอ้งพดูในภาพรวม วา่สังคมมีการเปล่ียนไป คนก็มีการเปล่ียนไปอาจารยพ์ยาบาลก็ตอ้ง

เปล่ียน เพราะงั้นคนสมยัใหม่ตอ้งมีความหลายอยา่ง เขาก็ตดัสินใจเลือกเพราะเขามีทางเลือก 

เพราะงั้นประเด็นหน่ึงท่ีพี่อยากจะฝากเพราะการท่ีเราคิดอะไรก็ได ้จุดหน่ึงท่ีเราจะตอ้งจ าไว้

ในใจก็คือเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในใจ ตวันั้นจะเป็นตวัยึดเหนียวท าส่ิงนั้นดว้ยความถูตอ้ง 

ความรับผดิชอบ 


