ผลงานสร้ างสรรค์ สําหรับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
(๕๐ ผลงาน)

ก่ อนจะมี มสธ. (๑๓ รายการ)
1. 2496-97 มีความสนใจวิธีการเรี ยนทางไปรษณี ย์ โดยสมัครเป็ นนักศึกษาพระคริ สต์ธรรม ได้รับ
ประกาศนียบัตร สมัยที่เรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ (ป.6)
2. 1971-72 ทําวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกเรื่ อง “A Proposed Plan for Establishing an Educational
Television Station for Open Admission Universities in Thailand” (1971-72) ผลงานนี้เป็ นส่ วนสําคัญ
ในการวางแผนจัดทําโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการจัดตั้งสถานีวิทยุโ ทรทัศน์
สําหรับมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิ ราช แต่ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายจัดตั้งสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ จึงจัดตั้งเป็ นเพียงศูนย์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโ ทรทัศน์แทน ผูเ้ ชี่ยวชาญญี่ปุ่น
ถามว่า ใครเขียนโครงการให้หรื อไปจ้างใครเขียน ศ.ดร.วิจิตร ศรี สอ้านตอบว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา มสธ เป็ นคนเขียน ทําให้ฝ่ายญี่ปุ่นเกิดความมัน่ ใจจึงอนุมตั ิใ ห้ความช่วยเหลือเป็ น
เงิน 8.5 ล้านดอลลาร์ (175 ล้านบาท)
3. ขณะที่ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์คณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ และเขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาระบบ
เปิ ดลงสยามรัฐ อย่างต่อเนื่อง (2515)
4. ได้รับเชิญเป็ น Visiting Lecturer at the Institute for Educational Technology (IET), The Open
University ประเทศอังกฤษ (1976)
5. ออกรายการ BBC เรื่ อง “การศึกษาทางไกลในประเทศไทย” สัมภาษณ์โ ดยคุณสุรีย์ พันธ์เจริ ญ ณ
Bush House, London ออกอากาศไปทัว่ โลก (1976)
6. เขียนบทความ เรื่ องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิ ดอย่างละเอียดลงหนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง (251920)
7. ได้รับเชิญออกรายโทรทัศน์ “มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” ของ ม.ร.ว. ถนัดศรี สวิสดิวฒ
ั น์ ทาง
สถานีโ ทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๙ (2519)
8. เป็ นวิทยากรบรรยาย เรื่ อง มหาวิทยาลัยเปิ ด ที่หอประชุม AUA (2519)
9. พัฒนาระบบการสอน “แผนจุฬา” โดยรัชดาภิเษกสมโภช (2516-20) ระบบการสอน “แผนจุฬา”
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช “แผนมสธ” ใน
พ.ศ. 2523 (Distance Educational System for Sukhothai Thammathirat University: STOU Plan 1980)

10. พัฒนาบทเรี ยนด้วยตนเองในโครงการฝึ กอบรมครู เพื่อการเปลี่ยนบทบาทใหม่ (NonTraditional Role of Teachers-NTR) ของ INNOTECH Center (2522-23)
11. เสนอโครงการใช้สถานีโ ทรทัศน์จุฬา ออกอากาศรายการสอนของคณะต่างๆ โดยเข้าพบ ดร.
วิจิตร ศรี สอ้าน เมื่อดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2522)
12. ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬา (ศาสตราจารย์
ไพทูรย์ พงศบุตรเป็ นประธาน)
13. ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิ ด ซึ่ งมี ศ.ดร.วิจิตร ศรี
สอ้าน เป็ นประธาน (2520)

ระหว่ างเป็ นกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิ ด (๔ รายการ)
14. รับภาระประสานงานทัว่ ไปร่ วมกับ ดร.นิคม ทาแดง เช่นในการต้อนรับชาวต่างประเทศ
หรื อจัดฝึ กอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ BBC ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ
มหาวิทยาลัยเปิ ด (2520-22)
15. เขียนโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิ ด โดยรับงานเขียนบทที่วา่ ด้วยโครงสร้าง บุคลากร
สื่ อการศึกษา และระบบการสอนทางไกล เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ (2520-21) มีการประชุมแบบลงขัน
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารหัวหิ น ถนนราชดําเนินนอก และที่อาคารทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ถนนราชดําเนินนอก
16. ทําวิจยั ศึกษาความต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิ ดร่ วมกับ ดร.อุทุมพร ดร.ทองอินทร์
วงศ์โ สธร (2520)
17. จัดทํา สไลด์เสนอแนวคิดมหาวิทยาลัยเปิ ดร่ วมกับ ดร.วิรุฬห์ ตั้งเจริ ญ (ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง
อธิ การบดี มศว.) (2522-23)

เมื่อมีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชแล้ว
18. ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมงานมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช ในฐานะผูอ้ าํ นวยการ สํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.วิจิตร ศรี สอ้านเชิญพบที่โ รงแรมเพรสิ เดนท์ ๓ คน กับ ดร.อุทุมพร ฯ เพื่อ
พิจารณารายชื่อผูท้ ี่จะรับเชิญมาร่ วมงานมหาวิทยาลัย

19. ร่ วมในการจัดระบบองค์กร และ เขียนข้อบังคับต่างๆ โดยประชุมที่ภาควิชาอุดมศึกษา ครุ
ศาสตร์ (2522)
20. ออกแบบระบบการสอนทางไกล “แผนมสธ.(๒๕๒๓)” เสนอสภาวิชาการ ณ อาคาร บดท.
หลานหลวงฯ

21. ออกแบบตําราทางไกล คือ เอกสารการสอนและแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยทดลองกับคณาจารย์ชุด
แรก ๓๖ คน ณ ที่ทาํ การสันนิบาตสหกรณ์ และมูลนิธิพฒ
ั นาชนบท ที่ชยั นาทของ น.พ. มะลิ ไทยเหนือ
22. จัดฝึ กอบรมผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกในการเขียนเอกสารการสอน ที่บางแสน พัทยา และสาม
พราน
23. ออกแบบระบบการผลิตสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
24. ออกแบบระบบการผลิตสื่ อวิทยุโ ทรทัศน์
25. ออกแบบระบบการทํางานของนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
26. เสนอโครงการจัดตั้งสถานีโ ทรทัศน์เพื่อการศึกษา (๒๕๒๓) ในฐานะเลขานุการ และเป็ น
ประธานคณะกรรมการจัดตั้ง ๒ ชุด แต่...เกือบสําเร็ จ!
27. ออกแบบรู ปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นผูน้ าํ การใช้
กล้องโทรทัศน์ถ่ายทําละครนอกสถานที่
28. ออกแบบและดูแลระบบการพิมพ์และ ออกแบบระบบการพิมพ์ ของ มสธ.
29. เขียนโครงการขอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการศึกษา และได้รับความช่วยเหลือจาก
ญี่ปุ่น คือ EBPC-Educational Broadcasting Production Center ศ.ดร.วิจิตรฯ เล่าว่า ฝ่ ายญี่ปุ่นถามว่า ใคร
เขียนโครงการให้ เพราะมีความสมบูรณ์ และเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ฝ่ายญี่ปุ่นมีความมัน่ ใจว่า เมื่อจัดตั้ง
ศูนย์ผลิตรายการฯ ให้แล้ว มหาวิทยาลัยมีคนรู ้เรื่ องและสามารถใช้ประโยชน์ไ ด้
30. พัฒนาระบบสอนเสริ ม ในรู ปชุดสอนเสริ ม เสนอสภาวิชาการ เมื่อ ๒๕๒๓ ในการประชุมที่สภา
การศึกษา แต่ไ ม่ไ ด้รับความเห็นชอบเนื่องจาก (กรรมการสภาวิชาการบางคน) เกรงจะก้าวลํ้าเสริ ภาพ
ทางวิชาการของอาจารย์สอนเสริ ม และเน้นว่า น่าจะให้เกียรติผสู ้ อน หลังจาก ๑ ปี แห่งการสอยเสริ มที่
ล้มเหลว ซึ่ งมีปัญหาในการสอนเสริ มหลายประการ สภาวิชาการจึงให้ความเห็นชอบผลิตเป็ นชุดสอน
เสริ ม ที่เน้น Non-Projected Materialsในรู ปชุดโสตทัศน์(Audio-Vision) หรื อ ชุดโอษฐทัศน์ (Oral
vision)

31. พัฒนาระบบการอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์วิชาชีพ โดยเริ่ มที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จัดที่
สวางคนิวาศ ๔ ครั้ง แล้วจึงขยายไปต่างจังหวัด
32. ดําเนินการขอให้มีตาํ แหน่งอาจารย์ใ นสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทุกประเทศ นัก
เทคโนโลยีการศึกษา ล้วนเป็ นตําแหน่งอาจารย์ เช่น Institute of Educational Technology (IET) Open
University (ENGLAND), National Institute for Multi-Media Education (NIME) University of the Air
(JAPAN) และทําหน้าที่วดั และประเมินด้วย จึงทําให้นกั ประเมินได้รับตําแหน่งอาจารย์ประจําสํานัก
ทะเบียนและวัดผลด้วย
33. ร่ วมพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะการปรับรู ปแบบเอกสารการ
สอนเป็ น
(1) ประมวลสาระชุดวิชา (Course Comprehensive Text-CCT)
(2) แนวการศึกษา (Study Guide)
(3) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin)
(4) ชุดความรู ้ (Source Book) ในรู ปเอกสารประกอบและสารานุกรม
34. พัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เป็ นกลุ่ม (Thesis Group Advisory SystemTGAS) เพื่อไม่ใ ห้อาจารย์ที่ปรึ กษาเพียงคนเดียวมีอาํ นาจในการชี้เป็ นชี้ตายงานของนักศึกษา แต่ใ ห้
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาวิทยานิพนธ์ กําหนดกรอบกลาง เพื่อกํากับการให้คาํ ปรึ กษาของ MA
(Major Advisor) และ CO (Co advisor)
35. ร่ วมจัดระบบการสัมมนาเสริ มระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางให้นกั ศึกษาร่ วม
อภิปรายสัมมนา ทํารายงาน เสนอรายงาน มากกว่า มาฟังอาจารย์สอนเสริ ม
36. ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา (๒๕๔๕)
37. จัดพิมพ์ “คู่มือเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ” (Abstract Writing Manual)
“แผนมสธ. 2536”
ขั้นตอนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
1.0 ศึกษารายละเอียดชุดวิชา (Study Course Description)
2.0 วิเคราะห์เนื้อหา (Conduct Content Analysis)

3.0 เขียนแผนผังแนวคิด(Write Concept Mapping)
4.0 เขียนแผนการสอน (Write Unit/Module Lesson Plan)
5.0 เสนอเนื้อหาสาระ (Present/write the Content)
6.0 กําหนดกิจกรรม(Give Assignments)
7.0 ให้แนวตอบ(Provide Feedback)
8.0 เขียนแบบประเมินตนเอง(Write Self-Pretest/Posttest)
9.0 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ (Conduct Developmental Testing)
10.0 ปรับปรุ ง (Revise the Module)
38. ร่ วมพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริ ง (Virtual University Project) สําเร็ จตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๐ เพื่อนํา มหาวิทยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช ไปสู่ ยคุ E-learning โดยพัฒนาระบบการสอนทางไกล
มหาวิทยาลัย สุ โ ขทัยธรรมาธิ ราช “แผนมสธ ๒๕๔๐”
เป็ นผูร้ ่ างโครงการ มหาวิทยาลัยเสมือนจริ งลุ่มแม่นาํ โขง (Greater Mekhong Sub-Regional
Virtual University-GMS-VU) ของ UNESCO/SEAMEO
39. เป็ นประธานพัฒนาระบบการสอนทางไกล “แผนมสธ. ๒๕๔๓” (STOU Plan 2000)
40. พัฒนาระบบการเขียนตําราทางไกลในรู ป ประมวลสาระ และคู่มือการศึกษา เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุ งชุด แต่คณาจารย์บางส่ วนไม่เห็นด้วย ระยะแรก มีชุดวิชาไทยศึกษาชุดเดียวทําสําเร็ จ
41. พัฒนาระบบการประเมินกิจกรรม (ตามข้อบังคับ ๒๕๒๓ ที่ใ ห้มีคะแนนเก็บได้ ๒๐ คะแนน)
ภาคการศึกษาแรก (๑/๒๕๔๔) ไม่สาํ เร็ จ เพราะไม่ไ ด้รับความร่ วมมือจากสาขาเจ้าของวิชา แต่สาํ เร็ จใน
ภาค ๒/๔๔ มีชุดวิชาเข้าร่ วมโครงการ ๕ ชุด ปั จจุบนั มี ประมาณ ๔๐ ชุด
42. พัฒนาระบบการสอนเสริ มแบบบูรณาการ (Integrated Tutorial Approach-ITA) ที่เปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาที่สอบชุดวิชาใดไม่ผา่ น ๑-๒ ภาคการศึกษาได้มีทางเลือกที่จะเข้าสอนเสริ มแบบเข้ม
โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
43. จัดระบบให้มีการเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ผปู ้ ระสบความสําเร็ จในการงานอาชีพ และผูป้ ระสบความสําเร็ จในชีวิต มีสิทธิ เข้า
ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
44. ขยายการศึกษาไปสู่ ชนบทโดยทําความตกลงกับกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
45. ขยายการศึกษาไปต่างประเทศ –Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, USA สําเร็ จบางส่วน
46. พัฒนาระบบการบริ หารชุดวิชา (ค.บ.ช)

47. พัฒนาระบบการสอบแบบอิงประสบการณ์ (Experience-based Approach-EBA)
47. พัฒนาระบบการสอบแบบอิงประสบการณ์ (Experience-based Approach-EBA) สําหรับ
โรงเรี ยนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
48. พัฒนาระบบการสอนผ่านจอภาพแบบปฏิสมั พันธ์ (On-Screen Interactive Instruction-OSI)
49. พัฒนาระบบโรงเรี ยนเสมือนจริ ง (Virtual School) สําหรับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช
50. ร่ วมพัฒนาระบบดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และเป็ นประธานคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ

ภาพบวกลบในความทรงจํา: ได้ รับอะไรจากมสธ.
ทางบวก
 ได้รับโอกาสในการนําวิชีพเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ –ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี
สอ้าน ที่ใ ห้โ อกาส
 ได้มีส่วนเป็ นสถาปนิก พัฒนาพิมพ์เขียนด้านการศึกษาทางไกลของ มสธ. และมีโ อกาสเป็ น
วิศวกรกํากับควบคุมงานด้วย
 เป็ นบ้านที่ไ ด้อยูอ่ าศัย แม้ช่วง ๑๔ ปี หลัง (๒๕๓๐ เป็ นต้นมา) จะไม่ไ ด้ทาํ ประโยชน์เท่าที่ควร
บางระยะจึงต้องไปทํางานที่อื่นทํา เพิ่งมี ๒ ปี ก่อนเกษียณที่มีโ อกาสได้เข้ามาช่วยงาน
 เป็ นเวทีพฒ
ั นาทักษะความชํานาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ทางลบ
 ความลําบากใจในการทํางาน เนื่องจากไม่มีส่วนในการกําหนดนโนบายในช่วงต้นๆ และถูก
กํากับโดยผูท้ ี่ไ ม่รู้งานจริ ง จนทําให้องค์ประกอบบางส่วนของระบบถูกตัดรอน ระบบการสอน
ของมสธ. โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาได้จริ งๆ ในช่วง ๕ ปี แรกเท่านั้น
 ความไม่จริ งใจของเพื่อนร่ วมงาน –แม้ใ นสายตาเพื่อนร่ วมงานบางคนบางกลุ่มที่ร่วมกันมา
ตั้งแต่เริ่ มแรก
 การไม่พฒ
ั นาทัศนคติการระบบเปิ ดของคณาจารย์และบุคลากร--ยังมีมุมมองที่ไ ม่สะท้อนภาพ
อนาคตของการศึกษา ยังเห็นว่าการสอนแบบมีหอ้ งเรี ยนดีกว่า
คําฝาก

 มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิราช กําลังถูกแข่งขัน ต้องปรับ Paradigm ที่จะนําไปสู่ การศึกษาไร้
พรมแดน
 ต้องรักษา “ไตรภาคี” แห่งการทํางาน หากคณาจารย์มสธ. คิดว่า ตนมีความสําคัญกว่า บุคลากร
สายอื่นแล้ว มสธ อยูไ่ ม่ไ ด้
 อธิ การบดีตอ้ งมี Mentalities ด้านการศึกษาทางไกลและระบบเปิ ด ต้องทําจริ ง ไม่ใ ช่เป็ น
สมาชิก NATO
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