
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 
 
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง    ผศ.ดร. อ ำภำพร นำมวงศ์พรหม คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 

ผศ.ดร.รัชนี นำมจันทรำ  คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
ผศ.ดร. น  ำอ้อย ภักดีวงศ์  คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
ผศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
รศ. ปรำงค์ทิพย์ อุจะรัตน  คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
อ.ดร. วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์ คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
อำจำรย์ ปรำณี ทัดศรี  คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
อำจำรย์ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลำง คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก      ผศ.ดร.รัชนี นำมจันทรำ  คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 
อ. วิลำวัลย์ อุดมกำรเกษตร คณะวิชำ/หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำหลักสูตร 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2560 ท ำหน้ำที่วำงนโยบำย ติดตำม ก ำกับ และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของคณะพยำบำล
ศำสตร์ให้มีคุณภำพและบรรลุตำมเกณฑ์ตัวชี วัดคุณภำพ 

4.  เรื่องที่เล่า    

กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำพยำบำลที่เป็นเลิศ 

5.  ความเป็นมาของเรื่องที่เล่า  

 เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำที่ส ำคัญที่สุดคือ กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถตอบ 
สนองควำมต้องกำรของสังคมได้อย่ำงตรงกรณี ในกำรผลิตบัณฑิตพยำบำล ซึ่งเป็นสำขำวิชำชีพที่มีลักษณะเฉพำะนั น ได้มี
กำรก ำหนดเกณฑ์ทั งด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลลัพธ์ ซึ่งในที่นี คือบัณฑิต โดยมีกระบวนกำรตรวจสอบว่ำมีกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์และตัวชี วัดว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนมำกน้อยอย่ำงไร ผลกำรตรวจสอบที่ได้คื อ กำรบอกระดับ
คุณภำพและระยะเวลำกำรรับรองสถำบัน 

 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำพยำบำลและผดุงครรภ์ในระดับดี 
มีระยะเวลำกำรรับรองสถำบัน 3-4 ปี (จำกสูงสุด 5 ปี) มำโดยตลอด ซึ่งหมำยถึงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำม
เกณฑ์ตัวชี วัดร้อยละ 70-90 ตัวชี วัดที่เป็นประเด็นที่ท ำให้คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของคณะฯ ไม่บรรลุ คือกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนและผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์  ในปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งเป็นกำรรับรองสถำบันในรอบ
ใหม่ คณะฯ ได้รับกำรรับรองสถำบันเป็นระยะเวลำ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ 2561 -2565) ซึ่งหมำยถึงคุณภำพของกำร
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ด ำเนินกำรตำมตัวชี วัดบรรลุมำกกว่ำร้อยละ 91 เป็นต้นไป นับเป็นสถำบันกำรศึกษำพยำบำลในภำคเอกชนแห่งแรกที่
ได้รับกำรรับรองสูงสุด 5 ปี 
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6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้  ผู้มีส่วนร่วม 
อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กระบวนการที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

  1. กำรก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำคณะ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนโดยเฉพำะแผนกำรสอนให้ชัดเจน เพ่ือให้บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั ง
กำรเพ่ิมผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ โดยสร้ำงกำรรับรู้แผนงำนร่วมกันในกลไกทุกระดับ คือ ระดับคณะ (ทีม
บริหำร) และระดับหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์) ซึ่งเหล่ำนี เป็นกลไกในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและผลงำนทำงวิชำกำร 

 2. สร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมของกลไกในระดับต่ำงๆ ในกำรน ำเป้ำหมำยไปสู่ควำมส ำเร็จ ในกำร
ประชุมในระดับคณะ (คณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์) ระดับหลักสูตร (คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร) และ
ระดับกลุ่มวิชำ (สำขำและอำจำรย์) 

 3. กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี  

3.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน มีกำรด ำเนินงำนดังนี  
1) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

หลักสูตร และกำรวำงแผนกำรสอนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่มีคุณภำพ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อกำรสอน และเอกสำรต ำรำหลัก ที่สอดคล้องและส่งเสริมให้นักศึกษำบรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดของ
รำยวิชำ 

2) จัดให้มีกำรอบรมเชิงวิชำกำรเรื่อง “กำรวำงแผนกำรสอน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้อำจำรย์เข้ำใจถึง
หลักกำรวำงแผนกำรสอนที่ถูกต้อง ตรงกัน 

3) ก ำหนดรูปแบบกำรวำงแผนกำรสอนทั งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เพ่ือให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรอย่ำงเป็นระบบ 

4) ก ำหนดกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบแผนกำรสอน โดยก ำหนดให้อำจำรย์ทุกคนด ำเนินกำร
วำงแผนกำรสอนในหัวข้อที่รับผิดชอบสอนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ผู้รับผิดชอบวิชำรวบรวมให้ครบทุกหัวข้อ
ตำมรำยวิชำที่ก ำหนดและส่งให้หัวหน้ำสำขำวิชำพิจำรณำ เพ่ือน ำเสนอในที่ประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรต่อไป 

5) สรุปปัญหำและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง “กำรวำงแผน
กำรสอน” กับคณำจำรย์ จำกนั นคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรน ำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงและเสนอแผนกำรสอนที่สมบูรณ์
เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะและก ำหนดให้ใช้ให้ใช้ในทุกรำยวิชำและทุกหลักสูตร โดยให้มีกำรก ำกับ ติดตำม และ
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ถูกต้องตำมกลไกที่ก ำหนด 

3.2 ด้ำนกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร คณะฯ ก ำหนดให้อำจำรย์ทุกคนทุกสำขำวิชำวำงแผนกำรพัฒนำ
ผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองและของสำขำวิชำ และน ำมำก ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรประจ ำปี โดยรอง
คณบดีฝ่ำยบริหำรและรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรเป็นผู้ก ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมแผน และไดจ้ัดท ำโครงกำร
พัฒนำอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง “กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร และกำรเขียนต ำรำ/หนังสือ” โดย
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ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเป็นค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน ที่เป็นวิทยำกร/ผู้ประเมินผล
งำนวิชำกำร กำรจัดกำรอบรม รวมทั งค่ำตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิชำกำรในวำรสำร กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรได้
ด ำเนินกำรต่อเนื่องตั งแต่ปีกำรศึกษำ 2557-2559 ดังนี  

 3.2.1 โครงกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร ด ำเนินกำรดังนี  
1) รับสมัครอำจำรย์จำกแต่ละสำขำวิชำที่สนใจหรือมีแผนเขียนบทควำมวิชำกำร ร่วมกับกำรก ำหนดให้

อำจำรย์ที่ไม่มีผลงำนทำงวิชำกำร เข้ำร่วมโครงกำรปีกำรศึกษำละ 1 รุ่น ๆ ละประมำณ 10 คน 
2) จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเขียนบทควำมวิชำกำร” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยำกร

บรรยำยหลักกำรเขียนบทควำมวิชำกำร อำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรเสนอเค้ำโครงบทควำมเพ่ือให้วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะ  
3) วำงแผนกรอบเวลำของกำรเขียนบทควำมวิชำกำรในแต่ละรุ่น โดยรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำร

วิชำกำรคอยก ำกับติดตำมเป็นระยะให้เป็นไปตำมแผน 
4) ก ำหนดให้อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในคณะเป็นพี่เลี ยงให้แก่อำจำรย์ในกำรเขียนบทควำม โดยช่วย

อ่ำน และให้ข้อเสนอแนะในกำรเขียนบทควำม แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะ จนอำจำรย์เขียนและ
ปรับแก้ไขบทควำมจนส ำเร็จ 

   5) คณะฯ ช่วยเหลือ สนับสนุน และประสำนงำนเพ่ือให้ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมทำงวิชำกำรใน
วำรสำรที่มีคุณภำพ อยู่ในฐำนข้อมูล TCI 

  3.2.2 กำรเขียนต ำรำ/หนังสือ คณะฯ มีแผนให้แต่ละสำขำวิชำเขียนต ำรำ/หนังสือ อย่ำงน้อยสำขำละ 1 
ชื่อเรื่อง โดยวำงกรอบเวลำให้ต ำรำ/หนังสือ เสร็จภำยในปีกำรศึกษำ 2559  คณะได้จัดหำผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนและให้
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้ได้ต ำรำ/หนังสือที่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัวบ่งชี ) โดยใช้
เงินกองทุนวิชำกำรของคณะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี  

กลยุทธ์/มาตรการที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  

1. ประกำศของ สกอ. และสภำกำรพยำบำล เรื่องคุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ต้องมีผลงำนทำง
วิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลังอย่ำงน้อย 1 รำยกำร นโยบำยของมหำวิทยำลัยเรื่องกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ที่
ก ำหนดให้อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ขอต ำแหน่งภำยใน 3 ปี และอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำโท ขอ
ต ำแหน่งภำยใน 5 ปี นับจำกปีกำรศึกษำ 2556 เป็นต้นมำ กำรปรับเงินตอบแทนต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร่วมกับนโยบำย
ของคณะเรื่องกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร โดยใช้ประกอบกำรประเมินผลงำนของอำจำรย์ประจ ำปี  ตลอดจนกำร
สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำปี 

2. กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนของแผนพัฒนำคณะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จำกแผนพัฒนำตนเองของอำจำรย์ และ
อำจำรย์ทุกคนรับทรำบเป้ำหมำยที่ก ำหนดร่วมกัน 

3. กำรก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรเขียนบทควำมวิชำกำร และหนังสือ/ต ำรำ เป็นระยะ โดยรองคณบดี
ฝ่ำยบริหำรและรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

4. กำรมีพ่ีเลี ยงคอยช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะและช่วยปรับแก้ไขผลงำนจนได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

5. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในคณะฯ เพ่ือให้คณำจำรย์ได้เห็น
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ตัวอย่ำงของควำมส ำเร็จ และเกิดแรงจูงใจและก ำลังใจในกำรพัฒนำผลงำนของตนเองจนส ำเร็จ 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จ 

1. คณบดี เป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบำย และสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรในโครงกำรต่ำงๆ ที่จัดขึ นเพ่ือให้อำจำรย์มี
สมรรถนะในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร และเป็นก ำลังใจส ำคัญให้อำจำรย์สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรตำมเป้ำหมำย  

2. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ที่ร่วมกันพัฒนำแนวทำงกำรวำงแผนกำรสอน ก ำกับ ติดตำม ให้อำจำรย์ทุก
คนด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรพยำบำลภำยนอกสถำบันที่เป็นวิทยำกรและเป็นพี่เลี ยงให้ค ำแนะน ำ และช่วยปรับแก้ไข
ผลงำนให้มีคุณภำพก่อนส่งวำรสำรเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งโรงพิมพ์จัดท ำเล่มหนังสือ 

4. อำจำรย์ในคณะฯ ที่มีประสบกำรณ์กำรกำรวิจัยและกำรเขียนบทควำมวิชำกำร ช่วยเป็นพี่เลี ยงให้ค ำแนะน ำ
เบื องต้นก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิและก่อนส่งวำรสำรเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

5. รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรซึ่งคอยก ำกับติดตำมกำรพัฒนำงำนให้
เป็นไปตำมแผน 

6. อำจำรย์ทุกคนที่มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงผลงำนจนส ำเร็จ  
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
อำจำรย์ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ เป็นอำจำรย์สอนภำคปฏิบัติกำรพยำบำลเป็นส่วนใหญ่ มีภำรกิจนิเทศกำร

ฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลของนักศึกษำ ซึ่งหน่วยภำระงำนจำกกำรสอนภำคปฏิบัติต้องใช้เวลำเป็น 2 เท่ำของกำรสอน
ภำคทฤษฎี จ ำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดำห์มำกจึงจะได้ภำระงำนที่เป็นไปตำมเกณฑ์ ท ำให้กำรพัฒนำผลงำนไม่ต่อเนื่อง
และไม่เป็นไปตำมแผน ซึ่งคณะฯ แก้ไขโดยกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้อำจำรย์พัฒนำงำน
ตำมแผน และได้ปรับแผนกำรศึกษำเพ่ือเอื อให้อำจำรย์ได้มีช่วงเวลำพักจำกกำรนิเทศงำน และเพ่ิมกำรใช้พยำบำลประจ ำ
หอผู้ป่วยเป็นอำจำรย์พ่ีเลี ยง (Preceptor) ให้กับนักศึกษำจำกเดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 40 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สภำกำรพยำบำล  

7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559 และ 2560 พบว่ำคณะฯ มีผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ิมขึ นอย่ำงมำก และ
บรรลุตัวบ่งชี ของ สกอ. และสภำกำรพยำบำล และคณะพยำบำลศำสตร์ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์จำกสภำกำรพยำบำลเป็นระยะเวลำ 5 ปี (ปีกำรศึกษำ  2561-2565) ซึ่งเป็นระยะเวลำสูงสุดของกำร
ได้รับกำรรับรอง คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่ำน
กำรรับรองสถำบันกำรศึกษำฯ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ถือเป็นควำมภำคภูมิใจของอำจำรย์ทุกคน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ นต้องอำศัย
เวลำและควำมทุ่มเท ควำมร่วมแรงร่วมใจจำกคณำจำรย์ทั งคณะ  

 ควำมส ำเร็จที่เกิดขึ น ท ำให้ได้เห็นศักยภำพทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ ท ำให้คณำจำรย์เกิด
ก ำลังใจและมีแรงจูงใจในกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรของตนเอง อีกทั งยังช่วยสร้ำงชื่อเสียงให้กับคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรังสิตอีกด้วย 
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