
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน….การบริหารจัดการท่ีเป็นเลศิ 
  
 

1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง อ.นวรัตน์ โกมลวภิาต.หน่วยงาน. ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล  คณะพยาบาล-
ศาสตร์ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทึก  อ.นวรัตน์ โกมลวภิาต. หน่วยงาน .ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล  คณะพยาบาล-
ศาสตร์ 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

อาจารยป์ระจ ากลุ่มการพยาบาลพื้นฐานและเสริมการพยาบาล และหวัหนา้ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการ
พยาบาล  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ จดัการเรียนการสอนตามภาระงาน และบริหารจดัการงานของศูนย์
การเรียนรู้ทางการพยาบาลตามพนัธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  

4.  เร่ืองที่เล่า    

เร่ือง  การบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า  

ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center of Nursing : LRCN) คณะพยาบาล 
มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งอยู ่ณ. อาคาร 4 จ านวน  2 แห่ง และ ณ. อาคาร 4/2 จ านวน  1 แห่ง รวมพื้นท่ีใชง้าน
ประมาณ 1,280 ตารางเมตร ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบติัการพยาบาลพื้นฐาน  หอ้งปฏิบติัการพยาบาลเฉพาะ
สาขา ไดแ้ก่ สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์  
สาขาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช  รวมถึงห้อง Conference Room  และ Self-study Room  เพื่อใชเ้ป็น
แหล่งสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนดา้นการฝึกทกัษะทางการพยาบาลของนักศึกษาทุกคน โดย
หลกัสูตรท่ีคณะเปิดสอนมีดงัน้ี หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ พยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร
บณัฑิต (2 ภาษา) หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ไดแ้ก่  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการพยาบาล
ผูใ้หญ่) หลกัสูตรเฉพาะทาง ไดแ้ก่ การพยาบาลเวชปฏิบติัการบ าบดัทดแทนไต (ไตเทียม)  และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 700 คน  

การใหบ้ริการของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลมีความส าคญัอยา่งยิง่เน่ืองจากนกัศึกษาพยาบาล
จ าเป็นตอ้งมีการฝึกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการพยาบาลของแต่ละสาขาจนเกิดความ
เช่ียวชาญและมีความมัน่ใจในการปฏิบติัการพยาบาล ก่อนข้ึนฝึกปฏิบติัจริงกบัผูป่้วยบนคลินิก เพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดหรือความคลาดเคล่ือนจากการปฏิบติัการพยาบาล ท่ีอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพและ
ชีวิตของผูป่้วยได ้นอกจากนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ยงัใชศู้นยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลในการจดัอบรม
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพพื้นฐาน และให้ยืมหุ่นจ าลองต่างๆ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
ใหแ้ก่นกัศึกษาสาขาอ่ืนในมหาวิทยาลยั รวมถึงองคก์รและบุคคลภายนอกอีกดว้ย  



2 
 

การบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อรองรับการใหบ้ริการดงักล่าวขา้งตน้นั้น ทาง
คณะไดก้ าหนดโครงสร้างการบริหารงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยประกอบไปดว้ย  

1. อาจารยพ์ยาบาล 1 คนเป็นหวัหนา้ศูนย ์ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการงานทั้งหมด  
2. เจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัการพยาบาลจ านวน 2 คน ท าหน้าท่ีด าเนินงานตามแผนท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากหวัหนา้ ดูแล ซ่อมบ ารุง และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้พร้อมเพียงพอกบั
การจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของแต่ละหลกัสูตร  

ส าหรับจุดเร่ิมตน้ในการปรับปรุงการบริหารของศูนย ์ก็เน่ืองมาจากในการด าเนินงานท่ีผ่านมา
พบวา่มีปัญหาในการการใหบ้ริการหลายอยา่งเช่น 

1. การใช้กระดาษบนัทึกรายละเอียดน าส่งการขอใช้บริการต่างๆ มกัจะเกิดความล่าช้า     
ไม่สะดวกเน่ืองจากอาจารจารย ์และนกัศึกษาส่วนใหญ่ออกไปข้ึนฝึกตามโรงพยาบาล
และอยูน่อกสถานท่ีตอ้งเสียเวลามายืน่ค าขอใชบ้ริการท่ีศูนยฯ์  

2. การท ารายงานสรุป, สถิติดา้นต่างๆ, ตารางห้องเรียนในแต่ละรายวิชาตอ้งใชก้ าลงัคน
และเวลาเป็นจ านวนมาก ท าใหสู้ญเสียเวลาท่ีใชใ้นการดูแลงานบริการดา้นอ่ืนๆ 

3. ศูนยก์ารเรียนรู้ฯมีเอกสาร และภาพครุภณัฑ์เป็นจ านวนมากท่ีตอ้งจดัเก็บเพื่อใช้เป็น
หลกัฐานในการรับรองสถาบนั รวมถึงตอ้งหาพื้นท่ีเกบ็เอกสารหลกัฐานต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช้
งบประมาณและเสียพื้นท่ีในการจดัเกบ็ดูแล รักษา 

4. การคน้หาเอกสารท่ีเป็น Hardcopy มีความล่าชา้ โดยเฉพาะในดา้นฐานขอ้มูลต่างๆ เช่น 
จ านวน ประเภท การใชง้านของหุ่นจ าลอง, ครุภณัฑ์และคลงัวสัดุส้ินเปลืองซ่ึงขอ้มูล
เหล่าน้ีมีจ านวนมากหลายร้อยรายการ การดึงข้อมูลแต่ละรายการท่ีเก็บในแบบ 
Hardcopy และออฟไลน์มาใช้ในการค านวณงบประมาณต่างๆ หรือใช้วางแผน
ปรับเปล่ียนแผนงานเพื่อรองรับการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นยุ่งยาก
และเสียเวลามาก  

จากสภาพปัญหาท่ีพบขา้งตน้นั้น ทางศูนยฯ์จึงไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
จดัการปัญหาดงักล่าว โดยไดพ้ฒันา (ก) ระบบการเขา้ถึงบริการต่างๆของศูนยฯ์ ดว้ยระบบออนไลน์ผา่น
เวปไซต์  (ข) การเก็บขอ้มูลส าคญัจ านวนมากของศูนยฯ์ในรูปแบบดิจิตอล โดยการปรับปรุงในคร้ังน้ีมี
ผลประโยชน์หลายประการเช่น 

1. ผูใ้ช้บริการมีความสะดวกและได้รับการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ประหยดัเวลา เพราะ
ผูใ้ช้บริการจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการขอเข้าใช้บริการและตรวจสอบผลการขอใช้
บริการไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ 

2. เน่ืองการระบบมีการให้ผูใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลการขอเขา้ใชบ้ริการดว้ยตนเองผ่านทาง
เวปไซตอ์อนไลน์ ท าใหช่้วยลดความผิดพลาดในเร่ืองการประสานงานหรือการตกหล่น
ของขอ้มูลจากการส่งผา่นขอ้มูลในรูปกระดาษไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3. ท าให้ประหยดังบประมาณในการใช้กระดาษ และก าลงัคนในการจดัท าและจดัเก็บ
ขอ้มูล 

4. การจดัท าระบบฐานขอ้มูลวสัดุทางการศึกษาของศูนยฯ์ดว้ยระบบดิจิตอลนั้น ท าให้
ทีมงานและผูใ้ชบ้ริการ สามารถรับทราบขอ้มูลท่ีตรงกนัและเป็นปัจจุบนั อีกทั้งยงัเขา้ถึง
ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งผา่นเจา้หนา้ท่ี  

5. การเรียกใชแ้ละการตรวจสอบขอ้มูลท่ีจดัเก็บแบบดิจิตอลนั้น สามารถท าไดง่้ายกวา่การ
เก็บขอ้มูลท่ีเป็นกระดาษแบบเดิม ทางศูนยฯ์ สามารถเรียกใชข้อ้มูลต่างๆเช่น จ านวน
หุ่นจ าลอง ครุภัณฑ์และวสัดุส้ินเปลือง เพื่อใช้ในการบริหารสต๊อกและใช้ในการ
ตัดสินใจด้านการบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละปีได้สะดวก,  ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ  ลดความผิดพลาดดา้นตวัเลขและประหยดัเวลาในการสืนคน้ขอ้มูล 

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ  

1. การจดัการองคค์วามรู้ของศูนย ์LRCN ใหมี้ประสิทธิภาพควรจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงัแสดง
ในแผนภาพดา้นล่างน้ี ซ่ึงการจะพฒันาไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหส้ าเร็จ อนัดบัแรกจะตอ้ง
เร่ิมตน้ท่ีการจดัการขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพเสียก่อน “การเปลี่ยนผ่านข้อมูลไปสู่รูปแบบ
ดิจิตอล Digital Transformation” จึงเป็นแนวทางท่ีเราเลือกใช ้
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2. ทางทีมท างานไดใ้ชก้ระบวนการ  PDCA (Deming Cycle) เป็นกระบวนการหลกัในวิเคราะห์
และวางแผนการท างาน โดยสรุปรายละเอียดตามแผนภูมิดา้นล่าง 
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3. ส าหรับขั้นตอนการวางแผน (P-Plan) หน่ึงในขั้นตอน PDCA นั้นเราไดใ้ชแ้นวคิดในการจดัท า
แผนงานโดยสรุปภาพรวมไดต้ามรูปดา้นล่าง 

 
4. ตวัอยา่งรายละเอียดผลงานท่ีทางทีมงานไดจ้ดัท าแลว้มีดงัน้ี 

4.1 ดา้นการใหบ้ริการออนไลน์  

4.1.1 ขอ้มูลระเบียบ และการใหบ้ริการของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล 

http://www.rsu.ac.th/nurse/LRCN/LRCN-About-LRCN.aspx 

 

http://www.rsu.ac.th/nurse/LRCN/LRCN-About-LRCN.aspx
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4.1.2  แบบฟอร์มกรอกค าขอจองใชห้อ้งเรียน LAB/Self-study ยมือุปกรณ์/ส่ือ ท าวิจยั ศึกษาดูงาน
และอ่ืนๆ 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/request/booking-room-for-lab 

 
4.1.3  ปฏิทินแสดงการตารางการใชง้านหอ้งเรียน LAB และ Self-study ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการทราบ 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/room_sch_all 

 
4.1.4    คู่มือการใชหุ่้น/อุปกรณ์ การพยาบาลพื้นฐานและเฉพาะสาขา 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/LRCN-materials 

 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/request/booking-room-for-lab
https://sites.google.com/site/rsulrcn/room_sch_all
https://sites.google.com/site/rsulrcn/LRCN-materials
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4.1.5 วิธีการเขา้ประเมินความพึงพอใจ และ สถิติการเขา้ใชศู้นยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/Statistic_and_Survey 

        
 

4.2 ดา้นการบริหารจดัการงานต่างๆ ไดจ้ดัระบบฐานขอ้มูลศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการบริหาร
จดัการและการตดัสินใจ ในรูปแบบขอ้มูลออนไลน์เพื่อส่ือสารกนัในทีม เช่น การท างบประมาณ จ านวน
วสัดุทางการศึกษาทั้งหมดของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลใหพ้อเพียง   

 
4.2.1 ฐานขอ้มูลแสดง ภาพและจ านวนวสัดุการศึกษาทางการพยาบาลหมวดต่างๆ  

1) หมวดทัว่ไป เตียงผูป่้วย ตู ้โต๊ะ  
2) หมวด หุ่นจ าลองกลุ่มพื้นฐาน และเฉพาะสาขา 
3) หมวด ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการศึกษา 
4) หมวดวสัดุส้ินเปลืองทางการศึกษา 

4.2.2 ฐานขอ้มูลแสดงการค านวณงบประมาณวสัดุทางการศึกษาหมวดต่างๆตามความตอ้งการใช ้

1) ฐานขอ้มูลการค านวณ เตียงผูป่้วย ตู ้โต๊ะ หุ่นจ าลองกลุ่มพื้นฐาน และเฉพาะสาขา 
2) ฐานขอ้มูลการค านวณ ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการศึกษา 
3) ฐานขอ้มูลการค านวณวสัดุส้ินเปลืองของการเรียนการสอน และการตดัสต๊อก 
4) ฐานขอ้มูลการค านวณวสัดุส้ินเปลืองข้ึนฝึกโรงพยาบาลนพรัตน์ และการบริหารสต๊อก 
5) ฐานขอ้มูลการบริหารและสรุปการใชง้บประมาณประจ าแต่ละปี 

https://sites.google.com/site/rsulrcn/Statistic_and_Survey
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7. กลยุทธ์/มาตรการท่ีท าให้เกดิความส าเร็จ 

1. ทัศนติและความรักในงานท่ีปฎิบัติ ความมุ่งมัน่ ตั้ งใจ เป้าหมายท่ีตั้ งไวร่้วมกันของทีมงาน 
รวมถึงความสามคัคี ของผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนท่ี
ตอ้งการเห็นองคก์รมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยการสนบัสนุนให้ความร่วมมือการปรับเปล่ียน
แนวทางปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพื่อให้ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพและใหบ้ริการดา้นต่างๆอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดการจดัโครงสร้างบริหารการบริหารงานศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลของท่านคณบดี
และทีมบริหารท่ีส่งเสริมศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดท้ างานท่ีตนเองถนดั ท าให้มีทศันคติ
ดา้นบวก และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเม่ือพบปัญหาในงาน สนบัสนุนให้หัวหนา้และ
ทีมงานของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลลงมือท าในส่ิงใหม่ๆใหค้ าแนะน าและก าลงัใจเม่ือเกิด
ความผิดพลาด 

3. การประสานงาน และวางแผนอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขาวิชา ระหว่าง หัวหน้าและเจ้าหน้าท่ีของศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาล  กับ หัวหน้า
หลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ผูป้ระสานงานแต่ละสาขาสาขาวิชา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
วิชา อาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและพนัธกิจของคณะ  

4. แนวคิดการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยให้ความส าคัญท่ีสุดคือ 
“ผูป้ฏิบติังาน” เก่ียวกบั ทศัคติ ความรับผิดชอบ การพฒันาตนเอง และการท างานเป็นทีม วา่เป็น
ส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากท่ีจะท าให้งาน หรือระบบท่ีเปล่ียนแปลงประสบความส าเร็จ ดงันั้น
ในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาคร้ังน้ีมีการประชุมร่วมกนั และไดข้อ้สรุปท่ีทีมงาน
ทุกคนยอมรับ หวัหนา้แบ่งหนา้ท่ีเป็นระบบอยา่งชดัเจน ใชห้ลกัการปฏิบติังานตามวงจรคุณภาพ
โดยรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน และให้มีส่วนรวมในการวางแผนงาน            
เปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพ และเขา้ใจในความแตกต่างในความสามารถของเจา้หนา้ท่ี    

5. การเลือกใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองไดร้วดเร็ว ประหยดัใชง้าน
ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ไม่ใช้
งบประมาณเพิ่ม รวมถึงการจดัรูปแบบการใหบ้ริการท่ีสะดวก หลายช่องทาง เขา้ถึงไดง่้าย และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหมี้การใชร้ะบบ ออนไลน์มากข้ึนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั
ดา้นการใชเ้ทคโนลีย ีท่ีแจก IPAD ใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคนเพื่อมุ่งสู่ E-University   

6. ความตระหนกัของ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อการใชท้รัพยากร 
ลดการใชก้ระดาษ รวมถึงวสัดุ ครุภณัฑ ์อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละการพยาบาลอยา่งคุม้ค่า มีการ
น ามาใชซ้ ้ า และการใชห้อ้งเรียนอยา่งมีคุณค่า โดยค านึงถึงประโยชน์สูง ประหยดัสุด ภายใต้
จิตส านึกของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

7. ใชว้งจรคุณภาพ หรือ PDCA (Deming Cycle) ในการคน้หาปัญหา วางแผน และพฒันางาน โดย
การน าขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลของผูใ้ช้บริการ และขอ้มูลท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
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สถานศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาล และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสุขภาพและการ
พยาบาลท่ีเขา้มาเยี่ยมชม มาพฒันา และประยุกต์ศูนยก์ารเรียนรู้ทางการพยาบาลให้เหมาะกบั
บริบทของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จึงท าให้การบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้
ทางการพยาบาลมีความเป็นเลิศ อยา่งย ัง่ยนื เช่นในปัจจุบนั 

8. ผู้มีส่วนร่วม 

1. คณบดี และทีมผู ้บริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การสนับสนุน  รับฟังปัญหา 
ช่วยเหลือ และใหค้ าแนะน า 

2. ผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เป็นผูล้งมือปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนด และ
ประเมินปัญหาจากการลงมือปฏิบติังานมาแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา 

3. ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศึกษา และผูเ้ยี่ยมชม เพื่อประเมินปัญหาจากการใชบ้ริการและ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

1.ดา้นการปฎิบติังาน  

1.1  ความรู้ และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของเจา้หนา้ท่ี  แกไ้ข
เบ้ืองตนโดยสอน และช่วยเหลือในระยะแรก ในระยะยาว พฒันาโดยส่งศึกษาความรู้
เพิ่มเติมเม่ือมหาวิทยาลยัเปิดอบรม 

1.2  รายละเอียดของขอเขา้ใชบ้ริการไม่คลอบคลุม แกไ้ขโดย เพิ่มเติมรายการต่างๆ ให้
ครอบคลุม และชดัเจนมากข้ึน  

2. ดา้นการใหบ้ริการ  

2.1 พบปัญหา การเขา้ถึง Website มีความซบัซอ้นหลายขั้นตอน ตอ้งเขา้ไป Website ของคณะและ
เขา้ไปในส่วนของศุนยก์ารเรียนรู้ ดงันั้นจึงแกไ้ขโดยลดขั้นตอนการเขา้ถึงบริการ โดยจดัท า Link และใช ้
QR Code ช่วยในการเขา้ถึง   

2.2 ขั้นตอนการท ารายการ ปรับเปล่ียนจากการพิมพข์อ้มูลใหเ้หลือท่ีจ าเป็นเท่านั้น ท่ีเหลือเป็นการ 
เลือกรายการเท่านั้น เพื่อประหยดัเวลาของผูใ้ชบ้ริการ และขอ้มูลมีความตอ้งการชดัเจนท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่
สับสน  

2.3  รายการวสัดุทางการศึกษาในแต่ละLAB มีจ านวนมาก ท่ีผูส้อนกบัเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัเตรียมตอ้งตก
ลงกนั ดงันั้นจึงแกไ้ขโดยทางศูนยฯ์ จึงไดจ้ดัท ารายการฐานขอ้มูล ออนไลน์เก่ียวกบัวสัดุทางการศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละ LAB ท่ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมไวล่้วงหนา้ เพื่อให้อาจารยผ์ูข้อ
ใชบ้ริการไดต้ดัสินใจ และบนัทึกเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการเพิ่มเติมเท่านั้น เพื่อประหยดัเวลา  

2.4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข มาจาก ผลประเมินความพึงพอใจ และการเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาทางการพยาบาลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสุขภาพและการพยาบาลเขา้ศึกษาดู
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งาน การรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาล ช่วยใหผู้บ้ริหารคณะพยาบาลศาสตร์ หวัหนา้และเจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้และไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ ซ่ึงจะ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงงานต่อไปตามวงจรคุณภาพต่อไป 

10. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกดิขึน้ 

1. มี Website ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั ขอ้มูล และการให้บริการทางออนไลน์ แก่ผูใ้ชบ้ริการ โดย
สามารถบริหารจดัการงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยทีมเจา้หนา้ท่ีของศูนยก์ารเรียนรู้เอง 
ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลยั 

2. มีระบบฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัระหว่างทีมท างาน ท าให้ลดปัญหา
ดา้นขอ้มูลผิดพลาด ไม่เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาพร้อมกนัโดยเป็นฐานขอ้มูลและ
สามารถค านวณ เพื่อบริหารจดัการตดัสินใจวางแผนงบประมาณได ้ 

3. มีระบบระบบฐานขอ้มูลดิจิตอล เพื่อใชป้ระกนัคุณภาพ และการรับรองสถาบนั ซ่ึงท าให้การ
ค้นหา เรียกดูข้อมูลต่างๆ ยอ้นหลัง ไปข้างหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงน าเสนอ
ประชาสัมพนัธ์งานของคณะและมหาวิทยาลยั 

4. มีการจดัเกบ็คลงัขอ้มูลเไวใ้หบ้นระบบ Cloud ของ Google ซ่ึงมีความเสถียรมัน่คง และสามารถ
เรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดน้านจนถึงวนัท่ีไดเ้ร่ิมตน้เก็บไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรองสถาบนัท่ี
ตอ้งน าเสนอขอ้มูลยอ้นหลงัไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี 

5. ประหยดังบประมาณเร่ืองค่าใชจ่้ายส านกังานโดยยกเลิกการจดัเก็บขอ้มูลโดยใชก้ระดาษ เช่น 
การจดัท าคู่มือ รายการ หุ่นจ าลอง (ปร้ินสีเพื่อให้สภาไดเ้ห็นรายละเอียด) แนวปฏิบติัต่างๆ  
ฯลฯ เพื่อใชป้ระกนัคุณภาพ การรับรองสถาบนั มาเป็นระบบฐานขอ้มูลดิจิตอลทั้งหมด  

6. ประหยดังบประมาณดา้นอตัราก าลงัคนโดยลดภาระงานดา้นการจดัเก็บขอ้มูล แต่ให้มาโฟกสั
งานเพิ่มในงานส่วนท่ีส าคญัเช่น การดูแล ซ่อมแซม รักษาหุ่นจ าลอง อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงมีราคาสูง 
แทน เป็นการใชอ้ตัราก าลงัคนอยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธาพ   

7. ผลประเมินความพึงพอใจปีการศึกษา 2561 อยูใ่นเกณฑดี์มากเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.60-4.66 
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตไดรั้บการรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาลเป็น

ระยะเวลาถึง  5 ปี โดยในระหวา่งการรับรองนั้นทางศูนยฯ์ ไดรั้บการช่ืนชมจากคณะกรรมการ
ของสภาการพยาบาลท่ีมาตรวจเยีย่ม เก่ียวกบัการน าระบบ IT มาช่วยในการบริหารจดัการดา้น
การบริการในส่วนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัอตัราก าลงัคน สะดวกในการใช้งาน 
และสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงช่ืนชมวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีแจก IPADให้
นกัศึกษาทุกคน เพื่อส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส่งผลให้การประเมินใน
ส่วนน้ีไดค้ะแนนเตม็ สุดทา้ยคณะกรรมการยงัไดย้กตวัอยา่งความส าเร็จในส่วนน้ีใหแ้ก่สถาบนั
อ่ืนๆท่ีไปตรวจเยีย่ม ท าใหห้น่วยงานจากสถาบนัอ่ืนมาขอศึกษาดูงานเพื่อน าไปปรับใชต่้อไป 


