แบบรายงานผลโครงการส่ งเสริมพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เสนอต่ อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี
1. ชื่อโครงการ การศึกษาดูงานระบบบริ การสุ ขภาพ การบริ หารการพยาบาล และการจัดการศึกษาพยาบาล
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2. ชื่ อผู้ขอรับทุน
2.1 อาจารย์ ดร. ชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทกั ษ์ผล
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร. วาริ ณี เอี่ยมสวัสดิกุล
2.4 รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา หนุ่ยศรี
2.5 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี ชีวเกษมสุ ข
2.6 อาจารย์ ดร. เรณุการ์ ทองคารอด
3. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วนั ที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2556
5. สถานทีศ่ ึกษาดูงาน Yonsei Severance Hospital, School of Nursing-Korea National Open University,
และ The National Library of Korea.
6. งบประมาณทีไ่ ด้ รับ จานวน 81,211.00 บาท
งบประมาณทีจ่ ่ ายจริง จานวน 201,000.00 บาท
7. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทางทางไกลด้านพยาบาลศาสตร์ การจัดระบบ
บริ การสุ ขภาพ และการบริ หารการพยาบาลในสถานบริ การระดับต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
8. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
8.1 การศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการได้บุคลากรที่มีความรู ้ ประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ในระบบทางไกล การจัดระบบบริ การ
สาธารณสุ ขในต่างประเทศ รวมทั้งได้สร้างเครื อข่ายนักวิชาการทางการพยาบาลในระดับนานาชาติ
8.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี ) และกิจกรรมการเรี ยนการสอนชุดวิชาต่างๆ ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญาตรี พัฒนาเอกสารการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน รวมทั้งปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนชุดวิชา
ต่างๆ ในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัย

9. สรุ ปเนือ้ หาสาคัญทีไ่ ด้ รับจากการศึกษาดูงาน
9.1 การศึกษาดูงาน Yonsei Severance Hospital
โรงพยาบาลเซเวอร์ แรนซ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1885 ด้วยความร่ วมมือกันของรัฐบาล ชาวอเมริ กนั 2
คน นักธุ รกิจผูใ้ จบุญ และ Dr. Horace Newton Allen แพทย์มิชชัน่ นารี ชาวอเมริ กา มีชื่อเดิมว่า
Gwanghyewon และเปลี่ยนมาเป็ นชื่อปั จจุบนั เมื่อปี คศ. 1904 ตามชื่อของ Louis Severance เศรษฐีน้ ามันชาว
อเมริ กนั ผูบ้ ริ จาคทรัพย์ในการสร้างโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเซเวอร์ แรนซ์ถือเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศเกาหลี มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริ การทางการแพทย์ตะวันตกที่ดีที่สุด “The First and the Best” ปัจจุบนั ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI) เมื่อปี ค.ศ. 2007 ซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับโลก
ของสถานบริ การทางด้านการแพทย์ มีวทิ ยาการทางการแพทย์ที่ทนั สมัย อาทิ มีจานวนหุ่นยนต์ที่ใช้ในการ
ผ่าตัด (robot surgery) มากที่สุดในเอเซีย มีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 2,000 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษา
จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
โรงพยาบาลเซเวอร์ แรนซ์ต้ งั อยูท่ ี่ Sinchon-dong เขต Seodaemun ซึ่ งอยูใ่ จกลางของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ปั จจุบนั เป็ นโรงพยาบาลที่อยูใ่ นสังกัดของ Yonsei University Health System ถือเป็ น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
โรงพยาบาลเซเวอร์ แรนซ์มีวสิ ัยทัศน์วา่ จะเป็ นโรงพยาบาลชั้นนาของภูมิภาคเอซี ย และให้บริ การ
ทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยทัว่ โลก ด้วยความรักจากพระเจ้า ในการปลดปล่อยโรคภัยไข้เจ็บหรื อความทุกข์
ทรมานของมนุษยชาติ (With the love of God, free humankind from disease & suffering)
ขอบเขตการให้ บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเซเวอร์ แรนซ์ประกอบด้วย 5 โรงพยาบาลย่อย ได้แก่
1. โรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital)
2. ศูนย์มะเร็ ง จะเปิ ดเป็ นโรงพยาบาลมะเร็ ง (Cancer Hospital) ในปี ค.ศ. 2014
3. โรงพยาบาลฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Hospital)
4. โรงพยาบาลหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular Hospital)
5. โรงพยาบาลตา หู จมูก คอ (Eye & ENT Hospital)
นอกจากนี้ยงั มีศูนย์บริ การเฉพาะทาง 7 ศูนย์ และคลินิกเฉพาะทาง จานวน 16 แห่ง รวมทั้งศูนย์
การแพทย์หุ่นยนต์ (Severance Robot and MIS Center) และศูนย์บริ การสุ ขภาพนานาชาติ (International
Health Care Center)
9.2
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่ งชาติเกาหลี
(School of Nursing-Korea National Open University)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งชาติเกาหลี มีการจัดการเรี ยนการสอน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ คือ

1. คณาจารย์ ผ้ สู อน มีท้ งั หมด 6 คน และมีเลขานุการช่วยงานด้านธุ รการและงานอื่นๆของคณาจารย์
เป็ นรายบุคคล
2. หลักสู ตรทีส่ อน มี 2 หลักสู ตร ได้แก่
2.1 หลักสู ตรปริ ญญาตรี
2.1.1 เป้ าหมาย คือ การเปิ ดโอกาสให้ผสู้ าเร็ จการศึกษาทางการพยาบาลระดับวิทยาลัย 3
ปี ได้รับปริ ญญาตรี ทางการพยาบาล และยกระดับตนเองเป็ นพยาบาลวิชาชีพโดยมีการเสริ มความรู้ดา้ น
ทฤษฎีการพยาบาลและจริ ยธรรมทางการพยาบาล
2.1.2 การรับสมัคร จะรับสมัครผูส้ าเร็ จการศึกษาพยาบาลในหลักสู ตร 3 ปี ที่ผา่ น
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 70 หน่วยกิตจากวิทยาลัยพยาบาล และผ่านการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลแล้ว
2.1.3 หลักสู ตรที่เปิ ดสอนเป็ นหลักสู ตร Registered Nurse-Bachelor Science of Nursing
Program (RN-BSN) ผูเ้ รี ยนจะต้องผ่านการปฏิบตั ิการพยาบาลทางคลินิกมาแล้ว ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะนับรวมเป็ นชัว่ โมงฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
2.1.4 ชุดวิชาที่สอน แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) ชุดวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ความรู ้พ้นื ฐานทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล การ
พยาบาลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะเสี่ ยง การพยาบาลชุมชน ทฤษฎีการพยาบาล สุ ขภาพวัยรุ่ นและการ
พยาบาล การพยาบาลสุ ขภาพผูใ้ หญ่ และการพยาบาลผูส้ ู งอายุ
2) ชุดวิชาเฉพาะสาขา ได้แก่ การพยาบาลสุ ขภาพครอบครัว การวิจยั ทางการพยาบาล
สุ ขภาพจิตละการพยาบาล การพยาบาลฉุ กเฉิ น การวิจยั ทางการพยาบาลขั้นสู ง การพยาบาลเพื่อการฟื้ นฟู
สุ ขภาพ สุ ขศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการพยาบาล ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล การสัมมนาทางการ
พยาบาล กฎหมายและจริ ยธรรมทางการพยาบาล
3) ชุดวิชาเลือกอิสระ ได้แก่ มนุษย์กบั การศึกษา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ชีวติ และ
สุ ขภาพ เพศ/ความรัก/สังคม และจิตวิทยาศึกษา
2.1.5 การจัดการเรี ยนการสอน มีการเรี ยนการสอนทั้งออนไลน์และการศึกษาในห้องเรี ยน
โดยการศึกษาแบบออนไลน์จะสอนผ่านทางโทรทัศน์และมัลติมีเดีย
2.1.6 การสอบ มีการสอบแบบออฟไลน์ และการสอบทดแทน (Replacement test) กรณี ที่
ไม่สามารถสอบแบบออฟไลน์ได้ การให้เกรดจะคิดคะแนนจาก การส่ งรายงานทางออนไลน์หรื อการสอบ
กลางภาคการศึกษาคิดเป็ น 30 คะแนน บวกกับการสอบปลายภาคการศึกษาอีก 70 คะแนน รวมเป็ น 100
คะแนน

2.2 หลักสู ตรปริ ญญาโท
2.2.1 เป้ าหมาย คือ การฝึ กให้นกั ศึกษามีคุณภาพในการเป็ นพยาบาลเฉพาะทาง (Nurse
specialist) เป็ นผูบ้ ริ หารการพยาบาล หรื อเป็ นพยาบาลที่เป็ นกาลังคนด้านสุ ขภาพซึ่ งมีความโดดเด่นในยุค
ศตวรรษที่ 21
2.2.2 การรับสมัคร รับสมัครนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์บณั ฑิต
เข้าเรี ยนในหลักสู ตร โดยเริ่ มเปิ ดรับนักศึกษาตั้งแต่ ค.ศ. 2007 จนถึงปัจจุบนั
2.2.3 การจัดการเรี ยนการสอน จัดการเรี ยนการสอนวิชาละ 3 หน่วยกิต ใช้เวลาเรี ยน15
สัปดาห์ นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนวิชาใดก็ได้ที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะเรี ยน
โดยใช้วธิ ี การเรี ยนทางออนไลน์เท่านั้น การสาเร็ จการศึกษามี 2 แนวทาง คือ 1) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรี ยน 5 ภาคการศึกษา จานวน 30 หน่วยกิต และจะต้องผ่านการทดสอบทางภาษาและการสอบทัว่ ไป 2)
นักศึกษาจะต้องเรี ยน 24 น
แ ะสอบผ่านวิทยานิพนธ์ 1 และวิทยานิพนธ์ 2
2.2.4 ชุดวิชาที่เปิ ดสอน แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
1) Spring Semester เปิ ดสอนวิชา ทฤษฎีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การประเมินภาวะ
สุ ขภาพ ภาวะผูน้ าทางการพยาบาลแบบสร้างสรรค์ สุ ขภาพจิตชุมชน การจัดการความเจ็บป่ วยเรื้ อรัง การ
จัดการสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุ การพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมขั้นสู ง การพยาบาล
นานาชาติ และวิทยานิพนธ์1, 2
2) Fall Semester เปิ ดสอนวิชา สารสนเทศทางการพยาบาล การพยาบาลมะเร็ ง การ
บริ หารการพยาบาลขั้นสู ง การพยาบาลผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกับการพยาบาล และการวิจยั สาหรับการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง และวิทยานิพนธ์1, 2
3. สื่ อการเรียนการสอน
3.1 ารเรี ยนการ น าน E-learning ในแต่ละวิชาจะมีการบรรยาย 15 ครั้ง แต่ละครั้งจะมี
คาถาม คาตอบ พร้อมทั้งมีวสั ดุประกอบบทเรี ยน เช่น บทความ ที่ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิง เป็ นต้น เมื่อนักศึกษา
log in า า า าร ะ า าร มองเห็น นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
นักศึกษาจะต้องเข้ามาปฏิสัมพันธ์อย่างน้อย 80 % รา า
ะแ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ออก น หนึ่งทีมจะมีสมาชิกประมาณ 6-7 คน ะ า าแ
น ร นรร น
3.2 การเรี ยนการสอนทางโทรทัศน์ (TV lecture) เพื่อให้นกั ศึกษาที่อยูห่ ่างไกลสามารถรับชมการ
สอนผ่านรายการทางโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย (KNOU TV) ซึ่งเป็ นสถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีท้ งั ที่เป็ นเคเบิลทีวี ทีวดี าวเทียม และ IPTV

3.3 การเรี ยนการสอนผ่านทางวิทยุ หรื อเทปเสี ยง (Audio lecture)
3.4 การเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย (On-campus lecture) นักศึกษาจะมีเรี ยนในชั้นเรี ยน 6
1 า
3.5 าร ร น าร น าน Video conference lecture เป็ น Real-time Interactive lecture
3.6 สื่ อสิ่ งพิมพ์ มีการจัดทาหนังสื อประกอบการสอนในวิชาต่างๆ ซึ่ งมีรูปเล่มขนาดกระทัดรัด
พกพาไปอ่านได้สะดวก แต่ละวิชาจะมี 1-2 เล่ม เขียนโดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชานั้นๆ
การจัดการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งชาติเกาหลี จะเป็ นการศึกษา
ในภาคทฤษฎีเท่านั้น สาหรับประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิน้ นั นักศึกษาจะต้องหาประสบการณ์จาก
โรงพยาบาล หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ขที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานอยู่ หรื อไปติดต่อขอฝึ กปฏิบตั ิเพิม่ เติมใน
สถานบริ การต่างๆ ด้วยตนเอง
9.3 การศึกษาดูงาน The National Digital Library of Korea (NDL)
หอสมุดแห่งชาติดิจิตอลของเกาหลีต้ งั อยูท่ ี่ Banpo-ro ใน Seocho-gu, กรุ งโซล เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป
ในนาม "dibrary" (เป็ น Konglish word ผสมคา "digital" และ "library" เข้าด้วยกัน) เปิ ดเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2552 หลังการก่อสร้างเจ็ดปี มีผใู ้ ช้บริ การหลายกลุ่ม ในปี 2012 มีผใู้ ช้บริ การ จานวน 217,640 คน
ประมาณวันละ 725 คน และมีอีกจานวน 150 คน ที่ใช้บริ การจากบ้าน ไม่มีการให้ยมื หนังสื อออก แต่
ห้องสมุดทัว่ ไปให้ยมื 4-5 เล่ม มีตึกให้บริ การ 2 ตึก โดยมีแนวคิดจะเป็ น Excellent digital library จึงจัดให้มี
สิ่ งอานวยความสะดวกรอบๆ ห้องสมุด และมีการปรับปรุ งสภาพทางกายภาพที่เน้นธรรมชาติ (บนหลังคาตึก
มีหญ้าและสวน) ห้องสมุดอานวยความสะดวกโดยเชื่ อมโยงกับห้องสมุดและสถาบันอื่น ๆ ทัว่ โลก มากกว่า
800 แห่ง รวมทั้งห้องสมุดแห่ งชาติ (Librarry of Congress) ของสหรัฐอเมริ กา มีเนื้อหาในรู ปแบบต่างๆ รวม
กว่า 116 ล้านชิ้น ชั้น 6 มีหนังสื อเก่าและหายากจานวน5 แสนเล่ม และจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียน ทุก 4
เดือน นอกจากนี้ยงั ให้บริ การเชื่อมโยงกับห้องสมุดท้องถิ่นทางดิจิตอลด้วย และจัดให้มีหอ้ งสตูดิโอทีวแี ละ
ห้องผูใ้ ช้สร้างเนื้อหา (user-created content--UCC) ห้องสตูดิโอมีกล้องและอุปกรณ์จดั แสงช่วยให้ผใู ้ ช้
สามารถผลิต แก้ไขและแสดงเสี ยงและภาพของ UCC ของตัวเองได้
ในขณะที่หอ้ งสมุดแบบเดิมจะเป็ นสถานที่รวบรวมหนังสื อและข้อมูลแบบอนาล็อก แต่ห้องสมุด
ดิจิตอลจะช่วยให้สามารถหาข้อมูลผ่านสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านไอทีข้ นั สู ง ผ่าน Dibrary พอร์ทลั
ผูใ้ ช้บริ การสามารถค้นหาผ่านหอสมุดแห่งชาติ (National Library of Korea) ซึ่ งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
เกาหลีโดยใช้ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) โดยจะมีการสะสมและรักษาหนังสื อเกาหลีและจัดทา
หนังสื อเกาหลีเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ แต่มีนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-magazines) ภาษาอังกฤษ ให้บริ การ แต่ไม่มีการเก็บรักษาไว้ และมีฐานข้อมูลเว็บ (web

database) นอกจากนี้ยงั มีห้องอ่านหนังสื อดิจิตอล ห้องสื่ อ ห้องบรรณาธิการสื่ อ ห้องคัดกรอง ห้องสัมมนา
สตูดิโอการสร้างเนื้ อหา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ
ข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติของเกาหลีเก็บรวบรวมมาจากหนังสื อ นิ ตยสาร วารสารทางวิทยาศาสตร์
หนังสื อพิมพ์ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลภาพและเสี ยง บันทึกเสี ยง ข้อมูลไมโคร แผนที่
โน้ตเพลง ฯลฯ หอสมุดกลางแห่งชาติยงั คงมีฐานข้อมูลเดิมซึ่ งถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล สมาชิกสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจานวนมหาศาลที่เก็บรวบรวมจากระบบหลักของ
ห้องสมุดเกาหลี (Korea's main public library system) เช่นข้อมูลทั้งในและต่างประเทศของฐานข้อมูลเว็บ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารและข้อมูลเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ข้อมูล
ทั้งหมดสามารถหาได้ผา่ น Dibrary พอร์ทลั (www.dibrary.net) แต่ขอ้ มูลส่ วนใหญ่จะใช้ได้เฉพาะภายใน
ห้องอ่านหนังสื อดิจิตอล (ยกเว้นเพียงเล็กน้อย) สาหรับภายนอกห้องอ่านหนังสื อดิจิตอลนั้นจะสามารถค้น
ได้เพียงแคตตาล็อกที่ได้มีการสะสมไว้เท่านั้น การใช้บริ การ e media ผ่านเว็บไซต์ ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย 5 เซนต์
ต่อครั้งต่อหน้า มีหอ้ งสมุดเด็กที่มีเว็บไซต์เช่นกัน อยูไ่ ม่ไกลจากห้องสมุดแห่งชาติ ห่างไปเพียง 2 สถานี
เท่านั้น และกาลังจะสร้างห้องสมุดสาหรับคนพิการอีกแห่ งที่เซจง
ห้องมัลติมีเดียเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งสมาชิกสามารถดูเนื้อหามัลติมีเดียต่างๆ ที่เก็บรวบรวมโดยห้องสมุด
ดีวดี ี วิดีโอเทปคอมแพคดิสก์ เทปเสี ยง ไฟล์คอมพิวเตอร์ และรู ปแบบอื่น ๆ ของสื่ อสามารถนามาใช้ในห้อง
การแก้ไขสื่ อ (media editor room) การแก้ไขวิดีโอและภาพนิ่งสามารถแก้ไขโดยใช้ซอฟต์แวร์ พิเศษต่างๆ
เช่น Adobe Photoshop CS3, Illustrator CS3, Adobe Premiere Pro, Flash Pro CS3, Dreamweaver CS3,
Contribute CS3, Fireworks CS3, และ Acrobat Pro 8.0 นอกจากนี้ยงั มีสตูดิโอสาหรับภาพและเสี ยงสาหรับ
UCC ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ผูท้ ี่จะใช้หอ้ งสมุดดิจิตอลต้องไปที่โต๊ะบริ การที่ Third floor basement ลงทะเบียนสาหรับบัตร
ห้องสมุด (อาจจะใช้บตั รเครดิตส่ วนบุคคล) คนที่สามารถสมัครเข้าใช้บริ การผ่านเว็บไซต์ได้ตอ้ งมีอายุ
มากกว่า 16 ปี สาหรับชาวต่างชาติตอ้ งมีบตั รลงทะเบียนชาวต่างชาติหรื อ passport กระเป๋ าส่ วนบุคคลต้อง
เก็บไว้ใน locker ที่หอ้ งเก็บของ แต่หอ้ งสมุดจะให้ถุงพลาสติกใสสาหรับใส่ ทรัพย์สินส่ วนตัวของของ
ผูใ้ ช้บริ การถือ ผูใ้ ช้สามารถใช้ Dibrary หลังจากทาการสารองที่นงั่ โดยใช้ตู้ kiosk (touchscreen terminal)
หรื อใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC สารอง โดยจะใช้ได้ 3 ชัว่ โมง หลังจากจองห้องแล้วจะมีเอกสารให้มา
ตรวจสอบเวลา มีห้องสัมมนาขนาดใหญ่ให้ใช้ 8 ห้อง ต้องจองล่วงหน้า มีหอ้ งให้ใช้สื่อเป็ นกลุ่ม และมีหอ้ ง
สาหรับชาวต่างชาติแยกต่างหาก และมีหอ้ งสาหรับผูต้ อ้ งการใช้คอมพิวเตอร์ของตนเอง สามารถยืมหนังและ
สื่ อต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ เมื่อใช้เสร็ จต้องส่ งคืนตามระบบ สามารถยืมหนังสื อหายากได้ 3 วัน มีหนังสื อที่เป้ น
Family tree ถึง 188 ครอบครัว สามารถสื บสาวได้วา่ ใครเป็ นต้นตระกูล และจัดให้มีห้องสมุดกลางคืน โดย

เลือกหนังสื อก่อน 17.00 น. เจ้าหน้าที่จะหาหนังสื อใส่ ตไู ้ ว้ให้ เมื่อคนจอวงมาสามารถรับหนังสื อได้โดยนา
บัตรมาแตะเครื่ อง ตูจ้ ะเปิ ดนาหนังสื อออกมาได้ และคืนทางตูเ้ มื่อใช้เสร็ จ
10. เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการศึกษาดูงานนี้แล้วจะนาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
10.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั คณาจารย์ในสาขาวิชาที่ไปศึกษาดูงานในประเทศอื่นๆ
10.2 พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
เช่น e-learning, การสอนผ่านรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย (STOU Channel), การจัดทาสื่ อการสอน
CAI เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึง และเข้าใจในองค์ความรู ้ตามหลักสู ตรได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถ
นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
10.3 พัฒนาความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน และแลกเปลี่ยนในการศึกษาดูงานของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ร่ วมกับ School of Nursing of KNOU, และ Yonsei Severance Hospital
11. ปัญหา/อุปสรรค
ช่วงเวลาที่ไปศึกษาดูงานเป็ นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ทาให้การ
ประสานงานในการขอศึกษาดูงานค่อนข้างยาก ได้รับการตอบรับล่าช้า
12. ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการสร้างเครื อข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลประเทศต่างๆ ที่จดั การเรี ยนการสอน
ทางไกล เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ระบบ
ทางไกลให้เป็ นเลิศ
13. นาเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการประชุ มในการเวียน เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2556
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