
 

แนวปฏิบตัิในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

………………………………………………………………………………………. 

ผลจากการจดัการความรู ้ของผูบ้รหิาร และอาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์ในปีการศกึษา 2561 คณะพยาบาล

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ ไดส้รุปองคค์วามรูท้ี่ได ้เป็นแนวปฏิบตัิในการเตรยีมความพรอ้มนกัศกึษาในการสอบขึน้

ทะเบียนและรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพฯ ดงันี ้

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาต้องเร่ิมทีก่ารจัดการเรียนการสอนในแตล่ะวิชา ตั้งแตนั่กศึกษา
อยู่ชั้นปีที ่1 

-การใหท้่องศพัทท์างวชิาการ เลือกศพัทท์ี่ส  าคญั ไปท่องกบัเพื่อน และส่งรายงานอาจารย ์มกีารจดัสอบค าศพัท ์

และสอนอ่านออกเสียงก่อนการสอบ หรือน าขึน้บน e-learning 

-การ Quiz ก่อนสอน ทา้ยบท หรือทา้ยหน่วยการเรียน 

-ส่งเอกสารประกอบการเรียนใหน้กัศกึษาล่วงหนา้ มคี  าศพัทท์ี่ส  าคญั พรอ้มความหมาย 

-ออกแบบการสอน และจดัท าส่ือการสอนท่ีเขา้กบัรูปแบบการเรียนของนกัศกึษาสมยัใหม่ 

-การน า PowerPoint, เอกสารประการเรียน ขึน้ E-learning และมีแบบทดสอบหลงัเรียน 

-การสอนใหน้กัศกึษาสามารถจบัประเด็น, ตัง้ค  าถามเพื่อกระตุน้การคิด 

-ปลกูฝังใหน้กัศกึษารูจ้กัการจดบนัทึก สรุปโน๊ตย่อในแต่ละวชิา 

-ออกขอ้สอบวดัตามวตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้มีการวิเคราะหข์อ้สอบ ควรมีขอ้สอบสถานการณ ์และสอดแทรก

ศพัทท์างวิชาการ 

-Identify leader ในแต่ละวชิา ใครเก่งวิชาไหน การใชเ้พื่อนชว่ยเพื่อน (Peer group) เพราะนกัศกึษาสามารถ

ใชภ้าษาที่เพื่อนเขา้ใจไดง้า่ย และใชอ้ิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 

 -ควรมกีารเตรียมความพรอ้มตัง้แต่ นกัศกึษาอยู่ ชัน้ปีที่ 1 เช่น มกีารทบทวน วชิากายวิภาคศาสตร ์และ

สรีรวิทยาก่อนขึน้ชัน้ปีที่ 2 และเพิ่มวิชาทางการพยาบาล เมื่อนกัศกึษาอยูช่ัน้ปีสงูขึน้ 

 
 



2. นักศึกษาจะเรียนรู้ และจดจ าได้ดทีีสุ่ด จากการฝึกภาคปฏิบตัิ ส่ิงที่อาจารยส์ามารถจดัประสบการณ ์

เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา เช่น  

-เชื่อมโยงเนือ้หาภาคทฤษฎี กบัการปฏิบตัิ มีการชีป้ระเด็นที่ส  าคญั อาจน าโจทยส์ถานการณท์ี่เป็นกรณีศกึษา 

หลายๆขอ้กระตุน้การเรียนรูใ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบตัิ และการ Pre-Post conference 

-ใหน้กัศกึษาคน้ควา้ความรูเ้ก่ียวกบัการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การตรวจพิเศษ แผนการรกัษา และยาทกุตวั 

ที่ผูป่้วยไดร้บั  

-ใชก้รณีศกึษาที่นกัศกึษาไดด้แูล เป็นขอ้สอบในการสอบลงกอง เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาตัง้ใจฟังการน าเสนอของ

เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ  

-จดักลุ่มนกัศกึษาคละความสามารถ น าเอาระบบ Buddy learning มาใช ้

- Identify นกัศกึษาที่เรียนอ่อน และใหก้ารช่วยเหลือเป็นส่วนตวั หรือใชก้ลุ่มเพื่อนชว่ยเพื่อน 

-พยายามเขา้ถงึนกัศกึษา มองนกัศกึษาในแง่บวก ชีป้ระเด็นใหน้กัศกึษาเห็นเชื่อมโยงจากทฤษฎีไปสู่คลินิก เห็น

คณุค่าของงานท่ีท า รบัฟังความคิดเห็นโดยไมต่ดัสิน 

-Area บางอยา่งที่นกัศกึษาไม่ไดฝึ้ก หรือไดร้บัประสบการณไ์ม่มาก เช่น นรีเวช, family planning, infertile 

ควรจดัเสรมิประสบการณใ์หน้กัศกึษา โดยวิธีอื่นๆ เช่น Clinical teaching, การพาไปศกึษาดงูาน 

 

3. อาจารยเ์ป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
คณุสมบตัิที่ดีของอาจารยน์อกเหนือจาก การมีความรู ้และประสบการณใ์นเนือ้หา หรือวชิาที่สอนแลว้ อาจารยท์ี่ดี

ควรจะเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัศกึษา ในทกุเรื่อง ตวัอย่างของการเป็นแบบอย่าง เช่น 

-การเขา้หอ้งเรียน และเลิกใหต้รงเวลา 

-การจดัเตรียมมคอ., เอกสารประกอบการสอน, คู่มือการฝึกภาคปฏิบตัิ ใหพ้รอ้มส าหรบันกัศกึษา 

-แสดงความเอาใจใส่ต่อนกัศกึษา และการรายงานใหผู้บ้รหิาร และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเมื่อพบปัญหา 

-เขา้ใจธรรมชาติของนกัศกึษา ใหก้ารยอมรบั นบัถือในความเป็นมนษุยข์องนกัศกึษา มีการส่ือสารท าความเขา้ใจ

กบันกัศกึษา 

-การมีความรบัผิดชอบในการลา หรือแลกชั่วโมงสอน 

-การส่ือสารซึ่งกนัและกนั 

-สรา้งระบบในการท างาน มกีารส่ือสารในองคก์รใหร้บัทราบไดท้ั่วถึง 

 

 

 
 

 



4. จ าเป็นอย่างย่ิงทีต่้องมีการปลกูฝังทัศนคตนัิกศึกษา ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รับผิดชอบในตนเองและผลจาก
การกระท าของตนเอง มีความมุ่งม่ันท างานยากให้ส าเร็จ และมีความรักในวิชาชพี คณะ และสถาบัน 

-การใกลช้ิด รบัรูปั้ญหาของนกัศกึษา ส่ือสารปัญหา และความตอ้งการของนกัศกึษาใหเ้ป็นระบบ และติดตาม

การตอบสนองในการแกปั้ญหา 

-สอนใหน้กัศกึษาตัง้เป้าหมายที่ชดัเจน จากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่ และพยายามท าใหเ้ปา้หมายส าเรจ็ 

-พฒันานกัศกึษาใหม้ีทกัษะชวีิต และทกัษะทางสงัคม 

-ใหค้  าแนะน าในการจดัสรรเวลาอย่างสมดลุ ระหว่างการเรียน และกิจกรรมของมหาวิทยาลยั เช่น การซอ้มเชยีร ์

กิจกรรมของสโมสรนกัศกึษา 

-สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม ความรบัผิดชอบระเบียบวินยั ความซื่อสตัยใ์นขณะสอน 

-เสรมิแรงทนัทีเมื่อนกัศกึษาท าดี 

-สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียน ใหม้ีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเชิงสรา้งสรรค ์เช่น ใหว้ิพากษ์แสดงความ

คิดเห็นในผลงานของกลุ่มอื่น พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

-การใช ้Mass psychology เพื่อ Motivate นกัศกึษาใหเ้ห็นความส าคญัของความพยายามสอบผ่านทัง้ 8 

วิชาในรอบแรก แกค้วามเขา้ใจผดิที่ว่า ควรแบ่งเป้าหมายใหส้อบผ่านบางวิชาก็พอ ยงัไงก็ไดง้านท า มีเงินเดือนสงู และรพ.

จะจดัติวให ้

-ส่งเสรมิใหน้กัศกึษา มเีครือขา่ยกบัเพื่อนตา่งสถาบนั เพื่อแลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณ ์

 

5. กระบวนการในการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ เม่ือนักศึกษาใกล้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 

5.1 การจดัท าแผนการทบทวน โดยการมีส่วนรว่มของสาขาวิชา และนกัศกึษา 

5.2 การสอบวดัความรูร้วบยอดของนกัศกึษาก่อน และหลงัการทบทวน 

  5.3 การแบ่งกลุ่มนกัศกึษา คละความสามารถ และโดยสมคัรใจ ควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบตัิวชิาบรหิารการ

พยาบาล และปฏิบตัิเสรมิทกัษะ 

5.4 การทบทวนโดยอาจารยข์องคณะ เป็นการปพูืน้ความรูใ้หน้กัศกึษา (Pre-tutoring) ก่อนการติวโดย

วิทยากรจากภายนอก 

  5.4 การทบทวนโดยตนเองของนกัศกึษา และการสนบัสนนุของอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 

  5.5 การจดัใหม้ีขอ้สอบออนไลนเ์พื่อใหน้กัศกึษาฝึก และก ากบัติดตามใหน้กัศกึษาฝึกท าขอ้สอบ 

  5.6 การจดัสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้อือ้ต่อการทบทวน เช่น การจดักิจกรรมรบัหมวก และปัจฉิมนเิทศไมใ่ห้

ขดัจงัหวะการทบทวน, การประสานกบัมหาวิทยาลยัใหส้ามารถใชห้อ้งเรียน และ ตกึนอกเวลา ในระหว่างการติว, การอ านวย

ความสะดวกเรื่องสถานท่ีส าหรบัการตวิเป็นกลุ่ม, การขอความรว่มมือใหน้กัศกึษายงัไม่ไปท างาน และใหน้กัศกึษาอยู่หอพกั

จนถึงก าหนดการสอบสภา 

………………………………………………………………………………….. 


