
 

 

การจัดการความรู้  เรื่อง  “แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาล” 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

  

 1.  ที่มาและความส าคัญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  เป็นวิทยาลัยฯในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที ่ 312  หมู่  11  ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  มีหน้าที่ในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ  มีความสามารถในการ
ให้บริการทางการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามขอบเขตของวิชาชีพ ทั้งนี้
การผลิตบัณฑิตนั้นมตีัวชี้วัดคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันที่ส าคัญคือผลการสอบวัดความรู้เพ่ือขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสภาการพยาบาล  ซึ่งจากผลการสอบในปีการศึกษาที่
ผ่านมา  พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
ผ่านทุกรายวิชาในครั้งแรกต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือร้อยละ  70  โดยในปีการศึกษา  2551  ผลการสอบ
ผ่านทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 61.19  ปีการศึกษา  2552  ผลการสอบผ่านทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ  
55.65  ปีการศึกษา 2553  ผลการสอบผ่านทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 52.68  ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาโดยที่สอบยังไม่ผ่านนั้นไม่สามารถประกอบอาชีพด้วยบทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้ตาม           
ความต้องการของประเทศ  อีกท้ังยังสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน  วิทยาลัยพยาบาล     
บรมราชชนนี  พะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต  ผ่านระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร  ทั้งนีเ้พ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ามาซึ่งการให้บริการทางสุขภาพที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน  วิทยาลัยฯจึงมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ  โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลด้วยความพร้อม
ในองค์ความรู้ทางการพยาบาลทุกสาขา  จนกระทั่งสามารถสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
สภาการพยาบาลได้    

 2. เป้าหมาย  เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ตามขอบเขตวิชาชีพที่สภาพยาบาล
ก าหนดไว้และสามารถสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้งแรก  8  วิชา   
        

 

 



 3.  วิธีการด าเนินงาน  
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แผนภาพ แสดงรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล           
และการผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ประชุมวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกัน
  

สอนเสริมรายวิชากลุ่มใหญ่ทั้ง  8  
รายวิชา  โดยเน้นเนื้อหาตาม blueprint 

สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 

สอบวัดความรู้ครั้งที่ 2 

สอบวัดความรู้ครั้งที่ 3 

แบ่งกลุ่มย่อย  8  กลุ่ม                       
ตามผลการสอบวัดความรู้  
    

จัดสอนเสริมกลุ่มย่อย 

จัดแบ่งกลุ่มใหม่  

จัดสอนเสริมกลุ่มย่อย 

นักศึกษาสอบสภา 

สรุปผลสอบ 

ด าเนินการจัดการความรู้ 

สรุปและรายงานผล 

Plan 

Do 

Check 

Act 



 4.  การจัดการความรู้             
    4.1  กลุ่มวชิาการได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์  ถึงเทคนิคการสอนแต่
ละวิชา  หลังจากสิ้นสุดการสอนประจ าภาคการศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการสอนเสริมในแต่ละ
รายวิชา              
    4.2  จัดโครงการจัดการความรู้  โดยให้บัณฑิตที่ผ่านการสอบแล้ว  มาสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ระหว่างอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ   
      4.3  ในปีการศึกษา 2554  ได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบรมราชชนก              
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถาบันกับวิทยาลัยพยาบาลและน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินการโครงการ     
 
   5.  ผมสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ       
      5.1  ผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
 

รายการ ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ในครั้งแรก 

61.19 55.65 52.68 87.94 

   
  นักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน ร้อยละ 87.94  จาก
เดิมปีการศึกษา 2553 เท่ากับ ร้อยละ 52.68  โดยวิทยาลัยฯได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากสถาบันพระบรมราช
ชนก ในปี พ.ศ.2555  จ านวน  4  รางวัล  คือ       
      1.)  จ านวนผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งแรกมากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของ   
วิทยาลัยฯในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก        
        2.)  คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้สอบทั้งประเทศ  
      3.)  ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านทุกคนในรายวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์                
      4.)  ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านทุกคนในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
      5.2  บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ความสามารถ  พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้รับบริการได้ทันกับความต้องการของทุกพ้ืนที่      
     5.3  สถาบันการศึกษาได้รับการยอมรับในกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพการศึกษาด้วยพันธกิจที่ส าคัญคือการผลิตบัณฑิต          
              5.4  สถาบันมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในศักยภาพของกระบวนการเรียนการสอน
จากผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์สภาพยาบาล  
                   
 6.  สรุปประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)     
   6.1  ด้านอาจารย์ อาจารย์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนเสริมในหัวข้อที่เชี่ยวชาญและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อาจารย์สอน  โดยเนื้อหาที่สอนสอนนั้นยึดตาม Blueprint  ของสภาการพยาบาล 
  6.2  การสอนเสริมช่วงแรก  จะสอนเสริมเป็นกลุ่มใหญ่  โดยสอนทุกเนื้อหาตาม Bluprint  
ลักษณะการสอนจะเน้น Concept  พร้อมยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่นักศึกษามีประสบการณ์จาก



การศึกษาดูงานหรือจากการฝึกภาคปฏิบัติมาประกอบการอธิบาย  บางหัวข้อจะมีตัวอย่างข้อสอบเพ่ือฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบ         
  6.3  การสอบ  ในรอบแรกจะประสานกับอาจารย์ผู้สอนเสริม  ให้ท าการแต่งข้อสอบหรือ
เลือกข้อสอบ  โดยแต่งข้อสอบหรือเขียนข้อสอบข้อที่ง่าย  ไม่ซับซ้อน  และตรงตาม Blueprint สภา 
  6.4  ภายหลังการสอบในแต่ละครั้ง  อาจารย์ประจ าวิชาจะแจ้งผลการสอบแก่นักศึกษา  
โดยแยกเนื้อหาตาม Blueprint  และแจ้งให้กับอาจารย์ที่สอนเสริมรับทราบ  ซึ่งช่วยให้นักศึกษาทราบจุดอ่อน
รายข้อ  ของตนเองและผู้สอนจะทราบผลการสอนเสริมในเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ   
  6.5  การเฉลยข้อสอบ  อาจารย์จะเฉลยข้อสอบให้แก่นักศึกษา  โดยสอนตั้งแต่เทคนิคการ
ตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องและเฉลยตัวเลือกท่ีถูกต้องพร้อมเหตุผลประกอบ   
  6.6  การแบ่งกลุ่มย่อย  แบ่งตามคะแนนของนักศึกษาเป็น 8 กลุ่มย่อย  ซ่ึงอาจารย์จะมี
ความใกล้ชิดนักศึกษามากข้ึน  ส่งผลให้สามารถสอนนักศึกษาได้ทั่วถึงร่วมกับการปรับวิธีการสอนตาม
ความสามารถของนักศึกษา  เน้นการเพิ่มเติมสาระส าคัญที่นักศึกษาแต่ละคนยังไม่เข้าใจหรือขาดเทคนิคในการ
จ าซึ่งเป็นพื้นฐานของการน าไปใช้  โดยอาจารย์จะสอนเสริมด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของนักศึกษาแต่
ละคนและไม่ต าหนิ  จึงท าให้นักศึกษากล้าถามข้อสงสัยเพ่ิมข้ึน     
  6.7  การท าข้อสอบบ่อยๆ  การท าข้อสอบบ่อยๆ  มีการเฉลยและท าความเข้าใจร่วมกัน  
จะท าให้นักศึกษาเกิดทักษะในการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากโจทย์และตัดสินใจเลือกค าตอบในเวลาที่
จ ากัด  ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการท าข้อสอบเพ่ิมข้ึนและมีความเข้าใจในสาระส าคัญในแต่ละหัวข้อ
ของแต่ละรายวิชามากข้ึน เมื่อได้ฝึกท าโจทย์ที่หลายหลายซึ่งยังคงสาระส าคัญหรือ Concept เดมิ แต่ต่าง
สถานการณ์กัน           
  6.8  เพื่อนช่วยเพื่อน   นักศึกษาจะรับรู้และเข้าใจถึงระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันของเพ่ือน
ในกลุ่ม  กระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อนจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสอธิบายให้เพ่ือนฟังได้ชัดเจนโดยใช้
ภาษาท่ีง่าย  ในบางประเด็นที่เพ่ือนฟังอาจารย์แล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงตามความเป็นจริง  กระบวนการ
เพ่ือนช่วยเพื่อนจึงส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้อธิบายและตัวนักศึกษาผู้ฟังเอง  เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะ
การวิเคราะห์ข้อสอบ  การจดจ าองค์ความรู้ที่แม่นย าขึ้นและการเสริมจุดแข็งในด้านการถ่ายทอดเทคนิคการจ า  
ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เป็นพ้ืนฐานในการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการตอบโจทย์สถานการณ์ทางการพยาบาล  
  6.9  การติดตาม  การติดตามประเมินผลเป็นระยะๆขณะด าเนินงานเพื่อติดตามผลการ
พัฒนาตนเองของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละรายวิชา  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพ่ิมเติมสาระความรู้
รายบุคคลและรายวิชา  อันจะส่งผลให้เพิ่มร้อยละของผู้ที่สอบผ่านจากนักศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่มีจุดอ่อนใน
บางวิชาหรือบางหัวข้อเท่านั้น           
  6.10  กลยุทธ์ของสถาบัน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  มีแนวปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล  คือ 
“กลยุทธ์ 6 ประการสู่ความส าเร็จ”  โดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส าหรับอาจารย์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  โดยได้ร่วมกับอาจารย์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาจนได้แนวปฏิบัติที่ดี  คือ  “กลยุทธ์  6  ประการสู่ความส าเร็จ”  ประกอบด้วย 
    1.)  ตรวจสอบความพร้อม  โดยการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาทุกคน           
ทั้ง  8  รายวิชา  แล้วน าผลการสอบมาจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย  จ านวน  8  กลุ่ม  



    2.)  ซักซ้อมความเข้าใจ  อาจารย์ประจ ากลุ่มย่อยทั้ง  8  กลุ่ม  กระตุ้นให้นักศึกษาได้ท า
ความเข้าใจ Concept  ที่ส าคัญของแต่ละรายวิชา  โดยใช้ mind mapping    
    3.)  วิเคราะห์แยกแยะ  โดยใช้ตัวอย่างข้อสอบที่อาจารย์ได้คัดเลือกส าหรับแต่ละ 
Concept ตาม blueprint สภาการพยาบาล  มาให้นักศึกษาได้ฝึกท าในกลุ่มย่อย  หลังจากนั้นให้ร่วมกันเฉลย
และร่วมกันวิเคราะห์ในแต่ละตัวเลือกของข้อค าถามแต่ละข้อ  โดยอาจารย์ประจ ากลุ่มจะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยชี้
ประเด็นเพ่ือน าเข้าสู่ Concept ที่ส าคัญของข้อค าถามนั้น 
    4.)  เสนอแนะแนวทาง  โดยจัดหาสิ่งเอื้ออ านวยในการเรียนรู้  เช่น  สื่อต่างๆ  เพื่อศึกษา
ด้วยตนเองนอกเวลา  และให้ตัวแทนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
เตรียมตนเองให้พร้อมในการสอบสภาการพยาบาล       
    5.)  ประเมินความเสี่ยง  โดยใช้ชุดข้อสอบทั้ง  8  รายวิชา  มาทดสอบกับนักศึกษาทุกคน
อีกครั้ง  หลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนทุกรายวิชา  เพ่ือประเมินความพร้อมในการสอบสภาการพยาบาล 
    6.)  หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด  โดยคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 60 %  ในทุก
รายวิชา  มาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  โดยให้นักศึกษาแต่ละคน  วิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาว่ายังมีความผิดพลาดใน
ข้อใดตาม blueprint  สภา  เพ่ือดูว่ายังไม่ผ่านใน Concept ใดบ้าง  เพื่อให้อาจารย์ประจ ากลุ่มย่อยท าหน้าที่
วิเคราะห์แยกแยะและสรุปชี้ประเด็น  เพื่อให้นักศึกษาได้ซักถามและท าความเข้าใจ   
    7.)  สร้างเสริมความเปรื่องปราชญ์และให้ก าลังใจ  โดยจัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยให้
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน 60 %  ในทุกรายวิชา  ให้มาช่วยทบทวนความเข้าใจและให้ก าลังใจเพ่ือนที่ยังสอบไม่ผ่าน
ในแต่ละรายวิชา  เพ่ิมเติมนอกตารางการทบทวนโดยอาจารย์   โดยน ามาด าเนินการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาพยาบาล  ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554       
  6.11  ขวัญและก าลังใจจากผู้บริหาร  การที่ผู้บริหารให้ขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์และ
นักศึกษา  โดยพบนักศึกษาและอาจารย์เป็นระยะ  ท าให้คณาจารย์มีก าลังใจและพร้อมที่จะเสียสละเวลาและ
ภาระงานส่วนตัวเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  ขณะเดียวกันนักศึกษาเองก็จะรู้สึกว่าได้รับการเอา
ใจใสเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  และสังเกตเห็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนในแต่ละรายวิชากระตือรือร้นที่จะ
ถ่ายทอดความรู้  ผู้เรียนจึงมีก าลังใจที่จะเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ   
 
 7.  ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ       
   7.1  ผู้บริหาร  ให้ความส าคัญ  และสนับสนุนในด้านงบประมาณ  เวลา  ตลอดจนติดตาม
ก ากับการด าเนินงานและให้ก าลังใจแก่นักศึกษาและอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ    
  7.2  นักศึกษา   ความทุ่มเท  เอาใจใส่และความมุ่งมั่นของนักศึกษา  ความสามัคคีในกลุ่ม
เพ่ือนที่นักศึกษาช่วยเหลือกันเองท าให้การสอบประสบความส าเร็จ     
  7.3  อาจารย์  มีการพัฒนาวิธีการสอน  และเทคนิคการช่วยจ าให้กับนักศึกษา  มีความ
มุ่งม่ัน  เสียสละ  และมีการท างานเป็นทีม  ในการที่จะสอนเสริมให้กับนักศึกษา  ท าให้นักศึกษาเห็นความ
ตั้งใจของอาจารย์  จึงมีก าลังใจในการสอบให้ผ่าน       
  7.4  การมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  การวางแผน  การด าเนินงาน
ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  ท าให้เกิดเอกภาพในการด าเนินงาน    
    
          
 


