แนวปฏิบตั ิในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
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ผลจากการจัดการความรู ้ ของผูบ้ ริหาร และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในปี การศึกษา 2561 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้สรุปองค์ความรูท้ ่ไี ด้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึน้
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ดังนี ้
1.

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาต้องเริ่มทีก่ ารจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา ตั้งแต่นักศึกษา

อยู่ชั้นปี ที่ 1
-การให้ท่องศัพท์ทางวิชาการ เลือกศัพท์ท่ส
ี าคัญ ไปท่องกับเพื่อน และส่งรายงานอาจารย์ มีการจัดสอบคาศัพท์

และสอนอ่านออกเสียงก่อนการสอบ หรือนาขึน้ บน e-learning
-การ Quiz ก่อนสอน ท้ายบท หรือท้ายหน่วยการเรียน
-ส่งเอกสารประกอบการเรียนให้นกั ศึกษาล่วงหน้า มีคาศัพท์ท่ส
ี าคัญ พร้อมความหมาย
-ออกแบบการสอน และจัดทาสื่อการสอนที่เข้ากับรูปแบบการเรียนของนักศึกษาสมัยใหม่
-การนา PowerPoint, เอกสารประการเรียน ขึน้ E-learning และมีแบบทดสอบหลังเรียน
-การสอนให้นกั ศึกษาสามารถจับประเด็น, ตัง้ คาถามเพื่อกระตุน
้ การคิด
-ปลูกฝั งให้นกั ศึกษารูจ้ กั การจดบันทึก สรุปโน๊ตย่อในแต่ละวิชา
-ออกข้อสอบวัดตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบ ควรมีขอ้ สอบสถานการณ์ และสอดแทรก
ศัพท์ทางวิชาการ
-Identify leader ในแต่ละวิชา ใครเก่งวิชาไหน การใช้เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer group) เพราะนักศึกษาสามารถ
ใช้ภาษาที่เพื่อนเข้าใจได้งา่ ย และใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
-ควรมีการเตรียมความพร้อมตัง้ แต่ นักศึกษาอยู่ ชัน
้ ปี ท่ี 1 เช่น มีการทบทวน วิชากายวิภาคศาสตร์ และ
สรีรวิทยาก่อนขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 2 และเพิ่มวิชาทางการพยาบาล เมื่อนักศึกษาอยูช่ นั้ ปี สงู ขึน้

นักศึกษาจะเรียนรู้ และจดจาได้ดที สี่ ุด จากการฝึ กภาคปฏิบตั ิ สิ่งที่อาจารย์สามารถจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา เช่น
-เชื่อมโยงเนือ้ หาภาคทฤษฎี กับการปฏิบต
ั ิ มีการชีป้ ระเด็นที่สาคัญ อาจนาโจทย์สถานการณ์ท่เี ป็ นกรณีศกึ ษา
หลายๆข้อกระตุน้ การเรียนรูใ้ นระหว่างการฝึ กภาคปฏิบตั ิ และการ Pre-Post conference
-ให้นกั ศึกษาค้นคว้าความรูเ้ กี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบต
ั ิการ การตรวจพิเศษ แผนการรักษา และยาทุกตัว
ที่ผปู้ ่ วยได้รบั
-ใช้กรณีศกึ ษาที่นกั ศึกษาได้ดแู ล เป็ นข้อสอบในการสอบลงกอง เพื่อกระตุน
้ ให้นกั ศึกษาตัง้ ใจฟังการนาเสนอของ
เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ
-จัดกลุ่มนักศึกษาคละความสามารถ นาเอาระบบ Buddy learning มาใช้
- Identify นักศึกษาที่เรียนอ่อน และให้การช่วยเหลือเป็ นส่วนตัว หรือใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
-พยายามเข้าถึงนักศึกษา มองนักศึกษาในแง่บวก ชีป
้ ระเด็นให้นกั ศึกษาเห็นเชื่อมโยงจากทฤษฎีไปสู่คลินิก เห็น
คุณค่าของงานที่ทา รับฟั งความคิดเห็นโดยไม่ตดั สิน
2.

-Area บางอย่างที่นกั ศึกษาไม่ได้ฝึก หรือได้รบ
ั ประสบการณ์ไม่มาก เช่น นรีเวช, family planning, infertile

ควรจัดเสริมประสบการณ์ให้นกั ศึกษา โดยวิธีอื่นๆ เช่น Clinical teaching, การพาไปศึกษาดูงาน
อาจารย์เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
คุณสมบัติท่ดี ีของอาจารย์นอกเหนือจาก การมีความรู ้ และประสบการณ์ในเนือ้ หา หรือวิชาที่สอนแล้ว อาจารย์ท่ดี ี
ควรจะเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา ในทุกเรื่อง ตัวอย่างของการเป็ นแบบอย่าง เช่น
-การเข้าห้องเรียน และเลิกให้ตรงเวลา
-การจัดเตรียมมคอ., เอกสารประกอบการสอน, คู่มือการฝึ กภาคปฏิบต
ั ิ ให้พร้อมสาหรับนักศึกษา
-แสดงความเอาใจใส่ต่อนักศึกษา และการรายงานให้ผบ
ู้ ริหาร และผูเ้ กี่ยวข้องทราบเมื่อพบปั ญหา
-เข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา ให้การยอมรับ นับถือในความเป็ นมนุษย์ของนักศึกษา มีการสื่อสารทาความเข้าใจ
กับนักศึกษา
-การมีความรับผิดชอบในการลา หรือแลกชั่วโมงสอน
-การสื่อสารซึ่งกันและกัน
-สร้างระบบในการทางาน มีการสื่อสารในองค์กรให้รบ
ั ทราบได้ท่วั ถึง
3.

จาเป็ นอย่างยิ่งทีต่ ้องมีการปลูกฝั งทัศนคตินักศึกษา ให้เป็ นผู้ใฝ่ รู้ รับผิดชอบในตนเองและผลจาก
การกระทาของตนเอง มีความมุ่งมั่นทางานยากให้สาเร็จ และมีความรักในวิชาชีพ คณะ และสถาบัน
-การใกล้ชิด รับรูป
้ ั ญหาของนักศึกษา สื่อสารปั ญหา และความต้องการของนักศึกษาให้เป็ นระบบ และติดตาม
การตอบสนองในการแก้ปัญหา
-สอนให้นกั ศึกษาตัง้ เป้าหมายที่ชด
ั เจน จากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่ และพยายามทาให้เป้าหมายสาเร็จ
-พัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะชีวิต และทักษะทางสังคม
-ให้คาแนะนาในการจัดสรรเวลาอย่างสมดุล ระหว่างการเรียน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การซ้อมเชียร์
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
-สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบระเบียบวินยั ความซื่อสัตย์ในขณะสอน
-เสริมแรงทันทีเมื่อนักศึกษาทาดี
-สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ให้วิพากษ์แสดงความ
คิดเห็นในผลงานของกลุ่มอื่น พร้อมข้อเสนอแนะ
-การใช้ Mass psychology เพื่อ Motivate นักศึกษาให้เห็นความสาคัญของความพยายามสอบผ่านทัง้ 8
วิชาในรอบแรก แก้ความเข้าใจผิดที่ว่า ควรแบ่งเป้าหมายให้สอบผ่านบางวิชาก็พอ ยังไงก็ได้งานทา มีเงินเดือนสูง และรพ.
จะจัดติวให้
-ส่งเสริมให้นกั ศึกษา มีเครือข่ายกับเพื่อนต่างสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์
4.

กระบวนการในการทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบ เมือ่ นักศึกษาใกล้สาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 การจัดทาแผนการทบทวน โดยการมีส่วนร่วมของสาขาวิชา และนักศึกษา
5.2 การสอบวัดความรูร้ วบยอดของนักศึกษาก่อน และหลังการทบทวน
5.3 การแบ่งกลุ่มนักศึกษา คละความสามารถ และโดยสมัครใจ ควบคู่ไปกับการฝึ กปฏิบต
ั ิวชิ าบริหารการ
พยาบาล และปฏิบตั ิเสริมทักษะ
5.4 การทบทวนโดยอาจารย์ของคณะ เป็ นการปูพน
ื ้ ความรูใ้ ห้นกั ศึกษา (Pre-tutoring) ก่อนการติวโดย
วิทยากรจากภายนอก
5.4 การทบทวนโดยตนเองของนักศึกษา และการสนับสนุนของอาจารย์ประจากลุ่ม
5.5 การจัดให้มีขอ้ สอบออนไลน์เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ ก และกากับติดตามให้นกั ศึกษาฝึ กทาข้อสอบ
5.6 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอือ้ ต่อการทบทวน เช่น การจัดกิจกรรมรับหมวก และปั จฉิมนิเทศไม่ให้
ขัดจังหวะการทบทวน, การประสานกับมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้หอ้ งเรียน และ ตึกนอกเวลา ในระหว่างการติว , การอานวย
ความสะดวกเรื่องสถานที่สาหรับการติวเป็ นกลุ่ม, การขอความร่วมมือให้นกั ศึกษายังไม่ไปทางาน และให้นกั ศึกษาอยู่หอพัก
จนถึงกาหนดการสอบสภา
5.
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