
 

เอกสารแนวปฏิบัติที่ด ี(Goode Practice) 
 

ชื่อเรื่อง   “SLC NURSE MODEL การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)”  
ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป้าหมายมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้การดูแลสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยความเอาใจใส่ อย่างเอื้ออาทร แก่
ผู้รับการพยาบาลที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพ และทกุช่วงชีวิต โดยค านึง
ความปลอดภัยต่อชีวิต สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการสุขภาพ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โรค COVID-19) มีผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตแบบเดิมเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรค สถานศึกษางดการใช้สถานที่ งดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) งดการฝึก
ปฏิบัติงาน  การระบาดเปน็แรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะต้องปรับตัว 
ด าเนินการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลแบบออนไลน์ (online learning)  

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนอ์ย่างเดียวอาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นบทบาทของ
ผู้สอนที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนแบบเผชิญหน้ากันผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากนั ด้วย
ยุทธวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ  

การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) เป็นการบูรณาการ การสอนแบบ
ออนไลน์และการสอนแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ผู้สอนอาจใช้หลากหลายวิธี เช่น น าเนื้อหาเอกสารการ
เรียน อัดวีดีทัศน์การสอนล่วงหน้าไปลงไว้บนเว็ปไซต์ หรือมูเดิลอีเลิร์นนิ่ง  (Moodle E-learning) มอบหมาย
งาน ติดตามการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในอีเลิร์นนิ่ง สรุปบทเรียนด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนในห้องเรียน หรือฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources 
Center) โดยใช้สถานการณ์จ าลองเป็นฐาน (Simulation Based Learning) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา
ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหาที่อาจารย์ได้จ าลองสถานการณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงให้
ได้มากที่สุด นกัศึกษาจะต้องมกีารตัดสินและใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา วางแผนการพยาบาล และฝึก



ปฏิบัติกับหุ่นจ าลองเสมือนจริง (Simulation Lab)   จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 มีการปรับปรุงรายวิชาชีพภาคทฤษฎีให้
มีช่ัวโมงบรรยายน้อยลง เพิ่มการเรียนแบบมีส่วนร่วมในช่ัวโมงปฏิบัติทดลอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถวางแผนการพยาบาลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาล ก่อนจะไปฝึกงานในสถานการณ์จริง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
จึงช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) สอดคลอ้งกับ
การปรับเปลี่ยนการศึกษาในยุคปกติวิถีชีวิตใหม่  

วัตถุประสงค์  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 
1. สามารถด าเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร  
3. เพื่อช่วยให้เกิดการก ากับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. กลุ่มวิชามีแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน (Blended Learning)” 
2. นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้อุดมศึกษา  

กิจกรรมการพัฒนา 
1. ด้านนโยบาย  

1.1 วิทยาลัยเซนต์หลุยสก์ าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ก าหนดตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2. การจัดสรรงบประมาณ  คณะพยาบาลฯ จัดสรรงบประมาณทั้งงบด าเนินการและทรัพยากรภายใน จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญญาณเช่ือมต่อทีม่ีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนใน
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ห้อง Simulation Lab/ห้องสาธิตการพยาบาล) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

3. โครงสร้างขององค์กร  คณะพยาบาลฯ จัดโครงสร้างองค์กรที่มี 6 กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการพยาบาลพื้นฐานฯ  กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่ม



วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาการพยาบาลในแต่ละ
กลุ่มวิชา 

4. ด้านระยะเวลา      ด าเนินงานโครงการเร่ิมโครงการ ในปีการศึกษา 2564 – 2565  
5. ด้านอาจารย์พยาบาล  จะต้องพัฒนาความรู้และทกัษะด้านการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งทักษะ

การสอนแบบออนไลน์ และการสอนแบบเผชิญหน้า โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ทักษะสอนโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (case-based learning) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  

6. ด้านนักศึกษา  จะต้องพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การวางแผนการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาล ทักษะศตวรรษที่ 21 ความเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) พัฒนา
ทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. ด้านเทคนิควิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนออนไลน์ เทคนิคการสอนแบบ
เผชิญหน้าที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างสถานการณ์จ าลอง การใช้ SIM MAN, SIM MOM การสอบ
ด้วยวิธี OSCE   

8. สื่อการเรียนการสอน บ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนห้อง Simulation Lab สรรหา สื่อการเรียนการสอน 
วัสดุ อุปกรณ์ห้องสาธิตการพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมใช้   

9. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบ internet WIFI อุปกรณ์ในการถ่ายทอด บันทกึวีดิทัศน์ ของสถาบัน
ต้องเอื้อให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ดี  

10. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ 
อ านวยความสะดวกในการถ่ายท าวีดิทัศน์ การควบคุมการท างานในห้อง Simulation Lab นอกจากนี้ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ต้องการเกี่ยวกับ
เทคนิคการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 

11. ระบบสนับสนุนขวัญก าลังใจ  
        1) ด้านนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและให้ก าลังใจให้นักศึกษามีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นในการเรียน 

              2) ด้านอาจารย์ คณะฯ จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ทั้งการสอนแบบออนไลน์ การสอนแบบเผชิญหน้าที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
12. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายในกระทรวงการ
อุดมศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  
13. การจัดการความรู้  คณะกรรมการจัดการความรู้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ “SLC NURSE 
MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)”  จัดให้มีการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุมคณาจารย์ และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 



แนวปฏิบัติการใช ้“SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” 
 
ดังแสดงในแผนภูมิ 
  



“SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 

ผู้รับผิดชอบวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/
อาจารย์ผู้ร่วมสอน 

 

จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ “SLC NURSE MODEL” 

 

 
 
 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

Face-to-face 
Teacher reviews new 
concept in class and 
checks for 
understanding  
- Case-based 
learning 
- Group discussion 
- PBL 
- Team-based 
learning 
- Lab activity 
- Work shop 
- Simulation learning 
- Clinical practice 
-et.al. 

 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา สรุป

การด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5,มคอ.6) 
- ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา 

 

Plan 

Do 

แก้ไขปรับปรุง 
 
 

ถอดบทเรียน/จัดการความรู้ 
 

Check 

Act 

เผยแพร่ แลกเปล่ียนความรู้ 
 

จัดท ามคอ.3,4 

-รายวิชาทฤษฎี (ปฏิบัติทดลอง)  
-รายวิชาปฏิบัติ 

 

ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการ
สอน สัญญาณเชือ่มต่อ จัดหา/จัดซื้อ

ให้พร้อมใช้ 

Online learning 
- Asynchronous 

มอบหมายให้นักศึกษา
อ่านเอกสารการเรียน ดู 
VDO /E-book ใน 
Moodle/E-learning/ 
Ms teams/) 
(Independent study) 
 

“SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)”  
(Online learning 30-79%, Face-to-face learning <30%) 

 

ข้ันที่ 2  
การประเมินความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเรียน 
(Readiness assurance 

process)  
 

ข้ันที่ 1  
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน  (Preparation)  

Study of basic concepts  
 

ข้ันที่ 4 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 
(Evaluation)  

 

ข้ันที่ 3  
การประยุกต์ใช้ความรู้ 
(Application 

exercises) 
  

 

Online 
learning 

Pretest ด้วย
Moodle/Ms 

form/Google 
form 

individual 
test or 

group test 

Face-to-face 

Pretest ด้วย 
paper 

exam/Moodle
/ Ms 

form/Google 
form 

individual test 
or group test 

 
 

Evaluation methods 

- Peer evaluation 

(Google form) 
- Formative 
evaluation (Google 
form/ Moodle/Paper 
exam) 
- Summative 

evaluation  (Paper 

exam/Google form) 
- OSCE 

- Clinical practice 
evaluation 
 

 



“SLC NURSE MODEL การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” 
  ด าเนินกิจกรรม ดังนี ้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา/อาจารย์ผู้ร่วมสอน ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ     

2. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning)” 

3. ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน สัญญาณเช่ือมต่อ จัดหา/จัดซื้อให้พร้อมใช้ ในวงเงิน
งบประมาณ 

4. จัดท ามคอ.3 รายวิชาทฤษฎี (ปฏิบัติทดลอง) และมคอ. 4 รายวิชาปฏิบัติ 
5. การจัดการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอ้มกอ่นเรียน  (Preparation) Study of basic concepts  
 Online learning 
 - Asynchronous 
 มอบหมายให้นักศึกษาอ่านเอกสารการเรียน ใน Moodle/Ms teams) (Independent study) 
 ขั้นที่ 2 การประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนเรียน (Readiness assurance process)  
 Online learning: Pretest ด้วย Moodle/Ms form/Google form   Individual test or group test 
 Face-to-face: Pretest ด้วย paper exam/Moodle/ Ms form/Google form   Individual test or group 
test 
 ขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Application exercises) SLC NURSE MODEL 
  Face-to-face 
 Teacher reviews new concept in class and checks for understanding by choosing following these :  
 - Case-based learning 
 - Group discussion 
 - PBL 
 - Team-based learning 
              - Lab activity 
 - Work shop 
 - Simulation learning 
 - Clinical practice 
 - et.al. 
 ขั้นที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Evaluation)  
 Evaluation methods depend on subject responsible: 



 - Peer evaluation (Google form) 
 - Formative evaluation (Google form/ Moodle/Paper exam) 
 - Summative evaluation (Paper exam/Google form) 
 - OSCE 
 - Clinical practice evaluation 
     6.   ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ระดับรายวิชา สรุปการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6) 
     7.   แก้ไขปรับปรุง 
     8.   ถอดบทเรียน/จัดการความรู้ 
     9.   เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.   คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา มคีวามเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนว 
“SLC NURSE MODEL การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)” ได้อย่างถูกต้อง 

ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
1. โครงสร้างองค์กร  คณะพยาบาลฯ จัดโครงสร้างองค์กรที่มี 6 กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ กลุ่ม

วิชาการพยาบาลพื้นฐานฯ  กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาการพยาบาล
ในแต่ละกลุ่มวิชา 

2. ระบบงาน  คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศึกษา มาตรฐานการพยาบาล ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning   

3. อาจารย์  คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์มีวุฒิการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 
มีความเช่ียวชาญตรงกับสาขาการพยาบาล มีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านทาง 
Google meet/Zoom /Microsoft teams 

4. บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ พนกังานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ
อาจารย์ในการสอนออนไลน์ ถา่ยท าวีดีทัศน์ การท าหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ เป็นต้น 

5. ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มีห้องฝึกทักษะการพยาบาล (skill 
lab) ห้องจ าลองเสมือนจริง ได้แก่ ห้องจ าลองแมแ่ละเด็ก ห้องจ าลองแผนกฉุกเฉิน ห้องจ าลองหอ
ผู้ป่วยใน  มี Simulation Lab ทั้ง SIM MAN และ SIM MOM นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีเทคโนโลยี



สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ Moodle E-learning หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (E-book) ซึ่ง
อยู่ใน e-learning  เป็นสื่อการทบทวนความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา   

6. ระบบสนับสนุนขวัญก าลังใจ  
             1) ด้านนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนเสริมสร้างขวัญและให้ก าลังใจนักศึกษา ให้มีความพากเพียร มุ่งมั่น
ต่อการเรียน    
             2) ด้านอาจารย์ คณะฯ สนับสนุนการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีทักษะการ
จัดการสอนแบบออนไลน์  และทักษะการสอนแบบ active learning 

7. ผู้บริหารสนับสนุนการท างาน  ผู้บริหารระดับวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณสร้างห้องเสมือนจริง 
(Simulation Lab) จัดซื้อหุ่นจ าลอง SIM MAN , SIM MOM และวัสดุ อุปกรณ์ในห้องฝึกทักษะการ
พยาบาลให้เพียงพอและพร้อมใช้  

8. การจัดการความรู้ คณะและวิทยาลัยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปี ก.ศ. 2562 KM เร่ือง 1) “การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ในภาวะวิกฤติ COVID-19” 2) “การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) ส าหรับ
นักศึกษาศตวรรษที่ 21 ในยุค New normal”  ปี ก.ศ. 2563 KM เร่ือง “การฝึกปฏิบัติด้วยสถานการณ์
จ าลองในภาวะวิกฤติ COVID-19” คณะได้ถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) “SLC NURSE Model การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
learning)”  น าไปเผยแพร่ในเว็บไซดก์ารจัดการความรู้ของคณะพยาบาลฯ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจากการด าเนนิงาน   
   เครื่องมือสื่อสาร สัญญาณเช่ือมต่อของวิทยาลัยฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 

  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  


