
เอกสารแนวปฏิบตัิที่ด ี(Goode Practice) 
 

ชื่อเร่ือง การบริการวิชาการทบทวนความรู้บณัฑติใหมใ่ห้สอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
              การพยาบาล และการผดงุครรภ์ผา่น 100% ในปีแรก 

ชื่อหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลได้ก าหนดให้มีการจดั
สอบความรู้เพื่อขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ เพื่อให้ผู้บริโภคด้าน
สขุภาพมัน่ใจวา่จะได้รับการบริการการพยาบาลและการผดงุครรภ์ที่มีคณุภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้ส าเร็จการศกึษา
พยาบาลจะต้องสอบเพื่อประเมินความรู้ทัง้หมด 8 รายวิชา     ร้อยละของผู้ สอบความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก เป็นเกณฑ์ส าคญัของการประเมินผลลพัธ์ของ
หลกัสตูรเพื่อพิจารณาการรับรองสถาบนัการศกึษาวิชาการพยาบาลและการผดงุครรภ์  

บณัฑิตใหมข่องคณะ จะสอบความรู้เพื่อขึน้ทะเบียนฯ ครัง้แรกในรอบ 2 ที่สภาการพยาบาลจดัสอบ สอบผา่นครัง้
แรกเฉลี่ย 6 ปี (พ.ศ.2558-2563) ร้อยละ 62.42  และสอบผ่านในปีแรกเฉลี่ย 6 ปี (พ.ศ.2558-2563) ร้อยละ 96.40 การ
บริการวิชาการทบทวนความรู้บณัฑิตใหมเ่พื่อสอบความรู้ฯ จึงมีความส าคญั   

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ 2019 (COVID-19) เป็นตวัเร่งให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทลัที่เก่ียวกบัการเรียนการสอนออนไลน์มีประสทิธิภาพมากขึน้ การจดัทบทวนความรู้ให้แก่บณัฑิตใหมท่างออนไลน์มีทัง้
รูปแบบการทบทวนความรู้ใน Moodle E-learning ที่ผู้ เรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และการสอนสดผ่าน
ทาง Google meet / Microsoft teams/ VDO call Line  โดยคณาจารย์ที่เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาตามความต้องการ
ของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศกึษาและท างานแล้ว   

การบริการวิชาการทบทวนความรู้ให้แก่บณัฑติใหมเ่พื่อสอบรับใบอนญุาตฯ จึงเป็นความรับผิดชอบของคณะ เพื่อ
ช่วยพฒันาบณัฑิตให้มีความเพียบพร้อมทัง้ความรู้ และทกัษะปฏิบตัิเพื่อให้ผู้ รับการพยาบาลได้รับการพยาบาลอย่างมี
คณุภาพตามคณุลกัษณะของบณัฑิตวิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 

   
วัตถุประสงค์  เพื่อให้คณาจารย์ บคุลากรสายสนบัสนนุและบณัฑิตใหม ่

1. สามารถด าเนินการจดักิจกรรมการบริการวชิาการทบทวนความรู้บณัฑิตใหมใ่ห้สอบขึน้ทะเบยีนและรับ
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์ได้อยา่งถกูต้อง 

 
เป้าหมาย / ตัวชีว้ดัความส าเร็จ  

1. ร้อยละของบณัฑิตใหมท่ี่สอบผา่นการขึน้ทะเบยีนรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ์ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพในรอบปีแรกไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 



กิจกรรมการพัฒนา 
1. ด้านนโยบาย  

1.1 วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ก าหนดแผนยทุธศาสาตร์ ระยะ 5 ปี ประเด็นยทุธศาสตร์ ด้านการผลติบณัฑิตที่มี
คณุภาพ ก าหนดตวัชีว้ดัอยา่งชดัเจน 

1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี จดัท าโครงการ ก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการ 
2. การจัดสรรงบประมาณ  คณะพยาบาลฯ จดัสรรงบประมาณทัง้งบด าเนินการและทรัพยากรภายในเพื่อพฒันาระบบ

การเรียนการสอนผา่นทาง E-learning และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ รับผิดชอบโครงสามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลตุาม
เป้าหมาย 

3. โครงสร้างขององค์กร  คณะพยาบาลฯ จดัโครงสร้างองค์กรที่ม ี 6 กลุม่สาขาวิชาการพยาบาล ได้แก่ กลุม่วชิาการ
พยาบาลพืน้ฐานฯ  กลุม่วชิาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ กลุม่วิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น กลุม่
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ กลุม่วิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช กลุม่วิชาการพยาบาลอนามยัชมุชน 
ซึง่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีวฒุิการศกึษาตรงสาขาการพยาบาลในแตล่ะกลุม่วชิา 

4. ด้านระยะเวลา      ขยายเวลาในการด าเนินงานโครงการเร่ิมโครงการหลงัประกาศผลสอบความรู้ฯ ครัง้ที่ 1 และสิน้สดุ
โครงการหลงัสอบความรู้ครัง้สดุท้าย ในปีการศกึษา 2563 – 2564  

5. ด้านอาจารย์พยาบาล  ต้องพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลติสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ วิธีการ
สอนผา่นระบบ Moodle E-learning ระบบออนไลน์ เช่น Google meet, Zoom, VDO call Line, Facebook การสร้าง
ข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยใช้ Google form  

6. ด้านบณัฑติใหม่  ต้องพฒันาความเป็นผู้ เรียนที่เรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learner) พฒันาทกัษะการใช้เคร่ืองมือ
สือ่สาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การทบทวนบทเรียนด้วยตนเองใน Moodle E-learning การเข้าทบทวนบทเรียนโดย
อาจารย์ทางออนไลน์ การท าข้อสอบรวบยอดใน Google form  

7. ด้านเทคนิควิธีการทบทวนบทเรียน ทบทวนบทเรียนใน Moodle E-learning และสอนสดโดยใช้ Google meet/ 
Microsoft teams/ VDO call Line/ Facebook   การสร้างข้อสอบใน Google form เฉลยข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ด้วยโปรแกรม นกัศกึษาทราบผลสอบและค าตอบที่ถกูต้องได้ทนัทีหลงัสอบเสร็จ  

8. สื่อการเรียนการสอน พฒันาสือ่การเรียนการสอนให้สามารถเรียนรู้จากเคร่ืองมืออีเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้ Moodle E-
learning โปรแกรมการสอนออนไลน์ตา่ง ๆ เช่น Google meet, Zoom,  VDO call Line , Facebook 

9. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระบบ internet WIFI ของสถาบนัต้องเอือ้ให้เพียงพอตอ่การใช้งาน มีความรวดเร็ว และ
มีประสทิธิภาพท่ีดี  

10. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ แผนกศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ อ านวยความสะดวกในการน าข้อมลูที่เก่ียวกบั
การทบทวนบทเรียน ได้แก่ เอกสารการเรียน PowerPoint วีดีทศัน์ แบบฝึกหดั ข้อสอบเสมือนเข้าระบบ Moodle E-
learning การจดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือสือ่สาร เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้  นอกจากนี ้บคุลากรแผนกศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจชว่ยเป็นทีป่รึกษาให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ที่ต้องการเก่ียวกบัเทคนคิการใช้เคร่ืองมือ
อีเลก็ทรอนิกสเ์พิ่มเติม 

11. ระบบสนับสนุนขวัญก าลังใจ  
        1) ด้านบณัฑิตใหม ่การเสริมสร้างขวญัและให้ก าลงัใจบณัฑติใหมเ่พื่อให้มีความพร้อมในการสอบขึน้ทะเบียนรับ
ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ  

              2) ด้านอาจารย์ คณะฯ ก าหนดการให้ภาระงานด้านการบริการวชิาการ  



12. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ความร่วมมือกบัชมรมศิษย์เซนต์หลยุส์   
13. การจัดการความรู้  คณะกรรมการจดัการความรู้ จดัให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้การบริการวิชาการทบทวนความรู้
บณัฑิตใหมส่อบขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์ผา่นในรอบปีแรก 100% 
จดัให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชมุคณาจารย์ และน าไปเผยแพร่ในเว๊ปไซด์การจดัการความรู้ของคณะ
พยาบาลฯ ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป 
แนวปฏิบตัิการบริการวิชาการทบทวนความรู้บัณฑติใหม่สอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และการผดุงครรภ์ผ่านในรอบปีแรก 100%        
ดงัแสดงในแผนภมู ิ
  



แนวปฏิบัติการบริการวิชาการทบทวนความรู้บัณฑิตใหม่สอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชพีการพยาบาล และการผดุงครรภ์ผ่านในรอบปีแรก 100%  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์วทิยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริการ
วิชาการ  

 

 

วิธีการบริการวชิาการ
ทบทวนความรู้ 

ประชมุวางแผนการด าเนินงาน/
ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 

 

Moodle E-learning 

นกัศกึษาทบทวนความรู้ด้วยตนเองใน 
Moodle E-learning 

- สรุปเนือ้หา 

- PowerPoint 

- แบบฝึกหดั 
- ข้อสอบเสมือน 

ส ารวจจ านวน/รายช่ือบณัฑิตใหมท่ี่
สอบความรู้ ฯ ไมผ่า่นในแตล่ะครัง้

และส ารวจความต้องการ   

สอนสด 

ทบทวนความรู้โดยอาจารย์แบบออนไลน์  
- สอนสดใช้ Google meet /Microsoft 

teams/Zoom , Line, Facebook  
 

 
 

 

ตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปโครงการ 

 
 
 

Plan 

Do 

แก้ไขปรับปรุง 
 
 

ถอดบทเรียน/จดัการความรู้ 
 

Check Act 

เผยแพร่ แลกเปลีย่นความรู้ 
 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง 
Line กลุม่/ชมรมศษิย์เซนต์

หลยุส ์



แนวปฏิบตัิการบริการวิชาการทบทวนความรู้บณัฑิตใหม่สอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์ ด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  

1) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ      ประธานโครงการ 

2) หวัหน้ากลุม่หรือผู้แทนวชิา 8 รายวิชา         กรรมการ           
2. ส ารวจจ านวน/รายช่ือบณัฑิตใหมท่ี่สอบความรู้ ฯ ไมผ่า่นในแตล่ะครัง้และส ารวจความต้องการ   
3. ประชมุวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดผู้ รับผิดชอบ  
4. ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง Line กลุม่/ชมรมศษิย์เซนต์ 
5. วิธีการทบทวนความรู้ 

1) บณัฑิตใหมท่บทวนบทเรียนด้วยตนเองใน Moodle E-learning  ซึง่ประกอบด้วย สรุปเนือ้หา PowerPoint  
แบบฝึกหดั  ข้อสอบเสมือน  ครอบคลมุเนือ้หาตาม Test blue print  

           2)  ทบทวนความรู้โดยอาจารย์แบบออนไลน์ ด้วยวิธีการ 
  - สอนสดใช้ Google meet /Microsoft teams/Zoom, Line, Facebook  
การทบทวนด้วยตนเองใน Moodle E-learning 

1. อาจารย์จดัท าชดุทบทวนความรู้เป็นรายหวัเร่ืองตาม test blueprint ซึง่ประกอบด้วย สรุปเนือ้หา PowerPoint 
แบบฝึกหดั ข้อสอบเสมือน  

2. อาจารย์แตล่ะวิชาสร้างห้องเรียนใน Moodle E-learning  น าเอกสารตา่ง ๆ เข้าห้องเรียน  การท าแบบฝึกหดั และ
การท าข้อสอบเสมือน พร้อมกบัเฉลยข้อสอบ 

3. บณัฑิตใหมเ่ข้าทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ท าแบบฝึกหดั ข้อสอบเสมือนพร้อมเฉลย  ซกัถามข้อสงสยัในกระดาน
เสวนา 

การทบทวนบทเรียนโดยอาจารย์ 
1. เป็นอาจารย์ผู้สอนในเนือ้หานัน้ ๆ  
2. อาจารย์เฉลยข้อสอบรวบยอด วเิคราะห์ค าถาม แนวการเลอืกค าตอบ อธิบายเนือ้หาที่ส าคญั 

การจัดท าข้อสอบความรู้รวบยอด 
1. คดัเลอืกหรือสร้างข้อสอบให้มเีนือ้หาครอบคลมุ test blueprint  
2. ข้อสอบควรมีค าถามและค าตอบที่สัน้กระชบัเข้าใจง่าย หลกีเลีย่งข้อสอบท่ีมีสถานการณ์ใช้ตอบค าถาม

ตอ่เนื่องหลายข้อเพราะการท าข้อสอบใน Google form นกัศกึษาจะกลบัไปดสูถานการณ์ที่อยูก่่อนหน้านีไ้มไ่ด้ 
และหากอาจารย์จะก าหนดให้มกีารสลบัค าถามก็ไมส่ามารถท าได้  

3. คดัเลอืกข้อสอบท่ีมคีวามยากง่ายระหวา่ง 0.2-0.8 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป หรือปรับปรุง
ตวัเลอืกบางข้อที่มีคา่ p r ไมไ่ด้เกณฑ์ 

4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยอาจารย์ผู้สอนในกลุม่วิชา 
5. การตรวจข้อสอบใน Google form ควรสร้าง space sheet ทีก่ าหนดการรวมคะแนนเป็นรายหวัเร่ือง/หรือราย

บทไว้ด้วย แจ้งผลสอบแก่นกัศกึษาเป็นคะแนนรวมและคะแนนรายหวัเร่ือง/รายบทเพื่อนกัศกึษาสามารถน าไป
วางแผนการทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้อยา่งมีเป้าหมาย 

6. ข้อสอบสสอท. ปีก่อน ๆ อาจารย์ผู้สอนจะน ามาตรวจสอบความถกูต้องและทนัสมยักบัความรู้ในปัจจบุนั 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.   คณาจารย์ บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และบณัฑิตใหมม่คีวามเข้าใจและสามารถปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการ
บริการวชิาการทบทวนความรู้บณัฑิตใหม่สอบขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุ
ครรภ์ได้อยา่งถกูต้อง 
สรุปประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 
    1. คณะพยาบาลศาสตร์ มีกลยทุธ์การผลติบณัฑติที่มีคณุภาพ จดัโครงการบริการวิชาการทบทวนความรู้ให้แก่บณัฑิต
ใหมเ่พื่อสอบรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
    2. วิทยาลยัฯ มี Moodle E-learning ซึง่เป็นระบบการบริหารจดัการด้านการเรียนการสอนหรือ LMS (Learning 
Management System)  มีระบบสารสนเทศ สือ่ดิจิทลั  สามารถใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้บณัฑิตใหม่
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองหรือสอนสดโดยคณาจารย์ได้ 
   3. มีไลน์กลุม่ของศิษย์เกา่ชว่ยให้การติดตอ่สือ่สารมีความสะดวก รวดเร็วขึน้ 
   4. มีชมรมศิษย์เซนต์หลยุส์ ซึง่เป็นสือ่กลางของการตดิตอ่สือ่สาร 
ปัญหาอุปสรรคเกดิขึน้จากการด าเนินงาน   
     บณัฑิตใหมต้่องท างาน อาจไมม่ีเวลาในการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเข้าทบทวนความรู้โดยอาจารย์
ตามวนัเวลาที่นดัหมายได้  
 

-------------------------------------------------------- 


