รูปแบบการเตรียมความพรอมเพื่อการสอบผานขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลในป ๒๕๕๕
PASS-ALL BCN. Bangkok
P: Peer support
- เพื่อนชวยเพื่อน การแชรขอสอบ ชวยติว รวมกันทํากิจกรรมรวมกัน เชน ไหวพระเกาวัด
- จัดกลุมติว เชน ตั้งกลุมติวออนไลนใน facebook
- ใหคนเกง ติวเพื่อน
- เพื่อนหองเดียวกันติวกันเอง
- เพื่อนกระตุนเพื่อนใหอานหนังสือ
A: Analytical thinking:
- ครูติวเนื้อหากับทําขอสอบควบคูกันไป
- ทําขอสอบ พรอมเฉลย
S: Student Participation:
- ใหนักศึกษาในชั้นปรวมกันคิดวางแผนการเตรียมตัวเพื่อใหสอบขึ้นทะเบียนฯ ผานอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยตนเองโดยมีอาจารยใหการสนับสนุนในสิ่งที่นักศึกษาตองการ
S: Social Network:
- ประสานเครือขายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องตัวอยางขอสอบและวิธีการเตรียมที่ดีจากเพื่อน
สถาบันอื่นๆ
- ทําขอสอบออนไลนของทางวิทยาลัย
- การรวมกลุมออนไลนกับเพื่อนจากสถาบันอื่น การติดตอประสานงาน ขอขอสอบจากสถาบันอื่นมา
ทดลองทํา
A: Awareness: สรางใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ
- คําวา PASS-ALL เปนคําที่มีความหมายดี เพราะเปนทั้งสิ่งที่ใหกําลังใจและชวยกดดันใหขยันอานหนังสือ
ทําใหเราตระหนัก มีทิศทางที่จะเดิน
- ตอตนเอง : ความกาวหนาในวิชาชีพ รายได ความภาคภูมิใจ
- ครอบครัว: กิจกรรมพบผูปกครอง สรางแรงบันดาลใจเพื่อความภาคภูมิใจของคุณพอคุณแม
- สถาบัน: ชื่อเสียงและเกียรติยศของสถาบัน

- ประเมินตนเองจากแบบสอบถามงานวิจัย ๒ เรื่อง
L: Long and well prepare: เตรียมตัวดีแตเนิ่นๆ สมํ่าเสมอและตอเนื่อง
- เริ่มติวตั้งแต เดือน ก.ค. ๒๕๕๕
- ใหนักศึกษาไปติดตอประสานงานเอง จะทําใหมีความกระตือรือรนในการสอบมากกวาอาจารยจัดติว
- ชวงแรกจัดติวใหหาง เมื่อใกลสอบจึงติวถี่ยิ่งขึ้น
- ติวตามความสมัครใจ และไมบังคับ
- เวลาในการติว ชวงเชา สําหรับชวงบายใหนักศึกษาไปทบทวนสิ่งที่ติวไป
L: Learning environment: มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอ เชน website ขอสอบ online ที่เขาถึงไดใน
วันหยุดราชการ หองอานหนังสือในหอพัก หองเรียนสําหรับติวเพื่อนในหอพัก
- ความสงบรมรื่น และบรรยากาศภายในหอพักวิทยาลัยฯ
- รุนนองคอยใหกําลังใจ
- รุนพี่มาชวยติวและใหกําลังใจ
- สมาคมศิษยฯ จัดอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในวันสอบ
- วิทยาลัยฯ สนับสนุน จัดงานเลี้ยงฉลองความสําเร็จ
- จัดอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการติว
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป ๒๕๕๕ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สามารถสอบความรูเพื่อ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ครั้งที่๑/๒๕๕๖ ในครั้งแรกได รอยละ ๙๔
จําแนกรอยละของผูสอบผานตามรายวิชา

๖. สรุปประเด็นที่เปนเคล็ดลับหรือวิธีการที่เปนมาตรฐานใหมและแนวทางปฏิบัติที่ดีเปนตนแบบเพื่อการนําไป
ปรับใชกับหนวยงานหรือองคกรที่มีวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกันกับที่กําหนดไวในขอ ๒ และ ๓ ไดเปน
อยางดี
๑) P: Peer support: เพื่อนชวยเพื่อน จัดกลุมติว ใหคนเกงติวเพื่อน เพื่อนหองเดียวกันติวกันเอง
และเพื่อนกระตุนเพื่อนใหอานหนังสือ เปนตน
๒) A: Analytical thinking: การติวเนนใหนักศึกษาฝกคิดวิเคราะหเปน อาจใชขอสอบ NCLEX เพิ่ม
๓) S: Student Participation: ใหนักศึกษาในชั้นปรวมกันคิดวางแผนการเตรียมตัวเพื่อใหสอบขึ้น
ทะเบียนฯ ผานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองโดยมีอาจารยใหการสนับสนุนในสิ่งที่นักศึกษาตองการ
๔) S: Social Network: ประสานเครือขายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องตัวอยางขอสอบและ
วิธีการเตรียมที่ดีจากเพื่อนสถาบันอื่นๆ
๕) A: Awareness: สรางใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสอบตอตนเอง ครอบครัว และ
สถาบัน
๖) L: Long and well prepare: เตรียมตัวดีแตเนิ่นๆ
๗) L: Learning environment: มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอ เชน website ขอสอบ online ที่
เขาถึงได ในวั นหยุดราชการ หองอานหนังสือในหอพักหองเรียนสําหรับติวเพื่อนในหอพัก
สรุปปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยฯ
๒. ผูบริหารวิทยาลัยฯ ใหคุณคา สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานจัดการเรียนการสอนแก
อาจารยและการสรางแรงจูงใจในภาระงานดานการสอนของอาจารย
๓. อาจารยและเจาหนาที่ใหความรวมมือและทุมเทในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามบัณฑิตที่พึงประสงค

๔. วิทยาลัยฯ มีระบบบริหารและสนับสนุนงานวิชาการเพื่อพัฒนาดานจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๕. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางทั่วถึง เชน เชิญผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุนและสงเสริม ตลอดจนคอยกระตุนและใหกําลังใจแกนักศึกษา นอกจากนี้สมาคมศิษยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สนับสนุนอาหารกลางวันและน้ําดื่มในวันสอบ ๒ วัน เปนตน
๖. นักศึกษามีวินัยดี มีความตระหนักและรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสถาบัน
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ผลการสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภของ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เมื่อวิทยาลัยไดนํารูปแบบ PASS ALL MODEL: BCN.BANGKOK มาใชกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕ พบวานักศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจากสภาการ
พยาบาล ไดรอยละ ๙๔ ซึ่งนับวาเปนรูปแบบที่วิทยาลัยไดสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทั้ง ๗ ไดอยางเปนรูปธรรมเปน
ครั้งแรก และไดผลลัพธเปนที่นาพอใจของทั้งอาจารย ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งผูปกครอง ตลอดจนตนสังกัดของ
ผูสําเร็จการศึกษาจึงควรเผยแพรใหผูสนใจสามารถเขาถึงรูปแบบดังกลาวโดยผานทาง website ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (http://www.bcn.ac.th/) และสถาบันพระบรมราชชนก.

Peer support

PASS - All MODEL
BCN.BANGKOK

PASS ALL MODEL: BCN.BANGKOK
ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สามารถผานการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ไดรอยละ ๙๔
ในปี การศึกษา ๒๕๕๕

