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บทคัดย่อ
	 การก้าวข้ามโลกปฏวิตัอิตุสาหกรรมไปสูโ่ลกดจิติอลเกดิการเปล่ียนแปลงในทกุๆมติิอย่างรวดเรว็	ความต้องการของตลาด

แรงงานเปลีย่นไป	งานทีท่�าซ�า้ๆหรอืงาน	routine	work	คอมพวิเตอร์สามารถท�าแทนมนษุย์ไดห้รอืบางงานท�าได้ดกีว่ามนษุย์

เสียอีก	 ตลาดแรงงานจึงต้องการผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง	 มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น	 การจัดการเรียนรู้ใน

ปัจจุบันเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงนั้น	จึงเป็นความท้าทาย

อย่างยิ่ง	 วิชาชีพพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่พร้อมใช้งานและมีทักษะในศตวรรษที่	 21	 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน	 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พร้อมใช้งานหรือบัณฑิต

เบ็ดเสร็จ	 เป็นบัณฑิต	 4.0	 “ดี	 เก่ง	 และมีสุข”เป็นคนท่ีมีศักยภาพสูงและมีทักษะชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพ	 มีความคิด 

เชิงวิพากย์	รู้จักแก้ไขปัญหา	มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักคิดค้นนวตกรรม	รู้จักสื่อสารและมีทักษะในการท�างานร่วมกัน	ซึ่งเป็น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21		

 ค�าส�าคัญ :	พยาบาล	ผู้ใช้บัณฑิต	ศตวรรษที่	21	อาจารย์พยาบาล
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ABSTRACT
	 Transcendence	the	world	of	industry	revolution	into	the	digital	world	gets	rapid	changes	in	every	

dimension.	The	needs	of	the	labor	market	have	changed.	Computers	can	do	instead	of	humans	or	work	

better	than	humans.	The	labor	market	requires	people	with	high	skills	and	competencies	and	high	level	

has	more	specialized	ability.	Current	learning	management	for	graduates	that	meet	the	needs	of	the	

labor	market	 and	 have	 high	 competitiveness	 is	 a	 great	 challenge.	 The	 nursing	 profession	 is	 another	 

profession	that	entrepreneurs	want	graduates	who	are	ready	to	use	and	have	skills	in	the	21st	century.	

Therefore,	learning	management	needs	to	be	reorganized	in	many	ways	for	graduates	that	are	ready	to	

use	who	graduate	4.0	„good,	smart	and	happy	people”	People	with	high	potential	and	life	skills	 for	 

occupation	with	 critical	 thinking	 know	 the	 solution,	 creative	 Innovation	 thinking,	 Including	 knowing	 

communication	and	having	skills	in	working	together	which	is	a	learning	skill	in	the	21st	century

 Keywords :	Nursing,	graduate	user,	21st	century,	nursing	instructors

บทน�า

	 ศตวรรษที่ 	 21	 เป ็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆมิติอย่างรวดเร็ว	 การด�าเนินชีวิตใน

สังคมเปลี่ยนไป	งานบางอย่างคอมพิวเตอร์สามารถท�าแทน

มนุษย์ได้	 ตลาดแรงงานจึงเกิดการแข่งขันสูง	 ผู้ท่ีมีความรู	้ 

มีสมรรถนะ	 มีความสามารถเฉพาะทางและมีความฉลาด

รอบรู้ในทุกด้านเท่านั้นที่จะอยู่รอด	 การจัดการศึกษาจึง

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่

สังคมและเตรียมพร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตและการ

ท�างาน	เป็นบัณฑิต	4.0	“ดี	เก่ง	และมีสุข”	การปฏิรูปการ

เรียนรู้	จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	ซึ่งเป้าหมายส�าคัญของการ

ปฏริปูการเรยีนรูค้อื	การสร้างพลเมอืงคุณภาพ	เพิม่ศกัยภาพ

การแข่งขัน	 มีทักษะชีวิตเพื่อการประกอบสัมมาชีพและมี

ทกัษะแห่งการเรยีนรู้1	สถาบนัการศกึษาจ�าเป็นต้องปรบัจาก

รปูแบบเดมิมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูต้ลอดชวีติ		อาจารย์

เป ็นบุคคลส�าคัญท่ีต ้องท�าให ้ เ กิดการเรียนรู ้ยุคใหม ่	 

ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิมเป็น

รูปแบบใหม่	 เช่น	 การบรรยายไปเป็นการจัดการเรียนการ

สอนแบบเชิงรุก	(Active	learning)	ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเกิด

การคิดเชิงวิพากย์	 เกิดการแก้ไขปัญหา	 เกิดความคิด

สร้างสรรค์และรู้จกัคิดค้นนวตกรรม	เกดิการสือ่สารและการ

ท�างานร่วมกัน	 รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ

ศึกษา	 (Work-integrated	Learning)	 โดยจัดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ	 ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	 เพ่ือส่ง

เสรมิให้เกดิจติสาธารณะและการรบัใช้สงัคม	และการจัดการ

เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาจะช่วย	ส่งเสริมให้สร้างองค์

ความรูใ้หม่และสร้างนวตกรรม	(Innovation)	เน้นการเรยีน

การสอนทีส่ร้างผู้ประกอบการใหม่	ไม่เน้นสร้างผู้เรยีนจบไป

เป็นลูกจ้าง	และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

 

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

	 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579)	 

ทั้ง	6	ด้าน	เน้นการพัฒนาทุกมิติโดยเฉพาะด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์2	 ซึ่งเป็นด้านที่มี

ความส�าคัญมาก	กระทรวงศึกษาธิการ	เป็นกระทรวงที่เป็น

ก�าลงัส�าคญัในการผลติทรพัยากรมนษุย์ออกสูต่ลาดแรงงาน	

ได้ก�าหนดแผนการศึกษาแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2560	–	2579)	ออก

เป็น	 6	 ยุทธศาสตร์3 โดยสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

และมาตรฐานการอุดมศึกษา	พ.ศ.	2561	ทั้ง	5	ด้าน	มุ่งเน้น

ผลลัพธ์ด้านผู้เรยีน4	ซึง่สอดรบักบักรอบยทุธศาสตร์ชาตเิช่น

กนั	คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกฬีา	สภานติบิญัญติั

แห่งชาติ	 ได้เสนอแนะด้านการแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิรูป

อุดมศึกษาเป็นรูปธรรม	 โดยเน้นด้านการสร้างพลเมือง

คุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน5	 ซึ่งสอดคล้องกับ
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กรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ทีเ่น้นการพฒันาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ดังนั้นทุกหลักสูตร	ทุกระดับการ

ศึกษา	 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผน

พัฒนาต่างๆ

 

การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 

	 การเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่ามีความส�าคัญอย่าง

ยิ่ง	 เพราะเป็นการเตรียมบัณฑิตเพื่อออกไปท�างาน	 หรือ	

เตรียมพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ	การเรียนแบบท่องจ�าหรือ

เรียนตามที่อาจารย์ผู ้สอนป้อนให้	 หรือการเรียนแบบ

บรรยาย	 (Passive	 learning)	 จึงไม่เพียงพอในยุคท่ีมีการ

แข่งขันสูง	รูปแบบการเรียนรู้จึงต้องปรับเปลี่ยน	ดังนี้

	 1.	ปรบัให้มกีารจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	(Active	learning)	

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนจากอาจารย์เป็น 

ผู้บรรยาย	 มาเป็นอาจารย์ต้องออกแบบการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอน	โดยอาจารย์ท�าหน้าที่เป็นผู้ก�ากับการจัดการ

เรียนรู้	 (Facilitator/Coach)	ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้	เช่น	

การพูดคุย	 การอ่าน	 การเขียน	 การสะท้อนค�าถามกลับ	 

การตั้งปัญหา	สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน	พร้อมทั้ง

ฝึกให้ผู้เรยีนรูจ้กัค้นคว้าแบบมส่ีวนร่วมด้วยตนเอง	มกีารคิด

เชิงวิพากย์	 รู้จักแก้ไขปัญหา	 มีความคิดสร้างสรรค์และนว

ตกรรม	มีการสื่อสารและการท�างานร่วมกัน	ดังแนวคิดของ	

Eagle	Dale	(1969)	ได้เสนอ	“The	cone	of	learning”ว่า	

การเรียนรู้แบบ	 Passive	 Learning	 ที่อาจารย์เป็นผู้สอน	 

ผูบ้อกเล่า	ส่วนผูเ้รยีนเป็นผูฟั้งและอ่าน	ผูเ้รยีนจะจ�าได้สงูสุด

เพียงร้อยละ	 30	 หากเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก	 (Active	

learning)	สามารถพฒันาผูเ้รยีนไปได้ถงึ	การคดิเชงิวพิากย์	

การแก้ไขปัญหา	 การคิดสร้างสรรค์และนวตกรรม	 การ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก	เช่น	Think-pair-share,	Gallery,	

Reaction	 to	 a	 video,	 Small	 group	 discussion,	 

Team-based	 teaching,	 The	 flipped	 classroom,	

Problem-base	learning,	Project-based	learning.	 4 
 

                                
The cone of learning 

ท่ีมา: https://gove.org/hierarchy-of-learning-learning-retention/6 

 
การเรียนการสอนในปัจจุบนัเน้นทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย การเรียนรู้แบบ 3Rs ท่ีเน้น

คุณลกัษณะหรือสมรรถนะหลกัของผูเ้รียน และ 8Cs ท่ีเน้นทักษะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและการท างาน 
ประกอบด้วย Reading การอ่าน ซ่ึงผูเ้รียนต้องอ่านออก (W)Riting การเขียน ผูเ้รียนต้องเขียนได้ และ 
(A)Rithematic คณิตศาสตร์ ผูเ้รียนตอ้งคิดเลขเป็น ส่วน 8Cs ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์  (Cross–cultural 
Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้  า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and 
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 

 The cone of learning

ที่มา :	https://gove.org/hierarchy-of-learning-learning-retention/6
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	 การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่	

21	 ประกอบด้วย	 การเรียนรู้แบบ	 3Rs	 ที่เน้นคุณลักษณะ

หรือสมรรถนะหลักของผู้เรียน	และ	8Cs	ที่เน้นทักษะที่ใช้

ในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน	 ประกอบด้วย	 Reading	

การอ่าน	ซึง่ผู้เรยีนต้องอ่านออก	(W)Riting	การเขยีน	ผูเ้รยีน

ต้องเขียนได้	และ	(A)Rithematic	คณิตศาสตร์	ผู้เรียนต้อง

คิดเลขเป็น	 ส่วน	 8Cs	 ได้แก่	 ทักษะด้านการคิดอย่างมี

วจิารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา	(Critical	Thinking	

and	 Problem	 Solving)	 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม	(Creativity	and	Innovation)	ทักษะด้านความ

เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์	 (Cross–cultural	

Understanding)	ทกัษะด้านความร่วมมอื	การท�างานเป็นทมี	

และภาวะผู ้น�า	 (Collaboration,	 Teamwork	 and	 

ership)	ทกัษะด้านการสือ่สาร	สารสนเทศและการรูเ้ท่าทนั

ส่ือ	 (Communications,	 Information	 and	 Media	 

Literacy)	ทกัษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	(Computing	and	ICT	Literacy)	ทักษะ

อาชีพและทกัษะการเรียนรู	้(Career	and	Learning	Skills)	

และความมีเมตตา	 กรุณา	 มีวินัย	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 

(Compassion)	
5 

 

         
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills)  

ท่ีมา: http://www.p21.org/our-work/p21-framework7 

 
2. เสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง ดา้นวิชาชีพเฉพาะ (hard skills) และ ทกัษะท่ีใชใ้น 

ชีวิตประจ าวนัและการท างาน (soft skill)  ไดแ้ก่  
2.1 ทกัษะการเรียนรู้และนวตกรรม ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ควบคู่กบัการคิดเชิงวิพากษ ์รู้จกั 

แกไ้ขปัญหา มีความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตกรรม มีการส่ือสารและการท างานร่วมกนั 
2.2 ทกัษะชีวิตและการท างาน ท าใหเ้กิดความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั ความ 

เป็นผูน้  า เกิดความรับผดิชอบ ความคิดริเร่ิม และมีทกัษะทางสงัคมเกิดการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
2.3 ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีท าใหเ้กิดทกัษะในการเสพขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั 

3. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัสถานประกอบการ ในรูปแบบ Work-integrated Learning  
(WiL) หรือท่ีเรียกว่า สหกิจศึกษา (Cooperative education) เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหว่างวิชาทฤษฎีและ
วิชาปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกไปปฏิบติังานจริง เกิดการพฒันาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน เกิดกระบวนการแกปั้ญหา ทั้งน้ีกระบวนการเรียน
รู้อยูภ่ายใตก้ารประเมินของสถานประกอบซ่ึงมีอาจารยเ์ป็นผูก้  าหนดขอบเขตการประเมิน 

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูจ่ริงของสงัคม โดยจดัให ้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ศาสตร์ต่างๆนอกห้องเรียน เช่น โครงการหน่ึงบา้นหน่ึงเตียง ในรายวิชาปฏิบติัการพยาบาล
ชุมชน ท่ีฝึกใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรู้แบบองคร์วม ศึกษาปัญหาสุขภาพทั้งครอบครัวและทุกช่วงวยั ซ่ึงจะท าให้
ผูเ้รียนรู้จกัคน้หาปัญหา ก าหนดแนวทางแกไ้ขร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงเกิดจิตส านึกในการ
น าองคค์วามรู้สู่ชุมชน มีจิตสาธารณะ 

5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการ ตามนโยบายการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่	21	(Partnership	for	21st	Century	Skills)	

ที่มา : http://www.p21.org/our-work/p21-framework7

	 2.	 เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ท้ัง	 ด้าน

วิชาชีพเฉพาะ	(hard	skills)	และ	ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจ�า

วันและการท�างาน	(soft	skill)		ได้แก่	

	 	 2.1	ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตกรรม	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิ

ความรูค้วบคู่กบัการคดิเชงิวพิากษ์	รูจ้กัแก้ไขปัญหา	มคีวาม

คิดสร้างสรรค์และนวตกรรม	 มีการสื่อสารและการท�างาน

ร่วมกัน

	 	 2.2	ทักษะชีวิตและการท�างาน	 ท�าให้เกิดความ

ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว	 ความเป็นผู้น�า	 

เกิดความรับผิดชอบ	ความคิดริเริ่ม	 และมีทักษะทางสังคม

เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

	 	 2.3	ทักษะด้านสารสนเทศ	สื่อ	และเทคโนโลยี	ท�าให้

เกิดทักษะในการเสพข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน

	 3.	ส่งเสรมิการจดัการเรียนรูร่้วมกบัสถานประกอบการ	

ในรปูแบบ	Work-integrated	Learning	(WiL)	หรอืทีเ่รยีกว่า	

สหกิจศึกษา	(Cooperative	education)	เพื่อให้เกิดความ

เชือ่มโยงระหว่างวชิาทฤษฎแีละวชิาปฏบิติั	และเตรยีมความ

พร้อมของผู้เรียนก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง	เกิดการพัฒนา

องค์ความรู้และประสบการณ์ในการท�างาน	 ได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองมากขึน้	เกดิกระบวนการแก้ปัญหา	ทัง้นีก้ระบวนการ
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เรยีนรู้อยูภ่ายใต้การประเมินของสถานประกอบซึง่มอีาจารย์

เป็นผู้ก�าหนดขอบเขตการประเมิน

	 4.	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่จริงของสังคม	 โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ศาสตร์ต่างๆนอกห้องเรยีน	เช่น	โครงการหนึง่บ้านหนึง่เตยีง	

ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน	 ที่ฝึกให้นักศึกษาได้

เรียนรู้แบบองค์รวม	ศึกษาปัญหาสุขภาพทั้งครอบครัวและ

ทุกช่วงวัย	 ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาปัญหา	 ก�าหนด

แนวทางแก้ไขร่วมกนั	เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้รวมถงึเกดิ

จิตส�านึกในการน�าองค์ความรู้สู่ชุมชน	มีจิตสาธารณะ

	 5.	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ	

ตามนโยบายการสร้างผู้ประกอบการใหม่ของรัฐบาล	มีการ

ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม	่

(Start-up)	 เพื่อกระตุ้นให้บัณฑิตอยากเป็นผู้ประกอบการ

มากกว่าจบไปแล้วท�างานเป็นลูกจ้าง8 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้แบบการสร้างนวตกรรม	 (Innovation)	 และองค ์

ความรู้ใหม่	 เช่น	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 Project-based	

Learning	 และ	 Problem-base	 learning	 ซ่ึงจะท�าให้ 

ผู้เรียนน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดนว

ตกรรมในด้านต่างๆ	 เพื่อให้เกิด	 “ฐานก�าลังหลัก”ตาม

นโยบายของประเทศ

	 6.	มกีระบวนการเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีน	ดงันี	้อบรม

ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ	

ก่อนทีจ่ะมกีารด�าเนนิกจิกรรม	ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึภาค

ภูมิใจในศาสตร์ที่ก�าลังศึกษาอยู่ปลูกฝังความรับผิดชอบให้

กบัผูเ้รยีน	ทัง้ต่อตนเอง	ความรับผดิชอบต่อภาระหน้าทีก่าร

งานรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ	 สร้างแรงจูงใจใน

การท�างานให้ผู้เรียน	และสร้างอุดมการณ์แห่งชาติ	

การเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์

	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์	25609	สรุป

ได้ดังนี้

	 ลักษณะของสาขา	 สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสาขาท่ี

ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์	 ด้วยความเอาใจใส่อย่าง

เอื้ออาทร	 จ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล

โดยให้การพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและค�านงึถงึความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ	 การเปล่ียนแปลงทาง

สังคมรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การปฏิบัติการพยาบาลต้องยึด

มัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีและความเท่าเทยีมกนัของคุณค่า

ชวีติมนษุย์	การเรยีนการสอนจงึต้องฝึกปฏบิตักิารพยาบาล

ทั้งในสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงและสถานการณ์จริง	

	 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์		มีความรอบรู้ใน

ศาสตร์ทางการพยาบาล	 การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่

เกีย่วข้อง	สามารถปฏบิตักิารพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดย

ใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล	 ส่ือสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คิดอย่างเป็นระบบ	 

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 มีความรู้ด้านดิจิทัล	 การสื่อสาร	

มีภาวะผู้น�า	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นและทีมสหวิชาชีพ

ได้	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์ 

ใช้กระบวนการวิจัยและการสร้างนวตกรรมในการแก้ไข

ปัญหาทางสุขภาพ	 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง	ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติ

อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ	 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล

และตระหนักในคุณค ่าทางวิชาชีพ	 เป ็นพลเมืองดี	 

มสีมรรถนะทางวฒันธรรม	สามารถปฏบิตังิานในความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมได้

	 มาตรฐานผลการเรยีนรู	้	มาตรฐานผลการเรยีนรู	้6	ด้าน

ทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษาแห่ง

ชาติและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขา

พยาบาลศาสตร์ที่ก�าหนดไว้	ดังนี้	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	

ด้านความรู้	 ทักษะทางปัญญา	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข	 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ		

 

อาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่ 21

	 อาจารย์พยาบาล	เป็นบคุคลทีส่อนสาขาเฉพาะทางการ

พยาบาลซ่ึงเป็นสาขาเฉพาะทางด้านวชิาชีพ	ดงันัน้	อาจารย์

พยาบาลจึงไม่ได้มีแค่องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอย่าง

เดียวจะต้องมีความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้ด้วย	
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ซึ่งคุณสมบัติของอาจารย์พยาบาลที่ดี	มีคุณภาพนั้นจะต้อง

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ	 (competency)	 ตรงกับสาขาที่สอน	 

มทีศันคตทิีด่ต่ีอความเป็นอาจารย์	สามารถพัฒนากระบวนการ

เรยีนการสอนได้อย่างต่อเนือ่ง	มเีทคนคิ	กระบวนการในการ

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้ผู่เ้รยีนอย่างเป็นระบบ	และพร้อมทีจ่ะ

พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีองค์กรต้องการได้ต้องยอมรับ

ว่า	 นิสิตหรือนักศึกษาพยาบาลในปัจจุบันเป็นผู้เรียนยุค	

Generation	 Z	 ดังน้ันอาจารย์ผู ้สอนจ�าเป็นต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของผู ้เรียนเสียก่อน	 จึงจะสามารถออกแบบ

กิจกรรม	 การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

และสอดคล้องตามลักษณะวิชา	 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีก�าหนดไว้ได้	 จากการ

พจิารณาตามลกัษณะวชิาในสาขาพยาบาลศาสตร์	มาตรฐาน

ผลการเรยีนรูแ้ละคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค์แล้ว	

อาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่	 21	 ควรออกแบบการเรียน

การสอนเพื่อให้ตอบโจทย์	ผู้ใช้บัณฑิต	ดังนี้

หลักการออกแบบการสอนตามหลัก 3 A 

	 1.	Active	Learning	มแีนวคดิพืน้ฐานมาจากการเรยีน

รู้ด้วยตนเอง	Constructivism	theory		Bonwell	&	Eison	

(1991)10	 ได้ให้ความหมายของ	 Active	 Learning	 ไว้ว่า	

เป็นการเรียนรู ้แบบกระตือรือร้น	 ผู ้เรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้	 ระดับการเรียนรู้จะแตกต่างกันข้ึนอยู่

กับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 กิจกรรมในการเรียนรู้	 ได้แก	่

การฟัง	การอ่าน	การเขียน	การอภิปราย	การแก้ปัญหา	การ

สะท้อนความคิด	ดังนั้น	การเรียนรู้แบบ	Active	Learning	

จึงเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการสอนของอาจารย์	 สร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ร่วมกัน	 มุ่งให้ผู้เรียนกระตือรือร้น	 คิดค้นหาความรู้

และหาค�าตอบอยู่ตลอดเวลา	 (Active	 Learner)	 เป็นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	

อาจารย์ผู ้สอนจะต้องกระตุ ้นให้ผู ้ เรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์	 เช่น	 เมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัยแล้วถามอาจารย ์

ผู้สอน	 อาจารย์ผู ้สอนใช้เทคนิคการสะท้อนค�าถามกลับ	

เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค�าตอบ	สร้างบรรยากาศให้

เกิดห้องเรียนแห่งความสงสัย	 (Community	 of	 Inquiry)	

ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการคิด

สร้างสรรค์	(Creative	Learning)	มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการ

คดิค้นนวตกรรม	(Innovation)	ลกัษณะของการจัดการเรยีน

การสอน	ได้แก่	การเรยีนรู้แบบกระบวนการวิจยั	(Research	

-	 based	 learning)	 เป็นการจัดการเรียนรู ้แบบอิง

กระบวนการวิจัย	 โดยเริ่มจากการก�าหนดหัวข้อ	 วางแผน	

ด�าเนินการตามแผน	สรุปผลการเรียนรู้และน�าเสนอความรู้

ที่ได้	 หรือเรียกการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน	

(Projtect	 -	 based	 learning)	 หรือปัญหาเป็นฐาน	 

(Problem	-	based	learning)	ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้

จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยการท�างานเป็นทีม	 (Team	

based	learning)	ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถล�าดบัการเรยีนรูเ้ป็น

ขั้นเป็นตอนได้ด้วยตนเอง	 ส่งเสริมการท�างานร่วมกัน	 

มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร	 ซึ่งในที่สุด 

ผู้เรียนจะตกผลึกทางความคิดของผู้เรียนได้เอง	 (Crystal	

–	based	learning)	

	 บทบาทของอาจารย์ผู้สอน	 ต้องเป็นผู้ที่ฉลาด	 รอบรู	้

ช่างสงัเกตและคอยควบคมุก�ากบัห้องเรยีน	มคีวามสามารถ

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ยืดหยุ่น	

ดงันี	้1)	กระตุน้ให้เกดิห้องเรยีนทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็	อยากหา

ค�าตอบ	สอนให้น้อยลงแต่เน้นส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนศกึษาค้นคว้า

มากขึ้น	 หรือที่ เรียกว ่า	 ลดเวลาเรียน	 เพิ่ม เวลารู ้	 

2)	น�ากระบวนการวจิยัและผลการวจิยัมาใช้ในการเรยีนการ

สอน	3)	กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์	เพื่อต่อย

อดจนถึงการคิดค้นนวตกรรม	 4)	 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

และท�างานร่วมกนั	5)	วเิคราะห์ผูเ้รยีนรายบคุคล	เพือ่หาจดุ

เด่น	จุดด้อย	และเร่งแก้ไข	6)	กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึง

การอยู่ร่วมกัน	การแบ่งปัน	มีจิตสาธารณะ

	 หลักการสอนสู่ศตวรรษท่ี	 21	 เจ็ดประการ11 และ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ	Active	learning	ได้แก่

	 	 1.1	การสอนแบบเน้นปัญหา	 (Problem-Based	

learning)	เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก�าหนดการเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง	 เริ่มจากการก�าหนดปัญหา	 แสวงหาข้อมูลเพื่อแก้

ปัญหา	สรุปข้อมลูเพือ่แก้ปัญหา	ผูส้อนให้ค�าแนะน�าคดักรอง

วิธีการแก้ปัญหา	 ส่งเสริมให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหา	

ประเมนิความรู	้ค�าตอบต่อการแก้ปัญหา	การเรยีนการสอน
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แบบนี้จะส่งเสริมการท�างานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทาง

สังคม	 กิจกรรมการเรียน	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ	(Collaborative	Learning	group)	จัดให้สมาชิกที่

มีความสามารถที่แตกต่างกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	กลุ่มจะ

เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน	และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบใช้เกม	(Games)	

เป็นการน�าเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอน	 

ซึง่กจิกรรมนีส้ามารถท�าได้ตัง้แต่ขัน้การเตรยีมเข้าสูบ่ทเรยีน	

การสอน	การมอบหมายงาน	และขั้นสรุปผล	

	 	 1.2	การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา	 (Case-Based	

learning)	เป็นการสอนโดยใช้กรณศึีกษา	กจิกรรมการเรียน

รู้จัดแบบกรณีศึกษา	(Analyze	case	studies)	เป็นการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้อ่านกรณีศึกษาท่ีก�าหนดให้	 หรือกรณี

ศึกษาที่ผู ้เรียนสนใจเรียนรู ้	 จากนั้นให้สรุป	 วิเคราะห์	 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและร่วมกันน�าเสนอ

ต่อเพื่อนในชั้นเรียนและอาจารย์	

	 	 1.3	 การสอนแบบเน้นการวิจัย	 (Research-Based	

learning)	 เริ่มตั้งแต่การมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นงาน

วิจัย	 คัดเลือกงานวิจัย	 สรุป	 และน�าผลการวิจัยไปใช้	 

ซึง่ผูเ้รยีนจะได้ทกัษะ	การสบืค้น	การสงัเคราะห์งานวจิยัและ

กระบวนการวิจัย	 กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ 

จัดได้	 เช่น	 กิจกรรมการเรียนรู้จัดแบบกระบวนการวิจัย	 

(Mini-research	proposals)	โดยอิงกระบวนการวิจัยเป็น

หลัก	 เริ่มจากให้ผู ้เรียนก�าหนดหัวข้อท่ีต้องการเรียนรู	้

วางแผนการเรยีน	เรยีนรูต้ามแผน	สรปุความรู	้สะท้อนความ

คิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้	

	 	 1.4	การสอนแบบเน้นโครงการ	 (Project-Based	

learning)	เน้นให้ผูเ้รียนได้ผลติผลงานผ่านโครงการเริม่จาก

การแสวงหาความรู้	 กระบวนการคิดและทักษะในการแก้

ปัญหา	 การเรียนแบบนี้จะสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ 

ผู้เรียน	 ไม่ลืมง่าย	 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจัดได้	 เช่น	

เทคนคิกลุม่สบืค้น	(Group	Investigation)	เป็นเทคนคิการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 โดยจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเพ่ือเตรียม

โครงงานที่ผู้สอนมอบหมายให้	สืบค้น	สรุปความรู้	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด	 (Concept	

mapping)	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ท�าให้ผู้เรียนได้สรุปความคิด

รวบยอดของตนเองออกมาผ่านผงัความคดิ	การเรยีนรูแ้บบ

นี้จะท�าให้ผู้เรียนจ�าได้ดี	

	 	 1.5	การสอนแบบเน้นผลงาน	(Productivity-Based	

learning)	เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนสร้างผลงาน	

สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ	 กิจกรรมการ

เรียนการสอนสามารถจัดแบบเทคนิคแบ่งปันความส�าเร็จ	

(Student	 Team	Achievement	Division)	 ซึ่งทุกคนใน

กลุ่มต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องที่อาจารย์ผู้สอน

ก�าหนด	ช่วยเหลือทบทวนความรู้ให้แก่กัน

	 	 1.6	 การสอนแบบเน้นการท�างาน	 (Work-Based	

learning)	เป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เข้าด้วยกนั	ผู้เรยีนได้ฝึกปฏิบตัจิรงิในสถานประกอบการ	ซึง่

นักศึกษาพยาบาลจะได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิชาปฏิบัติการพื้น

ฐานการพยาบาลจนถึงวิชาบริหารการพยาบาลท่ีนักศึกษา

ได้ฝึกเป็นหัวหน้าเวร	และสมาชิกทีม	นักศึกษาจะได้เรียนรู้

ผ่านกระบวนการท�างานจริงบนหอผู้ป่วย	รู้จักคิด	วิเคราะห์	

แก้ปัญหา	และร่วมกันท�างานเป็นทีม	

	 	 1.7		การสอนแบบเน้นการตกผลึก	(Crystal-Based	

learning)	 การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดค้นด้วยตนเอง	

ท�าความเข้าใจ	 สรุป	 วิเคราะห์และสังเคราะห์	 เกิดการคิด

รวบยอด	ผู้เรยีนจะต้องเข้าใจวตัถุประสงค์การเรียนรู	้เนือ้หา	

ประเดน็หลกัของรายวชิา	บทบาทของอาจารย์ผู้สอนคอืมอบ

หมายให้ผู้เรียนไปศึกษาเอกสาร	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์

แนวคิดตามประเด็นที่ก�าหนด	 ผู ้เรียนจะต้องแยกเป็น

ประเด็นตามแนวคิดของผู้เรียนเอง	 วิเคราะห์	 เจาะลึก	 

จนตกผลึกทางความคิดของตนเอง	 จากนั้นกลุ่มเพื่อนและ

อาจารย์ช่วยวิเคราะห์	วิจารณ์

	 2.	 Authentic	 Learning	 การเรียนรู้ตามสภาพจริง	

เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้คิด	 ประเมิน	 ตัดสิน	 ใจได้เอง

อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนรู้ตามสถานการณ์จริง	

ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ

ปัญหาจนสร้างกรอบความรู้12	มาตรฐานการเรียนรู้ตาม

สภาพจริง	ได้แก่	การเรียนรู้การคิดระดับสูง	การเรียนรู้แก่น

ของความรู ้	 การเช่ือมโยงสู่โลกแห่งความเป็นจริง	 การ

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กระบวนการสังคมเกิดการเรียน

รู้และยอมรับซ่ึงกันและกัน13 การเรียนแบบ	 Authentic	
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Learning	ให้อสิระเสรภีาพในการเลอืกความสนใจทีผู่เ้รยีน

อยากเรียนรู้	 อาจารย์ผู้สอนต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ในการเสริม

แรง	เน้นแชร์ประสบการณ์กระตุน้ให้เกิดกระบวนการคดิ	ใช้

วิธีการใหม่ๆโดยอาศัยพื้นฐานที่มีอยู่เดิม	การจัดการเรียนรู้

ตามสภาพจริง	เช่น

	 Simulation-based	Learning	:	SLB	เป็นการเรียนรู้

โดยการใช้สถานการณ์เสมอืนจรงิ	ในบรรยากาศจ�าลอง	ภาย

ใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่กดดัน	 ท�าให้ผู ้เรียนลด

ความเครยีดและความวิตกกงัวลก่อนข้ึนปฏบิตังิานจรงิและ

สามารถเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน	 (self-efficacy)	 ในด้าน

ต่างๆ	เช่น	การสื่อสาร	การติดต่อประสานงาน	การท�างาน

เป็นทีม	ภาวะความเป็นผู้น�า14	

	 Student-Created	Media	เป็นการเรียนรู้โดยการใช้

เทคโนโลยี	เช่น	การสร้างวีดีโอ	ออกแบบเว็บไซต์	การสร้าง

ภาพอินิเมชั่น	 การตกแต่งภาพถ่าย14	 ผู ้เรียนได้ฝึกใช้

เทคโนโลยีที่หลากหลาย	 มีทักษะในการอ่าน	 เขียนและ 

สรุปความ	วางแผน	วเิคราะห์และประเมนิผลงาน	นอกจากนี้	

ผู้เรียนยังได้ทักษะทางภาษา	 กล่าวคือ	 โปรแกรมและค�า

อธบิายส่วนใหญ่จะเขยีนเป็นภาษาองักฤษ	ซึง่ผูเ้รยีนจะต้อง

แปลท�าความเข้าใจเสียก่อน	 ก่อนด�าเนินการในขั้นตอน 

ต่อไป

	 Inquiry-Based	Learning	เป็นการสอนแบบสืบเสาะ

ความรู้	 เริ่มจากตั้งค�าถาม	 ปัญหา	 หรือสร้างสถานการณ์

จ�าลอง	 เพื่อให้ผู้เรียนหาค�าตอบ	การเรียนรู้แบบนี้จะท�าให้

ผู้เรียนรู้จักหาแหล่งความรู้	ประเมิน	วิเคราะห์ข้อมูล	ฝึกฝน

ทักษะทางความคิด	 เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง15

	 Peer-Based	 Evaluation	 การประเมิน	 วิเคราะห	์

วจิารณ์โดยเพ่ือนเป็นผูป้ระเมนิ	จะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจ

ในเรื่องที่เรียนลึกซึ้งขึ้น	 นอกจากน้ียังให้ผู ้เรียนประเมิน

ตนเองได้ด้วย	

	 จะเห็นได้ว่า	การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง	เน้นการ

ปฏบิตัจิรงิ	(Performance-Based)	บนพืน้ฐานของชวีติจรงิ	

(Real-life)	 ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความคิดที่มีกระบวนการที่

ซบัซ้อน	หลากหลายรปูแบบจนเกิดแนวทางหรอืวธิกีารของ

ตนเอง

	 3.	Administration	การเรยีนการสอนในศตวรรษที	่21	

อาจารย์ผู้สอนต้องก้าวข้ามสาระวิชาเพื่อ	 ไปสู่การเรียนรู้

ทักษะในการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 (21st	 Century	

Skills)16	 อาจารย์ผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนรู้และ

อ�านวยความสะดวก	(Facilitator)	ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้

แบบลงมอืท�า	เกดิกระบวนการคดิ	วเิคราะห์	สงัเคราะห์	โดย

อาจารย์ผูส้อนคอยให้ค�าแนะน�า	ชีแ้นะ	การจดัการศกึษาใน

ศตวรรษที่	 21	 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนออกไป

ท�างานที่ใช้ความรู้	 (Knowledge	Worker)	 และเป็นคนที่

พร้อมเรยีนรูต้ลอดเวลา	(Learning	Person)	ดงันัน้อาจารย์

ในยุคศตวรรษท่ี	 21	 จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจาก

อาจารย์ผู้สอน	 Teacher,	 Instructors	 เป็น	 Facilitator,	

Coach	และมีสมรรถนะทางด้านวิชาการ	ดังนี้	

	 Instructional	design	ออกแบบกระบวนการเรยีนการ

สอนทีม่ปีระสทิธผิลต่อผู้เรยีน	อาจารย์ผู้สอนจะต้องรูจ้งัหวะ	

ช่วงเวลาที่ต้องกระตุ้นผู้เรียน	(Feed	-	up)	ประเมินให้ข้อ

เสนอแนะย้อนกลับ	 (Feed	 back)	 และถ้าผู้เรียนสามารถ

ท�างานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายออกมาดีเยี่ยมแล้ว	

อาจารย์ผู้สอนต้องสามารถเสนอแนะต่อยอด	 (Feed	 For-

ward)	ให้ผู้เรียนได้

	 Facilitate	 ผู้ออกแบบการเรียนรู้และอ�านวยความ

สะดวก	 ซึ่งอาจารย์จะต้องออกแบบและวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งการ

ที่จะออกแบบการเรียนการสอนได้ดีนั้น	 อาจารย์ผู้สอนจะ

ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของผู ้เรียน	 (Understanding	

learner)	 เสียก่อนเพื่อน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการ

ออกแบบการเรียนการสอน

	 Coaching	 เปล่ียนบทบาทจากผู้ชี้น�าเป็นผู้ชี้แนะโดย

ใช้เทคนิค	ค�าถามกระตุ้น	Power	question	ให้ผู้เรียนเกิด

การคิดวิเคราะห์	 นอกจากนี้อาจารย์ยังต้องเป็น	 Trainer	 

ให้กับผู้เรียนด้วย	

	 Motivate	 &	 Inspire	 กระตุ ้นให้คิด	 คิดพื้นฐาน	 

คิดขั้นสูง	พัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	ต้องจัดการเรียน

รู้แบบ	Student	–	Centered	Approach	เปิดโอกาสอย่าง

ถั่วถึง	(Inclusive	Approach)
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	 Mentoring	 เน้นฟัง	 ฟังเชิงลึก	 เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

ปรึกษา	 ร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู ้และคอยเป็น	 

Counselor	ที่เปิดใจรับฟังปัญหาของผู้เรียน

	 Researching	 มีทักษะวิจัย	 สามารถน�ากระบวนการ

และผลการวิจัย	มาใช้ในการเรียนการสอน	ต่อยอด	ชี้แนะ 

ผูเ้รียนได้	จะเหน็ได้ว่า	การเป็นอาจารย์พยาบาลในศตวรรษ

ที่	 21	 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย	 อาจารย์ต้องมีวุฒิข้ันต�่าในระดับ

ปรญิญาโท	หรอืเทยีบเท่า	หรอืมตี�าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

และต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่	 ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	255817	นอกจากมีวุฒิ

การศึกษาและคุณสมบัติตามที่ก�าหนดแล้ว	อาจารย์จะต้อง

มคีวามรู้ในศาสตร์การสอนและการเรยีนรูเ้พือ่ท่ีจะออกแบบ

ห้องเรยีนแห่งการเรยีนรู้เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์การเรยีน

รู้	นั่นแสดงถึงอาจารย์ต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง	เป็นคน

ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา	 ส�านักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษา18	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเพิ่มสมรรถนะ

ของอาจารย์ผู ้สอน	 จึงได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสริม

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบัน

อุดมศึกษาขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	ส่งเสริมสนับสนุนให้

อาจารย์ในสถาบันอดุมศกึษาได้พฒันาตนเองให้มสีมรรถนะ

และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	 สรุปได้ดังน้ี	

1)	อาจารย์จะต้องมีองค์ความรู้ในศาสตร์ของตน	2)	มีความ

รู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้	 3)	 มีสมรรถนะในการ

ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 4)	 ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 5)	 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	 6)	 วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง

สร้างสรรค์	7)	ต้องสร้างคณุค่าในการพฒันาวชิาชีพอาจารย์

และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งและ	8)	ธ�ารงไว้ซึง่จรรยา

บรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์	 จากคุณลักษณะของบัณฑิต

พยาบาลที่พึงประสงค์	 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาล

ศาสตร์	2560	นัน้	มหีลายสถาบนัทีศ่กึษาเกีย่วกบัทกัษะการ

เรียนรู ้ ในศตวรรษที่ 	 21	 ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน	 ดังนี้	 กมลรัตน์	 เทอร์เนอร์	 และ

คณะ19	 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ 

ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่	 21	 ของนักศึกษาพยาบาล	 

กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์จ�านวน	38	คน	นักศึกษาจ�านวน	

517	 คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและ

สนทนากลุ่ม	 ผลการศึกษาพบว่า	 อาจารย์ใช้วิธีการสอนท่ี

หลายหลายแต่มากทีส่ดุคือ	การสอนแบบบรรยาย	ตามความ

คิดเหน็ของนกัศึกษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนทีค่วร

ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ได้แก่	วิธีการ

เรียนรู้สถานการณ์จ�าลองการแก้ปัญหา	 คุณลักษณะของผู้

สอน	 เทคนิคการสอนของอาจารย์	 สภาพห้องเรียน	 โสต

ทัศนูปกรณ์	และการให้ความส�าคัญกับทักษะที่เป็นจุดอ่อน

หรือเป็นปัญหาของนักศึกษา	ส่วนอาจารย์เห็นว่า	ต้องปรับ

วธิกีารและกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ช่วยส่งเสรมิแต่ละ

ทกัษะและต้องพฒันาศกัยภาพของผูส้อนเพือ่ให้สามารถใช้

วิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่	 21	 ให้กับ

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	รุง่นภา	จนัทรา	และอตญิาณ์	ศรเกษตรนิ20	พบว่า	ทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

บรมราชชนนี	 สุราษฎร์ธานี	 ทักษะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ	

ทกัษะด้านความเข้าใจ	ความต่างวฒันธรรม	ต่างกระบวนทศัน์	

ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื	ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวตกรรม	 จากผลการศึกษาอาจารย์ผู้สอนสามารถน�าไป

วางแผนการออกแบบห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ

เรียนรู้และนวตกรรม	ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการ

จัดสภาพห้องเรียน	การปรับวิธีการเรียนรู้ในการศึกษาของ

กมลรัตน์	เทอร์เนอร์	และคณะ	และ	ศุภวดี	แถวเพลีย	และ

คณะ21	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนตาม

สภาพจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์	 พบว่า	

รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงช่วยส่งเสริม

สมรรถนะด้านการผดุงครรภ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาพยาบาล
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บทสรุป

	 อาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่	 21	 จะต้องเป็นผู้ที่มี

ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลอย่างลึกซ้ึงและมีความรู้

ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้	 จึงจะสามารถออกแบบ

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ได้ดี	ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	 เพราะการเรียนรู้ท่ีดีไม่ได้มา

จากการที่อาจารย์ผู้สอนค้นพบวิธีการสอนท่ีดีแล้วป้อนให้ 

ผูเ้รยีนได้เตม็ที	่แต่การเรยีนรูท้ีด่เีกดิจากการทีอ่าจารย์ผูส้อน

ได้ให้โอกาสทีด่แีก่ผูเ้รยีนให้สามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง	 ดังนั้น	 การที่จะเป็นอาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่	

21	 ได้	 อาจารย์จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือให้มีทักษะ

ของการเรียนรู้และมีทักษะในการท�าหน้าที่อาจารย์	โดยฝึก

ทกัษะการเป็นโค้ชทีด่	ีและมทีกัษะในการออกแบบห้องเรยีน	

ปรับวิธีการสอน	 กิจกรรมการสอนและทักษะเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน	 ท้ังน้ีเพื่อให้สามารถใช้วิธีการ

เรยีนการสอนทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิทกัษะศตวรรษที	่21	

ให้กบัผูเ้รยีน	หลกัการออกแบบการเรยีนรูท้ีส่ามารถส่งเสรมิ

ทักษะศตวรรษที่	21	ให้กับผู้เรียน	ได้แก่	การออกแบบการ

เรียนรู้ตามหลัก	 3	 A	 ดังน้ี	 การออกแบบการเรียนรู้แบบ	

Active	 Learning	 เป็นการออกแบบการเรียนรู ้แบบ

กระตือรือร้น	 Authentic	 Learning	 ออกแบบการเรียนรู้

ตามสภาพจริง	 และ	 อาจารย์จะต้องเปลี่ยนจากอาจารย์ที่

คอยป้อนความรู ้ให้ผู ้เรียน	 เปลี่ยนแปลงตนเองมาเป็น	 

Administration	 คอยช้ีแนะและอ�านวยความสะดวกให้ 

ผู้เรียน	 สุดท้ายแล้วจะเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง

อาจารย์และผู้เรียน	เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	อาจารย์พยาบาลนอกจากมคีวามรู้ในศาสตร์ทางการ

พยาบาลแล้ว	ควรมีความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียน

รู้ด้วย

	 2.	ควรมกีารท�าวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิทกัษะใน

ศตวรรษที่	 21	ของนักศึกษาพยาบาล	 โดยการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูต้ัง้แต่ปี	1	–	ปี	4	เปรยีบเทยีบกบัรปูแบบการสอน

แบบเดิม
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