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บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอ         
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาลสู่
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งบทความนี้ได้เสนอACTIVE Modelดังนี้ A (Atmosphere of Learning: การสร้างบรรยากาศในการเรียน)                
C (Culture difference: การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม) T (Transformative learning) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
I (Information and technology) การได้รับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ V (Verbal communication: การสื่อสารโดย           
การใช้ภาษาอังกฤษ) E (Empowerment: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะ                 
ตามความต้องการของระบบสุขภาพในโลกศตวรรษที่ 21
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนการสอน, พยาบาล, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Abstract

Learning strategy in nursing education toward the development of the twenty-First century skills has
objective is to propose guidelines for the development and adjustment of effective teaching and learning in
nursing. This article presents the ACTIVE Model as follows: A (Atmosphere of Learning) C (Culture differences)
T (Transformative learning) I (Information andtechnology) E (Empowerment) that lead to develop of competent
nursing graduates according to the needs of the health system in the 21st century world.
Keywords: Learning strategy, Nurse, The 21st century learning skills

Corresponding author: *atiya_s@hotmail.com

วันที่รับ (received) 10 มี.ค. 62 วันที่แก้ไขเสร็จ (revised) 10 มิ.ย. 62 วันที่ตอบรับ (accepted) 15 มิ.ย. 62
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
Volume 20 Vol 3 September - December 2019

Learning Strategy in Nursing Education toward The Development
of The Twenty-First Century Learning Skills

บทน�ำ

ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น เป็ น สถานการณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้
และส่งผลต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
ทางการพยาบาลที่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนไปสู่การ
ท�ำงานเชิงวิชาชีพในการให้การพยาบาลและให้บริการด้าน
สุขภาพ  ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดเตรียมให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้
เจตคติ และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ โดยเฉพาะในปัจจุบัน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นทักษะที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับศึกษาพยาบาล ซึ่งต้องได้รับการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาให้สอดรับกับกระแสสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) จากกระบวนทัศน์
แบบดั้งเดิม (Tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่
(New Paradigm) เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดทักษะด้านการคิด
การแก้ ป ั ญ หา การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม การคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ การท� ำ งานเป็ น ที ม ภาวะผู ้ น� ำ  การสื่ อ สาร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ความรู้
อย่างสร้างสรรค์ (The ability to handle knowledge              
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่
ส�ำคัญจ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และถือ
เป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ต้องพัฒนาตนเอง  
เนือ่ งจากทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จึงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของการเรียนของนักศึกษาพยาบาล1

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

การจั ด การเรี ย นการสอนทางการพยาบาลมี
วิวฒ
ั นาการมาเป็นระยะเวลานาน จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และฉบับเพิ่มเติมทั้ง 2 ฉบับส่งผลต่อการ
ศึกษาพยาบาลอย่างมาก เห็นได้จากรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพยาบาลในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ เน้นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ รวม
ทัง้ มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน2  และจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีการ
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 6 ดาน ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละลั ก ษณะ         
บัณฑิตที่พึ งประสงคของสาขาพยาบาลศาสตร์ที่กําหนดไว้            
คือ 1)  คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู  3) ทักษะทางปญญา        

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

19

4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทั ก ษะในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ3
รูปแบบการเรียนการสอนทางการพยาบาลมีพฒ
ั นาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญและสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ได้นั้นจัดได้เป็น 5 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีจุดเน้นของด้านที่
ต้องการพัฒนาในตัวผู้เรียนและปริมาณของการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนแตกต่างกันดังนี้ 4
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
พุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ
ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์
หรือความคิดรวบยอด ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือรูปแบบการ
เรียนการสอนมโนทัศน์   รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกานเย  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ำเสนอมโนทัศน์
กว้างล่วงหน้ารูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ�ำ  และรูป
แบบการเรียนการสอนโดยใช้ผงั กราฟิก รูปแบบนีเ้ น้นการพัฒนา
ผู้เรียนด้านความรู้ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
จิตพิสัย (Affective domain) เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้
เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม
ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง
ประกอบด้วย 3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิ ด การพั ฒ นาด้ า นจิ ต พิ สั ย ของบลู ม (Instructional           
model based on Bloom’s affective domain)  รูปแบบนี้
ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่
สามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้
กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้น รูปแบบการเรียน
การสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential model) ผู้เรียนจะ
เกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับค่านิยม และ
เกิดความเข้าใจในตนเอง รวมทั้งผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ความคิ ด ของผู ้ เ รี ย น ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นมี ก ารมองโลกในแง่ มุ ม
กว้างขึ้นและรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
(Role playing model)
3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย (Psycho-motor domain) เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท�ำ
หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้หลักการ วิธกี ารทีแ่ ตก
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ต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบที่
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านนี้ ที่ส�ำคัญๆ              
ซึ่ ง จะน� ำ เสนอในที่ นี้ มี 3 รู ป แบบ ดั ง นี้ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามแนวคิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องซิ ม พ์ ซั น
(Instructional model based on Simpson’s processes
for psycho-motor skill development) รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s instructional
model  for  psychomotor  domain) และรูปแบบการเรียน
การสอนทั กษะปฏิบัติข องเดวีส์ (Davies’ instructional
model For psychomotor domain) ผูเ้ รียนจะสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ
4. รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการ (Process skill) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธ         ี
ด�ำเนินการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญา เช่น
กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่างๆ
อาทิ การคิดวิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล          
การสื บ สอบ การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และการคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ เป็ น ต้ น ได้ แ ก่ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group              
investigation instructional model) รูปแบบการเรียน           
การสอนกระบวนการคิ ด อุ ป นั ย (Inductive thinking
instructional Model) รู ป แบบผู ้ เ รี ย นจะสามารถสร้ า ง
มโนทัศน์และประยุกต์ใช้มโนทัศน์นั้นด้วยกระบวนการคิดแบบ
อุปนัยและผู้เรียนสามารถน�ำกระบวนการคิดดังกล่าวไปใช้ใน
การสร้างมโนทัศน์อื่น ๆ ต่อไปได้รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Synthetics instructional
model) รูปแบบนี้ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถ
น�ำความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ท�ำให้งานของตนมี
ความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นผู้เรียนอาจเกิด
ความตระหนักในคุณค่าของการคิด และความคิดของผู้อื่นอีก
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s future problem
solving instructional model) I รูปแบบการเรียนการสอนนี้
ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ใน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิด
แก้ปญ
ั หามาใช้ในการแก้ปญ
ั หาปัจจุบนั และป้องกันปัญหาทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต
5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ
(Integration instruction model) รูปแบบการเรียนการสอน
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ในหมวดนี้ เป็นรูปแบบที่พยายามพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ
ของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้งทางด้าน
เนือ้ หาสาระและวิธกี าร ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
(Direct instruction model) รูปแบบการเรียนการสอนโดย
การสร้างเรื่อง (Storyline method) และรูปแบบการเรียนการ
สอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอน
ของการเรียนรู้แ บบร่ว มมือ (Instructional models of            
cooperative learning) รูปแบบการเรียนการสอนนี้ผู้เรียน       
จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ เจตคติ ทักษะการคิด การ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร
องค์ประกอบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะ
เป็นการเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตนเอง จนมีทักษะ
ในการน�ำการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จะมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญคือ 1) เน้นเนื้อหา
วิ ช าแกน 2) เน้ น ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ 3) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ แห่ ง
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4) การสอนและ
เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21 5) การสอนและ
เรี ย นรู ้ ใ นเนื้ อ หาแห่ ง ศตวรรษที่ 21 6) ใช้ ก ารประเมิ น ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 215 ดังนั้น  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ ซึง่ รูปแบบการเรียนรูท้ งั้ 5 รูปแบบดังกล่าว
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพียงแต่มจี ดุ เน้นทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอน
แต่ละครัง้ จ�ำเป็นต้องมีการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาพผู้เรียน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษา
พยาบาลทุ ก คนต้ อ งมี คื อ การเรี ย นรู ้ 3R*7C โดย 3R
ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A)
Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่ Critical thinking
and problem solving (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       
และการแก้ปัญหา), Creativity and innovation (ทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม), Cross-cultural understanding
(ทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทั ศ น์ )        
Collaboration, teamwork and leadership (ทักษะความ
ร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผูน้ ำ� ), Communications,
information, and media literacy (ทั ก ษะการสื่ อ สาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ), Computing and ICT literacy

Learning Strategy in Nursing Education toward The Development
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(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร),
Career and learning skills (ทักษะอาชีพและการเรียนรู้)  
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ พบ
ว่า ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลโดย
รวมอยู่ในระดับดี 4-7 นักศึกษาพยาบาลจะมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นตามล�ำดับชั้นปี ทั้งนี้เนื่องจากการกระ
บวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มีทั้งการเรียนรู้จากภาค
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากการฝึกภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะใน
นักศึกษาชั้นปีที่สูงขึ้น นอกจากนี้ทักษะด้านที่มีคะแนนต�่ำที่สุด
ในทุ ก ชั้ น ปี โ ดยเฉพาะการอ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ใน
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ยะลา มีทกั ษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการอ่านออก เขียนได้ และคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด โดยเฉพาะในด้านการอ่านและเขียนภาษา
อังกฤษ6 ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการอ่าน การเขียน เป็น
ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดในทุกชั้นปี   โดยเฉพาะในด้านการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษพบว่าต�่ำกว่าข้ออื่นๆ นอกจากนี้ยังพบ
ว่าทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะ      
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาต�่ำกว่าทักษะ
ด้านอื่นๆ7 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีค่า
เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง และทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน6 นอกจากนี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนชั้นปีที่ 3, 4 อยู่ในระดับดี ส่วนการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แต่เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกชัน้ ปี ส่วนทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้าน
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง6
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี ยะลา และนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี จักรีรชั มีทกั ษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะความร่วมมือ การท�ำงาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ ำ 
� ทักษะการสือ่ สาร การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และทักษะอาชีพและการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก6,8
อย่างไรก็ตามผูส้ อนมีความจ�ำเป็นในการจัดการเรียน
การสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบนั ในทักษะการเรียน
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รู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลที่ควรพัฒนาทักษะที่
ส�ำคัญ ได้แก่ ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  ทักษะด้าน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะความร่วมมือ การท�ำงาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ ำ 
� ทักษะการสือ่ สาร การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ
และการรู้เท่าทันสื่อ การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลสู่การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 219 มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  ซึ่งมีควรมีการจัดและเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนตาม ACTIVE Model ดังนี้
A: (Atmosphere of Learning) การสร้าง
บรรยากาศในการเรียน
การสร้างบรรยากาศในการเรียน ประกอบด้วยด้าน
ผู้สอนและการจัดสิ่งแวดล้อม
1.1 ด้านผูส้ อนควรมีประสบการณ์ มีความเชีย่ วชาญ
และสามารถปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มและพั ฒ นาตนเองให้ ทั น ยุ ค ที่
เปลีย่ นแปลงไป การพัฒนาด้านทักษะวิทยาการเทคโนโลยีทที่ นั
สมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการจัด
ล�ำดับขั้นตอนการสอน กิจกรรมการสอนที่เป็นขั้นตอน จัด
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม สือ่ การเรียนรูท้ เี่ หมาะสมเพียงพอจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต10ิ โดย
เฉพาะสื่อการเรียนควรมีการใช้สื่อที่หลากหลาย สมจริง ที่
สามารถน�ำไปสู่การวิเคราะห์ตัดสินใจ เช่น การใช้หุ่นจ�ำลอง
มนุ ษ ย์ จ� ำ ลอง ที่ ส ามารถกระตุ ้ น ความคิ ด การเรี ย นรู ้ ข อง
ผู้เรียน จะท�ำให้การรับรู้บรรยากาศในการเรียนในเรื่องสื่อเพิ่ม
มากขึ้น11 ผู้สอนมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นที่ปรึกษา         
เมื่อนักศึกษามีปัญหา มีความรัก ความห่วงใย และเอาใจใส่          
ผู้เรียนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในทุกทักษะ8 มีการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองรวมทั้งใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกการ
ท�ำงานเป็นทีม การเป็นผู้น�ำ  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ การ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและ
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การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
สู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กัน การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ และกันท�ำให้นกั ศึกษาเกิดการเรียน
รูใ้ นสถานการณ์ทแี่ ตกต่าง เกิดการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ท�ำให้นกั ศึกษา
น�ำความรู้ไปแก้ปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบ
อาชีพและชีวิตประจ�ำวัน11
1.2 การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ห้องเรียน
ห้องฝึกปฏิบัติการ และแหล่งฝึกในภาคปฏิบัติเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน จ�ำนวนเอกสาร หนังสือ ต�ำรา และวารสาร
ที่เพียงพอส�ำหรับนักศึกษาในการค้นคว้า มีการจัดห้องส�ำหรับ
ในการค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องท�ำงานกลุ่มย่อยเพียงพอ มีฐาน
ข้อมูล เว็บไซต์ และระบบ Wifi ที่เข้าถึงได้ง่าย9 สภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ได้แก่ เพื่อน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านหอพัก
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการนักศึกษา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิใ์ นการเรียน12 นอกจากนีผ้ สู้ อนต้องค�ำนึง
ถึงความความพึงพอใจของผู้เรียน เพราะถ้าผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูจ้ ะท�ำให้เกิดความสุขในการเรียน เกิด
ความส�ำเร็จในสิ่งที่มอบหมาย  และเกิดผลส�ำเร็จในการเรียน13
การรับรู้บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับปานกลางกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 2111
การสร้างบรรยากาศในการเรียนทีเ่ หมาะสมนัน้ ผูส้ อน
ต้องมีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ สมือนจริงมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิด
การแลกเปลีย่ นรูร้ ว่ มกับนักศึกษาสามารถเข้าถึงสืบค้นหาความ
รู้ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู         ้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้
ปัญหา ด้านการสื่อสาร การรู้เท่าทันสารสนเทศ และการรู้เท่า
ทันสื่อ
C: (Culture) การเข้ า ใจความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม
   
การพัฒนาด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ ควรมีการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่เน้นการเข้าใจความเป็นมนุษย์ของ
บุคคล การเคารพและยอมรับในชนชาติ ความเชื่อ และวิถีชีวิต
ของคนที่แตกต่างและหลากหลาย การพยาบาลที่เน้นการให้
คุณค่าและการปฏิบัติโดยเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคลหรือกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลและการให้บริการทางการพยาบาลค่านิยม
เกี่ ย วกั บ ความเจ็บ ป่วย และแบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ          
ของคนในเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้การ        
ตอบสนองที่ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการการดู แ ลเฉพาะของ
เชื้อชาติหรือวัฒนธรรมนั้นเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่มี
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สังคมวัฒนธรรมแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์บทบาทเพศ
ชนชั้นทางสังคม และความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสถาบันหรือ
องค์กรที่อาจมีผลบวกหรือลบต่อบุคคลที่ศึกษามีความละเอียด
อ่อนทางวัฒนธรรมทีพ่ งึ ตระหนักเมือ่ ต้องให้การดูแลผูใ้ ช้บริการ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม การใช้สรรพนามแทนชื่อที่เหมาะสม        
เช่น ก๊ะม๊ะ ไม่ใช่ ป้า แม่ หรือเรียกกลุ่มคนว่า แขก หลีกเลี่ยง
การใช้ภาษากลางหรือศัพท์ทางวิชาการ ที่ขัดต่อความเชื่อ
เช่นเลี่ยงการใช้ค�ำว่า การคุมก�ำเนิด การท�ำหมัน แต่ใช้ค�ำว่า
เว้นช่วงการมีลูกหลีกเลี่ยงการนัดหมายผู้ป่วยในช่วงเดือนรอม
ฏอน หรือถือศีลอด การศึกษาการรับรูส้ มรรถนะทางวัฒนธรรม
ในนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล พบว่า สมรรถนะทาง
วัฒนธรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับดีจากการทีห่ ลักสูตรมีการจัดเรียน
วิชาศาสนาและปรัชญา14
การให้เวลาในการพยาบาลเพื่อเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมเน้นการเข้าใจจากการสนทนา รับฟังความรู้สึก
ความคิดเห็นจากผูร้ บั บริการ ท�ำให้การพยาบาลมีความแตกต่าง
กั น ในแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
T: (Transformative Learning) การเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นาด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและ        
การแก้ไขปัญหา และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตัว
ของนักศึกษาจากการได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ             
ผู้เรียน1,15 โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน เช่น ศึกษาผู้ป่วย           
ในหอผู้ป่วย/ชุมชน ศึกษาใบงาน กรณีศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้ง คับข้องใจ
ทั้งนี้สิ่งที่มอบหมายให้ศึกษาต้องชัดเจนมีการวิเคราะห์ตรวจ
สอบตนเองสูก่ ารวางแผนการเปลีย่ นแปลง ให้ผเู้ รียนมีการตรวจ
สอบความคิด ความรู้สึกและมุมมองความเข้าใจของตนเอง             
มีการฝึกการตั้งค�ำถามในชั้นเรียนโดยให้นักศึกษาทุกคนฝึกตั้ง
ค�ำถามจากประเด็นในเนื้อหาการเรียน ถามและตอบ ซึ่งจะ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยการตั้งค�ำถามกับตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ศึกษา
โดยค�ำนึงถึง 5W1H ประกอบด้วย What (ปัญหาคืออะไร)         
Who (ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์นี้)  
When (ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไร) Where (ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน)  
Why (ท�ำไมถึงรู้สึกเช่นนั้นกับปัญหาที่เกิดขึ้น) How (รู้สึก
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อย่างไรบ้างกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้) ให้ผู้เรียน
ประเมินสมมติฐานเดิมของตนเอง ร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนใน
กลุ่มเพื่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ระดมพลังสมอง
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนความคิดที่
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนค้นหาทางเลือกใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์         
สู่วางแผนในการกระท�ำสิ่งใหม่16
นอกจากนี้ ก ารเรี ย นรู ้ ภ ายในของนั ก ศึ ก ษาอาจ
มาจากการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการส่งเสริมการคิดเชิงระบบโดยการบูรณา
การคิดนวัตกรรมในรายวิชาต่างๆ โดยมีการจัดการศึกษาแบบ
โครงการ17 ตั้งแต่เรียนในปีแรกต่อเนื่องจนถึงปีที่ 4 ต้องฝึกให้ผู้
เรียนทุกคนได้ตั้งค�ำถาม เพราะการตั้งค�ำถามจะท�ำให้เกิด
กระบวนการคิ ด มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้ อ มู ล กั น ท� ำ ให้ มี           
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออก17 การฝึกการ
สะท้อนคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้สะท้อนคิด
เกี่ยวกับตัวเอง ฝึกการเชื่อมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ มีการน�ำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ
สามารถบอกที่มาของเหตุการณ์ ปัญหา อุปสรรค เสนอแนวคิด
ได้อย่างสมเหตุสมผล อภิปรายร่วมกัน ทั้งนี้เปลี่ยนจากผู้รับ
ความรูไ้ ปสูก่ ารสร้างความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการ
ลงมือกระท�ำ (Active learning) เป็นวิธกี ารสอนเพือ่ สร้างความ
เข้าใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การจัดการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติโดยการใช้กรณีศึกษาร่วมกับการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโดย การใช้ผู้ป่วย สถานการณ์ หรือสื่อเป็นเครื่อง
มือที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เน้นอภิปรายร่วมกัน การเรียนรูร้ ว่ มกัน การ
พัฒนาความรู้จากทรรศนะที่แตกต่างของกลุ่ม อภิปราย แลก
เปลีย่ นข้อมูล ปรับเปลีย่ นกรอบแนวคิดเดิม ด้วยการสะท้อนคิด
ภายในตนเองอย่างมีวิจารญาณ สามารถใช้เหตุผลในการเชื่อม
โยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือเสริมสร้างความรู้มีการ
สะท้อนคิดอย่างต่อเนื่องใคร่ครวญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในเกิดการทบทวนไตร่ตรองเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้น�ำสู่การ
เปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่สู่การด�ำเนินชีวิต
จริง18 การเรียนการสอนแบบกรณีศกึ ษาจะช่วยในการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์และสัมฤทธิท์ างการเรียนรู19้ และการสอนด้วยกรณี
ศึกษาจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสถานการณ์ที่ได้รับ จนเกิดแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย20 นอกจากนี้ควรเน้นการจัดการ
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เรียนการสอนที่จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงในสถานที่ต่างๆ ที่ห ลากหลาย ท�ำให้นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
สามารถในการปรับตัวจากการพัฒนาด้านความร่วมมือ การ
ท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ  ควรมีการจัดการเรียนการสอน
ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มเพื่อแสดงบทบาทใน        
การเป็นผู้น�ำและสมาชิกในทีม มีการท�ำงานร่วมกับทีมสุขภาพ
ในการฝึกภาคปฏิบัติ  
การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงจากการคิดวิเคราะห์
ทั้งรายบุคคลรายกลุ่มจากสถานการณ์/กรณีศึกษาที่ก่อให้ต้อง
พยายามค้นหามีการวิเคราะห์หาหนทางวิธีการที่เหมาะสมใน
การวางแผนการพยาบาลหรือนวัตกรรมของนักศึกษาสู่การ
วางแผนการเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ ใี นการพยาบาล
มากที่สุด  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ  และด้าน
ความคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
I: (Information and Technology) การได้รับ
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษาต้องมีระบบ
อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล ทีเ่ อือ้ ต่อการค้นคว้า การมอบหมายงาน
โดยการค้นคว้าเป็นความท้าทายของผู้เรียน สามารถใช้สื่อได้
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ถึงประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการใช้สารสนเทศการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สอื่ มัลติมเี ดีย
และการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออฟไลน์ เช่น A-tutor, Google
site เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสผู้เรียนในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ความสนใจ   
และความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคน21 การขาดแคลนอุปกรณ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและมาสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ เ ป็ น
อุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนา22 และสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ด ้ า น         
ความรู้อยู่ในระดับมาก23
การได้ รั บ ข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศจาก
การมีฐานข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วเพื่อสะดวก          
ในการสืบค้นและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
V: (Verbal communication) การสื่อสารโดย
การใช้ภาษาอังกฤษ
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การพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยการ
สร้างทัศนคติทดี่ ใี นการเรียนภาษาอังกฤษและมีการจัดการเรียน
รู้ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยในหลักสูตรมี
การพัฒนามีการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาที่เรียนโดยการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สร้างบรรยากาศใน
การสื่อสารใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการเรียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบ เช่น เกมส์ การเรียนออนไลน์ การใช้แผนผัง
ความคิด (concept mapping)24 การใช้กระบวนการกลุ่ม
(group process)25 การใช้เรื่องข�ำขัน26 และการใช้โครงงาน
เป็นการสอนทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ
จากการท�ำโครงงานโดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกทักษะทาง
ภาษา การน�ำเสนอผลการท�ำโครงการ และการให้ข้อมูลย้อน
กลับ27
การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการเรียน
รู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ในความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษนั้ น            
ควรมีการให้เวลาในการเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู         ้
และสนุกสนาน ผู้เรียนและผู้สอนควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
E: (Empowerment) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นกระบวนการส่งเสริม
ให้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก รู ้ ใ นคุ ณ ค่ า และความสามารถของ
ตนเองส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ศั ก ยภาพของตนเอง และพั ฒ นา
ศักยภาพให้สูงขึ้น7 จากการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ผู้สอนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มโี อกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างเต็มที่ การให้ค�ำแนะน�ำและให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิง
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะของการสื่อสาร
ทุกระดับ และให้โอกาสในการตัดสินใจอย่างอิสระรับรู้หน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ช าชี พ และเอกสิ ท ธิ์ ข องวิ ช าชี พ       
ตลอดจนให้นักศึกษามีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อไป
สู่เป้าหมายและประสบความส�ำเร็จในการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลได้ การที่นักศึกษามีศักยภาพในตนเองหรือที่เรียก
ว่าการมีพลังอ�ำนาจ จะท�ำให้เกิดความรู้สึกดีที่สามารถท�ำสิ่ง
ส�ำคัญที่แตกต่าง และมีคุณค่า เกิดการเรียนรู้ ส�ำนึกในความ
สามารถในการท�ำงานของตนเอง มีความตืน่ ตัวในการท�ำงานให้
ส�ำเร็จ จากการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการใช้เกมเป็นวิธีการหนึ่งท�ำให้นักศึกษารู้จักตนเอง เช่น
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กิจกรรมตามล่าหาตัว ให้ทุกคนวาดรูปตนเองมนกระดาษโดย
ต้องเป็นรูปภาพทีเ่ มือ่ บุคคลอืน่ มองแล้วสามารถทราบได้ ว่าเป็น
รูปภาพของใคร ทายเจ้าของภาพ และอภิปราย สามารถแสดง
ที่ช่วยเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในนักศึกษาจะช่วยส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2128
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้กับนักศึกษาโดยการใช้
เกมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นหนทางหนึ่งซึ่งจะช่วยพัฒนา
ในด้ า นความสามารถในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น และด้ า น          
ความร่วมมือ

การนำ�แนวคิด ACTIVE Model สู่การปฏิบัติ

การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีการเปลีย่ นแปลงในตนเอง ครูตอ้ งมีบทบาท
ของการให้คำ� ปรึกษาและกระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยการ
จัดสิง่ แวดล้อมทีใ่ กล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากทีส่ ดุ เพือ่ สร้าง
บรรยากาศทีก่ ระตุน้ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน กิจกรรมการเรียนการ
สอนต้องมอบหมายให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยผู้สอนต้อง
เปิดโอกาสและให้อิสระกับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้       
และให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเอง
ด้วยการให้ โอกาสในการตัดสินใจอย่างอิสระและพัฒนาตนอง
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์

บทสรุป

การจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่น�ำสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู         ้
ในศตวรรษที่ 21ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ตามความต้ อ งการ
ของระบบสุขภาพและผู้รับบริการในบริบทปัจจุบันและอนาคต
จาก ACTIVE Model A (Atmosphere of Learning: การสร้าง
บรรยากาศในการเรียน) C(Culture difference: การเข้าใจ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม) T (Transformative learning)
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงI (Information and
technology) การได้ รั บ ข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ               
V (Verbal communication: การสื่อสารโดยการใช้ภาษา
อังกฤษ) E (Empowerment: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ)
เป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและจาก         
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่สามารถน�ำไปพัฒนานักศึกษาพยาบาล       

Learning Strategy in Nursing Education toward The Development
of The Twenty-First Century Learning Skills

ในทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ไขปัญหา ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวน
ทัศน์ ด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำ
ด้านการสื่อสาร การรู้เท่าทันสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ       
การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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