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การเปลีย่ นแปลง เพือ่ การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน สมรรถนะทีก่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพควรมีการทบทวน บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
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convenient and easy to manage in a tight budget. They
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also use the method of raising egg-laying chickens without
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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
rs and consumers
และต่อเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ภาวะ
onsumers (4.16%).
สุขภาพและการเมือง การเชือ่ มโยงระหว่างเทคโนโลยีและประชาชน
mers, compilers,
เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำ�ให้รู้สึกว่า
nsumers (32.61%)
โลกของเรามีขนาดเล็กลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
nsumption within
ต่ อ ระบบการให้ บ ริ ก ารพยาบาลทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
mocratic Republic
สถานบริการพยาบาลจำ�เป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้
aht per day. This
บริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
โดยการเตรียมบุคลากรให้มคี วามพร้อมกับสังคม สภาพแวดล้อม และ
วิถีชีวิตของโลกในอนาคต ด้วยการกำ�หนดสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปและได้มาตรฐานสากล
จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ระบบสุ ข ภาพก็ ไ ด้ รั บ
bon Administration
ผลกระทบเช่นกัน ไม่ว่าจะเกิดจากการดำ�เนินชีวิตของประชาชน
010). The whole
โครงสร้ า งประชากรประเทศไทยเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ความชุ ก
ney and spending
ของโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนปีพุทธศักราช
ful to the farmers
2558 ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมอาเซียน ทำ�ให้การเคลือ่ นย้าย
business. All the
ของกำ�ลังคนเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นและสะดวกขึ้น ทั้งองค์ความรู้
trategic plans ภาษา
for วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทำ�ให้ความต้องการบริการของระบบ
ขภาพมีมากขึ้น ภายใต้เหตุผลดังกล่าว วิชาชีพพยาบาลมีความ
d in a databaseสุas
จำ�เป็นต้องปรับตัวโดยเฉพาะสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บทความนี้
l plan of Nakhon
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับสาระของสมรรถนะ
nt of agricultural
สากลทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับวิชาชีพยาบาล เหตุผลความจำ�เป็นการพัฒนา
in the areas both
สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
hboring areas has
เพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพและความผาสุกของผู้รับบริการ
tury.
te the creation of
แนวคิดของสมรรถนะ
ucts (egg product,
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนำ�เสนอบทความ
tion) as it can be
or promotion ทางวิ
of ชาการเรื่อง Testing for Competency Rather than
Intelligence ของ McClelland (1973) กล่าวว่า การวัด IQ และ
andard and Safe.’
การทดสอบบุคลิกภาพยังไม่เพียงพอและเหมาะสมในการทำ�นาย
system has not
ความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อน
e past, but it has
ความสามารถที่แท้จริงออกมา ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
efforts based on
เนื่องจากได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำ�เร็จ สมรรถนะ
bjectives, mission
เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการเพิม่ ขีดความสามารถของการแข่งขัน และ
cken farms have
ช่ ว ยในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลที่ มี
s from the private
ความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน (Mitrani,
chickens in order
Delziel & Fitt, 1992) นิยามของ “สมรรถนะ” มีผู้ให้ความหมาย
hicken products.
หลากหลาย หากแบ่ ง ความหมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
chicken farm in
Phanom province
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นำ�ไปใช้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็นแนวคิดสมรรถนะ
ตามแนวคิดของอังกฤษ ให้ความหมายของ สมรรถนะเพื่อรับรอง
วิทยฐานะของบุคลากร โดยการกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทีส่ ามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพนัน้ และ 2) กลุม่ สมรรถนะ
ตามแนวคิดของอเมริกา กำ�หนดสมรรถนะเพือ่ การพัฒนาบุคลากร
โดยการกำ�หนดจากพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานที่ดีตามแนวทาง
ขององค์กร
องค์ประกอบของสมรรถนะ
สมรรถนะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลที่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลิตผลตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูง
กว่าเกณฑ์เป้าหมาย สมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland
(1973) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะเรื่องในสิ่ง
ที่ต้องรู้ เป็นสาระสำ�คัญ เช่น ความรู้ด้านการพยาบาลเด็ก การให้
คำ�ปรึกษา เป็นต้น
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องทำ�ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดจากพื้นฐานความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว
และชำ�นาญทั้งส่วนที่เป็นความรู้และทักษะ สามารถพัฒนาได้ง่าย
และเป็ น รู ป ธรรม เช่ น ทั ก ษะด้ า นการฉี ด ยา ทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) คือ
เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน
หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่น
ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่ง
ที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจหรือ
มีลักษณะความเป็นผู้นำ� เป็นต้น
5. แรงจูงใจ หรือ เจตคติ (Motives/Attitudes) เป็นแรง
ขับภายใน ซึ่งทำ�ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายมุ่งสู่
ความสำ�เร็จ ทัง้ 3 ส่วน คือ สมรรถนะทีเ่ กีย่ วกับตนเอง บุคลิกลักษณะ
ส่วนบุคคล และแรงจูงใจหรือเจตคติ เป็นส่วนทีพ่ ฒ
ั นาได้คอ่ นข้างยาก
เป็นส่วนที่อยู่ภายในบุคคล
ดั ง นั้ น จากการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง
คุณลักษณะของบุคคลทีแ่ สดงพฤติกรรมจากผลของความรู้ ความคิด
ค่านิยม แรงจูงใจที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และ
มีความต่อเนื่องตามมาตรฐานที่ยอมรับได้หรือสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำ�หนด

8
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สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
เยาวรัตน์ มัชฌิม และกิตติกร นิลมานัต, 2557) ซึง่ ถือว่าเป็นจุดอ่อน
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่พยาบาลจำ�เป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
channels
4 channels of pattern
1 for นdomestic distributions
channel 1 – by farmers,
ระดั in
บ ปริpattern
ญ ญาตรี 2. มีThe
กำ � หนดมาจากหลายส่
ว นทั้ ง จากสถาบั
2. ปั ญ หาด้were:
า นสุ ข ภาพของประชากรไทยและนานา
compilers,
channelประเทศที
2 – by farmers,
retailers and
การศึmiddlemen,
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่ประสบ มีcompilers,
การเปลี่ยนแปลงและซั
บซ้อconsumers
นมากยิ่งขึ้น เช่น
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
กำ�หนดเพื่อใช้ในการรับประกันคุณภาพสำ�หรับผู้รับบริการ และใช้ การเกิดโรคอุบัติซ้ำ� การเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินไหว (4.16%).
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กของผู้ปretailers
ระกอบวิชand
าชีพการพยาบาลและผดุ
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พยาบาล
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หนึง่ มีทงั้ หมด 8 ด้านเมือ่ พิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านเนือ้ หา เป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติกับมนุษย์โดยตรงควรมีส่วนในการจัดการ
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การพั: ฒEgg-laying
นาวิ ช าชี พChicken
ซึ่ ง ผู้ เขี ย นมองว่
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หรั บ ในศตวรรษที
่ 21 บริ
การพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพ จากความไม่เข้าใจ
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มีเหตุการณ์มากมายอุบัติขึ้น เป็นสิ่งท้าทายที่วิชาชีพพยาบาล ต่อผูร้ บั บริการทีม่ าจากหลากหลายวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
จะต้องมีการปรับตัว ไม่วา่ จะเป็นการเข้าสูส่ งั คมอาเซียน ย่อมทำ�ให้เกิด ความเชื่อในเรื่องการเจ็บป่วย เป็นต้น
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chicken egg poultry
farmers’
cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลย่อมต้องมีการเปลีย่ นแปลงไปด้วย ปรากฏการณ์
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สมรรถนะสากลคืออะไร
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convenient and easy to manage in a tight budget. They
plans
with
well-defined
missionขภาพ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า ปัจจุบนั ความสามารถด้านการสือ่ สาร newและด้
านลบ
วิชาชีthe
พพยาบาลเป็
นส่วนหนึobjectives,
ง่ ทีส่ �ำ คัญของระบบสุ
also useด้วthe
method of raising egg-laying chickens without
theชาชี
egg-laying
farms
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เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งพยาบาลมีสมรรถนะในการสื่อสารกับผู้ป่วย สาระของสมรรถนะสากล เพือ่ นำ�มาซึง่ ประโยชน์ตอ่ การดูแลสุขภาพ
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บผู้ป่วยระยะสุดท้าย (นุชนาถ ศรีสุวรรณ, จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะสากลพบว่านักวิชาการ
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

หลายท่าน ให้ความหมายของสมรรถนะสากลที่น่าสนใจและไม่
pattern 1 andแตกต่
3 างกัน อาทิเช่น Reimers (2009) ให้นิยามว่า เป็นความรู้
1 – by farmers,
และทักษะที่บุคคลจำ�เป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกปัจจุบัน
rs and consumers
มีการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายสาขา รวมทั้งทัศนคติและ
onsumers (4.16%).
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความสงบสุขของมวลมนุษย์
mers, compilers,
ส่วน Roekel (2010) กล่าวว่า สมรรถนะสากล หมายถึง การที่
nsumers (32.61%)
มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประเด็นของโลก มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
nsumption within
การทำ�งานร่วมกับบุคคลที่มีพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
mocratic Republic
การสือ่ สารด้วยภาษาทีส่ องทีไ่ ม่ใช่ภาษาแม่ และมีทกั ษะทีพ่ งึ่ พากัน
aht per day. This
ระหว่างชุมชนโลก ส่วน WHO (2012) ได้กำ�หนดคุณลักษณะ
ของสมรรถนะสากลของบุคลากรประจำ�หน่วยงานที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 Health Organization’s Human Resource
ประกอบกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างเสริม
สมรรถนะสากลสำ�หรับนักศึกษาพยาบาล โดยสมสมร เรืองวรบูรณ์,
bon Administration
อัญชลี สารรัตนะ และสุวดี เอื้ออรัญโชติ (2559) ได้ศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถสากลของนักศึกษาพยาบาล ซึง่ กำ�หนดโดย
010). The whole
ผู้เชี่ยวชาญและดำ�เนินการวิจัยแบบวิจัยอนาคต (Ethnography
ney and spending
Delphi Futures Research) สรุปคุณลักษณะของสมรรถนะ
ful to the farmers
สากลได้ดังนี้
business. All the
1. สมรรถนะด้านการสือ่ สาร การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
trategic plans for
d in a databaseหมายถึ
as ง การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ ทั้งภาษาท่าทางและคำ�พูด
เช่น การฟังอย่างตัง้ ใจ การเขียนเพือ่ การสือ่ สาร หรือการทีม่ คี วามรู้
l plan of Nakhon
และความสามารถ ในการจัดการกับความคลุมเครือด้วยวิธที สี่ ะท้อน
nt of agricultural
ตนเอง การวิพากษ์ วิจารณ์เพื่อการพัฒนาตนเอง แสวงหาโอกาส
in the areas both
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสื่อสารถือว่าเป็นพื้นฐานของ
hboring areas has
ความปลอดภัยของผู้ป่วย และเป็นคุณภาพของการดูแลสุขภาพ
tury.
te the creation(จิofนตนา ยูนิพันธุ์, ภรณ์ ชัยวัฒน์ และประนอม รอดคำ�ดี, 2558)
รวมทั้งสมรรถนะการสื่อสารของสมาชิกทีมสุขภาพมีความสัมพันธ์
ucts (egg product,
บสูงกับความสามารถของผู้ป่วยในการปฏิบัติตาม
tion) as it can ทางบวกในระดั
be
คำ�แนะนำ� การจัดการตนเองกับความเจ็บป่วยเรือ้ รังและการป้องกันโรค
or promotion of
นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของสัมพันธภาพระหว่าง
andard and Safe.’
พยาบาลกับผู้ป่วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้ป่วยและครอบครัว
system has not
ในการนำ�มาวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
e past, but it has
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายและครอบครัว
efforts based on
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (กิตติกร นิลมานัต, 2555;
bjectives, mission
International Council of Nurses, 2012 ; West, 2012.)
cken farms have
2. สรรถนะสากลด้านเทคโนโลยี เป็นความสามารถใช้
s from the private
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
chickens in order
ต่อการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ Line
hicken products.
Facebook e-mail เป็นต้น สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
chicken farm in
Phanom province
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ถูกกาลเทศะ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิจัย
หรื อ บริ ก ารสุ ข ภาพแก่ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ สามารถนำ � ข้ อ มู ล ใหม่ ๆ
ที่สืบค้นได้ในระบบสารสนเทศ มาวิเคราะห์ ปรับปรุงการบริการ
ได้อย่างเหมาะสม
3. สมรรถนะด้านการสร้างผลิตผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หมายถึง
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ การสนับสนุนให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และ
ทำ�อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดย
บูรณาการความรู้จาก สหวิชาชีพ การพัฒนาและมีความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานและสมาชิกทีม ด้วยการกระทำ�ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
การแสวงหาโอกาส เสนอแนวคิดใหม่ รวมทั้งการปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก ตลอดจน
การจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4. สมรรถนะด้านวัฒนธรรม หมายถึง การมีแนวคิด
มุมมองเชิงบวกกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม อารยธรรมที่
หลากหลาย กรอบแนวคิดนี้ต้องอาศัยความคิดที่ต้องแยกแยะ
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและความเห็นอกเห็นใจ เห็นความ
แตกต่างเป็นโอกาสในการสร้างความนับถือ ความสงบระหว่าง
บุคคล รวมถึงการยอมรับความเสมอภาคและสิทธิ์ของบุคคล รู้จัก
ชืน่ ชมบุคคลทีม่ าจากต่างวัฒนธรรม สามารถรับรูถ้ งึ ปัญหาของโลก
ในมุมมองอื่น Reimers (2009)
5. สมรรถนะการบริหารจัดการ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ
ให้ บุ ค คลากรทำ � งานที่ ท้ า ทาย และเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ส่งเสริมการเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ โดยจัด
ความสำ�คัญของวิธีการ พัฒนาแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากร
ที่จำ�เป็นและติดตามผลดำ�เนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการแบ่งปันข้อมูล
ช่วยเหลือ สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน
6. สมรรถนะสากลด้านการเป็นผู้นำ�คือ การขับเคลื่อน
องค์กรให้ประสบผลสำ�เร็จ โดยมีความเข้าใจที่ซับซ้อนของการ
เจริญเติบโตในประเด็นสุขภาพและกิจกรรมทางสุขภาพ สร้างวิสยั ทัศน์
ร่ ว มกั น พั ฒ นาเส้ น ทางความสำ � เร็ จ พั ฒ นาภาวะสุ ข ภาพของ
ประชาชน
7. สมรรถนะสากลด้านความรู้เชิงวิชาการ หมายถึง
การสร้างองค์ความรูท้ เี่ ป็นสากล มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ระดั บ นานาชาติ (Roekel, 2010)
เป็นความเข้าใจ ความรอบรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภาพ เช่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
มิติอื่นๆ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นและเหตุการณ์ต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศ คำ�นึงถึงการกระทำ�ของตนเองที่มีผล
กระทบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีทักษะการคิดขั้นสูง การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
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นอกจากสมรรถนะสากลทั้ ง 7 ด้ า น ผู้ เขี ย นมองว่ า จากภายนอก (American Council on Education, 1997)
The
results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
เมื่อต้องเชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่รออยู่ในอนาคต ยังมีทักษะ เริ่ ม จากการพั ฒ นาภายในบุ ค คลคื อ การสร้ า งความตระหนั ก รู้
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งพัฒนาไปพร้อมๆ กันทั้งจากภายในตัวบุคคลและ มีความประทับใจกับสัมพันธภาพ และยอมรับในความแตกต่าง
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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มากขึ้ น ที่ สำ � คั ญ ต้ อ งสร้ า งบรรยากาศองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก ร
สรุป
pattern 1 andแห่3งการเรียนรู้
1 – by farmers,
สำ � หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลเป็ น อี ก หน่ ว ยงาน
สภาการพยาบาลควรมีการร่วมทบทวนสมรรถนะพยาบาล
rs and consumers
ที่สำ�คัญมีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนาให้พยาบาลมีสมรรถนะ วิชาชีพในปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
onsumers (4.16%).
สากล โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นา เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะ
mers, compilers,
ความเชี่ ย วชาญของอาจารย์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถ สากลสามารถ สรุ ป ได้ 2 ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ 1. สมรรถนะ
nsumers (32.61%)
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมาย
nsumption within
และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
เช่น นโยบายสุขภาพแห่งชาติ โครงสร้างประชากร อุบัติการณ์
mocratic Republic
3. การพัฒนาระดับองค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาล การเกิดโรคของทั่วโลก โดยเฉพาะโรคของประเทศกลุ่มอาเซียน
aht per day. This
สมาคมพยาบาล ควรร่วมมือกันกำ�หนดระเบียบ ให้พยาบาลวิชาชีพ ภาวะสุขภาพของประชากรทีเ่ กิดการเคลือ่ นย้าย และ 2. สมรรถนะ
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก ด้านประสิทธิภาพของบุคคล เช่น ความสามารถในการปรับตัว
ในด้านนโยบาย เช่น สร้างหลักสูตรการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่ ป็น การเคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและการสื่อสารด้วยภาษา
มาตรฐานเพื่ อ กระจายไปสู่ ส ถาบั น การศึ ก ษานำ � สู่ ก ารปฏิ บั ติ อังกฤษ หรือภาษาอืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ทัง้ สองสมรรถนะนี้
และการคงไว้ ซึ่ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การฝึ ก อบรมจากหน่ ว ยงาน ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน และ
bon Administration
มาตรฐานของ สภาการพยาบาลฯ ทุก 5 ปีต้องเก็บหน่วยคะแนน แนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น ประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติต่างๆ
อย่างน้อย 50 หน่วยเพื่อคงสถานสภาพเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกิดขึ้น ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
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