
 
 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
เรื่อง 

การพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ (Academic Faculty Practice) 
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

 
 1) การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 2) การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 3) การจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 4) การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5) การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
 6) การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1.บทสรุปโครงการ  

การพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญ (Academic Faculty Practice) 
เป็นการดำเนินการที่อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นำความรู้ความเชี่ยวชาญหรือสมรรถนะทางคลินิกไป
ให้บริการวิชาการแก่กลุ ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทุก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อทำความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal agreement) เกี่ยวกับแผนพัฒนา
อาจารย์ แผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลระดับคณะ แผนพัฒนาสมรรถนะ
ทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลระดับกลุ่มวิชาและแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความ
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลรายบุคคล รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันที่อาจารย์และ
พยาบาลวิชาชีพได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางคลินิก สร้างชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of practice) และ
พัฒนาบทความวิชาการหรืองานวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติ จนได้รับการประเมินจากสภาการพยาบาลที่ให้การ
รับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ระยะเวลา 4 ปี (ปีการศึกษา 2565-2568) (ในช่วงเวลาก่อน
หน้าสภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ระยะเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 
2562-2564))  โดยผลประเมินตัวบ่งชี ้ที ่ 8 การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) 10 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชารักษาโรคเบื้องต้น 
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 

2. ท่ีมาและความสำคัญของโครงการ  
  เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การ 

วางแผนและการพัฒนาอาจารย์ (เกณฑ์สำคัญ) ระบุว่าการวางแผนและพัฒนาอาจารย์ หมายถึง การกำหนด
กรอบอัตรากำลังอาจารย์พยาบาลทั้งด้านจำนวนและคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 การวางแผนกำหนดและ
กำกับภาระงานของอาจารย์ การวางแผนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลที่ครอบคลุมทั้งด้านจำนวน คุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติ การพยาบาลของอาจารย์ 
(Faculty practice) โดยเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 กำหนดว่าให้มีแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านจำนวน คุณวุฒิ
และตำแหน่งทางวิชาการ แผนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติการพยาบาลของ



 
อาจารย์ (Faculty practice) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาและอาจารย์ ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 8 
ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการ
สุขภาพ (เกณฑ์สำคัญ) ระบุว่าอาจารย์ที่สอนรายวิชาการพยาบาล หมายถึง อาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลในชุมชน รวมทั้งรายวิชาการพยาบาลอื่น ๆ การปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารย์ (Faculty practice) หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพของอาจารย์ เป็นการ
พัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อให้การสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดย
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดให้ ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นปฏิบัติการ
พยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพในสาขาวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปีการศึกษา นับจากปีสุดท้ายที่
ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100  
 การบรรลุตัวบ่งชี้ดังกล่าวจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทุก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อทำความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal agreement) เกี่ยวกับแผนพัฒนา
อาจารย์ แผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลระดับคณะ แผนพัฒนาสมรรถนะ
ทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลระดับกลุ่มวิชาและแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความ
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลรายบุคคล รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันที่อาจารย์และ
พยาบาลวิชาชีพได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางคลินิก สร้างชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of practice) พัฒนา
บทความวิชาการหรืองานวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติ (R2R) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและ
นักศึกษา 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการและวิธีการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความ 
เชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) ของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ  
 2. เพ่ือสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความ
เชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice)  
 
4. เป้าหมายของโครงการ  
 1. คะแนนการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลตัวบ่งชี้ที่ 7 และ 8 ได้คะแนนเต็ม 
 2. สร้างผลงานวิชาการจากเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล 
 3. คะแนนการประกันคุณภาพและคะแนนการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 



 
5. การดำเนินการโครงการตามหลัก PDCA  

5.1 ขั้นวางแผน (P)  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและ

วิชาการรักษาโรคเบือ้งต้น ปฏิบัติการพยาบาลใน

สาขาวิชาที่รับผดิชอบ อย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปี

การศึกษา นับจากปีสุดท้ายที่ไดรั้บการรับรองสถาบัน

ย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 100 

 

ประชุมในภาควิชาเพื่อระบุความเชี่ยวชาญของอาจารย์

ในภาควิชาที่สอดคล้องกับมคอ.3/4 

 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรเพื่อพจิารณาและ

ให้ความเห็นชอบความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละ

ภาควิชาที่สอดคล้องกับมคอ.3/4 +ทศิทางการพัฒนา

สาขาพยาบาลศาสตร์  

 

ชีแ้จง ทำความเข้าใจกับหน่วยบรกิารหรือแหลง่ฝึก

ปฏิบัติในวัตถุประสงคข์องการพัฒนาสมรรถนะทาง

คลินิกและผลลัพธ์ต่อการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติการพยาบาล ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอาจารย์

สามารถพัฒนาให้พฒันาขึน้ได้จากหน่วยบรกิารที่

เกี่ยวข้องใดบ้าง 

 

มอบหมายอาจารย์ทุกคนวางแผนพฒันาตนเองทีม่ี

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกตาม

เวลาที่เอือ้โดยไม่ตรงกับเวลานิเทศในอย่างน้อย 80 

ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

 

มอบหมายอาจารย์ทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดย

กำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาสมรรถนะทางคลินกิ 

ผู้รับบริการเป้าหมาย แหลง่ฝึก ระยะเวลาการฝึก 

ผลลัพธ์และผลที่คาดว่าจะเกดิต่อการพัฒนาการเรียน

การสอนและต่อผู้ใช้บรกิาร 

รวบรวม+วิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อจัดทำ

แผน/โครงการ ที่มีรายละเอยีดของอาจารย์ทุกคนทุก

ภาควิชา 

 

ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการ

ความร่วมมือระหว่างคณะและแหล่งฝึกอย่างเป็น

ทางการ และมีการลงนามความตกลงความร่วมมือ

ผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี ้7,8 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

อาจารย์รายบุคคลที่สอนฯ 

 

 

 

 

 

ประธานสาขา 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประธานสาขา 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ศกึษาตัวบ่งชี้ท่ี 7 และ 8 ของสภาฯ 

ประชุมในภาควิชา 

ประสานหน่วยบริการหรอืแหล่งฝึก

ปฏิบัตท่ีิอาจารยป์ระสงค์พัฒนา              

ความเชี่ยวชาญ 

 

ตรวจสอบ Block Rotation 
 

จัดทำ Individual Development Plan 

(IDP) 
 

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการ

พัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับ

ภาควิชา 

ประธานสาขาประสานงานและ

ดำเนินการ 
 



 
อย่างเป็นทางการ (formal agreement) เพื่อดำเนินการ

ตามแผนระดับคณะ ระดับกลุ่มวิชา และรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบบันทึกทีค่รอบคลุม 

1. วัตถุประสงค์การสรา้งความเชี่ยวชาญรายบุคคล 

2. ความสอดคล้องกับรายวิชา 

3. ชื่อหน่วยบรกิารสุขภาพ 

4. ชื่อผู้ที่ทำงานร่วมกัน เช่น APN / ผู้ชำนาญงาน 

5. บันทึกกิจกรรม/ รายละเอยีดของการพัฒนา

สมรรถนะทางคลินิกใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ 

6. บันทึกผลที่เกิดจากการพัฒนาทกัษะ 

7. บันทึกชั่วโมงการทำงาน 

8. การลงนามรับรองชั่วโมงการทำงานของอาจารย์

โดยหัวหน้าหน่วยงาน / แหลง่ฝึก เพื่อแสดงความ

ครบถ้วนเป็นไปตามแผน / IDP การฝึกรายบุคคล 

 

 

รวบรวมข้อมูลจากบันทกัการพัฒนาสมรรถนะทาง

คลินิก เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของทุกกลุ่มวิชา

และผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ 

 

 

ดำเนินการประเมินผลการฝึกตามวตัถุประสงคแ์ละผล

ที่เกิดกับผูป้่วย/ แหล่งฝึก/ นักศกึษา เพื่อวิเคราะห์

ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ/ ควรปรับปรุง และ feedback เพื่อ

การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประธานสาขา 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประธานสาขา 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประธานสาขา 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ประธานสาขา 

 

 

 

 

 

นำผลท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ และบันทึก

ใน มคอ.3-4 

เปรยีบเทียบผลการพัฒนาสมรรถนะ

กับผลลัพธ์ที่ต้องการ IDP, ระดับกลุ่ม

วชิา ระดับคณะ เพื่อปรับปรุงการ

พัฒนาสมรรถนะทางคลินิกในปี

การศึกษาต่อไป 

ออกแบบการบันทึกข้อมูลการพัฒนา

สมรรถนะทางคลินิกรายบุคคล 

วเิคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการพัฒนา

สมรรถนะทางคลินิก 

ประเมนิผลการพัฒนาสมรรถนะตาม

วัตถุประสงค์และผลที่เกิดกับ 

ผู้ป่วย/ แหล่งฝึก/ นักศึกษา 

 

นำผลการพัฒนาท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

เทียบเคยีงผลการพัฒนาสมรรถนะกับ

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 



 
5.2 ขั้นดำเนินการ (D)  

  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล โดยเชิญ 
วิทยากรจากสภาการพยาบาล (นอ. ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์) เพ่ือสร้างความเข้าใจและวางแนวทางที่ชัดเจนให้อาจารย์
ในคณะ 
  2. จัดทำระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

3. สำรวจทักษะหรือสมรรถนะทางคลินิกที่อาจารย์ต้องการพัฒนาและความสอดคล้องกับรายวิชาที่ 
สอนทั้ง มคอ.3,4 

4. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของอาจารย์สาขาวิชาพยาบาล 
ศาสตร์ระดับคณะและระดับภาควิชาทีเ่ชื่อมโยงกับ มคอ.3,4 
  5. อาจารย์แต่ละคนจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ตามแนวทางที่ได้จากการจัดประชุมในข้อ 1-3 โดยให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างน้อย 80 
ชั่วโมง/ปีการศึกษาและทำหนังสือถึงแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกตามแผนที่วางไว้ 

6. ออกแบบการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนและเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
7. จัดกิจกรรมพิธีลงนามความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal agreement) การพัฒนา 

สมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติรวม 9 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, โรงพยาบาลชะอำ อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี, โรงพยาบาลบ้านแหลม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี , โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลไร่สะท้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  8. ติดตามให้อาจารย์แต่ละคนดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP)  
  9. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกรายบุคคลปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
  10. ประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับกลุ่มวิชาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
  11. ประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับคณะปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
 

5.3 ขั้นติดตามประเมินผล(C)  
 1. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกรายบุคคลปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 Community of Academic Faculty Practice : The Beginning Stage  

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
ครั้งที่ 2 Community of Academic Faculty Practice : The 2nd Step of the Beginning Stage  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ครัง้ที ่3 Community of Academic Faculty Practice : The 2 nd year and the next plan in new 

normal 
วนัที ่17 ธนัวาคม 2564 



 
 
  2. ประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับกลุ่มวิชาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้ 
  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   1.ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสมอง 
   2. ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
  Primary focus 
   1. Nursing interventions, Collaboration 
   2. Home health care, การป้องกันstrokeในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ 
   1.ลดอัตรากลับมาโรงพยาบาลซ้ำจากการสำลักอาหาร 
   2.ลดอัตรากลับมาโรงพยาบาลซ้ำจากแผลกดทับ 
   3.เพ่ือให้ผู้ดูแลมีความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้านได้ถูกต้อง 
   4. ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีระบบการส่งต่อที่ชัดเจนมากขึ้น 
  สมรรถนะหรือทักษะทางคลินิกท่ีพัฒนา 
   Nursing interventions,Collaboration 
  รายวิชาทฤษฎี 
   การพยาบาลผู้สูงอายุ 
  รายวิชาปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 
   2. ผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น 
  Primary focus 
   1. ปัจจัยและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า 
   2. ลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
   3. กิจกรรมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคอง 
  ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ 
   1. ผู้ป่วยได้รับการบำบัดภาวะซึมเศร้า 
   2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะซึมเศร้า 
   3.  แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า 
  สมรรถนะหรือทักษะทางคลินิกท่ีพัฒนา 
   1. ทักษะการบำบัดผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า 
   2. กิจกรรทมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคอง 
  รายวิชาทฤษฎี 
   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
  รายวิชาปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  



 
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   1. ผู้สูงอายุ 
   2. ผู้สูงอายุพึ่งพิง 
   3. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 
   4. ผู้ป่วยในชุมชน / ผู้ปว่ยฉุกเฉินในชุมชน/เรื้อรัง 
   5. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 
  Primary focus 
   1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
   2. การเสริมสร้างพลังอำนาจต่อผู้สูงอายุพ่ึงพิง 
   3. การดูแลเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยติดเตียง 
   4. การดูแลในชุมชนในทุกสภาวะ ฉุกเฉิน เรื้อรัง 
   5. การป้องกันการเกิด stroke ในผู้ป่วยHT 
  ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ 
   1. ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว 
   2. ผลการรับรู้ความสามารถทางกาย จิตใจ การจัดการโรคเรื้อรัง 
   3.  ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน/ภาวะแทรกซ้อนไม่เพ่ิมข้ึน 
   4. ได้รับการดูแลและแนวทางในการช่วยเหลือ 
   5. แนวทางการป้องกันการเกิด stroke ในผู้ป่วยHTในชุมชน 
  สมรรถนะหรือทักษะทางคลินิกท่ีพัฒนา 
   1. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
   2. Area-based research 
   3. การให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
   4. การรักษาโรคเบื้องต้น 
   5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
  รายวิชาทฤษฎี 
   การพยาบาลชุมชน 
   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
   รักษาโรคเบื้องต้น 
   การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
  รายวิชาปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน1 
   ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
  3. ประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับคณะปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผลดังนี้ 

ปีการศึกษา จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวนตัวชี้วัดที่บรรล ุ ร้อยละท่ีบรรลุตัวชี้วัด 
2563 3 2 66.67 
2564 3 2 66.67 

 



 
 4. สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ระยะเวลา 4 ปี (ปี
การศึกษา 2565-2568 โดยประเมินคะแนนตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
เพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญ (Academic Faculty Practice) ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) 10 คะแนน 10 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและ
วิชารักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) 

10 คะแนน 10 คะแนน 

 
5.4 ขั้นปรับปรุง (A)  
1.อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกคนจัดทำแผนพัฒนาสมรรนถทางคลินิกรายบุคคล (IDP) ที่

ให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับกลุ่มวิชา 
3. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกระดับคณะ 
4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการให้บริการวิชาการตามแผนพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกรายบุคคล 

(IDP) ระดับกลุ่มวิชาและระดับคณะอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5. ตดิตามผลลพัธข์องการด าเนินการพฒันาสมรรถนะทางคลนิิกรายบุคคล ระดบักลุ่มวชิาและระดบั

คณะตามแนวทางการท า Faculty Practice ของสภาการพยาบาลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ในการประชุม ครัง้ที ่2/2565 วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 
 
6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
    1. อาจารยส์าขาวชิาพยาบาลศาสตรจ์ดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาสมรรถนะทางคลนิิก
รายบุคคลรอ้ยละ 100 
 2. พยาบาลวชิาชพีจากแหล่งฝึกปฏบิตัมิสีว่นร่วมด าเนินการตามแผนพฒันาสมรรถนะทางคลนิิก
รายบุคคลของอาจารยส์าขาวชิาพยาบาลศาสตรแ์หล่งละอย่างน้อย 1 คนคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 3. ผลงานวิชาการของอาจารย์อยู่ระหว่างการจัดทำเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
7. ข้อปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จ  

ปัจจัยภายในที่เกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จ 
 1. อาจารย์ทุกคนดำเนินการจดัท า ด าเนินการตามแผนและประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะทางคลนิิก
รายบุคคลปีการศกึษาละ 2 ครัง้ 
 2. กลุ่มวิชาดำเนินการจดัท า ด าเนินการตามแผนและประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะทางคลนิิกระดบั
กลุ่มวชิาปีการศกึษาละ 2 ครัง้ 
 3. คณะดำเนินการจดัท า ด าเนินการตามแผนและประเมนิผลการพฒันาสมรรถนะทางคลนิิกระดบั
คณะวชิาปีการศกึษาละ 2 ครัง้ 

ปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จ 



 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 การวางแผนและการพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) และตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของอาจารย์ที่
สอนวิชาการพยาบาลและวิชารักษาโรคเบื้องต้น ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ (ตัวบ่งชี้สำคัญ) เป็น
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
8. แนวทางท่ีพัฒนาในอนาคต  

1. การกำหนดเป้าหมายการสร้างผลงานวิชาการจากการพฒันาสมรรถนะทางคลนิิกระดบับุคคล 
2. การกำหนดเป้าหมายการได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภเป็นระยะเวลา 

5 ป ี
 

9. ให้เขียนมาตรฐานระบบงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                     
                     

       

            

                    
                      

           

      

           

           

       
           
       

                     
                    

       

          
        
         
     

                
           

             

              
                    
                    
                

       
          

             
            

                 

              
     

           
       

                 
                    
               

              
              
        

                       
                        

          

                 
                 

                    
                

       

       



 
10. ภาคผนวก  
 

 

 
 

                                                     
                                                 

           

                           

                                   

 ท างานร่วมกับ    /                                                       

 ท างานร่วมกับผู้บริหารพัฒนารูปแบบบริหารพยาบาลหรือคุณภาพงานบริการพยาบาล

                                                                                        

 สร้างความรู้จากการปฏิบัติ

  

  

  

  

  

                 

 วางแผนการปฏิบัติพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

                    

                     

                    

                  

      



 

 
 

 
 

        

              
            
            

           
        
            
        
           
          
           

      
        
            
             
     
                 

            
          
      
          

        

             
        
             

        
          
       
        
         
           
           
            
          

                     

                                    
       



 

 
 
 

 
 

                                                     
                                                 

                  



 

 
 
 

 

                                                     
                                                 

                  

                                                 
                    

                                                                                                                          

               
              



 

 
 

 

                                                 

                                   
              

                                                                
                                                      



 

 
 

 

                                                                                                      

                                                    
                                     



 

 
 

 
 

                                                                                 

                                                                  



 

 
 

 
 

                                                                  

                                                                  



 

 
 

 

                                                                  

                                                                  


