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สมรรถนะพยาบาลจบใหม ประกอบดวย สมรรถนะ 9 ดาน  ดังน้ี 
1. สมรรถนะดานการใชกระบวนการพยาบาล   

2. สมรรถนะดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

3. สมรรถนะดานการใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีความซับซอนในภาวะวิกฤต 

4. สมรรถนะดานการใหความรู ใหคําปรึกษา 

5. สมรรถนะดานทักษะการสื่อสาร 

6. สมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง 

7. สมรรถนะดานกฎหมายและจรยิธรรม  

8. สมรรถนะดานทัศนคติตอวิชาชีพ 

9. สมรรถนะดานการบริหารทีมการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนํา   เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความหมายในการใหคะแนนสมรรถนะแตละขอ ไปในทิศทางเดียวกัน ผูประเมินและผูรับการประเมิน  

                  ควรศึกษารายละเอียดแบบประเมินสมรรถนะ ซ่ึงประกอบดวย 

1. สมรรถนะพยาบาลจบใหม 

2. คําจํากัดความ / ความหมาย 
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3. ระดบัสมรรถนะ 

4. คําอธิบายระดับสมรรถนะ 

5. พฤติกรรมบงชี้ 

 

 

 

1. วิธีการประเมินสมรรถนะ :  วิธีการรวบรวมขอมูลในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพยาบาลจบใหม สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

1.   การสอบถามความรู ความเขาใจของผูรับการประเมิน 
2. การสังเกตการปฏิบัติงาน หรือการแสดงพฤติกรรม 
3. การตรวจเยี่ยมผูปวย การสัมภาษณจากผูปวย/ครอบครัว 
4. การตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล   
5. การรับ-สงเวร การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล เชน Pre-Post Conference, Case Conference            
6. การสาธิต 

 
 

 

2. เกณฑการประเมิน  

ระดับ 1          หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติไดเพียงเบ้ืองตน 
ระดับ 2         หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติเบ้ืองตนไดถูกตอง 
ระดับ 3          หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถปฏิบัติตามแนวทางของหนวยงานไดถูกตองหรือกระทําอยางสมํ่าเสมอ 
ระดับ 4           หมายถึง พฤติกรรมผานเกณฑระดับ 3 และมีความรู ความสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
ระดับ 5      หมายถึง พฤติกรรมผานเกณฑระดับ 4 และสามารถปฏิบัติงาน/ดูแลผูปวย ท่ีซับซอนได  
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 3. ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
    

ประสบการณการทํางาน ระดับสมรรถนะ 
3 เดือน 1 
6 เดือน 2 
12 เดือน 3 

 
 
 
 
 
 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาระดับของพฤติกรรมท่ีพยาบาลจบใหม ภายใตการดูแลของทาน แสดงพฤติกรรมตามความหมายในระดับสมรรถนะนั้นๆ 
 

1. ดานการใชกระบวนการพยาบาล    

หมายถึง  พฤติกรรมท่ีพยาบาล  ใชความรูในการรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผูใชบริการ  กําหนดปญหา  วางแผนการพยาบาล  ใหการพยาบาล  และประเมินผลการปฏิบัติ                        

การพยาบาลท่ีให อยางตอเนื่อง และครอบคลุม ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และบันทึกรายงาน โดยใชกระบวนการพยาบาล 

ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

.............ระดับ 1 นํากระบวนการพยาบาลมาใชไดเบื้องตน 1. บอกถึงการใชกระบวนการพยาบาลไดครบถวน 5 ข้ันตอน 
2. รวบรวมขอมูล มากําหนดปญหา วางแผนการพยาบาล ใหการพยาบาลผูใชบริการ  และประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาลได  

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และนํากระบวนการ
พยาบาลมาใชไดอยางถูกตอง 

1. รวบรวมขอมูล มากําหนดปญหา วางแผนการพยาบาล ใหการพยาบาลผูใชบริการ และประเมินผล
การปฏิบัติการพยาบาลไดถูกตอง ครบทุกข้ันตอน 
2. บันทึกทางการพยาบาลโดยระบุปญหา การใหการพยาบาลและมีการประเมินผลครบถวน 
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...........ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และประเมินผลการ
ปฏิบัติทุกครั้ง 

1. ระบุการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในรายท่ีมีปญหาไมซับซอนได ครบถวนทุกราย  
2. ใชกระบวนการพยาบาล โดยระบุมิติของ จิตใจ อารมณ สังคม เศรษฐกิจ และ จิตวิญญาณ  

.........ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และสามารถนําขอมูล
มาใชกับผูปวย/ผูใชบริการในรายท่ีซับซอน
ครบถวน 

1. รวบรวมขอมูล กําหนดปญหา วางแผนการพยาบาล ใหการพยาบาลผูใชบริการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ในรายท่ีซับซอนไดถูกตอง ครบถวนทุกระบบตามพยาธิสภาพ 
2. จัดลําดับความสําคัญในการใหการพยาบาลไดถูกตอง   

..........ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และมีความตอเนื่อง    1. นําขอมูลของผูปวยทุกดาน มาวางแผนการพยาบาลไดอยางตอเนื่อง ตั้งแตแรกรับจนถึงจําหนาย 
2. ใชกระบวนการพยาบาลไดครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เศรษฐกิจ และ  
จิตวิญญาณ 

 
 
2. ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงการทํางานไดอยางคลองแคลว  รอบคอบ ถูกตอง ตามระเบียบปฏิบัติ/มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลของกองการพยาบาล   พัฒนาจนเกิด
ความชํานาญในสาขาท่ีตนเองปฏิบัติ จนไดรับความเชื่อถือและยอมรับ รวมถึงการประยุกตใชทรัพยากรท่ีมีในหนวยงานอยางเหมาะสม ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงสิทธิ และความตองการ
ของผูใชบริการ 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

.........ระดับ 1 มีความรูในเรื่องท่ีปฏิบัติ 1. ปฏิบัติกับผูใชบริการและครอบครัว ดวยความนุมนวล  

2. บอกข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติไดถูกตอง 

.........ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และ ปฏิบัติถูกตอง 

ตามมาตรฐาน 

1. เตรียมความพรอมท้ังดาน เครื่องมือ อุปกรณ ไดครบถวน และใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูใชบริการ 

2. ปฏิบัตไิดถูกตองตามมาตรฐาน คูมือการปฏิบัติของหนวยงาน/กองการพยาบาล   

.........ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และมีความชํานาญ             

ในการปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติโดยใชความรู อยางมีเหตุผล หรือหลักฐานอางอิงท่ีเชื่อถือได 

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลของหนวยงาน/กองการพยาบาล ไดถูกตองทุกครั้ง 

.........ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และนํา/ประยุกตใช

ทรัพยากรในหนวยงานอยางเหมาะสม 

1. ปฏิบัตไิดอยางคลองแคลว ดวยความรอบคอบ ม่ันใจ และถูกตอง 

2. มีการประยุกตใชทรัพยากรในหนวยงานอยางประหยัด เหมาะสม 

.........ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4  และมีการปรับให 1. ใชทักษะในการรวบรวมขอมูล เชน สังเกต สอบถาม เลือกใชเครื่องมือในการประเมินอยางถูกตอง 
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เหมาะสมกับผูใชบริการแตละราย 2. วางแผนการปฏิบัติไดเหมาะสมในผูใชบริการแตละราย เชน ความพรอมทางรางกาย จิตใจ  

เอกสาร และสิทธิของผูใชบริการ 

 
 
 
 
3. ดานการใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีความซับซอนในภาวะวิกฤต 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงความสามารถในการประเมินปจจัยเสี่ยง และติดตามเฝาสังเกตอาการ  คนพบอาการและอาการแสดงเริ่มตนของความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอน 
และแกไข/ลดความรุนแรงเบื้องตนไดอยางเหมาะสมทันเหตุการณทุกครั้ง  ท้ังในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง  และติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยในภาวะวิกฤตอยางใกลชิด 
รวมถึงจัดลําดับความสําคัญในการใหการพยาบาลผูปวยท่ีมีความซับซอนในภาวะวิกฤตไดเหมาะสม 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 ระบุภาวะวิกฤต ท่ีสําคัญได 1. บอกไดถึงอาการและอาการแสดงของภาวะวิกฤต ภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญได 

2. ระบุสาเหตุของความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอนท่ีไมซับซอน ได 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และประเมินไดถูกตอง 1. คนพบอาการและอาการแสดงเริ่มตน ของความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอนท่ีซับซอน  

2. รายงานอาการท่ีเกิด หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมไดทันทีท่ีตรวจพบ  

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และแกไขไดทันเวลา 

 

1. คนพบอาการและอาการแสดงเริ่มตนของความเสี่ยง/ภาวะแทรกซอนท่ีซับซอน  

2. แกไขเบื้องตน เพ่ือลดความรุนแรงท่ีเกิด ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ  

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และมีการติดตามเฝาระวัง

อยางใกลชิด 

1. ติดตาม  เฝาระวังอาการและอาการแสดงเริ่มตน/ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิด  ท้ังภาวะเฉียบพลัน 

และเรื้อรังได โดยปฏิบัติตามแนวทาง/คูมือการดูแลผูปวยไดถูกตอง ครบถวน 

 2. แกไข/ลดความรุนแรงท่ีเกิด ไดอยางเหมาะสมทันเหตุการณทุกครั้ง  

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และวิเคราะหสาเหตุ  

ไดถูกตอง 

1. สงตอใหผูรวมทีม  ติดตาม เฝาระวัง  เพ่ือใหเกิดการดูแลอยางตอเนื่อง กอนเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค 

2. วิเคราะห และบอกสาเหตุ พรอมท้ังสรุปแนวทางการพยาบาลไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
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4.  ดานการใหความรู ใหคําปรึกษา 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงความสามารถในการใหความรู ใหคําปรึกษา ใหการชวยเหลือแกผูใชบริการและครอบครัวในแตละราย  รวมท้ังบุคลากรในทีมไดอยางถูกตอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ  
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 ใหความรู คําปรึกษาในเรื่องท่ัวๆไปได  1. กําหนดเรื่อง หัวขอท่ีใหคําปรึกษา เตรียมตัวกอนใหคําปรึกษา เชน ศึกษาขอมูลของผูรับความรู/

คําปรึกษา  

2. ใหความรู คําปรึกษา คําแนะนําในเรื่องท่ัวๆไป เชน สถานท่ี การเตรียมความพรอมในการเขารับ

บริการแกผูใชบริการและครอบครัวได 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และ ใหความรู คําปรึกษา 

ในสาขาท่ีปฏิบัติงานได 

1. ใหความรู คําปรึกษา แกผูใชบริการในความดูแล เก่ียวกับ ขอมูลเรื่องโรค/การเจ็บปวย                          

แนวทางการรักษา การปฏิบัติตัวท่ีไมซับซอน ไดอยางถูกตอง 

2. ใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา ในเรื่องการปฏิบัติงานท่ัวไป แกบุคลากรในทีมได    

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และมีความเขาใจ และ 

มีทัศนคติท่ีดีในการใหความรู คําปรึกษา 

1. ใหความรู คําปรึกษา เก่ียวกับ เรื่องโรค แนวทางการรักษาแกบุคลากรในทีมได    

2. สนับสนุน ใหเวลา ใหกําลังใจแกผูใชบริการ/ครอบครัว   

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และใหคําปรึกษาในราย              

ท่ีซับซอน ไดเหมาะสม 

1. ใหความรู คําปรึกษา แกผูใชบริการในสาขาท่ีปฏิบัติงาน เก่ียวกับ เรื่องโรค แนวทางการรักษา     

การปฏิบัติตัว ในรายท่ีซับซอน ไดอยางถูกตอง 

2. ใชเทคนิคในการใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงาย สะดวกข้ึน 

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และมีการประเมินผลการให

ความรู และคําปรึกษา 

1. ติดตามประเมินผลการใหความรู คําปรึกษา แกผูใชบริการ/บุคลากรในทีม 

2. รวบรวมผลการประเมินการใหความรู คําปรึกษา มาปรับปรุงแผนการใหความรู คําปรึกษา               

แกผูใชบริการเฉพาะบุคคล/บุคลากรในทีม ไดอยางเหมาะสม 

 

5.  ดานทักษะการส่ือสาร 

หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากผูปวย ครอบครัว ทีมสุขภาพ นํามาวางแผนการดูแลผูปวยไดเหมาะสม  และใหขอมูลยอนกลับแกผูปวย 
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ครอบครัว ทีมสุขภาพไดอยางถูกตอง ประสานทีมการพยาบาล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความรวมมือไดอยางถูกตอง/ตรงกัน เชน จัดเตรียมขอมูลกอนการติดตอประสานงาน 
รวบรวมขอมูลปญหาของผูปวย ครอบครัว เลือกหนวยงาน/ทีมสุขภาพ  หรือบุคคลท่ีจะประสานไดอยาง ถูกตอง ครบถวน เขาใจตรงกัน ไมซํ้าซอน  สามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผูใชบริการ และผูรวมงาน 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 หาขอมูลและวิธีการท่ีจะใชในการสื่อสาร 1. รับฟงขอมูลอยางตั้งใจ คํานึงถึงความเปนบุคคล แสดงทาทีท่ีสนใจ ยินดีใหความชวยเหลือ 

2. ใชข้ันตอน/วิธีการใหขอมูลผูใชบริการ ผูรวมทีม ดวยคําพูด กริยาทาทาง ไดอยางเหมาะสม 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และใชขอมูลในการสื่อสาร

ถูกตอง เหมาะสม 

1. รวบรวมขอมูลจากผูปวย ครอบครัว ทีมสุขภาพ นํามาวางแผนการดูแลผูปวยไดเหมาะสม 

2. ประสานงานในทีมการพยาบาลใหเขาใจไดถูกตอง ชัดเจน เชน การรับ-สงเวร การรายงานอาการ  

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และสื่อสารเพ่ือประสานงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ใหขอมูลยอนกลับแกผูปวย ครอบครัว ทีมสุขภาพไดอยางถูกตอง 

2. การสงตอการดูแลในทีม ประสานทีมการพยาบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหเกิดความรวมมือ

ไดอยางถูกตอง/ตรงกัน ไมซํ้าซอน   

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และแกไขปญหาในการ

สื่อสารไดรวดเร็ว 

1. แกไขปญหาท่ีเกิดจากการประสานงานไดอยางเหมาะสม โดยใชความรู ประสบการณ                    

การสรางสัมพันธภาพท่ีดี 

2. จูงใจ โนมนาวใหเกิดความรวมมือในการรักษาพยาบาล โดยใชความรู เหตุผล แสดงใหเห็น

ประโยชน และความสําคัญ สงผลใหผูปวย ครอบครัว สมาชิกในทีม นําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และใชเทคนิค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1. ใชเทคนิค/วิธีการสื่อสารกับผูปวย/ครอบครัว ผูรวมทีมการพยาบาล ใหเกิดความรวมมือใน 

 การรักษาพยาบาล  

 
 
 

6. ดานการพัฒนาตนเอง 

หมายถึง พฤติกรรมท่ี พยาบาลแสดงถึงความ กระตือรือลน แสวงหาความรู  เพ่ือเพ่ิมความสามารถของตนใหดียิ่งข้ึน รวมถึงการนําความสามารถมาประยุกตใช พัฒนาผูอ่ืน  และ

หนวยงานได 
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ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 มีความรูเก่ียวกับระบบงานของหนวยงาน  และใชเทคโนโลยี

ข้ันพ้ืนฐานทํางานได 

1. บันทึก จัดเก็บขอมูลท่ีใชในหนวยงานไดถูกตอง 

2. คนหางานวิจัย หรือนวัตกรรมใหมๆ จากเอกสาร ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส ในวิชาชีพพยาบาล  

และสาขาท่ีเก่ียวของ จากแหลงประโยชนท่ีเหมาะสมได 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และมีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

1. จัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญในหนวยงาน และท่ีเก่ียวของ มีการปรับปรุงใหทันสมัย 

2. มีสวนรวม ในการทําโครงการ/นวัตกรรมทางการพยาบาล เชน วิธีการทํางานท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

คูมือ/แนวปฏิบัต ิหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ  

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และกระตือรือรนในการพัฒนา

ตนเอง 

1. ใชวิธีท่ีหลากหลาย ในการไดมา ซ่ึงความรูในการปฏิบัติงาน 

2. สืบคนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และนําความรูมาเผยแพรแกบุคลากรในทีมอยางสมํ่าเสมอ 

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และใชความรู ความสามารถอยาง

เต็มท่ี 

1. นําเสนอขอมูล ความรูจากแหลงประโยชนภายนอก จาก เอกสาร ตํารา สื่อทางอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือมาใชพัฒนาคุณภาพหนวยงานได 

2. บันทึกและรวบรวมผลการวิจัย นวัตกรรมใหม เปนหลักฐานและองคความรู 

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และนําความรูมาใชพัฒนาผูอ่ืน

และหนวยงานได 

1. นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการพัฒนาการทํางาน 

2. สรางแนวทาง หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพ่ือใหผูอ่ืนรวมปฏิบัติ หรือนําไปใช

แกปญหาท่ีเกิดในหนวยงาน 

 

7. ดานกฎหมายและจริยธรรม  

หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงการใชความรูเก่ียวกับสิทธิของผูปวย ในการปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิและใหขอมูลทางเลือกตางๆ  แกผูใชบริการ โดยคํานึงถึงกฎหมายวิชาชีพ และ
จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลแกผูใชบริการอยางถูกตอง เหมาะสมในแตละราย ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังการ รักษาสิทธิของตัวพยาบาลเอง  ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ              
ดานสุขภาพ 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 มีความรูเก่ียวกับกฎหมาย จริยธรรม และสิทธิ                 

ข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพฯ 

1. บอกไดถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูใชบริการ  

2. บอกไดถึงกฎหมายวิชาชีพ กฏขอบังคับของสภาการพยาบาลวาดวยการประกอบวิชาชีพฯ  
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............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และ ปฏิบัติตอ

ผูใชบริการไดถูกตอง  

1.  ปฏิบัติตอผูใชบริการไดอยางถูกตอง ตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เชน การใหขอมูลท่ีถูกตองกับผูใชบริการ  

การรักษาความลับ  

2.  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหการพยาบาลโดยไมประมาท ไมปฏิเสธความ

ชวยเหลือ  

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และปฏิบัติตอผูใชบริการ

ไดถูกตอง และสมํ่าเสมอ  

1. ปฏิบัติตามสิทธิท่ีผูใชบริการสมควรไดรับอยางถูกตอง  

2. ปฏิบัติตามแนวทาง มาตรฐานวิชาชีพ อยางสมํ่าเสมอ 

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และแกไขปญหาเรื่อง

สิทธิ และจริยธรรมท่ีไมซับซอนได 

1.  แกไขปญหาท่ีเกิดจากการไมเขาใจเรื่องสิทธิ และหนาท่ีของผูใชบริการ ได 

2.  มีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพ กับผูใชบริการ ผูรวมงาน ดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และสิทธิของบุคคล 

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และปฏิบัติตอผูใชบริการ

โดยใชความรู และวิจารณญาณ 

1. บอกไดถึงประเด็นการปฏิบัติการพยาบาล ท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมและกฎหมายไดถูกตอง  

2. ปฏิบัตติอผูใชบริการ โดยคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูใชบริการ 

 
 
 

8. ดานทัศนคติตอวิชาชีพพยาบาล 

หมายถึง  พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงการปฏิบัติตอผูใชบริการ ผูรวมวิชาชีพ ดวยความมีคุณธรรม ความเมตตา  กรุณา และตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสมาชิกองคกร
วิชาชีพ ใหความรวมมือ และรวมสงเสริมพัฒนาองคกร ใหเปนท่ียอมรับ 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 มีทัศนคติท่ีดีตอบทบาท หนาท่ีของพยาบาล 

 

1. บอกไดถึงบทบาทหนาท่ีของการปฏิบัติการพยาบาล 

2. แสดง กลาวถึงวิชาชีพ ดวยความภาคภูมิใจ 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และปฏิบัติตอผูใชบริการ               

ผูรวมวิชาชีพ ดวยทัศนคติท่ีดี 

1. ปฏิบัติตอผูใชบริการ ดวยความเมตตา ความเอ้ืออาทร 

2. ไมตําหนิ/ตอวาผูใชบริการ 

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 2 และปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 

1. ปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพ ดวยความสุภาพ และใหเกียรติ 

2. แสดงถึงความเต็มใจ ใหการชวยเหลือผูใชบริการ ผูรวมวิชาชีพ เม่ือไดรับการรองขอ 
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............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง 

 

1. ปฏิบัติตอผูใชบริการ ผูรวมวิชาชีพ ดวยความเมตตา ความเอ้ืออาทร ทุกครั้ง 

2. กระตือรือรน อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ผูรวมงานในการปฏิบัติการพยาบาล สมํ่าเสมอ 

............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 4 และ พรอมใหความรวมมือ

และรวมพัฒนาองคกรดวยความเต็มใจ 

1. ใหความรวมมือในกิจกรรมของวิชาชีพ หรือองคกรพยาบาล สมํ่าเสมอ ท้ังท่ีรองขอ  

และมิไดรองขอ 

 
 
 
 
 
 

 

9. ดานการบริหารทีมการพยาบาล 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงถึงความสามารถในการบริหารทีมการพยาบาลในความรับผิดชอบ  มอบหมายงานใหกับบุคลากรในทีมการพยาบาล วางแผนงาน จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช จัดสิ่งแวดลอมในการดูแลผูใชบริการ แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ระดับสมรรถนะ คําอธิบายระดับสมรรถนะ พฤติกรรมบงช้ี 

............ระดับ 1 มีความรูเก่ียวกับการบริหารทีมการพยาบาล 1. บอกไดถึงบริบท/ระบบงานในหอผูปวย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. บอกไดถึงบทบาท หนาท่ีของ หน.ทีมการพยาบาล และบุคลากรในทีมการพยาบาล 

............ระดับ 2 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 1 และมอบหมายงานแกสมาชิก
ในทีมไดอยางเหมาะสม 

1. กําหนดประเภทผูปวยไดเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย ความตองการการดูแล 
2. มอบหมายงานแกบุคลากรในทีมการพยาบาล ตามความรูความสามารถ 

............ระดับ 3 แสดงถึงสมรรถนะระดับ  2 และสนับสนุนอํานวยการให
ทีมการพยาบาลสามารถทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

1. มอบหมายงาน  และสนับสนุนใหทีม  ทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว เชน การใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ พรอมใชงาน 
2. แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และเปนผูนําในการ Pre – post conference ได 

............ระดับ 4 แสดงถึงสมรรถนะระดับ 3 และแกไขปญหาและขอจํากัด
ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

1. แกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดเหมาะสม โดยใชความรู ประสบการณ และขอมูลท่ีเพียงพอ                
ในสถานการณนั้นๆ    
2. จูงใจและเจรจาตอรอง เพ่ือใหงานดําเนินไปไดอยางราบรื่น เชน ลดความขัดแยง  ความไมพึงพอใจ
ท่ีเกิดข้ึน ท้ังกับผูใชบริการ และทีมการพยาบาล  
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............ระดับ 5 แสดงถึงสมรรถนะระดับ  4 ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมและใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนแกทีมการพยาบาล 

1. สังเกตและติดตามผลการปฏิบัติของบุคลากรท่ีไดมอบหมายงานใหอยางสมํ่าเสมอ เชน  
มีการตรวจเยี่ยม และพูดคุยกับผูใชบริการแตละราย เพ่ือนําขอมูลท่ีเปนปญหา มากําหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติ  
2. ปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือใหคําแนะนําแกบุคลากรในทีม ไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ลงช่ือ...........................................................พยาบาลปฏิบัติงานใหม      ............./............./............                      
ลงช่ือ...........................................................พยาบาลพ่ีเล้ียง                ............/............./.............  
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