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บทคัดยอ 

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล 

เวชการุณยรัศมิ์เปนเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกและ

สมรรถนะทางการบริหาร ของผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ ใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อใชในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด

สํานักแพทยใหบรรลุผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมาย 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อจัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โดยทําการศึกษาวรรณกรรมและ

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานรัฐ เอกสารคูมือของทางราชการ 

การจัดทําแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์  ประกอบดวย 4 บท คือ บทที ่1 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแนวทาง  

บทที่ 2 การศึกษาเอกสารเพื่อเตรียมการจัดทาํแนวทาง  บทที่ 3 ขั้นตอนในการทําแนวทาง และ

บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการโรงพยาบาล

เวชการุณยรัศมิ์ ซึ่งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์สามารถนําไปใชในการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะในการปฏิบัติ

ทางคลินิกและสมรรถนะทางการบริหารของผูตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในสังกัดสํานัก

การแพทยกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 
Guidelines for evaluating the performance of night-shift nursing supervisors 

at Wetchakarunrasm Hospital are used to assess core competencies, clinical practice 
competencies, and management competencies of after-hours nursing supervisors, in an 
effort to enhance the efficiency to achieve the work targets, annual performance capacity, 
and motivation for personnel under the Department of Medical Services of the Bangkok 
Metropolitan Administration. 

This study aimed to prepare guidelines for evaluating the performance of 
after-hours nursing supervisors at the hospital, involving the review of related literature, 
performance appraisal manuals of government agencies, and other government manuals, 
and then got the guidelines drafted and finalized. 

The finalized set of guidelines for evaluating the performance of after-hours 
nursing supervisors at Wetchakarunrasm Hospital has four chapters: 1, Rationale for 
guideline preparation; 2, Reviews of documents for guideline preparation; 3, Steps for 
guideline preparation; and 4, Guidelines for evaluating the performance of after-hours 
nursing supervisors at Wetchakarunrasm Hospital. The guidelines can be used to assess 
core competencies, clinical practice competencies, and management competencies of 
after-hours nursing supervisors in other hospitals under BMA’s Department of Medical 
Services. 
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