
ช่ือการศึกษาค้นคว้าอสิระ  คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย โรงพยาบาลสิริเวช  
 จนัทบุรี  
ผู้ศึกษา นางสาวจนัทนา  ฉิมนุมาศ  รหัสนักศึกษา 2585000272  ปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.พาณี  สีตะกลิน  ปีการศึกษา 2560 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยโรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี จดัท าข้ึน
โดยใชก้รอบแนวคิดสมรรถนะหลกัของส านกังานขา้ราชการพลเรือน สมรรถนะทางการบริหารของ
สภาการพยาบาล และสมรรถนะทางสายอาชีพซ่ึงวเิคราะห์จากภารกิจความรับผิดชอบดา้นปฏิบติัการ 
พยาบาลพื้นฐานของต าแหน่งงานพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี  
                การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าคู่มือประเมินสมรรถนะพยาบาลหัวหน้า 
หอผูป่้วย โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี โดยการศึกษาวรรณกรรม และแนวทางการประเมินสมรรถนะ
ของพยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไ้ดคู้่มือการประเมินสมรรถนะ
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบับริบทของโรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี ซ่ึงครอบคลุมทั้งการประเมินสมรรถนะ
และน าผลการประเมินสมรรถนะไปใชว้างแผนพฒันารายบุคคลต่อ เพื่อใหพ้ยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย
มีสมรรถนะตามท่ีองคก์รคาดหวงั  
                คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วย โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี 
ซ่ึงประกอบดว้ย 5 บท คือ บทท่ี 1 หลกัการและเหตุผลในการจดัท าคู่มือ  บทท่ี 2 การศึกษาเอกสาร
เพื่อจดัท าเป็นคู่มือ  บทท่ี 3 ขั้นตอนการจดัท าคู่มือ  บทท่ี 4 คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาล
หวัหนา้หอผูป่้วย โรงพยาบาลสิริเวช จนัทบุรี (ฉบบัสมบูรณ์)  และบทท่ี 5 สรุปการใชป้ระโยชน์  
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Abstract 

patient  

             A manual for competency assessment of head nurses at Sirivej Hospital 

Chanthaburi was prepared based on the core competency concept of the Civil Service 

Commission, the management competency (head nurse) of the Thailand Nursing and 

Midwifery Council, and the functional or professional competency derived from an 

analysis of mission and responsibilities related to basic nursing practices of head nurses 

at Sirivej Hospital Chanthaburi.   

         The purpose of this study was to develop a manual as mentioned above; 

the preparation involved reviews of relevant literature and competency assessment 

manuals of head nurses at various state and private hospitals; and then the manual was 

written to cover the competency assessment per se and the use of the results for competency 

development of head nurses, individually, and for all of then at the hospital as expected.   

        The Manual for Competency Assessment of Head Nurses at Sirivej Hospital 

Chanthaburi consists of 5 chapters: Chapter 1, Introduction and Rationale; Chapter 2, 

Literature Review; Chapter 3, Steps for Manual Preparation; Chapter 4, Manual for 

Competency Assessment of Head Nurses at Sirivej Hospital Chanthaburi (full); and 

Chapter 5, Summary.  
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