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51358319 : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
คาํสาํคญั :  สมรรถนะทางวิชาชีพ หลกัสูตร การประเมิน พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
  รัชชุมาส  อรรถกิจเจริญ : การประเมินสมรรถนะทางวิชา ชีพของพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.2549).  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : ภญ.ผศ.ดร.ณฏัฐิญา  คา้ผล.   8  หนา้. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ เจา้พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของเป็นบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 0 ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ
เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  แห่ง คือ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา นพรัตน์วชิระ อุตรดิตถ์  สรรพสิทธิประสงค ์และพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี  
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัพฒันาขึนเพือประเมินสมรรถนะ จาํนวน  ฉบบั  รวม

 ตวัชีวดั ใน  ดา้น คือ สมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานที
ส่งผลต่อการทาํงาน  และสมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ เปอร์เซนต ์ค่าเฉลีย   
และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา 62 คน 
ใน  ดา้น พบวา่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะของบณัฑิต
พยาบาลทีสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยมีสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
สูงสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.56 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด รองลงมาคือ สมรรถนะดา้น
ความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.54 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด และตาํสุด
คือสมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ± 0.69 ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมาก จากการศึกษาวิจยัทาํให้ไดท้ราบว่าหลกัสูตรสามารถช่วยพฒันาบุคคลากรทางดา้น
สาธารณสุขให้มีความสามารถทีเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทางดา้น
สาธารณสุขได ้
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51358319 : MAJOR : SOCIAL AND HEALTH SYSTEM MANAGEMENT 
KEY WORDS :  COMPETENCY 
 RATCHUMAS ATTHAKITCHAROEN : A COMPETENCY EVALUATION OF  
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAMME 2002 (TRANSFERRED PROGRAMME  
FOR  PUBLIC HEALTH OFFICER  2006). INDEPENDENT STUDY ADVISOR : NATTIYA  KAPOL 
.  68 pp. 
 

This research aims to analyze after-graduates’ ability majoring in Bachelor of Nursing 
Science for the academic year of 2002 (a course taken by community health authorities in 
2006). 
 The samples were graduates who graduated in 2008 in the major of Bachelor of 
Nursing Science in 2002 (a course took by community health authorities in 2006) from 5 
campuses of Boromarajonani College of Nursing which are Boromarajonani College of 
Nursing, Songkhla; Boromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira; Boromarajonani 
College of Nursing, Uttaradit; Boromarajonani College of Nursing, Sappasithiprasong; and 
Boromarajonani College of Nursing, Prajomkhloa Pejburi Province who have at least one year 
experience. There were 62 samples. 
 Question forms were used as a method to analyze. They were divided into 3 chapters 
with 24 questions which conclude of proficiency, basic knowledge affecting work and morality. 
The answers of each question are set in rank of possibility from least to most. 
 Statistics used in analysis were 1) Statistic in Method Quality Evaluation consists of 
1.1) Item Objective Congruence Index 1.2) Reliability 2) The Fundamentals Statistic 
concluding Result Evaluation with an Average Method and Standard Deviation Method. 

Having interviewed with the controllers of those after-graduates regarding analysis of 
after-graduates’ ability majoring in Bachelor of Nursing Science for the academic year of 2002 
(a course taken by community health authorities in 2006), we found out that morality was the 
highest score with the average of 4.29 and S.D. of 0.56 following by proficiency with the 
average of 4.26 and S.D. of 0.54, while basic knowledge regarding the work was scored in 
the lowest value with the average of 3.95 and S.D. of 0.69. 
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 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาเพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ เจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) สาํเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความร่วมมือ และการสนบัสนุนอยา่งดียงิ
จาก นางอาํไพรัตน์ กลินขจร นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข นางเฟืองฟ้า  นรพลัลภ นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ กลุ่มพฒันาการศึกษา สถาบนั
พระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข นางอภิญญา  ธรรมแสง พยาบาลวิชาชีพ 
(ดา้นการสอน)ชาํนาญการพิเศษวิทยาลยัสาธารณสุขสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น ทีเสียสละเวลาในการ
ให้ขอ้เสนอแนะ  และความคิดเห็น  อนัเป็นประโยชน์ยิง  ผูว้ิจยั ขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว  ้
ณ โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณผู ้บังคับบัญชาระดับต้น  ของบัณฑิตทีสาํเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสาํหรับการวิจยัอยา่งดียงิ  
 ขอขอบพระคุณท่านคณาจารยจ์ากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีทุกท่าน ทีใหค้าํปรึกษา 
ตลอดจนคาํแนะนาํและแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี รวมถึงมิตรภาพและ
ความอบอุ่น ทีมอบใหแ้ก่ผูว้ิจยั และผูว้ิจยัจะยงัคงระลึกถึงตลอดไป 
 ทีสาํคญัทีสุด ขอขอบพระคุณท่านคณาจารยส์าขาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบ
สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีได้ประสิทธิประสาทความรู้มวล
ประสบการณ์แก่ผูว้ิจยั ใหมี้องคค์วามรู้ทีทนัสมยัและเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัทุก ๆ ดา้น 
 ทา้ยนี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีเป็นผูใ้หก้าํเนิดและดูแลขา้พเจา้จนเติบใหญ่  
และขอขอบคุณบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งทีไม่สามารถเอ่ยนามมา ณ โอกาสนี ประโยชน์และคุณค่า
อนัเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั ูกตเวทิตา แด่ บิดา มารดา บูรพาจารย ์
ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 สถาบนัพระบรมราชชนก มีหนา้ทีหลกัในการจัดการศึกษาและพฒันากาํลังคนของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึงไม่เพียงแต่การจดัการศึกษาเพือผลิตและพฒันากาํลงัคนทีเป็นบุคลากร
สาธารณสุขในระดบัปริญญาตรี สถาบนัพระบรมราชชนกยงัตอ้งพฒันากาํลงัคนในระดบัทีตาํกว่า
ปริญญาตรีให้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัตาํแหน่งปฏิบติังานต่างๆ และกระจายโอกาส
การศึกษาต่อเนืองสาํหรับบุคลากรประจาํการในพืนทีต่างๆ ให้กวา้งขวางและครอบคลุม โดยหนึง
ในเป้าหมายหลกัของสถาบนัพระบรมราชชนก คือ การพฒันาบุคลากรประจาํการทีดาํรงตาํแหน่ง 
เจา้หนา้ทีสาธารณสุข และบุคลากรอืนๆ ทีมีพืนฐานการศึกษา มาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรการ
สาธารณสุข (ผดุงครรภอ์นามยั) หลกัสูตรประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 
และหลกัสูตรประกาศนียบตัรผดุงครรภอ์นามยัทีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ใหส้ามารถพฒันาตนเอง เพือ
เขา้สู่ตาํแหน่งในระดบัพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาประเทศ  
สถาบนัพระบรมราชชนกจดัให้มีหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน ตามแนวนโยบายการพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และองคก์ร
วิชาชีพ คือ สภาการพยาบาล โดยหลกัสูตรมุ่งเนน้การสนบัสนุนและส่งเสริมในการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่บุคลากรไดมี้ความรู้ ทกัษะการดูแลรักษาพยาบาล ทงัในสถานพยาบาลและในชุมชนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 สถาบนัพระบรมราชชนกสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรประจาํการทีดาํรงตาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีสาธารณสุข และอืนๆ ไดศึ้กษาต่อในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ณ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี ซึงเป็นวิทยาลยัในสังกดัของสถาบนัพระบรมราชชนก การจดัการศึกษาโดยวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ในปีการศึกษา  มีการผลิตบณัฑิตพยาบาลจาํนวน  หลกัสูตร คือ 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  
(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) โดยมีความคาดหวงัวา่
บณัฑิตควรมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคด์งันี ) มีความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพพยาบาล 2) มี
ทกัษะในการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพและใหบ้ริการพยาบาลโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ทีเกียวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟืนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล
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ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง ) มีทศันคติทีดีต่อ
วิชาชีพ ยดึมนัในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน ) มีคุณธรรม จริยธรรมและ
รับผดิชอบต่อสงัคม ) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี สามารถทาํงานร่วมกบัทีมสุขภาพและบุคลากรอืน
ในการใหบ้ริการสาธารณสุข ) พฒันาการบริการและการบริหารจดัการทางการพยาบาลใหท้นัต่อ
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางสังคม ) ทาํวิจยัและนาํ
ผลการศึกษาไปใชป้รับปรุงการพยาบาล ) มีทกัษะการเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดีตามบทบาทหนา้ที 

) มีความสามารถในการสอนและนิเทศงานบุคลากรทีอยูใ่นความรับผดิชอบ ) มีสุขภาพกายและ
จิตดี ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข (สถาบนัพระบรมราชชนก, 2549: 3-8) 
 นอกจากนีผูส้าํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวยงัตอ้งมีคุณลกัษณะทีสอดคลอ้งกบั
สมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพ และสมรรถนะหลกัของผดุงครรภช์นัหนึงตามมาตรฐานหลกัสูตร
วิชาชีพพยาบาลทีสภาการพยาบาลกาํหนด และทีสาํคญัทีสุดผูส้าํเร็จการศึกษาจะตอ้งเป็นทียอมรับ
จากหน่วยงานทีผูส้าํเร็จเขา้ปฏิบติังาน ซึงการทีจะทราบว่าผลผลิตของวิทยาลยัเป็นทียอมรับของ
หน่วยงานมากนอ้ยเพียงใด การติดตามคุณภาพและการประเมินสมรรถนะผูส้าํเร็จการศึกษาจึงเป็น
สิงทีพึงกระทาํ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการติดตามผลผูส้าํเร็จ
การศึกษาและเห็นควรให้มีการติดตามผลการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษาอยา่งต่อเนือง ใน
งานวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้ออกแบบการประเมินสมรรถนะเพือติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. ) ซึงสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 0 โดยครอบคลุมความสามารถตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรของผูส้าํเร็จการศึกษา ซึงแบ่งเป็น  ดา้น คือ ) ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ) ดา้น
ความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และ ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในทศันะของผูบ้งัคบับญัชาของผูส้าํเร็จการศึกษา  
 ดงันนัการประเมินสมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษาของผูว้ิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดต้ระหนกั
และเห็นความสาํคญัของการติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ทีของผูส้าํเร็จการศึกษา ในการนาํความรู้  
และทกัษะทีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรไปปฏิบติัหนา้ทีตามสถานประกอบการ
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคม และผลการศึกษาจะเป็นตวับ่งชีทีสาํคญัประการหนึง
ของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) และสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในลาํดบัต่อไป  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบ ัติงานของผูส้ํา เ ร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549)  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การดาํเนินการวิจยัครังนีเป็นการประเมินสมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) จากวิทยาลยัพยาบาล 5 แห่ง ใน  ดา้น คือ ) ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ    
) ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และ ) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของผูส้าํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 

   
คาํจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 
 ผู้สําเร็จการศึกษา  หมายถึง ผูที้สาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.
2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีทีผลิตบณัฑิต 5 แห่ง ซึงสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 
 ผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา  หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้ ซึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา
โดยตรงของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคน 
 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินคุณภาพลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาที
พึงประสงคใ์น  ดา้น คือ ดา้นความสามารถพืนฐาน ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ และดา้น
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
ภาพที   กรอบแนวคิดการวิจยัเรืองการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาล หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) 

สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรเทยีบโอน
การศึกษาสําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน) 
ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
ความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้บงัคบับญัชา 
-เพศ 
-อาย ุ
-ตาํแหน่ง 
-สถานทีปฏิบติังาน 

   ส
ำนกัหอ
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บทที  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 ในการดาํเนินการศึกษาการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาลหลักสูตร
พยาบาล  ศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ครังนี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เสนอตามลาํดบั ดงันี 

 . แนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะผูส้าํเร็จการศึกษาพยาบาล 
 . แนวคิดเกียวกบัความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 

 3. รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
 4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกยีวกบัคุณลกัษณะผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาล 
 จากการทีไดน้าํเสนอปรัชญา วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.

 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) ทาํให้
พิจารณาไดว้่าสมรรถนะหลกัตอ้งการมุ่งเนน้ให้ผูส้าํเร็จการศึกษาพึงมี คือ การปฏิบติัการพยาบาล
องคร์วม โดยใชก้ระบวนการพยาบาล  ครอบคลุมมิติของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค                      
การรักษาพยาบาลและการฟืนฟูสุขภาพ สามารถให้บริการไดใ้นทุกระดบัของสถานบริการสุขภาพ 
มีทกัษะการบริหารจัดการ  สอนและนิเทศงานบุคลากรทีอยู่ในความรับผิดชอบ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และตดัสินใจแกปั้ญหาสุขภาพไดใ้นระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ทาํงานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอืน ๆ ทาํวิจัย และนาํผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ใฝ่รู้และพฒันาตนเอง ตลอดจนดาํรงตน        
เป็นพลเมืองดีของสังคม นอกจากนนัควรมีสมรรถนะทีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของพยาบาล
วิชาชีพทีจดัทาํโดยสภาพการพยาบาลดงันี 

 สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาล ตามข้อกาํหนดขององค์กรวชิาชีพ 
 ผูศึ้กษา ไดท้าํการศึกษาเอกสารเกียวกบัสมรรถนะหรือคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา 
พยาบาลจากองคก์รวิชาชีพต่าง ๆ ประกอบดว้ย องคก์รสภาการพยาบาล องคก์ร National League 

for Nursing และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 . สภาการพยาบาล ตงัแต่ปี พ.ศ.  สภาการพยาบาลไดด้าํเนินการกาํหนดสมรรถนะ
หลกัของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชนัหนึงขึนสาํหรับเป็นมาตรฐานสาํหรับสถาบนัการศึกษา
พยาบาลในการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน รวมทงัเป็นแนวทางประเมินผูส้าํเร็จการศึกษา
ดว้ย สมรรถดงักล่าวมีทงัสิน  สมรรถนะ ดงันี (มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์, ) 
  สมรรถนะที  ปฏิบตัิการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

  . ประเมินภาวะสุขภาพและความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการอยา่งเป็นองคร์วม 

  . วินิจฉยัการพยาบาล 

  . วางแผนการพยาบาล 

  . ปฏิบติัการพยาบาล 

  . ติดตามการประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาล 

  . จดัการสิงแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั 

  สมรรถนะที  ปฏิบติัการผดุงครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ ์และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

  . ประเมินปัญหาและความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการ 

  . วินิจฉยัการพยาบาลในหญิงมีครรภ ์

  . วางแผนการพยาบาลในหญิงมีครรภ ์

  . บริบาลครรภโ์ดยการรับฝากครรภ ์คดักรอง และส่งต่อในรายผดิปกติ และประยกุต์
หลกัการดูแลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและวฒันธรรมของหญิงมีครรภ ์

  . ทาํคลองปกติ 

  . ตดัและซ่อมแซมฝีเยบ็ 

  . เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ 

  . ส่งเสริมสมัพนัธภาพระหวา่งบิดา มารดา และทารก ตลอดการตงัครรภ ์ การคลอด 
และหลงัคลอด 

  . ส่งเสริมการเลียงดูลูกดว้ยนมแม่ 

  . ดูแลมารดา และทารกทีปกติ มีภาวะแทรกซอ้นและฉุกเฉิน 

  สมรรถนะที  ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพือให้เกิดการเรียนรู้ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดใ้นภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเสียงของการเกิดโรค
และเกิดความเจบ็ป่วย 
  . ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 

   ส
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  . สนบัสนุน และช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

  . ใหข้อ้มูลและจดัการช่วยเหลือใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บสิทธิดา้นสุขภาพ 

  . จดัการสิงแวดลอ้มเพือความปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ 

  สมรรถนะที  ป้องกนัโรคและเสริมภูมิคุม้กนัโรค เพือลดความเจบ็ป่วยจากโรค  ที
สามารถป้องกนัได ้

  . เกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัภาวะสุขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคในชุมชน 

  . เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพือป้องกนัโรค 

  . เฝ้าระวงั คน้หา และสืบสวนโรคทีเกิดในชุมชน 

  . ใหว้คัซีน สร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคแก่ประชาชน 

  สมรรถนะที  ฟืนฟสูภาพบุคคล กลุ่มคลและชุมชนทงัดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม 
เพือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

  . ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีเกิดจากการเจบ็ป่วย 

  . เลือกใชว้ิธีการฟืนฟสูภาพ 

  . แนะนาํการใชก้ายอุปกรณ์ และอวยัวะเทียม 

  . ใหค้วามรู้ สนบัสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาํแหล่งประโยชน์ในการฟืนฟูสภาพ
อยา่งต่อเนืองแก่ผูใ้ชบ้ริการ ญาติ และผูที้เกียวขอ้ง 

  สมรรถนะที  รักษาโรคเบืองตน้ ตามขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล 

  . คดักรองโรคเบืองตน้ 

  . วินิจฉยัโรคเบืองตน้ 

  . รักษาโรคเบืองตน้ 

  . ใหก้ารผดุงครรภ ์และวางแผนครอบครัว 

  สมรรถนะที  สอนและใหก้ารปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน เพือการ
มีภาวะสุขภาพทีดี 

  . ส่งเสริม สนบัสนุน และสอนให้ผูใ้ช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง 

  . ใหก้ารปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ทีมีปัญหาทางกาย จิต สังคม 
ทีไม่ซบัซอ้น 

  . แนะนาํและส่งต่อผูใ้ชบ้ริการทีมีปัญหาสุขภาพทีซบัซอ้น 

   ส
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  สมรรถนะที  ติดต่อสือสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  . ติดต่อสือสาร และสร้างสัมพนัธภาพกับคนทุกเพศ ทุกวยั ทังในระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

  . บนัทึกและเขียนรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  . นาํเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน 

  . ใชภ้าษาองักฤษเพือการติดต่อ สือสารในงานทีรับผดิชอบ 

  . ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือสาร 

  สมรรถนะที  แสดงภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการตนเองและงานทีรับผิดชอบได้
อยา่งเหมาะสม 

  . มีวิสยัทศัน์ สามารถวางแผนแกปั้ญหา และตดัสินใจ 

  . รับผดิชอบงานในหนา้ที 

  . วางแผนและจดัการทรัพยากรและเวลา 
  . เจรจาต่อรองเพือรักษาประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการและงานทีรับผดิชอบ 

  . ประสานงานกบัผูร่้วมงานและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

  . พฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเนือง 

  . จดัการใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการ 

  . ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้ทีมหรือลูกทีม 

  สมรรถนะที   ปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภต์ามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน 

  . ดูแลผูป่้วยและผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดรั้บสิทธิพืนฐานตามทีสภาวิชาชีพกาํหนดไวใ้น 
“สิทธิผูป่้วย” 

  . ปฏิบติัตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภต์ามทีสภาการ
พยาบาลกาํหนด 

  . ปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภต์ามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

  . ประกอบวิชาชีพโดยตระหนกัถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ 

  . ปฏิบติัการพยาบาลโดยความเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เชือชาติ ศาสนา วฒันธรรม 
เศรษฐานะ และภาวะสุขภาพ 

   ส
ำนกัหอ
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  สมรรถนะที  ตระหนกัในความสาํคญัของการวิจยัต่อการพฒันาการพยาบาลและ
สุขภาพ 

  . มีความรู้เกียวกบัระเบียบวธีิวิจยั 

  . ใชผ้ลการวิจยัในการปฏิบติัการพยาบาล 

  . ใหค้วามร่วมมือในการทาํวิจยั 

  . คาํนึงถึงจรรยาบรรณนกัวิจยั และสิทธิมนุษยชน 

  สมรรถนะที  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือสนบัสนุนการปฏิบติัการพยาบาล 

  . สืบคน้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ และความรู้ทีเกียวขอ้ง 

  . เลือกใชฐ้านขอ้มูลดา้นสุขภาพ 

  . บนัทึกขอ้มลูสุขภาพ และการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  สมรรถนะที  พฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง เพือสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะ
ในการปฏิบติัการพยาบาล 

  . มีความคิดสร้างสรรค ์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

  . มีความตระหนกัในตนเอง และมีความเห็นใจผูอื้น 

  . จดัการกบัอารมณ์ และความเครียดของตนเอง 

  . ศึกษาคน้ควา้ความรู้ ความชาํนาญในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 

  . มีความตระหนกัในการป้องกนั รักษาสิทธิดา้นสุขภาพแก่ประชาชน 

  สมรรถนะที  พฒันาวิชาชีพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และมีศกัดิศรี 

  . มีทศันคติทีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์

  . ตระหนกัในความสาํคญัของการเป็นสมาชิกองคก์รวิชาชีพ 

  . รู้รักสามคัคีในเพือนร่วมวชิาชีพ 

  . ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รวิชาชีพ 

  . ตระหนกัในความสาํคญัของการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษา 
และบุคลากรใหม่ในสาขาวิชาชีพ 

 . National League for Nursing ( , cited in Halstead and Billings, 1995; Elis and 

Harley, 1995) ไดก้าํหนดสมรรถนะหรือคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ไวด้งันี 

  .  ใหก้ารบริการครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค 
และการฟืนฟูสภาพ สามารถให้คาํปรึกษาทางดา้นสุขภาพ และให้คาํแนะนาํบนพืนฐานความรู้    

ทางทฤษฎีและการวิจยั 
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  .  ปฏิบติัการพยาบาล โดยการสังเคราะห์ทฤษฎีทางการพยาบาล และศาสตร์อืน ที
เกียวขอ้ง ทงัทางดา้นวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

  .  ใชก้ระบวนการพยาบาล ในการใหก้ารพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและ
ชุมชน 

  .  มีความรับผดิชอบ และพร้อมทีจะไดรั้บการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติัการ
พยาบาล 

  .  ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งมีคุณภาพ โดยใชท้กัษะทางดา้นภาวะผูน้าํ และความรู้
ดา้นนโยบาย และการเมือง 

  .  นาํผลการวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล 

  .  ทาํงานร่วมกบัทีมสุขภาพ และสมาชิกของชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ และ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพของประชาชน 

  .  ปฏิบติัการพยาบาลสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางด้านสุขภาพของประชาชน 
และการเปลียนแปลงทางสังคม 

 . สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดสมรรถนะหรือคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบบัปีพุทธศกัราช  และประกาศใชเ้มือวนัที  กนัยายน 
พ.ศ.  ไวด้งันี 

  .  พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชน ผูต้อ้งการการพยาบาล และบริการสุขภาพ     
ทงัต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดบัประเทศ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั
ความเจบ็ป่วย การฟืนฟสุูขภาพ และการบรรเทาความทุกขท์รมาน 

  .  พยาบาลประกอบวิชาชีพดว้ยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมี
สุขภาพดี และความผาสุกของเพือมนุษย ์ ช่วยใหป้ระชาชนดาํรงสุขภาพไวใ้นระดบัดีทีสุด ตลอด
วงจรชีวิต นบัแต่ปฏิสนธิ ทงัในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเจบ็ป่วย ชราภาพ จนถึงระยะสุดทา้ยของชีวิต 

  .  พยาบาลมีปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาชีพกบัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และประชาชนดว้ย
ความเคารพในศกัดิศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคล ทงัในความเป็นมนุษย ์สิทธิในชีวิต และสิทธิ
ในเสรีภาพเกียวกบัการเคลือนไหว การพูด การแสดงความคิดเห็น การมีความรู้ การตดัสินใจ  
ค่านิยม ความแตกต่างทางวฒันธรรม และความเชือทางศาสนา ตลอดจนสิทธิในความเป็นเจา้ของ 
และความเป็นตวัของบุคคล 

  .  พยาบาลยึดหลกัความยติุธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย ์ร่วมดาํเนินการ 
เพือช่วยให้ประชาชนทีตอ้งการบริการสุขภาพ ไดรั้บความช่วยเหลือดูแลอย่างทวัถึง และดูแลให้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการช่วยเหลือทีเหมาะสมกับความตอ้งการอย่างดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ดว้ย
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ความเคารพในคุณค่าของชีวิต ศกัดิศรี และสิทธิในการมีความสุขของบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั โดย
ไม่จาํกดัชนั วรรณะ เชือชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วยั กิตติศพัทชื์อเสียง สถานภาพในสังคม และ
โรคทีเป็น 

  .  พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ ปฏิบติัการพยาบาลโดยมีความรู้ใน
การกระทาํ และสามารถอธิบายเหตุผลไดทุ้กกรณี พฒันาความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนือง
รักษาสมรรถภาพในการทาํงาน ประเมินผลงานและประกอบวิชาชีพทุกดา้นดว้ยมาตรฐานสูงสุด
เท่าทีจะเป็นไปได ้

  .  พยาบาลพึงป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของผูใ้ชบ้ริการ โดยการร่วมมือ
ประสานงานอยา่งต่อเนืองกบัผูร่้วมงาน และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกระดบั เพือปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม
นโยบาย และแผนพฒันาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พึงปฏิบติัหนา้ทีรับมอบหมายงาน 
และมอบหมายงานอย่างรอบคอบ และกระทาํการอันควร เพือป้องกันอันตราย ซึงหรือ
สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน หรือในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีนัสูง 

  .  พยาบาลรับผดิชอบในการปฏิบติัให้สังคม เกิดความเชือถือไวว้างใจต่อพยาบาล 
และต่อวิชาชีพพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิต ประกอบวิชาชีพดว้ยความมนัคง     

ในจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ใหบ้ริการทีมีคุณภาพเป็นวิสัย เป็นทีประจกัษแ์ก่ประชาชน 
ร่วมมือพฒันาวิชาชีพให้เจริญกา้วหนา้ในสังคมอย่างเป็นเอกภาพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี
และร่วมมือกบัผูอื้นในกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทงัในและนอกวงการสุขภาพ ในระดบั
ทอ้งถิน ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 

  .  พยาบาลพึงร่วมใจในการทาํความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่วิชาชีพการพยาบาล   ร่วมเป็น
ผูน้าํทางการปฏิบติัการพยาบาล หรือทางการศึกษา ทางการวิจยั หรือทางการบริหาร โดยร่วมในการ
นาํทิศทางนโยบาย และแผนเพือพฒันาวิชาชีพ พฒันาความรู้ ทงัในขนัเทคนิค  การพยาบาล ทฤษฎี
ขนัพืนฐาน และศาสตร์ทางการพยาบาล ขนัลึกซึงเฉพาะดา้น ตลอดจน การรวบรวม และเผยแพร่
ความรู้ข่าวสารของวิชาชีพ ทงันีพยาบาลพึงมีบทบาททงัในระดบัรายบุคคล และร่วมมือในระดบั
สถาบนัองคก์รวิชาชีพ ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

  .  พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกบัรับผิดชอบต่อผูอื้น เคารพตนเอง 
รักษาความสมดุลมนัคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณค่าของงาน และทาํงานดว้ยมาตรฐานสูงทงัใน
การดาํรงชีวิตส่วนตวั และในการประกอบวิชาชีพ ในสถานการณ์ทีจาํเป็นตอ้งเสียสละ หรือ
ประนีประนอม พยาบาลพึงยอมรับในระดบัทีสามารถรักษาไวซึ้งความเคารพตนเอง ความสมดุล   

ในบุคลิกภาพ และความมนัคงปลอดภยัในชีวิตของตนเอง เช่นเดียวกบัของผูร่้วมงาน ผูใ้ชบ้ริการ 
และสงัคม 
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 สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาพยาบาล ตามข้อกาํหนดของของสถาบันการศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินผลหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรม-        
ราชชนก ( ) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษาพยาบาลทีพึงประสงคไ์ว ้  คุณลกัษณะ 
คือ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะเชิงสากล สมรรถนะเชิงทกัษะชีวิต และคุณลกัษณะเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองทีดี รายละเอียด ดงันี 

 . สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 

  .  มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการใช้หลกัการทฤษฎีทางการพยาบาล  
กระบวนการพยาบาล และศาสตร์อืนทีเกียวขอ้งเพือให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนได้ทนัต่อ     

การเปลียนแปลง 

  .  มีความรู้ความสามารถ และทกัษะในการใหก้ารพยาบาลแบบองคร์วม 

  .  มีทกัษะในการสอน แนะนาํ ใหค้าํปรึกษาและแกปั้ญหาทีเกียวกบัสุขภาพอนามยั 

  .  มีความสามารถ และทกัษะในการกระตุน้บุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหมี้ส่วนร่วม
ในการส่งเสริม ป้องกนัโรค รักษาพยาบาล และฟืนฟสูภาพของตนเอง 

  .  ปฏิบติัการพยาบาล ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลทีกาํหนดไว ้
และเป็นทีพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

  .  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองใหท้นักบั   

การเปลียนแปลงทางวิทยาการ 

  .  ปฏิบติัการพยาบาล ภายใตก้ฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  .  ปฏิบติัการพยาบาล โดยยึดกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถตดัสินใจ    

เชิงจริยธรรมทางการพยาบาลได ้

  .  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประยกุตภ์ูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ทอ้งถินในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

  .  ปฏิบติัการพยาบาล โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

  .  เป็นแบบอยา่งทางการปฏิบติัการพยาบาลทีดี 

 . สมรรถนะเชิงสากล 

  .  มีทกัษะในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และคิดสร้างสรรค ์

  .  มีทกัษะดา้นบริหารจดัการ 

  .  มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการวจิยัและนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

  .  มีภาวะผูน้าํ และสามารถปฏิบติังาน โดยแสดงถึงการเป็นผูน้าํ และผูต้ามทีดี 
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  .  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี และใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  .  มีทกัษะในการใชภ้าษาสากล ทงัการพดู และการเขียนในการติดต่อสือสารกบัผูอื้น 

  .  สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และพฒันาเครือข่ายการบริการสุขภาพใหค้รอบคลุม
ประชากรทุกกลุ่ม 

 . สมรรถนะเชิงทกัษะชีวิต 

  .  มีทศันคติทีดีต่อตนเอง และต่อวิชาชีพ 

  .  มีความเขา้ใจ และยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น และสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

  .  มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ และมีสุนทรียภาพ 

  .  มีศกัยภาพดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ สามารถติดต่อสือสารกบัผูอื้นไดโ้ดยไม่เลือกชนั
วรรณะ 

  .  มีสุขภาพกาย และจิตดี รู้จกัและรู้ทนัอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง สามารถควบคุม
อารมณ์ของตน และมีความไวต่อความรู้สึกของบุคคลอืน 

 . คุณลกัษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองทีดี 

  .  มีวินยั และรู้จกับทบาทหนา้ทีของตนเอง 

  .  ตระหนกัถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

  .  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  .  มีจิตสาํนึกทีถกูตอ้งเกียวกบัการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 สรุปไดว้่า สมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมตอ้งการมุ่งเนน้ให้ผูส้าํเร็จ
การศึกษาพึงมีคือการปฏิบติัการพยาบาลองคร์วม โดยใชก้ระบวนการพยาบาล  ครอบคลุมมิติของ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและการฟืนฟูสุขภาพ สามารถให้บริการได้
ในทุกระดบัของสถานบริการสุขภาพ มีทกัษะการบริหารจดัการ สอนและนิเทศงานบุคลากรทีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และตดัสอนใจแก้ปัญหาสุขภาพได้ในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ทาํงานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขอืน ๆ ทาํวิจยั และนาํผลการวิจยัมาใช้
ในการปฏิบติัการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ใฝ่รู้และพฒันาตนเอง 
ตลอดจนดาํรงตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
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แนวคดิเกยีวกบัความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ 
 พยาบาลปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัการช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว ชุมชน มีวตัถุประสงค์
เพือผดุงหรือส่งเสริมความมีสุขภาพดีของผูรั้บบริการ สนองตอบต่อความตอ้งการพืนฐานในภาวะ
ปกติ ภาวะเจ็บป่วยหรือแมก้ระทวัวาระสุดทา้ยของชีวิต โดยพยาบาลผูป้ฏิบตัิงานจะมีบทบาท         

ทีเกียวขอ้งกบัการสังเกตสนับสนุน ประคบัประคอง สือสาร จดัการ สอน และดูแล รวมทงัตอ้ง
ทาํงานร่วมกบับุคลากรหลายฝ่ายทีมีส่วนเกียวขอ้งในการดูแลสุขภาพของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ เช่น 
แพทย ์เจา้หนา้ทีสาธารณสุข นักโภชนาการ เป็นตน้ และสถานทีทีพยาบาลปฏิบติังานนนัมีตงัแต่ 

ในโรงพยาบาล ทีบา้น โรงงาน โรงเรียน  นอกจากนันการพยาบาลเนน้การดูแลคนแบบองคร์วม 
(Holistic care) ซึงตอ้งมองคนเป็นบูรณาการของ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทีมีความซบัซอ้น 
ซึงสังคมคาดหวงัว่าจะตอ้งเป็นการบริการทีมีคุณภาพสูงสุด การปฏิบติัการพยาบาลทีจะถือว่า     

เป็นการบริการทีมีคุณภาพสูงสุดนันจะตอ้งครอบคลุมทงัการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค      
การรักษาพยาบาล และการฟืนฟสูภาพ โดยมีกระบวนการพยาบาลเป็นเครืองมือในการปฏิบติั 

 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล 
 กระบวนการพยาบาลเป็นเครืองมือในการปฏิบติัการพยาบาลทีช่วยใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
บริการทีมีคุณภาพ ซึงเป็นทงัแก่นสาระ การปฏิบติัของวิชาชีพการพยาบาลอยา่งมีรูปแบบ ขนัตอน 
เป็นระบบระเบียบทีไม่หยดุนิง ใชไ้ดทุ้กสถานการณ์ ไม่เกียวขอ้งกบัเวลา สถานที โดยมีพืนฐานทาง
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทีแจ่มชดั ซึงนบัว่า กระบวนการพยาบาลอาศยัหลกัการแกปั้ญหาตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ยการดาํเนินงาน  ขนัตอน ไดแ้ก่ การประเมิน ผูรั้บบริการ 
(Assessment) การวินิจฉยัการพยาบาล (Nursing Diagnosis) การวางแผนการพยาบาล (Planning) 
การปฏิบติัการพยาบาล (Implementation) และการประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) (Carlson et al., 

1982, อา้งถึงใน  สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, ) 
 การประเมินผูรั้บบริการ (Assessment)  เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการพยาบาล เป็น
การแสวงหาและพิจารณาเกียวกับขอ้มูลของผูรั้บบริการ การดาํเนินงานจะเริมตน้ด้วยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูรั้บบริการ การดาํเนินงานจะเริมตน้ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัรับ
ผูรั้บบริการโดยอาศยัวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นระบบและมีมาตรฐาน วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตอ้งอาศยัความสามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการตรวจร่างกาย เมือ
รวบรวมขอ้มูลไดเ้พียงพอครบถว้นสมบูรณ์แลว้นาํขอ้มูลมาจดักลุ่มเป็นหมวดหมู่ทีมีความสัมพนัธ์
ซึงกนัและกนั ขอ้มูลทีไม่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอืน ๆ และไม่มีความสาํคญัก็ควรตดัทิงสาํหรับ
กลุ่มขอ้มูลทีมีความสัมพนัธ์กันเมือจดัเรียงเป็นหมวดหมู่แลว้เรียกว่า ขอ้มูลพืนฐาน การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจาํเป็นตอ้งอาศยักรอบแนวคิดหรือความรู้เกียวกับผูรั้บบริการและการพยาบาล 
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(Conceptual Framework of nursing) ทีชดัเจนและตอ้งมีทกัษะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดจน
มีเครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Assessment tool)  

 การวินิจฉยัการพยาบาล (Nursing Diagnosis) เป็นการตดัสินใจหรือการสรุปภาพปัญหา
และสาเหตุซึงไดจ้ากการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล การดาํเนินงานในขนัตอนนีค่อนขา้งสาํคญั 
ตอ้งอาศยัความรู้ความคิดทีเป็นเหตุเป็นผลและการตดัสินใจพยาบาลอย่างชัดเจน การวินิจฉัย       

การพยาบาลเริมตน้โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทีเกบ็รวบรวมมาไดจ้ากขนัตอนการประเมิน ผูรั้บบริการ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนกบักรอบแนวคิด หรือความรู้เกียวกบัผูรั้บบริการ การแปล การวิเคราะห์
ขอ้มูลสามารถแปลผลไดเ้ป็น  ลกัษณะ คือ ) ขอ้มูลพืนฐานทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการจากกรอบ
แนวคิดหรือความรู้เกียวกบัผูรั้บบริการทีเกียวขอ้ง จะแสดงถึงความปกติ หรือไม่มีปัญหา และ 

) ขอ้มูลทีไม่สอดคลอ้งและมีการเบียงเบนไปจากกรอบแนวคิดหรือความรู้เกียวกบัผูรั้บบริการ
ทีเกียวขอ้งจะแสดงถึงความผิดปกติ หรือมีปัญหา (Problem) ประเภทของปัญหาอาจเป็นปัญหาที
เกิดขึนจริง (Actual problem) หรือปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึน (Potential problem) ผลการวิเคราะห์
และแปลผลขอ้มูลไดม้าซึงขอ้วินิจฉัยการพยาบาล ดงันันขอ้วินิจฉัยจะเป็นขอ้ความสรุปเกียวกบั
สภาพปัญหาและสาเหตุ ขอ้ปัญหาทีเกิดขึนกบัผูรั้บบริการเฉพาะราย 

 การวางแผนพยาบาล (Planning) เป็นการวางแผนกิจกรรมทีใชใ้นการแกปั้ญหาของ
ผูรั้บบริการเพือใหบ้รรลุตามเป้าหมายการพยาบาลทีกาํหนดการ การวางแผนจะเริมตน้จากขอ้วินิจฉยั
พยาบาลโดยการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา ปัญหาทีมีความสาํคญัจะไดรั้บการแกไ้ขโดยเร็ว 
การกาํหนดเป้าหมายการพยาบาล การกาํหนดเกณฑก์ารประเมินการพยาบาล การกาํหนดกิจกรรม
พยาบาล เพือแกปั้ญหาและเขียนแผนการพยาบาล (A nursing care plan) ลงในแบบฟอร์มแผนการ
พยาบาลใหเ้ป็นหลายลกัษณะอกัษรทีชดัเจน 

 การปฏิบติัการพยาบาล (Implementation) เป็นขนัตอนของการนาํแผนการพยาบาลที
เขียนขึนในขนัตอนการวางแผนปฏิบติัการดาํเนินงานในขนัตอนทีอาศยัความรู้ และทกัษะเกียวกบั
เทคนิคการพยาบาล หรือกิจกรรมการพยาบาล (Nursing intervention) และศิลปะการปฏิบติัการ
พยาบาลแต่ละครังลงในบนัทึกการพยาบาล (Nurse’s note) ผลการปฏิบติัการพยาบาลจะบนัทึกใน
รูปของพฤติกรรมของผูรั้บบริการทีเปลียนแปลงภายหลงัไดรั้บการพยาบาล การปฏิบติัการพยาบาล
จะตอ้งครอบคลุมใน  ดา้น คือ 

 . การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) พยาบาลเป็นผูใ้หบ้ริการโดยการสอน ใหค้าํแนะนาํ
หรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน กระตุน้ส่งเสริมศกัยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน รวมทงั
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการส่งเสริมสุขภาพ ซึงกิจกรรมดงักล่าว   จะสามารถ
ใหบ้ริการไดท้งัผูที้สุขภาพปกติและมีความเจบ็ป่วย 
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 . การป้องกนัโรค (Prevention) พยาบาลเป็นผูใ้ห้บริการเพือแกปั้ญหาความเจ็บป่วย 
โดยการสอนผูป่้วยและญาติในการป้องกนัโรค การป้องกนัอุบติัเหตุ การลดการแพร่กระจายเชือ 
การบรรเทาการลุกลามของโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรค การให้ภูมิคุ ้มกันและการจัด
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

 . การรักษาพยาบาล (Curation) พยาบาลเป็นผูใ้ห้บริการและบรรเทารักษาปัญหา
สุขภาพของประชาชน โดยอาศยัทฤษฎีทางการพยาบาล และกระบวนการพยาบาลมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัการพยาบาลซึงบริการทีให ้ ไดแ้ก่ การสอนและแนะนาํผูรั้บบริการและญาติในการ
ปฏิบติัตนเมือมีการเจ็บป่วยหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลช่วยเหลือให้ผูป่้วยไดรั้บ     

การตอบสนองทงัทางร่างกาย จิตใจ และสงัคมและเป็นการบริการทีใหโ้ดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิของผูป่้วย 

 . การฟืนฟสูภาพ (Rehabilitation) พยาบาลเป็นผูใ้หบ้ริการเพือส่งเสริมมิใหผู้รั้บบริการ
เกิดความพิการจากโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคโดยการสอนแนะนาํช่วยเหลือ สนับสนุนทงั
ดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และสิงแวดลอ้มรวมทงักระตุน้ให้ผูรั้บบริการมีการฟืนฟูสุขภาพของ
ตนเองอยา่งสมาํเสมอ ต่อเนือง และถูกวิธี เพอืใหผู้รั้บบริการกลบัสู่สภาพเดิมไดม้ากทีสุด และเร็วทีสุด  
 อย่างไรก็ตามแมก้ารปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จะตอ้งยึดหลกัโดยการให้บริการ     

ทีครอบคลุมทงั  ดา้น ดงักล่าว แต่ความรับผิดชอบลกัษณะงานทีปฏิบติังานของพยาบาลแต่ละคน  
ก็มีความแตกต่างกนัออกไปตามระบบบริการ ซึงสามารถแบ่งลกัษณะงานไดต้ามระบบบริการใน    

 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ การปฏิบติังานของโรงพยาบาล และการปฏิบติังานในชุมชน (ลออ หุตางกูร, 
)  

 การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) เป็นขนัตอนของการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการพยาบาลทีให้แก่ผูรั้บบริการหรือการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรม
การพยาบาลทีมีต่อความสาํเร็จในการแกปั้ญหาของผูรั้บบริการ การประเมินผลการพยาบาลจะทาํ
โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลของพฤติกรรมผูร้ับบริการทีเกิดขึนภายหลงัจากการไดรั้บบริการ    
(Actual outcome) กบัพฤติกรรมคาดหวงัทีกาํหนดไวใ้นเกณฑป์ระเมินผล (Outcome criteria) การ
เปลียนแปลงผลขอ้มูลจะสรุปไดเ้ป็น  ลกัษณะ กล่าวคือ 

  . พฤติกรรมของผูรั้บบริการทีเกิดขึนภายหลงัจากไดรั้บการพยาบาล แสดงออกใน
ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมทีกาํหนดไวใ้นเกณฑป์ระเมินผล แสดงวา่ปัญหาไดก้ารแกไ้ขสมบูรณ์ 

  . พฤติกรรมของผูรั้บบริการทีเกิดขึนภายหลงัจากไดรั้บการพยาบาล แสดงออกใน
ลกัษณะทีไม่เปลียนแปลงไปจากขอ้มูลทีเก็บรวบรวมจากการประเมินตงัแต่แรก แสดงถึงปัญหา    
ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข จาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งการมีการปรับปรุงแผนการพยาบาล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

  . ในกรณีทีพบวา่พฤติกรรมของผูรั้บบริการ ทีเกิดขึนขณะประเมินผลการพยาบาล
แสดงถึงแนวโนม้ของปัญหาใหม่ทีแตกต่างไปจากปัญหา ตอ้งทาํการประเมินผูรั้บการบริการและ
วางแผนการพยาบาลใหม่สาํหรับปัญหาทีเกิดขึนใหม่ 

 หน้าทคีวามรับผดิชอบของพยาบาลวชิาชีพ 
 หนา้ทีความรับผดิชอบของพยาบาลวิชาชีพยงัสามารถแบ่งออกตามลกัษณะ  การปฏิบติังาน
ได้อีกเป็น  ลกัษณะ คือ พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพที
ปฏิบติังานในชุมชน มีหนา้ทีความรับผดิชอบ ดงันี 
 . หนา้ทีความรับผดิชอบของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล  
  หนา้ทีความรับผดิชอบของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ รายละเอียด ดงันี 

  .  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 

   ใชค้วามรู้ทกัษะพืนฐานในการให้การพยาบาลโดยตรง แก่ผูป่้วยและครอบครัว
ในหอผูป่้วย หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง โดยใชก้ระบวนการพยาบาลเพือการวางแผนและ    
ให้การพยาบาลแบบองคร์วม มีส่วนร่วมในการใชม้าตรฐานการพยาบาล เพือควบคุมคุณภาพ        
ใหค้วามร่วมมือกบัทีมสุขภาพทีเกียวขอ้ง เพือการดูแลผูป่้วยและครอบครัว รวมถึงการขอคาํปรึกษา
และขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในทีมสุขภาพตามความจาํเป็นไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็น
แบบอยา่งทีดีในการปฏิบติัเชิงวิชาชีพ โดยมีหนา้ทีหลกัดงันี 

   . .  ใชค้วามรู้ทางศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ทีเกียวขอ้งในการประเมิน
ปัญหาให้การวินิจฉัย วางแผนและให้การพยาบาลผูป่้วยและครอบครัว รวมทงัผูป่้วยทีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไดอ้ยา่งปลอดภยั 

   . .  ประสานความร่วมมือกบัทีมสุขภาพทีเกียวขอ้ง เพือกระบวนการดูแลผูป่้วย 
และครอบครัวดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และใหก้ารพยาบาลเพือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป่้วยในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   . .  มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ ตรวจเยยีมผูป่้วยในหน่วยงาน ทีปฏิบติั 

   . .  เฝ้าสังเกต วิเคราะห์อาการ และการเปลียนแปลงของผูป่้วย และดาํเนินการ
ปรึกษาพยาบาลวิชาชีพในระดบัสูง หรือทีมสุขภาพทีเกียวขอ้ง เพือให้ความช่วยเหลือผูป่้วยได้
ทนัท่วงทีก่อนทีจะเขา้สู่ภาวะวกิฤติหรือมีปัญหาซบัซอ้นตามมา 
   . .  ควบคุมดูแลสิงแวดลอ้ม ให้เอือต่อการดูและเหมาะสมทีจะเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติัของนกัศึกษาในทีมสุขภาพทุกระดบั รวมถึงการป้องกนัการแพร่กระจายเชือโรค หรือเสียง
อนัตรายต่อชีวติผูป่้วย เช่น ผูป่้วยติดเชือเอดส์ ผูป่้วยโรคจิตและประสาท เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ
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   . .  ร่วมประชุมปรึกษาหารือกบับุคลากรภายในหอผูป่้วยหรือหน่วยงาน เพือ
ประเมินปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแกไ้ขเพือพฒันาคุณภาพการดูและอยา่งต่อเนือง 

   . .  จดัเตรียมอุปกรณ์ เครืองมือ และเครืองใชที้จาํเป็นในการรักษาพยาบาล ให้
อยูใ่นสภาพทีพร้อมจะใชง้านไดต้ลอดเวลา 
   . .  สอนและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป่้วย และครอบครัว เพือพฒันาความสามารถใน
การดูแลตนเอง และการมีคุณภาพทีดี 

   . .  มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหอผูป่้วย หรือหน่วยงาน
ทีปฏิบติัโดยใชม้าตรฐานการพยาบาล และคู่มือในการปฏิบติัการพยาบาลต่าง ๆ 

   . .  ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือบุคลากรด้านการพยาบาล ทีอยูใ่นความ
รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพือควบคุมคุณภาพของการพยาบาลในหอผูป่้วยหรือหน่วยงาน            
ทีปฏิบติั 

   . .  เป็นแบบอยา่งทีดีในการปฏิบติัการพยาบาล 

  .  ดา้นการบริหารจดัการ 

   มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การดูแลภายในหอผูป่้วย หรือหน่วยงาน เพือให้
เขา้ถึงซึงคุณภาพของการใหบ้ริการ ดงันี 

   . .  มีส่วนร่วมในการสร้างทีมการพยาบาล ทีมีประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วย
และครอบครัว 

   . .  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และแกไ้ขอุปสรรคทีเกิดจากระบบงาน 
บุคคล และสิงแวดลอ้ม 

   . .  มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัในหน่วยงาน  
ทีปฏิบติั 

   . .  ประเมินการทาํงานภายในหอผูป่้วยหรือหน่วยงาน และให้ขอ้มูลทีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาหอผูป่้วยหรือหน่วยงานอยา่งต่อเนือง 

   . .  ร่วมประชุมปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารทางการพยาบาล เพือประเมินคุณภาพ
ของการใหบ้ริการพยาบาลในหอผูป่้วยหรือหน่วยงาน 

   . .  มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รวิชาชีพ 

  .  ดา้นวิชาการ 

   มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการให้แก่บุคลากรดา้นการพยาบาล ให้ความรู้แก่
ผูรั้บบริการ รวมทงัมีส่วนร่วมในการวิจยั และนาํผลการวิจยัมาใชป้รับปรุงคุณภาพการพยาบาล 
ดงันี 
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   . .  มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศพยาบาลทีเขา้ปฏิบติังานใหม่ และผูที้มารับการ
อบรมในหน่วยงาน 

   . .  สอนหรือเป็นพีเลียงให้แก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี พยาบาล
เทคนิคและ/หรือผูช่้วยพยาบาล 

   . .  มีส่วนร่วมในการจดัทาํคู่มือการสอนและการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและครอบครัว
ในหน่วยงาน 

   . .  ใหค้วามร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมในการทาํวิจยัทางการพยาบาล และนาํ
ผลการวิจยัมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานทีปฏิบติัหนา้ทีความรับผดิชอบ 

 . หนา้ทีความรับผดิชอบของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในชุมชน 

  หนา้ทีความรับผดิชอบของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ รายละเอียด ดงันี 

  .  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 

   ใชค้วามรู้และทกัษะพืนฐานในการให้บริการสุขภาพอนามยัแก่บุคคลครอบครัว 
และชุมชน ทีอยู่ในภาวะปกติ มีความเสียงต่อการเจ็บป่วย และมีปัญหาสุขภาพทีตอ้งการการดูแล 
โดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และการพยาบาลเพือส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั ป้องกันการเกิดโรค ฟืนฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ มีส่วนร่วมในการใช้
มาตรฐานการพยาบาลเพือควบคุมคุณภาพ ให้ความร่วมมือกบัมีสุขภาพทีเกียวขอ้งเพือการดูแล
ผูป่้วย และครอบครัว รวมถึงการขอคาํปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในทีมสุขภาพ  
ตามความจาํเป็นไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นแบบอยา่งทีดีในการปฏิบติัเชิงวิชาชีพ ดงันี 

   . .  ใชค้วามรู้ทางศาสตร์พยาบาลและศาสตร์ทีเกียวขอ้งในการประเมินปัญหา
สุขภาพ วางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชน 

   . .  ประสานความร่วมมือกบัทีมสุขภาพทีเกียวขอ้ง 

   . .  ใหก้ารรักษาเบืองต้นอย่างง่าย ๆ ภายใต้ข้อกาํหนดตามระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุข 

   . .  ทาํงานร่วมกบัทีมสุขภาพทีเกียวขอ้ง เพือใหเ้ขา้ถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน
และร่วมวางแผนป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   . .  มีส่วนร่วมในการรณรงคใ์ห้สุขศึกษาแก่ประชาชน เพือส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคทีเกิดขึนในชุมชน 

   . .  มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการพยาบาลในชุมชนดว้ย
การใชม้าตรฐานการพยาบาล และคู่มือในการปฏิบติัการพยาบาลต่าง ๆ 

   ส
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   . .  ใหค้าํแนะนาํและให้ความช่วยเหลือบุคลากรด้านการพยาบาลในการ
แกปั้ญหาเพือควบคุมคุณภาพของการใหบ้ริการพยาบาลในชุมชน 

   . .  มีส่วนร่วมในการวางแผนกับทีมสุขภาพทีเกียวขอ้งในการป้องกันโรค 
และส่งเสริมสุขภาพของชุมชนอยา่งต่อเนือง 

   . .  เป็นแบบอยา่งทีดีในการใหบ้ริการสุขภาพ 

  .  ดา้นการบริหารจดัการ 

   เป็นแนวทางปฏิบติัเช่นเดียวกบัในโรงพยาบาล โดยมุ่งการดูแลสุขภาพอนามยั 
และพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการสุขภาพแก่ชุมชนเป็นสาํคญั 

  .  ดา้นวิชาการ 

   มีหนา้ทีไม่แตกต่างกบัพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติัหนา้ทีในโรงพยาบาล 

 สรุปสมรรถนะหรือคุณลักษณะทีต้องการของผูส้าํเร็จการศึกษาพยาบาล พบว่า
สมรรถนะหรือคุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา ควรประกอบดว้ย  คุณลกัษณะทีสาํคญั คือ )  มี
ความสามารถพืนฐานทีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตในสังคม )มีความสามารถเชิงวิชาชีพ ทีจาํเป็นต่อ
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ )มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบติัตนไดต้ามจริยธรรม 
ขอ้กาํหนดและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัวิชาชีพการพยาบาล 

 
รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
 ใจทิพย ์ เชือรัตนพงษ ์ (2539) ไดร้วบรวมรูปแบบการประเมินหลกัสูตรต่างๆ และสรุปไว ้
ดงันี 
 . การประเมินหลกัสูตรของไทเลอร์ (Ralph W.Tyler) เป็นการยึดความสาํเร็จของ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นเกณฑก์ารตดัสิน โดยอาศยัการวดัพฤติกรรมก่อนและหลงัเรียน และกาํหนดเกณฑ์
ไวล่้วงหนา้วา่ความสาํเร็จระดบัใดจึงถือวา่ประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายทีวางไว ้การประเมินผล 
ลกัษณะนีเป็นการประเมินผลสรุป (Summative evaluation) มากกวา่การประเมินผลความกา้วหนา้ 
(Formative evaluation)  
 2. การประเมินหลกัสูตรของสเตค (The Stake’s Congruence Contingency) เนน้เกียวกบั
ชนิดของขอ้มูลและประเภทกิจกรรมทีปฏิบติัอยูใ่นโครงการเป็นสาํคญั ขอ้มูลทีใชใ้นการประเมิน
หลกัสูตรจาํแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ ขอ้มูลบรรยาย (Descriptive) และขอ้มูลเชิงตดัสิน 
(Judgemental) สเตคใชก้ระบวนการเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลเชิงบรรยายของโครงการทีตอ้งการ
ประเมินกบัขอ้มูลเชิงบรรยายของโครงการอืน ซึงเคยไดเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานมาแลว้ 
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 3. การประเมินหลกัสูตรของโพรวสั (Provus’ Discrepency Evaluation) มีขนัตอนที
สาํคญั 5 ขนั คือ  
  3.  ตงัเกณฑม์าตรฐานของสิงทีตอ้งการวดั 

  3.2 รวบรวมผลการปฏิบติั 

  3.3 ทาํการเปรียบเทียบผลการปฏิบติักบัเกณฑม์าตรฐานทีตงัไว ้

  3.4 ผลของการเปรียบเทียบ จะทาํให้ทราบถึงช่องว่างของความแตกต่างระหวา่ง
เกณฑม์าตรฐานกบัผลการปฏิบติั 

  3.5 ทาํการตดัสินใจ โดยการพิจารณาตดัสินใจทีจะดาํเนินการในสิงใดสิงหนึงเกียวกบั
หลกัสูตร 

 4. การประเมินหลกัสูตรของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) รูปแบบการประเมินนีรู้จกักนั
แพร่หลายในชือวา่รูปแบบ CIPP (CIPP Model) ชือเตม็วา่ “Context-Input-Process-Product Model” 

หรือเรียกอีกชือว่า The Phi Delta Kappa Committee Model รูปแบบนีเป็นการประเมินขอ้มูล 
4 ประเภท คือ  
  4.1 การประเมินบริบท (Context Evaluation ) เป็นการประเมินผลบริบทหรือ
สภาวะแวดลอ้ม เพือใหไ้ดข้อ้มูลในการกาํหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงคต่์างๆของหลกัสูตร 

  4.2 การประเมินปัจจยัเบืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของปัจจยัต่างๆทีมีความเกียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร เช่น อาคารสถานที บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

  4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยงิกระบวนการบริหารและบริการหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียน
การสอน ตลอดจนกระบวนการส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร เป็นตน้ 

  4.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตทีไดจ้าก
หลกัสูตรวา่ ตรงกบัเจตนารมณ์และเป้าหมายของหลกัสูตร หรือเป็นไปตามความคาดหวงัหรือความ
ตอ้งการของสังคมเพียงใด 

 รูปแบบการประเมินผลหลกัสูตรแบบ CIPP  นี เป็นการประเมินผลหลกัสูตรทงัระบบ 
ผูป้ระเมินจะประเมินผลทงั 4 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ แลว้นาํมาพิจารณาดูความสอดคลอ้งและสมัพนัธ์
กนัซึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินค่าของหลกัสูตรรวมทงัทราบว่าส่วนใดของหลกัสูตรใชไ้ด ้
ส่วนใดมีขอ้บกพร่อง เพือจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดียงิขึน 

 5. การประเมินหลกัสูตรของโกว ์(Dors T.Gow) เป็นการประเมินเพือตดัสินคุณภาพของ
หลกัสูตร มี 2 ขนัตอน คือ  
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  5.1 การวิเคราะห์หลกัสูตร โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ โอกาสการเรียนรู้ 
สิงเร้า โครงสร้างของหลกัสูตร และสภาพการเรียนการสอน 

  5.2 การตดัสินคุณภาพของหลกัสูตร โดยนาํขอ้มูลทีวิเคราะห์ มาพิจารณาเปรียบเทียบ
กบัหลกัการและทฤษฎีทางการศึกษาและจิตวิทยา เพือพิจารณาตดัสินวา่หลกัสูตรมีคุณภาพหรือไม่
อยา่งไร 
 
งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 รพีพรรณ วิบูลยว์ฒันากิจ,  สุวลกัษณ์  ตงัประดิษฐ์ และชุติมา ชลประทิน (2545)  ไดศึ้กษา
สมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ปีการศึกษา 
2543 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์ ตามความคิดเห็นของผูส้าํเร็จการศึกษา  
หัวหน้าหอผูป่้วย และพยาบาลประจาํการหรือเพือนร่วมงาน ในดา้นสมรรถนะ เชิงวิชาชีพ ซึง
ประกอบดว้ยความสามารถดา้นการปฏิบติัการพยาบาล การบริหารและภาวะผูน้าํ ความสามารถดา้น
วิชาการและการวิจัย และลกัษณะบุคลิกภาพทีพึงประสงค์ เครืองมือวิจ ัยเป็นแบบสอบถาม  
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล การบริหารและภาวะผูน้าํ และลกัษณะ
บุคลิกภาพทีพึงประสงค ์ผูส้าํเร็จการศึกษาประเมินตนเองว่าอยูใ่นระดบัมาก สรุปสมรรถนะเชิง
วิชาชีพโดยรวม และความสามารถดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง หวัหนา้ หอผูป่้วย หวัหนา้เวร 
พยาบาลประจาํการและผูร่้วมงานประเมินว่า ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล และลกัษณะ
บุคลิกภาพทีพึงประสงคอ์ยู่ในระดบัมาก สมรรถนะเชิงวิชาชีพโดยรวม ความสามารถดา้นการ
บริหารและภาวะผูน้าํ และความสามารถดา้นวิชาการและการวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อจัฉริยา  วชัราวิวฒัน์ และพิริยะลกัษณ์  เพชรห้วยลึก (2546) ไดศึ้กษาคุณภาพผูส้าํเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนือง 
2 ปี) ปีการศึกษา 2543 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ตามการประเมินของผูส้าํเร็จ
การศึกษาและผูบ้งัคบับญัชา โดยคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาครอบคลุมความสามารถในการปฏิบติังาน 
และคุณลกัษณะทางวิชาชีพ  ซึงความสามารถดา้นปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น  ไดแ้ก่  
คุณลกัษณะส่วนบุคคลและคุณลกัษณะการปฏิบติังาน เครืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยั
พบวา่ คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาทงั 2 หลกัสูตร เกียวกบัความสามารถในการปฏิบติั คุณลกัษณะ
ทางวิชาชีพ และคุณภาพโดยรวม ตามการประเมินตนเองของผูส้าํเร็จการศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา ในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คุณภาพของผูส้าํเร็จ
การศึกษาโดยรวม และดา้นคุณลกัษณะทางวิชาชีพอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการปฏิบติังานอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง หลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนือง 2 ปี) คุณภาพโดยรวมและ      
ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 วรรณดี เสือมาก และคณะ ( ) ไดศึ้กษาติดตามคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต แลหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา 

 ของวิทยาลยับรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตามการประเมินของผูส้ําเร็จการศึกษา และ
ผูบ้งัคบับญัชา โดยคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาครอบคลุมความสามารถพืนฐาน ความสามารถ         
เชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึงความสามารถดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพประกอบดว้ย      

 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการพยาบาล การบริหาร การให้ขอ้มูล การสอนและการให้คาํปรึกษา 
การวิจยั และการปฏิบติัการพยาบาล เครืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาทัง  หลักสูตร เกียวกับความสามารถพืนฐาน ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณภาพโดยรวม ตามการประเมินของผูส้ําเร็จการศึกษา ผูร่้วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ อยูใ่นระดบัมาก 
 วรรณดี เสือมาก, อจัริยา วชัราวิวฒัน์ และรจนา พิษาภาพ ( ) ได้ศึกษาติดตาม
คุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา  ของบณัฑิตวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตามการประเมินของผูส้าํเร็จการศึกษา และผูบ้งัคบับญัชา โดย
คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาครอบคลุมความสามารถพืนฐาน ความสามารถเชิงวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึงความสามารถดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ประกอบดว้ย  ดา้น ได้แก่ ดา้น
กระบวนการพยาบาล การบริหาร การให้ขอ้มูล การสอนและการให้คาํปรึกษา การวิจยั และการ
ปฏิบติัการพยาบาล เครืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
เกียวกบัความสามารถพืนฐาน ความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณภาพโดยรวม 
ตามการประเมินของผูส้าํเร็จการศึกษา ผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ อยูใ่นระดบัดี 

 มนัสวี อุดลยรัตน์ และคณะ ( ) ไดศึ้กษาและติดตามผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส รุ่นที  ปีการศึกษา 

 ในดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน คุณลกัษณะพยาบาล และความพึงพอใจในงาน ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและผูส้าํเร็จการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
ปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษาโดยรวม และรายดา้น ตามความคิดเห็นของผูส้าํเร็จการศึกษา และ
ผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลียสูงสุด ส่วนดา้นการส่งเสริม
สุขภาพมีค่าเฉลียตาํสุด คุณลกัษณะพยาบาลของผูส้าํเร็จการศึกษาสองดา้น คือ คุณลกัษณะส่วนตวั 
และคุณลกัษณะการปฏิบติังาน ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา และผูส้ําเร็จการศึกษา อยู่ใน
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ระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจในงานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูส้าํเร็จการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 พอเพ็ญ ไกรนา และฐิติมา ฐิติรุ่งเรือง ( ) ไดศึ้กษาและติดตามผูส้ําเร็จการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา  จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
ตรัง ผลการศึกษาพบว่าบณัฑิตพยาบาลทีสาํเร็จการศึกษาทงัหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต และ
พยาบาลศาสตร์บณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ประเมินความสามารถตนเองทงัในภาพรวมและรายดา้น    
อยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินความสามารถตนเองสูงสุดดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และตาํสุดในดา้น
ความสามารถพืนฐาน สาํหรับความสามารถเชิงวิชาชีพเมือจาํแนกรายดา้นพบว่า มีคะแนนเฉลีย
สูงสุดในดา้นปฏิบติัการพยาบาล ส่วนดา้นการวิจยัมีคะแนนเฉลียตาํสุดทงั  หลกัสูตร พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ประเมินความสามารถตนเองสูงกว่าพยาบาลศาสตรบณัฑิต อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และ .  ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นจรรยาวิชาชีพ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้
ของบณัฑิตทงัสองหลกัสูตรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความสามารถของบณัฑิตพยาบาลทงัสอง
หลกัสูตรไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ความสามารถดา้นการให้ขอ้มูลการสอนและการให้การปรึกษา      
ซึงผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) มีความพึงพอใจมากกว่า         
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของพยาบาลศาสตรบณัฑิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ผูร่้วมงาน
ของบณัฑิตพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทงัสองหลกัสูตรในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยผูร่้วมงานมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นจรรยาวิชาชีพ และตาํทีสุดในดา้นความสามารถ
พืนฐาน ผูร่้วมงานของบณัฑิตพยาบาลทงัสองหลกัสูตรมีความพึงพอใจ ต่อความสามารถของ
บณัฑิตพยาบาลทงัในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 จีรภา นะแส และคณะ ( ) ศึกษาสมรรถนะของบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท 
ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบณัฑิตใน  ดา้น คือ ดา้นความสามารถทางวิชาการ/
การปฏิบติังาน ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผลการวิจยัพบว่าสมรรถนะโดยรวมและสมรรถนะดา้นความสามารถวิชาการ/
การปฏิบติัการ ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงานของบณัฑิตทงัสองหลกัสูตรอยู่ใน
ระดบัมาก สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบณัฑิตหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก ส่วนของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) 
อยู่ในระดบัมากทีสุด สมรรถนะโดยรวมและรายดา้นของบณัฑิตไม่แตกต่างกนั สมรรถนะดา้น
ความสามารถทางวิชาการ/การปฏิบตัิงานของบณัฑิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง 
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 ปี) ตามทศันะผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบณัฑิตมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที
ระดบั .  

 อัจริยา วชัราวิวฒัน์ และคณะ ( ) ได้ศึกษาติดตามผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของวิทยาลยับรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูส้าํเร็จ
การศึกษามีความสามารถด้านพืนฐานอยู่ในระดบัมาก ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น     
อยูใ่นระดบัปานกลาง ความสามารถเชิงวิชาชีพในเรืองกระบวนการพยาบาลอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีบุคลิกภาพและความประพฤติอยูใ่นระดบัดี มีความ
รับผดิชอบในหนา้ที 

 จีรภา นะแสและคณะ ( ) ได้ทาํวิจยัเรืองคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์ของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตามความคิดเห็นของตนเอง  
ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน ผลการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงคโ์ดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  โดยความสามารถทางวิชาการในดา้นปฏิบติัการพยาบาล ดา้นบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมาก        
โดยความสามารถดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก 

 เอือจิต สุขพูล ( ) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตทีสําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา  และปีการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ พบว่า หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
อยู่ในระดบัมากขึนไป ร้อยละ .  และในบณัฑิตทีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ผูใ้ช้
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากขึนปี ร้อยละ .  ส่วนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(ต่อเนือง  ปี) ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  อยู่ใน
ระดบัมากขึนไปร้อยละ .  และในบณัฑิตทีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ผูใ้ชบ้ณัฑิต      
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากขึนไป ร้อยละ .  

 พนัสยา วรรณวิไล และคณะ ( ) ได้ศึกษาติดตามผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา จาํนวน  คน ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูใ้ช้
บณัฑิตในภาพรวมดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพและความสามารถพืนฐาน 
มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  และการ
เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบติังานดา้น ความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความสามารถพืนฐาน ตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยจาํแนกตามหลกัสูตร พบว่าดา้นจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีความแตกต่างกันทีระดับนัยสาํคญั .  ส่วนด้านความสามารถ 
เชิงวิชาชีพ และความสามารถพืนฐาน ไม่แตกต่างกนั 
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 พนัสยา วรรณวิไล และคณะ ( ) ได้ศึกษาติดตามผูส้าํเร็จการศึกษ าหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการปฏิบติังานตามความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  
และการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบติังานดา้น ความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และความสามารถพืนฐาน ตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยจาํแนกตามหลกัสูตร พบว่า 
ดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีความแตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญั .  ส่วนความคิด
เห็นเกียวกบัความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล ดา้นกระบวนการพยาบาล ดา้นการให้ขอ้มูล 
การสอน และการให้คาํปรึกษา ดา้นวิจยั จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล และ
ความสามารถพืนฐาน จาํแนกตามหลกัสูตร มีระดบัคะแนนเฉลียไม่แตกต่างกนั 

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พอทีจะสรุปไดว้่าบณัฑิตทีสาํเร็จ
การศึกษาแลว้ปฏิบติังานในหนา้ทีพยาบาลวิชาชีพอยา่งนอ้ย  ปีขึนไป โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทงัผูส้ําเร็จการศึกษา ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน ลกัษณะเครืองมือทีใช้ในการวิจยัส่วนใหญ่     
เป็นแบบสอบถาม สมรรถนะหรือคุณลักษณะครอบคลุมในเรืองความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานโดยใชก้ระบวนการพยาบาล ครอบคลุมทงั  ดา้น ของการพยาบาล สามารถใหบ้ริการได้
ทุกระดบัของสถานบริการสุขภาพ มีทกัษะการบริหารจดัการ สอนและนิเทศงานบุคลากรทีอยู่ใน
ความรับผดิชอบทาํงานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอืน ๆ มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผลการวิจยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน มีคุณลกัษณะทางวิชาชีพพยาบาล ซึงเป็นลกัษณะทีสําคญั
ทางวิชาชีพ ผลการวิจยัส่วนใหญ่พบวา่ ผลการประเมินตนเองของผูส้าํเร็จการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 
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บทที  

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรือง การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) 
ของผูว้ิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติั
หนา้ทีของผูส้าํเร็จการศึกษาและปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึงปี ตามทศันคติของผูบ้งัคบับญัชา
ของผูส้าํเร็จการศึกษา ซึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการวิจยั ดงันี 
 1.   ประชากรทีศึกษา 
 2.   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
 3.   การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.   การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. ประชากรทีศึกษา 
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 0 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ
เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  แห่ง คือ วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ ์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์และวิทยาลยัพยาบาล  
พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน  คน 
 
2. เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.
2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี  
 ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูบ้งัคบับญัชาขนัตน้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานทีปฏิบติังาน 
ตาํแหน่งในการปฏิบติัการ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตอนที 2 สมรรถนะของบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ ประกอบดว้ย  ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะ
ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน  สมรรถนะ
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 
 มากทีสุด ใหค้ะแนน    5    คะแนน 
 มาก ใหค้ะแนน    4    คะแนน 
 ปานกลาง ใหค้ะแนน    3    คะแนน 
 นอ้ย ใหค้ะแนน    2    คะแนน 
 นอ้ยทีสุด ใหค้ะแนน    1    คะแนน 
 การแปลผลคะแนน 
 คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากทีสุด 
 คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยทีสุด 
 การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
 วิธีดาํเนินการสร้างแบบสอบถามมีขนัตอนดงัต่อไปนี 
 . การกาํหนดกรอบเนือหาเกียวกบัสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาล โดยศึกษาจาก
ตาํรา เอกสารงานวิจยั วิทยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง 
 2.  สร้างเครืองมือและพฒันาแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัและตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งของเนือหา (Content validity) โดยอาจารยที์
ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 ท่าน (ผูท้รงคุณวฒิุ คือ ผูป้ฏิบติังานหรือผูรั้บผดิชอบงานดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรของสถาบนัพระบรมราชชนกและมีคุณวุฒิปริญญาโทขึนไป ในการวิจยัครังนีคือ 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาการศึกษา หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนพยาบาล
ศาสตร์ และพยาบาลวิชาชีพ (ดา้นการสอน) ชาํนาญการพเิศษ) 
 3. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญแลว้
เสนออาจารยที์ปรึกษา  
 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามเพือใหไ้ดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ส่งไปยงัประชากรทีศึกษาทุกคนทางไปรษณีย ์และ
ใหต้อบกลบัทางไปรษณียต์ามทีผูว้ิจยัจ่าหนา้ซองและติดแสตมป์ใหแ้ลว้ โดยทาํการส่งแบบสอบถาม
ในวนัที     1 พฤศจิกายน 2553  
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS สถิติทีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 
บทที  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาเพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของผูส้าํเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับ     

เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จ
การศึกษา ใน  ดา้น คือ ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการ
ทาํงาน  และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูส้าํเร็จการศึกษา ผลจากการนาํ
ขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัเสนอเป็นลาํดบัดงันี 

 ตอนที  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานทีปฏิบติังาน 
และตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

 ตอนที  ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา ใน  ดา้น คือ 
ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตอนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานทีปฏิบติังาน และ
ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 195 คน มีผูต้อบกลบัมาจาํนวน  62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.79 แสดงดงัตารางที  
 

ตารางที 1   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ   

 .   ชาย  35.50 

 .   หญิง  64.50 

รวม  100 
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ตารางที 1   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทวัไป จํานวน ร้อยละ 

. อาย ุ   

 .1  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  ปี  24.20 

 .2   -  ปี  56.50 

 .3  51 ปีขึนไป  19.40 

รวม 62 100 

. สถานทีปฏิบติังาน   

 .   โรงพยาบาลศูนย ์ 2 3.20 

 .   โรงพยาบาลชุมชน 7 11.30 

 .   ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 5 8.10 

 .   โรงพยาบาลทวัไป 8 12.90 

 .   สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 12 19.40 

 .   สถานีอนามยั 28 45.20 

รวม 62 100 

. ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน   

 .   หวัหนา้กลุ่มงานพยาบาล/หวัหนา้พยาบาล 17 27.40 

 .   สาธารณสุขอาํเภอ 12 19.40 

 .   หวัหนา้สถานีอนามยั/ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 33 53.20 

รวม 62 100 

 

 จากตารางที 1 พบว่าผูบ้ ังคบับัญชาระดับตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอายอุยูใ่นช่วง 

-  ปี คิดเป็นร้อยละ 56.50 และส่วนใหญ่ปฏิบติังานทีสถานีอนามยั  คิดเป็นร้อยละ 45.20 และ
ผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้สถานีอนามยั/ศูนยสุ์ขภาพชุมชน คิดเป็นร้อยละ 53.20 
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ตอนท ี  ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัตงิานของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา  
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้ําเร็จการศึกษา 
ใน  ดา้น ดงันี 

 . ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ   
 . ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน   
 . ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอดงัตารางที 2 ตารางที 3 และตารางที 4 ตามลาํดบั ดงันี 

 

ตารางที  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการประเมินสมรรถนะ ดา้นความสามารถ
เชิงวิชาชีพ ในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้ 

 

สมรรถนะด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ 
ความสามารถ 

5 4 3 2 1 X  S.D. ระดับ 

1. สามารถรวบรวมขอ้มูลวินิจฉัยปัญหา ตาม 
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและวางแผน 
การพยาบาลไดค้รบถว้น ทงัทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิต วญิญาณ 

40 

(64.5) 

22 

(35.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.65 

 

0.48 

มาก
ทีสุด 

2. สามารถนาํแผนการพยาบาลไปปฏิบติั   
ไดอ้ย่างเหมาะสมประเมินการปฏิบติัการ
พยาบาล ตลอดจนบนัทึกทางการพยาบาล
ไดค้รบถว้นตามความเป็นจริง 

22 

(35.5) 

39 

(62.9) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.34 

 

0.51 

มาก
ทีสุด 

3. บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การพยาบาลและศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง
เป็นพนืฐานในการปฏิบติัการพยาบาล 

5 

(8.1) 

46 

(74.2) 

11 

(17.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

3.90 

 

0.50 

มาก 
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ตารางที  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการประเมินสมรรถนะ ดา้นความสามารถ
เชิงวิชาชีพ ในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้ (ต่อ) 

 

สมรรถนะด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ 
ความสามารถ 

5 4 3 2 1 X  S.D. ระดบั 

4. ปฏิบติัการพยาบาลโดยคาํ นึ ง ถึ ง ความ   
ตอ้งการ ความเชือ หลกัศาสนา ความพึงพอใจ 
ศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
ผูป่้วยของผูใ้ชบ้ริการ 

15 

(24.2) 

41 

(66.1) 

6 

(9.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.15 

 

0.57 

มาก 

5. ปฏิบติัการพยาบาลทีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน
และรักษามาตรฐานการพยาบาล ที
ครอบคลุมการดูแล รักษาส่งเสริม ป้องกนั
และฟืนฟ ู

39 

(62.9) 

23 

(37.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.63 

 

0.49 

มาก
ทีสุด 

. ส่งเสริม แนะนาํผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความสามารถ
ในการดูแลตนเองได้ตรงกับปัญหาและ
ความตอ้งการ 

21 

(33.9) 

 

41 

(66.1) 

 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.34 

 

0.48 

มาก
ทีสุด 

. สามารถแสดงภาวะผูน้าํ ติดต่อประสานงาน 
นิเทศและติดตามงานตามสถานการณ์ได้
เหมาะสมครบถว้น 

14 

(22.6) 

 

29 

(46.8) 

 

19 

(303.6) 

 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

3.92 

 

0.73 

มาก 

. รู้จกัสังเกต ตงัคาํถาม ศึกษาคน้ควา้และใช้
ข้อมูลในการแก้ปัญหาตลอดทังการนํา
ผลการวจิยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

14 

(22.6) 

 

42 

(67.7) 

 

6 

(9.7) 

 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.13 

 

0.56 

มาก 

เฉลยี      
4.26 

 

0.54 

 

มาก 

ทีสุด 

 

 จากตารางที  พบว่าผูบ้ ังคับบัญชาระดับต้นของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะด้านความสามารถเชิงวิชาชีพของผูส้าํเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตร โดยรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ .  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทีสุด   
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .  เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบว่า ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 
ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถรวบรวมขอ้มูลวินิจฉยัปัญหาตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และวางแผน
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การพยาบาลไดค้รบถว้น ทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทีสุด  และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลีย
ตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษาบูรณาการความรู้และประยุกต์ใชท้ฤษฎีการพยาบาลและศาสตร์ อืน ๆ 
ทีเกียวขอ้งเป็นพืนฐานในการปฏิบติัการพยาบาล โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . 0 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการประเมินสมรรถนะ ดา้นความสามารถ

พืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน ในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

 

สมรรถนะด้านความสามารถ 

พนืฐานทีส่งผลต่อการทํางาน 

ความสามารถ 

     X  S.D. ระดบั 
. มีความสามารถในการพดู ฟัง 

อ่าน  เ ขียน  ภาษาไทย  และ
ภาษาสากล ระดบัพืนฐานใน
ชีวิตประจาํวนั 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

.  

 

.  

ปาน
กลาง 

. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

.  

 

.  

 

มาก 

. มีความสามารถในการปรับตวั 
และสามารถทํางานร่วมกับ
ผูอื้นได ้

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( . ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

.  

 

.  

 

มาก 

4. มีการแสดงออกทางอารมณ์ 
การเผชิญความเครียดได ้

19 

(30.6) 

29 

(46.8) 

14 

(22.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.08 

 

0.73 

 

มาก 

5. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
คิดแกปั้ญหาได ้

16 

(25.8) 

40 

(64.5) 

5 

(8.1) 

1 

(1.6 

0 

(0) 

 

4.15 

 

0.62 

 

มาก 
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ตารางที   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัผลการประเมินสมรรถนะ ดา้นความสามารถ
พืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน ในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ (ต่อ) 

 

สมรรถนะด้านความสามารถ 

พนืฐานทีส่งผลต่อการทํางาน 

ความสามารถ 

     X  S.D. ระดบั 
6. 

 

ศึ กษ าค้นคว้า แ ละพัฒน า
ตนเองอยา่งต่อเนือง 

11 

(17.7) 

21 

(33.9) 

25 

(40.3) 

4 

(6.5) 

1 

(1.6) 

 

3.59 

 

0.91 

 

มาก 

7. 

 

มีความสามารถในการสือสาร
ระหวา่งบุคคล 

26 

(41.9) 

28 

(45.2) 

8 

(12.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.30 

 

0.69 

มาก 

ทีสุด 

8. มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม 28 

(45.2) 

26 

(41.9) 

8 

(12.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.32 

 

0.70 

 

มาก 

 เฉลยี      3.95 0.69 มาก 

  

 จากตารางที  พบว่าผูบ้ ังค ับบัญชาระดับต้นของผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน
ของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบวา่ ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือผูส้าํเร็จ
การศึกษามีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .70 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุด และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษา มีความสามารถ
ในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาสากล ระดบัพืนฐานในชีวิตประจาํวนั โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินสมรรถนะ  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

 

 จากตารางที  พบว่าผูบ้ ังค ับบัญชาระดับต้นของผู ้สํา เ ร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรโดยรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบว่า ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลีย
สูงสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นแบบอย่างพยาบาลทีดี ปฏิบตัิตนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวฒันธรรม

สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความสามารถ 

5 4 3 2 1 X  S.D. ระดับ 

1. ตรงต่อเวลา ซือสัตย์ต่อตนเองและ
หนา้ที กตญั ูรู้คุณ มีความละอายต่อบาป 

30 

(48.4) 

32 

(51.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.48 0.50 มาก
ทีสุด 

2. รักษาระเบียบวนิยั มีการดาํเนินชีวติ
อยา่งมีคุณธรรม รู้จกัพจิารณาและ
เลือกปฏิบติัในสิงทีถูกตอ้ง 

25 

(40.3) 

29 

(46.8) 

8 

(12.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.27 0.68 มาก
ทีสุด 

3. ใหค้วามช่วยเหลือและเตม็ใจช่วยเหลือ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยทีไม่หวงัผลตอบแทน 

22 

(35.9) 

39 

(62.9) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.34 

 

0.51 

มาก
ทีสุด 

4. 

 

ไม่เปิดเผยความลบัของผูใ้ชบ้ริการ 

 
27 

(43.5) 

35 

(56.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.44 

 

0.50 

มาก
ทีสุด 

5. 

 

ปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั 

5 

(8.1) 

33 

(53.2) 

24 

(38.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

3.69 

 

0.62 

มาก 

 
6. 

 

ยกยอ่งใหเ้กียรติเพอืนร่วมวชิาชีพ 

 
23 

(37.1) 

39 

(62.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.37 

 

0.49 

มาก
ทีสุด 

7 เป็นแบบอย่างพยาบาลทีดีปฏิบติัตนได้
อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมประเพณี 

41 

(66.1) 

21 

(33.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.66 

 

0.48 

มาก
ทีสุด 

8. ศรัทธาในวชิาชีพพยาบาล 17 

(27.4) 

31 

(50.0) 

14 

(22.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

 

4.05 

 

0.56 

มาก 

 
 เฉลยี      4.29 0.56 มาก 

ทีสุด 
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ประเพณีโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการประเมินอยู่ในระดบั
มากทีสุด และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษาปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตวั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .69 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั . 2 ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัมาก 

 

ตารางที  5 การประเมินสมรรถนะตามสถานทีในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะด้านความสามารถ
เชิงวิชาชีพ 

โรงพยาบาล 
สํานักงาน
สาธารณสุข 

สถานีอนามยั 
P-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.สามารถรวบรวมขอ้มูล
วินิจฉัยปัญหา ตาม ความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและ
วางแผน การพยาบาลไดค้รบถว้น 
ทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม 
และจิต วญิญาณ 

4.47 0.51 4.67 0.48 4.73 0.45 0.07 

2.  สามารถนาํแผนการ
พยาบาลไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมประเมินการ
ปฏิบติัการพยาบาล ตลอดจน
บนัทึกทางการพยาบาลได้
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

4.35 0.61 4.25 0.44 4.36 0.48 0.27 

3. บูรณาการความรู้และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล
และศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง
เป็นพนืฐานในการปฏิบติัการ
พยาบาล 

3.88 0.33 3.75 0.44 3.97 0.58 0.13 
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ตารางที  5 การประเมินสมรรถนะตามสถานทีในการปฏิบติังาน (ต่อ) 
 

สมรรถนะด้านความสามารถ
เชิงวิชาชีพ 

โรงพยาบาล 
สํานักงาน
สาธารณสุข 

สถานีอนามยั 
P-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

4. ปฏิบติัการพยาบาลโดย
คาํ นึ ง ถึ งความ    ตอ้งการ ความ
เชือ หลกัศาสนา ความพึงพอใจ 
ศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิผูป่้วยของผูใ้ชบ้ริการ 

4.18 0.53 3.83 0.56 4.24 0.55 0.87 

5. ปฏิบติัการพยาบาลทีมี
คุณภาพไดม้าตรฐานและรักษา
มาตรฐานการพยาบาลที
ครอบคลุมการดูแล รักษา
ส่งเสริม ป้องกนัและฟืนฟ ู

4.47 0.51 4.67 0.48 4.70 0.46 0.12 

6. ส่งเสริม แนะนาํผูใ้ชบ้ริการให้
มีความสามารถในการดูแลตนเอง
ไดต้รงกบัปัญหาและความ
ตอ้งการ 

3.88 0.33 3.75 0.44 3.97 0.58 0.13 

. สามารถแสดงภาวะผูน้าํ ติดต่อ
ประสานงาน นิเทศและติดตาม
งานตามสถานการณ์ได้
เหมาะสมครบถว้น 

3.76 0.75 3.67 0.48 4.09 0.76 0.34 

8.รู้จกัสงัเกต ตงัคาํถาม ศึกษา
คน้ควา้และใชข้อ้มูลในการ
แกปั้ญหาตลอดทงัการนาํ
ผลการวจิยัมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 

4.11 0.49 4.00 0.72 4.18 0.52 0.87 
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ตารางที  5  การประเมินสมรรถนะตามสถานทีในการปฏิบติังาน (ต่อ) 
 

สมรรถนะด้านความสามารถ
พนืฐานทีส่งผลต่อการทํางาน 

โรงพยาบาล 
สํานักงาน
สาธารณสุข 

สถานีอนามยั 
P-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.มีความสามารถในการพดู ฟัง 
อ่าน เขียน ภาษาไทย และ
ภาษาสากล ระดบัพนืฐานใน
ชีวติประจาํวนั 

3.35 0.86 3.58 1.05 3.24 0.86 0.80 

2.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

4.00 0.00 3.58 0.65 3.88 0.48 0.16 

3.มีความสามารถในการปรับตวั 
และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น
ได ้

4.12 0.70 4.00 0.41 3.91 0.57 0.30 

4.มีการแสดงออกทางอารมณ์ 
การเผชิญความเครียดได ้

3.94 0.75 4.17 0.70 4.12 0.73 0.72 

5.มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละคิด
แกปั้ญหาได ้

4.00 0.61 4.00 0.83 4.27 0.51 0.31 

6.ศึกษาคน้ควา้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนือง 

3.88 0.78 3.92 0.97 3.33 0.88 0.39 

7.มีความสามารถในการสือสาร
ระหวา่งบุคคล 

4.12 0.70 4.00 0.72 4.48 0.61 0.20 

8.มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม 4.18 0.73 4.00 0.72 4.52 0.61 0.27 
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ตารางที  5 การประเมินสมรรถนะตามสถานทีในการปฏิบติังาน (ต่อ) 
 

สมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

โรงพยาบาล อนามยั 
สาํนกังาน
สาธารณสุข P-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.ตรงต่อเวลา ซือสตัยต่์อตนเอง
และหนา้ที กตญั ูรู้คุณ มีความ
ละอายต่อบาป 

4.24 0.44 4.58 0.50 4.58 0.50 0.02* 

2.รักษาระเบียบวนิยั มีการ
ดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม รู้จกั
พจิารณาและเลือกปฏิบติัในสิง
ทีถูกตอ้ง 

4.12 0.70 4.00 0.72 4.45 0.61 0.26 

3.ใหค้วามช่วยเหลือและเตม็ใจ
ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ โดยทีไม่
หวงัผลตอบแทน 

4.35 0.61 4.25 0.44 4.36 0.48 0.27 

4.ไม่เปิดเผยความลบัของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

4.18 0.39 4.50 0.51 4.55 0.50 0.01* 

5.ปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 

3.88 0.49 3.42 0.50 3.70 0.68 0.12 

6.ยกยอ่งใหเ้กียรติเพอืนร่วม
วชิาชีพ 

4.35 0.49 4.25 0.44 4.42 0.50 0.27 

7.เป็นแบบอยา่งพยาบาลทีดีปฏิบติั
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
วฒันธรรมประเพณี 

4.53 0.51 4.67 0.48 4.73 0.45 0.23 

8.ศรัทธาในวชิาชีพพยาบาล 3.82 0.64 4.17 0.70 4.12 0.73 0.28 

* มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที p-value < 0.05 
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จากตารางที 5 พบวา่สมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอ้ 1. ตรง
ต่อเวลา ซือสตัยต่์อตนเองและหนา้ที กตญั ูรู้คุณ มีความละอายต่อบาป และ ขอ้ 4.ไม่เปิดเผยความลบั
ของผูใ้ชบ้ริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เมือทดสอบดว้ย Post Hoc Tests ดว้ย
เครืองมือ LSD กบั Tamhane ใหผ้ลดงัตารางที 6 และ 7 ดงันี 

ตารางที 6  ผลการทดสอบ Post Hoc Test ในดา้นตรงต่อเวลา ซือสตัยต่์อตนเองและหนา้ที 
กตญั ูรู้คุณ มีความละอายต่อบาป 

Test โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข 
อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ

ชุมชน 

LED 

โรงพยาบาล 

 

- 

 

* 

 

* 

สํานักงานสาธารณสุข * - - 

อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

* - - 

Tamhane 

โรงพยาบาล 

 

- 

 

* 

 

* 

สํานักงานสาธารณสุข * - - 

อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

* - - 

  

จากตารางที 6 พบวา่ ผูที้ทาํงานในโรงพยาบาลมีผลประเมินดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ หวัขอ้ตรงต่อเวลา ซือสตัยต่์อตนเองและหนา้ที กตญั ูรู้คุณ มีความละอายต่อบาป 

แตกต่างจากผูที้ทาํงานสาํนกังานสาธารณสุข และอนามยั/ ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 
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ตารางที 7 ผลการทดสอบ Post Hoc Test ในดา้นไม่เปิดเผยความลบัของผูใ้ชบ้ริการ  

Test โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข 
อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ

ชุมชน 

LED 

โรงพยาบาล 

 

- 

 

- 

 

* 

สํานักงานสาธารณสุข - - - 

อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

* - - 

Tamhane 

โรงพยาบาล 

 

- 

 

* 

 

* 

สํานักงานสาธารณสุข * - - 

อนามัย/ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

* - - 

 

จากตารางที 7 พบวา่ ผูที้ทาํงานในโรงพยาบาลมีผลประเมินดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ หวัขอ้ไม่เปิดเผยความลบัของผูใ้ชบ้ริการ แตกต่างจากผูที้ทาํงานอนามยั/ ศูนย์
สุขภาพชุมชน 

 สรุปผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา ใน  ดา้น คือ 
ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูส้ําเร็จการศึกษา ผลจากการนาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม     

มาวิเคราะห์ พบว่าผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ
ของบณัฑิตพยาบาลทีสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยมีสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
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จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สูงสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด และตาํสุดคือ
สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 

 



 

 
บทที  

สรุปผลและอภิปรายผลการวจัิย 
 

 จากการดาํเนินการศึกษาเพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ของผูว้ิจยั สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ประกอบดว้ย 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการดาํเนินการวิจยั สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 
ตามลาํดบัดงันี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการดาํเนินการศึกษาเพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษา
ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ของผูว้ิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี 
 . จาํนวนและร้อยละของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา  ตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีอายอุยูใ่นช่วง 

-  ปี คิดเป็นร้อยละ 56.50 และส่วนใหญ่ปฏิบติังานทีสถานีอนามยั คิดเป็นร้อยละ 5.20 และ
ผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่เป็นหวัหนา้สถานีอนามยั /ศูนยสุ์ขภาพชุมชน คิดเป็นร้อยละ 53.20 
 . ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบติังานตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 
(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็น
เกียวกับสมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยรวม             
มีค่าเฉลียเท่ากบั .  ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .54         
เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบวา่ ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถรวบรวมขอ้มลู
วินิจฉยัปัญหาตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และวางแผนการพยาบาลไดค้รบถว้น ทงัทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  สงัคม และจิตวิญญาณ โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั  .   ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั   .
ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทีสุด และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษาบูรณาการ
ความรู้และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลและศาสตร์อืน ๆ ทีเกียวข้องเป็นพืนฐานในการ



 
 

 

ปฏิบติัการพยาบาล โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .50 ผลการประเมินอยู่
ในระดบัมาก 
 3. ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดับตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  พ.ศ.2545 
(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็น
เกียวกบัสมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
โดยรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .69 
เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบวา่ ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษามีทกัษะ    ในการทาํงาน
เป็นทีม โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั . 2 ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .70 ผลการประเมินอยู่ในระดบั
มากทีสุด และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษา  มีความสามารถในการพดู ฟัง อ่าน เขียน 
ภาษาไทย และภาษาสากล ระดบัพืนฐานในชีวิตประจาํวนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั . 0 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 . ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสมรรถนะในการปฏิบติังานตามความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาระดับตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 
(หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) มีความคิดเห็น
เกียวกับสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูส้ําเร็จการศึกษา           
ตามหลกัสูตรโดยรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั .   ผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .56 เมือพิจารณารายตวัชีวดัพบว่า ตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษา
เป็นแบบอยา่งพยาบาลทีดี ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมประเพณีโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 
.  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั . 8 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทีสุด และตวัชีวดัทีมีค่าเฉลีย
ตาํสุดคือผูส้าํเร็จการศึกษาปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .62 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
 สรุปผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา ใน  ดา้น คือ 
ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ  ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน  และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูส้ําเร็จการศึกษา ผลจากการนาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม   
มาวิเคราะห์ พบว่าผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสมรรถนะ
ของบณัฑิตพยาบาลทีสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยมีสมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ สูงสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .56 ผลการ



 
 

 

ประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด รองลงมาคือ สมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากบั .  ค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .54 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มากทีสุด และตาํสุดคือ
สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .69 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูส้ํา เ ร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2549) ตามความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้าํเร็จการศึกษา ใน  ดา้น คือ 
ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน และดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูส้าํเร็จการศึกษา ผูว้ิจยัอภิปรายผลมีรายละเอียด ดงันี 
 . สมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ อยู่ในระดบัมากทีสุด 
โดยตวัชีวดัทีมีค่าเฉลียสูงสุด .   ± 0.70  คือ ผูส้าํเร็จการศึกษาสามารถรวบรวมขอ้มูลวินิจฉัย
ปัญหาตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและวางแผนการพยาบาลไดค้รบถว้น ทงัทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทงันีเนืองจากสมรรถทางวิชาชีพนีเป็นงานหลกัทีพยาบาลตอ้งปฏิบติั
อยา่งสมาํเสมอ  ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีเนน้ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีความสามารถ
เชิงวิชาชีพในการให้บริการพยาบาล โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล
และศาสตร์สาขาอืนทีเกียวขอ้ง ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การฟืนฟูสภาพ และการ
รักษาพยาบาลตามความตอ้งการและสิงแวดลอ้มของผูใ้ชบ้ริการ มีความสามารถในการบริหาร
จดัการทางการพยาบาล การสอน มีส่วนร่วมในการทาํวิจยัหรือนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการพยาบาล 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพนสัยา วรรณวิไล และคณะ ( ) ไดศึ้กษาติดตามผูส้าํเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตและพยาบาลศาสตร์บณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บณัฑิตใน
ภาพรวม ดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ ดา้นจรรณยาบรรณวิชาชีพ และดา้นความสามารถพืนฐาน
มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.13, SD = .59) รวมถึงการศึกษาของ อจัริยา วชัราวิวฒัน์ และ
คณะ ( ) ได้ศึกษาติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษามีความสามารถพืนฐานอยู่
ในระดบัมาก ความสามารถเชิงวิชาชีพในเรืองกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้น



 
 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นระดบัดีมาก นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ในงานวิจยัของ   
รพีพรรณ วิบูลยว์ฒันกิจ, สุวลกัษณ์ ตงัประดิษฐ์ และชุติมา ชลประทิน ( ) ทีพบว่าในด้าน
สมรรถนะเชิงวิชาชีพผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สวรรคป์ระชารักษ ์ตามการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานมีความสามารถในการปฏิบติัการ
พยาบาลสูงกวา่ความสามารถดา้นวิชาการและการวิจยั 
 . สมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อ
การทาํงานของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอน
การศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้ อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเนืองมาจากในปัจจุบนัการจดัการศึกษาในหลกัสูตรไม่ไดมุ่้งเนน้
แต่พฒันาความสามารถในเชิงวิชาชีพการพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่การจดัการเรียนการสอนและ
การจดักิจกรรมนกัศึกษามุ่งเนน้การพฒันาสมรรถนะอืนร่วมดว้ย เช่นการทาํงานเป็นทีม การสือสาร 
การคิดและการใชเ้หตุผล การตดัสินใจ การแสดงออกทางอารมณ์แลการปรับตวัต่อการเปลียนแปลง 
รวมถึงการพฒันาสมรรถนะในเชิงสากล เช่น ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ และความสามารถ 
ในการใชภ้าษาองักฤษ เพือใหน้กัศึกษามีทกัษะและพร้อมทีจะดาํเนินชีวิตในสังคมและชีวิตการทาํงาน 
ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสภาการพยาบาล (มหาวิทยาลยัมหิดล, คณะพยาบาลศาสตร์, ) ที
กาํหนดเกียวกบัสมรรถนะหลกัของพยาบาลวิชาชีพว่า ควรจะมีสมรรถนะเกียวกบัการติดต่อสือสาร 
การบริหารจดัการตนเองและงานทีรับผิดชอบ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนืองเพือสร้างคุณค่าในตนเองดว้ย อย่างไรก็ตามความสามารถพืนฐานดา้นต่างๆ
ส่วนใหญ่มีการประเมินอยู่ในระดบัมากถึงมากทีสุด ยกเวน้ตวัชีวดัเรืองความสามารถในการพูด 
ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาสากล ระดบัพืนฐานในชีวิตประจาํวนัมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ทงันีอาจเนืองมาจากพยาบาลทาํงานส่วนใหญ่ในชุมชน ทาํให้การใชภ้าษาสากลนอ้ย ไม่ไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเด่นชดั เหมือนความสามารถพืนฐานดา้นอืนๆ 
 . สมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษา
สาํหรับเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) ตามการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้      
อยูใ่นระดบัมากทีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอจัริยา วชัราวิวฒัน์ พิริยะลกัษณ์ เพชรห้วยลึก 
และรสติกร ขวญัชุม ( ) ทีไดศึ้กษาคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพพบว่า     
อยูใ่นระดบัมาก รวมถึงการศึกษาของวรรณดี เสือมากและคณะ ( ) ทีไดศึ้กษาคุณภาพผูส้าํเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตปีการศึกษา  ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี        
สุราษฎร์ธานีตามการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้และผูส้าํเร็จการศึกษา ซึงพบวา่ ความสามารถ



 
 

 

ดา้นจรรยาวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมาก พร้อมทงัการศึกษาของ วรรณดี เสือมาก, อจัริยา   วชัราวิวฒัน์ 
และรจนา พิษาภาพ ( ) ทีไดศึ้กษาคุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต 
ปีการศึกษา  ถึงปีการศึกษา  ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ตาม
การประเมินของผูบ้งัคบับญัชาระดับตน้และผูส้าํเร็จการศึกษา ซึงพบว่าความสามารถ ดา้น
จรรยาวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองมาจากในขณะทีศึกษา ผูส้าํเร็จการศึกษาไดรั้บ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จากกระบวนการเรียนการสอน ทีมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทงักิจกรรมในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยมุ่งเนน้การ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาเป็นระยะอย่าง
ต่อเนือง เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรทีมุ่งเนน้ให้ผูส้าํเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นหลกัในการปฏิบติัการพยาบาล การดาํรงชีวิต และปรัชญา
ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ทีกล่าวไวว้่าวิทยาลยัมีเจตจาํนงในการให้การศึกษา เพือให้ได้
ผูส้าํเร็จการศึกษาทีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข  อยา่งไรก็ตามตวัชีวดัทีมีค่าเฉลีย
ตาํสุด 3.69 ± 0.62 คือผูส้าํเร็จการศึกษาปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั 
เนืองจากปัจจุบนัสภาพสังคม วฒันธรรมทีเปลียนไปอยา่งรวดเร็ว คนส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้ทีจะเอาตวัรอด
และดาํเนินชีวิตในสงัคมได ้ทาํใหบ้างคนอาจมองประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวมได ้
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ด้านสถานศึกษา 
 . สนบัสนุนใหมี้การพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน เพือเพิมขีดความสามารถ
ของผูเ้รียน ในเรืองต่าง ๆ ดงันี 
  .  ความสามารถในเรืองการวิจยั 
  .  ความสามารถในเรืองการใชภ้าษาองักฤษในการสือสาร 
 . พฒันาคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน เพือเพิมขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ ของ
ผูเ้รียน ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วดา้นสงัคม และเทคโนโลย ี
 . ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแลว้ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนเกียวกบักิจกรรมดา้นจิตอาสา 
เพือใหผู้เ้รียนนาํความรู้ ไปพฒันาสังคมในรูปแบบบาํเพญ็ตนโดยไม่แสวงหาผลตอบแทน อนัจะเป็น
การปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 



 
 

 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 
 . ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาศักยภาพหรือสมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษา     
ในดา้นการวิจยั 
 . ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาศักยภาพหรือสมรรถนะของผูส้าํเร็จการศึกษา     
ในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
 



 
 

 

รายการอ้างองิ 
 
กระทรวงสาธารณสุข. สาํนักงานปลัดกระทรวง. สถาบันพระบรมราชชนก.  ( ). หลกัสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสําหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. )  นนทบุรี:  สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

จีรภา นะแส และคณะ. ( ). “สมรรถนะของบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร-
บณัฑิตและหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  วิทยาลยั
พยาบาลราชชนนีชยันาท ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และบณัฑิต.” งานวิจยั
ดา้นพยาบาล ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก 
สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.  

 . ( ). “สมรรถนะของบณัฑิตทีพึงประสงคข์องผูส้าํเร็จการศึกษา วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา  ตามความเห็นของตนเอง ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูร่้วมงาน.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

พอเพญ็ ไกรนา และฐิติมา ฐิติรุ่งเรือง. ( ). “การติดตามผลบณัฑิตพยาบาลทีสาํเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.” งานวิจัยด้านพยาบาล  
ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข.  

พนสัยา วรรณวิไล และคณะ. ( ). “การติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
และพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา.” งานวิจยัด้านพยาบาล ทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

พิสณุ  ฟองศรี. (2550). การเขียนรายงานการประเมินโครงการ. พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ : บริษทั 
พรอพเพอร์ตีพรินท ์จาํกดั. 

 . ( ). เทคนิควธีิประเมินโครงการ.  พิมพค์รังที . กรุงเทพฯ : บริษทั พรอพเพอร์ตี 
พรินท ์จาํกดั. 

มนสัวี อดุลยรัตน์ และคณะ. ( ).  “ติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยั 
พยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 



 
 

 

รพีพรรณ วิบูลยว์ฒันากิจ, สุวลกัษณ์ ตงัประดิษฐ ์และชุติมา ชลประทิน. (2545). “สมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของผูส้าํเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา  
วิทยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ.์" งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนบัสนุนจาก
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข. 

ลออ หุตางกรู. ( ). “คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพทางการพยาบาล.” ใน เอกสารประกอบการสอน
ชุดวชิาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลหน่วยที -  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

- . กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ.์ 
วรรณดี เสือมาก และคณะ. ( ). “การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล 
ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข.  

วรรณดี เสือมาก, อจัริยา วชัราวิวฒัน ์และรจนา พิษาภาพ. ( ). “การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา  ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

 . ( ). “การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 
 ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนับสนุน

จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระบรมราชชนก สาํนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข. 

 . ( ). “การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 
 ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนับสนุน

จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระบรมราชชนก สาํนักงานปลดักระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข. 

อจัฉริยา  วชัราวิวฒัน์ และพิริยะลกัษณ์  เพชรหว้ยลึก. (2546). “คุณภาพผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเนือง  ปี) ปีการศึกษา 

 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชะนี สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนับสนุน
จากวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนักงานปลดักระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข. 



 
 

 

อจัริยา วชัราวิวฒัน์ และคณะ. ( ). “ศึกษาติดตามผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 

เอือจิต สุขพลู. ( ). “ควมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  และ  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.” งานวิจยัดา้นพยาบาล ทุนสนบัสนุนจากวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของพยาบาลหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  
(หลกัสูตรเทยีบโอนการศึกษาสําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) 
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 ตอนท ี    สมรรถนะของบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ ประกอบดว้ย  ดา้น 
 . สมรรถนะดา้นความสามารถเชิงวิชาชีพ 
 . สมรรถนะดา้นความสามารถพืนฐานทีส่งผลต่อการทาํงาน  
 . สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 โดยพิจารณาวา่...................................................................................................................   
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 คะแนนระดบั   หมายถึง   บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในระดบัพอใช้ 
 คะแนนระดบั   หมายถึง   บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในระดบัต้องปรับปรุง 

รายการ ระดับคะแนน 
     

สมรรถนะด้านความสามารถเชิงวชิาชีพ 
. สามารถรวบรวมขอ้มูล วินิจฉยัปัญหาตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
และวางแผนการพยาบาลไดค้รบถว้น ทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
จิตวิญญาณ 

     

. สามารถนาํแผนการพยาบาลไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ประเมินการ
ปฏิบติัการพยาบาล ตลอดจนบนัทึกทางการพยาบาลไดค้รบถว้นตามความ
เป็นจริง 

     

. บูรณาการความรู้และประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการพยาบาลและศาสตร์อืน ๆ    
ทีเกียวขอ้งเป็นพนืฐานในการปฏิบติัการพยาบาล 

     

. ปฏิบติัการพยาบาลโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ ความเชือ หลกัศาสนา 
ความพึงพอใจ ศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์และสิทธิผูป่้วยของผูใ้ชบ้ริการ 

     

 ปฏิบติัการพยาบาลทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและรักษามาตรฐาน 
การพยาบาลทีครอบคลุมการดูแล รักษา ส่งเสริม ป้องกนัและฟืนฟ ู

     

. ส่งเสริม แนะนาํผูใ้ชบ้ริการใหมี้ความสามารถในการดูแลตนเองไดต้รง
กบัปัญหาและความตอ้งการ 

     

. สามารถแสดงภาวะผูน้าํ ติดต่อประสานงาน นิเทศและติดตามงานตาม
สถานการณ์ไดเ้หมาะสมครบถว้น 

     

. รู้จกัสงัเกต ตงัคาํถาม ศึกษาคน้ควา้และใชข้อ้มูลในการแกปั้ญหาตลอด
ทงัการนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

     



  

รายการ ระดับคะแนน 
     

สมรรถนะด้านความสามารถพนืฐานทส่ีงผลต่อการทํางาน 
. มีความสามารถในการพดู ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาสากล 
ระดบัพืนฐานในชีวิตประจาํวนั 

     

. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี      

. มีความสามารถในการปรับตวั และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้      

. มีการแสดงออกทางอารมณ์ การเผชิญความเครียดได ้      

. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละคิดแกปั้ญหาได ้      

. ศึกษาคน้ควา้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง      

. มีความสามารถในการสือสารระหวา่งบุคคล      

. มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม      
สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

. ตรงต่อเวลา ซือสตัยต่์อตนเองและหนา้ที กตญั ูรู้คุณ มีความละอายต่อ
บาป 

     

. รักษาระเบียบวนิยั มีการดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม รู้จกัพิจารณาและ
เลือกปฏิบติัในสิงทีถูกตอ้ง 

     

. ใหค้วามช่วยเหลือและเตม็ใจช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ โดยทีไม่หวงั
ผลตอบแทน 

     

. ไม่เปิดเผยความลบัของผูใ้ชบ้ริการ      

. ปฏิบติังานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั      

. ยกยอ่งใหเ้กียรติเพือนร่วมวิชาชีพ      

. เป็นแบบอยา่งพยาบาลทีดี ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรม
ประเพณี 

     

. ศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล      
 

นอกจากสมรรถนะขา้งตน้ ท่านคาดหวงัว่าบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ควรมีสมรรถนะอืน ๆ เพิมเติม
หรือไม่ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ข 
หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.   (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสําหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) 
 ในการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรระบบการศึกษาระยะเวลาการศึกษา
และรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตทีใชใ้นการจดัการศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือผลิตพยาบาลทีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการสาธารณสุขในชุมชนทุกระดบั 
ทุกทอ้งถินทวัประเทศ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายปฏิรูปสุขภาพ และระบบสาธารณสุข
ของประเทศ รายละเอียดของหลกัสูตรหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  (หลกัสูตรเทียบ
โอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) ผูศึ้กษานาํเสนอรายละเอียดทีสาํคญั
ของหลกัสูตร ดงันี 
 . ชือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  

  ภาษาองักฤษ  Bachelor of Nursing Science Programme 

 2. ชือปริญญา 
  ภาษาไทย  ชือเตม็ พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

 ชือยอ่ พย.บ. 
  ภาษาองักฤษ ชือเตม็ Bachelor of Nursing Science 

   ชือยอ่ B.N.S. 

 3. ความเป็นมา 
  สถาบนัพระบรมราชชนก มีหนา้ทีหลกัในการจดัการศึกษาและพฒันากาํลงัคนของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึงนอกจากผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นปริมาณและคุณภาพทีเหมาะสมแลว้ 
ยงัตอ้งพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพระดบัตาํกว่าปริญญาให้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานระดบัวิชาชีพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อเนือง สาํหรับบุคลากรประจาํการ       
ทีทาํงานในพนืทีใหก้วา้งขวางยงิขึน 

  ดงันนัเพือเป็นการพฒันาบุคลากรประจาํการทีดาํรงตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีสาธารณสุข    
และบุคลากรอืนๆ ทีมีพืนฐานการศึกษามาจากหลกัสูตรประกาศนียบตัรการสาธารณสุข(ผดุงครรภ์
อนามยั) หลกัสูตรประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรผดุงครรภอ์นามยัทีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ให้สามารถพฒันาตนเองเพือเขา้สู่ตาํแหน่ง
ในระดับพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกับแนวโน้มการพฒันาประเทศ จึงจดัทาํ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตามแนวนโยบาย            



  

การพฒันาบุคลากรด้านสาธารณสุขของกระทรวงและองค์กรวิชาชีพสภาการพยาบาล ทงัใน
สถานพยาบาลและในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  การจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรศาสตร์ สาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุข
ชุมชน ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  เพือให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีสถานะ เป็น
พยาบาลวิชาชีพ เช่นเดียวกบัผูเ้ขา้ศึกษาทีมีพืนฐานความรู้ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามขอ้กาํหนด
ของหลกัสูตร แต่เจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน จะไดรั้บการพิจารณายกเวน้ไม่ตอ้งศึกษาในบาง
รายวิชา ซึงมีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์
มาแลว้ นอกจากนนัจะไดพ้ฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนทีเอืออาํนวยต่อการศึกษาของเจา้พนกังาน 
สาธารณสุขชุมชน เพือเปิดโอกาสให้ผูที้สนใจได้เขา้ศึกษาเพือปรับเปลียนเป็นพยาบาลวิชาชีพได ้
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานต่อไป 

 . แนวคดิของหลกัสูตร 
  แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  (หลกัสูตรเทียบโอน
การศึกษาสาํหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. )  ของสถาบันพระบรมราชชนก  
ประกอบดว้ย มโนทศัน์ทางการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล ดงันี 
  .  การดูแลอยา่งเอืออาทร เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ฉนักลัยาณมิตร ระหวา่งบุคคล
ต่อบุคคลตามบทบาทหน้าทีและความรับผดิชอบต่อสงัคม ดว้ยการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
ความเมตตา ความเอืออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจ 

  .  ผูเ้รียน เป็นปัจเจกบุคคลทีประกอบดว้ยกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ มีคุณค่า
ศกัดิศรี ความคิด ความเชือ และค่านิยมเป็นของตนเอง มีประสบการณ์ชีวิต มีศกัยภาพในการเรียนรู้
และพฒันาได ้

  .  ผูส้อน เป็นปัจเจกบุคคลทีมีความรู้และทกัษะเชิงวิชาชีพ มีประสบการณ์ชีวิต มี
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง และเป็นผูเ้อืออาํนวยใหเ้กิดการเรียนรู้และเป็นแบบอยา่งทีดี 

  .  การเรียนการสอน เป็นกระบวนการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูส้อน ผูเ้รียน บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้
ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการทางปัญญา การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ ขึนอยู่กบั
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยความเอืออาทรระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้
จากสภาพการณ์จริง ดว้ยวิธีการทีหลากหลายโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

  .  สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย สิงแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวภาพ การศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ การดาํเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทีมีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลาและส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 



  

  .  สุขภาพ คือ ภาวะทีเป็นสุขทงักาย จิต สงัคม และจิตวิญญาณ ทีมีคุณค่าต่อชีวิต
และมีการเปลียนแปลงตลอดช่วงชีวิต โดยมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา สุขภาพเป็น
ความรับผดิชอบของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลตนเอง 

  .  บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีความเป็นปัจเจก มีศักยภาพในการดูแลตนเอง มี
ประสบการณ์ชีวิต มีศกัดิศรีและสิทธิในการเลือกแบบแผนการดาํเนินชีวิตของตนเอง มีเครือข่าย
ทางสงัคม และมีภูมิปัญญา 
  .  การปฏิบติัการพยาบาล เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว        
และชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจ็บป่วยในผูมี้สุขภาพปกติ ให้การดูแลและฟืนฟู
สภาพผูเ้จ็บป่วยแบบองคร์วม และมุ่งพฒันาศกัยภาพประชาชนให้พึงตนเองได ้ทงันีโดยยึดหลกั
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บนพืนฐานของความเอืออาทร คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 . ปรัชญาหลกัสูตร 
  หลกัสูตรนีเป็นหลกัสูตรเชิงบูรณาการรายวิชาชีพ และวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึงจะ
ช่วยพฒันาให้พยาบาลเป็นผูม้ีโลกทศัน์กวา้งไกล ใฝ่รู้ และมีความคิดอย่างเป็นระบบสามารถ
เชือมโยงองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพือนาํไปใชใ้นการสร้างสุขภาพ การดูแลอย่างเอืออาทร และแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพแบบองคร์วมโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การพยาบาล เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัประชาชนในการเสริมสร้างสุขภาพ 
การป้องกนัการเจ็บป่วยในผูมี้ภาวะสุขภาพปกติ ให้การดูแลและการฟืนฟูสภาพทีเจ็บป่วยแบบ   

องคร์วม โดยยดึหลกัสงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์บนพนืฐานของการดูแลอยา่งเอืออาทร คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทังพฒันาศกัยภาพในการดูแลตนเอง แก่บุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน โดยคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก มีคุณค่า มีศกัดิศรี มีศกัยภาพ มีอิสระ
ในการเลือก การตดัสินใจ มีสิทธิทีจะไดรั้บการดูแลอยา่งเสมอภาค แลมีคุณภาพ 

  สุขภาพ เป็นความสมดุลของร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณทีมีการเปลียนแปลง
ทุกช่วงวยัของชีวิต และตามการรับรู้ของบุคคล ซึงสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง
ตลอดเวลา 
  การเรียนการสอน เป็นกระบวนการแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผูส้อน 
ผูเ้รียน บุคคล ครอบครัว และชุมชน ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย โดยการเรียนรู้ตามสภาพการณ์จริง  
ใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้      

ดว้ยกระบวนการทางปัญญา ผูส้อนเป็นผูเ้อืออาํนวยการเรียนรู้ดว้ยความสมัพนัธ์ฉนักลัยาณมิตร 



  

  บัณฑิตพยาบาล เป็นผูที้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีทกัษะการสือสาร มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทงัมีเจตคติทีดี เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล และศาสตร์อืน  ๆ ไปใชป้ฏิบติังาน
ในระบบสุขภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทงัในภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย จนถึง
วาระสุดทา้ยของชีวิต และการพฒันาศกัยภาพประชาชนให้สามารถดูแลและพึงตนเอง เพือการ
ดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ เป็นสมาชิกทีดีของวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี และดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข  
 . วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  ผูส้าํเร็จการศึกษา จะมีความสามารถดงัต่อไปนี 

  6.1 แสดงคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีจาํเป็นสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ดงัต่อไปนี 

   .1.1 เคารพในคุณค่า ศกัดิศรี และความเป็นปัจเจกทงัของตนเองและผูอื้น 

   6.1.2 มีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ 

   6.1.3 มีสุขภาพและวฒิุภาวะทางอารมณ์ 

   6.1.4 ยดึมนัในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   6.1.5 คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค ์

   6.1.6 มีภาวะผูน้าํและสามารถบริหารจดัการตนเองและงานทีรับผดิชอบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

   6.1.7 ทาํงานไดโ้ดยอิสระ และทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้

   6.1.8 แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   6.1.9 เป็นสมาชิกทีดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

  6.2 ปฏิบติัการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทงัในภาวะสุขภาพปกติ และ
ภาวะทีมีปัญหาสุขภาพแบบองคร์วมบนพืนฐานของความเอืออาทร ยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

  6.3 รักษาพยาบาลเบืองตน้ ตามขอบเขตวชิาชีพการพยาบาล 

  6.4 พฒันาศกัยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนใหส้ามารถดูแลและพึงตนเอง
ได ้

  6.5 ติดต่อสือสาร ใหค้วามรู้ และใหค้าํปรึกษาทางสุขภาพได ้

  6.6 ร่วมทาํวิจยัและนาํผลการวิจยัไปใชไ้ด ้

   6.7 เลือกใชแ้หล่งทรัพยากร นวตักรรม เทคโนโลย ีและภูมิปัญญาทอ้งถินในปฏิบติัการ
พยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 



  

  6.8 ร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม และร่วมพฒันาสภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อ
สุขภาพ 

 . สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชันปี 

  .  ชันปีที  
   7.1.1 บริหารจดัการทีมงาน 

   7.1.  เป็นทีพึงทางอารมณ์แก่ผูอื้น 

   7.1.  ดาํรงรักษาสุขภาพอยา่งต่อเนือง 

   7.1.  พฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

   7.1.  คิด ตดัสินใจแกปั้ญหาทีเกียวขอ้งกบัตนเองและวิชาชีพ 

   7.1.  ฟืนฟสูภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทีมีปัญหาสุขภาพ 

   7.1.  ปฏิบติัการพยาบาล การผดุงครรภต์ามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   7.1.  ใชผ้ลวิจยัในการปฏิบติัการพยาบาล 

   7.1.  ใชภ้าษาองักฤษในวิชาชีพ 

   7.1.  จดัทาํรายงานและบทความทางการพยาบาล 

  .  ชันปีที  
   . .  แสดงภาวะผูน้าํ 
   . .  ทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ โดยตดัสินใจเชิงคลินิก และแกปั้ญหาสุขภาพไดทุ้ก
ระดบั ความรุนแรง 

   . .  แสดงวฒิุภาวะทางอารมณ์ไดเ้หมาะสม 

   . .  เป็นแบบอยา่งดา้นสุขภาพอนามยั 

   . .  เป็นสมาชิกทีดีของวิชาชีพและสถาบนั 

   . .  คิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาวิชาชีพ 

   . .  คดักรองผูมี้ปัญหาสุขภาพ ส่งต่อ และรักษาโรคเบืองตน้ 

   . .  ปฏิบติัการพยาบาลและผดุงครรภแ์บบองคร์วมดว้ยความเอืออาทร ยดึหลกั
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   . .  ร่วมทาํวิจยั 

   . .  วินิจฉยัและแกปั้ญหาสุขภาพชุมชน 

   . .  ปฏิบติังานร่วมกบัทีมสุขภาพและชุมชน 

   . .  พฒันาศกัยภาพชุมชนในการดุแลสุขภาพตนเองโดยประยุกต์ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน 



  

   . .  เป็นหวัหนา้ทีมการพยาบาลและหวัหนา้เวรประจาํหอผูป่้วย 

   . .  จดัทาํรายงานทางวิชาการและนาํเสนอ 

   . .  ใชภ้าษาองักฤษในวิชาชีพ 

 . โครงสร้างหลกัสูตร 
  การจดัการศึกษาสาํหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  (หลกัสูตรเทียบ
โอนการศึกษาสาํหรับเจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ) ไดจ้ดัให้มีการเทียบโอนรายวิชา         
จากหลกัสูตรประกาศนียบตัรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) และให้ไดรั้บการยกเวน้        
ไม่ตอ้งเรียนในบางรายวิชา รวมเป็นจาํนวนหน่วยกิตทีไดเ้ทียบโอนและยกเวน้ ทงัสิน  หน่วยกิต 
ดงันันจึงมีจาํนวนหน่วยกิต ทีตอ้งเรียนตลอดหลกัสูตร  หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลกัสูตร 
ดงัต่อไปนี 

  .  หมวดวิชาศึกษาทวัไป  หน่วยกิต  

   . .  กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์ 2 หน่วยกิต 

    ม.1101   ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Relegions) 2(2-0-4) 

   8.1.2 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 

    ภ.1103 ภาษาองักฤษ 2 (English 2) 3(2-2-4) 

    ภ.1104 ภาษาองักฤษ 3 (English 3) 3(2-2-4) 

    ภ.1105 ภาษาองักฤษ 4 (English 4) 3(2-2-4) 

   8.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

    วค.1101 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

     (Science Technology and Environment) 
  8.2  หมวดวิชาเฉพาะ  83 หน่วยกิต 

   8.2.1  กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

    พ.1102   กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา 1  2(1-2-3) 

     (Anatomy and Physiology 1) 

    พ.1103   กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา 2  2(1-2-3) 

     (Anatomy and Physiology 2) 

    พ.1104   ชีวเคมี (Biochemistry) 3(2-2-5) 

    พ.1105   โภชนาศาสตร์ (Nutrition) 3(2-2-5) 

    พ.1206   เศรษฐศาสตร์กบัระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 

     (Economics and Health System) 



  

    พ.1207   เภสชัวิทยา (Pharmacology)  3(3-0-6) 

    พ.1208   พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) 3(3-0-6) 

    พ.1209   การสือสารทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

     (Communication in Nursing) 

    พ.1210   จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล 3(3-0-6) 

     (Ethics and Laws in Nursing) 

   8.2.2  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 59 หน่วยกิต 

    พย.1201   แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล  2(2-0-4) 

     (Concept, Nursing Theories and Nursing Process) 

    พย.1202   การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)  2(1-2-0) 

    พย.1203   หลกัการและเทคนิคการพยาบาล  3(2-2-5) 

     (Principles and Nursing Techniques) 

    พย.1205 การสอนและการใหค้าํปรึกษาทางสุขภาพ  2(1-2-3) 

     (Teaching and Counseling in Health) 

    พย.1306   วิชาชีพการพยาบาลและแนวโนม้  2(2-0-4) 

     (Professional Nursing and Trends) 

    พย.1207   การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ป่วย  3(3-0-6) 

     (Health Promotion and Illness Prevention) 

    พย.1411   การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  3(3-0-6) 

     (Family and Community Nursing 2) 

    พย.1412   ปฏิบติัการการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  2(0-8-0) 

     (Family and Community Nursing  Practicum 2) 

    พย.1213   การพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 1  3(3-0-6) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems 1) 

    พย.1214   ปฏิบติัการการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 1  3(0-12-0) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 1) 

    พย.1215   การพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 2  3(3-0-6) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems 2) 

    พย.1216   ปฏิบติัการการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 2  3(0-12-0) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 2) 



  

    พย.1217   การพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 3  3(3-0-6) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems 3) 

    พย.1218   ปฏิบติัการการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาสุขภาพ 3  3(0-12-0) 

     (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum 3) 

    พย.1319   การพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาทางจิต  2(2-0-4) 

     (Nursing Care of Persons with Mental Health Problem) 

    พย.1320   ปฏิบติัการการพยาบาลบุคคลทีมีปัญหาทางจิต 2(0-8-0) 

     (Nursing Careof Persons with Mental Health Problem Practicum) 

    พย.1321   การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 3(3-0-6) 

     (Maternal and Child Nursing and Midwifery 1) 

    พย.1322   ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์1 4(0-16-0) 

     (Maternal and Child Nursing and Midwifery Practicum 1) 

    พย.1423   การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2 3(3-0-6) 

     (Maternal and Child Nursing and Midwifery 2) 

    พย.1424   ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ์2 2(0-8-0) 

     (Maternal and Child Nursing and Midwifery Practicum 2) 

    พย.1427   การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 2(2-0-4) 

    พย.1428   ปฏิบติัการบริหารการพยาบาล 1(0-4-0)  

     (Nursing Administration Practicum) 

    พย.1329   วิจยัทางการพยาบาล (Nursing Research) 3(2-2-5) 

  8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต 

   ล.1001   พลวตัรกลุ่มและการทาํงานเป็นทีม 2(1-2-3) 

     (Group Dynamic and Team working) 

   ล.1002   สารสนเทศทางการพยาบาลและการสืบคน้ 2(1-2-3) 

     (Nursing Information and Inquiry) 

   ล.1003   การคิดและการใชเ้หตุผล  2(2-0-4) 

     (Thinking and Resoning Child) 

   ล.1004   การพฒันาบุคลิกภาพและวฒิุภาวะทางอารมณ์ 2(2-0-4) 

     (Personality Development and Emotional Quatient) 

 



  

   ล.1005   หลกัรัฐศาสตร์เบืองตน้และการเมือง  2(2-0-4) 

     การปกครองของไทย  
     (Introduction to Political Science and Thai Politics) 

   ล.1006   ภูมิปัญญาไทยกบัการดูแลสุขภาพ  2(1-2-3) 

     (Thai Wisdom and Health care) 

   ล.1007   การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ (Exercise for Health) 1(1-2-0) 

   ล.1008 เทคโนโลยทีางการศึกษา (Educational Technology) 2(2-0-4) 

   ล.1009 พืชสมุนไพร (Herbs)       2(2-0-4) 

   ล.1010   ธุรกิจเบืองตน้ในการบริการสุขภาพและการตลาด       2(2-0-4) 

     (Introduction to business in Health Care Services And Marketing) 

   ล.1011   การนวดเพือบาํบดัแผนไทย       2(1-2-3) 

     (Tradition Therapeutic Massage) 

   ล.1012 การศึกษาอิสระ (Independence study)        2(0-8-0) 

   ล.1013 ไทยศึกษา (Thai studies)      2(2-0-4) 

   ล.1014 การบาํบดัทางเลือก (Elective Therapeutic)      2(1-4-1) 

 สรุปไดว้่า หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.2545 (หลกัสูตรเทียบโอนการศึกษา
สาํหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2549) มุ่งเน้นจัดการศึกษาสาํหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน ตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ.  เพือให้ผูส้ําเร็จการศึกษา             

มีสถานะเป็นหรือปรับเปลียนเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และมีโอกาส
กา้วหน้าในสายงานต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดเกียวกบัเรืองการดูแลอย่างเอืออาทร ผูเ้รียน ผูส้อน 
การเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และการปฏิบติัการพยาบาล 
ดว้ยการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ความเมตตา ความเอืออาทร ความสนใจ ความเอาใจใส่ 
ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ ซึงเป็นหัวใจหลักและเป็นกรอบในการพฒันาตามหลักสูตร          

เพือมุ่งเนน้ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาเป็นผูที้มีสมรรถนะทางวิชาชีพทีสมบูรณ์ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

 
ชือ – สกลุ นางสาวรัชชุมาส   อรรถกิจเจริญ 
ทอียู่ 446/1 ถ.พระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.   
ทีทํางาน 1222 อ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาสาํนกังานใหญ่ ถ.พระรามสาม  
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.   

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2550 สาํเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  
  (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี ราชมงคลธญับุรี  

  พ.ศ.2551 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการสงัคมและการจดัการ 
   ระบบสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551 ศูนยสุ์ขภาพความงามและสปาไทย  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
 พ.ศ.2551 – พ.ศ.2553 สถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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