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คู่มือการประเมินค่างาน กลุ่มการพยาบาล รพ.สวรรค์ประชารักษ์
1. ด้ านประสบการณ์
1.1 ระดับความรู้ทางวิชาการ หมายถึง การให้นาหนั
ํ กความสําคัญแก่ความแตกต่างของระดับความรู ้และประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของประเภทและระดับของความรู ้และประสบการณ์ทีเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานใน
หน้าทีทีกําหนดไว้ให้สาํ เร็ จลุล่วง แบ่งออกเป็ น 8 ระดับ
ระดับที 1 พืนฐานระดับต้ น หมายถึง งานทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึงเป็ น
การเฉพาะ
ระดับที 2 พืนฐานระดับสู ง หมายถึง งานทีต้องอาศัยความรู ้และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึงอยูบ่ า้ งแต่
ไม่เกียวข้องกับความรู ้ทางวิชาชีพหรื อเทคนิค เช่น ความรู ้ในเรื องในเรื องกฎระเบียบทีใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที ความรู ้เกียวกับ
กฎระเบียบ ความรู ้เกียวกับระเบียบงานธุรการและงานสารบัญ เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในงานเป็ นเครื องมือและอุปกรณ์พืนฐาน
ทีไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการฝึ กอบรมในการใช้
ระดับที 3 เทคนิคระดับต้ น หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์เฉพาะด้านทีต้องได้รับการ
ฝึ กอบรมมาโดยตรง เช่นงานทีเป็ นผูช้ ่วยบุคลากรสายวิชาชีพ หรื อเป็ นงานทีต้องใช้เครื องมือและอุปกรณ์เฉพาะอย่างทีต้องผ่านการ
ฝึ กอบรม เช่นงานในการบํารุ งรักษา งานแก้ไขซ่ อมแซมอุปกรณ์และเครื องมือเครื องจักรในเบืองต้น
ระดับที 4 เทคนิคระดับสู ง หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์เฉพาะด้านทีต้องผ่านการศึกษา
จบระดับปริ ญญาตรี สามารถช่วยในงานวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของหน่วยงานและช่วยจัดวางระบบงานทีเกียวข้องได้บา้ ง เช่น
งานด้านวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทํารายงานทีต้องใช้ความรู ้ความชํานาญด้านสถิติเชิงวิเคราะห์ งานด้านบริ หารบุคคล หรื อเป็ นงานที
ต้องใช้เครื องมือและอุปกรณ์เฉพาะอย่างทีมีความซับซ้อนต้องผ่านการฝึ กอบรมและอาศัยประสบการณ์ในการทํางาน
ปรับเพิม ตังแต่ระดับพยาบาลเทคนิคใหม่ๆ (งานทีพยาบาลเทคนิคใหม่ๆทํา)
ระดับที 5 วิชาชีพเฉพาะด้ านระดับต้ น หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้ทางวิชาชีพด้านสาขาต่างๆ โดยต้อง
ผ่านวิชาชีพ โดยได้ผ่านการศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี ได้รับการอบรมเฉพาะทางหรื ออยูใ่ นหน่วยงานพิเศษ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานพอสมควร สามารถให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําวิธีปฏิบตั ิงานแก่ผทู ้ ีมีประสบการณ์นอ้ ยกว่าหรื อผูท้ ียูใ่ ต้บงั คับบัญชาได้
สามารถวิเคราะห์และจัดวางระบบงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพนันได้ หรื อเป็ นงานทีใช้ความรู ้เฉพาะทีต้องได้รับการฝึ กฝนมานานปี
จนสามารถดูแล ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําวิธีการปฏิบตั ิงานแก่ผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ยกว่าหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ปรับเพิม พยาบาลวิชาชีพเริ มประเมินตังแต่ระดับนี/หรื อ Senior พยาบาลเทคนิค
ระดับ 6 วิชาชีพเฉพาะด้ านระดับสู ง หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านโดย
ต้องจบการศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 8 ปี ขึนไป หรื อเป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่ วย/ หน่วยงาน
ผ่านการฝึ กอบรมเฉพาะด้านตามสายงาน สามารถกํากับดูแล ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําวิธีปฏิบตั ิงานแก่ผูท้ ีมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
หรื อผูท้ ียูใ่ ต้บงั คับบัญชาได้ สามารถวิเคราะห์และจัดวางระบบงานหลายๆด้านได้ สามารถจัดทําข้อเสนอแนะทีต้องอาศัยความรู ้
และประสบการณ์ในเฉพาะด้านนันค่อนข้างมาก
ปรับเพิม พยาบาลวิชาชีพทีเป็ น staff/ Incharge เวร/ งานในหน่วยงานพิเศษ/ ผ่านการอบรมเฉพาะทาง
ระดับที 7 เชียวชาญระดับต้ น หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้านสาขา
ต่างๆ โดยต้องจบการศึกษาจบระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมานานจนมีความเชียวชาญในงานนันๆ หรื อเป็ น
หัวหน้าสาขา/ ผูต้ รวจการ มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการบริ หารบุคคลและนโยบายและแผนงานขององค์การ สามารถจัดวาง
ระบบงานทีมีความซับซ้อนและเกียวพันกับหลายๆด้านได้และมีส่วนช่วยในการบุกเบิกและพัฒนาองค์การ
ปรับเพิม พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย/ หน่วยงาน/ พยาบาลวิชาชีพผูต้ รวจการสาขา
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ระดับที 8 เชียวชาญระดับสู ง หมายถึง งานทีต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะด้านสาขา
ต่างๆ โดยต้องจบการศึกษาจบระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานมานานจนมีความเชี ยวชาญในงานนันๆ มากหรือ
เป็ นหัวหน้ ากลุ่มการพยาบาล มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการบริ หารบุคคลและนโยบายและแผนงานของรัฐ สามารถบุกเบิกและ
พัฒนาและใช้ความเป็ นผูน้ าํ ในด้านวิชาชีพและด้านการจัดการแสวงหาความรู ้ทางวิชาการและการสนับสนุนทังจากภายในและ
ภายนอกเพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
1.2 การจัดการ หมายถึง ประสบการณ์ดา้ นการจัดการ ไม่ว่าจะเป็ นการให้การบังคับบัญชาหรื อการให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําซึ งต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์ในกระบวนการการจัดการ ได้แก่ การรวบรวม การวางแผน การสังการ การควบคุม
และการประเมินผล เพือให้งานบรรลุเป้ าหมาย แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี
ลักษณะที 1 งานเดียว หมายถึง การปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานอย่างเดียวกัน เป็ นงานไม่ ซับซ้ อน หรื อ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานอย่างเดียวกันเพือเป้ าหมายอันเดียวกัน
ลักษณะที 2 งานผสม หมายถึง การควบคุมดูแลการผสมผสานของงานต่างชนิ ด เพือเป้ าหมายอันเดียวกัน
หรือ เป็ นงานซับซ้ อน หรื อการควบคุมงานทีมีเป้ าหมายแตกต่างกันในหน่วยงาน
ปรับเพิม งานทีซับซ้อน แต่ทาํ ภายในหอผูป้ ่ วย (วิชาชีพพยาบาล)
ลักษณะที 3 งานควบ หมายถึง การควบคุมประสานงานต่างชนิดกันทีมีเป้ าหมายแตกต่างกันหรื ออํานวยการ
หน่วยงานตังแต่ 1 หน่วยงานขึนไป เช่น ประสบการณ์ ด้านการจัดการของหัวหน้ าหอผู้ป่วย/ หน่ วยงาน/ ผู้ตรวจการ
ปรับเพิม งานทีซับซ้อนทีต้องประสาน บริ หารจัดการกับนอกหอผูป้ ่ วยส่ วนมาก แต่ยงั เป็ นงานวิชาชีพพยาบาล (ส่วนใหญ่)
ลักษณะที 4 งานรวม หมายถึง การอํานวยการหน่วยงานสําคัญขององค์กรหลายหน่วยงานหรื อควบคุมการ
ดําเนินงานขององค์กรทังหมด เช่น เช่น ประสบการณ์ ด้านการจัดการของหัวหน้ ากลุ่มการพยาบาล
ปรับเพิม เป็ นงานประสาน บริ หารจัดการระดับกลุ่มงาน งานทีกํากับวิชาชีพอืน (ส่ วนใหญ่)/ ภาพรวมองค์กรพยาบาล
1.3 มนุษยสั มพันธ์ หมายถึง ประสบการณ์ทีจําเป็ นต้องใช้ในการติดต่อสื อสารระหว่างบุคคลขณะปฏิบตั ิงาน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี
ระดับที 1 ขันพืนฐาน หมายถึง สุ ภาพอ่อนโยน เรี ยบร้อยในการพบปะเจรจาและสามารถในการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้
ปรับเพิม เป็ นการทํางานในงานปกติทีกํากับเพือร่ วมงานร่ วมกับผูใ้ ช้บริ การ ไม่ตอ้ งสื อสาร/ประสานงานมากนัก (งานทีประสาน
คนน้อย/ทําเฉพาะตนเอง)
ระดับที 2 ระดับกลาง หมายถึง มีความเข้าใจเรื องเกียวกับคนและสามารถชักนําและ/หรื อจูงใจผูท้ ีติดต่อด้วย
ปรับเพิม ประสานกับวิชาชีพพยาบาล ผูป้ ่ วย/ญาติ
ระดับที 3 ระดับสู ง หมายถึง มีความคล่องตัวหรื อมีทกั ษะหลายๆด้านประกอบกันทีจะมีความเข้าใจเรื อง
เกียวกับคนเป็ นอย่างดี สามารถใช้ทกั ษะระดับสู งในการคัดเลือก การกระตุน้ จูงใจคน การติดต่อสื อสาร
ปรับเพิม ประสานงานกับองค์กรอืนๆ/ หรื อองค์กรพยาบาลภายนอกกลุ่มการพยาบาล/กับสหสาขา/นอกโรงพยาบาล
1.4 สภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานทีอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น 3
ระดับ
ระดับที 1 สภาพแวดล้ อมปกติ หมายถึง งานทีปฏิบตั ิอยูภ่ ายในอาคารทีทํางานปกติ ไม่มีความจําเป็ นตาม
ลักษณะงานทีจะต้องเดินทางหรื อออกไปปฏิบตั ิงานภายนอกบ่อยครัง มีโอกาสได้รับอันตรายจากการปฏิบตั ิงานได้นอ้ ยมาก
ปรับเพิม ทํางานตามปกติไม่เสี ยง ทํากับเครื องมือทีไม่มีความเสี ยง งานเอกสาร
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ระดับที 2 งานทีเสี ยงอันตราย หมายถึง งานทีมีโอกาสได้รับอันตรายจากการปฏิบตั ิงานได้นอ้ ย ได้แก่ งานที
ต้องออกแรงและ/หรื อใช้กาํ ลัง งานทีใช้เครื องจักร อุปกรณ์ หรื อสารเคมีทีอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ งานทีเสี ยงต่อการติดเชือ
โรคติดต่อ
ปรับเพิม งานทีทํากับผูป้ ่ วยทีอาจเสี ยงต่อการติดเชือ งานรี บด่วนเสียงต่อการร้องเรี ยน งานทีมีความหวังสู ง เสี ยงต่อการฟ้ องร้อง
ระดับที 3 งานทีเสี ยงอันตรายสู ง หมายถึง งานทีมีโอกาสได้รับอันตรายจากการปฏิบตั ิงานได้สูงและป้ องกัน
อันตรายได้ยากหรื องานทีต้องเสี ยงภัยตลอดเวลา ได้แก่ งานทีต้องใช้และ/หรื อสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีทีมีอนั ตรายร้ายแรง งานที
เสี ยงต่อการติดเชือโรคติดต่อร้ายแรง
ปรับเพิม งานทีทําในหน่วยทีเสี ยงต่อการติดโรคง่าย/รุ นแรง ตามชนิดของโรคติดเชือรุ นแรง/ งานในห้องแยกโรค/ งานทีมีการ
เดินทางไปนอกโรงพยาบาล เช่น EMS

2. ด้ านความรับผิดชอบ
2.1 ความรับผิดชอบต่ อผลสํ าเร็จ หมายถึง การให้นาหนั
ํ กความสําคัญแก่ระดับความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของงานที
แตกต่างกันซึ งเป็ นผลมาจากการกําหนดลักษณะงานขององค์กร แบ่งออกเป็ น 9 ระดับ ดังนี
ระดับที 0 งานปฏิบัติการเบืองต้ น หมายถึง ลักษณะงานทีเป็ นการปฏิบตั ิงานในเบืองต้นทีต้องได้รับการ
แนะนําในการปฏิบตั ิงานและอยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ทํางานตามขันตอนทีกําหนดไว้โดนผลสําเร็ จของงานไม่เกียวข้อง
กับผลสําเร็ จขององค์กรโดยตรงและงานทีทํามีผลกระทบต่อหน่วยงานค่อนข้างน้อย
ระดับที 1 งานปฏิบัติการระดับกลาง หมายถึง งานทีเป็ นการปฏิบตั ิงานทีมีความรับผิดชอบสู งขึนจากงาน
ปฏิบตั ิการเบืองต้น โดยงานในระดับนีสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระมากขึนแต่ยงั ต้องทํางานตามขันตอนทีกําหนดไว้ ผลสําเร็ จ
ของงานมีผลกระทบต่อหน่วยงานบ้าง เช่ น พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานในหน่ วยงาน
ระดับที 2 งานปฏิบัติการระดับสู ง หมายถึง ลักษณะงานทีเป็ นการปฏิบตั ิงานทีมีความรับผิดชอบสู งกว่าการ
ปฏิบตั ิงานทัวไป สามารถรับผิดชอบงานได้ดว้ นตนเองในสภาวะงานปกติ ปฏิบตั ิงานได้ค่อนข้างอิสระ อาศัยการรายงานผลครัง
สุ ดท้ายแต่ยงั อยูภ่ ายใต้การควบคุมของหัวหน้า ผลสําเร็จของงานมีผลกระทบต่อความสําเร็ จภายในหน่วยงาน เช่ น พยาบาลวิชาชีพ
ทีปฏิบัติงานในหน่ วยงานเฉพาะ/ แยกโรค
ปรับเพิม งานทีพยาบาลเทคนิค/พยาบาลวิชาชีพทีจบใหม่ปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่
ระดับที 3 งานช่ วยบังคับบัญชา/เทียบเท่ า หมายถึง งานทีมีความรับผิดชอบในการช่วยบังคับบัญชาในการ
มอบหมายงาน สอนงาน กํากับดูแล แก้ไขและติดตามการปฏิบตั ิงานของผูท้ ีมีประสบการณ์นอ้ ยกว่าหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลสําเร็ จ
ของงานมีผลกระทบต่อความสําเร็ จภายในหน่วยงาน เช่ น พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานในหัวหน้ าทีม
ปรับเพิม พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิการ ทีมีประสบการณ์ 1-5 ปี
ระดับที 4 งานบังคับบัญชาระดับต้ น/เทียบเท่ า หมายถึง งานทีมีความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาในด้าน
การจัดทําแผนงาน การแบ่งงาน การติดตามคุมงาน และการประสานงานภายในหน่วยงาน งานทีรับผิดชอบมีผลกระทบต่อ
ผลสําเร็ จของหน่วยงานโดยตรงและอาจกระทบถึงผลสําเร็จขององค์กรในระดับหน่วยงาน เช่ น พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงาน
มากกว่ า 5 ปี และสามารถเป็ นผู้นําทีมพยาบาลได้
ปรับเพิม พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิการ ทีมีประสบการณ์ มากกว่า 5ปี
ระดับที 5 งานบังคับบัญชาระดับกลาง/เทียบเท่ า หมายถึง งานทีมีความรับผิดชอบในการบังคับบัญชา
หน่วยงานทีมีขอบเขตกว้างขวางขึน จะจัดทําแผนงาน การแบ่งงาน การติดตามควบคุมงานและการประสานงานในสาขา งานที
รับผิดชอบมีผลกระทบต่อผลสําเร็ จของงานโดยตรงและอาจกระทบถึงผลสําเร็ จขององค์กรในระดับสาขา เช่ น พยาบาลวิชาชีพที
ปฏิบัติงานมากกว่ า 8 ปี
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ปรับเพิม พยาบาลทีเป็ น Incharge ต้องประสานงาน, มีการจัดในสาขาของตนเอง
ระดับที 6 งานบังคับบัญชาระดับสู ง/เทียบเท่ า หมายถึง งานทีมีความรับผิดชอบในการบังคับบัญชา
หน่วยงานในแนวกว้าง การปฏิบตั ิงานจะประกอบด้วยการดําเนินนโยบายทีสําคัญในการปฏิบตั ิงานโดยมีการวางแผนงานและมี
ส่ วนสําคัญในการกําหนดมาตรฐานของหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน ผลักดันการทํางานของหน่วยงานให้บรรลุ
มาตรฐานและนโยบายทีกําหนดไว้ ดังนันผลกระทบจากการปฏิบตั หิ น้าทีจึงค่อนข้างกว้างขวางและมีผลกระทบต่อองค์กรในระดับ
ภาค/ฝ่ าย เช่ น พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานในตําแหน่ งหัวหน้ าหอผู้ป่วย
ปรับเพิม ระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วยประสานงานกับสหสาขา และมีการประสานงานนอกหอผูป้ ่ วย/หน่วยงาน
ระดับที 7 งานบริหารหรืองานนโยบายระดับต้ น หมายถึง งานทีมีขอบเขตความรับผิดชอบในการบริ หาร
หลายส่ วนงาน มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายระดับหน่วยงาน การจัดทําแผนระยะยาวของหน่วยงาน การพิจารณาอนุมตั ิ
งบประมาณของหน่วยงาน การปรับปรุ งหน่วยงาน การประสานงานทังภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการควบคุม
ประเมินผลงานของหลายหน่วยงาน งานในระดับนีมีความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กรโดยรวม เช่ น พยาบาลวิชาชีพที
ปฏิบัติงานในตําแหน่ งผู้ตรวจการระดับสาขา
ปรับเพิม พยาบาลระดับผูต้ รวจการสาขา ประสานนอกหอผูป้ ่ วยและนอกโรงพยาบาลบ้าง
ระดับที 8 งานบริหารหรืองานนโยบายระดับสู ง หมายถึง งานทีมีขอบเขตความรับผิดชอบในการ
บริ หารงานขององค์กรโดยจะต้องรับผิดชอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงานระยะ
ยาว การลงทุน การพัฒนาตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรโดยส่ วนรวมเป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการติดต่อกับองค์กร
ภายนอกต่างๆ ความรับผิดชอบระดับนีมีความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์กรโดยตรงและยังส่ งผลต่อองค์กรภายนอกอีกด้วย เช่ น
พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานในตําแหน่ งหัวหน้ ากลุ่มการพยาบาล
ปรับเพิม พยาบาลระดับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล งานระดับองค์กรพยาบาลทังหมดและประสานกับนอกโรงพยาบาลส่ วนใหญ่/
งานนโยบาย
2.2 ความยากง่ ายในการปฏิบัติงานให้ สําเร็จ หมายถึง การพิจารณาถึงลักษณะความยาก-ง่ายของงานและความสามารถ
ในการปรับตัวในการปฏิบตั ิงาน แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี
ระดับที 1 ลักษณะของงานมีแนวทาง คําชีแจง คําแนะนําและคู่มือปฏิบตั ิงานทีมีอยูอ่ ย่างแน่ชดั ต้องติดต่อ
ประสานงานภายในหน่วยงานหรื อหน่วยงานอืนเพือให้บริ การข้อมูลเบืองต้นซึ งมีแนวทางปฏิบตั ิชดั เจน เช่ น ความยากง่ ายในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงาน 1-5 ปี
ปรับเพิม งานของ senior พยาบาลเทคนิค/ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิการทีมีประสบการณ์ 1-5 ปี , งานทําหัตถการทีไม่ Invasive
ระดับที 2 ลักษณะของงานมีแนวทาง คําแนะนําและคู่มือปฏิบตั ิงานโดยต้องอาศัยวิจารณญาณของตนเอง
ประกอบด้วยในบางกรณี เช่น ต้องติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพือให้บริ การทีมีแนวทางไม่ชดั เจน
ต้องศึกษาข้อมูลซึ งแตกต่างไปจากแนวทางทีกําหนดไว้เดิมบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก เช่ น ความยากง่ ายในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพทีปฏิบัติงาน มากกว่ า 5 ปี
ปรับเพิม งานทีทําตามคู่มือ อาจผิดไปจากแนวทางแต่นานๆครัง
ระดับที 3 ลักษณะของงานมีคู่มือ แนวทาง หรื อคําแนะนําแต่ไม่ชดั เจนต้องปรับวิธีการและแผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเกิดขึนจริ ง ในการปฏิบตั ิงานต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหา ต้องติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอืนเพือหารายละเอียดทีต้องการความเข้าใจลึกซึ งเพือแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงานหรื อเพือได้รับความร่ วมมือในการ
ดําเนินงาน ต้องศึกษารายละเอียดจากข้อมูลหลายแห่ง เพือวิเคราะห์เสนอความเห็น หรื อตัดสิ นใจทีเกียวกับงานปฏิบตั ิ เช่ น ความ
ยากง่ ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทีเป็ นหัวหน้ าทีม และ/หรือปฏิบัติงาน มากกว่ า 8 ปี
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ปรับเพิม งานทีมีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิการทีมีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี ทําทังใน/นอกหอผูป้ ่ วย/หน่วยงาน แต่มีความเสี ยง
น้อย ใช้ประสบการณ์หรื อผ่านการอบรมน้อยกว่า 1 เดือน
ระดับที 4 ลักษณะของงานมีแนวทางปฏิบตั ิไม่ชดั เจนต้องอาศัยนโยบายขององค์การ หน้าทีของส่ วนราชการ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องนําหลักตรรกวิทยาหรื อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ศึกษาข้อมูลและตัดสิ นใจเพราะมีขอ้ เท็จจริ งมากมาย
ต้องพิจารณา ต้องประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเกิดขึนใหม่และแก้ไขปัญหา ต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอืน โรงพยาบาลอืนเพือชักจูงเจรจา ต่อรอง หรื อค้นหาความจริ งซึ งผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีความสามารถใช้วิธีการ
เพือหาข้อมูลอย่างได้ผลดีทีสุ ด ต้องค้นคว้าและเลือกใช้ขอ้ มูลทีหลากหลายจากหลายแหล่งเพือวิเคราะห์เสนอความคิดเห็น หรื อ
สอนแนะหรื อตัดสิ นใจเกียวกับงานทีปฏิบตั ิ เช่ น ความยากง่ ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทีเป็ นหัวหน้ าหอผู้ป่วย
ปรับเพิม งานทีมีความเสี ยงปานกลาง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ปานกลาง ใช้ประสบการณ์ตอ้ งอบรมเฉาพะทางมากกว่า 1 เดือน
ระดับที 5 ลักษณะของงานมีแนวทางปฏิบตั ิไม่ชดั เจนต้องอาศัยนโยบายของนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ
ทางราชการต่างๆ ต้องนําหลักตรรกวิทยาหรื อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ศึกษาข้อมูลและตัดสิ นใจในเรื องทีมีความซับซ้อนต้อง
พัฒนาคู่มือหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิเพือให้ผูอ้ ืนนําไปใช้รวมถึงการพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง แผนงาน โครงการระยะ
ยาวตลอดจนความต้องการทรัพยากรและกาจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ ติดตามประเมินผลและประสานงานในโครงการที
สําคัญ ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน โรงพยาบาลอืนเพือการชักจูงเจรจา ต่อรอง แก้ขอ้ กล่าวหา ต้องเลือกใช้ขอ้ มูลที
หลากหลายจากหลายแหล่งเพือวิเคราะห์และนําไปใช้ในการตัดสิ นใจเกียวกับงานทีปฏิบตั ิ เช่ น ความยากง่ ายในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพทีเป็ นผู้ตรวจการสาขา
ปรับเพิม เป็ นหัตถการทีเป็ น Invasive มีความเสี ยงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย/ ง่าย/ ประสานงานกับนอกกลุ่มงาน
ระดับที 6 ลักษณะของงานต้องประยุกต์หลักตรรกวิทยาหรื อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์มาใช้
ศึกษาข้อมูลและตัดสิ นใจในเรื องทีมีความซับซ้อนมาก ต้องพัฒนาทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิงานและมีความคิดริ เริ มในการค้นหา
วิธีการใหม่ๆมาปฏิบตั ิเพือให้งานบรรลุตามนโยบายของรัฐ ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืนหรื อโรงพยาบาลอืนหรื อ
ผูแ้ ทนนานาชาติเพือการให้สัตยาบัน แก้ขอ้ กล่าวหา ต่อรอง หรื อให้ความตกลงใจในเรื องทีมีความสําคัญหรื อเป็ นทีโต้แย้งกันมาก
ซึ งต้องชีชวนให้เห็นพ้องยอมรั บข้อเสนอหรื อข้อยุติหรื อหาแนวทางแก้ไขต้องพิจารณางานหลายด้านและประสานงานหลายด้าน
และประสานบรรลุวตั ถุประสงค์ของโตรงการหลักขององค์การ เช่ น ความยากง่ ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพทีเป็ น
หัวหน้ ากลุ่มการพยาบาล
ปรับเพิม งานหัวหน้าพยาบาลเป็ นงานทีต้องทํากับกลุ่มงานอืนในโรงพยาบาล/องค์กรอืนนอกโรงพยาบาล
2.3 การมีส่วนร่ วมต่ อผลสํ าเร็จ หมายถึง ขอบเขตความคาดหวังและผลกระทบต่อความสําเร็ จขององค์กรในรู ป
ประสิ ทธิผลของงาน การพัฒนาองค์กร การเพิมประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานและการให้บริ การ การลดต้นทุน การเพิมรายได้
หรื อกําไร แบ่งออก 3 ระดับ ดังนี
ระดับที 1 มีส่วนสนับสนุนทางอ้ อม หมายถึง งานทีไม่ได้มีบทบาทโดยตรงต่อผลลัพธ์หรื อความสําเร็ จของ
องค์กร เช่ น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ , คนงาน
ระดับที 2 มีส่วนร่ วมโดยตรง หมายถึง งานทีมีบทบาทต่อความสําเร็ จและผลลัพธ์ขององค์กร เช่ น พยาบาล
วิชาชีพทังหมด
ปรับเพิม งานพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ิการและ Incharge
ระดับที 3 ผลักดัน หมายถึง งานทีมีบทบาทหลักและมีความสําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบ
ความสําเร็ จ เช่ น พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหาร
ปรับเพิม งานพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหอผูป้ ่ วย/หน่วยงาน, ผูต้ รวจการ, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
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2.4 ลักษณะตําแหน่ ง หมายถึง ลักษณะของตําแหน่งทีจะก่อให้เกิดผลกาปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุถึงผลทีต้องการ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี
ระดับที 1 งานปฏิบัติ หมายถึง ตําแหน่งงานทีมีขึนเพือให้เกิดผลทางปฏิบตั ินาํ เอาหลักการหรื อทฤษฎีต่างๆ
ทีมีอยูม่ าใช้ในการปฏิบตั ิ
ปรับเพิม งานทีพยาบาลวิชาชีพจบมาสามารถปฏิบตั ิได้ ไม่ซับซ้อนทางการพยาบาลทัวไป
ระดับที 2 งานวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งงานทีมีขึนเพือให้เกิดผลทางวิชาการและทางปฏิบตั ิ สามารถนํา
ความรู ้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้แก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานหรื อเป็ นผูค้ น้ คว้าเพือก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ
ปรับเพิม งานทีซับซ้อนต้องใช้ความรู ้ทางวิชาการมาเป็ นฐาน ต้องการฝึ ก/อบรมจึงทําได้ งานทีมีความเสี ยงสู ง งานทีสร้างผลลัพธ์
ทางวิชาการได้ งานทีคุณวุฒิกาํ กับจึงจะทําได้
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