คู่มือการเขียนสมรรถนะในงานส่วนที่ ๓
เผยแพร่โดย แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิทยาการ ศูนย์สงครามพิเศษ
คู่มือฉบับนี้ กวก.ศสพ. จัดทาขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยระดับแผนก และเจ้าหน้าที่ทาความเข้าใจการ
เขียนสมรรถนะในงานส่วนที่ ๓ ตามโครงการจัดทาระบบสมรรถนะกาลังพลกองทัพบก หั วหน้าแผนกมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดทาระบบสมรรถนะในงานของแผนก ตามคาสั่ง ศสพ. ๔๗/๖๑ ที่ ลง ๓๐ เม.ย. ๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะกาลังพล ศสพ. จึงขอให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดทา
๑. ทาความเข้าใจระบบสมรรถนะในงานทั้งระบบของ ศสพ. เพื่อทาความเข้าใจว่า แผนกของ
ตนเองอยู่ในกลุ่มงานใด และอยู่ในความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose - KP) หมายเลขใด อยู่ในบทบาทหลัก
ระดับกอง (Key Role - KR) หมายเลขใด และอยู่ในหน้าที่หลักระดับแผนก (Key Function - KF) หมายเลข
ใด เช่น ผปอ.กศ.รร.สพศ.ศสพ. อยู่ใน KP ที่ SWC2 (ดาเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ หลักสูตร
ส่งทางอากาศ หลักสูตรจู่โจม ตามนโยบายของกองทัพบก) / KR ที่ SWC22 (ให้การฝึกศึกษาเกี่ยวกับการ
สงครามพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรจู่โจม ตามนโยบายของกองทัพบก) / KF ที่ SWC224 (ฝึกสอน
วิชาปฏิบัติการทางอากาศ)
๒. ไล่รายชื่องานทั้งหมดที่แผนกรับผิดชอบ โดยดูจากแฟ้มงานของแผนก โดยปกติ ๑ แฟ้ม เท่ากับ ๑
งาน และเท่ากับ ๑ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence - Uoc) เช่น ส่วนตรวจและรักษาโรค หน่วย
ตรวจโรค ศสพ. มีงานดังนี้
- หน่วยตรวจโรค ศสพ. : KR =SWC16 ดาเนินการตรวจรักษาโรคให้กับกาลังพลและครอบครัว ศสพ.
- ส่วนตรวจโรคและรักษาโรค : KF =SWC161 ตรวจรักษาโรคให้กับกาลังพลและครอบครัว ศสพ.
- งาน/UOC วิธีเขียนคือ “กริยา+กรรม+เงื่อนไข” เช่น “กริยา” = จัดทา “กรรม” = ประวัติผู้ป่วย
และ“เงื่อนไข” =ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทาประวัติเวชระเบียนที่ พบ. กาหนด
แยกแยะได้ ๕ งาน ๕ หน่วยสมรรถนะ ดังนี้
SWC1611 จัดทาประวัติผู้ป่วยให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทาประวัติเวชระเบียนที่ พบ. กาหนด
SWC1612 คัดกรองโรคผู้ป่วยให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
SWC1613 ตรวจรักษาโรคให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
SWC1614 ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
SWC1615 จัดการเครื่องมือแพทย์ให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ
๓. วิเคราะห์งานโดยไล่เรียงกิจกรรมตามหน่วยสมรรถนะก่อน โดยคิดให้ครบกระบวนการ ตั้งแต่
เตรียมการ ดาเนินการ และผลผลิต เช่น หน่วยสมรรถนะ SWC1614 ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด มีกิจกรรมดังนี้
๑. วิเคราะห์คาสั่งการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วนทุกคาสั่งการรักษา

๒
๒. ให้ คาแนะนาขั้น ตอนการทาหั ตถการให้ ผู้ ป่วยทราบ ตามมาตรฐานวิช าชี พที่ส ภาการ
พยาบาลกาหนด
๓. เตรียมผู้ป่วยให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
๔. เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการพยาบาลแต่ละหัตถการที่กาหนด
๕. ทาหัตถการได้ถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาลที่กาหนด
๖. ประเมินผู้ป่วยหลังให้การพยาบาลได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการทาหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วย
๘. ให้คาแนะนาในการดูแลตนเองหลังการพยาบาล
๔. จัดกลุ่มเป็นหน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence - EoC) ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
เตรียมการ กลุ่มดาเนินการ และกลุ่มผลผลิต ดังนี้
EOC 1 เตรียมการทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
๑. วิเคราะห์คาสั่งการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วนทุกคาสั่งการรักษา
๒. ให้ คาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอนการทาหัตถการให้ ผป. ทราบ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
EOC 2 ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
๓. เตรียม ผป. ก่อนทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาล
กาหนด
๔. เตรียมอุปกรณ์ทาหัตถการให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการพยาบาลแต่ละ
ประเภทหัตถการที่กาหนด
๕. ทาหัตถการ ผป. ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาลที่กาหนด
EOC 3 ให้คาแนะนา ผป. ในการดูแลตนเองหลังการทาหัต ถการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
กิจกรรม
๖. ประเมิน ผป. หลังให้การพยาบาลได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการทาหัตถการในเวชระเบียน ผป. ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
จัดทาประวัติเวชระเบียนที่ พบ. กาหนด
๘. ให้คาแนะนา ผป. ในการดูแลตนเองหลังการทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๕. เขียนเกณฑ์การประเมิน (Performance Criteria - PC) โดยกลับรูปประโยคเป็น กรรม+กริยา
(ถูกกระทา)+เงื่อนไข โดยอาจใช้ตารางช่วยเขียน ดังนี้

๓
กิจกรรม
EOC
PC
UOC ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหน
๑. วิเคราะห์คาสั่งการ EOC 1 เตรียมการทา
รักษาของแพทย์ให้
หัตถการให้ถูกต้องตาม
ครบถ้วนทุกคาสั่งการ มาตรฐานวิชาชีพ
รักษา
กิจกรรม
๑. คาสั่งการรักษาของแพทย์ถกู
๒. ให้คาแนะนา
๑. วิเคราะห์คาสั่งการ
วิเคราะห์ให้ได้ครบถ้วนทุกคาสั่ง
ขั้นตอนการทา
รักษาของแพทย์ให้
การรักษา
หัตถการให้ ผป. ทราบ ครบถ้วนทุกคาสั่งการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รักษา
ที่สภาการพยาบาล
๒. ให้คาแนะนา
๒. ผป. ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
กาหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการทา ขั้นตอนการทาหัตถการตาม
๓. เตรียม ผป. ให้
หัตถการให้ ผป. ทราบ มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการ
ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ พยาบาลกาหนด
วิชาชีพที่สภาการ
สภาการพยาบาลกาหนด
พยาบาลกาหนด
EOC 2 ทาหัตถการให้
๔. เตรียมอุปกรณ์ให้ ถูกต้องตามมาตรฐาน
ครบถ้วนตาม
วิชาชีพ
มาตรฐานการ
กิจกรรม
๓. ผป. ได้รับการเตรียมก่อนทา
พยาบาลแต่ละ
๓. เตรียม ผป. ก่อนทา หัตถการได้อย่างถูกต้องตาม
หัตถการที่กาหนด
หัตถการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการ
๕. ทาหัตถการได้
มาตรฐานวิชาชีพที่สภา พยาบาลกาหนด
ถูกต้องตามมาตรฐาน การพยาบาลกาหนด
๔. อุปกรณ์ทาหัตถการถูกเตรียม
การพยาบาลที่กาหนด ๔. เตรียมอุปกรณ์ทา
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน
๖. ประเมิน ผป. หลัง หัตถการให้ถกู ต้อง
การพยาบาลแต่ละประเภท
ให้การพยาบาลได้
ครบถ้วนตามมาตรฐาน หัตถการที่กาหนด
ถูกต้องตามมาตรฐาน การพยาบาลแต่ละ
วิชาชีพพยาบาล
ประเภทหัตถการที่
๗. บันทึกข้อมูลการ กาหนด
ทาหัตถการในเวช
๕. ทาหัตถการ ผป. ได้ ๕. ผป. ได้รับการทาหัตถการ ได้
ระเบียน ผป.
ถูกต้องตามมาตรฐานการ ถูกต้องตามมาตรฐานการ
๘. ให้คาแนะนาในการ พยาบาลที่กาหนด
พยาบาลที่กาหนด
ดูแลตนเองหลังการ
พยาบาล

เครื่องมือการประเมิน

๔
กิจกรรม

EOC
EOC 3 ให้คาแนะนา
ผป. ในการ ูแลตนเอง
หลังการทาหัตถการให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
กิจกรรม
๖. ประเมิน ผป. หลังให้
การพยาบาลได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการทา
หัตถการในเวชระเบียน
ผป. ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการจัดทา
ประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ให้คาแนะนา ผป. ใน
การดูแลตนเองหลังการ
ทาหัตถการให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

PC

เครื่องมือการประเมิน

๖. ผป. ได้รับการประเมินหลัง
การพยาบาลได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. ข้อมูลการทาหัตถการถูก
บันทึกในเวชระเบียน ผป. ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทา
ประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ผป. ได้รับคาแนะนาในการ
ดูแลตนเองหลังการทาหัตถการได้
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖. เลือกเครื่องมือการประเมิน จาก ๑๑ ประการ ดังนี้
- ข้อสอบข้อเขียน (Paper base Test Assessment)
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment)
- การสัมภาษณ์ (Interview Assessment)
- การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง (Observation at Workplace Assessment)
- การสาธิตการปฏิบัติงาน (Demonstration Assessment)
- ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment)
- การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 (3rd Party Assessment)
- ประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคล
- ประเมินจากโครงการกลุ่ม
- ระบบประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ (Online – Network Assessment)
- การจาลองสถานการณ์ (Simulation & role play Assessment)

๕
คาแนะนา
๑. เลือกเครื่องมือเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่าง และเขียนท้ายข้อว่า รายละเอียดตามข้อ
๑๕....... ตามหมายเลข EOC
๒. งานเอกสาร หรืองานส่วนใหญ่มักจะใช้ ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment) เพียงอย่างเดียว
๓. งานบริการ หรืองานภาคปฏิบัติ มักจะใช้การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง (Observation
at Workplace Assessment)
๔. งานฝึกอบรมที่ต้องการวัดผลผู้รับการฝึก อาจใช้ ข้อสอบข้อเขียน (Paper base Test
Assessment) การสัมภาษณ์ (Interview Assessment) หรือการสาธิตการปฏิบัติงาน (Demonstration
Assessment)
กิจกรรม
EOC
PC
เครื่องมือการประเมิน
UOC ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหน
๑. วิเคราะห์คาสั่งการ EOC 1 เตรียมการทา
รักษาของแพทย์ให้
หัตถการให้ถูกต้องตาม
ครบถ้วนทุกคาสั่งการ มาตรฐานวิชาชีพ
รักษา
กิจกรรม
๑. คาสั่งการรักษาของแพทย์ถูก การสังเกตการณ์ ณ หน้างาน
๒. ให้คาแนะนา
๑. วิเคราะห์คาสั่งการ
วิเคราะห์ได้ครบถ้วนทุกคาสั่งการ จริง (Observation at
ขั้นตอนการทา
รักษาของแพทย์ให้
รักษา
Workplace Assessment)
หัตถการให้ ผป. ทราบ ครบถ้วนทุกคาสั่งการ
รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๑
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รักษา
ที่สภาการพยาบาล
๒. ให้คาแนะนา
๒. ผป. ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
กาหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการทา ขั้นตอนการทาหัตถการตาม
๓. เตรียม ผป. ให้
หัตถการให้ ผป. ทราบ มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการ
ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ พยาบาลกาหนด
วิชาชีพที่สภาการ
สภาการพยาบาลกาหนด
พยาบาลกาหนด
EOC 2 ทาหัตถการให้
๔. เตรียมอุปกรณ์ให้ ถูกต้องตามมาตรฐาน
ครบถ้วนตาม
วิชาชีพ
มาตรฐานการ
กิจกรรม
๓. ผป. ได้รับการเตรียมก่อนทา การสังเกตการณ์ ณ หน้างาน
พยาบาลแต่ละ
๓. เตรียม ผป. ก่อนทา หัตถการได้อย่างถูกต้องตาม
จริง (Observation at
หัตถการที่กาหนด
หัตถการให้ถูกต้องตาม มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการ
Workplace Assessment)
๕. ทาหัตถการได้
มาตรฐานวิชาชีพที่สภา พยาบาลกาหนด
รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๒
ถูกต้องตามมาตรฐาน การพยาบาลกาหนด
การพยาบาลที่กาหนด

๖
กิจกรรม
๖. ประเมิน ผป. หลัง
ให้การพยาบาลได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพพยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการ
ทาหัตถการในเวช
ระเบียน ผป.
๘. ให้คาแนะนาในการ
ดูแลตนเองหลังการ
พยาบาล

EOC
๔. เตรียมอุปกรณ์ทา
หัตถการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน
การพยาบาลแต่ละ
ประเภทหัตถการที่
กาหนด
๕. ทาหัตถการ ผป. ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการ
พยาบาลที่กาหนด
EOC 3 ให้คาแนะนา
ผป. ในการ ูแลตนเอง
หลังการทาหัตถการให้
ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
กิจกรรม
๖. ประเมิน ผป. หลังให้
การพยาบาลได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการทา
หัตถการในเวชระเบียน
ผป. ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานการจัดทา
ประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ให้คาแนะนา ผป. ใน
การดูแลตนเองหลังการ
ทาหัตถการให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

PC
๔. อุปกรณ์ทาหัตถการถูกเตรียม
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน
การพยาบาลแต่ละประเภท
หัตถการที่กาหนด

เครื่องมือการประเมิน

๕. ผป. ได้รับการทาหัตถการ ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการ
พยาบาลที่กาหนด

๖. ผป. ได้รับการประเมินหลัง
การพยาบาลได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. ข้อมูลการทาหัตถการถูก
บันทึกในเวชระเบียน ผป. ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทา
ประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ผป. ได้รับคาแนะนาในการ
ดูแลตนเองหลังการทาหัตถการได้
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผลงานหรือชิ้นงานที่ทา
สาเร็จแล้ว (Outcome
product Assessment)
รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๓

๗
๗. กรอกแบบฟอร์มส่วนที่ ๓ ดังนี้
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ
SWC1614
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหน
3. ทบทวนครั้งที่
4. สร้างใหม่

5. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการเตรียมการทาหัตถการ การทาหัตถการ และการให้คาแนะนา ผป. ในการดูแล
ตนเองหลังการทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
(วิธีเขียน ความสามารถในการ.... EOC1+EOC2+EOC3)
6. กลุ่มตาแหน่งงาน (Target Group)
พยาบาล (ชกท. 3449)
นายสิบพยาบาล (ชกท. 911, 912)
(เลือกเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติงานนี้จริง ๆ)
7. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) (นาตารางที่
เขียนไว้แล้วข้างต้นมาใส่ไ ้เลย)
EOC
EOC 1 เตรียมการทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
กิจกรรม
๑. วิเคราะห์คาสั่งการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วนทุก
คาสั่งการรักษา
๒. ให้คาแนะนา เกี่ยวกับขั้นตอนการทาหัตถการให้ ผป.
ทราบ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
EOC 2 ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
๓. เตรียม ผป. ก่อนทาหัตถการให้ถกู ต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
๔. เตรียมอุปกรณ์ทาหัตถการให้ถกู ต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการพยาบาลแต่ละประเภทหัตถการทีก่ าหนด
๕. ทาหัตถการ ผป. ได้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
พยาบาลที่กาหนด
EOC 3 ให้คาแนะนา ผป. ในการ ูแลตนเองหลังการ
ทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
๖. ประเมิน ผป. หลังให้การพยาบาลได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. บันทึกข้อมูลการทาหัตถการในเวชระเบียน ผป. ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทาประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ให้คาแนะนา ผป. ในการดูแลตนเองหลังการทา
หัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

PC

๑. คาสั่งการรักษาของแพทย์ถูกวิเคราะห์ให้ได้ครบถ้วน
ทุกคาสั่งการรักษา
๒. ผป. ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนการทาหัตถการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด

๓. ผป. ได้รับการเตรียมก่อนทาหัตถการได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด
๔. อุปกรณ์ทาหัตถการถูกเตรียมได้ถกู ต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการพยาบาลแต่ละประเภทหัตถการทีก่ าหนด
๕. ผป. ได้รับการทาหัตถการ ได้ถกู ต้องตามมาตรฐานการ
พยาบาลที่กาหนด

๖. ผป. ได้รับการประเมินหลังการพยาบาลได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพพยาบาล
๗. ข้อมูลการทาหัตถการถูกบันทึกในเวชระเบียน ผป. ได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทาประวัติเวชระเบียนที่ พบ.
กาหนด
๘. ผป. ได้รับคาแนะนาในการดูแลตนเองหลังการทา
หัตถการได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

เครื่องมือการประเมิน

การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง (Observation at
Workplace Assessment)
รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๑

การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง (Observation at
Workplace Assessment)
รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๒

ผลงานหรือชิ้นงานทีท่ าสาเร็จแล้ว (Outcome product
Assessment)รายละเอียดตามข้อ ๑๕.๓

๘
8. ข้อกาหน หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (นาเงื่อนไขจาก
กิจกรรมต่าง ๆ มาเรียบเรียงเขียนไว้)
- มาตรฐานการจัดทาประวัติเวชระเบียน พบ.
- มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ของสภาการพยาบาล
- มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ
9. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) (ข้อนี้จากั คนที่จะปรับ
ย้ายมาทางานนี้ ถ้าจาเป็นก็ล็อคไว้ อาจเนื่องมาจากวิชาชีพ ถ้าไม่จาเป็นไม่ต้องเขียน)
ความรู้และทักษะ เรื่อง การทาหัตถการ
ความรู้และทักษะด้านการพยาบาลเบื้องต้น
10. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ (จะต้องลงมือปฏิบัติอะไรไ ้บ้าง ถ้าทาไม่ไ ้ ฝึกเพิ่มเอาไ ้ระหว่างการ
ทางาน)
ทักษะเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ
ทักษะเรื่องการให้ความรู้ คาแนะนา
ทักษะด้านการให้บริการคุณภาพ (Service mind)
(ข) ความต้องการด้านความรู้ (จะต้องรู้อะไรบ้าง ไม่รู้ สอนเพิ่มเอาไ ้ระหว่างการทางาน)
ความรู้ เรื่อง การควบคุมการติดเชื้อ
11. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) (ให้สอ คล้องกับเครื่องมือการประเมินที่
เขียนไว้ในข้อ 7)
- เอกสาร/หลักฐานที่เป็นผลจากการปฏิบัติงาน เช่น เวชระเบียน ผป., บันทึกการให้การพยาบาล
- ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหนางาน
(ข) หลักฐานความรู Knowledge Evidence) (ประกาศนียบัตรของวิชาชีพ และอื่น ๆ ที่สอ คล้อง
กับเครื่องมือการประเมินที่เขียนไว้ในข้อ 7)
- ประกาศนียบัตรการศึกษา ที่สอดคล้องกับความรู้ที่ต้องการ ตามข้อ 10 (ข)
- ผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง และ/หรือ ผลการทดสอบความรู
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินของ ศสพ. (เขียนตามนี้)
(ง) วิธีการประเมิน
ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินของ ศสพ. (เขียนตามนี้)
12. ขอบเขต (Range Statement)
(ก) คาแนะนา/คานิยาม (อธิบายศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ที่เขียนอยู่ในนี้)
- หัตถการ หมายถึง
- การทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด (เอา EOC และกิจกรรมแต่ละตัวมาเขียนเรียงกันไว้ให้เข้าใจ)

๙
12.1 การเตรียมการทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การ
วิเคราะห์คาสั่งการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วนทุกคาสั่งการรักษา การให้คาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนการทา
หัตถการให้ ผป. ทราบ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหนด (EOC1+กิจกรรม+กิจกรรม+…..)
12.2 (EOC2+กิจกรรม+กิจกรรม+…..)
12.3 (EOC3+กิจกรรม+กิจกรรม+…..)
13. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) (ยังไม่ต้องเขียน ให้ทั้ง ทบ. ทาเสร็จก่อน)
14. หน่วย เหล่า/สายวิทยาการที่ร่วมใช้หน่วยสมรรถนะ (ถ้ามี) (ยังไม่ต้องเขียน ให้ทั้ง ทบ. ทาเสร็จก่อน)
15. รายละเอีย กระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
(เอาเครื่องมือประเมินตามข้อ 7 มาอธิบายเพิ่มเชื่อมกับคู่มือประเมินของ ศสพ. ซึ่ง ศสพ. ต้องจั ทาเพิ่ม
ภายหลัง)
15.1 - 15.2 เครื่องมือประเมิน
การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง (Observation at Workplace Assessment)
ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินของ ศสพ.
15.3 เครื่องมือประเมิน
ผลงานหรือชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว (Outcome product Assessment)
ดูรายละเอียดตามคู่มือการประเมินของ ศสพ.
16. คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้สาหรับ UOC (เอาชื่อหน่วยสมรรถนะมาตั้งชื่อคู่มือไ ้เลย และต้องไปทาคู่มือ
KM อธิบายการทางานแต่ละขั้นตามหน่วยสมรรถนะภายหลัง ๑ เล่ม ต่อ ๑ UOC )
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทาหัตถการให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการพยาบาลกาหน
----------------------------------

