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ELOs และ Sub-ELOs
ELOs
ELO1ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
พยาบาลและ การผดุงครรภ์ในการให้
การบริการสุขภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

Sub-ELOs
1.1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลในการช่วยเหลือดูแล
ผู้รับบริการโดยครอบคลุมถึงการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริม
การป้องกันโรค และฟืน้ ฟูสุขภาพอนามัย
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ในการตรวจ การแนะนาและการ
ปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของมารดา ทารก
ความผิดปกติในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด การทาคลอด รวมทั้งการ
ดูแลมารดา และทารกในระยะหลังคลอดส่งเสริม การป้องกันโรค
และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย

ELO2 ใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ อย่างเป็นองค์รวม โดย
คานึงถึงความปลอดภัย ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ความคุม้ ค่า
คุ้มประโยชน์ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์

2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล/ชุมชน
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามปัญหาอย่างเป็น
องค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล/ครอบครัว/
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิ
และข้อพึงปฏิบัติของผูป้ ่วย สิทธิเด็ก และสิทธิของพยาบาล
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์

Knowledge
1.1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลพืน้ ฐาน มารดา-ทารก ผดุงครรภ์ เด็กและวัยรุ่น
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อนามัยชุมชนและการรักษาขัน้ ต้น จิตเวชและสุขภาพจิต ในการ
ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล/ครอบครัว/ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง ความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย สิทธิเด็ก และ
สิทธิของพยาบาล
1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติภัยหมู่/สาธารณภัย ในการให้บริการสุขภาพ
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การบาบัดทางเลือก โภชนาการ
การสอนสุขศึกษา แนวทางการช่วยเหลือเพื่อเลิกสูบบุหรี่ สุขภาพประชาคมโลก ในการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
1.4 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาในการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.5 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการในการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
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ELOs
ELO3 เขียนบันทึกทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ELO4 แสดงออกถึงความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
ELO5 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตอาสา

ELO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบตั ิการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์
ELO7แสดงออกซึ่งการเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และทางานร่วมกับทีม

Sub-ELOs
3.1 บันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

Knowledge
3.1 บันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ

4.1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ัยทางการพยาบาล และ
นวัตกรรมทางการพยาบาล ในการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

4.1 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการระบาด การจัดการข้อมูล ระเบียบวิธวี ิจัย
ทางการพยาบาล (จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) สถิติขั้นพืน้ ฐาน โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการผดุงครรภ์
5.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะ (assertiveness)
5.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ (responsibility)
5.3 แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย
5.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ/สังคม (Socially
contributing)
5.5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
5.6 แสดงออกให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ : คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน การสืบค้นและการประเมินแหล่งสารสนเทศทางสุขภาพ โดยคานึงถึงกฎหมาย
และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และการใช้สื่อสังคม
6.2 แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แสดงออกถึงทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง
7.2 แสดงออกถึงความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น(empathy)
7.3 แสดงออกถึงแนวคิดทางบวก (Positive thinking)
7.4 แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว
7.5 แสดงออกถึงการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น(respect)/ยอมรับผู้อื่น/การมีทัศนคติที่
ไม่ตัดสินผู้อื่น
7.6 แสดงออกถึงการทางานเป็นทีมโดยมีการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน

5.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะ (assertiveness)
5.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ (responsibility)
5.3 แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย
5.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ/สังคม
(Socially contributing)
5.5 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
5.6 แสดงออกให้เห็นว่ามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ/
หรือเพื่อให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์

7.1 แสดงออกถึงทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง
7.2 แสดงออกถึงความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น(empathy)
7.3 แสดงออกถึงแนวคิดทางบวก (Positive thinking)
7.4 แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัว
7.5 แสดงออกถึงการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น(respect)/ยอมรับ
ผู้อื่น/การมีทัศนคติที่ไม่ตัดสินผูอ้ ื่น
7.6 แสดงออกถึงการทางานเป็นทีม
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ELOs

Sub-ELOs

7.7 สร้างสัมพันธภาพ
ELO8 ใช้ภาษา วิธีสื่อสารและการ
8.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
นาเสนออย่างเหมาะสมกับบริบทของ 8.2 สื่อสารด้วยภาษาพูด และท่าทาง
วิชาชีพและความเป็นสากล
8.3 อ่านและสรุปประเด็นทีส่ าคัญ (Comprehensive Reading)
8.4 เขียนและนาเสนอตามหลักวิชาการ
ELO9 คิดอย่างเป็นระบบ และมี
9.1 แสดงการจาแนก และเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
วิจารณญาน
9.2 ระบุปัญหาและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม/สร้างสรรค์
9.3 แสดงออกถึงทักษะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ELO10 แสดงภาวะผู้นา สะท้อนคิด 10.1 แสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะ
และวางแผนในการพัฒนาตนเอง
10.2 แสดงออกถึงภาวะผู้นา
10.3 แสดงทักษะในการเจรจาต่อรอง
10.4 แสดงออกถึงการกล้าคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่
ถูกต้อง
10.5 แสดงออกถึงการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
10.6 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ (curiosity)

Knowledge
7.7 สร้างสัมพันธภาพ
8.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
8.2 สื่อสารด้วยภาษาพูด และท่าทาง
8.3 อ่านและสรุปประเด็นทีส่ าคัญ (Comprehensive Reading)
8.4 เขียนและนาเสนอตามหลักวิชาการ
9.1 แสดงการจาแนก และเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
9.2 ระบุปัญหาและการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ/สร้างสรรค์
9.3 แสดงออกถึงทักษะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
10.1 แสดงออกถึงการมีวุฒิภาวะ
10.2 แสดงทักษะการตัดสินใจ
10.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นา
10.4 แสดงทักษะในการเจรจาต่อรอง
10.5 แสดงความสามารถในการบริหารเวลา
10.6 แสดงออกถึงการกล้าคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง (creativity and
innovative thinking/Entrepreneurially minded Entre)

10.7 แสดงออกถึงการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
10.8 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ (curiosity)

