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1. คุณธรรม จริยธรรม  15
1. ตัดสินใจจัดการปัญหาทางจริยธรรมโดยใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
 การดูแลตามหลักมนุษยธรรม หลักการกาชาด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ PLO 1,2 (3.1.1.1) 

4 ตัดสินใจจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม 
หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
การดูแลตามหลักมนุษยธรรม 
หลักการกาชาดและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมดีมาก

ตัดสินใจจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม หลักการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม การดูแลตามหลัก
มนุษยธรรม หลักการกาชาด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติการพยาบาล ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

ตัดสินใจจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม หลักการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม การดูแลตาม
หลักมนุษยธรรม หลักการ
กาชาดและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปฏิบัติการ
พยาบาล ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปานกลาง

ตัดสินใจจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม หลักการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม การดูแลตามหลัก
มนุษยธรรม หลักการกาชาด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติการพยาบาล ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

ตัดสินใจจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมโดยใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม หลักการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม การดูแลตามหลัก
มนุษยธรรม หลักการกาชาด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการปฏิบัติการพยาบาล ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก

2. ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่อ้างผลงานทางวิชาการ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  PLO 3 (3.1.1.2)

2 มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความซ่ือสัตย์

มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงความไม่ซ่ือสัตย์

3. แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการจัดการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   
PLO 4 (3.1.1.3)

4 แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ (รับผิดชอบ
 ,ตรงเวลา) ในการจัดการการ
พยาบาลได้ดีมาก

แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ (รับผิดชอบ
 ,ตรงเวลา) ในการจัดการการ
พยาบาลได้ดี

แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(รับผิดชอบ ,ตรงเวลา)       ใน
การจัดการการพยาบาลได้  
ปานกลาง

แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(รับผิดชอบ ,ตรงเวลา) ในการ
จัดการการพยาบาลได้น้อย

แสดงแบบอย่างท่ีดีของผู้มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ (รับผิดชอบ
 ,ตรงเวลา) ในการจัดการการ
พยาบาลได้น้อยมาก

4. ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทางจริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    PLO
 4 (3.1.1.4-1)

3 ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมาก

ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม    ปาน
กลาง

ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

ช้ีน าโดยหยิบยกปัญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีเกิดข้ึนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก
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5. ท าหน้าท่ีแทนผู้รับบริการเพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการ
สามารถตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง PLO 4 
(3.1.1.4-2)

2 ท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยเพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดีมาก

ท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยเพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

ท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยเพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริง
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปานกลาง

ท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยเพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อย

ท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วยเพ่ือช่วยให้
ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับคุณค่า ความเช่ือ
และความต้องการท่ีแท้จริงของ
ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
น้อยมาก

2. ความรู้ 15

6. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
PLO 1,2,3 (3.2.1.1)

4 ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการรายกรณีได้
มากกว่าหรือเท่ากับ          
ร้อยละ 80

ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการรายกรณีได้
ร้อยละ 70-79

ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการรายกรณีได้
ร้อยละ 60-69

ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการรายกรณีได้
ร้อยละ 50-59

ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการรายกรณีได้
น้อยกว่าร้อยละ 50

7. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมท่ีมี
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณี
PLO 1,2,3 (3.2.1.1)

2 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้
ถูกต้องเหมาะสมดีมาก

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้
ถูกต้องเหมาะสมดี

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้
ถูกต้องเหมาะสมปานกลาง

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้
ถูกต้องเหมาะสมน้อย

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการรายกรณีได้
ถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก

8. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในคลินิกมาใข้ในการประเมินภาวะ
สุขภาพ/ระบบการดูแลและความต้องการของ
ผู้รับบริการและครอบครัวท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน
 PLO 1,2,3 (3.2.1.1) 

4 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
คลินิกมาใข้ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ระบบการดูแล
และความต้องการของ
ผู้รับบริการและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้ถูกต้อง
เหมาะสมดีมาก

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
คลินิกมาใข้ในการประเมินภาวะ
สุขภาพ ระบบการดูแลและ
ความต้องการของผู้รับบริการ
และครอบครัวท่ีมีปัญหาสุขภาพ
ซับซ้อนได้ถูกต้องเหมาะสมดี

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
คลินิกมาใข้ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ระบบการดูแล
และความต้องการของ
ผู้รับบริการและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมปานกลาง

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
คลินิกมาใข้ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ระบบการดูแล
และความต้องการของ
ผู้รับบริการและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้ถูกต้อง
เหมาะสมน้อย

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ
และหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
คลินิกมาใข้ในการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ระบบการดูแล
และความต้องการของ
ผู้รับบริการและครอบครัวท่ีมี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อนได้ถูกต้อง
เหมาะสมน้อยมาก
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9. สามารถค้นคว้าหาความรู้ทางวิชาการและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพท่ีซับซ้อน PLO 2,3 (3.2.1.2)

3 สามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิชาการและและหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมดีมาก

สามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิชาการและและหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมดี

สามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิชาการและและหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมปานกลาง

สามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิชาการและและหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมน้อย

สามารถค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิชาการและและหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนได้
ถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก

10. ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติในการจัดการ
ผลลัพธ์และการปฏิบัติการพยาบาล
PLO 2,3 (3.2.1.3)

2 ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติใน
การจัดการผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมดีมาก

ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติใน
การจัดการผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมดี

ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติ
ในการจัดการผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมปานกลาง

ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติใน
การจัดการผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมน้อย

ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติใน
การจัดการผลลัพธ์และการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก

3. ทักษะทางปัญญา 28

11. สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง การจัดการรายกรณีโดย
การก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดในการแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะของการดูแล
อย่างสร้างสรรค์ PLO 1,6 (3.3.1.1-1)

2 สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการรายกรณี
โดยการก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะ
ของการดูแลอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมาก

สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการรายกรณี
โดยการก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะ
ของการดูแลอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการรายกรณี
โดยการก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะ
ของการดูแลอย่างสร้างสรรค์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปาน
กลาง

สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการรายกรณี
โดยการก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะ
ของการดูแลอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

สังเคราะห์ความรู้ทางศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการรายกรณี
โดยการก าหนดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด
ในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนในทุกระยะ
ของการดูแลอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   น้อย
มาก

12. บูรณาการความรู้จากทฤษฎีการพยาบาล  พหุ
วัฒนธรรม หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
จัดการรายกรณีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา
ซับซ้อน PLO 1,6 (3.3.1.1-2)

2 อธิบายและแปลผลข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยท่ี
เลือกเข้าระบบเพ่ือท าความ
เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้ป่วยได้มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

อธิบายและแปลผลข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยท่ี
เลือกเข้าระบบเพ่ือท าความ
เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้ป่วยได้ร้อยละ 70-79

อธิบายและแปลผลข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยท่ี
เลือกเข้าระบบเพ่ือท าความ
เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้ป่วยได้ร้อยละ 60-69

อธิบายและแปลผลข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยท่ี
เลือกเข้าระบบเพ่ือท าความ
เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้ป่วยได้ร้อยละ 50-59

อธิบายและแปลผลข้อมูล
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วยท่ี
เลือกเข้าระบบเพ่ือท าความ
เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้ป่วยได้น้อยกว่าร้อยละ 50
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13. จัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้
ในการจัดการรายกรณีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมี
ปัญหาซับซ้อนให้มีความคุ้มค่าและคุ้มทุน PLO 1,6
 (3.3.1.1-2)

2 จัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้ในการ
จัดการรายกรณีผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้มี
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนได้อย่าง
เหมาะสมดีมาก

จัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้ในการ
จัดการรายกรณีผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้มี
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนได้อย่าง
เหมาะสมดี

จัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้ใน
การจัดการรายกรณีผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้มี
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนได้อย่าง
เหมาะสม   ปานกลาง

จัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้ใน
การจัดการรายกรณีผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้มี
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนได้อย่าง
เหมาะสมน้อย

จัดการทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใข้ในการ
จัดการรายกรณีผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้มี
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนได้อย่าง
เหมาะสมน้อยมาก

14. วิเคราะห์และคาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการจัดการรายกรณีต้ังแต่
แรกรับจนถึงจ าหน่าย
PLO 1,6 (3.3.1.1-3)

4 สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการ
จัดการรายกรณีต้ังแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายได้ครบถ้วน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการ
จัดการรายกรณีต้ังแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายได้ครบถ้วน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
70-79

สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการ
จัดการรายกรณีต้ังแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายได้ครบถ้วน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
60-69

สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการ
จัดการรายกรณีต้ังแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายได้ครบถ้วน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
50-59

สามารถวิเคราะห์และ
คาดการณ์ปัญหาสุขภาพท่ี
ซับซ้อน และวางแผนในการ
จัดการรายกรณีต้ังแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายได้ครบถ้วน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

15. แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการพยาบาลข้ันสูง
ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยท่ีซับซ้อน (direct care)
PLO 1,2,4,5 (3.3.1.2)

4 สามารถประเมินความต้องการ
จัดการความต้องการ ตัดสินใจ
ให้การดูแล ก ากับและติดตาม
ผลลัพธ์ของการดูแลได้อย่าง
เป็นองค์รวม
ได้มากกว่าหรือเท่ากับ      ร้อย
ละ 80

สามารถประเมินความต้องการ
จัดการความต้องการ ตัดสินใจ
ให้การดูแล ก ากับและติดตาม
ผลลัพธ์ของการดูแลได้อย่าง
เป็นองค์รวม
ร้อยละ 70-79

สามารถประเมินความต้องการ
 จัดการความต้องการ ตัดสินใจ
ให้การดูแล ก ากับและติดตาม
ผลลัพธ์ของการดูแลได้อย่าง
เป็นองค์รวม
ได้ร้อยละ 60-69

สามารถประเมินความต้องการ 
จัดการความต้องการ ตัดสินใจ
ให้การดูแล ก ากับและติดตาม
ผลลัพธ์ของการดูแลได้อย่าง
เป็นองค์รวม
ได้ร้อยละ 50-59

สามารถประเมินความต้องการ 
จัดการความต้องการ ตัดสินใจ
ให้การดูแล ก ากับและติดตาม
ผลลัพธ์ของการดูแลได้อย่าง
เป็นองค์รวม
ได้น้อยกว่าร้อยละ50

16.แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการพยาบาลข้ันสูงใน
การเสริมสรางพลังอ านาจ (empowering) การ
สอน (educating)/การฝก (coaching) 
PLO 1,2,4,5 (3.3.1.2)

3 แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการเสริม    สร
างพลังอ านาจ การสอน 
การฝกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ดีมาก

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการเสริม    สร
างพลังอ านาจ การสอน 
การฝกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการเสริม
สรางพลังอ านาจ การสอน 
การฝกได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปานกลาง

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการเสริม    สร
างพลังอ านาจ การสอน 
การฝกได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อย

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการเสริม    สร
างพลังอ านาจ การสอน 
การฝกได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อยมาก

17. แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการพยาบาลข้ันสูง
ในการใหค าปรึกษาทางคลินิก (consultation)
PLO 1,2,4,5 (3.3.1.2)

2 แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการให
ค าปรึกษาทางสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการและครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมาก

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการให
ค าปรึกษาทางสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการและครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการให
ค าปรึกษาทางสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการและครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี   
ปานกลาง

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการให
ค าปรึกษาทางสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการและครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

แสดงบทบาทของผู้ปฎิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการให
ค าปรึกษาทางสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการและครอบครัวได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก



หัวข้อ
น ้าหนัก
คะแนน

5 4 3 2 1 0

18. เลือกใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองและท าให้สามารถ
จัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม PLO 1,2 (3.3.1.3)

2

เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์และจัดการ
ผลลัพธ์ทางการการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมาก

เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์และจัดการ
ผลลัพธ์ทางการการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์และจัดการ
ผลลัพธ์ทางการการพยาบาล
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปาน
กลาง

เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์และจัดการ
ผลลัพธ์ทางการการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

เลือกใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์และจัดการ
ผลลัพธ์ทางการการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม      
น้อยมาก

19. เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตามการจัดการดูแล
ผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนการจัดการรายกรณีและ
ผลลัพธ์ของการดูแลให้แก่ทีมการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ PLO 4,5 (3.3.1.4) 2

 เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตาม
การจัดการรายกรณีได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้เหมาะสมดีมาก

 เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตาม
การจัดการรายกรณีได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้เหมาะสมดี

 เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตาม
การจัดการรายกรณีได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับ
ภาวะสุขภาพของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุได้เหมาะสมปานกลาง

 เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตาม
การจัดการรายกรณีได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้เหมาะสมน้อย

 เป็นต้นแบบท่ีดีในการติดตาม
การจัดการรายกรณีได้อย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับภาวะ
สุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ได้เหมาะสมน้อยมาก

20. ประยุกต์ใช้หลักการด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
PLO 2,3 (3.3.1.5) 2

ประยุกต์ใช้หลักการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมดีมาก

ประยุกต์ใช้หลักการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมดี

ประยุกต์ใช้หลักการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปานกลาง

ประยุกต์ใช้หลักการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อย

ประยุกต์ใช้หลักการด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อยมาก

21. วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
การดูแลสุขภาพทางเลือกมาใช้ในการพยาบาล 
PLO 1,2 (3.3.1.6) 1

 วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมดีมาก

 วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมดี

 วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปานกลาง

 วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อย

 วิเคราะห์และประยุกต์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและการดูแล
สุขภาพทางเลือกมาใช้ในการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมน้อยมาก

22. ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล
 PLO 2,3 (3.3.1.7) 2

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้ดี
มาก

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้ดี

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้
ปานกลาง

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้
น้อย

ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้
น้อยมาก

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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23. มีภาวะผู้น าและสามารถริเร่ิมการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ PLO
 3,4,5,6 (3.4.1.1-1) 2

มีภาวะผู้น าทีมและสามารถ
ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ได้ดีมาก

มีภาวะผู้น าทีมและสามารถ
ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ได้ดี

 มีภาวะผู้น าทีมและสามารถ
ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ได้ปานกลาง

 มีภาวะผู้น าทีมและสามารถ
ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ได้น้อย

 มีภาวะผู้น าทีมและสามารถ
ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ได้น้อยมาก



หัวข้อ
น ้าหนัก
คะแนน

5 4 3 2 1 0

24. สามารถประสานงานและร่วมท างานกับทีมสห
สาขาวิชาชีพเครือข่ายต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ และงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนด
ไว้PLO 3,4,5,6 (3.4.1.1-2) 2

สามารถประสานงาน/เจรจา
ต่อรองและร่วมท างานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่าย
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ และงานวิจัยเพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว้ได้   ดี
มาก

สามารถประสานงาน/เจรจา
ต่อรองและร่วมท างานกับทีมสห
สาขาวิชาชีพเครือข่ายต่างๆ 
ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
และงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุผล
ลัพธ์ท่ีก าหนดไว้ได้ดี

สามารถประสานงาน/เจรจา
ต่อรองและร่วมท างานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่าย
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ และงานวิจัยเพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว้ได้
ปานกลาง

สามารถประสานงาน/เจรจา
ต่อรองและร่วมท างานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่าย
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ และงานวิจัยเพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว้ได้น้อย

สามารถประสานงาน/เจรจา
ต่อรองและร่วมท างานกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่าย
ต่างๆ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการ และงานวิจัยเพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ท่ีก าหนดไว้ได้น้อย
มาก

25. สามารถประเมินและจัดการเร่ืองความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการ  PLO 1,4 (3.4.1.2)

1

สามารถประเมินและจัดการ
เร่ืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดีมาก

สามารถประเมินและจัดการ
เร่ืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมดี

สามารถประเมินและจัดการ
เร่ืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปาน
กลาง

สามารถประเมินและจัดการ
เร่ืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อย

สามารถประเมินและจัดการ
เร่ืองความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้รับบริการได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมน้อยมาก

26. พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาให้มี
ความสามารถเพ่ิมข้ึน PLO 4  (3.4.1.3) 2

 พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนดีมาก

 พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึนดี

 พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนปานกลาง

 พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนน้อย

 พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนน้อยมาก

27. มีทัศนคติทางบวกในการสร้างคุณค่าของ
วิชาชีพ การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ  PLO 4,5 (3.4.1.4) 1

มีทัศนคติทางบวกในการสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ในระดับ ดีมาก

มีทัศนคติทางบวกในการสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ในระดับดี

มีทัศนคติทางบวกในการสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับปานกลาง

มีทัศนคติทางบวกในการสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับน้อย

มีทัศนคติทางบวกในการสร้าง
คุณค่าของวิชาชีพ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับน้อยมาก

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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28. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การจัดการสารสนเทศ  การวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือ เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาล PLO 1,6 (3.5.1.1) 3

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การจัดการสารสนเทศ  การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลได้มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การจัดการสารสนเทศ  การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลได้ร้อยละ 70-79

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
 การจัดการสารสนเทศ  การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลได้ร้อยละ 60-69

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การจัดการสารสนเทศ  การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลได้ร้อยละ 50-59

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การจัดการสารสนเทศ  การ
วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาลได้น้อยกว่าร้อยละ 50
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29. สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณ
และสถิติ เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและจัดการความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
PLO 1,2,6 (3.5.1.2) 1

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูล
เชิงปริมาณและสถิติ เพ่ือติดตาม
เฝ้าระวังและจัดการความเส่ียง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ           ได้มากกว่า
หรือเท่ากับ          ร้อยละ 80

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูล
เชิงปริมาณและสถิติ เพ่ือติดตาม
เฝ้าระวังและจัดการความเส่ียง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ         ได้ร้อยละ 
70-79

สามารถวิเคราะห์คัดกรอง
ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและ
จัดการความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับผู้รับบริการได้    
ร้อยละ 60-69

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูล
เชิงปริมาณและสถิติ เพ่ือ
ติดตามเฝ้าระวังและจัดการ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับผู้รับบริการได้      ร้อย
ละ 50-59

สามารถวิเคราะห์คัดกรองข้อมูล
เชิงปริมาณและสถิติ เพ่ือติดตาม
เฝ้าระวังและจัดการความเส่ียง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการได้     น้อยกว่าร้อย
ละ 50

30. สามารถส่ือสารและถ่ายทอดข้อมูลทางสุขภาพ
ให้ผู้ร่วมงาน/ผู้รับบริการเข้าใจ 
PLO 4,5 (3.5.1.3) 2

สามารถส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลทางสุขภาพให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้รับบริการเข้าใจ ได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ชัดเจน ดีมาก

สามารถส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลทางสุขภาพให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้รับบริการเข้าใจ ได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ชัดเจนดี

สามารถส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลทางสุขภาพให้
ผู้ร่วมงาน/ผู้รับบริการเข้าใจ 
ได้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ชัดเจน
ปานกลาง

สามารถส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลทางสุขภาพให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้รับบริการเข้าใจ ได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ชัดเจนน้อย

สามารถส่ือสารและถ่ายทอด
ข้อมูลทางสุขภาพให้ผู้ร่วมงาน/
ผู้รับบริการเข้าใจ ได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ชัดเจนน้อยมาก

รวม 70


