
 

 

 

คู่มือการประเมิน Soft skills ของนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

โดยใช้ Scoring rubrics 

…………………………………………………………………………………………….. 

คำชี้แจง แบบประเมิน Soft skills ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทบาลัยเกษมบัณฑิต 
ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะ
ผู้นำ 

บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ (Professional characters) 

รายการประเมิน 
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด 

เกณฑ์การประเมิน 
5 

ดีมาก 
4 

ด ี
3 

พอใช้ 
2 

เริ่มพัฒนา 
1 

ต้องปรับปรุงมาก 
รู้จักปรับตัว  
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด 
รู้จักปรับตัวกับ 

1) ปรับตัวเข้ากับกลุ่ม
เพื่อน 

2) ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั  

3) ปรับตัวกับระบบ
การเรยีน  

4) ปรับตัวกับกิจกรรม
ของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

• ปรับตัวเข้ากับ
กลุ่มเพื่อนได้ทุก
กลุ่ม 
 

• ปรับตัวเข้ากับ
กลุ่มเพื่อน
ส่วนใหญ่ได ้

• ปรับตัวเข้ากับ
กลุ่มเพื่อน
ส่วนใหญ่ได้  
 

• ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนได้บางคน 
หรือบางกลุ่ม 

• ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อน และ
สภาพแวดล้อม
ของคณะและ
มหาวิทยาลยัได ้

 

• ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม
ของคณะและ
มหาวิทยาลยัไดด้ ี
 

• ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อ
มของคณะ
และ
มหาวิทยาลยั
ได้ด ี
 

• ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อ
มของคณะ
และ
มหาวิทยาลยั
ได ้
 

• กำลังพยายาม
ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม
รวมทั้งระบบ
การเรยีน ของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั  
 • ปรับตัวกับระบบ

การเรยีน  
ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิ
ได้ดมีาก 
 

• ปรับตัวกับ
ระบบการ
เรียน
ภาคทฤษฎี 
และ
ภาคปฏิบตัิได้
ด ี

• ปรับตัวกับ
ระบบการ
เรียน  
ภาคทฤษฎี 
แต่ยังไมม่ี
ประสบการณ์



รายการประเมิน 
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด 

เกณฑ์การประเมิน 
5 

ดีมาก 
4 

ด ี
3 

พอใช้ 
2 

เริ่มพัฒนา 
1 

ต้องปรับปรุงมาก 
เรียน
ภาคปฏิบตั ิ
 

• เป็นกรรมการ 
หรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั
อย่างสม่ำเสมอ 
 

• เข้าร่วม
กิจกรรมของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั
อย่าง
สม่ำเสมอ 

• เข้าร่วม
กิจกรรม
ของคณะ
และ
มหาวิทยาลั
ยเป็นครั้ง
คราว 

 

• ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั 
 

มารยาท ในสังคม 
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด.  

1) ปฏิบัติตนได้
เหมาะสม           
ตามกาละเทศะ  

2) มีความสภุาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน 

3) ให้เกียรตผิู้อื่นทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 

4) เคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

5) มีความซื่อสตัย ์
 

• ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตาม
กาละเทศะ  

• มีความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 

• ให้เกียรตผิู้อื่นทั้ง
ต่อหน้าและลับ
หลัง 

• เคารพในสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

• มีความซื่อสตัย ์
 

• ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตาม
กาละเทศะ  

• มีความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อม
ตน 

• ให้เกียรตผิู้อื่น
ทั้งต่อหน้า
และลบัหลัง 

• เคารพในสิทธิ
ของตนเอง
และผู้อื่น 
 

• ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตาม
กาละเทศะ  

• มีความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อม
ตน 

• ให้เกียรตผิู้อื่น
ทั้งต่อหน้า
และลบัหลัง 
 

• ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตาม
กาละเทศะ  

• มีความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อม
ตน 
 

• ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตาม
กาละเทศะ  
 

สื่อสารเชิงวิชาชีพ  
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด. 

1) สื่อสารด้วยข้อมลู                 
ที่ถูกต้องตรง
ประเด็น 

2) สื่อสารสองทาง 
3) สื่อสารเหมาะสม                  

กับกาลเทศะ 
4) สื่อสารกับผูร้่วม

วิชาชีพ 

• สื่อสารด้วย
ข้อมูล              
ที่ถูกต้อง                      
ตรงประเด็น 

• สื่อสารสองทาง 

• สื่อสาร
เหมาะสม              
กับกาลเทศะ 

• สื่อสารด้วย
ข้อมูล ท่ี
ถูกต้อง                  
ตรงประเด็น 

• สื่อสารสอง
ทาง 

• สื่อสาร
เหมาะสม

• สื่อสารด้วย
ข้อมูล    ที่
ถูกต้อง                       
ตรงประเด็น 

• สื่อสารสอง
ทาง 

• สื่อสาร
เหมาะสม

• สื่อสารด้วย
ข้อมูลที่
ถูกต้อง                   
ตรงประเด็น 

• สื่อสารสอง
ทาง 

• สื่อสารด้วยข้อมลู            
ที่ถูกต้อง                  
ตรงประเด็น 
 



รายการประเมิน 
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด 

เกณฑ์การประเมิน 
5 

ดีมาก 
4 

ด ี
3 

พอใช้ 
2 

เริ่มพัฒนา 
1 

ต้องปรับปรุงมาก 
5) สื่อสารกับสหสาขา

วิชาชีพ 
 

• สื่อสารกับผู้
ร่วมวิชาชีพ 

• สื่อสารกับสห
สาขาวิชาชีพ 

กับ
กาลเทศะ 

• สื่อสารกับผู้
ร่วมวิชาชีพ 

กับ
กาลเทศะ 

แสดงออกอย่างมือ
อาชีพ  
พฤติกรรม/ดัชนีชี้วัด. 

1) แสดงออกโดย
คำนึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2) ตัดสินใจแกไ้ข
ปัญหา 

3) ได้อย่างเหมาะสม     
4) ปฏิบัติงานโดยให้

เกียรตตินเองและ
ผู้อื่น  

5) ทำงานร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
อย่างยืดหยุ่น  

6) เป็นแบบอย่างท่ีดี                   
ในการทำงาน  

• แสดงออกโดย
คำนึงถึง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

• ตัดสินใจแกไ้ข

ปัญหา 

ได้อย่าง
เหมาะสม     

• ปฏิบัติงานโดย
ให้เกียรติ
ตนเองและ
ผู้อื่น  

• ทำงานร่วมกับ
ทีมสหสาขา
วิชาชีพอย่าง
ยืดหยุ่น  

• เป็นแบบอย่าง
ที่ดี                   
ในการทำงาน 

• แสดงออก
โดยคำนึงถึง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

• ตัดสินใจ

แก้ไขปัญหา 

ได้อย่าง
เหมาะสม     

• ปฏิบัติงาน
โดยให้เกียรติ
ตนเองและผู้อื่น  

• ทำงานร่วมกับ
ทีมสหสาขา
วิชาชีพอย่าง
ยืดหยุ่น 

• แสดงออก
โดยคำนึงถึง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

• ตัดสินใจ

แก้ไขปัญหา 

ได้อย่าง
เหมาะสม     

• ปฏิบัติงาน
โดยให้เกียรติ
ตนเองและผู้อื่น  

 

• แสดงออกโดย
คำนึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

• ตัดสินใจแกไ้ข

ปัญหา 

ได้อย่างเหมาะสม     

• แสดงออกโดย
คำนึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  

 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) 

รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

1. รู้จักค้นคว้า 
(Inquiry skills) 
 

- สนใจใฝ่รู้ทั้งใน
และนอกเหนือ
วิชาชีพ 

-  สนใจใฝ่รู้ที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ 

-แสดงความ 
สนใจใฝ่รู้หลังจาก
ได้รับคำแนะนำ 

-แสดงความ 
สนใจใฝ่รูเ้มื่อ

-ไม่แสดงความ 
สนใจใฝ่รู ้
 



รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

พฤติกรรม/ 
ดัชนีชี้วัด 
1) มีความอยากรู้ 
และรูจ้ักตั้ง
คำถามในสิ่งที่
ต้องการรู้ 
สามารถเลือก 
keyword ที่จะ
ค้นคว้า   
2) เลือกเอกสาร/
แหล่งความรู้ที่
หลากหลาย
ประเภทที่
น่าเชื่อถือ 
3) สามารถสรุป
สาระหรือ
ประเด็นที่อ่านได ้
4) สามารถ
สะท้อนคิดด้วย
คำพูดหรือการ
เขียนที่เป็นเหตุ
เป็นผล 
 

  ได้รับการ
มอบหมาย 

- ตั้งคำถามได้ตรง
ประเด็น 
 

-ตั้งคำถามไดต้รง
ประเด็น 
 

ตั้งคำถามได้ตรง
ประเด็น หลังจาก
ได้รับการช้ีแนะ 

-ต้องอาศัยการ
ช้ีแนะและตดิตาม
อย่างใกล้ชิดจาก
อาจารยผ์ู้สอนใน
การตั้งคำถาม
เลือก keyword 
เลือกเอกสาร   
การสรุปและการ
สะท้อนคิด 
 

-ต้องอาศัยการ
ช้ีแนะและตดิตาม
อย่างใกล้ชิดจาก
อาจารยผ์ู้สอนใน
การตั้งคำถาม
เลือก keyword 
 

เลือก keyword 
ได้ตรงประเด็น 

-ต้องอาศัย
คำแนะนำในการ
keyword  

-ต้องอาศัย
คำแนะนำในการ
keyword  

-เอกสารที่ค้นคว้า
ได้ตอบ
วัตถุประสงค์และ
นำไปใช้ได้จริง 

-เอกสารที่ค้นคว้า
ตอบวัตถุประสงค์
และเฉพาะที่
สำคัญ 

-เอกสารที่ค้นคว้า
ตอบวัตถุประสงค์
บางส่วน 
 

-มีรายการ
บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง
ทันสมัยเช่ือถือได ้
 

-มีรายการ
บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง
เชื่อถือได้แต่บาง
ฉบับไม่ทันสมัย 

-มีรายการ
บรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิง
จากแหล่งเชื่อถือ
ได้น้อย บางฉบับ
ไม่ทันสมัย 

สรุปสาระไดต้รง
ประเด็น เข้าใจได้
ง่าย ครอบคลุม 

-สรุปสาระ
ประเด็นไดต้รง
เข้าใจได้ง่ายแต่ไม่
ครอบคลมุ 

-สรุปสาระและ
สะท้อนคิดได ้
บางส่วนหลังจาก
ได้คำชี้แนะ 

- ไม่สามารถ สรุป
และสะท้อนคิดได ้
 

-การสะท้อนคิด
เป็นเหตเุป็นผล 
ครอบคลมุ
ประเด็นที่สำคญั
และมีความลุม่ลึก 

การสะท้อนคดิ
เป็นเหตเุป็นผล 
แต่ยังไม่
ครอบคลมุ
ประเด็นที่สำคญั
และมีความลุม่ลึก 
 

 

2. สามารถสกัด
ความรู้ 
1) สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก

- สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก
จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ

- สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก
จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ

- สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก
จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ

- สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก
จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ

- ไม่สามารถ
จำแนก/บอก
ความแตกต่าง/
บอกจุดเน้น/บอก
จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ



รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

จุดดี จุดที่ควร
ปรับปรุงของ
สารสนเทศท่ี
ศึกษา  
2) สามารถสกดั
องค์ความรู้และ
นำเสนอ 

สารสนเทศท่ี
ศึกษา  
โดยแสดงเหตผุล
ประกอบอย่าง
เหมาะสม ในทาง
สร้างสรรค ์

สารสนเทศท่ี
ศึกษา  
โดยแสดงเหตผุล
ประกอบใน
ประเด็นที่สำคญั  

สารสนเทศท่ี
ศึกษา  
โดยแสดงเหตผุล
ประกอบได้ใน
บางประเด็น  
 

สารสนเทศท่ี
ศึกษาได้เพียงบาง
ประเด็น 
 

สารสนเทศท่ี
ศึกษา  
 

-สามารถสกัดองค์
ความรู้และ
นำเสนอออกมา
เป็นข้อความ 
ภาพ แผนภาพ
โปสเตอร์ หรือสื่อ
ดิจิตอลรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย 

--สามารถสกัด
องค์ความรู้และ
นำเสนอออกมา
เป็นข้อความ 
ภาพ แผนภาพ
โปสเตอร์ สื่อ
ดิจิตอลพื้นฐาน 

-สามารถสกัดองค์
ความรู้และ
นำเสนอด้วยสื่อ
พื้นฐาน เช่น MS 
Word, PPT 
 
 

-สามารถสกัดองค์
ความรู้และ
นำเสนอด้วย
คำพูดหรือ
ข้อความ 

-ไม่สามารถสกัด
องค์ความรู้และ
นำเสนอออกมา
ด้วยสื่อใด ๆ 

3. สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่
1) สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง  
2) สามารถบูรณา
การต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู ่
3) สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงาน
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

- สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง  
 
 
 
 

- สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง
ภายใต้คำแนะนำ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา - 
 

- สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง 
ภายใต้คำแนะนำ
และตดิตามของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้บางส่วน 
ภายใต้คำแนะนำ
และตดิตามของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

- ไม่สามารถให้
ข้อเสนอแนะและ
ทางเลือกที่นำไป
ปฏิบัติได้จริง  
 

-สามารถบรูณา
การต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู ่
 

สามารถบูรณา
การต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู ่

-สามารถบรูณา
การต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู่
ภายใต้คำแนะนำ
และตดิตามของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

-สามารถบรูณา
การต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ได้
บางส่วน 
ภายใต้คำแนะนำ
และตดิตามของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

- ไม่สามารถ
บูรณาการต่อยอด
ความคิดจาก
ข้อมูลที่มีอยู ่
 

- สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงาน
นวัตกรรมทาง

- สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงาน
นวัตกรรมทาง

- สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงาน
นวัตกรรมทาง

- มีความพยายาม
ในการสร้างสรรค์
ช้ินงานนวัตกรรม

- ไม่สามารถ
สร้างสรรค์ช้ินงาน



รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

สุขภาพท่ีนำไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง/
พัฒนาในเชิง
พาณิชย์/ส่งเข้า
ประกวดใน
ระดับชาต ิ
 

สุขภาพท่ีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์
ได ้

สุขภาพที่ยัง
จำเป็นต้องพัฒนา
ต่อยอด 

ทางสุขภาพแต่ยัง
ไม่สำเร็จ 

นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

4. ถ่ายทอด
แบ่งปัน 
1) สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ได้
ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น ให้กับ
ประชาชน/ทีมสห
วิชาชีพ  
โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

- สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ได้
ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น ให้กับ
ประชาชน/ทีมสห
วิชาชีพ  
โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
น่าสนใจ 

- สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ได้
ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น ให้กับ
ประชาชน/ทีมสห
วิชาชีพ ภายใต้
การชี้แนะของ
อาจารย์โดยใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ได้
ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น ให้กับ
ประชาชนท้ัง
รายบุคคลและ
รายกลุม่ภายใต้
การชี้แนะของ
อาจารย ์
 

-สามารถนำเสนอ
สิ่งที่ได้ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น ต่อ 
ประชาชนเป็น
รายบุคคล ภายใต้
การชี้แนะของ
อาจารย ์
 

-ไม่สามารถ
นำเสนอสิ่งที่ได้
ศึกษาหรือ
พัฒนาขึ้น  
 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotients) 

รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

1. ด้านดี: เป็นความ
พร้อมทางอารมณ์ท่ี
จะอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น 
โดยประเมินจาก
พฤติกรรม/ดัชนีช้ีวัด 
1) รู้จักอารมณ์และ
ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ 
2) มีทางเลือกท่ี
เหมาะสมในการ
ควบคุมอารมณ์ 

- มีการควบคุม
อารมณ์ของ
ตนเองไดดี้มาก 
 

-  มีวิธีการความ
คุมอารมณ์ตนเอง
ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

-แสดงอารมณ์
ออกมา และ
สามารถหยดุได้
เม่ือมีผูอ้ื่นเตือน 
 

-แสดงอารมณ์
ดา้นลบทางสี
หนา้ออกมา 
ชดัเจน แต่ไม่
กา้วร้าว 
 

-แสดงอารมณ์
ดา้นลบทางสี
หนา้ชดัเจน เม่ือ
ไม่สบอารมณ์ 
-ใชเ้วลาจดัการ
กบัอารมณ์เชิงลบ
นาน 
-ไม่สนใจอารมณ์
ของผูอ้ืน่ 
 

-รู้จกักล่าวค าขอ
โทษเสมอ 
 

-กล่าวค าขอโทษ
เป็นบางคร้ัง 
 

-สามารถกล่าวค า
ขอโทษ เม่ือ
ไดรั้บการช้ีบอก 

-ไม่กล่าวค าขอ
โทษ 
 

-ร่วมงานจนเสร็จ
ส้ินภารกิจ และ
รู้สึกดีต่อตนเอง 

-ร่วมงานจนเสร็จ
ส้ินภารกิจ 

-ร่วมภารกิจได ้
แต่ไม่ต่อเน่ือง 
 

-ร่วมภารกิจใน
เร่ืองท่ีชอบ 



รายการ 5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เร่ิมพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุงมาก 

3) บอกระยะเวลาการ
ควบคุมอารมณ์ได ้              
4) สามารถใส่ใจและ
เข้าถึงอารมณ์ผูอ้ื่น
ได ้

 

-สามารถรับรู้
อารมณ์ผูอ้ื่นได้
เสมอว่ารู้สึก
อยา่งไร 

-เขา้ใจอารมณ์
ผูอ้ื่น แต่ก็ไม่ค่อย
แน่ใจในตนเอง 

-ไม่ไดสั้งเกต
อารมณ์ของผูอ้ื่น 
แต่ก็พร้อมจะรับ
ฟัง 

-ไม่สนใจอารมณ์
ของผูอ้ืน่ 

2.ด้านเก่ง: คือ ความ
พร้อมท่ีจะพฒันา
ตนเองไปสู่
ความส าเร็จ โดย
ประเมินจาก 
พฤติกรรม/ดัชนีช้ีวัด 
1.ความมุ่งมั่น
พยายาม 

• 2.การปรับตัวต่อ
ปัญหา 

• 3.การกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
 

-มีใจและตั้งใจ      
จดจ่อกบังานท่ี
รับผิดชอบจน
ส าเร็จ 
-เป็นแบบอยา่งท่ี
ดี 
-มีความยืดหยุน่
สูง 
-สามารถน าเสนอ
ช้ินงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายต่อ
เพื่อนร่วมงานได ้

-ความตั้งตั้งใจ      
จดจ่อกบังานท่ี
รับผิดชอบจน
เป็นบางคร้ัง 
-ยงัไม่สามารถ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
-มีความยืดหยุน่
ปานกลาง 
-การน าเสนอ
ช้ินงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายต่อยงั
ไดน้อ้ย 

-ความตั้งใจ      
กบังานท่ี
รับผิดชอบ
พอประมาณ 
 
-มีความยืดหยุน่
ต ่า 
-การน าเสนอ
ช้ินงานยงัไม่ค่อย
ได ้

-ไม่มีใจความ
ตั้งใจ ในงานท่ี
รับผิดชอบ  
-มีความยืดหยุน่
ต ่า 
 

-ไม่ตั้งใจ    และ
จดจ่อกบังานท่ี
รับผิดชอบ  
 -ไม่มีความ
ยืดหยุน่ 
  

3.ด้านสุข: คือ 
ความพร้อมทาง
อารมณ์ท่ีดีสามารถ
ท าให้เกิดความรู้ 
โดย                1.
ประเมินจากความ
พอใจในตนเอง             
2.การรู้จักปรับใจ    
3.ความร่ืนเริงเบิก
บาน 
 

1.ประเมินจาก
ความพอใจใน
ตนเอง สูง                
2.การรู้จักปรับ
ใจได้ดีมาก                           
3.มีความร่ืนเริง
เบิกบาน
สม ่าเสมอ 
4.มีความคิดคิด
ทางบวก
ตลอดเวลา 
 

1.ประเมินจาก
ความพอใจใน
ตนเอง มาก               
2.การรู้จักปรับ
ใจได้ดี                           
3.สามารถให้
ความร่ืนเริงเบิก
บานได้ 
4.มีความคิด
ส่วนใหญ่คิด
ทางบวก 

1.ประเมินจาก
ความพอใจใน
ตนเองปาน
กลาง                 
2.การรู้จักปรับ
ใจได้ปานกลาง                           
3.มีความร่ืนเริง
เบิกบาน
บางคร้ัง 
4.มีความคิด
ทางบวกเป็น
บางคร้ัง 

1.ประเมินจาก
ความพอใจใน
ตนเอง นอ้ย                
2.การรู้จักปรับ
ใจได้นอ้ย                           
3.ความร่ืนเริง
เบิกบานน้อย 
4.คิดทางบวก
น้อย 

1.มาสามารถ
ประเมินจาก
ความพอใจใน
ตนเองได้เลย                 
2.ไม่รู้จักปรับใจ                           
3.ไม่สามารถให้
ความร่ืนเริงได้ 
4.มีความคิด
ทางบวกน้อย
มาก 

 

 



ภาวะผู้นำ (Leadership) 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เริ่มพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุง 

1. เก่งตน  
หมายถึง 
เป็นสมาชิก
ทีมท่ีดี มี
ความ
รับผิดชอบ
ในงานของ
ตนเอง 

▪ รู้บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง
อย่างดีมาก 
 

▪ รู้บทบาท
หน้าที่
ของ
ตนเอง
อย่างดี 
 

▪ รู้บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง 
 

▪ สนใจ
สอบถาม
เพ่ือจะ
ทราบ
บทบาท
หน้าที่
ของ
ตนเอง 
 

▪ จำเป็นต้อง
ได้รับการ
ชี้แจงอย่าง
ละเอียดให้
รู้บทบาท
หน้าที่ของ
ตนเอง 
และกำกับ
ติดตาม
อย่าง
ใกล้ชิด 
เพ่ือให้ทำ
หน้าที่
รับผิดชอบ 

▪ มีความ
รับผิดชอบ
อย่างดีมาก 
 

▪ มีความ
รับผิดชอ
บในงาน
ของ
ตนเอง
อย่างดี 

▪ มีความ
รับผิดชอบ 
 

▪ พยายาม
ทำหน้าที่
รับผิดชอ
บ 

▪ สอบถาม
ความ
คิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

▪ รับฟัง
ความ
คิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

▪ รับฟัง
ความ
คิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

 

▪ ร่วมแสดง
ความ
คิดเห็นที่
เป็น
ประโยชน์ 

▪ ร่วม
แสดง
ความ
คิดเห็น 

  

▪ เสนอตัว
ช่วยเหลือ
งานของ
ส่วนรวม 

   



รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เริ่มพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุง 

2. เก่งคน  
หมายถึง
เป็นผู้นำใน
การทำงาน
ที่ดี  
สามารถทำ
ให้ทีมงาน
ร่วมมือและ
ทำงานที่
มอบหมาย
สำเร็จได้ 

▪ มีทักษะ
การสื่อสาร 

▪ มีความ
เชื่อมั่นใน
ตนเอง 

▪ กล้า
ตัดสินใจ 

▪ การจัดการ
กับปัญหา/
ความ
ขัดแย้ง 

▪ สร้าง
แรงจูงใจ
ผู้อื่น 

▪ มีทักษะ
การ
สื่อสาร 

▪ มีความ
เชื่อมั่น
ในตนเอง 

▪ กล้า
ตัดสินใจ 

▪ การ
จัดการ
กับ
ปัญหา/
ความ
ขัดแย้ง 

 

▪ มีทักษะ
การสื่อสาร 

▪ มีความ
เชื่อมั่นใน
ตนเอง 

▪ กล้า
ตัดสินใจ 

 

▪ มีทักษะ
การ
สื่อสาร 

▪ มีความ
เชื่อมั่น
ในตนเอง 

 

▪ มีทักษะ
การสื่อสาร 

 

3. เก่งงาน  
หมายถึง 
เก่งงานมี
ความสามาร
ถในการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล  

▪ มีวินัยใน
การทำงาน 

▪ บริหาร
จัดการงาน 

▪ ควบคุม 
กำกับ 
ติดตาม
งาน 

▪ ยอมรับ
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล 

▪ มีวินัยใน
การ
ทำงาน 

▪ บริหาร
จัดการ
งาน 

▪ ควบคุม 
กำกับ 
ติดตาม
งาน 

▪ ยอมรับ
ความ
แตกต่าง

▪ มีวินัยใน
การทำงาน 

▪ บริหาร
จัดการงาน 

▪ ควบคุม 
กำกับ 
ติดตาม
งาน 

 

▪ มีวินัยใน
การ
ทำงาน 

▪ บริหาร
จัดการ
งาน 
 

▪ มีวินัยใน
การทำงาน 
 



รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

5 
ดีมาก 

4 
ดี 

3 
พอใช้ 

2 
เริ่มพัฒนา 

1 
ต้องปรับปรุง 

▪ รู้จัก
ปรับตัว
และมี
ความ
ยืดหยุ่น 

ระหว่าง
บุคคล 

 

4. เก่งบริหาร
ทีม 
หมายถึง 
เก่งบริหาร
ทีมสามารถ
ทำงานเป็น
ทีมได้  มี
ความสามาร
ถในด้าน
commitm
ent, การ
มอบหมาย
งาน 

▪ ร่วมแรง
ร่วมใจใน
การทำงาน 

▪ มอบหมาย
งานให้
เหมาะสม
กับสมาชิก
ในทีม 

▪ มีความ
มุ่งม่ันใน
การทำงาน
ร่วมกัน 

▪ มีเป้าหมาย
การทำงาน 

▪ สร้าง
เครือข่าย 

▪ ร่วมแรง
ร่วมใจใน
การ
ทำงาน 

▪ มอบหมา
ยงานให้
เหมาะส
มกับ
สมาชิก
ในทีม 

▪ มีความ
มุ่งม่ันใน
การ
ทำงาน
ร่วมกัน 

▪ มี
เป้าหมา
ยการ
ทำงาน 

▪ ร่วมแรง
ร่วมใจใน
การทำงาน 

▪ มอบหมาย
งานให้
เหมาะสม
กับสมาชิก
ในทีม 

▪ มีความ
มุ่งม่ันใน
การทำงาน
ร่วมกัน 

 

▪ ร่วมแรง
ร่วมใจใน
การ
ทำงาน 

▪ มอบหมา
ยงานให้
เหมาะส
มกับ
สมาชิก
ในทีม 
 

▪ ร่วมแรง
ร่วมใจใน
การทำงาน 

 

 

 


