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วิธีการประเมินผล 

นิสิตแพทยชั้นปที่ 5 

ประจําปการศึกษา  2561 

 
 

 

•  การประเมินผล 

•  เกณฑการประเมินการเรียนการสอน SDL 

•เกณฑในการใหคะแนน การเขียนรายงานผูปวย 

•  เกณฑการประเมิน  Ward work และ การอยูเวร  

•  เกณฑการประเมิน Topic 
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การประเมินผล 

 

สัปดาหที่ 6  มีการสอบลงกอง  : 

SG 501 (2 หนวยกิต :มศว)  

  PAPER EXAM  (MCQ) ลงกอง       120  ขอ คิดเปน   60% 

- Neurosurgery   30  ขอ   

- CVT  surgery    30  ขอ 

- Plastic surgery    30  ขอ 

- Pediatic surgery   30  ขอ 

  MEQ  ลงกอง     คิดเปน  40% 

-    Neurosurgery , CVT, Plastic, Pediatic 

        รวม   100% 

** ขณะสอบถามีการทุจริตไมวากรณีใดๆ ปรับตกทันที จะไมมีการสอบตอ 

** นิสิตแพทยตองผานไมนอยกวา 60% ของคะแนนรวม 

หากสอบไดคะแนนไมถึง 60% ถือวาสอบไมผาน ใหทําการสอบแกตัวได 1 ครั้ง 

หากสอบแกตัวแลวคะแนนยังไมถึง 60% ถือวาสอบไมผานศัลยศาสตรป 5 ** ตองลงเรียนใหมทั้ง SG 501 และ SG 511 

SG 511(3 หนวยกิต :มศว) แบงดังนี้  คือ 

 

 1. คะแนนพฤติกรรม  60% ประกอบดวย 

  - รายงานผูปวย       20% 

  - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ward work) และ การอยูเวร  20%  

  - บันทึกการทําหัตถการ, การชวยหัตถการ (Logbook)   20% 

   (ประเมิน formatic ป 5 เรื่องการฝกเย็บแผล ใหนิสิตมาสอบเย็บแผลตอหนาอาจารย) 

*หมายเหต ุ  คะแนนรายงาน 20%  ประกอบดวย    

  - plastic นําเสนอรายงาน 3 ฉบับ/กลุม   5% 

  - CVT นําเสนอรายงาน ในรูปแบบ presentation 5% 

  - neurosurgery เขียนรายงาน 2 ฉบับ/คน  10% 

 

      - สมุดบันทึกหัตถการ จะใหคะแนนตามความสมบูรณและครบถวนของหัตถการ ซึ่งรวมถึงการฝกเย็บกับ 

กลองอุปกรณ หากนิสิตแพทยไมมาสอบเย็บกับอาจารย จะพิจารณาใหคะแนนสมุด เปน 0 

 

 2. Topic  10%  โดยจะแบงนิสิตออกเปน 3 กลุมเพื่อทํา topic discussion  ดังนี้ 

1. Plastic surgery= Pressure sore    5% 

2. Pediatric surgery = Intussusception   5% 
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 3. การเรียนการสอน SDL / bedside 5% 

   CVT     ICD drainage   

Hemoptasis 

Mediastinal mass 

สาขาวิชาละ 5% 

 4. การสอบ spot diagnosis/ short answer  25%    

รวม 100 % 

 

หมายเหต ุนิสิตแพทยจาก รพ.ชลประทานใหมีการทํา SDL/bedside ในชวง 3 สัปดาห หลังปฏิบัติงานที่ รพ.ชลประทาน และ

ใชคะแนน SDL/bedside จาก รพ.ชลประทานเปนหลัก 

 

**   นิสิตแพทยตองผานไมนอยกวา 60% ของคะแนนรวม 

 

หากคะแนน ศศ 511 ไมถึง 60% ถือวาสอบไมผานศัลยศาสตร ตองลงเรียนใหมทั้ง ศศ 501 และ ศศ 511 

 

*** สงสมุดเด็กดีและรายงานทุกฉบับใหครบกอนเขาสอบกอนเขาสอบ MCQ, MEQ ถาไมสง ไมมีสิทธิเขาสอบและตอง ลง

เรียนใหมทั้ง ศศ 501 และศศ 511 
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เกณฑในการใหคะแนน การเขียนรายงานผูปวย 
การซักประวัติผูปวย  (20  คะแนน) 

1.  การซักประวัติที่เกี่ยวเนื่องกับอาการสําคัญ        10   คะแนน 

 -  ถาซักไดครบถวน สมบูรณ        8-10   คะแนน 

 -  ถาซักไดใจความสําคัญ แตไมสมบูรณ       4-7  คะแนน 

 -  ถาซักประวัติไมไดใจความสําคัญ       0-3   คะแนน 

2. การซักประวัติอื่น ๆ เชน ประวัติครอบครัว, ประวัติอดีต,  

ประวัติการแพยาและ systemic review            10  คะแนน 

 -  ถาซักไดครบถวน สมบูรณ        8-10 คะแนน 

 -  ถาซักไดใจความสําคัญ แตไมสมบูรณ       4-7 คะแนน 

 -  ถาซักไมไดใจความสําคัญ        0-3 คะแนน 

การตรวจรางกาย(20 คะแนน) 

1.  การตรวจรางกายที่เกี่ยวเนื่องกับอาการสําคัญ      10 คะแนน  

 -  ถาตรวจรางกายไดครบสมบูรณ        8-10 คะแนน 

 -  ถาตรวจรางกายไดจุดสําคัญ แตไมสมบูรณ       4-7 คะแนน 

 -  ถาตรวจรางกายไมไดจุดสําคัญของการวินิจฉัยโรค     0-3 คะแนน 

2.  การตรวจรางกายระบบอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับอาการสําคัญ      10  คะแนน 

 -  ถาตรวจรางกายระบบอื่น ๆ ครบถวน       8-10 คะแนน 

 -  ถาตรวจรางกายระบบอื่น ๆ พอสมควร แตไมสมบูรณ      4-7 คะแนน 

 -  ถาตรวจรางกายระบบอื่น ๆไมดี ไมต้ังใจ       0-3 คะแนน 

 -  ถาสงสายเกินกวา 72 ชม.หลังผูปวย admit ใหตัดคะแนน 10 คะแนน /24 ชม.  

ถา late ไป(เศษที่ไมถึง 24 ชม. ใหปดเปน 24 ชม.)  โดยตัดจากคะแนนที่นิสิตแพทย 

ไดรับหลังตรวจเสร็จ  ถาคะแนนเปนลบ ใหยกไปตัดในสวนของสมุดเขียวตอไป 

การตรวจทางหองปฏิบัตกิาร (10 คะแนน) 

1.  ลอกผล lab + Investigation ครบ   นําผล lab + Investigation     8-10 คะแนน 

     มาอภิปรายรวมกับอาการและอาการแสดงไดอยางสมบูรณ     

2.  ลอกผล lab + Investigation และ / หรือ นําผล lab +Investigation    4-7 คะแนน 

     มาอภิปรายรวมกับ อาการและอาการแสดงได แตไมสมบูรณ     

3.  ไมลอกผล lab + Investigation และ / หรือ ไมนําผล lab + Investigation    0-3 คะแนน 

มาอภิปรายรวมกับอาการ และอาการแสดง     

บทวิจารณ (30 คะแนน) 

1.  มีการวินิจฉัยแยกโรค นําผลการซักประวัติ - ตรวจรางกาย - Investigation - lab   25-30 คะแนน 

มาประมวล และอภิปรายไดอยางสมบูรณ     

2.  มีการวินิจฉัยแยกโรค นําผลการซักประวัติ - ตรวจรางกาย - Investigation - lab   12-24 คะแนน 

มาประมวลผล และอภิปรายโรค ได ไมสมบูรณ    

3. ไมมีการวินิจฉัยแยกโรค ไมนําผลการซักประวัติ - ตรวจรางกาย – Investigation – lab   0 – 11 คะแนน 

มารวมในการอภิปรายในบทวิจารณ     

การติดตาม   (PROGRESS NOTE)  (20 คะแนน) 

1.  ถามีการติดตามโรคอยางสมบูรณ รูปญหาของผูปวย และ มีการติดตามโรคทุกวัน   18–20 คะแนน 

(รวมวันหยุดราชการ)  

2.  ถามีการติดตามโรค  แตไมสมบูรณ,  รูปญหาผูปวยไมสมบูรณ  ไมถูกตอง และหรือ    8–17 คะแนน 

มีการติดตามโรค ไมครบทุกวัน (รวมวันหยุดราชการ)  

3.  ถาไมมีการติดตามโรค, ไมรูปญหาของผูปวย       0 –7 คะแนน 

การสงรายงาน 

 เมื่อทําการเขียนรายงานผูปวยเสร็จแลว ใหเขียนใบปะหนารายงานดวยและนํารายงานมา 

ประทับตราลงวันที่สงที่ธุรการ  (กอนเวลา 15.30 น. ) และสงรายงานที่ธุรการศัลยศาสตรโดยกําหนดใหสงรายงานภายใน72  ชั่วโมงหลังผูปวยมา

นอนใน รพ.  ถาสงลาชา ไมตรวจรายงาน 



 
 

 

ใบปะหนารายงาน 

 

 

        HN.    

        AN.    

    DATE OF ADMISSION.    

PATIENT'S NAME       AGE.     

SEX.        WARD.     

STAFF.    

แพทยใชทุน (I, II, III)    

EXTERN.     
 

 

 

STUDENT NAME       

 

คะแนนที่ได .................................. (เต็ม 100) 
 

  

 

*หมายเหต ุ  การซักประวัติผูปวย  20 คะแนน 

   การตรวจรางกาย   20 คะแนน 

   การตรวจทางหองปฏิบัติการ  10 คะแนน 

   บทวิจารณ   30 คะแนน 

   การติดตาม (PROGRESS NOTE) 20 คะแนน 

    รวม   100 คะแนน 
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เกณฑการประเมิน  Ward work และการอยูเวร   สําหรับนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 ภาควิชาศัลยศาสตร 
ผูประเมิน  :   อาจารยแพทยประเมิน นิสิตแพทยปที่ 5  

1. รับผูปวยที่มอบหมาย (รายงานใน chart ผูปวย ) 

ใหคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี ้

 -   ถานิสิตแพทยที่ขึ้น Ward ซักประวัต,ิ ตรวจรางกายและdiscuss     20 

 ไดครบเรียบรอย เขียน Progress note สม่ําเสมอดี ดูแลผูปวยสม่ําเสมอ กรุณาให  

-  ถาซักประวัติ ตรวจรางกายและdiscussไดแตไมครบถวนเรียบรอย หรือไม progress note     15 

 -    ถารับคนไขแตเขียนรายงานไมเรียบรอย ไมตั้งใจเขียน ไม progress ให     5 

 -    ไมรับคนไข ไมเขียนรายงาน ไม progress        0 

2. การออกตรวจผูปวยนอก 

ใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยแบงเปนหมวดหมูดังนี ้

-   การตรงตอเวลา นับจากเวลา 09.00 น. และสายไมเกิน 10 นาที ให      2      

-  ถามาสายเกิน 10 นาที ให        0 

-   กริยาทวงทีตอผูปวย วาจาสุภาพ ให       2 

-  ถากริยาตอผูปวยไมดี วาจาไมสุภาพ       0 

-   ความเอาใจใสใฝรูขณะอาจารยตรวจผูปวย        4 

-  ถาไมเอาใจใสใฝรู เชนจับกลุมคุยกันไมสนใจตรวจคนไข      0 

-   มีความรูตอบคําถามอาจารยไดด ี        2     

-  ตอบคําถามพอไดบาง         1   

-  ตอบคําถามไมไดเลย         0 

รวมคะแนนออก OPD (เอาแตละหมวดมารวมกัน)       10 

3. Round Wardและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ใหคะแนนรวม 20 คะแนน (เอาคะแนนแตละหมวดมารวมกัน) โดยแบงเปนหมวดหมูดังนี ้

 -   มาทุกวันและตรงเวลา มารออาจารย (ความรับผิดชอบ) ให      10 

     ถามาทุกวัน แตมาสายบางโดยมีเหตุผล ให       5 

     ถาไมมา round ward โดยไมมีเหตุผล       0 

 -   มา round และรูเรื่องผูปวยไดดี ทราบปญหาและแผนการรักษาครบถวน ให    10 

     ถาพอรูเรื่องผูปวยบาง แตไมครบถวนให         5 

      ถาไมรูเรื่องผูปวยเลย มาเดินเลนตามเพ่ือนเฉย  ๆ       0 

 รวมคะแนน round ward (เอาแตละหมวดมารวมกัน)      20 

4. ความใฝรูตั้งใจตอผูปวยที่ ward  

ใหคะแนน 20 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี ้

-   มาดูแลผูปวยที่  Wardเชาและเย็นมีการสงตอผูปวยมาดูผูปวยกอนขึ้นWard,     20 

                    มาทําแผลผูปวยเสร็จกอน round, ไมขอลาOR เขาชวยทําผาตัด  

 -   มาดูแลผูปวยเฉพาะตอนเชา ไมมีการสงตอผูปวย ไมชวยผาตัด ให     10 

 -   เฉย ๆ เดินเหมือนหุนยนตขึ้น  Wardไมรูจักผูปวย, ไมสนใจ, ไมชวยงาน       0 

 แตงตัวตามระเบียบ/ personal aproach 

ใหคะแนน 10 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี ้

 -   แตงตัวตามระเบียบในขณะปฏิบัติงาน ใสเส้ือถูกตอง มีปายชื่อ, ใสรองเทาหุมสนถุงเทาเรียบรอย   10 

 -   แตงตัวไมเรียบรอย ผิดระเบียบ ไมมีปายชื่อ       0 

5. ทัศนคติตอวิชาชีพแพทย 

ใหคะแนน 10 คะแนน โดยมีเกณฑดังนี้ 

- ปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมตอผูปวย ผูรวมงาน       10 

ปฏิบัติตัวไดไมเหมาะสม        0 

- การมีสวนรวมในการดูแลรักษาผูปวย       10 

ไมสนใจในการรวมรักษา        0 

รวมคะแนนออก OPD (เอาแตละหมวดมารวมกัน)       20 

6. ระเบียบ และ personality            20    

 - แตงตัวตามระเบียบในขณะปฏิบัติงาน ใสเส้ือถูกตอง มีปายชื่อ ใสถุงเทาและรองเทาหุมสน   10  

- แตงตัวไมเรียบรอย ผิดระเบียบ ไมมีปายชื่อ       0 
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เกณฑการประเมิน Topic  

สําหรับนิสิตแพทยปที่ 5ภาควิชาศัลยศาสตร 

 

อาจารยแพทย  ประเมิน  นิสิตแพทย ปที่ 5 

การตรงตอเวลา  

 -  มารออาจารยครบทุกคน ตามเวลา        10 

 -  อาจารยมาแลวนิสิตยังไมครบ      5 

-  อาจารยมาแลวนิสิตขาดมากกวาครึ่ง        0 

 

เนื้อหาวิชาการ 

 -   เน้ือหาทันสมัย สมบูรณ       40 

-  เน้ือหาครบถวนตรงประเด็น ถูกตอง      30 

-  เน้ือหาประเด็นสําคัญครบ       20 

 -  เน้ือหาประเด็นสําคัญไมครบถวน      10  

 -   ขาดประเด็นสําคัญ ไมถูกตอง       0 

 

วิธกีารนําเสนอ 

 -   สื่อการนําเสนอดี เขาใจ พูดครบถวนตามประเด็น    40 

 -  สื่อในการนําเสนอดี แตพูดไมครบถวน     30 

 -  สื่อบกพรอง แตพูดเน้ือหาครบถวน       20 

 -  สื่อบกพรองและพูดผิดบางสวน       10 

-  ไมมีการนําเสนอ พูดผิด       0 

 

การตอบคําถาม  

- ตอบคําถามไดดี ไปคนหาขอมูลมาครบ     10 

- ตอบคําถามปานกลาง คนหาบางสวน     5 

- ตอบคําถามแย       0 

 

รวมคะแนน  topic  แตละครั้ง       100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

แบบประเมิน SDL สําหรับนิสิตแพทยชั้นปที่ 5  ประจําปการศึกษา 2561 กลุม .......... ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว 

คําชี้แจง :  ใหอาจารยผูประเมิน วงกลมรอบตัวอักษร   ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับการปฏิบัติงานของนิสิตแพทยชั้นปที่ 5 แตละคน 

        ประเมินรายบุคคล การประเมินรายกลุม รวม 
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(อาจารยผูประเมิน)........................................... 
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