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วธิกีารประเมินผล 
นิสติแพทยช์ัน้ปีที ่5 

ประจำปกีารศกึษา  2565 
 
 
 

การประเมนิผล 

เกณฑก์ารประเมินการเรยีนการสอน SDL , case study 

 เกณฑใ์นการใหค้ะแนน การเขยีนรายงานผู้ปว่ย 

  เกณฑก์ารประเมิน  Ward work และ การอยูเ่วร  

  เกณฑก์ารประเมิน Topic 
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การประเมนิผล 
สปัดาหท์ี่ 5 สอบ formative assessment เป็นข้อสอบ MCQ 30 ข้อ โดยทำการสอบในวันพุธหลัง grand round 
สปัดาหท์ี่ 6 มีการสอบลงกอง: 

SG 501 (2 หนว่ยกิต :มศว)  
  PAPER EXAM  (MCQ) ลงกอง       120  ขอ้  คดิเปน็  60% 

- Neurosurgery   30  ข้อ   
- CVT surgery    30  ข้อ 
- Plastic surgery    30  ข้อ 
- Pediatic surgery   30  ข้อ 

  MEQ  ลงกอง     คดิเปน็  40% 
-    Neurosurgery , CVT, Plastic, Pediatic 

        รวม  100% 
** ขณะสอบถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ปรับตกทันที จะไม่มีการสอบต่อ 
** นิสิตแพทย์ต้องผ่านไมน่้อยกวา่ 60% ของคะแนนรวม 
หากสอบได้คะแนนไม่ถึง 60% ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ทำการสอบแก้ตัวได้ 1 คร้ัง 
หากสอบแก้ตัวแล้วคะแนนยังไม่ถึง 60% ถือว่าสอบไม่ผ่านศัลยศาสตร์ปี 5 **ต้องลงเรียนใหมท่ัง้ SG 501 และ SG 511 

SG 511(3 หน่วยกติ :มศว)แบง่ดงันี้  คือ 
 
 1. คะแนนพฤตกิรรม  55% ประกอบดว้ย 
  - รายงานผู้ป่วย ( รายงาน + admission note )   25% 
  - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ward work) และ การอยู่เวร  20%  
  - บันทึกการทำหัตถการ, การช่วยหัตถการ(Logbook)   10% 
  (ประเมิน formatic ปี 5 เร่ืองการฝึกเย็บแผล ให้นิสิตมาสอบเย็บแผลต่อหน้าอาจารย์ และควรผ่านการ
  ประเมินภายใน 4 สัปดาห์) 

- สมุดบันทึกหัตถการ จะให้คะแนนตามความสมบูรณ์และครบถ้วนของหัตถการ ซ่ึงรวมถึงการฝึกเย็บกับ 
กล่องอุปกรณ ์หากนิสิตแพทย์ไม่มาสอบเย็บกับอาจารย์ จะพิจารณาให้คะแนนสมุด เป็น 0 
 
 2. Topic  10% โดยจะแบง่นสิิตออกเปน็ 3 กลุ่มเพื่อทำ topic discussion  ดงันี ้

1. Plastic surgery= Pressure sore    5% 
2. Pediatric surgery = Intussusception   5% 

 
  3. การเรียนการสอน SDL 10% 
 CVT     ICD drainage   
   Interesting case / case discussion 
    
 4. การสอบ spot diagnosis/ short answer     25%    

รวม 100% 
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**   นสิติแพทยต์้องผา่นไมน่้อยกวา่ 60% ของคะแนนรวม 
 
หากคะแนน ศศ 511 ไม่ถงึ 60% ถือวา่สอบไมผ่า่นศลัยศาสตร ์ตอ้งลงเรียนใหม่ทัง้ ศศ 501 และ ศศ 511 
 
*** สง่สมดุ log book และรายงานทกุฉบบัใหค้รบก่อนเขา้สอบ กอ่นเขา้สอบ MCQ, MEQ ถา้ไมส่ง่ ไมม่สีิทธิเขา้สอบและตอ้ง
ลงเรียนใหม่ทัง้ ศศ501 และ ศศ511 
 

ไมอ่นญุาตให ้นสพ.นำโทรศพัทม์อืถือ และอปุกรณ์อเิล็คโทรนคิ ทุกชนิด เข้าห้องสอบไมว่า่กรณใีด
ทั้งสิ้น หากพบวา่มกีารฝา่ฝนืไมว่า่จะจุดประสงคใ์ดกต็าม จะถูกตัดสทิธิก์ารสอบและจะไมม่กีาร
ตรวจข้อสอบในรายวชิานัน้    
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เกณฑใ์นการใหค้ะแนน การเขียนรายงานผูป้่วย 
การซักประวตัิผูป้ว่ย  (20  คะแนน) 
1.  การซักประวัติที่เก่ียวเน่ืองกับอาการสำคัญ        10   คะแนน 
 -  ถ้าซักได้ครบถ้วน สมบูรณ์        8-10   คะแนน 
 -  ถ้าซักได้ใจความสำคัญ แต่ไม่สมบูรณ์       4-7  คะแนน 
 -  ถ้าซักประวัติไม่ได้ใจความสำคัญ       0-3   คะแนน 
2. การซักประวัติอ่ืน ๆ เช่น ประวัติครอบครัว, ประวัติอดีต,  

ประวัติการแพ้ยาและ systemic review            10  คะแนน 
 -  ถ้าซักได้ครบถ้วน สมบูรณ์        8-10 คะแนน 

 -  ถ้าซักได้ใจความสำคัญ แต่ไม่สมบูรณ์       4-7 คะแนน 
 -  ถ้าซักไม่ได้ใจความสำคัญ        0-3 คะแนน 
การตรวจรา่งกาย(20 คะแนน) 
1.  การตรวจร่างกายที่เก่ียวเน่ืองกับอาการสำคัญ      10 คะแนน  
 -  ถ้าตรวจร่างกายได้ครบสมบูรณ์        8-10 คะแนน 
 -  ถ้าตรวจร่างกายได้จุดสำคัญ แต่ไม่สมบูรณ์       4-7 คะแนน 
 -  ถ้าตรวจร่างกายไม่ได้จุดสำคัญของการวินิจฉัยโรค     0-3 คะแนน 
2.  การตรวจร่างกายระบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวกับอาการสำคัญ      10  คะแนน 
 -  ถ้าตรวจร่างกายระบบอ่ืน ๆ ครบถ้วน       8-10 คะแนน 
 -  ถ้าตรวจร่างกายระบบอ่ืน ๆ พอสมควร แต่ไม่สมบูรณ์      4-7 คะแนน 
 -  ถ้าตรวจร่างกายระบบอ่ืน ๆไม่ดี ไม่ต้ังใจ       0-3 คะแนน 
 -  ถ้าส่งสายเกินกว่า 72 ชม.หลังผู้ป่วยadmit ให้ตัดคะแนน 10 คะแนน /24 ชม.  
ถ้า late ไป(เศษทีไ่ม่ถึง 24 ชม. ให้ปัดเป็น 24 ชม.)  โดยตัดจากคะแนนท่ีนิสิตแพทย์ 
ได้รับหลังตรวจเสร็จ  ถ้าคะแนนเป็นลบ ให้ยกไปตัดในส่วนของสมุดเขียวต่อไป 
การตรวจทางห้องปฏบิตัิการ (10 คะแนน) 
1.  ลอกผล lab + Investigation ครบ   นำผล lab + Investigation     8-10 คะแนน 
     มาอภิปรายร่วมกับอาการและอาการแสดงได้อย่างสมบูรณ์     
2.  ลอกผล lab + Investigation และ / หรือ นำผล lab +Investigation    4-7 คะแนน 
     มาอภิปรายร่วมกับ อาการและอาการแสดงได้ แต่ไม่สมบูรณ์     
3.  ไม่ลอกผล lab + Investigation และ / หรือ ไม่นำผล lab + Investigation    0-3 คะแนน 
มาอภิปรายร่วมกับอาการ และอาการแสดง     
บทวิจารณ ์(30 คะแนน) 
1.  มีการวินิจฉัยแยกโรค นำผลการซักประวัติ - ตรวจร่างกาย - Investigation - lab   25-30 คะแนน 
มาประมวล และอภิปรายได้อย่างสมบูรณ์     
2.  มีการวินิจฉัยแยกโรค นำผลการซักประวัติ - ตรวจร่างกาย - Investigation - lab   12-24 คะแนน 
มาประมวลผล และอภิปรายโรค ได้ ไม่สมบูรณ์    
3. ไม่มีการวินิจฉัยแยกโรค ไม่นำผลการซักประวัติ - ตรวจร่างกาย – Investigation – lab   0 – 11 คะแนน 

มาร่วมในการอภิปรายในบทวิจารณ์     
การตดิตาม   (PROGRESS NOTE)  (20 คะแนน) 
1.  ถ้ามีการติดตามโรคอย่างสมบูรณ์ รู้ปัญหาของผู้ป่วย และ มีการติดตามโรคทุกวัน   18–20 คะแนน 
(รวมวันหยุดราชการ)  

2.  ถ้ามีการติดตามโรค  แต่ไม่สมบูรณ์,  รู้ปัญหาผู้ป่วยไม่สมบูรณ์  ไม่ถูกต้อง และหรือ    8–17 คะแนน 
มีการติดตามโรค ไม่ครบทุกวัน (รวมวันหยุดราชการ)  
3.  ถ้าไม่มีการติดตามโรค, ไม่รู้ปัญหาของผู้ป่วย       0 –7 คะแนน 
การสง่รายงาน 
 เมื่อทำการเขียนรายงานผู้ป่วยเสร็จแล้ว ให้เขียนใบปะหน้ารายงานด้วยและนำรายงานมา 
ประทับตราลงวันที่ส่งที่ธุรการ  (ก่อนเวลา 15.30 น. ) และส่งรายงานที่ธุรการศัลยศาสตร์โดยกำหนดใหส้ง่รายงานภายใน72  ชั่วโมงหลงัผูป้ว่ยมา
นอนใน รพ.  ถา้สง่ล่าชา้ ไมต่รวจรายงาน 
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ใบปะหน้ารายงาน 
 
 

        HN.    
        AN.    

    DATE OF ADMISSION.    

PATIENT'S NAME       AGE.     
SEX.        WARD.     
STAFF.    
แพทยใ์ชท้นุ (I, II, III)    
EXTERN.     
 
 

 
STUDENT NAME       

 
คะแนนทีไ่ด ้.................................. (เตม็ 100) 

 
  
 

*หมายเหต ุ  การซักประวัติผู้ป่วย  20 คะแนน 

   การตรวจร่างกาย   20 คะแนน 

   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  10 คะแนน 
   บทวิจารณ์   30 คะแนน 
   การติดตาม (PROGRESS NOTE) 20 คะแนน 

    รวม   100 คะแนน 
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เกณฑก์ารประเมนิ  Ward work และการอยูเ่วรสำหรบันสิติแพทยช์ัน้ปีที ่5 ภาควชิาศลัยศาสตร ์

ผู้ประเมิน  :   อาจารย์แพทย์ประเมิน นิสิตแพทย์ปีที่ 5 
1. รับผู้ปว่ยที่มอบหมาย (รายงานใน chart ผูป้่วย ) 

ให้คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 -   ถ้านิสิตแพทย์ที่ข้ึน Ward ซักประวัติ, ตรวจร่างกายและdiscuss     20 
 ได้ครบเรียบร้อย เขียน Progress note สม่ำเสมอดี ดูแลผู้ป่วยสม่ำเสมอ กรุณาให้  

-  ถ้าซักประวัติ ตรวจร่างกายและdiscussได้แต่ไม่ครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่ progress note     15 
 -    ถ้ารับคนไข้แต่เขียนรายงานไม่เรียบร้อย ไม่ตั้งใจเขียน ไม่ progress ให้     5 
 -    ไม่รับคนไข้ ไม่เขียนรายงาน ไม่ progress       0 
2. การออกตรวจผูป้่วยนอก 

ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
-   การตรงต่อเวลา นบัจากเวลา 09.00 น. และสายไม่เกิน 10 นาที ให้      2      
-  ถ้ามาสายเกิน 10 นาที ให้        0 
-   กริยาท่วงทีตอ่ผู้ป่วย วาจาสุภาพ ให้       2 
-  ถ้ากริยาต่อผู้ป่วยไม่ดี วาจาไม่สุภาพ       0 
-   ความเอาใจใส่ใฝ่รู้ขณะอาจารย์ตรวจผู้ป่วย        4 
-  ถ้าไม่เอาใจใส่ใฝ่รู้ เช่นจับกลุ่มคุยกันไม่สนใจตรวจคนไข้      0 
-   มีความรู้ตอบคำถามอาจารย์ได้ด ี        2     
-  ตอบคำถามพอได้บ้าง         1   
-  ตอบคำถามไม่ได้เลย         0 
รวมคะแนนออก OPD (เอาแตล่ะหมวดมารวมกนั)       10 

3. Round Wardและการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
ให้คะแนนรวม 20 คะแนน (เอาคะแนนแต่ละหมวดมารวมกัน) โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 

 -   มาทุกวันและตรงเวลา มารออาจารย์ (ความรับผิดชอบ) ให้      10 
 ถ้ามาทุกวัน แต่มาสายบ้างโดยมีเหตุผล ให้       5 
 ถ้าไม่มา round ward โดยไม่มีเหตุผล        0 
 -   มา round และรู้เรื่องผู้ป่วยได้ดี ทราบปัญหาและแผนการรักษาครบถ้วน ให้    10 
 ถ้าพอรู้เรื่องผู้ป่วยบ้าง แต่ไม่ครบถ้วนให้        5 
 ถ้าไม่รู้เรื่องผู้ป่วยเลย มาเดินเล่นตามเพื่อนเฉยๆ       0 
 รวมคะแนน round ward (เอาแตล่ะหมวดมารวมกนั)      20 
4. ความใฝรู่ต้ัง้ใจตอ่ผู้ปว่ยที ่ward  

ให้คะแนน 20 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
-   มาดูแลผู้ป่วยที่  Wardเช้าและเย็นมีการส่งต่อผู้ป่วยมาดูผู้ป่วยก่อนข้ึนWard,     20 

มาทำแผลผู้ป่วยเสร็จก่อน round, ไม่ขอลาOR เข้าช่วยทำผ่าตัด  
 -   มาดูแลผู้ป่วยเฉพาะตอนเช้า ไม่มีการสง่ต่อผู้ป่วย ไม่ช่วยผ่าตัด ให้     10 
 -   เฉย ๆ เดินเหมือนหุ่นยนต์ข้ึน  Wardไม่รู้จักผู้ป่วย, ไม่สนใจ, ไม่ช่วยงาน       0 
 แตง่ตัวตามระเบยีบ/ personal aproach 

ให้คะแนน 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 -   แต่งตัวตามระเบียบในขณะปฏิบัติงาน ใส่เสื้อถูกต้อง มีป้ายชือ่, ใส่รองเท้าหุ้มส้นถุงเท้าเรียบร้อย   10 
 -   แต่งตัวไม่เรียบร้อย ผิดระเบียบ ไม่มีป้ายชื่อ       0 
5. ทศันคตติอ่วชิาชพีแพทย ์

ให้คะแนน 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
- ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน       10 
ปฏิบัติตัวได้ไม่เหมาะสม        0 
- การมีสวนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วย       10 
ไม่สนใจในการร่วมรักษา        0 

รวมคะแนนออก OPD (เอาแตล่ะหมวดมารวมกนั)       20 
6. ระเบยีบ และ personality         20 

 - แต่งตัวตามระเบียบในขณะปฏิบัติงาน ใส่เสื้อถูกต้อง มีป้ายชื่อ ใส่ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น   10  
- แต่งตัวไม่เรียบร้อย ผิดระเบียบ ไม่มีป้ายชื่อ       0 
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เกณฑก์ารประเมนิ Topic  
สำหรบันสิติแพทย์ปทีี่ 5ภาควชิาศลัยศาสตร ์

 
อาจารย์แพทย์  ประเมนิ  นสิติแพทย ์ปทีี่ 5 
การตรงตอ่เวลา  
 -  มารออาจารย์ครบทุกคน ตามเวลา       10 
 -  อาจารย์มาแล้วนิสิตยังไม่ครบ      5 

-  อาจารย์มาแล้วนิสิตขาดมากกว่าคร่ึง       0 
 
เนือ้หาวชิาการ 
 -เนื้อหาทันสมัย สมบูรณ์       40 

-เนื้อหาครบถ้วนตรงประเด็น ถูกต้อง      30 
- เนื้อหาประเด็นสำคัญครบ       20 

 - เนื้อหาประเด็นสำคัญไม่ครบถ้วน      10 
 - ขาดประเด็นสำคัญ ไม่ถูกต้อง      0 
 
วิธกีารนำเสนอ 
 -  สื่อการนำเสนอดี เข้าใจ พูดครบถ้วนตามประเด็น    40 
 - สื่อในการนำเสนอดี แต่พูดไม่ครบถ้วน      30 
 -  สื่อบกพร่อง แต่พูดเนื้อหาครบถ้วน      20 
 -  สื่อบกพร่องและพูดผิดบางส่วน      10 

-  ไม่มีการนำเสนอ พูดผิด       0 
 
การตอบคำถาม  

- ตอบคำถามได้ดี ไปค้นหาข้อมูลมาครบ     10 
- ตอบคำถามปานกลาง ค้นหาบางส่วน     5 
- ตอบคำถามแย่       0 

 
รวมคะแนน  topic  แตล่ะครัง้       100 
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คำชี้แจง :ใหอ้าจารย์ผูป้ระเมนิ วงกลมรอบตัวอักษรที่ตรงกบัความเปน็จรงิสำหรบัการปฏบิัตงิานของนสิติแพทยช์ัน้ปทีี ่5 แตล่ะคน 

        ประเมินรายบุคคล การประเมินรายกลุ่ม รวม 

ลำดับ   ชื่อ-สกุล 20 10 20 20 20 10 100 

        ทัก
ษะ

ใน
กา

รเรี
ยน

รู้โ
ดย

ใช
้ปัญ

หา
เป

็นฐ
าน

 

ระ
บุป

ระ
เด็

นป
ัญห

า, 
นำ

คว
าม

รู้
มา

ใช
้ 

กา
รเรี

ยน
รู้ด้

วย
ตน

เอ
ง 

กา
รต

อบ
ปัญ

หา
 

เน
ื้อห

า 

วิ ธี
นำ

เส
นอ

 

  

        20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

       20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

        20 10 20 20 20 10 100 

           

           

           

     (อาจารย์ผู้ประเมิน)........................................... 
 


