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การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 
กระบวนการสนับสนุนด้านการศึกษา ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 

Process Sub-Process level 1 
ข้อก ำหนด (What) 

Lag KPI 
Customer stakeholder 

1. กระบวนการวดัและ
ประเมินผลการศกึษาของ
นกัศกึษาแพทย์ ปี  5 

1. กระบวนกำรรวบรวมคะแนนสอบและคะแนนประเมินกำรปฏิบัติงำน 
ในแต่ละด้ำน ได้แก่ 

1.1 คะแนนสอบ MCQ, SAQ  :  ด้านความรู้พืน้ฐาน (Knowledge base)     
   1.2  คะแนนประเมินภาคปฏิบตัิ 

    1.2.1  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคลินิค (Clinical skills)              
                     และคะแนนรายงาน  
          1.2.2  ด้านความสามารถทางหตัถการ (Procedural skills) 
                     และคะแนนสอบ OSCE 
          1.2.3  ด้านความสามารถในการส่ือสารและมนษุยสมัพนัธ์   
                     (Communication skills)    
          1.2.4  ด้านพฤตนิิสยั เจตคติ คณุธรรม จริยธรรม (Professional attitudes) 
          1.2.5  ด้านการพฒันาความรู้ความสามารถทางวชิาชีพ อย่างต่อเน่ือง        
                     (Continuous  professional development)     

นกัศกึษาแพทย์ปี 5 1.อาจารย์แพทย์ 
- ออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบแล้ว ส่งผล
คะแนนสอบ และให้
คะแนนประเมินการ
ปฏิบตังิานในห้องผ่าตดั 
 
2. แพทย์ประจ าบ้าน 
-  ให้คะแนนประเมินการ
ปฏิบตังิาน (การอยู่เวร) 

รวบรวมคะแนนสอบและคะแนน
ประเมินการปฏิบตังิานของนกัศกึษา
แพทย์ปี 5 ได้ครบถ้วน แล้วเสร็จ 
หลงัจาก นศพ. ลงกองอย่างน้อย ๑ 
สปัดาห์   

2.  กระบวนกำรคิดคะแนน ตัดเกรด  (คะแนนประเมินภาคปฏิบตั)ิ 
2.1 Knowledge base : คดิน า้หนกั 40  แบง่เป็น MCQ 30 และ SAQ 10  
2.2 Clinical skills : คดิน าหนกั 10  แบง่เป็น คะแนนประเมินภาคปฏิบตั ิ  โดยการ

หาค่า Median ของทกุข้อแล้วน ามาหาค่าเฉล่ียเป็นแต้ม และคิดจากคะแนน
รายงาน ๒ ฉบบั (๕ %) ในการท าหตัถการ GA และ RA  

2.3 Procedural skills : คิดน า้หนัก 20  โดยการหาค่า Median ของทุกข้อเพ่ือ
น ามาหาคา่เฉล่ียเป็นแต้ม และจากคะแนนสอบ OSCE 

2.4 Communication skills : คิดน า้หนัก 10 โดยการหาค่า Median ของทุกข้อ
แล้วน ามาหาคา่เฉล่ียเป็นแต้ม 

นกัศกึษาแพทย์ปี 5 หน่วยประเมินผล
การศกึษา งาน
แพทยศาสตรศกึษา 
-  ตรวจและวเิคราะห์
ข้อสอบ MCQ  โดยใช้
โปรแกรมการวเิคราะห์
ข้อสอบ 
 

คิดคะแนน ตัดเกรด ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสูตรฯ โดยใช้แบบอิง
เกณฑ์ผสมแบบอิงกลุ่ม  
- ความถกูต้อง  =  100 % 
- ความผิดพลาด  =  0 % 
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Process Sub-Process level 1 
ข้อก ำหนด (What) 

Lag KPI 
Customer stakeholder 

 2.5 Professional attitudes : คดิน า้หนกั 10  โดยการหาคา่ Median ของทกุหวัข้อ
แล้วน ามาหาคา่เฉล่ียเป็นแต้ม และมีการบนัทกึหกัคะแนนเจตคต ิ

2.6 Continuous professional development :  คิดน า้หนัก 10  โดยการหาค่า 
Median ของทกุหวัข้อแล้วน ามาหาคา่เฉล่ียเป็นแต้ม 

 อาจารย์แพทย์ 
-  ตรวจสอบความถูกต้อง
ในการคดิคะแนน ตดัเกรด 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสตูรฯ 

 

 3. กำรตัดสินผลกำรเรียน (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 
     3.1 เวลาเรียน (attendance) < ร้อยละ 80  จะไม่น าผลการสอบมาคดิ   
           คะแนน (ได้เกรด F)  ถือวา่ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่   

3.2 การท าหัตถการขัน้ต ่าท่ีต้องปฏิบัติ (หมวด Procedural skills) ให้ครบ กรณี 
นศพ.ท าหัตถการขัน้ต ่าไม่ครบตามท่ีก าหนด ถือว่าไม่ผ่าน ทัง้นีน้ักศึกษา
สามารถหาเวลามาท าหตัถการเพิ่มเตมิให้ครบตามที่ก าหนด     

3.3 รวมคะแนนจากทุกหมวด และตัดเกรด นศพ.ท่ีได้เกรดตัง้แต่ A, B+, B, C+ 
และ C ถือว่าผ่าน ส่วน นศพ.ได้เกรด D+ , D, และ F  ถือว่าไม่ผ่าน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่  

3.4 ทจุริตในการสอบ ได้เกรด F  ถือวา่ไม่ผ่าน  ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
3.5 คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 6 หมวด) ต้องผ่านตามเกณฑ์ทุกหมวด ต้องได้

อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป จงึจะถือวา่ผ่าน   
 นศพ.ท่ีไม่ผ่านหมวดพฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
จะได้เกรด F และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  

 นศพ.ท่ีไม่ผ่านการสอบความรู้ในหมวด knowledge base มีสิทธ์ิสอบ     
แก้ตวัได้ 1 ครัง้  

      -  นศพ.ที่ได้เกรดตัง้แต ่C ขึน้ไป ตดิ X ไว้ก่อน ให้สอบแก้ตวั ภายในเวลา   
         ท่ีคณะฯ ก าหนด  ถ้าสอบผ่านจะได้เกรดตามที่ได้อยู่ก่อนการสอบแก้ตวั   
         ถ้าไม่ผ่านจะได้เกรด D+ และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

นกัศกึษาแพทย์ปี 5 
 

อาจารย์แพทย์ 
-  ตดัสินผลการเรียนตาม
เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรฯ 
-  ภาควชิาฯ ประชมุ
พิจารณาตดัสินผลการ
เรียนของ นศพ. 
(กรณีท่ี นศพ.มีปัญหา) 
 

 
 
 
ความผิดพลาดในการตรวจสอบ  
  =  0 % 
 
 ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 สปัดาห์ 
หลงัจาก นศพ.ลงกอง   
 
 
ความผิดพลาดในการคดิคะแนน 
แตล่ะหมวด  =  0 % 
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Process Sub-Process level 1 
ข้อก ำหนด (What) 

Lag KPI 
Customer stakeholder 

                     -   นศพ. ท่ีได้เกรดตัง้แต ่D+ ลงมา ตดิ R ไว้ก่อน ให้สอบแก้ตวั  ภายใน  
                        เวลาท่ีคณะฯ ก าหนด  ถ้าสอบผ่านจะได้เกรด C  ถ้าไม่ผ่านจะได้ 
                        เกรด D+, D, หรือ F ตามแต้มรวมจริง และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
                    -  นศพ.ท่ีไม่ผ่านหมวด Clinical skills, Procedural skills,                    
                       Communication skills และ Continuous professional  
                       development ภาควชิาฯ อาจพิจารณาให้ผ่านโดยมีเง่ือนไขให้ 
                       ปฏิบตังิานหรือฝึกอบรมเพิ่มเตมิได้   
 

    
 
 
 
 

  4.  กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ 
4.1 แจ้งรายงานผลการศกึษาให้งานแพทยศาสตรศกึษา ตามเวลาท่ีก าหนด 

 
 

4.2 แจ้งผลการศกึษาให้นกัศกึษาทราบ โดย Upload file ผ่านระบบแจ้งผลสอบ
รายบคุคล งานแพทยศาสตรศกึษา ท่ีเวบ็
ไซดh์ttp://med.mahidol.ac.th/meded/reportexam/ 

นกัศกึษาแพทย์ปี 5, 
งานแพทยศาสตรศกึษา 

อาจารย์แพทย์ 
  

 
-  ส่งรายงานผลการศกึษาให้งาน
แพทยศาสตรศกึษา คณะฯ ภายใน 
3 สปัดาห์ หลงัจาก นศพ.ลงกอง   
-  แจ้งผลการศกึษาให้นกัศกึษาทราบเป็น
รายบคุคล ในวนัรุ่งขึน้หลงัจากการแจ้ง
รายงานผลให้งานแพทยศาสตรศกึษา   
ครบถ้วน 100 %  

 

 

 

 


