
 

 

การประเมนิผล 
 

 ภาควิชาฯ  จะประเมินผลนกัศึกษาทั้งในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน และเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนใน
สัปดาห์ท่ี  ๕  เป็นการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตามคุณสมบติัท่ีภาควิชาฯ  ไดก้ าหนดไวใ้น
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรรายวิชา  รมสต ๔๐๕ 
๑. สิทธิเพ่ือการประเมิน 

- ผูมี้สิทธิรับการประเมิน  ไดแ้ก่  นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนตั้งแต่  ๘๐%  ข้ึนไป 
- ผูไ้ม่มีสิทธิรับการประเมิน  ไดแ้ก่  นกัศึกษาท่ีมีเวลาฝึกอบรมนอ้ยกวา่ ๘๐% โดยไม่มีเหตุอนัควร คือ  

OPD หยุดได้ไม่เกิน ๒ วันท าการ และ IPD หยุดได้ไม่เกิน ๔ วันท าการ กรณีนีนั้กศึกษาจะไม่มีสิทธิสอบ
และได้คะแนน สัญลกัษณ์ “I”    

๒. การพิจารณา และตดัสินผล 
วิธีประเมินผล ภาควิชาฯ  ประเมินความสามารถของนกัศึกษาในทกัษะทั้ง  ๕  ดา้น คือ  professional attitude,   
interpersonal skills, knowledge base, clinical skills และ technical skills  โดยอาศัยเค ร่ืองมือและก าหนด
น ้าหนกัในการตดัสินผลดงัน้ี 

ประสบการณ์ 
เคร่ืองมือ 
ในการวดัผล 

Professional 
Attitude 

Interpersonal 
Skills 

Knowledge 
Base 

Clinical 
Skills 

Technical 
Skills 

Total 

OR ใบประเมิน ๓    ๒ ๕ 
IPD ใบประเมิน     
OPD  ใบประเมิน ๒  ๒  ๖  ๑๐  

การดูแลผูป่้วยและ
บนัทึกรายงาน 

รายงาน 
(report) 

   ๑๒  ๑๒ 

ความรับผิดชอบ
ทัว่ไป 

Log book/ 
ประเมิน online 

๓     ๓ 

การสอบ MCQ   ๒๕    ๒๕ 
 MEQ   ๑๕   ๑๕ 

OSCE  ๖  ๑๕ ๙ ๓๐ 
รวม  ๘ ๘ ๔๐ ๓๓ ๑๑ ๑๐๐ 

 

-  ใบประเมิน เป็นการประเมินการปฏิบติังานจริงในหอ้งผา่ตดั หน่วยตรวจโรคนรีเวช และหอผูป่้วยนรีเวช  โดย 
- OR  ใหส่้งอาจารยผ์ูคุ้มผา่ตดั เม่ือผา่ตดัเสร็จ 
- OPD ใหส่้งอาจารยผ์ูส้อนท่ี OPD ทา้ยชัว่โมงในวนันั้นทันที 
- Ward  ใหส่้งอาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้น เม่ือส้ินสุด rotation  
โดยจะคิดคะแนนจากใบท่ีไดค้ะแนนดีท่ีสุด ๓ ใบ กรณีไดใ้บประเมินไม่ครบใหถื้อคะแนนใบท่ีขาดไปเป็น 0 

* ใหน้กัศึกษาตรวจสอบใบประเมินการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ หากไม่ครบตามก าหนดใหติ้ดตามและน าส่งท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย 

    การศึกษาภายใน ๗ วนัหลงัลงกอง ใบประเมนิที่ได้รับหลงัจากน้ันจะไม่น ามาพจิารณาในการตัดสินผล 



 

 

- รายงาน  ใหส่้ง  ๓  ฉบบั  ตามหวัขอ้  “รายงาน” 
- Log book  ถือเป็นคะแนนเจตคติ ท่ีนกัศึกษาตอ้งเกบ็ case ใหค้รบตามเกณฑข์ั้นต ่า  ยกเวน้ท่ีเหตุสุดวิสยั  
- การสอบ จดัสอบ ๒ วนัสุดทา้ย ของการปฏิบติังาน แบ่งเป็น  
 - MCQ   ๑๐๐  ขอ้   ใชเ้วลา   ๓ ชัว่โมง 
 - MEQ     ๖   ขอ้   ใชเ้วลา   ๓ ชัว่โมง 
 - OSCE   ๑๕   ขอ้  ใชเ้วลาประมาณ   ๑ ๑/๒ ชัว่โมง 
- การประเมินออนไลน ์เม่ือส้ินสุดการศึกษา ถือเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของนกัศึกษาแพทย ์เพ่ือเป็น 
  ขอ้มลูในการน ามาปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
 

การประเมนิเจตคติ นักศึกษาแพทย์ (Professional attitude) 
การตดัสินผลการประเมนิ 
(๑) ทกัษะดา้น  professional attitude ภาควิชาฯ  จะตดัสินดว้ยสญัลกัษณ์  ซ่ึงไม่มีแตม้ประจ าดงัน้ี 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

O ดเีด่น ( Outstanding ) 

S น่าพอใจ ( Satisfactory ) 

M ควรปรับปรุง (Marginal)  ตวัอยา่ง : 
๑. มาสายเกิน ๑๕ นาที  เกิน ๒ คร้ังข้ึนไป โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
   คร้ังท่ี  ๑   ตกัเตือนทางวาจา 
 คร้ังท่ี  ๒  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหเ้กรด M 
        คร้ังท่ี  ๓  ใหต้ก (U) 
๒.  ไม่รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เกิน ๒ คร้ัง ข้ึนไป โดย 
        คร้ังท่ี  ๑   ตกัเตือนทางวาจา 
 คร้ังท่ี  ๒  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหเ้กรด M 
        คร้ังท่ี  ๓  ใหต้ก (U) 
๓.  มีกิริยามารยาท หรือ ความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย  คุย หลบั คุยโทรศพัทใ์น  
        หอ้งเรียนเป็นประจ า ฯลฯ 

U ไม่น่าพอใจ ( Unsatisfactory )  -  หมายถึง ประเมนิให้ตก  ตวัอยา่ง : 
๑. ติด M  (ไดรั้บการตกัเตือนจากอาจารย ์และแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหน้กัศึกษารับทราบ) และไม่มีการ 
        ปรับปรุงแกไ้ข 
๒. บิดเบือนขอ้มูล / เขียนขอ้มูลอนัเป็นเท็จในรายงานผูป่้วย / ลอกรายงานผูป่้วย                                                                                     
๓. ปลอมลายเซ็นและเอกสาร ไม่วา่กรณีใด ๆ 
๔. ขาดเรียนโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ หรือขาดเวรแมแ้ต่ ๑ คร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
๕. ทุจริตการสอบ 
๖. ส่งรายงานไม่ครบตามก าหนด ใหป้ฏิบติังานเพ่ิมเติม ๒ สปัดาห์และเขียนรายงานส่งจนครบตามก าหนด 
๗. จงใจละเมิดสิทธิผูป่้วยหรือเจตนาท าเวชปฏิบติัโดยท่ีผูป่้วยเดือดร้อนหรือไม่ยนิยอม /ลวนลามผูป่้วยหรือ

บุคลากร 



 

 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
๘. มีความประพฤติท่ีก่อเกิดผลเสียหายต่อผูอ่ื้นหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น เมาสุราขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ลกั

ทรัพย ์หรือ ทะเลาะววิาทกบัผูป่้วย 
๙. ฝ่าฝืนระเบียบของภาควชิาฯ  คณะฯ  มหาวทิยาลยั  โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน 

(๒) ภาควิชาฯ  ประเมินความสามารถของนกัศึกษาในทกัษะทั้ง  ๔  ดา้น คือ  interpersonal skills, knowledge, 
problem solving skills และ technical skills  โดยใหเ้ป็นสญัลกัษณ์  (เกรด)  ซ่ึงมีแตม้ประจ าดงัน้ี 

สัญลักษณ์ แต้มประจ ำ 
A ๓.๕๑ - ๔.๐๐ 

B+ ๓.๒๕ - ๓.๕๐ 
B ๓.๐๐ - ๓.๒๔ 

C+ ๒.๕๐ - ๒.๙๙ 
C ๒.๐๐ - ๒.๔๙ 

D+ ๑.๕๐ - ๑.๙๙ 
D ๑.๐๐ - ๑.๔๙ 
F <๑ 

             
(๓) การตดัสินผลการประเมิน  นกัศึกษาจะไดรั้บการตดัสินวา่ผา่นการประเมินผล  เม่ือนกัศึกษาไดค้ะแนนรวม

ดงัน้ี 
(ก) คะแนนในหมวด  professional attitude  ได ้S หรือ O 
(ข) คะแนนในหมวดซ่ึงแสดงสัญลกัษณ์ท่ีมีแตม้ประจ าไดไ้ม่ต ่ากว่า  C 

(๔) นกัศึกษาท่ีมีปัญหาไม่ผา่นการประเมินในหมวดการสอบ  ภาควิชาฯ  จะพิจารณาอนุมติัใหมี้การสอบแกต้วั  ได้
หรือไม่โดยมติของท่ีประชุมคณาจารยภ์าควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 

การแจ้งผลการประเมิน 
(๑)  ภาควิชาฯ  จะแจง้ผลการประเมินไปยงังานแพทยศาสตรศึกษาภายใน  ๒  สปัดาห์  หลงัจากนกัศึกษา

ส้ินสุดการศึกษาในรายวิชา  RAOG  ๔๐๕  โดยใหส้ญัลกัษณ์ (เกรดรวม) ดงัน้ี 
 

เกรด ความหมาย 
A, B+, B, C+, C ผา่นการประเมินผล 

D+, D, F ไม่ผา่นการประเมินผลตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
R การประเมินผลไม่เป็นท่ีน่าพอใจใหท้ าการสอบแกต้วัใหม่ 

หรือปฏิบติังานเพ่ิมเติม ถา้ผา่น  จะไดเ้กรดรวมไม่เกิน  C 

 
(๒)  นกัศึกษาจะไดรั้บการแจง้ผลการประเมินเป็นรายบุคคลจากภาควิชาฯ  อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
การตดัสินผลส้ินสุด และภาควิชาฯ ไดแ้จง้ผลการประเมินไปยงังานแพทยศาสตรศึกษา แลว้ 


