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การประเมินต่างๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



แบบประเมินคณุลักษณะรอบด้านของแพทย์ประจ าบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช่ือ ......................................  นำมสกุล ......................................ช้ันปีที่ .......... 

                                

                                                 

 

หัวข้อ 

 

ระดับ 

5 4 3 2 1 N/A 

1. ควำมรับผิดชอบต่องำน,หน้ำที่ (สำมำรถติดตำมให้ค ำปรึกษำ) 
2. กำรตรงต่อเวลำ 
3. ควำมมีน้ ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน 
4. กำรส่ือสำรสร้ำงสัมพันธ์กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
5. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย และมีควำมเหมำะสมในกำรท ำงำน 
6. ควำมเคำรพซ่ึงกันและกันต่อเพื่อนร่วมงำน 
7. กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ (ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมพัฒนำ

ตนเองในกำรท ำงำน) 
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่พึ่งพำ ปรึกษำ หรือไว้ใจไดใ้นกำรท ำงำน 
9. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำ

กิจกรรมหน่วย เช่น Topic, Journal, Grand round 
10. ควำมเป็นกันเอง ดูแลเอำใจใสเ่พื่อนร่วมงำน 
11. มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ได้อย่ำงชัดเจน 

      

 

(5 = ดีมำก        4 = ดี         3=  พอใช ้      2 = ไม่ด,ี ปรับปรุงแก้ไขได้        1 =  แย่มำก N/A = ประเมินไม่ได)้ 

ข้อดขีองผู้ถูกประเมิน (อย่ำงน้อย 1 ข้อ) 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

ส่ิงที่เหน็ควรต้องปรบัปรุงหรือพัฒนำ (อย่ำงน้อย 1 ข้อ) 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

โดยรวมแล้วควำมพอใจของผู้ประเมิน 

..........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

ต ำแหน่งผูป้ระเมิน……………………………………………………วันที่………………………..…………… 

แพทย์ประจ ำบ้ำน…………………………………………………….. วันที่…………………………………… 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



แบบประเมินเนือ้หาความรู้ความสามารถภาคปฏิบัตแิพทย์ประจ าบ้านสาขารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช่ือ …………………  นำมสกุล…………………….  ช้ันปีที่……… 

  เป็นกำรประเมินว่ำควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนภำคทฤษฎีของผู้เรียนสำมำรถน ำมำสู่กำรปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่ำงถูกต้องเป็นระบบ มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลของผลดี, ผลเสียเป็นหลัก และ

อำจอ้ำงอิงควำมรู้จำกเอกสำร, วำรสำรวิชำกำร หรือแหล่งควำมรู้ที่น่ำเช่ือถือเพื่อน ำมำพิจรณำแผนกำรปฏิบัติเพิ่มเติมได้

อย่ำงเหมำะสม 

           Checklist for Simulation and Planning  

           (Date……. Month…............…..Year……..) 

Disease………, Technique…………     L1      L2    L3    L4  L5 N/A 

Basic knowledge of Medical Physic 

and Radiobiology 

      

Setup and immobilization       

Identify target volume       

Identify organ at risk and dose 

constraint 

      

Radiation dose prescription       

Radiation technique and radiation 

field selection  

      

Dosimetry planning interpretation       

Select the best appropriated plan       

Complete medical record       

Others ………………………………       

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



 

Checklist for Brachytherapy procedures and planning  

(Date……. Month…............…..Year……..) 

Disease………, Technique…………      L1     L2     L3     L4     L5 N/A 

Patient preparation       

Knowledge of medical physics, 

radiobiology 

      

Choose appropriated applicators       

Procedures       

Target volume (GTV,CTV, PTV…)       

Organ at risk       

Radiation dose prescription       

Dosimetry planning interpretation       

Normal organ tolerance dose       

Select the best appropriated plan       

Patient care during, after procedures       

Others ………………………………       

 

 

L1 = performance level 1 = has knowledge, but cannot perform the practice by him/herself 

                          มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำน, ทรำบข้อบง่ชี,้  ขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัตเิบื้องต้น ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องได้  

                         อย่ำงถูกต้อง มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มปฏบิตัิ และเฝ้ำสังเกตกำรณ์ปฏบิัตขิองอำจำรย์ 

L2 = performance level 2 = the knowledge can perform the practice, under close/ direct      

          supervision 

                           จำกระดับ1 น ำไปสู่กำรสำมำรถปฏิบัติร่วมกับ, หรือภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรยผ์ู้ประเมินเป็นส่วนใหญ ่

               L3 = performance level 3 = can perform the practice with the correct process, mostly by  

                        him/herself , under indirect supervision 

                           สำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเองตลอดกระบวนตำมขัน้ตอนที่ถูกต้อง โดยอำจำรย์ผูป้ระเมินให้ค ำแนะน ำ,  

                           ช้ีแนะ ให้ควำมช่วยเหลือเปน็ส่วนน้อย และตรวจสอบควำมถูกต้องได ้

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



 

                L4 = performance level 4 = can perform the practice with the correct process by  

                        him/herself , along with evidence-base, and  can perform to practice by  him/herself,  

                         with suggestion or observation of supervision 

                           สำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเองตลอดกระบวนตำมขัน้ตอนที่ถูกต้อง  และมีกำรน ำเสนอควำมรู้ที่ทนัสมัยจำก 

                           เอกสำร, วำรสำรวิชำกำร หรือแหล่งควำมรู้ที่น่ำเช่ือถือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำพิจรณำแผนกำรดูแล  

                           รักษำ ผู้ป่วยในทำงปฏบิัตเิพิ่มเติมร่วมกับอำจำรย์ผู้ประเมินได้อย่ำงเหมำะสม  โดยอำจำรย์คอย  

                           สังเกตกำรณ์ หรอืให้ค ำแนะน ำ            

                     L5 = performance level 5 = can act as an instructor / supervisor for his/ her  

                          knowledge to perform the practice 

                           สำมำรถถ่ำยทอด ให้ค ำแนะน ำควำมรูค้วำมเข้ำใจ และสอนกำรปฏิบัติ ให้ผู้สนใจได้อย่ำงเหมำะสม 

Conclusion         S          M          U          N/A 

S= Satisfactory = knowledge completely demonstrated compatible with graduated year 

M=Marginal = knowledge demonstrated compatible with graduated year but needs improvement 

U=Unsatisfactory = knowledge demonstrated not compatible with graduated year  

N/A = not applicable 

 

Comments…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อำจำรย์ผู้ประเมิน…………………………………………………………….. วันที…่………………………………… 

แพทย์ประจ ำบ้ำน…………………………………………………………….. วันที…่………………………………… 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



แบบประเมินการบันทกึเวชระเบยีนของแพทย์ประจ าบ้าน สาขารงัสีรักษาและมะเรง็วิทยา 

              แพทย์ประจ ำบ้ำนช่ือ ..................................นำมสกุล .................................. ช้ันปีที่............ 

 

Topic………………………………. L1 L2 L3 L4 L5 N/A 

1. Complete history, physical examination 
record 

      

2. Complete record of data collection (ie. Basic 
lab, Diagnosis image, Histopathology, Staging) 

      

3. Record plan of management, overview and 
integration 

      

4. Record correct radiotherapy plan       

5. Patient information record during 
radiotherapy course 

      

6. Patient information record after 
radiotherapy, follow-up 

      

7. Others…………………………… 
 

      

 

L1 = performance level 1 = สำมำรถบันทึกข้อมูลเบื้องตน้ในข้อ 1 และ 2 ได้อย่ำงครบถ้วน แตย่ังไม่มี 

แนวคิดในกำรบันทึกข้อมูลในข้อถัดไป 

L2 = performance level 2 = สำมำรถบันทึกข้อมูลทัง้หมดได้อย่ำงครบถ้วน ภำยใต้กำรช้ีแนะของอำจำรย์ผู้

ประเมนิเปน็ส่วนใหญ ่

               L3 = performance level 3 = สำมำรถบันทึกข้อมูลทัง้หมดไดด้้วยตนเองอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ภำยใต้กำร  

                ช้ีแนะของอำจำรย์ผู้ประเมินเป็นส่วนน้อย 

                L4 = performance level 4 = สำมำรถบันทึกข้อมูลทั้งหมดได้ด้วยตนเองอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  สำมำรถ                         

                บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติมโดยอ้ำงอิงแหลง่ควำมรูท้ี่น่ำเช่ือถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องจำก เอกสำร,  

                 วำรสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์ร่วมไปกับกำรแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมร่วมกับอำจำรยผ์ู้ประเมินได้อย่ำง 

                  เหมำะสม 

                 L5 = performance level 5 =  มีควำมสำมำรถระดับ 4 โดยอำจำรย์เปน็ผู้ตรวจเช็ค หรือให้ค ำแนะน ำ            

                 และสำมำรถถ่ำยทอด ให้ค ำแนะน ำหรือตรวจเช็คกำรบนัทึกข้อมูลกับแพทย์รุ่นน้องได ้

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



Conclusion         S          M          U          N/A 

S= Satisfactory = knowledge completely demonstrated compatible with graduated year 

M=Marginal = knowledge demonstrated compatible with graduated year but needs improvement 

U=Unsatisfactory = knowledge demonstrated not compatible with graduated year  

N/A = not applicable 

Comments……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อำจำรย์ผู้ประเมิน…………………………………………………………….. วันที…่………………………………… 

แพทย์ประจ ำบ้ำน………………………………………………............…….. วันที…่………………………………… 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ แพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา 
 (อ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555) 
 
แพทย์ประจ ำบ้ำนชื่อ ........................................นำมสกุล...............................................  ชั้นปีที่..................... 
หัวข้อกำรประเมิน  

1. พฤตินิสัย เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชำชีพ (Professional habits, attitudes, moral,and ethics) 
2. ทักษะกำรสื่อสำรและกำรสร้ำงสัมพันธภำพ (Communication and interpersonal skills) 
3.  ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรแพทย์ (Scientific knowledge of medicine) 
4. กำรบริบำลผู้ป่วย (Patient care) 
5. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และระบบบริบำลสุขภำพ: สุขภำพของบุคคล ชุมชน และประชำชน(Health promotion and health care system: individual, 

community and population health) 
6. อ่ืนๆ (ระบุ) 

          (5 = ดีมำก        4 = ดี         3=  พอใช้       2 = ไม่ดี, ปรับปรุงแก้ไขได้        1= แย่มำก) 

 
            ความเห็น 
  หัวข้อ 

         5             4            3           2            1 

            1 
            2 
            3 
            4 
            5 
            6 
……………….. 
……………….. 
………………… 
………………… 
………………… 

     

 
 
     อำจำรย์ผู้ประเมิน…………………………………………………………….. วันที่…………………………………… 
 
    แพทย์ประจ ำบ้ำน…………………………………………………….............. วันที่…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



 

แบบประเมินเนือ้หาความรู้ภาคทฤษฎีแพทย์ประจ าบ้านสาขารงัสรีักษาและมะเร็งวิทยา 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช่ือ …..………………..  นำมสกุล ……..………………..  ช้ันปีที่ …….. 

เป็นกำรประเมินว่ำผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มกำรดูแลรักษำ  สำมำรถรวบรวม

ข้อมูลทำงกำรแพทย์มำแปลผลและน ำเสนออำจำรย์ได้อย่ำงเป็นระบบ  (กำรซักประวัติ, ตรวจร่ำงกำย, ควำมสัมพันธ์ของ 

กำยวิภำค, สรีรวิทยำ, พยำธิวิทยำ, ภำพรังสีวิทยำ, ข้อมูลกำรตรวจอื่นๆทำงกำรแพทย์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง, กำรจัดระยะของโรค) 

โดยสำมำรถใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำน ำเสนอแผนกำรดูแลรักษำ ผู้ป่วยในองค์รวมและทำงรังสีรักษำได้และประยุกต์ปรับ

ใช้ได้จริงในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  และอำจอ้ำงอิงควำมรู้จำกเอกสำร, วำรสำรวิชำกำร หรือแหล่งควำมรู้ที่น่ำเช่ือถือเพื่อ

น ำมำพิจรณำแผนกำรดูแลรักษำ ผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อย่ำงเหมำะสม 

 

Checklist for Radiation Oncology knowledge (Date……. Month……………..Year……..) 

Topic………………………………. L1 L2 L3 L4 L5 N/A 

Complete history, physical examination       

Knowledge of Anatomy, Incidence, Natural history, 

Histopathology, Clinical, Plan investigation 

      

Complete data collection  

(ie. Basic lab, Diagnosis image, Histopathology….) 

      

Data interpretation, Staging       

Plan of management, overview and integration       

Indication for radiotherapy       

Knowledge of medical physics, radiobiology       

Proper radiotherapy plan 

 (based on therapeutic ratio) 

      

Complications of treatment and care       

Results of treatment and prognosis       

Evidence-base references       

Follow-up plan       

Others…………………………… 
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L1 = performance level 1 = has knowledge, but cannot perform to practice by him/herself 

         มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนภำคทฤษฎ ีแต่ยังไม่สำมำรถน ำไปสู่แนวคิดปฏิบตัิอยำ่งชดัเจน 

L2 = performance level 2 = the knowledge can perform to practice, under close/ direct      

          supervision 

                           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนภำคทฤษฎ ีที่สำมำรถน ำไปสู่แนวคิดปฏบิัติภำยใต้กำรช้ีแนะของอำจำรย์ผู้    

                           ประเมินเป็นส่วนใหญ ่

               L3 = performance level 3 = the knowledge improve and can perform to practice mostly by  

                        him/herself , under indirect supervision 

                           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำคทฤษฎ ีที่สำมำรถน ำไปสู่แนวคิดปฏิบตัิด้วยตนเอง ภำยใตก้ำรช้ีแนะของอำจำรย์ผู้    

                           ประเมินเป็นส่วนน้อย 

                L4 = performance level 4 = the knowledge much improve, along with evidence-base, and  

                         can perform to practice by  him/herself, with suggestion or observation of supervision 

                           มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำคทฤษฎ ีที่สำมำรถน ำไปสู่แนวคิดปฏิบตัิด้วยตนเองมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน สำมำรถ  

                           อ้ำงอิงแหล่งควำมรู้ที่น่ำเช่ือถือในเรื่องที่เกี่ยวข้องจำก เอกสำร, วำรสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์ร่วมไปกับ 

                            อำจำรย์ผู้ประเมนิได้อย่ำงเหมำะสม 

                 L5 = performance level 5 = resident can act as an instructor / supervisor for his/ her  

                          knowledge to perform the practice 

                          มีควำมรู้ควำมเข้ำใจภำคทฤษฎ ีที่สำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปสู่แนวคดิปฏิบัตดิ้วยตนเองและสำมำรถ 

                            ถ่ำยทอด ให้ค ำแนะน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจนั้นใหผู้้สนใจได้อย่ำงเหมำะสม 

Conclusion         S          M          U          N/A 

S= Satisfactory = knowledge completely demonstrated compatible with graduated year 

M=Marginal = knowledge demonstrated compatible with graduated year but needs improvement 

U=Unsatisfactory = knowledge demonstrated not compatible with graduated year  

N/A = not applicable 

 

Comments…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อำจำรย์ผู้ประเมิน…………………………………………………………….. วันที…่………………………………… 

แพทย์ประจ ำบ้ำน…………………………………………………………….. วันที…่………………………………… 
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แบบประเมินตนเองด้านการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานและความเหมาะสมของภาระงานหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ของแพทย์ประจ าบ้าน 
 

ห้วงเวลา................................................................... 

แพทย์ประจ าบ้าน .................................................... 

วันที่ ……………………………………………… 

หัวข้อการประเมิน  
1. มีเวลาศึกษาความรู้ทางทฤษฎีด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 
2. ได้เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานจากการดูแลผู้ป่วย 
3. ได้เรียนรู้ความรู้ทางทฤษฎแีละประสบการณ์ทางคลินิกระหว่างปฏิบัติงานจากอาจารย์ 
4. ความรู้ที่ได้รับระหว่างห้วงเวลาเพิ่มพูนขึ้น 
5. ภาระงานเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
6. ภาระงานมากไม่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ 
7. มีหนทางปรึกษาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือปัญหาอ่ืนๆที่เกิดขึ้นระหว่างห้วงเวลา 
8. การเรียนรู้ของท่านเป็นไปตาม milestone 
9. อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 
         (5 = เห็นด้วยมากที่สุด    4 = เห็นด้วยมาก    3=  เห็นด้วยพอสมควร        2 = ไม่เห็นด้วย        1= ไม่เห็นด้วยอย่างมาก) 

            ความเห็น 
หัวข้อ 

         5             4            3           2            1 

            1 
            2 
            3 
            4 
            5 
            6 
            7 
            8 
            9 
…………………. 
…………………. 

     

 

       สิ่งที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมและหัวข้อเร่ืองที่ตนเองคิดว่าไม่สามารถ follow milestone ได้ 
       (ความรู้ทางทฤษฎีและ/หรือ การปฏิบัติ ในหัวเรื่องใดที่ตนเองยังบกพร่อง, สาเหตุ) ต้องระบุ**** 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561



แบบประเมินคณุลักษณะรอบด้านของแพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา 

แพทย์ประจ ำบ้ำนช่ือ………………………………………นำมสกุล……………………………………………ช้ันปทีี…่.……  

                                
                                                 
 

หัวข้อ 

 

ระดับ 

5 4 3 2 1 N/A 

1. ควำมรับผิดชอบต่องำน,หน้ำที่ (สำมำรถติดตำมให้ค ำปรึกษำ) 
2. กำรตรงต่อเวลำ 
3. ควำมมีน้ ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำน 
4. กำรส่ือสำรสร้ำงสัมพันธ์กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
5. บุคลิกภำพ กำรแต่งกำย และมีควำมเหมำะสมในกำรท ำงำน 
6. ควำมเคำรพซ่ึงกันและกันต่อเพื่อนร่วมงำน 
7. กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ (ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมพัฒนำ

ตนเองในกำรท ำงำน) 
8. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่พึ่งพำ ปรึกษำ หรือไว้ใจไดใ้นกำรท ำงำน 
9. มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำ

กิจกรรมหน่วย เช่น Topic, Journal, Grand round) 
10. ควำมเป็นกันเอง ดูแลเอำใจใสเ่พื่อนร่วมงำน 
11. มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ได้อย่ำงชัดเจน 

      

 

(5 = ดีมำก        4 = ดี         3=  พอใช ้      2 = ไม่ด,ี ปรับปรุงแก้ไขได้        1 =  แย่มำก N/A = ประเมินไม่ได)้ 

ข้อดขีองผู้ถูกประเมิน (อย่ำงน้อย 1 ข้อ) 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

ส่ิงที่เหน็ควรต้องปรบัปรุงหรือพัฒนำ (อย่ำงน้อย 1 ข้อ) 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

โดยรวมแล้วควำมพอใจของผู้ประเมิน 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

 

ต ำแหน่งผูป้ระเมิน……………………………………………………วันที่………………………..…………… 

แพทย์ประจ ำบ้ำน…………………………………………………….. วันที่…………………………………… 
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แบบประเมินอาจารย์แพทย์หน่วยรังสีรักษาและมะเรง็วิทยา  โดยแพทย์ประจ าบ้าน 

อาจารย์ผู้ถูกประเมิน......................................................................... 

ผู้ประเมิน  ........................................................................................ 

วันที่ ………………………………………………........................ 

หัวข้อการประเมิน  
1. ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความกระตือรือร้น สนใจในหน้าที ่มีความเมตตาและเห็นคุณค่าของศิษย์" 
2.  มีความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องและทันสมัยทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
3. สร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ช่วยศิษย์ให้เข้าใจเนื้อหาวิชาและเชื่อมโยงความรู้สู่การประยุกต์ใช้ได้ 
4. อบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์มีศีลธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
5. กระตุ้น ให้ศิษย์ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถใชเ้ครื่องมือต่างๆ ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. อ่ืนๆ (ระบุ) 

(5 = เห็นด้วยมากที่สุด    4 = เห็นด้วยมาก    3=  เห็นด้วยพอสมควร        2 = ไม่เห็นด้วย        1= ไม่เห็นด้วยอย่างมาก) 

            ความเห็น 
หัวข้อ 

         5             4            3           2            1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

…………………. 
…………………. 
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