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ค าน า 

      การศึกษาในระดับอุดมศึกษาส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ ในชั้นปีที่ 6 เป็นปีสุดทา้ยของ
นกัศึกษาแพทย ์  โดยนกัศึกษาแพทย ์จะไดน้ าความรู้ในชั้นระดบั preclinicและชั้นปีท่ี 4 และปีท่ี 5 มาใชใ้น
การดูแลผูป่้วยจริง   การเรียนในชั้นปีท่ี 6ประกอบดว้ย  รายวชิา  2101641  :  การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 5 
( Perioperative Care V )เป็นการน าความรู้ตั้งแต่รายวิชา  การผา่ตดั การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 1-4 มาประยุกตใ์ช้
ร่วมกนั   ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานทางดา้นศลัยกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ก่อนจะจบเป็นแพทย ์

                    คู่มือนกัศึกษาแพทยเ์ล่มน้ีจดัท าข้ึนดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางให้นกัศึกษาแพทยส์ามารถ
ศึกษารวมถึงปฏิบติังานทางดา้นศลัยกรรม ณ ภาควิชาศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ ์ไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีความสุข อนัจะส่งผลใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ทางดา้นศลัยกรรมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
                       

                                                                                                          คณาจารย ์ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
                                                                                                       ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                     เมษายน 2561 
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สารบัญ 

ที่ หัวข้อ หน้า 

1 รายช่ืออาจารย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ 3 
2 รายช่ือนักศึกษาช้ันปีที6่ 5 
3 ตารางการปฏิบัติงาน 7 
4 หัวข้อการเรียนการสอน 12 
5 การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม 12 
6 การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม 13 
7 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 13 
8 หนังสือบันทกึการปฏิบัติงาน(Log book) 14 
9 การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-directed learning-SDL) 14 

10 ภาคผนวก ก.-ตารางสอน  
11 ภาคผนวก ข-แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน  
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รายช่ืออาจารย์ภาควชิาศัลยศาสตร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

โรงพยาบาลกลาง 

 1.  อ.นพ.ชยัพร              สุวชิชากุล   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

              2.  อ.นพ.สมเกียรติ   อศัวโรจน์พงษ ์                วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 3.  อ.นพ.สุภกิจ                 ฉตัรไชยาฤกษ ์  วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  4.  อ.นพ.ณรงค ์              บุญญกาศ   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  5.  อ.นพ.โดม    เจริญทอง   วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป    

   6. อ.นพ.อิทธิพล   วรัิตนภานุ    วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  7. อ.นพ.ปัญญา              ทวปีวรเดช      วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  8. อ.พญ.ปัณฑิตา  เอ่ียมศุภนิมิตร  วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

  9. อ.พญ.ธนัยช์นก  สวา่งแสงวฒันา  วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 10. อ.นพ.บญัญติั  ละอองทอง  วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 11. อ.นพ.กฤษดา    กองสวสัด์ิ  วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 12. อ.พญ.ฉตัรนภา  ศรีคิรินทร์  วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 13. อ.พญ.ภทัรส                สวา่งศรี                วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

  1. อ.นพ.ก าพล                 รัชวรพงศ ์  วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

 2. อ.นพ.เกียรติพนัธ์ุ                 สุคนัธปรีย ์  วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป  

              3. อ.นพ.สราวธุ                ฐานะวฑุฒ ์     วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   
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  4. อ.นพ.ราวนิ               วงษส์ถาปนาเลิศ             วว. ศลัยศาสตร์ทัว่ไป   

  5. อ.นพ.เกียรติศกัด์ิ            ทศันวภิาส  วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

 6. อ.นพ.นิรกลัป์             พึ่งโสภา                วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

             7. อ.นพ.กรัญชยั                         ตรีตรง   วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

              8.อ.พญ.เบญจพร            นนัทสันติ                           วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
 
              9.อ.พญ.วายนู                          จนะโนภาส                        วว.ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
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                                        รายช่ือนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที ่6(Extern) ปีการศึกษา 2561 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิกส านักการแพทย์ 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล รหัสนักศึกษา 

1 นางสาว กนกฉตัร  กาญจนนิตย ์ 5632101001 

2 นาย กฤช  วงศว์เิศษ 5632101002 

3 นาย กิตติพศ  แสงทอง 5632101003 

4 นาย ชญานนท ์ บุญธีระเลิศ 5632101004 

5 นางสาว ชนิกานต ์ ส่วยนุ 5632101005 

6 นาย ชยพงศ ์ เศรษฐบุปผา 5632101006 

7 นางสาว ณฏัฐพ์ชร  เอมมณีรัตน์ 5632101007 

8 นางสาว ดุษิตา  สุลกัษณาการ 5632101008 

9 นาย ทศพร  ธ ารงคุณากร 5632101009 

10 นาย ธนพงษ ์ วงศรั์ตน์ 5632101010 

11 นางสาว ธนพร  อิงคนินนัท์ 5632101011 

12 นางสาว ธิดารัตน์  วงษส์กุล 5632101012 

13 นาย นนทป์วธิ  ช่ืนบาน 5632101013 

14 นาย นฐัวฒิุ  เหมนัตว์ิเชียร 5632101014 

15 นาย ปริญญา  ธุโรปถมัภ ์ 5632101016 

16 นางสาว พชัรพลอย  วริาทนา 5632101018 

17 นาย พิษณุ  วริิยะประสนชีวะ 5632101019 

18 นาย ภาณุพงศ ์ ภูเขา 5632101021 
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19 นางสาว วนิดัดา  ดรุณถนอม   5632101022 

20 นาย ศรัณญ ์ มูลศิลป์ 5632101023 

21 นางสาว ศุภนิดา  ทาวงค ์ 5632101024 

22 นาย เศรษฐกาญจน์  นวลค ามา 5632101025 

23 นาย สันติมน  ทองเกตุ 5632101026 

24 นางสาว สิริภทัร  คูตระกูล 5632101027 

25 นาย อภิวฒัน์  อคัรพฒันานุกูล 5632101028 

26 นางสาว อภิษฎา  ศรีสังวาลย ์ 5632101029 

27 นางสาว อรอุษา  เลิศพงศาภรณ์ 5632101030 

28 นาย ธนทั  กมัทรทิพย ์ 5632101032 

29 นางสาว ศุภศิริ ตนัติยทุธ 5632101033 

30 นางสาว อภิสรา  จงพิทกัษรั์ตน์ 5632101034 
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ตารางการปฏิบัติงาน 

นกัศึกษาจะปฏิบติังานในภาควชิาศลัยศาสตร์ทั้งหมด6สัปดาห์  

นกัศึกษาจะไดผ้า่นการปฏิบติังานท่ีภาควชิาศลัยศาสตร์ ท่ีโรงพยาบาลกลางและ โรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ ์แห่งละ 3 สัปดาห์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามตารางท่ีศูนย์

แพทยศาสตร์คลินิกจดัให้ 

3สัปดาห์ท่ีผา่นแต่ละโรงพยาบาล นกัศึกษาจะไดป้ฏิบติังานตามแผนกต่าง ๆ ดงัน้ี 

  หอผูป่้วยศลัยกรรม(Inpatient department – IPD)  

  แผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม(Outpatient department – OPD)  

  หอ้งผา่ตดัใหญ่ ( Major operation room) 

  หอ้งผา่ตดัเล็ก ( Minor operation room) 

ตามตารางหมุนเวยีนแต่ละโรงพยาบาล 
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ตารางการปฏิบตัิงานและช่วงเวลาที่สอบ long case นักศึกษา 

 

รายชื่อนักศึกษา 

 

ศัลย์  รพจ. 

 

ศัลย์  รพก. 
ช่วงเวลา 

สอบ long case 

 

นศพ.  ศรัณญ์  มลูศิลป์ 

 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายเหลอืง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.ปัญญา    รพก 

 

นศพ. พิษณ ุ วิริยะประสนชีวะ 
 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายเหลอืง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.ปัญญา      รพก 

 

นศพ. กฤช  วงศ์วเิศษ 

 
 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายเขยีว 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.สมเกียรติ    รพก 

 

นศพ. ทศพร  ธ ารงคณุากร 
 
 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายเขยีว 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.สมเกียรติ    รพก 

 

นศพ.  ณฎัฐ์พชร   เอมมณีรัตน์ 

 
 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายเหลอืง 

 

2-22 ก.ย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ.ภทัรส       รพก 

 

นศพ. ศภุนิดา   ทาวงศ์ 

 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายเหลอืง 

 

2-22 ก.ย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ.ภทัรส       รพก 

 

นศพ. อภิษฎา  ศรีสงัวาลย์ 

 
 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

สายเขยีว 

 

2-22 ก.ย.61 

อ. โดม       รพก 
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รายชื่อนักศึกษา 

 

ศัลย์  รพจ. 

 

ศัลย์  รพก. 
ช่วงเวลา 

สอบ long case 

 

นศพ.  ชนิกานต์  สว่ยน ุ

 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายเหลอืง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.สภุกิจ    รพก 

 

นศพ. พชัรพลอย  วิราทนา 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายเหลอืง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.สภุกิจ   รพก 

 

นศพ. อภิวฒัน์   อคัรพฒันานกุลู 

 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายเขยีว 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.ปัณฑิตา    รพก 

 

นศพ. สนัติมน  ทองเกต ุ

 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายเขยีว 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.ปัณฑิตา   รพก 

 

นศพ.  ธนพร  อิงคนินนัท์ 

 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายเหลอืง 

 

22 กค.-11สค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ.กฤษดา   รพก 

 

นศพ. อภิสรา  จงพิทกัษ์รัตน์ 

 

 

1กค.-21 กค.61 

สายเหลอืง 

 

22 กค.-11สค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ.กฤษดา   รพก 

 

นศพ. นนท์ปวิธ  ช่ืนบาน 

 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

สายเขยีว 

 

22 กค.-11สค.61 

อ. ฉตัรนภา    รพก 

 

นศพ. ชยพงศ์  เศรษฐบปุผา 

 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

           สายเขียว 

 

22 กค.-11สค.61 

อ. ฉตัรนภา   รพก 
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รายชื่อนักศึกษา 

 

ศัลย์  รพก 

 

ศัลย์  รพจ 
ช่วงเวลา 

สอบ long caseที่ รพจ 

 

นศพ.เศรษฐกาญจน์  นวลค ามา 

 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายเหลอืง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.วายนู    รพจ 

 

นศพ. ชญานนท์     บญุธีระเลศิ 
 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายเหลอืง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.วายนู  รพจ 

 

นศพ. กิตติพศ  แสงทอง 
 
 

 

29 เม.ย.-19พ.ค.61 

สายเขยีว 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

สายแดง 

 

12 ส.ค.-1ก.ย.61 

อ.เกียรติพนัธ์    รพจ 

 

นศพ. ธนพงษ์  วงศ์รัตน์ 

 
 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

สายเหลอืง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ.  เบญจพร  รพจ 

 

นศพ.  นฐัวฒุิ  เหมนัวิเชียร 
 
 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

สายเหลอืง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ. เบญจพร  รพจ 

 

นศพ. ปริญญา   ธุโรปถมัภ์ 

 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายเขยีว 

 

2-22 ก.ย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ.ราวิน  รพจ 

 

นศพ. สริิภทัร   คตูระกลู 

 
 

 

20 พค – 9มิย.61 

สายเขยีว 

 

2-22 ก.ย.61 

สายแดง 

 

2-22 ก.ย.61 

อ. ราวิน  รพจ 
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รายชื่อนักศึกษา 

 

ศัลย์  รพก 

 

ศัลย์  รพจ 
ช่วงเวลา 

สอบ long caseที่ รพจ 

 

นศพ.ภานพุงศ์   ภเูขา 

 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายเหลอืง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.สราวฒุิ   รพจ 

 

นศพ. อรอษุา เลศิพงศาภรณ์ 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายเหลอืง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.ก าพล   รพจ 

 

นศพ. ธิดารัตน์  วงษ์สกลุ 

 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายขียว 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.นิรกลัป์   รพจ 

 

นศพ. ศภุศิริ    ตนัติยทุธ 

 
 

 

10มยิ.-30 มิย.61 

สายเขยีว 

 

23 กย- 13ตค 61 

สายแดง 

 

23 กย- 13ตค 61 

อ.นิรกลัป์  รพจ 

 

นศพ.  กนกฉตัร กาญจนนิตย์ 

 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

สายเหลอืง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ.เกียรติศกัดิ์ รพจ 

 

นศพ. ธนทั  กนัทรทิพย์ 

 

1กค.-21 กค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

สายเหลอืง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ.เกียรติศกัดิ์  รพจ 

 

นศพ. ดษิุตา สลุกัษณากร 
 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายเขยีว 

 

22 กค.-11สค.61 

สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ. กรันชยั  รพจ 

 
 

นศพ. วินดัดา  ดรุณถนอม 

 
 

 

1กค.-21 กค.61 

สายเขยีว 

 

22 กค.-11สค.61 

           สายแดง 

 

22 กค.-11สค.61 

อ.  กรันชยั  รพจ 
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หัวข้อการเรียนการสอน  

ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดว้ย(ดูตารางในภาคผนวก ก.) 

Compulsory activities –  ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนท่ีนกัเรียนทุกคนต้องเขา้ร่วม ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบเขา้ชั้นเรียน (class activities) กิจกรรมภาควิชา Interdepartment conference และ Interesting case 

conference โดยในช่วง clerkship week จะท ากิจกรรมผา่น teleconference หรือ รวมกนัท่ีโรงพยาบาลกลาง 

โดยจะมีการแจง้ก่อนชัว่โมงเรียน 

Clerkship activities ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนการสอนระหวา่งปฏิบติังาน ณ หอผูป่้วยต่าง ๆ ดงัน้ี 

  หอผูป่้วยในศลัยกรรม (IPD)ประกอบดว้ย service round, ward work, bedside  

   teaching 

แผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม (OPD)  

  หอ้งผา่ตดัใหญ่ ( Major operation room)และ 

          หอ้งผา่ตดัเล็ก ( Minor operation room) 

Self directed learning – SDL คือ กิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองซ่ึงนกัศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองโดยอิงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ (ศึกษารายละเอียดในหวัขอ้ Self directed learning) ซ่ึงจะมีชัว่โมง
แทรกในทุกสัปดาห์นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน Compulsory activities เป็นหลกัถา้มีการทบั
ซอ้นกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ในเวลาเดียวกนั 

 
 

การปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในศัลยกรรม 

ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ นกัศึกษาควรข้ึนปฏิบติังานเวลา 7:00 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผูป่้วย เพื่อ service 

round กบั staff ward แพทยป์ระจ าบา้น หรือ แพทยใ์ชทุ้นในเวลา 8:00 น. และ ช่วงเยน็ เวลา 15:00 – 16:00 น.  

ในวนัหยุด นกัศึกษาเฉพาะท่ีอยูเ่วรตอ้งข้ึนมา service round พร้อมแพทยป์ระจ าบา้น หรือ แพทยใ์ชทุ้น หรือ 

staff ward ในเวลา 8:00 น.  

ส าหรับผูป่้วยเก่า นกัศึกษาแพทยต์อ้งบนัทึกสรุปรายงานของผูป่้วยและผลการตรวจร่างกายใหม่  

ส าหรับผูป่้วยใหม ่ใหผ้ลดักนัรับและควรศึกษาผูป่้วยท่ีน่าสนใจจากเพื่อน 

นกัศึกษาแพทยจ์ะตอ้งติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  การรักษาและการด าเนินของโรค ตลอดจน

เขียนรายงานการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้ผูป่้วยท่ีอยูใ่นความดูแลของตน

เป็นอยา่งดี และเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะน าเสนอต่ออาจารยใ์น service round  
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เม่ือผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล หรือนกัศึกษาแพทยย์า้ยหอผูป่้วย จะตอ้งเขียนสรุปรายงาน

ผูป่้วยในความดูแลของตนใหเ้รียบร้อย 

 

การสอนข้างเตียง (Bedside teaching)  

หอผูป่้วยในศลัยกรรม  จะจดัทุกสัปดาห์ตามตาราง 

นกัศึกษาจดัหากรณีศึกษาผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วยท่ีนกัศึกษาสนใจศึกษา แลว้ติดต่ออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบอยา่ง

นอ้ย 1 วนัก่อนท ากิจกรรม   

การปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม 

ปฏิบติังาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบดว้ย  

ผูป่้วยนอกทัว่ไป (general pediatric)ออกตรวจผูป่้วยกบัอาจารย  ์ ผูป่้วยนอกคลินิกเฉพาะทาง (specialty 

clinic) ให้นกัศึกษาสังเกตการณ์เพื่อการเรียนรู้พร้อมอาจารยป์ระจ าคลินิก ทั้งน้ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้าม

โรงพยาบาลท่ีนกัศึกษาอยู ่ณ ขณะนั้น 

         

 

การปฏิบัติงานที่แผนกห้องผ่าตัดใหญ่  และห้องผ่าตัดเลก็ศัลยกรรม 

ปฏิบติังาน 9:00 – 12:00 น. ประกอบดว้ย  

แผนกห้องผ่าตัดใหญ่  ใหน้กัศึกษาผลดักนัเขา้ช่วยผา่ตดัเพื่อการเรียนรู้พร้อมอาจารย ์และ แพทยป์ระจ าบา้น 

แผนกห้องผ่าตัดเล็ก ให้นกัศึกษาผลดักนัเขา้ช่วยผา่ตดัและอาจไดท้  าเองในหตัถการบางราน เพื่อการเรียนรู้

พร้อมอาจารย ์และ แพทยป์ระจ าบา้น  

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

นกัศึกษาแพทย ์ จะหมุนเวียนกนัปฏิบติังานในหอผูป่้วยคร้ังละ 1คนต่อวนั โดยปฏิบติังานร่วมกบั
แพทยใ์ชทุ้น หรือ แพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูเ่วร ทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนันกัขตัฤกษ์ โดยวนัธรรมดา 
อยูเ่วรระหวา่งเวลา 16.00 – 8.00 น วนัหยดุราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษร์ะหวา่งเวลา 08.00 – 8.00 น. และ
ภาควิชาศลัยศาสตร์ หน้าท่ีในการปฏิบติังานระหวา่งอยูเ่วร ร่วมรับผูป่้วยใหม่กบัแพทยใ์ชทุ้น หรือ แพทย์
ประจ าบา้นท่ีอยูเ่วร  ฝึกปฏิบติัหตัถการท่ีจ าเป็น ซ่ึงนกัศึกษาสามารถดูไดจ้าก log book 
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หนังสือบันทกึการปฏิบัติงาน (Log book)  
นกัศึกษาตอ้งบนัทึกการท างาน การเขา้ร่วมกิจกรรม การท าหตัถการ ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self directed learning –SDL) 
 ความรู้ทางด้านการแพทย์มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ดังนั้นการเป็นแพทยท่ี์มีความรู้
ความสามารถจึงตอ้งมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life-long learning) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self 
directed learning –SDL) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ SDL จึง
ถูกบรรจุไวใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควชิา 
 
 
การศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning (SDL) ของศัลยกรรม 

1. อาเจียนเป็นเลือด(Upper gastrointestinal hemorrhage)   
2. อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระด า(Lower gastrointestinal hemorrhage) 
3. ล าไส้อุดตนั(Intestinal obstruction) 
4. ตวัเหลือง ตาเหลือง(Jaundice) 
5. ปวดทอ้ง(Abdominal pain)  
6. กอ้นในทอ้ง(Abdominal mass) 
7. กอ้นท่ีขาหนีบและถุงอณัฑะ(Groin and scrotal mass)  
8. กอ้นท่ีเตา้นม(Breast mass)  
9. กอ้นท่ีคอ(Neck mass) 
10. อุบติัเหตุ(Trauma)  
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                                                                การประเมินผล 

เกณฑ์การตัดสินประเมินผลการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด  5 
 2101641  :  การดูแลผูป่้วยผา่ตดั 5( Perioperative Care V ) 

 
 

การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียน  

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

Formative 
evaluation  

สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาแพทย ์แลว้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
เพื่อปรับปรุง  
- ความสนใจและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- วธีิการน าเสนอเน้ือหาท่ีเตรียมมา 
- ขอ้มูลท่ีเตรียมมามีความทนัสมยัและ
ครอบคลุมตามท่ีก าหนด 
- ความสามารถในการซกัประวติัและ
ตรวจร่างกาย 
- ความตั้งใจและความรับผดิชอบของ
นกัศึกษา 
- ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูลและ
ตอบขอ้ซกัถาม 

ตลอดภาค
การศึกษา  

 

S/U 

Summative 
evaluation 

สอบลงกอง  
 1. Long Case examination   
2. MEQ     
3. OSCE     
4. log book                                                                 
5.`ประเมินการปฏิบติังาน                                          

     รวม  
  
  

 

 
 

 
15% 
15% 
15% 
5 % 
50% 

        
100% 
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Formative evaluation   S/U 
Summative evaluation : 
ใชว้ิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2542 และ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑิต 
พ.ศ. 2555  ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซ่ึงตดัเกรดตามคะแนน T-score เป็นหลกั โดยมีล าดบัเกรดเป็น A, 
B+, B, C+, C, D+, D และ F 
          - เกณฑก์ารตดัเกรดถา้มีการใช ้อิงเกณฑ ์โดยทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมิน
ภาควชิา 
                        A ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั ร้อยละ 80  
                        B+    ไดค้ะแนน                              ร้อยละ 75 – 79.9  
                        B      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 70 – 74.9  
                        C+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 65 – 69.9  
                        C      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 60 – 64.9  
                        D+    ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 55 – 59.9 
                        D      ไดค้ะแนน                          ร้อยละ 50 – 54.9  
                        F      ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่                  ร้อยละ 50  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
2.3  เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. นกัศึกษาแพทยต์อ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิ

เขา้สอบในรายวิชาดงักล่าวได ้ ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าน้ี อาจารย ์ผูส้อน อาจพิจารณา
อนุญาตใหเ้ขา้สอบในรายวชิานั้นได ้

2. นกัศึกษาแพทยท่ี์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหวา่งการเรียน / การปฏิบติังาน จะตอ้ง 
     ปฏิบติังานเพิม่เติม ตามแต่ภาควชิาศลัยศาสตร์ จะก าหนด 
3. นกัศึกษาแพทยท่ี์มีพฤติกรรมทุจริตในการสอบ หรือในการปฏิบติังานจะไม่มีสิทธิในการสอบ 
4. การตดัสินคะแนนใชคิ้ดคะแนนรวมน ามาตดัเกรดเป็น A,B+,B,C+,C,D+,D,F โดยนกัศึกษาแพทย ์
     จะตอ้งไดไ้ม่ต ่ากวา่ C จึงจะถือวา่ผา่น 
5. ในกรณีท่ีคะแนนรวมภาคทฤษฎีต ่ากวา่ ร้อยละ 60 ทางภาควิชาฯจะให้โอกาสนกัศึกษาแพทยส์อบแกต้วัอีก ๑

คร้ัง โดยข้ึนกบัดุลยพินิจของอาจารยใ์นภาคฯ แต่เกรดสูงสุดท่ีไดไ้ม่เกินเกรด C 
6. กรณีนกัศึกษาแพทยส์อบไม่ผา่นตอ้งใหป้ฏิบติังานซ ้ าตามช่วงระยะเวลาท่ีภาควชิาก าหนด 
     หรือตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ าแลว้จึงประเมินใหม่อีกคร้ัง 
7. นกัศึกษาแพทยท่ี์ไม่ส่งไม่ส่ง Log book ตามเวลาท่ีก าหนด (ภายใน  
     3 วนั นบัจากวนัท่ีนกัศึกษาแพทยล์งกอง) จะไม่ไดรั้บการพิจารณาตดัสินคะแนน 
8.  ถา้นกัศึกษาแพทยม์าปฏิบติังาน (Ward round) นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให ้    

จนกวา่จะมาปฏิบติังานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให ้
9. การอยูเ่วรนอกเวลาราชการ กรณีอยูไ่ม่ครบ จะไม่ประเมินเกรดใหจ้นกวา่จะมาปฏิบติังาน  
      เพิ่มเติมจนครบ 
กรณีท่ีนักศึกษาแพทย์สอบไม่ผ่าน 
- กรณีท่ีสอบภาคปฏิบติัไม่ผา่น จะตอ้งมาปฏิบติังานซ ้ า โดยระยะเวลาท่ีมาปฏิบติังานซ ้ า จะข้ึนกบัดุลยพินิจ
ของอาจารยใ์นภาควชิาจะเป็นผูก้  าหนด ถา้ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ก็จะไดรั้บการปรับคะแนนเป็นไม่เกินเกรด C 
                                                          

การลา 
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลกีเลีย่งการลาทีไ่ม่จ าเป็น 
1. วนัปฏิบติังาน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีทุกวนั วนัหยดุราชการถือเป็นวนัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 
2. มีสิทธ์ิลา ร้อยละ 20 ของจ านวนวนัท่ีก าหนดไวใ้หป้ฏิบติังานโดยมีเหตุอนัสมควร 
3. ใหส่้งใบลาทุกคร้ังท่ีอาจารยผ์ูดู้แล และตอ้งแลกเวรกนัใหเ้รียบร้อย 
4. ถา้มีการลาไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม และเกินร้อยละ 20 ของระยะการปฏิบติังาน นกัศึกษาแพทยต์อ้ง
กลบัมาปฏิบติังานต่อจนกวา่จะครบ จึงจะไดรั้บการประเมินใหผ้า่น 
 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

ตารางสอน 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

                                                                                                                ตารางสอนศัลยศาสตร์ ปี  6/25601                โรงพยาบาลกลาง 
สัปดาห์ที ่0 : วนัท่ี  25 เมษายน 2561 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 15.00-16.00 16.00-18.30 

จนัทร์ 
23  

   

 

   

องัคาร 
24 

  

  

    

 

พธุ 
25 

   

Orientation  surgery   
( อ.ชยัพร/อ.เกียรติพนัธ์) 

                    หอ้งเรียน ชั้น 7 รพก 

  

พฤหสับดี 
23 
 

  

 

    

 

ศุกร์ 
24 
 

      

 



 

2 
 

สัปดาห์ที ่1 : วนัท่ี 30เมษายน-4พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
30เมย. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
1พค 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ชยัพร) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
2พค 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
3พค 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. ณรงค)์ 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
4 พค. 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

1 
 

สัปดาห์ที ่2 : วนัท่ี 7-11 พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
7. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 

8 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สุภกิจ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
9 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
10 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. โดม) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
11 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

2 
 

สัปดาห์ที ่3 : วนัท่ี 14-18พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
14 

 
                                                             หยดุวนัพืชมงคล 

 

                                         หยดุวนัพืชมงคล 

 
องัคาร 
15 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สมเกียรติ ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
16 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
17 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(พญ.ภทัรส ) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
18 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

3 
 

สัปดาห์ที ่4 : วนัท่ี 21-25พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
21. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
22 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. กฤษดา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
        23 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
24 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(พญ. ฉตัรนภา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
25 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

4 
 

สัปดาห์ที ่5: วนัท่ี 28พฤษภาคม – 1มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
28 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
29 

 
                                                     หยดุวนัวสิาขบูชา                                                  หยดุวนัวสิาขบูชา 

พธุ 
        30 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
31 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. ณรงค)์ 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
1 มิย 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

5 
 

สัปดาห์ที ่6: วนัท่ี 4-8มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
4 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
5 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สุภกิจ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
        6 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
7 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. โดม) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
8 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

6 
 

สัปดาห์ที ่7: วนัท่ี 11-15มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
11 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
12 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สมเกียรติ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
        13 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
14 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(พญ. ภทัรส) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
15 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

7 
 

สัปดาห์ที ่8: วนัท่ี 18-22มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
18 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
19 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. กฤษดา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       20 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
21 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ฉตัรนภา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       22 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 

 



 

8 
 

สัปดาห์ที ่9: วนัท่ี 25-29มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
25 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
26 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ธ ญชนก/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ชยัพร) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       27 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
28 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ               extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.ณรงค)์ 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       29 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่10: วนัท่ี 2-6 กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
2 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
3 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สุภกิจ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
         4 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
5 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา    extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.โดม) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       6 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่11: วนัท่ี 9-13 กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
9 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
10 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. สมเกียรติ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
        13 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
14 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ภทัรส) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       6 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่12: วนัท่ี 16-20กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
16 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
17 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ. กฤษดา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
        18 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
19 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ฉตัรนภา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       20 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/พญ.ธนัชนก  extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่13: วนัท่ี 23-27กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
23 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
24 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.ปัญญา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       25 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      26 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ปัณฑิตา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       27 

 
 
                                                หยดุวนัอาสาฬหบูชา หยดุวนัอาสาฬหบูชา 
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สัปดาห์ที ่14: วนัท่ี 30กรกฏาคม-3สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
30 กค 

 
                                          วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
องัคาร 
31 กค. 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.ชยัพร) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       1สค. 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      2สค. 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ณรงค)์ 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       3สค 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่15: วนัท่ี 6-10สิงหาคม 2561 (ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
6 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
7 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       8 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      9 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง  

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       10 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 
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สัปดาห์ที ่16: วนัท่ี 13-17สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
13 

 
หยดุชดเชยวนัเฉลิมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 

หยดุชดเชยวนัเฉลิมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 
องัคาร 
14 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.สุภกิจ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       15 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      16 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.โดม) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       17 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
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สัปดาห์ที ่17: วนัท่ี 20-24สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
20 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
21 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.สมเกียรติ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       22 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      23 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.ภท้รส) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       24 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

17 
 

สัปดาห์ที ่18: วนัท่ี 27-31สิงหาคม 2561(ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
27 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
28 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       29 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      30 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง  

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       31 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

18 
 

สัปดาห์ที ่19: วนัท่ี 3-7 กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
3 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
4 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.กฤษดา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       5 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      6 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.ฉตัรนภา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       7 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

19 
 

สัปดาห์ที ่20: วนัท่ี 10-14 กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
10 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
11 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.ปัญญา) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       12 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      13 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ ปัณฑิตา) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       14 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

20 
 

สัปดาห์ที ่21: วนัท่ี 17-21กนัยายน 2561(ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
17 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

                              Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 
18 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง 

                               Ward work 
             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       19 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
      20 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง  

                             Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
      21 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

21 
 

สัปดาห์ที ่22: วนัท่ี 24-28กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
24 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 

      25 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.ชยัพร) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       26 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
       27 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.ณรงค)์ 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       28 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

22 
 

สัปดาห์ที ่23: วนัท่ี 1-5ตุลาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
1 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 

        2 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง BEDSIDE TEACHING  

( นพ.สุภกิจ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       3 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
       4 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.โดม) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       5 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

23 
 

สัปดาห์ที ่24: วนัท่ี 7-12ตุลาคม 2561(ช่วงสอบ long case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
7 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ฉตัรนภา/ นพ.โดม               extern  สาย แดง 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ.สุภกิจ/พญ.ภทัรส          extern  สาย เขียว 

 
องัคาร 

        8 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ปัณฑิตา/ นพ.บญัญติั             extern  สาย แดง 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ.ณรงค/์พญ.ฉตัรนภา               extern  สาย เขียว 

พธุ 
       9 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.สุภกิจ/  นพ.กฤษดา                   extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ.โดม                                     extern  สาย แดง 

พฤหสับดี 
       10 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ.ชยัพร/ นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา      extern  สาย แดง  

Ward work 
SDL 

 OR นพ.กฤษดา/นพ.บญัญติั                 extern  สาย เขียว 

ศุกร์ 
       12 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
พญ.ภทัรส/ นพ.ณรงค ์                 extern  สาย เขียว 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ.ชยัพร/นพ.สมเกียรติ/นพ.ปัญญา extern  สาย แดง 

 



 

24 
 

สัปดาห์ที ่25: วนัท่ี 15-20ตุลาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
15 

 
วนัหยดุชดเชยวนัวนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรัชกาลท่ี9 

 

                                    

 
องัคาร 

        16 

  

สอบ MEQ ศลัยกรรม ท่ี รพก  

พธุ 
17 

       

  

  

พฤหสับดี 
18 

    

  

  

ศุกร์ 
19 

       

  

  

เสาร์ 
20 

 

  

สอบ  osce รวม  ท่ี รพจ 
 

 

                    สอบ osce รวม ท่ี รพจ  

 



 

25 
 

 

                                                        ตารางสอนศัลยศาสตร์ ปี  6/25601                โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
สัปดาห์ที ่0 : วนัท่ี  25 เมษายน 2561 

วนั 07. 00-08.00 8.00-9.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 15.00-16.00 16.00-18.30 

จนัทร์ 
23  

   

 

   

องัคาร 
24 

  

  

    

 

พธุ 
25 

   

Orientation  surgery   
( อ.ชยัพร/อ.เกียรติพนัธ์) 

                    หอ้งเรียน ชั้น 7 รพก 

  

พฤหสับดี 
23 
 

  

 

    

 

ศุกร์ 
24 
 

      



 

26 
 

สัปดาห์ที ่1 : วนัท่ี 30เมษายน-4พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
30เมย. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย  

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย  

 
องัคาร 
1พค 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. .....) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
2พค 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
3พค 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. .......) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
4 พค. 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

27 
 

สัปดาห์ที ่2 : วนัท่ี 7-11 พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
7. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 

8 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ........) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
9 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
10 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. .......) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
11 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

28 
 

สัปดาห์ที ่3 : วนัท่ี 14-18พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
14 

 
หยดุวนัพืชมงคล 

 

หยดุวนัพืชมงคล 

 
องัคาร 
15 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ........... ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
16 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
17 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ........... ) 
 

Ward work 
SDL 

            OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
18 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

29 
 

สัปดาห์ที ่4 : วนัท่ี 21-25พฤษภาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
21. 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
22 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. .........า) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
        23 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
24 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ................) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
25 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

30 
 

สัปดาห์ที ่5: วนัท่ี 28พฤษภาคม – 1มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
28 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
29 

 
หยดุวนัวสิาขบูชา                                               หยดุวนัวสิาขบูชา 

พธุ 
        30 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
31 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. ..............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
1 มิย 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

31 
 

สัปดาห์ที ่6: วนัท่ี 4-8มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
4 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
5 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ...................) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
        6 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
7 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. ...................) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
8 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

32 
 

สัปดาห์ที ่7: วนัท่ี 11-15มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
11 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
12 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. .................) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
        13 

 
Service round 

 
   Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
14 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

(นพ. ................) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
15 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

33 
 

สัปดาห์ที ่8: วนัท่ี 18-22มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
18 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
19 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ...............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       20 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
21 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 
      (นพ.................) 

 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       22 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

34 
 

สัปดาห์ที ่9: วนัท่ี 25-29มิถุนายน2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
25 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
26 

 
Service round 

 

     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ...............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       27 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
28 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ..............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       29 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

35 
 

สัปดาห์ที ่10: วนัท่ี 2-6 กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
2 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
3 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ..............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
         4 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
5 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ................) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       6 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

36 
 

สัปดาห์ที ่11: วนัท่ี 9-13 กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
9 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
10 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ..............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
        13 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
14 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       6 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

37 
 

สัปดาห์ที ่12: วนัท่ี 16-20กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
16 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
17 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ. ) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
        18 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
19 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ.) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       20 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

 



 

38 
 

สัปดาห์ที ่13: วนัท่ี 23-27กรกฏาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
23 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
24 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ..............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       25 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      26 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 
      (พญ................) 

 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       27 

 
 
                                                หยดุวนัอาสาฬหบูชา หยดุวนัอาสาฬหบูชา 

 



 

39 
 

สัปดาห์ที ่14: วนัท่ี 30กรกฏาคม-3สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
30 กค 

 
                                          วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

วนัหยดุชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
องัคาร 
31 กต 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ..................) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       1สค 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      2 สค 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (พญ............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       3 สค 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่15: วนัท่ี 6-10สิงหาคม 2561 (ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
6 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
7 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       8 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      9 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย  

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       10 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่16: วนัท่ี 13-17สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
13 

 
หยดุชดเชยวนัเฉลิมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 

หยดุชดเชยวนัเฉลิมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

 
องัคาร 
14 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ................) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       15 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      16 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ..............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       17 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่17: วนัท่ี 20-24สิงหาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
20 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
21 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ................) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       22 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      23 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ..............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       24 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่18: วนัท่ี 27-31สิงหาคม 2561(ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
27 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
28 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       29 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      30 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย  

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       31 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่19: วนัท่ี 3-7 กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
3 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
4 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ...............) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       5 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      6 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 
      (นพ.................) 

 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       7 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่20: วนัท่ี 10-14 กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
10 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
11 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ.........) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       12 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      13 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ..............) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       14 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่21: วนัท่ี 17-21กนัยายน 2561(ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
17 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

                              Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 
18 

 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                               Ward work 
             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       19 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
      20 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย  

                             Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
      21 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่22: วนัท่ี 24-28กนัยายน 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
24 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 

      25 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ...........) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       26 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
       27 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ........) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       28 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่23: วนัท่ี 1-5ตุลาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
1 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 

        2 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย BEDSIDE TEACHING  

( นพ......) 
Ward work 

             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       3 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                               Ward Work 
 

 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
       4 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
BEDSIDE  TEACHING 

      (นพ.....) 
 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       5 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

                             
                            Ward Work 
 

 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่24: วนัท่ี 7-12ตุลาคม 2561(ช่วงสอบlong case  ) 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
7 

 
Service round Grand round 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

พกักลางวนั 

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

 
องัคาร 

        8 
 

 
Service round 

 
     Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

Ward work 
             SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 

พธุ 
       9 

 
Service round 

 

   Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

พฤหสับดี 
       10 

 
Service round 

 

  Conf 
( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย  

Ward work 
SDL 

 OR นพ..........                             extern  สาย 

ศุกร์ 
       12 

 
Service round 

 
  Conf 

( อาจารย ์ทุกท่าน) 

OPD  +  OR minor 
นพ...........              extern  สาย 

 
Ward Work 

 
 

SDL 
 OR นพ..........                             extern  สาย 
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สัปดาห์ที ่25: วนัท่ี 15-20ตุลาคม 2561 

วนั/วนัที/่
เวลา 

06.30 – 07.30 07.00 – 09.00 09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 - 13.00 13.00 – 14.00 14.00 -15.00 
15.00 -
16.00 

16.00 – 20.00 

จนัทร์ 
15 

 
วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรัชกาลท่ี9 

 

                                   วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคตในหลวงรัชกาลท่ี9 

 
องัคาร 

        16 

  

สอบ MEQ ศลัยกรรม ท่ี รพก  

พธุ 
17 

       

  

  

พฤหสับดี 
18 

    

  

  

ศุกร์ 
19 

       

  

  

เสาร์ 
20 

 

  

สอบ  osce รวม  ท่ี รพจ 
 

 

                    สอบ osce รวม ท่ี รพจ  
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ภาคผนวก ข. 

แบบประเมนิระหวา่งการปฏบิตังิาน 
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แบบประเมนิระหวา่งการปฏบิตังิาน 

แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง ส านักการแพทย์ 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ชื่อ .................................................................................................................... รหัสนักศึกษา.......................................................... 

หัวข้อประเมิน/คะแนน คะแนนที่ประเมินได้ % รวม 
๑. ซักประวัติ 
(History taking) 

สามารถซักประวัติได้
ละเอียดครบถ้วนทุกมิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม  
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๒. ตรวจร่างกาย 
(Physical 
examination) 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจร่างกาย
ได้ครอบคลุม 
 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจทาง
ห้อง ปฏิบัติการ 
(Investigation) 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุผลได้
เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดยส่วน
ใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการเลือก
และการให้เหตุผลใน
การส่งตรวจฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย (Problem 
list) 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็นปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ 
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้แต่
ขาดความครอบคลุม
ปัญหาส าคัญจากการ
ซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 
 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกมิติ 
 

 ๑๐ 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับเนื้อหา
ที่ได้จากเอกสารอ้างอิง
เพื่ออภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ 
 
๙  ๘ 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ และ
ครอบคลุมปัญหาส าคัญ 
 
๗  ๖ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
 
๕  ๔ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส าคัญ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๓๐ 

 

๖. รูปแบบการเขียน
รายงาน (Style and 
format) 

ลายมืออ่านง่าย 
เรียบร้อย เป็นล าดับ
ข้ันตอน เข้าใจเนื้อหาที่
น าเสนอได้ง่าย 
 ๑๐ 

ลายมืออ่านง่าย เรียบร้อย 
เป็นล าดับข้ันตอน เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่น าเสนอ 
๙  ๘ 

สะอาด เรียบร้อย เป็น
ล าดับข้ันตอน สามารถ
ท าความเข้าใจเนื้อหาที่
ส าคัญ 
 
๗  ๖ 

สะอาด เรียบร้อย การ
น าเสนอสามารถท า
ความเข้าใจได้น้อย 
 
๕  ๔ 

ไม่เป็นระเบียบ การ
น าเสนอท าความเข้าใจ
ได้ยาก 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การอ้างอิงเอกสาร 
(Referencing) 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากลทั้งหมด 
 

 ๑๐ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๘๐-๙๙ 
 

๙  ๘ 
 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๖๐-๗๙ 
 

๗  ๖ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
ร้อยละ ๔๐-๕๙ 
 

๕  ๔ 

ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล 
<ร้อยละ ๔๐ 
 

 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

รวม ๑๐๐  

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน...........................................................วันที่

............................ 
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 แบบประเมินการปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด  
                           นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            รปู  

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง 
ชื่อนักศึกษาแพทย์  .............................................   รหัสนักศึกษา ...................................... 
อาจารย ์................................................. 

หัวข้อในการประเมิน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
ดีมาก 
(10) 

ดี 
(8) 

พอใช้
(6) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(4) 
1. ความรับผิดชอบต่องาน (10 คะแนน)  
(การตรงต่อเวลา) 

    

2. ความสนใจใฝ่รู้ (10 คะแนน)  
(การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือนามาประกอบกับความรู้ความ
สนใจต่อการผ่าตัด)  

    

3. ความรู้ (10 คะแนน)  
(ความรู้ความเข้าใจในปัญหาหรือโรคของผู้ป่วยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ)  

    

5. ทักษะในการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)  
(ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆได้แก่การท าหัตถการโดยทราบ
ถึงข้อบ่งชี้วิธีท าการช่วยผ่าตัด และมนุษยสัมพันธ์ การเสียสละ)  

    

                                                   รวมคะแนน   
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหัวข้อที่ต้องปรับปรุง)  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................... 
 

.................................................. อาจารย์ผู้ประเมิน  
วันที่……………………………………. 
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ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน .....................................................................................................วันที่ ............................................................... 

   แบบประเมินผลระหว่างการเรยีน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
 การสอนข้างเตียง(Bedside teaching)     ผู้ป่วยนอก (OPD) .......................... 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ชื่อนางสาว...................................... รหัสนักศึกษา  ........................................ 

ใสรู่ป นศพ. 

หัวข้อ คะแนนที่ประเมินได้ % รวม 
๑. ซักประวัติ สามารถซักประวัติได้

ละเอียดครบถ้วนทุก
มิติ  
 ๑๐ 

สามารถซักประวัติได้
ครอบคลุม  
 
๙  ๘ 

สามารถซักประวัติได้
พอใช้  
 
๗  ๖ 

ประวัติยังขาดข้อมูล
ส าคัญบางส่วน 
 
๕  ๔ 

ประวัติขาดข้อมูล
ส าคัญโดยส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๒. ตรวจร่างกาย  รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ตามระบบ 
ครบถ้วน 
 ๑๐ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้ครอบคลุม 
 
๙  ๘ 

รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้  
 
๗  ๖ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญ
บางส่วน  
๕  ๔ 

ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่ส าคัญโดย
ส่วนใหญ่ 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๐ 

 

๓. การส่งตรวจ
ทางห้อง 
ปฏิบัติการ  

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
ครอบคลุม 
 ๑๐ 

เลือกการส่งตรวจฯได้
ถูกต้องครอบคลุม 
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่ 
 
๙  ๘ 

เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการส่ง
ตรวจฯได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๗  ๖ 

ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุ
ผลกการส่งตรวจฯ
โดยส่วนใหญ่ 
 
๕  ๔ 

ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่งตรวจ
ฯ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๔. การต้ังประเด็น
ปัญหาเพื่อการ
อภิปราย 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และครอบคลุมทุกมิติ
จากการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย และ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 ๑๐ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ จากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
๙  ๘ 

สามารถต้ังประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาส าคัญ 
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๗  ๖ 

ต้ังประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
ส าคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
๕  ๔ 

ขาดความสามารถใน
การต้ังประเด็นปัญหา
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๑๐ 

 

๕. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา 
(Discussion) 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ 
 ๑๐ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมปัญหา
ส่วนใหญ่ 
๙  ๘ 

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้ 
และครอบคลุมปัญหา
ส าคัญ 
๗  ๖ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส าคัญ 
 
๕  ๔ 

ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๒๕ 

 

๖. ทักษะการ
น าเสนอ 

เป็นขั้นตอนดีมาก 
เข้าใจง่าย 
 
 
 ๑๐ 

เป็นขั้นตอนฟังเข้าใจ 
ถามเพิ่มเติมเล็กน้อย 
 
 
๙  ๘ 

เป็นขั้นตอน แต่ต้อง
ถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อท าความเข้าใจ 
 
๗  ๖ 

ไม่เป็นขั้นตอน ต้อง
ถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อท า
ความเข้าใจ 
๕  ๔ 

สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
น าเสนอ 
 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๗. การสื่อสารกับ
ผู้ป่วย/ญาติ 

ดีมาก เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ป่วย/ญาติ  
 
 ๑๐ 

ดี ผู้ป่วย/ญาติเข้าใจ
โรคที่เป็น 
 
๙  ๘ 

พอใช้ ผู้ป่วย/ญาติ
เข้าใจโรคที่เป็นโดย
ส่วนใหญ่ 
๗  ๖ 

ผู้ป่วย/ญาติบางคนไม่
เข้าใจโรคที่เป็น 
 
๕  ๔ 

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
สร้างความสับสน
ให้แก่ผู้ป่วย/ญาติ 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 

 

๘. ความตรงต่อ
เวลา 

มาเตรียมตัวก่อนเวลา 
 
 ๑๐ 

มาตรงเวลา 
 
 
๙  ๘ 

มาสายไม่เกิน ๕ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๗  ๖ 

มาสาย ๕- ๑๐ นาที 
โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 
๕  ๔ 

มาสายมากกว่า ๑๐ 
นาที โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 
 ๓  ๒  ๑ 

๕ 
 

รวม(คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ๑๐๐  


