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คำนำ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับวิชาแพทยศาสตร์ในชั้นคลินิกมีความแตกต่างจากการเรียนใน
ชั้นปรีคลินิก เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและการเรียนรู้จากผู้ป่วยจริง ภายใต้การดูแลจาก
อาจารย์แพทย์
สาหรับการเรียนรู้ในภาควิชาโสต ศอ นาสิก นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับโรคทางโสต ศอ นาสิก ที่สาคัญตามที่แพทยสภากาหนด รวมทั้งสามารถนาไปใช้ได้
คู่มือนั กศึกษาแพทย์เล่มนี้จัดทาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ นักศึกษาแพทย์สามารถ
ศึ ก ษา รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นโสต ศอ นาสิ ก ณ ภาควิ ช าโสต ศอ นาสิ ก โรงพยาบาลกลาง และ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทางด้าน
โสต ศอ นาสิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คณาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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สำรบัญ
หัวข้อ
รายชื่ออาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
รายชื่อนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
การจัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมินผล
ภาคผนวก ก ตารางการเรียนการสอน
ภาคผนวก ข แบบประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน
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หน้ำ
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รำยชื่ออำจำรย์ภำควิชำโสต ศอ นำสิก สำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
สำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
โรงพยำบำลกลำง
1. อ.นพ.กษิณ
2. อ.นพ.ทวีเกียรติ
3. อ.นพ.ณัฐ
4. อ.นพ.ภูรนิ ทร์
5. อ.พญ.กาญจนา
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
1. อ.นพ.อิสรพงศ์
2. อ.พญ.ปรัตถา
3. อ.นพ.ณัฐวิทย์
4. อ.พญ.ณัฏฐิกา
5. อ.พญ.พัชราพร

บัวทองศรี
ธรรมจารยกุล
ศุภนคร
สุจิระกุล
ฤทธิ์เจริญ

ทรัพย์ชวโรจน์
เกิดศิริ
มีกุล
ฐานิสโร
ผลพรไพบูลย์
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ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
อนุสาขาโสตประสาทวิทยา
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก

ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
อนุสาขาโสตประสาทวิทยา
ว.ว.โสต ศอ นาสิก
อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

รำยชื่อนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561
ลำดับ

รหัสนักศึกษำ
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5632101015
5632101020
5732101001
5732101002
5732101004
5732101005
5732101006
5732101007
5732101008
5732101009
5732101010
5732101011
5732101012
5732101013
5732101014
5732101015
5732101016
5732101017
5732101018
5732101019
5732101020
5732101021
5732101022
5732101023
5732101024
5732101025
5732101026
5732101027
5732101028
5732101029
5732101030
5732101031
5732101032
5732101033

รำยชื่อนักศึกษำแพทย์
นางสาวนันท์ธีมา
นางสาวเพชรวิไล
นางสาวกนกวรรณ
นายกมลวัฒน์
นางสาวกิ่งกาญจน์
นายเกรียงไกร
นายจักรกฤษณ์
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวชวิศา
นางสาวฐิตารีย์
นางสาวณัฏฐา
นางสาวณัฐกันย์
นางสาวณัฐธิดา
นางสาวธนาญา
นางสาวธยาน์
นางสาวธัญญารัตน์
นายปัญญวัต
นางสาวปาริฉัตร
นายพงศ์ธีระ
นายพงศ์พันธุ์
นายพันธกานต์
นายภัทรพล
นางสาวภาสินี
นางสาวมนัญชยา
นางสาวรุ้งศิริ
นางสาวศวิตา
นางสาวสมิตา
นายสรวิศษิ์
นางสาวสริตา
นางสาวสุจิธิดา
นางสาวอติกานต์
นายเอกวิทย์
นางสาวพันธิตรา
นายพัทธนันท์

เมฆแสน
นพพรพันธุ์
ทับอุ่น
ปานเกตุ
ชมภูกลาง
ยศเสนา
พรมมา
มานะ
เจียสกุล
แสงเรือง
ศักดิ์ชิโนรส
ลิมปวิทยากุล
สุวรรณวงศ์
ศีลธิปัญญา
นาคสวัสดิ์
จงประเสริฐ
จรัสดาราเเสง
จันทร์ปิ้น
เสรีสันติกลุ
ไมตรีอโนทัย
วีรเวทสกุล
อินทวงค์
ศรีนีธิวัฒน์
ตามเดช
พัฒนาสันติชัย
ขุนชานาญ
ผดุงวิทย์วัฒนา
อมรทิพย์วงศ์
ชัยลภากุล
เหลืองศิริธญ
ั ญะ
อุณหเลขกะ
ก่อเเก้ว
มณฑาทิพย์กลุ
งามลายวง
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หมำยเหตุ

กำรจัดกลุ่มนักศึกษำแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ภำควิชำโสต ศอ นำสิก ปีกำรศึกษำ 2561
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 17 คน โดย : กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 17 คน
กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง 17 คน
นักศึกษาจะเรีย นภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติร่ว มกันทั้ง 34 คน ที่โ รงพยาบาลกลาง ช่ว งวัน ที่
14 - 16 มกราคม 2562 ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางสอน
หลังจากนั้นนักศึกษา (กลุ่มที่ 1) จะขึ้นปฏิบัติงานอีกเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทีโ่ รงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย A, B, C, D และนักศึกษา (กลุ่มที่ 2) จะขึ้นปฏิบัติงานอีกเป็นระยะเวลา
3 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลกลาง โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย E, F, G, H (ไม่มี Rotation ระหว่างโรงพยาบาล)
หมุนเวียนปฏิบัติงานที่ OPD และ OR ตามตารางปฏิบัติงาน
กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 17 คน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5732101005
5732101006
5732101009
5732101010
5732101012
5732101013
5732101016
5732101018
5732101019
5732101020
5732101022
5732101026
5732101027
5732101028
5732101029
5732101032
5632101015

ชื่อ - สกุล

กลุ่มย่อย

นายเกรียงไกร ยศเสนา
นายจักรกฤษณ์ พรมมา
นางสาวฐิตารีย์ แสงเรือง
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ชิโนรส
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณวงศ์
นางสาวธนาญา ศีลธิปัญญา
นายปัญญวัต จรัสดาราเเสง
นายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล
นายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย
นายพันธกานต์ วีรเวทสกุล
นางสาวภาสินี ศรีนีธิวัฒน์
นางสาวสมิตา ผดุงวิทย์วัฒนา
นายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์
นางสาวสริตา ชัยลภากุล
นางสาวสุจิธิดา เหลืองศิริธัญญะ
นางสาวพันธิตรา มณฑาทิพย์กุล
นางสาวนันท์ธีมา เมฆแสน

A

B

C

D

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจำภำควิชำ
อ.พญ.ปรัตถา เกิดศิริ

อ.นพ.ณัฐวิทย์ มีกุล

อ.พญ.พัชราพร ผลพรไพบูลย์

อ.พญ.ณัฏฐิกา ฐานิสโร

หมายเหตุ นักศึกษาส่งรายงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 1 ฉบับ/3 สัปดาห์ โดยส่งก่อนวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
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กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงำนที่โรงพยำบำลกลำง 17 คน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5732101001
5732101002
5732101004
5732101007
5732101008
5732101011
5732101014
5732101015
5732101017
5732101021
5732101023
5732101024
5732101025
5732101030
5732101031
5732101033
5632101020

ชื่อ-สกุล

กลุ่มย่อย

นางสาวกนกวรรณ ทับอุ่น
นายกมลวัฒน์ ปานเกตุ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชมภูกลาง
นางสาวจุฑารัตน์ มานะ
นางสาวชวิศา เจียสกุล
นางสาวณัฐกันย์ ลิมปวิทยากุล
นางสาวธยาน์ นาคสวัสดิ์
นางสาวธัญญารัตน์ จงประเสริฐ
นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปิ้น
นายภัทรพล อินทวงค์
นางสาวมนัญชยา ตามเดช
นางสาวรุ้งศิริ พัฒนาสันติชัย
นางสาวศวิตา ขุนชานาญ
นางสาวอติกานต์ อุณหเลขกะ
นายเอกวิทย์ ก่อเเก้ว
นายพัทธนันท์ งามลายวง
นางสาวเพชรวิไล นพพรพันธุ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจำภำควิชำ

E

อ.นพ.กษิณ บัวทองศรี

F

อ.นพ.ทวีเกียรติ ธรรมจารยกุล

G

อ.นพ.ณัฐ ศุภนคร

H

อ.นพ.ภูรินทร์ สุจิระกุล

หมายเหตุ นักศึกษาส่งรายงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 1 ฉบับ/3 สัปดาห์ โดยส่งก่อนวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
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กำรปฏิบัติงำน
นักศึกษาจะปฏิบัติงานในภาควิชาโสต ศอ นาสิก จานวน 3 สัปดาห์ โดยนักศึกษาแพทย์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 17 คน กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ กลุ่มที่ 2 ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลกลาง
โดยนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม จะได้ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรบรรยำย
1.1 General ENT
1.2 Diseaseof Nose and Paranasal sinus
1.3 Disease of External, middle And Inner Ear
1.4 Disease of Thyroid and Salivary gland
1.5 Disease of Larynx
1.6 Infection of Neck and Pharynx
1.7 Common Tumour in ENT
1.8 Upper Airway Disease
1.9 Foreign Body , OSA , Facial Nerve
2. ภำคปฏิบัติ
2.1 ฝึกตรวจผู้ป่วย OPD โดยมีอาจารย์ควบคุม
2.2 Observe กับอาจารย์ที่ออกตรวจ OPD
2.3 ฝึกปฏิบัติงานหัตถการที่จาเป็นทางโสต ศอ นาสิก
2.4 Observe การผ่าตัดทางโสต ศอ นาสิก
2.5 Bedside teaching
2.6 PBL
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน การจัดการเรียนการสอน 2 หน่วยกิต ดังนี้
บรรยาย
11
ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ
90
ชั่วโมง
SDL
33
ชั่วโมง
รวม
134 ชั่วโมง
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กำรตรวจผู้ป่วยที่ OPD
ทางภาควิชาโสต ศอ นาสิก ถือว่าการออก OPD เป็นส่วนสาคัญในการเรียนรู้ถึงโรคต่างๆที่พบบ่อย
ซึ่งเป็นชั่วโมงที่นักศึกษาแพทย์จะได้รับการฝึกหัดและเรียนรู้ถึงวิธีการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย
ให้การรักษาพยาบาล หรือให้คาแนะนาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
การ observe ผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ได้เพิ่มประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก
ขึ้น โดยการซักประวัติเพิ่มเติมที่จะนาไปสู่การวินิจฉัยโรค ได้เห็น symptoms และ signs ของโรคต่าง ๆ ทาง
โสต ศอ นาสิก สังเกตการณ์ให้การรักษาในแง่มุมต่างๆ เช่น การสั่งยา การทาหัตถการ การ set ผ่าตัด การ
แนะนาผู้ป่วย ได้เพิ่มทักษะด้าน Communication skill เจตคติ Socioeconomic และการแก้ปัญหาแบบ
องค์รวม
Ward round
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาผู้ป่วยที่จาเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งในด้านการวินิจฉัย การ
รักษาและการให้คาแนะนา การฝึกทักษะและหัตถการทางตา นักศึกษาแพทย์ควรฝึกฝนในหัวข้อต่อไปนี้ โดย
อยู่ในการกากับดูแลของอาจารย์แพทย์
1. การซักประวัติ
2. การตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก
3. การตรวจการได้ยิน
4. การส่องกล้องตรวจจมูกและคอหอย
5. การเขี่ยสิ่งแปลกปลอมจากหู จมูก
6. การหยุดเลือดกาเดา
7. การทาแผลผ่าตัดทางหูคอจมูก
กำรเขียนรำยงำน
นักศึกษาต้องเขียนรายงานผู้ ป่วยที่รับใหม่อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยส่งภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากรับ
ผู้ป่วยไว้ในความดูแล หากเกิน 72 ชั่วโมง จะตัดคะแนนวันละ 5 % และถ้าส่งเกิน 7 วัน กาหนดเวลาจะไม่ได้
รับการตรวจ และนักศึกษาแพทย์จะได้รับการแจกเคสและส่งรายงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
หนังสือบันทึกกำรปฏิบัติงำน (log book)
นักศึกษาต้องบันทึกการทางาน การเข้าร่วมกิจกรรม การทาหัตถการ ตามหัวข้อที่กาหนด และกาหนด
ส่ง Logbook ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลงกอง
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กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL)
การเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาแพทย์ สามารถใช้ห้องสมุดแผนกโสต ศอ นาสิก และยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดได้ในช่วงระยะเวลาที่ขึ้น Ward
รายชื่อหนังสืออ่านประกอบและ Website ที่เกี่ยวข้องกับวิชาโสต ศอ นาสิก วิทยาทั่วไป
1. ตำรำและเอกสำรหลัก : ตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.1 พิชิต สิทธิไตร, สายสวาท ไชยเศรษฐ, สุวิชา อิศราดิสัยกุล, ยรรณาธิการ, ตำรำ หู คอ จมูก :
สาหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2553
1.2 Commings CW, Huaghey BH, Thomas JR, Harker LA, Flint PW. Commings
otolaryngology-head and neck surgery. 4th rev. ed. Philadelphia: mosby; 2005
2. เอกสำรและข้อมูลสำคัญ : หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเลคทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องศึกษำเพิ่มเติม
2.1 สุ ภ าวดี ประคุณ หั งสิ ต, บรรณาธิการ. ตำรำโสต ศอ นำสิก วิทยำ. กรุ งเทพ ฯ: คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2550
2.2 Bailay BJ. Head and neck surgery-otolaryngology. 2nd ed. Philadephia:
Mosby; 2005.
3. เอกสำรและข้อมูลแนะนำ : หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเลคทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบ
ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษำเพิ่มเติม
3.1 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อเรื่อง
3.2 http://www.rcot.org/statement list.php. op=doctor
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เกณฑ์กำรประเมินผล
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียน
Formative evaluation: Formative evaluation S/U
สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
Summative evaluation
1. MCQ น้าหนักคะแนน 30% (ข้อสอบ 50 ข้อ)
2. OSCE น้าหนักคะแนน 40% (ข้อสอบ 8 ข้อ)
3. Report นักศึกษาต้องส่งรายงาน 1 ฉบับ น้าหนักคะแนน 5%
4. บันทึกการปฏิบัติงานและทาหัตถการ (log book) ให้คะแนนเป็น S และ U
5. ประเมิน ผลปฏิบั ติงาน (OPD, Ward) โดยการสังเกตพฤติกรรม การซักประวัติ ตรวจร่างกาย
พูดคุย และแนะนาผู้ป่ วยทั้งที่ OPD และ Ward โดยอาจารย์แพทย์เป็นผู้ ประเมิน ทั้งหมด 4 ครั้ง น้าหนัก
คะแนน 20%
6. การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน (Topic/PBL), การประเมินผลการอภิปราย, การประเมิน
การวิเคราะห์กรณีศึกษา น้าหนักคะแนน 5%
เกณฑ์กำรตัดสินประเมินผล
ใช้วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2542 และ ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรีแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2555 ทั้งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม ซึ่งตัดเกรดตามคะแนน T-score เป็นหลัก โดยมีลาดับเกรด
เป็น A, B+, B, C+, C, D และ F
เกณฑ์การตัดเกรด (อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม)
- เกณฑ์การตัดเกรด โดยการอิงเกณฑ์
A
ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
B+ ได้คะแนน
ร้อยละ 75 - 79.9
B
ได้คะแนน
ร้อยละ 70 - 74.9
C+ ได้คะแนน
ร้อยละ 65 - 69.9
C
ได้คะแนน
ร้อยละ 60 - 64.9
D+ ได้คะแนน
ร้อยละ 55 - 59.9
D
ได้คะแนน
ร้อยละ 50 - 54.9
F
ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 50
- เกณฑ์การตัดเกรดอิงกลุ่มโดยใช้ T-score
* หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้สอน
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เกณฑ์ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
1. นักศึกษาแพทย์ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์ผู้ส อนอาจพิจารณา
อนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
2. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียน / การปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติง าน
เพิ่มเติม ตามแต่ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยาจะกาหนด
3. นักศึกษาแพทย์ที่มีพฤติกรรมในการสอบ หรือในการปฏิบัติงานจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบ
4. การตัดสินคะแนนใช้คิดคะแนนรวมนามาตัดเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D, F โดยนักศึกษาแพทย์
จะต้องได้ไม่ต่ากว่า 60 หรือเกรด C จึงจะถือว่าผ่าน
5. กรณีที่คะแนนรวมต่ากว่า 60% หรือคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ผ่าน (minimum passing levelMPL) ของการสอบแต่ล ะประเภท นัก ศึก ษาอาจจะต้อ งมาสอบใหม่ ทารายงาน และหรือ รับ ฟัง การให้
ข้อ มูล ย้อ นกลับ เพื่อ ปรับ ความรู้ขึ้น กับ ดุล พินิจ ของอาจารย์ใ นภาควิช าโสต ศอ นาสิก แต่เ กรดที่ไ ด้ยัง
เป็นเกรดเดิม ดังตารางหน้า 12
6. กรณี นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ส อบไม่ ผ่ า นต้ อ งให้ ป ฏิ บั ติ ง านซ้ าตามช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ ต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนซ้าแล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง
7. นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ส่งรายงานครบ 1 ฉบับ และไม่ส่ง Log book ตามเวลาที่กาหนด (ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินคะแนน
8. การตรวจรายงานผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์จะต้องส่งรายงานผู้ป่วย ให้ครบ 1 ฉบับ ถ้านักศึกษาแพทย์
ส่งช้าเกินกว่า 7 วันทาการนับจากวันที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล จะไม่พิจารณาตรวจรายงานฉบับนั้น ในกรณีที่
ส่งรายงานไม่ครบหลังจากลงกองไปแล้วนักศึกษาแพทย์จะต้องมารับผู้ป่วยและเขียนรายงานผู้ป่วยให้ครบตาม
จานวนที่ระบุไว้พร้อมทั้งมาติดตามดูอาการโดยเขียน Admission note และ Progress note ลงในแบบฟอร์ม
รับผู้ป่วยของนักศึกษาแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล และจะต้องส่งรายงาน
ผู้ป่วยภายใน 7 วันทาการ ถ้านักศึกษาแพทย์ส่งช้ากว่า 7 วันทาการนับจากวันที่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแล จะไม่
พิจารณาตรวจรายงานฉบับนั้น
9. ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบัติงาน (Ward round) น้อยกว่า ร้อยละ 90 จะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่า
จะมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้
กรณีที่นักศึกษำแพทย์สอบไม่ผ่ำน
กรณีที่นักศึกษาแพทย์สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่าน จะต้องมาปฏิบัติงานซ้า โดยระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานซ้า
จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ในภาควิชาจะเป็นผู้กาหนด ถ้าผ่านเกณฑ์ขั้นต่า ก็จะได้รับการปรับคะแนน
เป็นไม่เกินเกรด C
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ภำคปฏิบัติ
สอบลงกอง
- MCQ
- OSCE

30%
70%
30%
40%

แนวทำงกำรประเมินผลภำควิชำโสต ศอ นำสิก ชั้นปีที่ 5
คะแนนรวม ≥60% หรือเกรด C
ไม่ใช่

ใช่

สอบผ่านเกณฑ์ MPL ของการสอบทุกประเภทหรือไม่

ได้เกรดตามจริง A,B+,B,C+,C
(ถ้าสอบไม่ผ่านเกณฑ์ MPL ของการสอบแต่ละประเภทต้องมาสอบใหม่/ทารายงาน/รับฟังการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อปรับความรู้ ขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของภาควิชาโสต ศอ นาสิก แต่เกรดที่ได้ยังเป็นเกรดเดิม)

สอบผ่านเกณฑ์ MPL ของการสอบทุกประเภท

สอบไม่ผ่านเกณฑ์ MPL ของการสอบทุกประเภท
หรือไม่

ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ MPL ภาคปฏิบัติ (≥60%)

ให้สอบแก้ตวั ประเภทการสอบที่ไม่ผ่าน

เกรด I
ผ่าน

ขึ้นปฏิบัติงานซ้าตามช่วงเวลาที่ภาควิชากาหนด (2 สัปดาห์)

ไม่ผ่าน
เกรด I

ได้เกรด C
ผ่านการประเมิน

*

ขึ้นปฏิบัติงานซ้าตามช่วงเวลาที่ภาควิชากาหนด (2 สัปดาห์)

ไม่ผ่านการประเมิน
ผ่านการประเมิน

เปลี่ยนเกรดจาก I เป็น C*

ลงทะเบียนเรียนซ้าในปีการศึกษาถัดไป เกรดเฉลี่ย
จำก I เป็น E

เปลี่ยนเกรดจาก I เป็น C-
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ไม่ผ่านการประเมิน
ลงทะเบียนเรียนซ้าในปีการศึกษา
ถัดไป เกรดเฉลี่ยจาก I เป็น F

กำรลำ
นักศึกษาแพทย์ควรพยายามหลีกเลี่ยงการลาที่ไม่จะเป็น
1. วันปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน วันหยุดราชการถือเป็นวันที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2. มีสิทธิลา ร้อยละ 10 ของจานวนวันที่กาหนดไว้ให้ปฏิบัติงานโดยมีเหตุอันสมควร
3. ให้ส่งใบลาทุกครั้งที่อาจารย์ผู้ดูแล และต้องแลกเวรกันให้เรียบร้อย
4. ถ้ามีการลาไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเกิน ร้อยละ 10 ของระยะการปฏิบัติงาน นักศึกษาแพทย์
ต้องกลับมาปฏิบัติงานต่อจนกว่าจะครบ จึงจะได้รับการประเมินให้ผ่าน

14

ภำคผนวก ก.
ตำรำงกำรเรียนกำรสอน
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ตำรำงกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำโสต ศอ นำสิก นักศึกษำแพทย์ชั้นที่ปี 5
สัปดำห์ที่ 1 วันที่ 14 – 18 มกรำคม 2562
วัน / เวลา
จันทร์
14 ม.ค.62
อังคาร
15 ม.ค.62

7.008.00 น.
SDL

SDL

โรงพยำบำลกลำง

8.00-9.00 น.

9.00-10.00 น.

Introduction
อ.อิสรพงศ์ (รพจ.)

General ENT
อ.ปรัตถา (รพจ.)

Disease of larynx
อ.กษิณ
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19
Disease of
thyroid & salivary
อ.ณัฐ
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19

FB, Facialn, OSA
อ.ภูรินทร์
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19
Upper airway
อ.ณัฐ
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.0013.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

Infection of Neck
Common
and Pharynx
Tumour in ENT
อ.ณัฏฐิกา (รพจ.)
อ.ณัฐวิทย์ (รพจ.)
Disease of Nose and Paranasal sinus
อ.พัชราพร

Work Shop Physical Examination in ENT
อ.ณัฏฐิกา, อ.ณัฐวิทย์, อ.ปรัตถา
(ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 4)
Work Shop Nasal Packing (Anterior + Posterior)
อ.ปรัตถา, อ.พัชราพร, อ.ทวีเกียรติ, อ.ภูรินทร์

ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19

ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19

Disease of External, Middle & Inner Ear
อ.ทวีเกียรติ
ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19

พุธ
16 ม.ค.62

SDL

พฤหัส
17 ม.ค.62
ศุกร์
18 ม.ค.62

SDL

OPD อ.กษิณ (E,F)

SDL

OR อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์ (G,H)
OPD teaching อ.ทวีเกียรติ (E,F)
OPD อ.ภูรินทร์, อ.ณัฐ (G,H)

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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พักเที่ยง

16.00-17.00 น.
SDL

SDL

Work Shop Tracheostomy
± Remove Foreign Body
อ.กษิณ, อ.ณัฐ, อ.ทวีเกียรติ, อ.ภูรินทร์
ห้องประชุมใบหยกชั้น19

SDL

OR ใหญ่ /ward round
อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์

SDL

Clinic นอนกรน
อ.ภูรินทร์

SDL

สัปดำห์ที่ 2 วันที่ 21 – 25 มกรำคม 2562
วัน / เวลา

7.00-8.00 น.

จันทร์

SDL

SDL

22 ม.ค.62
พุธ

SDL

25 ม.ค.62

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.0013.00 น.

OPD teaching อ.กษิณ (E,F)

OPD teaching อ.ณัฐ (E,F)

OPD teaching อ.ภูรินทร์ (E,F)

พักเที่ยง

OPD อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ (G,H)
SDL

OPD อ.กษิณ (G,H)

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

OPD Clinic Allergy
อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์, อ.กษิณ

SDL

OPD Clinic Otoneurology
อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ

SDL

PBL
อ.กษิณ
ห้องปฏิบัติการ ชั้น7

SDL

OR ใหญ่ / ward round
อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์

OR อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์ (E,F)

24 ม.ค.62
ศุกร์

9.00-10.00 น.

OPD อ.ทวีเกียรติ OR อ.กษิณ OR อ.ภูรินทร์ (G,H)

23 ม.ค.62
พฤหัส

8.00-9.00 น.

OPD อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์ (G,H)

21 ม.ค.62
อังคาร

โรงพยำบำลกลำง

SDL

OPD teaching อ.ทวีเกียรติ (G,H)

PBL
อ.ทวีเกียรติ
ห้องปฏิบัติการ ชั้น7

OPD อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์ (E,F)

SDL หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
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SDL

SDL

สัปดำห์ที่ 3 วันที่ 28 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562
วัน / เวลา

7.00-8.00 น.

จันทร์

SDL

8.00-9.00 น.

12.00-13.00 น.

OPD อ.ทวีเกียรติ (E,F)

พักเที่ยง

OPD teaching อ.ภูรินทร์ (G,H)

SDL

OPD อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ (E,F)
OPD อ.กษิณ (G,H)

SDL

SDL

1 ก.พ.62

SDL หมายถึง

Orientation

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

SDL

OPD Clinic Otoneurology
อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์

SDL

PBL
อ.ณัฐ
ห้องปฏิบัติการ ชั้น7

สอบ MCQ

สอบ OSCE

(9.00-11.00 น.)

(ประมาณ 12.00 – 16.00 น.)

การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฝึกทบทวนหัตถการต่างๆ ในห้องฝึกทักษะ
รวม SDL
=
30 hr.
อื่นๆ
=
105 hr. – Lecture 10 hr.
=> Practical 95 hr.
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16.00-17.00 น.

OPD Clinic Allergy
อ.กษิณ

OR ใหญ่ / ward round
อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ, อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์

OR อ.ทวีเกียรติ, อ.ภูรินทร์ อ.ณัฐ (E,F)

31 ม.ค.62
ศุกร์

11.00-12.00 น.

OPD teaching, อ.ณัฐ (G,H)

SDL

30 ม.ค.62
พฤหัส

10.00-11.00 น.

OPD อ.ณัฐ, อ.ภูรินทร์ (E,F)

29 ม.ค.62
พุธ

9.00-10.00 น.

OPD teaching อ.กษิณ, อ.ทวีเกียรติ (G.H)

28 ม.ค.62
อังคาร

โรงพยำบำลกลำง

SDL

SDL

ตำรำงกำรเรียนกำรสอน ภำควิชำโสต ศอ นำสิก นักศึกษำแพทย์ชั้นที่ปี 5
สัปดำห์ที่ 1 วันที่ 14 – 18 มกรำคม 2562
วัน / เวลา

7.008.00 น.

จันทร์
14 ม.ค.62
อังคาร
15 ม.ค.62

SDL

พุธ
16 ม.ค.62

SDL

พฤหัส
17 ม.ค.62
ศุกร์
18 ม.ค.62

SDL
SDL

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์

8.00-9.00 น.

9.00-10.00 น.

Introduction
อ.อิสรพงศ์

General ENT
อ.ปรัตถา

Disease of larynx
อ.กษิณ
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19

FB, Facialn, OSA
อ.ภูรินทร์
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19

Disease of
thyroid &salivary
อ.ณัฐ
ห้องประชุมใบหยก
ชั้น 19

Upper airway
อ.ณัฐ
ห้องประชุมใบหยก ชั้น
19

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.0013.00 น.

13.00-14.00 น.

Infection of Neck
Common
and Pharynx
Tumour in ENT
อ.ณัฏฐิกา
อ.ณัฐวิทย์
Diseaseof Nose and Paranasal sinus,
Epistaxis
อ.พัชราพร
ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19
Disease of External, Middle & Inner Ear
อ.ทวีเกียรติ
ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19

15.00-16.00 น.

Work Shop Physical Examination in ENT
อ.ณัฏฐิกา, อ.ณัฐวิทย์, อ.ปรัตถา
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น4
Work Shop Nasal Packing (Anterior +Posterior)
อ.ปรัตถา, อ.พัชราพร, อ.ทวีเกียรติ, อ.ภูรินทร์

16.0017.00 น.

17.0018.00 น.
SDL

SDL

ห้องประชุมใบหยก ชั้น 19

พักเที่ยง

OPD 1 (B) อ.อิสรพงศ์ , OPD 2 (A) อ.ณัฏฐิกา
OPD teaching (C, D) อ.ปรัตถา
OPD1 (D) อ.ณัฐวิทย์, OPD 2 (C) อ.ปรัตถา
OPD teaching (A, B) อ.ณัฏฐิกา

สถำนที่เรียน : Lecture และ Workshop วันจันทร์ เรียนรวมที่ รพจ. และ วันอังคาร – พุธ เรียนรวมที่ รพก.
PBL ห้องประชุมกลุ่มย่อยนักศึกษาแพทย์ชั้น 24 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
OPD, Rhinology Clinic , Otoneuro clinic แผนกผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก ชั้น 4 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
OR ชั้น 6 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี

19

14.00-15.00 น.

Work Shop Tracheostomy+Remove Foreign Body

SDL

Ward work

SDL

Ward work

SDL

สัปดำห์ที่ 2 วันที่ 21 – 25 มกรำคม 2562
วัน / เวลา

7.00-8.00 น.

จันทร์

SDL

21 ม.ค.62

อังคาร

SDL

22 ม.ค.62

พุธ

SDL

23 ม.ค.62

8.00-9.00 น.

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.0013.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.0017.00 น.

17.0018.00 น.

OPD 1 (A) อ.ณัฏฐิกา

Rhinology clinic (A, B)

OPD 2 (B) อ.พัชราพร

อ.พัชราพร

OR (C, D) อ.ณัฐวิทย์

OR (C, D) อ.ณัฏฐิกา

OPD 1 (C) อ.ณัฏฐิกา

Otoneuro clinic

PBL : Neck mass

OPD 2 (A) อ.ปรัตถา

(C, D)

(A, B, C, D)

OPD teaching (B, D) อ.พัชราพร

อ.ณัฏฐิกา

อ.ปรัตถา 16-19 น

OPD 1 (C) อ.ณัฐวิทย์

OR (A, B)

SDL

OPD 2 (D) อ.พัชราพร

พักเที่ยง

SDL

อ.พัชราพร

OR (A, B) อ.อิสรพงศ์
พฤหัส

SDL

24 ม.ค.62

ศุกร์
25 ม.ค.62

SDL

18.0019.00 น.

OPD 1 (D) อ.อิสรพงศ์

PBL : Otorrhea

OPD 2 (B) อ.ณัฏฐิกา

(A, B, C, D)

OPD teaching (A, C) อ.ณัฐวิทย์

อ.ณัฏฐิกา

OPD 1 (A) อ.ณัฐวิทย์

PBL : Epistaxis

OPD 2 (D) อ.ปรัตถา

(A, B, C, D)

OPD teaching (B, C) อ.ณัฏฐิกา

อ.ณัฐวิทย์

20

SDL

SDL

สัปดำห์ที่ 3 วันที่ 28 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562
วัน / เวลา

7.00-8.00 น.

จันทร์

SDL

8.00-9.00 น.

28 ม.ค.62

อังคาร

Ward work

29 ม.ค.62

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

SDL

30 ม.ค.62
พฤหัส

SDL

31 ม.ค.62

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

OPD 1 (D) อ.ณัฏฐิกา

Rhinology clinic (C, D)

OPD 2 (C) อ.พัชราพร

อ.พัชราพร

OR (A, B) อ.ปรัตถา

OR (A, B) อ.ณัฏฐิกา

OPD 1 (C) อ.ณัฏฐิกา

Otoneuro clinic

OPD 2 (B) อ.ปรัตถา

(A, B)

OPD teaching (A, D) อ.พัชราพร
พุธ

12.00-13.00 น.

OR (C, D) อ.อิสรพงศ์

OR (C, D)

OPD teaching (A, B) อ.ปรัตถา

อ.พัชราพร

OPD 1 (B) อ.อิสรพงศ์

Ward work

OPD 2 (A) อ.ณัฏฐิกา

1 ก.พ.62

Orientation

สอบ MCQ

สอบ OSCE

(9.00-11.00 น.)

(ประมาณ 12.00 – 16.00 น.)
อ.พัชราพร, อ.ณัฏฐิกา, อ.ณัฐวิทย์, อ.ปรัตถา
อ.ทวีเกียรติ, อ.กษิณ, อ.ภูรินทร์, อ.ณัฐ

21

16.00-17.00 น.
SDL

SDL

อ.ณัฏฐิกา

พักเที่ยง

OPD teaching (C, D) อ.ณัฐวิทย์
ศุกร์

15.00-16.00 น.

SDL

SDL

ภำคผนวก ข.
แบบประเมินระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
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แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
 การสอนข้างเตียง (Bedside Teaching)  ผู้ป่วยนอก (OPD Teaching)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล .............................................. สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ ...................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................

รูปถ่าย
นักศึกษา

คะแนนที่ประเมินได้
หัวข้อ

ความรู้ (knowledge)
1. ความรู้พนื้ ฐานทาง ENT
2. การตัง้ ประเด็นปัญหาผู้ป่วย
3. การให้การวินิจฉัยและวางแผนการตรวจ
รักษา
ทักษะ (Skills)
1. การซักประวัติ
2. การตรวจร่างกาย
3. การสือ่ สารกับผู้ป่วย
4. การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
ทัศนคติ (Attitude)
1. ตรงต่อเวลา
2. มนุษยสัมพันธ์ต่อผูร้ ่วมงานและอาจารย์
3. การวางตัวเหมาะสม
4. การสือ่ สารกับผู้รว่ มงาน
5. การทางานเป็นทีม

Excellent
ครบถ้วน ถูกต้อง

Good
ครบถ้วน/ไม่ถกู ต้อง
ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

Fair
ครบถ้วนบางส่วน
ถูกต้องบางส่วน

Failed
ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน

40

35

30

25

30

25

20

15

30

25

20

15

%

รวม

รวม (คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน)

ชื่ออาจารย์ผู้ประเมิน ..............................................................................วันที่ .................................................
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แบบประเมินผลระหว่างการเรียน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
 Topic and Group discussion
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูปถ่าย
นักศึกษา

ชื่อ ...................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อ
๑. การมีส่วนร่วม
ในการเรียน

2. การมีองค์
ความรู้ในหัวข้อ
การจัดการเรียน
การสอน

3. การอภิปราย
ประเด็นปัญหา
(Discussion)

4. ทักษะการ
นาเสนอและการ
สื่อสาร

คะแนนที่ประเมินได้
สามารถบรรยาย สามารถบรรยาย
ในหัวข้อที่
ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้พอใช้ เกี่ยวข้องได้
บางส่วน

%

สามารถบรรยาย
ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้
ละเอียดครบถ้วน
ทุกมิติ

สามารถบรรยาย
ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้
ครอบคลุม

 ๑๐

๙  ๘

๗  ๖

๕  ๔

๓๒๑

มีองค์ความรู้
เนื้อหาในการ
อภิปรายแต่ละ
หัวข้อครอบคลุม
ทุกมิติ

มีองค์ความรู้
เนื้อหาในการ
อภิปรายแต่ละ
หัวข้อครอบคลุม
เป็นส่วนใหญ่

มีองค์ความรู้
เนื้อหาในการ
อภิปรายแต่ละ
หัวข้อครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหา
สาคัญ

มีองค์ความรู้
เนื้อหาในการ
อภิปรายแต่ละ
หัวข้อครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหา
สาคัญได้บางส่วน

มีองค์ความรู้
เนื้อหาในการ
อภิปรายแต่ละ
หัวข้อครอบคลุม
เฉพาะเนื้อหา
สาคัญได้ค่อนข้าง
น้อย

 ๑๐

๙  ๘

๗  ๖

๕  ๔

๓๒๑

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเนื้อหา
ที่ค้นคว้าจากองค์
ความรู้ที่มี เพื่อ
อภิปรายได้
ถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกมิติ

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเนื้อหา
ทีค่ ้นคว้าจากองค์
ความรู้ที่มี เพื่อ
อภิปรายได้
ถูกต้องและ
ครอบคลุมได้ส่วน
ใหญ่

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเนื้อหา
ทีค่ ้นคว้าจากองค์
ความรู้ที่มี เพื่อ
อภิปรายได้
ถูกต้องและ
ครอบคลุมได้
พอใช้

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเนื้อหา
ทีค่ ้นคว้าจากองค์
ความรู้ที่มี เพื่อ
อภิปรายได้
ถูกต้องและ
ครอบคลุมได้
บางส่วน

สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากเนื้อหา
ที่ค้นคว้าจากองค์
ความรู้ที่มี เพื่อ
อภิปรายได้
ถูกต้องและ
ครอบคลุมได้
ค่อนข้างน้อย

 ๑๐

๙  ๘

๗  ๖

๕  ๔

๓๒๑

เป็นขั้นตอนดีมาก
เข้าใจง่าย

เป็นขั้นตอนฟัง
เข้าใจ ถาม
เพิ่มเติมเล็กน้อย

เป็นขั้นตอน แต่
ต้องถามข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อทา
ความเข้าใจ

ไม่เป็นขั้นตอน
ต้องถามข้อมูล
ค่อนข้างมากเพื่อ
ทาความเข้าใจ

สับสน ไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องที่
นาเสนอ

๗  ๖

๕  ๔

๓๒๑

 ๑๐

๙  ๘

รวม

สามารถบรรยาย
ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้
ค่อนข้างน้อย

รวม

25

25

25

25

100

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

24

แบบประเมินผลการเขียนรายงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล  เจริญกรุงประชารักษ์  กลาง สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ .................................................................................................................... รหัสนักศึกษา..........................................
หัวข้อประเมิน/คะแนน
๑. ซักประวัติ (History taking) สามารถซักประวัติได้
๒. ตรวจร่างกาย (Physical
examination)
๓. การส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ (Investigation)

๔. การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อ
การอภิปราย (Problem list)

๕. การอภิปรายประเด็นปัญหา
(Discussion)

๖. รูปแบบการเขียนรายงาน
(Style and format)

๗. การอ้างอิงเอกสาร
(Referencing)

ละเอียดครบถ้วนทุกมิติ
 ๑๐
รายงานการตรวจร่างกาย
ได้ตามระบบ ครบถ้วน
 ๑๐
เลือก และสามารถอธิบาย
เหตุผลการส่งตรวจฯได้
อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องครอบคลุม
 ๑๐
สามารถตั้งประเด็นปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมทุกมิติจากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
 ๑๐
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากการซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับเนื้อหา
ที่ได้จากเอกสารอ้างอิง
เพื่ออภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุมทุกมิติ

 ๑๐
ลายมืออ่านง่าย เรียบร้อย
เป็นลาดับขั้นตอน เข้าใจ
เนื้อหาที่นาเสนอได้ง่าย
 ๑๐
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากลทั้งหมด
 ๑๐

คะแนนที่ประเมินได้
สามารถซักประวัติ
ได้ครอบคลุม
๙  ๘
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้
ครอบคลุม
๙  ๘
เลือกการส่งตรวจฯ
ได้ถูกต้องครอบคลุม
สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้เป็นส่วนใหญ่
๙  ๘
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
๙  ๘
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้ถูกต้อง
และครอบคลุม
ปัญหาส่วนใหญ่
๙  ๘
ลายมืออ่านง่าย
เรียบร้อย เป็นลาดับ
ขั้นตอน เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่
นาเสนอ
๙  ๘
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๘๐-๙๙
๙  ๘

รวม

สามารถซักประวัติ
ได้พอใช้
๗  ๖
รายงานการตรวจ
ร่างกายได้พอใช้

%
ประวัติยังขาดข้อมูล
สาคัญบางส่วน
๕  ๔
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญ
บางส่วน
๕  ๔
ขาดความครอบคลุม
การเลือกและเหตุผล
การส่งตรวจฯโดยส่วน
ใหญ่
๕  ๔
ตั้งประเด็นปัญหาได้
แต่ขาดความ
ครอบคลุมปัญหา
สาคัญจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ประวัติขาดข้อมูล
สาคัญโดยส่วนใหญ่
๓๒๑
ขาดข้อมูลการตรวจ
ร่างกายที่สาคัญโดย
ส่วนใหญ่
๓๒๑
ขาดทักษะในการ
เลือกและการให้
เหตุผลในการส่ง
ตรวจฯ
๓๒๑
ขาดความสามารถใน
การตั้งประเด็น
ปัญหาจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๗  ๖
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายได้พอใช้
และครอบคลุม
ปัญหาสาคัญ
๗  ๖
สะอาด เรียบร้อย
เป็นลาดับขั้นตอน
สามารถทาความ
เข้าใจเนื้อหาที่สาคัญ

๕  ๔
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาส่วนใหญ่

๓๒๑
ขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลจากการซัก
ประวัติตรวจร่างกาย
และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการกับ
เนื้อหาที่ได้จาก
เอกสารอ้างอิงเพื่อ
อภิปรายประเด็น
ปัญหาสาคัญ

๕  ๔
สะอาด เรียบร้อย การ
นาเสนอสามารถทา
ความเข้าใจได้น้อย

๓๒๑
ไม่เป็นระเบียบ การ
นาเสนอทาความ
เข้าใจได้ยาก

๗  ๖
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๖๐-๗๙
๗  ๖

๕  ๔
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
ร้อยละ ๔๐-๕๙
๕  ๔

๓๒๑
ใช้เอกสารอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานสากล
<ร้อยละ ๔๐
๓๒๑

๗  ๖
เลือก และสามารถ
อธิบายเหตุผลการ
ส่งตรวจฯได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๗  ๖
สามารถตั้งประเด็น
ปัญหาได้ ครอบคลุม
เฉพาะปัญหาสาคัญ
จากการซักประวัติ
ตรวจร่างกายและ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

๒๐
๒๐

๑๐

๑๐

๓๐

๕

๕

๑๐๐

25

รวม

