
 

 

การประเมินผลและการตัดเกรดรายวิชา 2101431 และ 2101432 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 เกณฑ์การตัดสิน 

  
Formative evaluation:   S/U 

 Summative evaluation:  ทั้ง 2 รายวิชา ใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
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  
 

 เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนและปฏิบัติงาน

ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าว ในกรณีที่เรียนน้อยกว่าร้อยละ 

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
หัวข้อการประเมิน % หัวข้อการประเมิน % 
การสอบ Multiple choice question 
(MCQ)  

50 การสอบ Objective structural 
clinical examination (OSCE)  

60 

การสอบ Modified essay question 
(MEQ)  

30 Log book 10 

การเขียนรายงานผู้ป่วย                   
(จ านวน 8 ฉบับ) 

10 การปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน (IPD) 10 

 
การปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยนอก 
(OPD) 

10 แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียน            
การสอนแบบบรรยาย (lecture) 

10 

Bedside teaching 10 

รวม 100 รวม 100 
Portfolio S/U Portfolio S/U 



 

80 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรายวิชาในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชา
นั้นได้ หากเข้าเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะให้สัญลักษณ์ I 

2. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างการเรียน / การปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
ตามแต่ภาควิชาอายุรศาสตร์จะก าหนด 

3.  นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบหรือการปฏิบัติงาน ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ 
เกรด F 

4.  การตัดสินคะแนนใช้คะแนนรวม น ามาตัดเกรดเป็น A,B+,B,C+,C,D+,D,F  โดยนักศึกษาจะต้องได้    
     คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (หรือเกรด C) โดยที่ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (minimal    
      passing level - MPL) ของการสอบในรายวิชานั้น ๆ ร่วมกับการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน   
     (Portfolio) ได้ S จึงจะถือว่าผ่าน 

 5.  นักศึกษาที่ส่งรายงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย (8 ฉบับ) และไม่ส่ง Log book ตามเวลา 
 ที่ก าหนด (ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่นักศึกษาแพทย์ลงกอง) จะไม่ได้รับการประเมินเกรด 

 6.  ถ้านักศึกษาแพทย์มาปฏิบัติงาน (Ward round) น้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่ประเมินเกรดให้ 
 จนกว่าจะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม จึงจะมีการประเมินเกรดให้  

7.  การอยู่เวรนอกเวลาราชการ กรณีอยู่ไม่ครบจะไม่ประเมินเกรดให้จนกว่าจะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม     
    จนครบ 

โดยสรุป 
 

 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 

o ผ่าน ก็ต่อเมื่อ ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เกรด C) โดยที่ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้น

ต่ า (minimal passing level - MPL) ของการสอบ MCQ และ MEQ ร่วมกับการประเมิน 

portfolio ได้ S 

o ในกรณีที่สอบไม่ผ่าน ทางภาควิชา ฯ จะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัว  1 ครั้ง แต่เกรด

สูงสุดที่จะได้ไม่เกินเกรด C 

o กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา ฯ ก าหนด  หรือ

ลงทะเบียนเรียนซ้ า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 

 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
o ผ่าน ก็ต่อเมื่อ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 (เกรด C) และต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ขั้น

ต่ า (minimal passing level - MPL) ของการสอบ OSCE ร่วมกับการประเมินผล portfolio ได้ S 

o ในกรณีที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (minimal passing level - MPL) ของการสอบ OSCE 

ทางภาควิชา ฯ จะให้โอกาสนักศึกษาแพทย์สอบแก้ตัว 1 ครั้ง แต่เกรดสูงสุดที่จะได้ไม่เกินเกรด C 



 

o กรณีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้ปฏิบัติงานซ้ าตามช่วงระยะเวลาที่ภาควิชา ฯ ก าหนด  หรือ

ลงทะเบียนเรียนซ้ า แล้วจึงประเมินใหม่อีกครั้ง 


