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การจัดทาข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (Service Level Agreement : SLA)
กระบวนการสนับสนุนด้ านการศึกษา ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
Process
1. กระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษาแพทย์ ปี 5

Sub-Process level 1
1. กระบวนกำรรวบรวมคะแนนสอบและคะแนนประเมินกำรปฏิบัติงำน
ในแต่ละด้ำน ได้ แก่
1.1 คะแนนสอบ MCQ, SAQ : ด้ านความรู้ พื ้นฐาน (Knowledge base)
1.2 คะแนนประเมินภาคปฏิบตั ิ
1.2.1 ด้ านความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคลินิค (Clinical skills)
และคะแนนรายงาน
1.2.2 ด้ านความสามารถทางหัตถการ (Procedural skills)
และคะแนนสอบ OSCE
1.2.3 ด้ านความสามารถในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
(Communication skills)
1.2.4 ด้ านพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม จริ ยธรรม (Professional attitudes)
1.2.5 ด้ านการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
(Continuous professional development)

ข้อกำหนด (What)
Customer
stakeholder
นักศึกษาแพทย์ปี 5 1.อาจารย์แพทย์
- ออกข้ อสอบ
ตรวจข้ อสอบแล้ ว ส่งผล
คะแนนสอบ และให้
คะแนนประเมินการ
ปฏิบตั งิ านในห้ องผ่าตัด

นักศึกษาแพทย์ปี 5
2. กระบวนกำรคิดคะแนน ตัดเกรด (คะแนนประเมินภาคปฏิบตั )ิ
2.1 Knowledge base : คิดน ้าหนัก 40 แบ่งเป็ น MCQ 30 และ SAQ 10
2.2 Clinical skills : คิดนาหนัก 10 แบ่งเป็ น คะแนนประเมินภาคปฏิบตั ิ โดยการ
หาค่า Median ของทุกข้ อแล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นแต้ ม และคิดจากคะแนน
รายงาน ๒ ฉบับ (๕ %) ในการทาหัตถการ GA และ RA
2.3 Procedural skills : คิด น า้ หนัก 20 โดยการหาค่า Median ของทุก ข้ อ เพื่ อ
นามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นแต้ ม และจากคะแนนสอบ OSCE
2.4 Communication skills : คิด น า้ หนัก 10 โดยการหาค่า Median ของทุก ข้ อ
แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นแต้ ม

Lag KPI
รวบรวมคะแนนสอบและคะแนน
ประเมินการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
แพทย์ปี 5 ได้ ครบถ้ วน แล้ วเสร็ จ
หลังจาก นศพ. ลงกองอย่างน้ อย ๑
สัปดาห์

2. แพทย์ประจาบ้ าน
- ให้ คะแนนประเมินการ
ปฏิบตั งิ าน (การอยู่เวร)

หน่วยประเมินผล
การศึกษา งาน
แพทยศาสตรศึกษา
- ตรวจและวิเคราะห์
ข้ อสอบ MCQ โดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้ อสอบ

คิ ด คะแนน ตั ด เกรด ตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ในหลักสูตรฯ โดยใช้ แบบอิง
เกณฑ์ผสมแบบอิงกลุ่ม
- ความถูกต้ อง = 100 %
- ความผิดพลาด = 0 %
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Process

Sub-Process level 1
2.5 Professional attitudes : คิดน ้าหนัก 10 โดยการหาค่า Median ของทุกหัวข้ อ
แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นแต้ ม และมีการบันทึกหักคะแนนเจตคติ
2.6 Continuous professional development : คิ ด น า้ หนั ก 10 โดยการหาค่ า
Median ของทุกหัวข้ อแล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยเป็ นแต้ ม
3. กำรตัดสินผลกำรเรียน (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
3.1 เวลาเรี ยน (attendance) < ร้ อยละ 80 จะไม่นาผลการสอบมาคิด
คะแนน (ได้ เกรด F) ถือว่าไม่ผ่าน ต้ องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
3.2 การทาหัตถการขัน้ ต่ า ที่ ต้อ งปฏิ บัติ (หมวด Procedural skills) ให้ ครบ กรณี
นศพ.ท าหัต ถการขัน้ ต่ า ไม่ ค รบตามที่ ก าหนด ถื อ ว่า ไม่ ผ่ า น ทัง้ นี น้ ัก ศึก ษา
สามารถหาเวลามาทาหัตถการเพิ่มเติมให้ ครบตามที่กาหนด
3.3 รวมคะแนนจากทุกหมวด และตัดเกรด นศพ.ที่ได้ เกรดตัง้ แต่ A, B+, B, C+
และ C ถื อ ว่ า ผ่ า น ส่ ว น นศพ.ได้ เกรด D+, D, และ F ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า น ต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนใหม่
3.4 ทุจริ ตในการสอบ ได้ เกรด F ถือว่าไม่ผ่าน ต้ องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
3.5 คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 6 หมวด) ต้ องผ่านตามเกณฑ์ทุกหมวด ต้ องได้
อย่างน้ อย ร้ อยละ ๖๐ ขึ ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน
นศพ.ที่ไม่ผ่านหมวดพฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่ง วิชาชีพ
จะได้ เกรด F และต้ องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
นศพ.ที่ ไ ม่ ผ่ า นการสอบความรู้ ในหมวด knowledge base มี สิ ท ธิ์ ส อบ
แก้ ตวั ได้ 1 ครัง้
- นศพ.ที่ได้ เกรดตังแต่
้ C ขึ ้นไป ติด X ไว้ ก่อน ให้ สอบแก้ ตวั ภายในเวลา
ที่คณะฯ กาหนด ถ้ าสอบผ่านจะได้ เกรดตามที่ได้ อยู่ก่อนการสอบแก้ ตวั
ถ้ าไม่ผ่านจะได้ เกรด D+ และต้ องลงทะเบียนเรี ยนใหม่

ข้อกำหนด (What)
Lag KPI
Customer
stakeholder
อาจารย์แพทย์
- ตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการคิดคะแนน ตัดเกรด
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ในหลักสูตรฯ
นักศึกษาแพทย์ปี 5 อาจารย์แพทย์
- ตัดสินผลการเรี ยนตาม
เกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรฯ
ความผิดพลาดในการตรวจสอบ
- ภาควิชาฯ ประชุม
= 0%
พิจารณาตัดสินผลการ
เรี ยนของ นศพ.
ให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลา 2 สัปดาห์
(กรณีที่ นศพ.มีปัญหา)
หลังจาก นศพ.ลงกอง

ความผิดพลาดในการคิดคะแนน
แต่ละหมวด = 0 %
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Sub-Process level 1

ข้อกำหนด (What)
Customer
stakeholder

Lag KPI

- นศพ. ที่ได้ เกรดตังแต่
้ D+ ลงมา ติด R ไว้ ก่อน ให้ สอบแก้ ตวั ภายใน
เวลาที่คณะฯ กาหนด ถ้ าสอบผ่านจะได้ เกรด C ถ้ าไม่ผ่านจะได้
เกรด D+, D, หรื อ F ตามแต้ มรวมจริ ง และต้ องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
- นศพ.ที่ไม่ผ่านหมวด Clinical skills, Procedural skills,
Communication skills และ Continuous professional
development ภาควิชาฯ อาจพิจารณาให้ ผ่านโดยมีเงื่อนไขให้
ปฏิบตั งิ านหรื อฝึ กอบรมเพิ่มเติมได้
4. กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ
4.1 แจ้ งรายงานผลการศึกษาให้ งานแพทยศาสตรศึกษา ตามเวลาที่กาหนด

4.2 แจ้ งผลการศึกษาให้ นกั ศึกษาทราบ โดย Upload file ผ่านระบบแจ้ งผลสอบ
รายบุคคล งานแพทยศาสตรศึกษา ที่เว็บ
ไซด์http://med.mahidol.ac.th/meded/reportexam/

นักศึกษาแพทย์ปี 5,
งานแพทยศาสตรศึกษา

อาจารย์แพทย์
- ส่งรายงานผลการศึกษาให้ งาน
แพทยศาสตรศึกษา คณะฯ ภายใน
3 สัปดาห์ หลังจาก นศพ.ลงกอง
- แจ้ งผลการศึกษาให้ นกั ศึกษาทราบเป็ น
รายบุคคล ในวันรุ่ งขึ ้นหลังจากการแจ้ ง
รายงานผลให้ งานแพทยศาสตรศึกษา
ครบถ้ วน 100 %

