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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. อ.พญ. วรัทพร  สิทธิจรูญ คุณอ ำนวย (Facilitator) 
2. ผศ.พญ. ศิรินทร์                  บุษยำมำนนท์ ผู้จัดกำรควำมรู้ (KM  Manager) 
3. รศ.นพ. วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี คุณกิจ (KP) 
4. อ.นพ. อภิชัย   แผลงศร  คุณกิจ (KP) 
5. อ.นพ. วำทิตต์  รุจิรำวรรณ คุณกิจ (KP) 
6. อ.นพ. ธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท คุณกิจ (KPI) 
7. นำงปำริชำติ   บุญสถิตย์ คุณกิจ (KPI) 
8. นำยสมพงษ์   บังเกิด  คุณกิจ (KPI) 
9. นำยพรเทพ   แทนชำติ คุณกิจ (KPI) 
10. นำยศิภวิช   นิ่มเรือง  คุณกิจ (KPI) 
11. นำยพงษ์พันธ์  ตรีวำรี  คุณกิจ (KPI) 
12. นำงคนิฐำ   ทรัพย์มูล คุณกิจ (KPI) 
13. นำงสำวรัฐนันทร์  สุดเสนำะ  คุณกิจ (KPI) 
14. นำงสำวศิริลักษณ์   กระแสโสม คุณกิจ (KPI) 
15. นำงสำวชนิดำ  งำมประดับ คุณลิขิต (Note Taker)   

 
3. หลักการและเหตุผล 
  สถำนกำรณ์ โรคระบำด COVID-19 นับเป็นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คำดไม่ถึง  มีผลท ำให้
สถำบันกำรศึกษำทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น อำจปิดกำรเรียนกำรสอนใน
ห้องเรียนชั่วครำวแล้วค่อยเปิดมำสอนต่อปลำยปี หรือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์แทน ทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องปรับวิธีกำรสอนและกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเฉพำะกำรเรียน
กำรสอนในโรงเรียนแพทย์ชั้นคลินิกที่นิสิตแพทย์จ ำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกกำรท ำทักษะหัตถกำรจำกกำรตรวจ
ผู้ป่วยจริง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนิสิตแพทย์เนื่องจำกไม่เห็นภำพรวมกำรรักษำพยำบำลทั้ง
ระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต  

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงานภาควชิานิติเวชวทิยา  

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง“การเรียนการสอนออนไลน์ ภาควิชานิติเวชวิทยา” 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 15.00 – 16.00น. 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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ภำควิชำนิติเวชวิทยำ ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรดังกล่ำว โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
รำยวิชำ นว 521 นิติเวชศำสตร์ 2 เนื่องจำกเป็นกำรเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่มีกำรเรียนกำรสอน 

ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  โดยเฉพำะภำคปฏิบัติ 2 สัปดำห์ ทั้งกำรตรวจผู้ป่วยและศพคดี รวมทั้ง
กำรน ำเสนอทำงวิชำกำร มีหลำยส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน เช่น ฝ่ำยอำจำรย์ผู้สอน ต้องรับนโยบำยจำกส่วนกลำง
มำปรับใช้กับแต่ละภำค ต้องมีกำรเตรียมตัวของอำจำรย์ผู้สอน กำรเลือกระบบ Learning management 
system (LMS) กำรจัดท ำคู่มือกำรสอน จัดท ำสื่อกำรสอนออนไลน์ กำรจัดตำรำงสอน กำรสอนและติดตำม
นิสิตที่ปรึกษำออนไลน์ กำรให้คะแนน กำรจัดท ำ formative test กำรออกข้อสอบ กำรจัดสอบ กำร
ตรวจข้อสอบ กำรประเมิน และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมทั้งกำรพัฒนำตนเอง ฝ่ำยผู้เรียน นิสิตแพทย์ต้องได้
ทักษะในกำรตรวจผู้ป่วยคดีและกำรตรวจชันสูตรพลิกศพและผ่ำศพ กำรออกเอกสำรทำงกำรแพทย์ และกำร
น ำเสนอทำงวิชำกร เช่น กำรอภิปรำยเคสศพคดีที่น่ำสนใจและประเด็นทำงกฎหมำย กำรน ำเสนอเคส กำร
น ำเสนอกำรอ่ำนผลงำนวิจัย และกำรน ำเสนอทำงนิติพิษวิทยำ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนของภำควิชำนิติ เวชวิทยำ ด ำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรจัดท ำกำรจัดกำรควำมรู้ และหำแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกำร
ประชุมกลุ่ม ประชุมภำควิชำ และสัมมนำภำควิชำ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรวำงแผนกำร
สอนออนไลน์อย่ำงเป็นระบบ และ สำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้อย่ำงทันท่วงที  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอน และเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ปฏิบัติทั้งคณำจำรย์ และ 
เจ้ำหน้ำที่ภำควิชำนิติเวชให้เข้ำใจหลักกำรเรียนกำรสอนนิติเวชออนไลน์ และมีแนวคู่มือกำรเรียนกำรสอนและ
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     

1. อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำนิติเวชเข้ำร่วมครบทุกคน 
2. มีแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในคู่มือ รำยวิชำ นว 521 ฉบับ online 
3. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหำเพ่ือให้ได้แนวทำงกำรปฏิบัติและข้อสรุปแนวทำงเดียวกัน 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
 √ The World Cafe 
 √ อ่ืนๆ กรุณำระบุ..  

- ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำ นว 521 นิติเวชศำสตร์ 2 ใน มคอ.5 
- รำยงำนสัมมนำภำควิชำปีงบประมำณ 2563 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
ข้อมูลรายวิชา นว 521 นิติเวชศาสตร์ 2 

รำยวิชำ นว 521 นิติเวชศำสตร์ 2 หรือ ภำษำอังกฤษ FM 521 Forensic Medicine II มีจ ำนวน 2 
(1-3-2) หน่วยกิต เวลำเรียนจ ำนวน 3 สัปดำห์ จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติร่วมกัน  
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ จ ำนวน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นิติพยำธิ นิติพิษวิทยำ 
และ นิติเวชคลินิก โดยมีรำยละเอียด แบ่งเป็น 15 หัวข้อ ดังนี้ 

I. นิติพยาธิ (Forensic Pathology) 

1. ทบทวนวิชำนิติเวชศำสตร์ กำรชันสูตรพลิกศพและกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ (Review 
to Forensic Medicine, Medicolegal work and Scene Investigation) 1 ชั่วโมง 

2. กำรระบุบุคล (Clinical Practice in blunt force injury) 1 ชั่วโมง 
3. กำรบำดเจ็บจำกวัตถุมีไม่มีคม (Clinical Practice in blunt force injury) 1 ชั่วโมง 
4. กำรบำดเจ็บจำกวัตถุที่มีคม (Clinical Practice in blunt force injury) 1 ชั่วโมง 
5. กำรบำดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (Craniocerebral injury) 1.5 ชั่วโมง 
6. กำรบำดเจ็บจำกกระสุนปืน (Gun Fire injury) และกำรบำดเจ็บจำกวัตถุระเบิดและ

วินำศภัย (Blast injury) 2 ชั่วโมง 
7. กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจร (Traffic injury) 1 ชั่วโมง 
8. กำรตำยจำกกำรขำดอำกำศ (Asphyxia) 2 ชั่วโมง 
9. กำรตำยจำกสำเหตุทำงกำยภำพ  (Fire, Thermal, Electrocution and Lightning 

injury) 2 ชั่วโมง 
10. กลุ่มกำรตำยอย่ำงกะทันหันจำกโรคทำงธรรมชำติ (Sudden Death due to Natural 

Disease) 1.5 ชั่วโมง 
11. กำรเสียชีวิตในเด็กและทำรก (Murder in Children) 1 ชั่วโมง 
12. กำรชันสูตรพลิกศพ ณ ทีเ่กิดเหต ุ(Crime Scene Investigation) 1.5 ชั่วโมง 

II. นิติพยาธิ (Forensic Pathology) ศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 
1. กลุ่มกำรตำยที่เป็นปัญหำในแง่กฎหมำยอื่นๆ (Other Topics in FM) 1 ชั่วโมง 

III. นิติเวชคลินิก อาชญากรรมทางเพศ กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์  
13. นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic Medicine) 1.5 ชั่วโมง 
14. ควำมผิดทำงเพศ (Clinical Practice in in Sex Crime) 1.5 ชั่วโมง 
15. กำรออกเอกสำรทำงกำรแพทย์ 3 ชั่วโมง 

IIII. นิติเวชคลินิก อาชญากรรมทางเพศ กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ ศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

1. กำรยุติกำรรับทำงกำรแพทย์และพินัยกรรมชีวิต (Euthanasia and Living Will) 1 
ชั่วโมง 

IIIII. นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) ศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 
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1. สำรก ำจัดศัตรูพืช (Pesticide) 1 ชั่วโมง 
2. สำรกลุ่มแอมเฟตำมีน  และสำรเสพติดอ่ืนๆ (Amphetamine and Other Abused 

Substances) 1 ชั่วโมง 
3. ฝิ่นและอนุพันธ์ฝิ่น (Opiated and Opioid) 1 ชั่วโมง 
4. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 1 ชั่วโมง 
5. ก๊ำชพิษและสำรระเหย (Toxic gas and Volatile substance) 1 ชั่วโมง 
6. นิติพิษวิทยำประยุกต์ (Practical in Forensic Toxicology) 1 ชั่วโมง 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติ แบ่งเป็นผู้ป่วยคดีและศพที่ตำยจำกสำเหตุต่ำง ๆ นิสิตแพทย์

ได้มีโอกำสเรียนรู้ตำมหัวข้อที่ก ำหนด เพ่ือใช้ในกำรน ำเสนอรำยงำนส่วนบุคคล และอภิปรำยกลุ่ม  ดังหัวข้อ
ต่อไปนี้  

I. ผู้ป่วยคดี 
1. อุบัติเหตุจรำจร กรณี ผู้ขี่รถจักรยำนยนต์ (Traffic accident : MCA) 
2. อุบัติเหตุจรำจร กรณี คนขับรถยนต์ (Traffic accident : Driver) 
3. อุบัติเหตุจรำจร กรณี คนโดยสำรรถยนต์ (Traffic accident: Passenger) 
4. อุบัติเหตุจรำจร กรณี คนเดินถนน (Traffic accident : Pedestrian) 
5. อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน (Occupational accident) 
6. ถูกของมีคม (Blunt force injury) 
7. ถูกของแข็ง (Sharp force injury) 
8. ถูกยิง (Gunfire injury) 
9. หกล้ม หรือตกจำกที่สูง (Falling) 
10. ได้รับสำรพิษ (Toxic) 
11. อ่ืน ๆ 

II. ศพทีเ่สียชีวิตจาก 
1. ถูกของแข็ง (Blunt force injury) 
2. ถูกของมีคม (Sharp force injury) 
3. ตกจำกที่สูง (Falling from height) 
4. ถูกยิงจำกปืนมีเกลียวในล ำกล้อง (Gun shot wound) 
5. ถูกยิงจำกปืนล ำกล้องไม่มีเกลียว (Shotgun wound) 
6. อุบัติเหตุจรำจร (Traffic accident) 
7. ไฟไหม้ (Fire) 
8. ไฟช็อต (Electrocution) 
9. จมน้ ำตำย (Drowning) 
10. แขวนคอตำย (Hanging) 
11. กำรตำยจำกกำรขำดอำกำศ อ่ืน ๆ (Other Asphyxia deaths) 
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12. กำรตำยไม่ทรำบเหตุ (SUND) 
13. กำรตำยจำกสำรพิษ (Death from Toxicity) 
14. กำรตำยจำกถูกข่มขืน 
15. กำรตำยในทำรก 
16. กำรตำยในระหว่ำงกำรถูกควบคุม 
17. กำรตำยจำกเหตุอ่ืน 

การเข้าเรียน 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำจะเป็นผู้ตรวจสอบกำรมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ หำกนิสิตแพทย์ไม่เข้ำร่วมกิจกรรม
ในส่วนใด นิสิตแพทย์จะไม่มีสิทธิ์ส่งงำนให้อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินในส่วนนั้นและให้ตัดคะแนนเป็น 0 ทันที 
มติกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 
การฝึกปฏิบัติงาน การตรวจชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพ (Death Cases Round)  
 นิสิตจะมีโอกำสฝึกกำรตรวจชันสูตรพลิกศพ กำรผ่ำศพ และกำรเก็บสิ่งส่งตรวจที่เหมำะสม ในช่วง
ตำมตำรำงสอน โดยแบ่งนิสิตแพทย์ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน เรียนตำมกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
การฝึกปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยคดี (OPD)  
 นิสิตจะมีโอกำสฝึกกำรตรวจผู้ป่วยคดี ตามตารางสอน โดยแบ่งนิสิตแพทย์ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 
คน โดยเรียนตำมกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ นิสิตแพทย์ส่งงำนให้อำจำรย์ที่ปรึกษำตำมก ำหนด 
การอยู่เวรนอกเวลาราชการ (Patient Round and Scene) 
 นิสิตแพทย์ศึกษำกำรตรวจที่เกิดเหตุกับอำจำรย์ประจ ำกลุ่ม ท ำกำรสอน กำรออกตรวจที่เกิดเหตุใน
สถำนกำรณ์จ ำลอง โดยอำจำรย์จะมีกำร feedback กับนักเรียนในแต่ละรอบ *พิจำรณำปรับเปลี่ยนตำม
นโยบำยคณะแพทยศำสตร์ 
การอภิปรายกลุ่มกรณีการตายทางนิติเวชศาสตร์ (Students Cases Conference) 

นิสิตจะมีโอกำสได้ชันสูตรศพร่วมกับอำจำรย์ แบ่งนิสิตแพทย์ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 7-8 คน ตำมกลุ่ม
กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอกรณีกำรตำยทำงนิติเวชศำสตร์ ที่นิสิตสนใจและได้พบเห็น
ในช่วงตลอด 2 สัปดำห์ ที่มีกำรเรียนสอนทำงนิติเวชศำสตร์ มำน ำเสนอต่อที่ประชุม โดยคณำจำรย์ภำควิชำ
นิติเวชศำสตร์เข้ำร่วมอภิปรำยในช่วงสัปดำห์ที่ 3 ในรูปของ Power Point presentation  
การน าเสนอบทความวิชาการ (Students Journal  Presentation )  

แบ่งนิสิตออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ จ ำนวน 7-8 คน โดยให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอบทควำมวิชำกำรด้ำน
นิติเวชศำสตร์และนิติวิทยำศำสตร์ ตำมที่อำจำรย์ประจ ำกลุ่มได้ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงบ่ำยวันอังคำร 
สัปดำห์ที่ 3 ในรูปแบบ Power Point presentation  
การอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจทางนิติเวชศาสตร์ (Interesting Cases and Law Discussion) 
 แบ่งนิสิตออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 7-8 คน ร่วมอภิปรำยตำมกลุ่มกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ นิสิตเข้ำร่วม
อภิปรำยกรณีศึกษำที่อำจำรย์เตรียมมำให้ ในช่วง สัปดำห์ที่ 3 โดยเน้นกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็นจำกควำมรู้
ทำงด้ำนนิติเวชศำสตร์และทำงกำรแพทย์ ในแง่มุมต่ำง ๆ (สำมำรถน ำเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ ที่นิสิตคิดว่ำท ำให้
กำรน ำเสนอดังกล่ำวน่ำสนใจได้ โดยขอค ำปรึกษำกับอำจำรย์ประจ ำกลุ่ม) 
การน าเสนอหัวข้อสารพิษ (Toxicology Conference) 
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แบ่งนิสิตแพทย์เป็น 5 กลุ่มๆ ละ จ ำนวน 7-8 คน โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่ม จะมอบหมำย
หัวข้อ แนะน ำหนังสือ และควำมรู้ โดยให้เวลำน ำเสนอ กลุ่มละ 40-50 นำท ีหัวข้อสำรพิษ 5 หัวข้อ ดังนี้ 

1.  สำรก ำจัดศัตรูพืช (Practical  in Pesticide) 
2. ส ำรก ลุ่ ม แ อม เฟ ต ำมี น  แ ล ะส ำร เส พ ติ ด อ่ื น ๆ  (Amphetamine and Other Abused 

Substances) 
3. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 
4. ก๊ำชพิษและสำรระเหย (Toxic gas and Volatile substance) 
5. ฝิ่นและอนุพันธ์ฝิ่น (Opiated and Opioid) 

 

เอกสารประกอบการสอน 

- สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรสอนได้ที่นี่   
- สำมำรถเข้ ำศึกษำเรื่อง Thermal injury, Traffic injury, Fire and thermal injury, Electrocution, 
Review of Forensic Medicine รหัสตำม logbook online โดยนักศึกษำจะต้องมี account นำมสกุล 
@g.swu.ac.th เท่ำนั้น 

 
- สำมำรถดำวน์โหลด application เสริมกำรเรียนกำรสอนจัดท ำโดย พญ.ศิรินทร์ บุษยำมำนนท์ได้จำกท่ีนี่ 

 
และ application ใน Google Play FCbySB_SWU, autopsytextbySB_SWU, RbySB_SWU 
- แบบฝึกหัด เรื่อง Murder in Children (อ.วรัทพร) ตำมลิงค์ Kahoot!   
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https://create.kahoot.it/share/fm-521-63-murder-in-children/a883e318-cfd8-4740-a6e8-
73406d9b08fd (เลือกโหมด guest or assign, classic) 
- แบบฝึกหัด เรื่อง Clinical Practice in Blunt Force Injury (อ.วรัทพร) ตำมลิงค ์Kahoot!   
https://create.kahoot.it/share/fm521-62-1-clinical-practice-in-blunt-force-injury/958ef52e-
33e7-41f9-83ba-247f0fd96d4d (เลือกโหมด guest, classic, assign) 
- แบบฝึกหัด เรื่อง Clinical Practice in Sex Crime (อ.วรัทพร) ตำมลิงค ์Kahoot!   
https://create.kahoot.it/share/fm-521-62-2-clinical-practice-in-sex-crime/9d47e031-360f-4d85-
b97b-1d882a11c8e9 (guest, assign, classic) 
แหล่งค้นคว้าออนไลน์ 
- แนวทำงส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปปี พ.ศ.2562 จัดท ำโดยรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4Xh0erBqmoKalV3djB1S2h1YTQ 
***รหัสเข้าร่วม Line open chat*** fm521 ตัวอักษรตัวเล็กไม่มีจุด 
 

การจัดการความรู้การเรียนการสอนออนไลน์ ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว 
         เนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2563 มีกำรระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพ่ือเป็นกำรป้องกันรักษำควำม
ปลอดภัยให้กับนิสิตแพทย์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีนโยบำยให้คณะแพทยศำสตร์ ด ำเนินกำรท ำ
กำรเรียนกำรสอนรูปแบบออนไลน์ ภำควิชำฯ จึงจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่อง และสรุปกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง การ
เรียนการสอนนิติเวชออนไลน์ ดังนี้ 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
สัปดาห์ที่ 1     
          กำรเรียนกำรสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ LMS คือ ระบบ Microsoft team เป็นระบบหลักที่
มหำวิทยำลัยสนับสนุน และ Line app. สร้ำงกลุ่มนิสิตกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ นิสิตแพทย์ศึกษำวีดีโอกำรเรียน
กำรสอนตำมตำรำงสอนที่ก ำหนดไว้ในสัปดำห์ที่หนึ่ง หำกนิสิตแพทย์มีปัญหำต้องกำรสอบถำมเกี่ยวกับเนื้อหำ
รำยวิชำ นิสิตแพทย์สำมำรถติดต่ออำจำรย์ผู้สอนทุกท่ำนผ่ำนทำง LINE CHAT หรือปรึกษำผ่ำน group LINE 
อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ทันที โดยอำจำรย์จะจัดชั่วโมง Streaming เพ่ือพูดคุย ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  กับนิสิตแพทย์ 
เพ่ือทบทวนควำมรู้ให้กับนิสิตแพทย์ หำกนิสิตแพทย์ไม่เข้ำใจเนื้อหำใด สำมำรถสอบถำมอำจำรย์ได้โดยตรง  

กำรสอนแบบ Live Stream กับนิสิต ก ำหนดเวลำให้อำจำรย์แต่ละท่ำน คนละ 1 ชม.    
สัปดาห์ที่ 2  

เป็นกิจกรรมนิสิตกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยแบ่งกลุ่มนิสิต จ ำนวน 5 กลุ่มๆ 7-8 คน ได้แก่ 
1. OPD นิสิตแพทย์จะได้รับมอบหมำยศึกษำกรณีผู้ป่วยคดีจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงน้อย 5 รำย 

เพ่ือให้นิสิตแพทย์ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกประวัติและกำรตรวจร่ำงกำยในเอกสำรทำง
กำรแพทย์ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ เขียนใบรับรองแพทย์และใบชันสูตร
บำดแผล ส่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตแพทย์ลงบันทึกเคสที่ตนเอง
ได้เรียนผ่ำน Logbook online เพ่ือเก็บเป็นผลงำนตนเองต่อไป 

https://create.kahoot.it/share/fm-521-63-murder-in-children/a883e318-cfd8-4740-a6e8-73406d9b08fd
https://create.kahoot.it/share/fm-521-63-murder-in-children/a883e318-cfd8-4740-a6e8-73406d9b08fd
https://create.kahoot.it/share/fm521-62-1-clinical-practice-in-blunt-force-injury/958ef52e-33e7-41f9-83ba-247f0fd96d4d
https://create.kahoot.it/share/fm521-62-1-clinical-practice-in-blunt-force-injury/958ef52e-33e7-41f9-83ba-247f0fd96d4d
https://create.kahoot.it/share/fm-521-62-2-clinical-practice-in-sex-crime/9d47e031-360f-4d85-b97b-1d882a11c8e9
https://create.kahoot.it/share/fm-521-62-2-clinical-practice-in-sex-crime/9d47e031-360f-4d85-b97b-1d882a11c8e9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4Xh0erBqmoKalV3djB1S2h1YTQ
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2. Death Cases Round นิสิตแพทย์จะได้รับกำรศึกษำกำรผ่ำชันสูตรศพโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจ ำกลุ่มเตรียมเคสให้ นิสิตแพทย์ต้องเตรียมควำมรู้เพ่ือมำตอบค ำถำมอำจำรย์ หลังเสร็จสิ้น
กำรเรียนกำรสอนให้นิสิตแพทย์ลงบันทึกเคสที่ตนเองได้เรียนผ่ำน Logbook online เพ่ือเก็บเป็น
ผลงำนตนเองต่อไป 

3. Patient Round and Scene นิสิตแพทย์จะได้รับควำมรู้จำกกำรตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ โดย
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่มเตรียมเคสให้ นิสิตแพทย์ต้องเตรียมควำมรู้เพ่ือมำตอบค ำถำม
อำจำรย์ หลังเสร็จสิ้นกำรเรียนกำรสอนให้นิสิตแพทย์ลงบันทึกเคสที่ตนเองได้เรียนผ่ำน Logbook 
online เพ่ือเก็บเป็นผลงำนตนเองต่อไป และเขียนใบบันทึกแนบท้ำยรำยละเอียดกำรชันสูตรพลิก
ศพของแพทย์ ส่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สัปดาห์ที ่3  
เป็นกำร Present Conference แบบ online จ ำนวน 4 เรือ่ง ได้แก่  

1. Journal Students Journal Presentation นิสิตแพทย์ต้องเตรียม PowerPoint และ Present 
Journal ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์จะถำมค ำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำดั งกล่ำว และให้
คะแนนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร รำยละเอียดกำรให้คะแนนแนบท้ำยในคู่มือ 

2. Toxicology Conference นิสิตแพทย์ เตรียม PowerPoint และ Present เนื้ อหำเกี่ยวกับ
สำรพิษ ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์จะถำมค ำถำมเกี่ยวกับเนื้อหำดังกล่ำว และให้
คะแนนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร รำยละเอียดกำรให้คะแนนแนบท้ำยในคู่มือ หลังจำก
ได้รับ feedback จำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว ให้นิสิตแก้ไขควำมรู้ที่ update แล้วและส่ง file 
ดังกล่ำวให้กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนเพื่อศึกษำ 

3.  Legal Interesting Cases and Law Discussion นิสิตแพทย์ได้รับมอบหมำยกรณีศึกษำ
กฎหมำยทำงกำรแพทย์ ให้นิสิตแพทย์เตรียมควำมรู้เพ่ือมำอภิปรำยกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ และให้
นิสิตแพทย์สรุปควำมรู้ที่ได้ เขียนใส่ Logbook online เพ่ือเก็บเป็นผลงำนตนเองต่อไป 

4. Students Cases Conference นิสิตแพทย์ได้รับมอบหมำยเคสจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยจะ
ได้รับไฟล์รูปถ่ำยและประวัติ (ห้ามนิสิตเผยแพร่ แก้ไข หรือดัดแปลงรูปถ่ายดังกล่าวเนื่องจากมี
ความผิดทางอาญา แพ่งและจริยธรรม) นิสิตแพทย์ท ำกำร present และ discuss กับอำจำรย์
ที่ปรึกษำ   หลังสิ้นสุดกำรอภิปรำย นิสิตแพทย์สรุปควำมรู้ที่ได้ เขียนใส่ Logbook online เพ่ือ
เก็บเป็นผลงำนตนเองต่อไป 

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
1. คะแนนปฏิบัติงำน 100 คะแนน (60%) แบ่งเป็น 

- Death Cases Round + Student Case Conference 10  คะแนน  
- OPD      10  คะแนน 
- Patient Round and Scene    10  คะแนน 
- Toxicology conference    10  คะแนน 
- Students Journal Presentation   10  คะแนน 
- Legal medicine and Law discussion  10  คะแนน 
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2. คะแนนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 100 คะแนน (40%) แบ่งเป็น 
- ข้อสอบ Short Answer    10 คะแนน 
- ข้อสอบ OSCE     20  คะแนน 
- ใบคดี Rape      10  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดเกรด 
ตัดเกณฑ์ผ่ำน ด้วย MPL ร่วมกับตัดเกรดอิงกลุ่ม ตำม Dewey B Stuit  
****โดยนิสิตแพทย์จะได้รับกำรตัดเกรดอิงกลุ่มรวมทั้งชั้นปี**** 
กรณีทุจริตกำรสอบด้วยวิธีใด ๆ นิสิตแพทย์จะถูกปรับให้ตกในรำยวิชำนั้น ๆ และให้ลงทะเบียนเรียน

ใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไป มติภำควิชำให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
เกณฑ์การสอบลงกองไม่ผ่าน (สอบซ่อม)  

หำกนิสิตแพทย์ สอบได้คะแนนไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ คณะกรรมกำรรำยวิชำพิจำรณำให้สอบแก้ตัว 1 ครั้ง 
โดยจะได้เกรด I และให้มำสอบซ่อม 1 ครั้ง โดยให้ท ำข้อสอบในส่วนที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำค่ำ MPL เมื่อท ำกำร
สอบผ่ำนจะได้เกรด C และหำกท ำกำรสอบซ่อมแล้วยังไม่ผ่ำน ภำควิชำฯ มีมติ จะไม่ปรับเกรด โดยจะให้เกรด 
D และให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีกำรศึกษำต่อไป มติภำควิชำให้ถือเป็นอันสิ้นสุด กรณีนิสิตแพทย์ได้เกรด I 
และไม่ได้แก้ไขเกรดภายในระยะเวลาหนึ่งปี เกรดจะถูกปรับตกตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯโดย
อัตโนมัติ 
 
*** อ้ำงอิงตำม “รำยงำนสัมมนำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและงำนบริกำร ครั้งที่ 9” วันที่ 24 
เมษำยน 2561      วำระท่ี 7 กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ นว 521     
 
Peer assessment การประเมินระดับรายวิชา 

***Peer assessment เพ่ือนประเมินเพ่ือน เจ้ำหน้ำที่และอำจำรย์ประเมินนิสิต จะเป็นตัวคูณที่ท ำให้
คะแนนปฏิบัติของ   

นิสิตในกลุ่มเดียวกันไม่เท่ำกัน*** 
***กำรประเมินโดยเจ้ำหน้ำที่เป็น Unsatisfied, Satisfied**** หำกนิสิตได้รับกำรประเมินเป็น 

Unsatisfied นิสิตจะต้องถูกเชิญเข้ำมำคุยกับคณะกรรมกำรกำรเรียนกำรสอนของภำควิชำ นว.521 
 
สรุปวิธีและรูปแบบที่น ามาใช้ในการสอน online ได้แก่ 

1. กำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำรกำรสอน upload หรือ scan QR Code  
2. กำรเลื อกใช้  Learning Management System (LMS) ที่ ใช้ ในกำรเรียนกำรสอน online 

มหำวิทยำลัยใช้ระบบ Microsoft team  
3. สร้ำงกลุ่มนิสิตและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ทั้งใน Microsoft team Line group Facebook ภำควิชำ 

และ/หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ  
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4. กำรสร้ำงสื่อกำรสอนออนไลน์  
- สื่อการสอน Active learning เช่น กำรใช้โปรแกรม Power point 365 ใช้วิธีอัดเสียงใน 

power point ทีละแผ่น แล้วแปลงเป็นไฟล์ MP4 หรือ กำรอัด video แล้ว upload ขึ้นใน
ระบบ google drive และส่ง link หรือ QR Code เพ่ือให้นิสิตสำมำรถเรียนได้ด้วยตัวเอง
และกลับไปทบทวนได้ด้วยตัวเองตำมสะดวก 

- วิธีและโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Formative test, Game online, Kahoot! Quiz 
5. สร้างคู่มือการเรียนการสอน online ในกำร orientation online เพ่ือให้นิสิตแพทย์สำมำรถเข้ำ

ไปดูรำยละเอียดและวิธีกำรเรียนกำรสอน เกณฑ์กำรประเมิน และท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยส่ง
ก่อนลงกอง (LogBook) 

6. กำรสอน 
- บรรยำย Live Talk: โดยใช้ระบบต่ำงๆ เช่น Microsoft Team, Google meet, Zoom 

หรือ Conference and discussion 2 ways communication 
- อัดวิดีโอล่วงหน้ำแล้วเปิดใน LMS 
- Video Call in Line group 

7. กำรเตรียม work assignment เช่น แบบฟอร์มเอกสำรทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ ภำพถ่ำยผู้ป่วยคดี 
Journal ข่ำวและค ำพิพำกษำคดีฟ้องร้องแพทย์ ภำพถ่ำยศพคดีที่น่ำสนใจ และ กำรมอบหมำย
งำนทำงผ่ำน LMS  

8. กำรตรวจงำนที่มอบหมำย อำจำรย์ตรวจงำน  ให้คะแนน และ Feedback ใน Assignment  
9. กำรสร้ำงแบบประเมินและกำรให้คะแนนนิสิตออนไลน์ตำมตำรำง Rubric Score ใน Google 

Form 
10. กำรสอบออนไลน์ สร้ำงข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และให้คะแนนทำงออนไลน์ ในกำรสอบ ประธำน

รำยวิชำก ำหนดเวลำเปิด-ปิด และส่ง Link ท ำข้อสอบให้นิสิต เมื่อถึงก ำหนดเวลำประธำนฯ ส่ง 
Password ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละกลุ่ม อำจำรย์ 5 ท่ำน คุมสอบทั้ง 5 กลุ่มไปพร้อมกัน 
โดยอำจำรย์ต้อง monitor นิสิตขณะท ำกำรสอบโดยให้เปิดกล้องในท่ำข้ำงเห็นขณะท ำข้อสอบ 
จนส่งข้อสอบตำมเวลำ 

11. กำรสร้ำงระบบ Student Self Reflection และ Feedback โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำ และส่งให้กับ
งำนแพทยศำสตรศึกษำ 

12. กำรพัฒนำสมรรถนะของอำจำรย์กำรจัดกำรสอนออนไลน์ 
8. Key Success Factor  

1. ควำมตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเรียนกำรสอนแบบ online กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
แบบ active learning กำรสร้ำงควำมรู้คู่ควำมน่ำสนใจของนิสิต และ กำร feedback กำร
สะท้อนควำมรู้สึกของนิสิตแพทย์ในทุกกิจกรรม 

2. กำรปรับตัวในกำรจัดกำรเรียนสอนในชั้นคลินิก จำกภำคปฏิบัติสู่ online mode เพ่ือให้นิสิต
แพทย์ปลอดภัยจำกโควิดในขณะเดียวกันต้องสำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเกณฑ์ 

3. ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำกลุ่มของนิสิตแพทย์ทุกคนทีเรียนนิติเวช 
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4. กำรพัฒนำตนเองของอำจำรย์ในกำรสอน online ด้วยเครื่องมือ Learning management 
system ประเภทต่ำงๆ และศักยภำพเฉพำะตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรสอน 

 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้  

1. กำรท ำ Logbook online 
2. กำรท ำ Student Self Reflection and Feedback online 
3. กำรจัดสอบ Online 
4. กำรพัฒนำระบบกำรประเมินนิสิตแพทย์ online 

 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
 ประสบความส าเร็จในแนวทางจัดการที่เหมาะสม 
 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดบรรลุในเรื่องใดบ้าง  
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนนิติเวช online อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัยในช่วงมีกำรระบำด

ของเชื้อ Covid-19 
2. ท่านคิดว่าเรื่องใดไม่บรรลุ  
- กำรจัดสอบ online อำจมีปัญหำทุจริต 
- เครือข่ำยระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียน อำจจะยังไม่มีควำมพร้อมและอ ำนวย

สำมำรถควำมสะดวกให้กับผู้เรียนอย่ำงรวดเร็ว 
- กำรเข้ำเรียน lecture online ทั้ง class และปิดกล้อง อำจท ำให้อำจำรย์ไม่สำมำรถประเมิน

กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสนใจของนิสิตได้ 
- ควำมแตกต่ำงของวิธีกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำน 
- อำจำรย์ไม่รู้จักนิสิตใน rotate ที่ไม่ใช่ที่ปรึกษำในกลุ่มของตัวเอง 

3. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ไม่มี 

4. ท่านสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างไร 
- สำมำรถไปทบทวนกระบวนกำรท ำงำน Plan Do Check Act และ หำกเกิดปัญหำในกำร

ท ำงำนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
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12. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 
 

  
 

  
         
 
     

             ลงชื่อ   .............................................. 
(แพทย์หญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ) 
หัวหน้ำภำควิชำนิติเวชวิทยำ 

 


