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 2. ผูเขารวมกิจกรรม 

 

1. แพทยหญิงนิโลบล   ยาทองไชย (ผูจัดการความรู KM   Manager) 
2. แพทยหญิงนิโลบล  ยาทองไชย (คุณอํานวย Facilitator)  
3. นางสาวสรัลรัตน   สุขศิลป  (คุณลขิิต Note Taker) 
4. แพทยหญิงพันธุทิพย สุวิทวัส  (คุณกิจ) 
5. แพทยหญิงณัฐิกานต อรรถปรียางกูร (คุณกิจ) 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตราการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ถึงแนวปฏิบัติ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การข้ึนปฏิบัติงานทางคลินิก และการสอบ สําหรับนิสิตแพทยทุกชั้นป ใหมี  
ประสิทธิภาพ 
 ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน จึงรวมกันจัดการความรูเรื่องการจัดสอบลงกอง เพ่ือใหอยูภายใตมาตราการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค 
 1. สรางกระบวนการจัดสอบและประเมินหัตถการทางเวชศาสตรฉุกเฉิน สําหรับนิสิตแพทยชั้นปท่ี 6 
อยางมีประสิทธิภาพ และอยูภายใตมาตราการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 

 
5. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด     
 1. กระบวนการจัดสอบและประเมิน มีประสิทธิภาพ อยูภายใตมาตราการปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อ COVID-19 

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

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

 

1. การจัดการความรูของ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง มาตรการการจัดสอบลงกอง เพ่ือปองกันโรคระบาด COVID-19 
วัน/เดือน/ป ท่ีจัดการความรู 5 พฤษภาคม 2563 

 

แบบสรุปการจัดการความรู 
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7. กระบวนการจัดการความรู  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

กําหนดหัวขอ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตราการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ถึง
แนวปฏิบัติสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
การข้ึนปฏิบัติงานทางคลินิก และการสอบ 
สําหรับนิสิตแพทยทุกชั้นป ใหมีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นควรนํามาจัดทํามาตราการปองกันใน
ระดับภาควิชาฯ 

อ.พญ.นิโลบล นําเสนอ ปรับ
รูปแบบการจัดสอบลงกองและสอบ
ประเมินหัตถการ จากเดิม คือการ
สอบลงกองแบบ OSCE ซ่ึงมีท้ัง
ขอสอบแบบอัตนัย และ การเขา
ฐานปฏิบัติกับหุนจําลอง โดยแยก
กําหนดการสอบเปน 2 ชวงเวลา 
คือ กําหนดการสอบลงกองแบบ
ขอสอบอัตนัย 1 รอบ และ สอบ
ประเมินผลหัตถการ 2 รอบ 
อ.พญ.พันธุทิพย เห็นดวย 
อ.พญ.ณัฐิกานต เห็นดวย 
คุณสรัลรัตน เห็นดวย 

คนหาสาเหตุ - การจัดสอบแบบเดิม ทําใหนิสิตตองใช
อุปกรณสอบ / ขอสอบ ชุดเดียวกันท้ังหมด 
- พ้ืนท่ีในการจัดสอบแบบเดิม มีจํากัดไม
สามารถเวนระยะหางไดตามมาตรการ 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 
 

คุณสรัลรัตน นําเสนอ 
การข้ึนปฏิบัติงานพรอมกันของทุก
ภาควิชา  มีผลตอการใชอุปกรณ
ชนิดเดียวกัน ใชพ้ืนท่ีเดียวกัน ใช
สนามสอบตรงกัน 
อ.พญ.นิโลบล นําเสนอ 
การจัดสอบรวมกันแบบเดิม ทําให
นิสิตและอาจารยคุมสอบ อยูใน
พ้ืนท่ีเดียวกันเปนเวลานาน อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยง 

วิธีการแกไข กําหนดการสอบเปน 2 ชวงเวลา คือ  
1.สอบลงกองแบบขอสอบอัตนัย 1 รอบ  
2.สอบประเมินผลหัตถการ 2 รอบ 

อ.พญ.พันธุทิพย นําเสนอ วิธีการ
จัดสอบแบบอัตนัย 
1. กําหนดพ้ืนท่ีจัดสอบเปน
หองเรียนรวมขนาดใหญ อากาศ
ถายเทสะดวก 
2. จัดโตะสอบ เวนระยะหาง
ระหวางโตะสอบ 1- 2 เมตร 
3. จัดทําขอสอบสําหรับนิสิตคนละ 
1 ชุด ปองกันการใชขอสอบซํ้า 
4. นิสิตนั่งประจําโตะสอบ ไม
เคลื่อนยายท่ีนั่ง 
อ.พญ.ณัฐิกานต นําเสนอ วิธีการ
จัดสอบประเมินหัตถการ 
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1. กําหนดพ้ืนท่ีจัดสอบ เปนหอง
แยก สําหรับสอบหัตถการ 2 หอง 
2. จัดเกาอ้ีนั่งรอสอบ เวน
ระยะหาง 1-2 เมตร 
3. ทําความสะอาดหุนจําลองกอน
การสอบ 
4. นิสิตลางมือดวยแอลกอฮอลลาง
มือ กอนเขาฐานปฏิบัติ 
คุณสรัลรัตน นําเสนอ  
1. แจงนิสิต สวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา ตลอดเวลาขณะ
เขาสนามสอบ 
2. อาจารยคุมสอบและเจาหนาท่ี
คุมสอบ สวมหนากากอนามัยหรือ
สวมหนากากผา ตลอดเวลาขณะ
คุมสอบ 
3. แจงนิสิตข้ึนบนอาคารโดยผาน
ชองทางท่ีมีเครื่องแสกนวัด
อุณหภูมิ ท่ีคณะแพทยศาสตรจัดไว 
4. ลงชื่อเขาสอบ 
5. แจงแมบานทําความสะอาด ฆา
เชื้อพ้ืนท่ีสอบ และ หองน้ํา สําหรับ
นิสิตเขาใช 
อ.พญ.นิโลบล แจงใหทุกคนปฏิบัติ
ตามมาตรการนี้อยางเครงครัด 

 
8. Key Success Factor (ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ สรปุจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)   
 1. การดําเนินการจัดสอบและการประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ อยูภายใต
มาตราการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัย 
  
9. นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 
  แผนพับ 

   โปสเตอร 
   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 
   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ เชน Website ระบุ.................................................................  
 
10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  
  การจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อยูภายใตมาตราการปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัย  
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11. After Action Review (AAR)  
1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

การจัดสอบและประเมินผลมีคุณภาพเทาเดิม และมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค ท่ี
สามารถนําไปปรับใชกับเหตุการณไมคาดคิดท่ีอาจจะเกิดในอนาคตได 
2. ทานคิดวาเรื่องใดท่ีไมบรรลุ 

ไมมี 
3. ทานตองการปรับข้ันตอนการทํางานใดบาง 

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของอาจารยฝงโรงพยาบาลชลประทาน 
4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

ขอตัวแทนของอาจารยฝงโรงพยาบาลชลประทานรวมแสดงความคิดเห็น ในการจัดการความรู 
12. ขอเสนอแนะ 

ไมมี 
13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

     
 
 
  .................................................................... 

                                                                                   (แพทยหญิงนิโลบล  ยาทองไชย) 
                                                                                  หวัหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 


