
ขอเสนอแนะของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

ตอการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับท่ี 2) 

 

ขอเสนอแนะนี้ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) จัดทำเพ่ือใหสถาบันผลิตแพทยได

ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิกและคลินิกในปการศึกษา 2563 

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักคือ 

ความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาแพทย ตลอดจนอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  

กสพท มีความปรารถนาใหสถาบันผลิตแพทยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาแพทยเปน

หลัก แตอยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนและการวัด และประเมินผลตามหลักสูตรตองปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับสถานการณและบริบทของพื้นที่ที่แตกตางกันโดยใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันผลิตแพทย โดยท่ี

เกิดผลกระทบตอคุณภาพการศึกษานอยที่สุดเพ่ือใหสังคมมั่นใจไดวา ณ สถานการณปจจุบัน กระบวนการผลิต

แพทยยังมีสงผลใหบัณฑิตแพทยมีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไวในหลักสูตรทุกประการ และยังคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของผูปวย 

การจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลตองใชมาตรการเวนระยะหางทางกายภาพ 

(physical distancing) และมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด 

 

 

 

ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2-3 

1. การเรียนการสอน สามารถจัดแบบออนไลนในรูปแบบที่อาจารยจัดการสอนสด (live or real-time)  

และรูปแบบที่อาจารยบันทึกการสอนในรูปวีดิทัศนลวงหนาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาแพทยศึกษาดวยตนเอง 

(video on demand) สถาบันผลิตแพทยอาจพิจารณาสอนในรูปแบบกลุมยอยผานโปรแกรมการประชุม

ทางไกล หากจัดการสอนในหองเรียนตองจำกัดจำนวนนิสิตนักศึกษาแพทย 

2. กรณีการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ สถาบันผลิตแพทยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูดวย 

สื่อทดแทน เชน การใชโปรแกรมแสดงหองปฏิบัติการเสมือนจริง (virtual lab), วิดีโอสาธิต, การทำรายงาน 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

หากจัดการสอนในหองปฏิบัติการตองจำกัดจำนวนนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4-5 

3. การเรียนภาคทฤษฎ ีสถาบันผลิตแพทยสามารถสอนแบบออนไลน ทั้งแบบ real-time และ video  

on demand หากจัดการสอนในหองเรียนตองจำกัดจำนวนนิสิตนักศึกษาแพทย 

ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอน 
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สถาบันผลิตแพทยอาจพิจารณาสอนในรูปแบบกลุมยอยผานทางโปรแกรมการประชุมทางไกล และควรสอน

เสริมเรื่องการปองกันตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงตอการรับและแพรกระจายเชื้อ  

4. การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันผลิตแพทยควรจัดใหนิสิตนักศึกษาแพทยศึกษาในสภาพแวดลอมท่ี 

ปลอดภัย และจำกัดจำนวนนิสิตนักศึกษาแพทยตอกลุมเพ่ือลดภาวะแออัด ไดแก 

4.1 การเรียนในสถานการณจำลอง 

4.2 การฝกปฏิบัติกับผูปวยที่ผานกระบวนการคัดกรองอยางเครงครัด 

4.3 การฝกปฏิบัติทักษะหัตถการกับหุนจำลอง 

4.4 การเตรียมอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสมเมื่อมีการสัมผัสผูปวย 

4.5 การจัดกิจกรรมใหความรูและฝกทักษะที ่จำเปนกอนการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและการฝก

ปฏิบัตหิัตถการท่ีเก่ียวกับการปองกันการรับและแพรกระจายเชื้อ 

4.6 การเลือกชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติที่เหมาะสมและปลอดภัยตอนิสิต

นักศึกษาแพทย 

5. การจัดตารางกลุมเรียน และการกำหนดปฏิทินการศึกษา 

5.1 สถาบันผลิตแพทยอาจพิจารณาไมเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาเพื่อไมใหมีผลกระทบตอการขึ้น

ศึกษาในชั้นปถัดไป ถามีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาตองคำนึงถึงผลกระทบตอการสอบเพื่อ

รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม การตรวจคัดเลือกเกณฑทหาร การปฏิบัติงานชดใช

ทุน และการสมัครหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจำบาน 

5.2 การจัดกลุ มเรียนตองคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาแพทยเปนหลัก โดยหัวขอ

ประสบการณการเรียนรูภาคทฤษฎีสามารถจัดการสอนแบบออนไลน 

5.3 เพื่อเปนการประวิงระยะเวลาการฝกปฏิบัติกับผูปวยออกไปจนกวาสถานการณจะดีขึ้น สถาบัน

ผลิตแพทยสามารถแยกการเรียนการสอนแตละรายวิชาหรือกลุมเรียนโดยใหศกึษาภาคทฤษฎีของ

ทุกรายวิชากอน แลวจึงใหฝกปฏิบัติในชวงปลายปการศึกษา ทั้งนีส้ถาบันผลิตแพทยตองพิจารณา

จัดกิจกรรมทบทวนความรูภาคทฤษฎีตามความเหมาะสมกอนฝกปฏิบัต ิ

6. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกนอกสถาบันผลิตแพทย ควรงดเพ่ือความปลอดภัยของนิสิต 

นักศึกษาแพทย 

7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กีฬา งานประเพณีของสถาบันผลิตแพทย การออกคาย ควรงด  

ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

8. การเคลื่อนยายนิสิตนักศึกษาแพทยระหวางวิทยาเขต/สถาบันสมทบ สถาบันผลิตแพทยควรงดการ 

เคลื่อนยายและจัดประสบการณการเรียนรูชดเชยตามความเหมาะสม 

9. สถาบันผลิตแพทยอาจพิจารณาปรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อคงแผนการศึกษา เชน ลดระยะเวลา 

ปดภาคการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 

นิสิตนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 ถือเปนสมาชิกของทีมบริบาลผูปวย การจัดการเรียนการสอนจำเปนตอง

ปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมเพ่ือไมใหกระทบการปฏิบัติงานของทีมบริบาลผูปวย ดังนี ้

11. การจัดตารางกลุมเรียนและการกำหนดปฏิทินการศึกษา 

11.1  สามารถจัดการศกึษาตามปกติ ไมจำเปนตองปรับเปลี่ยนปฏิทินปการศึกษา 

11.2  ควรจัดกิจกรรมทบทวนความรูและทักษะเก่ียวกับการรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวม และจัดอบรมยอยในแตละกลุมเรียน เพื่อใหทราบแนว

ทางการฝกปฏิบัติที่อาจมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปในแตละกลุมเรียน 

11.3  เพ่ือความปลอดภัยของผูปวยที่ไมไดรับเชื้อ นิสิตนักศึกษาแพทยตองปฏิบัติตามแนวทางที่ ศบค.   

 กำหนดในชวงระยะ 14 วันกอนฝกปฏิบัติงาน เชน การปองกันตนเองไมใหไดรับเชื ้อในที่  

 สาธารณะ การไมเขารวมชุมนุมใด ๆ ที่มีคนจำนวนมาก การโดยสารยานพาหนะ และการไมไป 

อยูในที่ที่มีความเสี่ยงสูง  

12. การฝกปฏิบัติงานที่หอผูปวย หองตรวจ หองผาตัด หองคลอด หองฉุกเฉิน 

12.1  สถาบันผลิตแพทยตองจัดอุปกรณปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสมใหเพียงพอกับความตองการ 

ทั้งนี้ควรคำนึงถึงระดับความเสี่ยงของผูปวยแตละราย 

12.2  นิสิตนักศึกษาแพทยสามารถฝกปฏิบัติทักษะหัตถการ หรือเขาชวยผาตัดไดตามที่หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันผลิตแพทยกำหนด อยางไรก็ตามอาจพิจารณาความเหมาะสมใน

การทำหัตถการที่มีความซับซอน เสี่ยงตอการรับหรือแพรกระจายเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นกับวิจารณญาณ

และความรับผิดชอบของอาจารย และความสมัครใจของนิสิตนักศึกษาแพทยดวย 

13. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกนอกสถาบันผลิตแพทย ควรงดการสงนิสิตนักศึกษาแพทย 

เนื่องจากเปนการเพิ่มภาระใหแกบุคลากรของสถาบันผลิตแพทยอื่น และอาจเพิ่มความเสี่ยงตอนิสิตนักศึกษา

แพทยที่ไปฝกปฏิบัติงานในสถานการณท่ีมาตรการความปลอดภัยอาจไมเพียงพอ 

14. การเคลื่อนยายนิสิตนักศึกษาแพทยระหวางวิทยาเขต/สถาบันสมทบ  

14.1  ถาเปนการเคลื่อนยายเพื่อใหไดรับประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย อันเนื่องจากบริบทที่  

ตางกันของวิทยาเขต/สถาบันสมทบ สถาบันผลิตแพทยควรมีการวางแผนการเคลื่อนยายโดย

ไมใหมีผลกระทบตอมาตรการ physical distancing ในขณะโดยสารในยานพาหนะ 

14.2  สถาบันผลิตแพทยตองมีมาตรการเตรียมความพรอมกรณีนิสิตนักศึกษาแพทยเจ็บปวย หรือ

สงสัยวาปวย ณ วิทยาเขตอื่น/สถาบันสมทบ 

14.3  หากสถาบันผลิตแพทยตองการเคลื่อนยายนิสิตนักศึกษาแพทย ใหสถาบันผลิตแพทยประเมิน

มาตรฐานของสถาบันสมทบที่จะเปลี่ยน ดำเนินการเคลื ่อนยาย และแจงแกสถาบันรับรอง

มาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร (สมพ.) 
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15. การฝกปฏิบัติงานตองยึดถือความสมัครใจอยางเครงครัด ควรเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาแพทยที่ไม 

สบายใจ หรือไมเต็มใจจะฝกปฏิบัติงานในหวงเวลาสถานการณดังกลาว โดยมีสิทธิขอเลื่อนการฝกปฏิบัติงานไป

กอนของแตละกลุมเรียน ทั้งนี้สถาบันผลิตแพทยตองแจงนิสิตนักศึกษาแพทยวา การกระทำดังกลาวอาจจะ

สงผลตอวันที่จะสำเร็จการศกึษาและการปฏิบัติงานชดใชทุน 

16. สถาบันผลิตแพทยอาจพิจารณาปรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือคงแผนการศกึษา เชน ลดระยะเวลา 

ปดภาคการศึกษา 

17. การดำเนินการตามขอ 11-16 ขางตน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณเฉพาะหนา ข้ึนอยูกับ 

ปจจัยตอไปนี้ คือ สถาบันผลิตแพทยอยูในเขตพ้ืนที่ระบาดอยางหนักหรือมีความเสี่ยงสูง ความเพียงพอของชุด

ปองกันตนเอง (PPE) อัตรากำลังบุคลากร ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส สถานที่กักตัว/นอนพักรักษาตัว 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการของสถาบันผลิตแพทย 

เพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนเปนไปตามขอแนะนำ สถาบันผลิตแพทยควรคำนึงถึง

ปจจัยสงเสริมดังตอไปนี ้

18. ความสามารถในการเขาถึงบทเรียนออนไลนของนิสิตนักศึกษาแพทยอยางทั่วถึงและเทาเทียม ความ 

เสถียรของระบบ และสามารถรองรับนิสิตนักศึกษาแพทยในปริมาณที่เพียงพอในเวลาเดียวกัน การจัดหาบัตร

อินเทอรเน็ตอยางทั่วถึง 

19. ความปลอดภัยทางไซเบอรจากการใชบทเรียนออนไลน โดยจัดใหมีหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้ 

เปนผูใหการสนับสนุนระบบดังกลาว และมีชองทางใหคำปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาแพทยและอาจารยได

ตลอดเวลา 

20. การจัดความชวยเหลือแกอาจารยผูสอนดานการจัดทำบทเรียนออนไลนและการใชโปรแกรมการ 

ประชุมทางไกลเพ่ือการสอนแบบ real-time โดยอาจจัดอบรมเปนรายหัวขอแกอาจารยผูสอนและเจาหนาท่ีที่

เก่ียวของ 

21. ระบบการใหคำปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาแพทยที่อาจมีความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณการแพร 

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีเปลี่ยนไป  

22. ประกาศแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองของนิสิตนักศึกษาแพทย ในกรณีทีเ่จ็บปวยหรือสงสัยวาปวย  

สัมผัสหรือสงสัยวาสัมผัสใกลชิดผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผูปวย PUI ตลอดจนการใหสวัสดิการ/

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจหาเชื้อและดูแลรักษาจากกรณีดังกลาว  

 

 

 

ขอเสนอแนะแนวทางนี ้จัดทำบนพื้นฐานวา ผู อานมีความคุ นเคยและมีความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับ

กระบวนการวัดและประเมินผล และเขาใจคุณสมบัติดาน validity และ reliability ของการวัดและประเมินผล 

ขอเสนอแนะดานการวัดและประเมินผล 
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โดยจัดทำเปนหมวดหมูไดแก ผูบริหารสถาบันผลิตแพทย อาจารยผูสอน และนิสิตนักศึกษาแพทย ทั้งนี้

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทความทางวิชาการในเว็ปไซตของ กสพท 

 

ขอเสนอแนะสำหรับผูบริหารสถาบันผลิตแพทย 

23. ควรจัดใหมีอุปกรณและโปรแกรมสำหรับการวัดและประเมินผล ไดแก hardware, software  

และ power supply ที่ไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ 

24. การจัดหา software เพ่ือการวัดและประเมินผล ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบ และการ 

ปองกันการทุจริตในการวัดและประเมินผลเปนสำคัญ 

25. ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและทำการซอมสถานการณจำลองในกรณีอุปกรณและโปรแกรมม ี

ปญหา เพ่ือทดสอบระบบสำรองและระบบเรียกคืนขอมูล  

26. ควรจัดการประเมิน formative assessment โดยจำลองรูปแบบการวัดและประเมินผลแบบ  

summative assessment เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของเกิดความคุนเคย และเปนการตรวจสอบจุดบกพรองของ

ระบบ 

27. ควรจัดระบบสนับสนุนนิสิตนักศึกษาแพทยในการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่จำเปนตอการวัด 

และประเมินผลเพ่ือนิสิตนักศึกษาแพทยสามารถขอความชวยเหลือจากสถาบันผลิตแพทยไดทันทวงท ี

 

ขอเสนอแนะสำหรับอาจารยผูสอน 

28. ควรเลือกระบบการวัดและประเมินผลทีส่ถาบันผลิตแพทยสนับสนุน ซึ่งผานเงื่อนไขดานความ 

ปลอดภัย อีกทั้งเปนการสรางความคุนเคยตอนิสิตนักศึกษาแพทย โดยไมตองเรียนรูระบบใหมทุกครั้งที่เปลี่ยน

ผูสอน 

29. อาจพิจารณาปรับเนื้อหาของการวัดและประเมินผล ใหมีความตรง (validity) สูงขึ้น โดยอาศัย 

คุณลักษณะของ multimedia เชน ใชเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแทนขอความ (text) รวมไปถึงอาจอนุญาตให

นิสิตนักศึกษาแพทยสงไฟลบันทึกทักษะของนิสิตนักศกึษาแพทยที่ตองการประเมิน แทนการสังเกตเฉพาะหนา 

30. ควรศึกษาระบบการวัดและประเมินผลที่สถาบันผลิตแพทยสนับสนุน วามีรูปแบบการวัดและ 

ประเมินผลรูปแบบอื่นอีกหรือไม นอกเหนือจากรูปแบบคำถามปรนัย (multiple choice question) ในรูป

ขอความ (text) เชน การตอบคำถามดวยการ drag & drop การใช simulation รวมในการประเมินผล การ

เขียน/พิมพ/สงภาพคำตอบ 

31. หากใหนิสิตนักศึกษาแพทยศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกัน และถูกประเมินดวยรูปแบบที่ตางกัน  

ผูสอนตองมั่นใจถึงความเปนธรรมตอทุกฝายที่เก่ียวของและมาตรฐานท่ีเทียบเคียงได 

32. หลีกเลี่ยงการใชขอสอบที่ผานการสอบในรูปแบบออนไลนซ้ำ เนื่องจากขอสอบดังกลาวมีโอกาสที่จะ 

ถูกสำเนาผานการคัดลอกหนาจอ (screen capture) หรือการถายภาพหนาจอ 
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ขอเสนอแนะสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

33. ควรทำความคุนเคยกับระบบการวัดและประเมินผลทีส่ถาบันผลิตแพทยเลือก โดยเขารวมการประเมิน  

formative assessment หรือการทดสอบระบบตามทีส่ถาบันผลิตแพทยกำหนด 

34. ควรจัดสิ่งแวดลอมที่ปราศจากสิ่งรบกวนตลอดชวงเวลาการวัดและประเมินผล 

35. ควรตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่จำเปนตอการวัดและประเมินผล จัดเตรียม

ระบบสำรอง เชน โทรศัพทมือถือ tablet เครื่องคอมพิวเตอร หากระบบหลักมีปญหา รวมไปถึงระบบไฟฟา

สำรอง 

36. ไมแสดงพฤติกรรมเจตนาทุจริตหรือสอวาทุจริตในการวัดและประเมินผลเนื่องจากการทุจริตในบาง 

ลักษณะเปนความผิดกฎหมายอาญาแผนดิน ควรแจงอาจารยผูสอนหรือกรรมการคุมสอบหากเห็นโอกาสหรือ

ชองทางที่อาจเกิดการทุจริตได 

 

 

  

37. หากไมอนุญาตใหสืบคนขอมูล ไมอนุญาตใหปรึกษาผูอ่ืน หรือไมอนุญาตใหกระทำการใด ๆ อันอาจ 

เปนการทุจริตระหวางการวัดและประเมินผล อาจารยหรือกรรมการคุมสอบจะตองระบุเปนลายลักษณอักษร 

และแจงนิสิตนักศึกษาแพทยทราบลวงหนา 

38. ตองมีการยืนยันตัวนิสิตนักศึกษาแพทยในชวงเวลาการวัดและประเมินผล เชน การใชโปรแกรมการ 

สอนออนไลนมาใชในการเฝาสังเกตพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาแพทยผานกลอง 

39. ระบบการวัดและประเมินผลทีส่ถาบันผลิตแพทยเลือก ควรมีความสามารถพ้ืนฐานในการปองกันการ 

ทุจริต เชน การสุมขอสอบคูขนานมาใชกับผูเขาสอบตางคน การสลับลำดับขอสอบ การสลับลำดับตัวเลือก 

การจำกัดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนตัวเลือกของผูเขาสอบ การแสดงขอสอบบนหนาจอเพียงครั้งละ 1 ขอ การ

ไมอนุญาตใหยอนกลับไปทำขอสอบที่ทำผานมาแลว การวิเคราะหความคลายกันของการเลือกตัวลวงของผูเขา

สอบ เปนตน 

40. ควรคำนวณระยะเวลาการวัดและประเมินผลใหกระชับ ไมเผื่อเวลามากจนเกินไปเพ่ือลดโอกาสการ 

ทุจริต 

41. ควรตระหนักวา การวัดและประเมินผลออนไลนเปดโอกาสใหมีการทุจริตไดงาย ในปจจุบันยัง 

ไมมีระบบการวัดและประเมินผลใดที่ปองกันการทุจริตไดอยางสมบูรณ 
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