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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 

Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 
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ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะ/วทิยาลัย     แพทยศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลกัสตูร     :     1202 

 ภาษาไทย        :     หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

                                     สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

 ภาษาอังกฤษ         :     Bachelor of Science in Emergency Medical Operation 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)     :     วิทยาศาสตรบัณฑติ (ปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย) 

 ช่ือยอ (ไทย)     :     วท.บ. (ปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Emergency Medical Operation) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Emergency Medical Operation) 

 

3. วชิาเอก 

ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

      140 หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาตร ี4  ป 
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 5.2  ภาษาท่ีใช 

 ภาษาไทย 

  

 5.3  การรับเขาศกึษา 

   รับนสิติไทยหรอืตางชาติที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

  

 5.4  ความรวมมอืกับสถาบันอ่ืน   

   5.4.1 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีความรวมมือกับ โรงพยาบาล          

พุทธชินราช โรงพยาบาลนครพิงค และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลเลดิสนิ

และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนสถาบันรวมผลิตจัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติ             

ในช้ันปที่ 4 และมีความรวมมือกับโรงพยาบาลพะเยาเปนสถาบันรวมผลติ โดยแบงเปนแหลงฝก

ภาคสนามของนสิติช้ันปที่ 1-3 

  5.4.2 คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา มีความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนย และ

โรงพยาบาลทั่วไปในการจัดการเรยีนการสอน และเปนแหลงฝกปฏิบัตกิาร (สํารอง) สําหรับนสิิต

ช้ันปที่ 4 ในรายวิชาการฝกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 1, การฝกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย 2 และการฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 3 ไดแก 

  1. โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

  2. โรงพยาบาลเลดิสนิ 

  3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี

  4. โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

  5. โรงพยาบาลพระนัง่เกลา 

  6. โรงพยาบาลศูนยอุตรดติถ 

  7. โรงพยาบาลศนูยขอนแกน 

  8. โรงพยาบาลสกลนคร 

  9. โรงพยาบาลมหาสารคาม 

  10. โรงพยาบาลลําปาง 

  11. โรงพยาบาลแพร 

  12. โรงพยาบาลหลมสกั 

  13. โรงพยาบาลเพชรบูรณ 

  14. โรงพยาบาลลําพูน 

  15. โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
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  16. โรงพยาบาลบรุรีัมย 

  17. โรงพยาบาลอําเภอในภาคเหนอืไดแก 

   17.1 จังหวัดเชียงราย ไดแก โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลแมลาว โรงพยาบาล

เวียงเชียงรุง โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลแมจัน 

    17.2 จังหวัดพะเยา ไดแก โรงพยาบาลแมจัน โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาล

เชียงมวน 

    17.3 จังหวัดเชียงใหม ไดแก โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลดอยสะเกด็  

    17.4 จังหวัดนาน ไดแก โรงพยาบาลทาวังผา โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปว 

    17.5 จังหวัดแพร ไดแก โรงพยาบาลสูงเมน และโรงพยาบาลลอง 

    17.6 จังหวัดลําปาง ไดแก โรงพยาบาลสบปราบ  

 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

  ใหปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559 เปดสอนภาคการศึกษาภาคตน 2559 ปการศึกษา 2559 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553  

 6.2 คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่11 วันที่ 22 

เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 9 

 (2558) วันที่ 16 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 102 

(3/2559) วันที่ 9 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2559           

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  3/2559 วันที่  3         

เดอืน เมษายน พ.ศ. 2559  

 6.6 สภาวิชาชีพ คณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาและอบรมผู

ปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย และวิทยฐานะแกผูผาน

การศึกษาและฝกอบรม (อศป.) และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดรับรอง

หลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 27 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ในปการศกึษา 2561  

 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏบิัตไิดหลังสําเร็จการศกึษา  

  8.1 เป นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (Paramedic) ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบัน/ สํานัก/ หนวยงานดานการแพทยฉุกเฉิน

 รวมทั้งสามารถศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาที่

 เกี่ยวของ  

 8.2 นักวิจัยดานการแพทยฉุกเฉนิและสาธารณสุข 
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9.  ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตาํแหนง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นายวรีะพล  จันทรดย่ิีง 

 

31002000XXXXX ศาสตราจารย FRCP 

 

FAFPM 

 

FRCP 

 

 

ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

วท.บ. 

- 

 

- 

 

- 

 

 

สูตศิาสตรการเจรญิพันธุ 

สูตศิาสตรและนรเีวชวทิยา 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

Fellow of Royal College of 

Physician of London 

Fellow Academy of Family 

Physician of Malaysia 

Fellow of Royal College of 

Physician of Edinburgh, 

United Kingdom 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

2551 

 

2549 

 

2548 

 

2548 

2526 

2522 

2520 

2 นางสาวทววีรรณ  ศรสีุขคํา 

  

36599006XXXXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

ประกาศนยีบัตร 

พยาบาลเฉพาะทาง 

เกยีรตบิัตร 

ประชากรศกึษา 

การเจรญิพันธุและวางแผนประชากร 

สาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป(การรักษา 

พยาบาลเบื้องตน) 

การปฏิบัตกิารฉุกเฉนินอก 

โรงพยาบาลสําหรับพยาบาลวชิาชพี 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สภาการพยาบาล 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

2556 

2535 

2556 

 

2557 

 
 

5 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

    ส.บ. 

 

ปพ.ส. 

สาธารณสุขศาสตร 

 

พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ ชัน้สูง

(เทยีบเทาปรญิญาตร)ี 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พษิณุโลก 

2531 

 

2527 

3 นางสาวนงลักษณ  แกวทอง 35205001XXXXX อาจารย วท.ม. 

พย.บ. 

สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2550 

2545 

4 นางอรทัย  เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย วทม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2552 

2543 

5 นางสาวเพ็ญนภัิท  นภีรงค 11007000XXXXX อาจารย ว.ว. 

ประกาศนยีบัตร

ชัน้สูง 

ประกาศนยีบัตร 

พ.บ. 

วท.บ. 

รังสวีทิยาวนิจิฉัย 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ 

 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2558 

 

2558 

2552 

2550 

6 นายวรีะชัย  จําเรญิดารารัศมี 

 

 

35101005XXXXX 

 

 

อาจารย 

 

 

 

ว.ว. 

ประกาศนยีบัตร

ชัน้สูง 

พ.บ. 

เวชศาสตรครอบครัว 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ      

(เวชปฏิบัตทิั่วไป) 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2520 

2517 

 

2516 
 

 

6 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

7 นายบุญฤทธิ์  คําทพิย 35398000XXXXX อาจารย 

 

ว.ว. 

ประกาศนยีบัตรชัน้สูง 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม                 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2551 

2549 

2548 

8 นายเธยีรชัย  คฤหโยธนิ 

 

 

 

 

 

31015001XXXXX อาจารย ว.ว. 

อ.ว. 

 

ประกาศนยีบัตร 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

ศัลยศาสตร 

เวชศาสตรปองกันสาขาสุขภาพจิต

ชุมชน 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

 

วทิยาลัยแพทยศาสตร 

พระมงกุฎเกลา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2527 

2554 

 

2557 

 

2521 

2519 

9 นายเอนก  สุภาพ 

 

 

36206000XXXXX 

 

อาจารย 

 

 

ว.ว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัย                

นวมินทราธริาช 

มหาวทิยาลัยรังสติ 

2551 

 

2542 

10 นายเทพนฤมิตร  เมธนาวนิ 35605003XXXXX อาจารย ประกาศนยีบัตร 

พ.บ. 

วท.บ. 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2558 

2516 

2513 

 
7 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน  

หลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11          

(พ.ศ 2555-2559) มุงสรางภูมิคุมกันในมิตติางๆ ใหแก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

โดยใชแนวคดิ และทศิทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยนื ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 มีการเช่ือมโยงมากข้ึน ทั้งทุน

มนุษย ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน และทุนทาง

วัฒนธรรม ที่จะเช่ือมโยงกับทุนอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาสังคม  และพัฒนาความสามารถ                        

ในการแขงขัน รวมทั้งการสรางพันธมิตร และการพัฒนาในประชาคมโลก การประเมิน

สถานการณความเสีย่ง และการสรางภูมคุมกันของประเทศดานเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม

เนนการใหความสําคัญกับการจัดบรกิารพื้นฐานทั้งดานสุขภาพ การศึกษา การเปดพื้นที่เรียนรู 

ใหกวางขวางผานสื่อสรางสรรคตางๆ และการจัดสวัสดิการ และการคุมครองทางสังคมจาก

ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาลอันจะนําไปสูการมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน การเปดการคา

และการลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค การปรับตัวทางเศรษฐกิจสูฐานความรูสงผลให 

มีการเปดเสรกีารคาบรกิาร และสรางกฎระเบยีบดานทรัพยสนิทางปญญามากข้ึน ภาวะโรครอน

เริ่มสงผลใหมีกฎกตกิา ดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง  

ประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญไดเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุมานานกวา 40-50 ป เชน 

ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมรกิา อิตาลี สงิคโปรและญ่ีปุน สวนประเทศที่กําลังพัฒนา เชน เกาหล ี 

จนี อินโดนเีซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุในชวง 5 ป ที่ผานมา 

และในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 องคการอนามัยโลกคาดวา ในป 1970 ถึงป 2025 ประชากร

ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 223 จาก 694 ลานคนเปน 1.2 พันลานคนป 2025 และคาดวา         

ป 2050 จะมีประชากรสูงอายุในโลกประมาณ 2 พันลานคน (WHO, 2002) สําหรับ ในประเทศ

ไทยจํานวนผูสูงอายุในโลกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน ดังรายงานสถานการณ ผูสูงอายุไทย          

พ.ศ. 2552 ดังที่ (สมศักดิ์ ชุณหรัศม, 2552) พบวา ในป พ.ศ.2503 ประชากรอายุตัง้แต 60 ปข้ึน

ไปมีเพียง 1.5 ลานคนหรือประมาณรอยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมดเทานั้น ในป 2556 

สถาบันวิจัย และพัฒนาผูสูงอายุไทย ระบุวาป 2556 ขนาดของประชากรตั้งแตอายุ 60 ปข้ึนไป   

มีมากถงึ 9.6 ลานคน เพ่ิมเปน 6.4 เทา หรอืคิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากร 
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ผลตามมาจากการมีจํานวนผูสูงอายุ คือระบบบริการสุขภาพตองเปลี่ยนชไปภาครัฐ        

ตองรับภาระคาใชจาย ในการรักษาผูสูงอายุอันเกิดจากโรคเรื้อรัง รายงานสถาบันวิจัย และ

พัฒนาผูสูงอายุไทย ระบุวา พ.ศ. 2556 ผูสูงอายุรอยละ 53 มีอาการสําคัญจากโรคเรื้อรัง ไดแก           

ความดันโลหิตสูง/ไขมัน ซ่ึงโรคเหลานี้เปนสาเหตุของการเกิดโรคฉุกเฉิน เชน โรคหลอดเลือด

สมอง นอกเหนือจากนี้ยังพบวา มีการพลัดลมซ่ึงสํานักควบคุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุขระบุวา อัตราตาย และโรคอ่ืนที่เกี่ยวกับการเสื่อมทางรางกายของผูสูงอายุ 

ที่สงผลใหผูสูงอายุเจ็บปวยฉุกเฉิน ดังรายงานการวิจัยยังระบุวาจํานวนผูรับบริการฉุกเฉิน         

ในกลุมผูสูงอายุไดเพ่ิมข้ึนอยางมาก โรคที่ผูสูงอายุมารับบรกิารฉุกเฉนิที่ตกึฉุกเฉนิในโรงพยาบาล

สวนใหญ เปนปญหาดานการแพทย และการบาดเจ็บ (Keskinoglu, et al., 2010) สอดคลองกับ

องคการอนามัยโลก ยังไดระบุวากลุมอายุที่ปวยเปนโรคไมติดตอไดแก โรคหลอดเลือดสมอง     

โรคความดัน เบาหวานมากที่สุดคือ กลุมผูสูงอายุ (WHO, 2002) ซ่ึงโรคเหลานี้ยังเปนสาเหตุนํา      

ที่ทําใหเกดิการเจ็บปวยฉุกเฉนิไดทัง้สิ้น  

  การเจ็บปวยฉุกเฉิน เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเกือบทุกประเทศท่ัวโลก 

รวมถงึประเทศไทย ซ่ึงการเจ็บปวยฉุกเฉนิจะครอบคลุมโรคภัยทุกชนดิ นับตัง้แตการปวยฉุกเฉิน

ดวยโรคเฉียบพลัน และโรคเรื้อรังที่กอใหเกิดการปวยฉุกเฉินจากอาการของโรคกําเริบ หรือ                        

มีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และสาธารณภัย ทัง้นี้โรคหัวใจ และ

หลอดเลอืด เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยฉุกเฉิน และเปนสาเหตุการเสยีชีวติที่มีอัตราสูงข้ึน

เรื่อยๆ โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือแตกจาก

การศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2544, อางถึงใน วิทยา ชาติบัญชาชัย, 2545) 

พบวา รอยละ 70 ของภาวะหัวใจหยุดทันท ี(Sudden cardiac arrest) เกดิข้ึนที่บาน และมากกวา

รอยละ 90 เกิดนอกโรงพยาบาล ซ่ึงผูปวยฉุกเฉินดังกลาวตองการการดูแลชวยเหลือภายใน         

3 - 5 นาท ีเพื่อใหมีโอกาสรอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 อุบัติเหตุโดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุจราจร เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากเปนอันดับ        

ที่ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลอืด ดังที่สํานักนโยบาย และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

ระบุวา ป พ.ศ. 2556 มีผูเสียชีวิต 14,789 คน คิดเปนอัตรา 22.89 ตอประชากร 100,000 คน 

โดยทุกๆวันจะมีคนไทยเสียชีวติจากอุบัตเิหตุทางถนนเกือบ 41 คน นอกจากนี้สํานักระบาดวทิยา 

รายงานวาป พ.ศ. 2555 ขอมูลเครือขายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ ณ ปจจุบัน 33 แหง พบวา  

มีผูบาดเจ็บรุนแรงจากทุกสาเหตุรวมกัน 171,232 ราย จํานวนผูบาดเจ็บดังกลาวจะซ่ึงสงผลตอ

ความพิการ และเปนภาระตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติอยางมาก (วิทยา ชาตบัิญชาชัย, 

2545)  
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 ขอมูลสถิติของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (2554) พบวา มีผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

ประมาณ 12 ลานครั้งตอป ซ่ึงเปนผูเจ็บปวยวิกฤติ และเรงดวนประมาณรอยละ 30 ซ่ึงคาด

ประมาณวามีผูจําเปนตองไดรับการบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิต อวัยวะ หรือ        

การทํางานของระบบอวัยวะสําคัญที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิตปละ 4 ลานครั้ง          

ซ่ึงในจํานวนนี้ มีผูเจ็บปวยฉุกเฉนิเสียชีวตินอกโรงพยาบาลประมาณ 6,000 คน ทัง้นี้หากมีระบบ

การแพทยฉุกเฉนิที่มีประสทิธภิาพ จะชวยรักษาชีวติผูเจ็บปวยฉุกเฉนิดังกลาวไดถงึรอยละ 15-20 

หรอืปละ 9,000 – 12,000 คน แตจากการศึกษาของสํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

(2550) พบวาหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในปจจุบัน ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน                

แกผูเจ็บปวยฉุกเฉนิเพียงรอยละ 8.04 ของจํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉนิที่จําเปนตองไดรับการบรกิาร

ทัง้หมดเทานัน้ 

 นอกจากนี้แนวโนมภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงข้ึน ทั้งอุบัติภัยจากธรรมชาติ ภัยที่มนุษย        

กอข้ึน ภัยจากเทคโนโลยี และภัยโรคระบาด มีแนวโนมทวีมากข้ึนในขอบเขตท่ัวโลก ทั้งในดาน

ความรุนแรง ความถี่ และขอบเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ทําใหจํานวนผูปวยฉุกเฉินเพ่ิมจํานวน

มาก ข้ึน ดังรายงานของสํานักงานวาดวยกลยุทธระหวางประเทศ  เพื่อการลดภัยพิบัต ิ                 

แหงสหประชาชาติ (UNISDR, 2012) ที่พบวาสําหรับประเทศไทย เปนประเทศที่ไดรับผลกระทบ

จากสาธารณภัยสูงสุด เปนอันดับที่ 5 ของโลก) โดยมีผูที่ไดรับผลกระทบถึงจํานวน 72 ลานคน 

และยังพบวาเปนประเทศที่ไดรับความเสยีหายทางเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 4 ของโลก โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง พ.ศ. 2554 มหาอุทกภัยในประเทศไทยป พ.ศ. 2554 มีผูเสียชีวิต 813 ราย แตมีความ

สูญเสยีทางเศรษฐกจิสูงถงึ 4.5 หม่ืนลานดอลลาร หรือประมาณ 1.44 ลานลานบาท ซ่ึงมีมูลคา

เทียบเทากวา 13% ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) รายงาน 

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2556) พบวาในประเทศไทยมีภัยพิบัติที่แตกตางกัน          

ในแตละภูมิภาค ภาคเหนือสาธารณภัยที่เกิดข้ึน เปนดินโคลนถลมอุตรดิตถ สุโขทัย แพร ลําปาง 

เพชรบูรณและนาน และแผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ภาคใตเหตุการณที่เกิดเปนวาตภัย และ

จากคลื่นสนึามิ ภาคกลางสาธารณภัยที่เกดิข้ึนเปนอุทกภัย สถานการณการเกิดภัยพิบัตจิากเหตุ

ธรรมชาตนิับวันยิ่งทวีความถี่ และความรุนแรงมากข้ึนทัง้อุทกภัย วาตภัย และภัยจากแผนดนิไหว 

ซ่ึงที่ผานมามีปญหาการขาดการเตรียมความพรอม ทําใหไมสามารถใหความชวยเหลือได              

อยางมีประสทิธภิาพ  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา  52 และ  82 

ไดกําหนดวา  บริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงไดรับจากสถานบริการของรัฐตองเปนไป           

อยางทั่วถึงและไดมาตรฐาน รวมทั้งนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่มุงหวังใหประชาชนไดรับ

บรกิารสุขภาพที่ดี ครอบคลุม ทุกประเภทของบรกิาร ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ           
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ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดแผนพัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉินใหลงสูระดับชุมชน โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม และมีความครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ 

รวมทั้งมีการเปดหนวยกูชีพข้ึนในโรงพยาบาลตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับระดับสากลที่องคการ

อนามัยโลก (WHO) ไดใหความสําคัญ และกําหนดองคประกอบการดูแลสุขภาพ ดานการดูแล      

การบาดเจ็บและการดูแลฉกุเฉนิกอนถงึโรงพยาบาล (Pre hospital trauma and emergency care) 

ในป พ.ศ. 2550 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการกอตั้งสถาบัน

การแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ (สพฉ.) และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ จํานวน 2 ฉบับ โดยที่แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ฉบับที่ 1      

ไดมีการจัดทําเม่ือ พ.ศ. 2551-2555 โดยกําหนดวาการบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency 

Medical Service: EMS) หมายถึงการบริการผูบาดเจ็บ และปวยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติ และ        

สาธารณภัย ครอบคลุมตั้งแตการรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การใหคําแนะนําปรึกษาฉุกเฉิน       

การดูแลรักษาพยาบาลฉกุเฉนิ กอนถงึโรงพยาบาล การลําเลยีงขนยาย และนําสงสถานพยาบาล

ที่เหมาะสม และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในสถานพยาบาล จนกระทั่งพนภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง

กําหนดกรอบระบบการแพทยฉกุเฉนิ วาประกอบดวยระบบการแพทยฉุกเฉนิกอนถงึโรงพยาบาล 

(Pre-hospital care) ระบบการแพทยฉุก เฉินที่ โรงพยาบาลและระบบสงตอ (Emergency 

department and transferal system) และระบบการแพทยฉุกเฉนิในกรณสีาธารณภัย  

ปจจุบันอยูในชวงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ฉบับที่ 2 

(2556-2559) ที่มีวิสัยทัศนคือ ประเทศไทยมีระบบการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงบุคคล

เขาถึงไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการอยาง             

มีสวนรวม ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ฉบับที่ 2 ประกอบไปดวย         

7 กลยุทธ ไดแก 1) การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

2) การพัฒนาหลักเกณฑ กลไก และการบริหารกิจการการแพทยฉุกเฉินที่ดี 3) การพัฒนา       

การเตรียมการดานการแพทยฉุกเฉินใหพรอมรับสาธารณภัย 4) การพัฒนาระบบการเงิน และ

งบประมาณใหมีประสทิธภิาพ 5) การประสานความรวมมือกับประชาคมอาเซียน และนานาชาติ  

6) การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารใหรองรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหาร

จัดการ การปฏิบัติการ และการประเมินผลได และ 7) กลยุทธการสรางเสริมบทบาท                

การมีสวนรวม และการจดัการความร ู ทัง้นี้กลยุทธที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการผลติบุคลากร คือ            

การพัฒนาระบบปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ ใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถงึ และเทาเทยีม (สถาบันการแพทย

ฉุกเฉนิแหงชาต,ิ 2555) 
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 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 อัตราการเกดิโรคไมตดิตอสูงข้ึน แตไมสมดุลกับจํานวนบุคลากรดานสุขภาพ โดยเฉพาะ

ทางดานฉุกเฉิน ซ่ึงปจจุบันนับตั้งแตเดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนกันยายน 2555 ประเทศไทย             

มีหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินที่ ข้ึนทะเบียนแลวรวมทั้งสิ้น 12,691 หนวย เปนหนวย

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง จํานวน 2,183 หนวย หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน

ระดับกลาง จํานวน 42 หนวย หนวยปฏิบัตกิารการแพทยฉุกเฉนิระดับพื้นฐาน จํานวน 1,837 หนวย 

และหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนจํานวน 8,629 หนวย (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 

2557) ขอมูลการปฏิบัติงานในป 2556 พบวา ดานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก มีการออก

ชวยเหลือผูปวยฉุก เฉินรวมทั้ งสิ้น  1,221,801 ครั้ง (รวมเขตพื้นที่  กทม.) สวนใหญ เปน               

การชวยเหลือเหตุการณ ผูปวยฉุกเฉิน จํานวน 765,076 ครั้ง รองลงมาคือการชวยเหลือ

เหตุการณอุบัติเหตุจราจร จํานวน 308,119 ครั้ง ที่เหลือเปนการชวยเหลือในเหตุการณอ่ืนๆ           

ซ่ึงไมระบุประเภท ดานการออกปฏิบัติการฉุกเฉนิทางอากาศยาน มีการออกปฏิบัตกิารชวยเหลือ

ผูปวยทัง้สิ้น 35 ครัง้ ซ่ึงสวนใหญเปนผูปวยฉุกเฉนิที่ไดรับบาดเจ็บ หรอืปวยอยูในข้ันวกิฤตฉุกเฉนิ 

และอยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร หรอืพื้นที่ที่ไมสามารถเคลื่อนยายดวยยานพาหนะปกตไิด 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 

(สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2557) กําหนดใหมีกลยุทธ การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถงึ และเทาเทยีม โดยสงเสรมิและสนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากร

การแพทยฉุกเฉนิใหเพียงพอ โดยเฉพาะการผลตินักปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย ซ่ึงเปนบุคลากร

วิชาชีพเฉพาะทางดานการแพทยฉุกเฉินระดับปริญญา เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ อาท ิ

ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และอังกฤษ แตในปจจุบันประเทศไทยยังอยูในชวง

เริ่มตน ซ่ึงพบวามีบุคลากรซ่ึงเปนนักปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยปฏิบัติงานในระบบการแพทย

ฉุกเฉนินอยมาก ทัง้ๆที่ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต ิระบุความสําคัญ

และความจําเปนของบุคลากรกลุมนี้ โดยกําหนดเปาหมายใหมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

จํานวน 1,860 คน ภายในป พ.ศ. 2555 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติได (2558) ระบุวา         

มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จํานวน 27 คน สําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย           

ที่ดําเนินการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย มีเพียง           

4 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย              

นวมินทราธริาช โดยทัง้ 4 มหาวิทยาลยัคาดวามีกาํลังการผลติเพียง 120 คนตอปเทานัน้ 
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12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิ 

 ของสถาบนั  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในภูมิภาคที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่ยัง

ประสบปญหาดานโครงสรางประชากร และพฤติกรรมที่สงผลตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน อีกทั้งยัง

ประสบปญหาสาธารณภัย จึงไดกําหนดเปนนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ ใหครบทุกสาขาวชิา ใหออกไปรับใชสังคม และชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน จึงไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยข้ึน            

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว 

  การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ อุดมศึกษา จะตองดําเนิน               

การใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ ที่ใหตระหนักถึงผลของความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สภาวะการเจ็บปวยฉุกเฉนิ และสาธารณภัยของประชาชน 

รวมทั้งบทบาทของบุคลากรทางดานสาธารณสุขในระดับวิชาชีพ จึงมีความจําเปนตองพัฒนา

หลักสูตรใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเจตนารมณในแผนฯดังกลาว หลักสูตรที่พัฒนาข้ึน           

จึงมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศจาก ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน และสถานการณที่

เกี่ยวของมาประกอบการประเมินสภาพ และวนิจิฉัยปญหาของผูปวย สามารถประยุกตใชความรู

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร นิติศาสตร และการบริหารจัดการใน              

การประกอบอาชีพ สามารถใชความรู และความเช่ียวชาญ ในการชวยเหลือบริบาล ผูเจ็บปวย

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหวางนําสงสถานพยาบาล ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัยอยาง

ถูกตองรวดเร็ว โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสราง

เสรมิสุขภาพ ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพในกรณฉีุกเฉนิ 

 

      12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา มีพันธกจิ ดังนี้ 

 12.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุก เฉินการแพทย ให ไดจํานวน               

   ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

 12.2.2  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอน   

  นักศกึษาปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย ที่ตรงกับความตองการของประเทศไทย 
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  12.2.3  เพื่อมุงเนนการผลติบุคลากรดานการแพทยฉุกเฉนิ ใหสามารถทํางานรวมกับ

    ชุมชน เปนที่พ่ึงพาของชุมชนในดานการแพทยฉุกเฉิน การสรางเสริมสุขภาพ 

    การปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพ  

  12.2.4  เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู คุณธรรม จรยิธรรม ดํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณวชิาชีพ

    ดานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

  12.2.5  เพื่อพัฒนาใหเปนสถานบริการสุขภาพทุกระดับใหไดมาตรฐานสากล และ

    ใหบรกิารดานสุขภาพกับประชาชนในเขตภาคเหนอืตอนบน 

  12.2.6  เพื่อพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม และนําไปพัฒนาระบบ

    การแพทยฉุกเฉนิในประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล และการบรหิารจัดการ

    ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม      

และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุงผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉิน            

เพื่อแกปญหาระบบสุขภาพของประชาชนกรณีฉุกเฉิน จึงเปนพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร         

ที่จะตองดําเนนิการ 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ สาขาวชิาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุมวชิา/ รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ สาขาวชิา/ หลักสูตรอ่ืน 

            13.1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

   13.1.1.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะศลิปศาสตร  

          

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English   

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

 

3(3-0-6) 
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002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก  

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

003133 วิถไีทย วิถทัีศน 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics Economy and Society 

3(3-0-6) 

005172 การจดัการการดําเนนิชีวติ 3(2-2-5) 

 Living Management  

        

 13.1.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ

ศลิปกรรมศาสตร 

 

002124 ปรทิัศนศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุรยิางควิจกัขณ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวิตประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.3 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดสอนโดยคณะวทิยาศาสตรการแพทย 

                   

005170 พฤตกิรรมมนุษย 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life and Health  
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13.1.1.4 รายวชิาในหลักสตูรทีเ่ปดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร 

 

004150 กอลฟ 

Golf 

1(0-2-1) 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กจิกรรมเขาจงัหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 วายน้ํา 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลลีาศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกรอ 

Takraw 

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟทบอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนสิ 

Tennis 

1(0-2-1) 

 

004160 เทเบลิเทนนสิ 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

 

004162 แบดบนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

 

1(0-2-1) 



17 
 

004164 วอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศลิปะการตอสูปองกนัตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life Skills  

006142 คณติศาสตรสําหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตรในชีวติประจาํวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.1.5 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวทิยาลัยพลังงานและสิง่แวดลอม 

 

006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

 

13.1.1.6 รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจําวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 13 .1.1.7 รายวิชาในหลักสูตรที่ เป ดสอนโดยคณ ะวิทยาการจัดการและ          

สารสนเทศศาสตร 

 

002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษาคนควา 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  
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 13.1.1.8 รายวชิาในหลักสตูรทีเ่ปดสอนโดยคณะนติิศาสตร 

 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

 

13.1.1.9 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การสื่อสาร 

 

006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพื้นฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13 .1.1.10 รายวิชาในหลักสู ตรที่ เป ดสอนโดยคณ ะเกษตรศาสตร แล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

006144 อาหารและวถิชีีวติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 

 

13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะดาน 

                   13.1.2.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะศลิปศาสตร 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

 

                   13.1.2.2 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร 

 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

 

244104 ฟสกิสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 
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13.1.2.3 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวทิยาศาสตรการแพทย 

 

361211 จุลชีววิทยาและปรสติวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

 

3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

   13.1.2.4 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร 

 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องตน 

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) 

 

 13.2 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน  

  ไมมี 

 13.3 กลุมวชิา/รายวชิาท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไมมี 

 13.4 การบริหารจัดการ 

 13.4.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดกําหนดนโยบายใหจัดการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปจํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในโครงสรางหลักสูตรระดับปรญิญาตรทุีกหลักสูตร และ

ไดดําเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการบรหิารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมี อธิการบดี เปนประธาน 

คณบดี/ผูอํานวยการ เปนกรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ และ

เลขานุการ ทําหนาที่ กําหนดนโยบาย และพิจารณาการดําเนินการ การจัดการเรียนการสอน 

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
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 2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมี รองอธิการบดีฝาย

วชิาการ เปนประธาน รองคณบด/ีรองผูอํานวยการ เปนกรรมการ ทําหนาที่ พัฒนากระบวนการ

เรยีนการสอน กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไป            

ในทศิทางเดยีวกัน 

 3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหนาที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
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หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยตองอาศัยความรู ความสามารถ ทักษะในการชวยเหลือ

บรบิาลผูเจ็บปวยฉุกเฉนิ โดยผูเรยีนจะถงึพรอมซ่ึง คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

 1.2 ความสําคัญ   

 ขอมูลสถิติสาธารณสุข พบวาการตายจากสาเหตุภายนอก (อุบัติเหตุ การไดรับพิษ   

ถูกทําราย) ความดันเลอืดสูง และหลอดเลอืดสมอง และการตายจากโรคหัวใจ เปนอัตรา 51.6,  

37.4 และ 32.9 ตอแสนประชากร ซ่ึงเปนการเจ็บปวยฉุกเฉินที่เปนสาเหตุของการตายในลําดับ          

2, 3 และ 4 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

 การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนภาวะวิกฤตของชีวิตของแตละบุคคล หากไมไดรับการแกไข 

อยางเหมาะสมทันกาลแลว อาจจะทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพรอง           

ในการทํางานของอวัยวะสําคัญ  รวมทั้งทําใหการบาดเจ็บหรืออาการปวยรุนแรงข้ึน โดย                

ไมสมควรหรือการตายกอนถึงวัยอันสมควร และเกิดความทุกขทรมาน หากไมไดรับการแกไข

อยางเหมาะสม อาจจะมีผลตอเศรษฐกจิ สังคม และความม่ันคงของประเทศได 

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยฉุกเฉินในประเทศไทย ยังมีอัตราตายจากการเจ็บปวย 

ฉุกเฉินสูง เนื่องจากไมไดรับการรักษาพยาบาลอยางถูกตอง และทันเวลา ทั้ งนี้ เพราะ            

“ระบบการแพทยฉุกเฉนิ” ยังไมสามารถเขาถงึครอบคลุมผูเจ็บปวยฉุกเฉนิไดทุกพื้นที่ ชุดปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ยังไมไดมาตรฐาน ขาดแคลนบุคลากรที่ มีความรู ความชํานาญ           

ในดานการใหการชวยเหลอืบรบิาล ผูเจ็บปวยฉุกเฉนิใหรอดพนจากความพิการ และการเสยีชีวิต 

รวมทั้งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะหองฉุกเฉิน แพทยสวนใหญยังเปนแพทย        

ที่หมุนเวยีนจากสาขาตางๆ มาปฏิบัตงิาน เนื่องจากแพทยเวชศาสตรฉุกเฉนิ ยังมีจํานวนนอยมาก 

จึงไมสามารถจัดการใหผูเจ็บปวยฉุกเฉิน ไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนพนภาวะฉุกเฉิน หรือ

ไดรับการบําบัดรักษาเฉพาะอยางทันทวงที ถึงแมวาจะไดพยายามในการแกไขปญหาขางตน            

มากวา 20 ป แลวก็ตาม 

           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 และ 82 ไดกําหนด 

วา บริการสาธารณสุขที่ประชาชนพึงไดรับ จากสถานบริการของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึง             

และไดมาตรฐาน รวมทั้งนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่มุงหวังใหประชาชน ไดรับบริการ

สุขภาพที่ดี ครอบคลุมทุกประเภทของบริการ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ          
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ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดแผนพัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉินใหลงสูระดับชุมชน โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวม และมีความครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ 

รวมทั้งมีการเปดหนวยกูชีพข้ึนในโรงพยาบาลตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับระดับสากล ดังที่องคการ

อนามัยโลก (WHO) ไดใหความสําคัญ และกําหนดองคประกอบการดูแลสุขภาพดานการดูแล         

การบาดเจ็บ และการดูแลฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre hospital trauma and emergency 

care) ใน ป พ.ศ. 2550 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการกอตั้งสถาบัน

การแพทยฉุกเฉนิแหงชาติ (สพฉ.) และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ พ.ศ. 2551-2555 โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมทั้ง      

ระบบขอมูลสารสนเทศทางการแพทยฉุกเฉิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

รวมทัง้ระบบการเงินการคลัง ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรการสราง และจัดการ

ความรู และยุทธศาสตรการพัฒนาเครอืขาย และสงเสรมิการมีสวนรวมของภาคี 

 ปจจุบันการพัฒนาดานการแพทยฉุกเฉินอยูในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

การแพทยฉุกเฉนิแหงชาตฉิบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 (สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต,ิ 2557) 

กําหนดใหมีกลยุทธ การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉนิใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึง และเทาเทยีม 

โดยสงเสรมิ และสนับสนุนใหมีการผลติบุคลากรการแพทยฉุกเฉนิใหเพียงพอ โดยเฉพาะการผลติ

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ซ่ึงเปนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางดานการแพทยฉุกเฉินระดับ

ปรญิญา เชนเดียวกับนานาอารยประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมรกิา ญ่ีปุน และ

อังกฤษ แตในปจจุบันประเทศไทยยังอยูในชวงเริ่มตน ซ่ึงพบวามีบุคลากร ซ่ึงเปนนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทยปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉินนอยมาก ทั้งๆที่ในแผนยุทธศาสตร       

การพัฒนาการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต ิทัง้แผนพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติฉบับที่ และ 2 ระบุความสําคัญ และความจําเปนของบุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน        

แตจากรายงานพบวามีรายงานบุคลากรที่เปนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยเพียง 27 เทานั้น 

(สถาบันการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต,ิ 2558)  

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู 

คุณธรรม จรยิธรรม ดํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณวิชาชีพดานการแพทย และสาธารณสุขจึงพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (Bachelor of Science 

Program in Emergency Medical Operation) ข้ึน เพื่อรองรับความตองการของระบบการแพทย

ฉุกเฉนิดังกลาวขางตน 
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 1.3 วัตถปุระสงคของหลักสูตร 

เพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ          

และเจตคติที่สอดคลองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรององคกรหรือสถาบันการศึกษา          

ที่ดําเนินการ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย โดยเนนคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้  

 1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคา           

ความเปนมนุษย  

 1.3.2  มีความรอบรูในศาสตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยและศาสตรที่ เกี่ยวของ 

สามารถ ประยุกตใชความรูในการปฏิบัตงิานไดอยางเหมาะสม 

1.3.3  สามารถปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยและบรหิารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน  

ในระดับ ทองถิ่นหรอืพื้นที่ไดอยางมีประสทิธภิาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 1.3.4  มีความคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และแกปญหาไดอยางเหมาะสม            

ในการ ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยและสถานการณทั่วไป  

 1.3.5   มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ด ีสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 1.3.6  สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขและใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัตงิาน  

  1.3.7  ใฝรู พัฒนาตนเองและวชิาชีพใหทันสมัยไดอยางตอเนื่อง 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จะดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา

ของหลักสูตร ปการศกึษา 2559-2563 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ตัวบงช้ี 

1.  แผนการพัฒ นาหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

ให มีมาตรฐานไมต่ํ ากวาที ่

สกอ. และ คณะอนุกรรมการ

รับรององคกรและหลักสูตร

ก ารศึ ก ษ าแล ะฝ ก อบ รม           

ผู ป ฏิบั ติ ก าร  และก าร ให

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ห รื อ

เครื่องหมายวิทยฐานะแก          

ผู ผ า น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ

ฝกอบรม  (อศป .) กําหนด 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โย บ า ย

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

(2) ตดิตามประเมินหลักสูตร

อยางตอเนื่องใหสอดคลอง

กับมาตรฐานของ สกอ.  

(3) ติดตามความตองการของ

ผูใช และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี

(1) เอกสารหลักสูตร 

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช

บัณฑิตของหนวยงานผูใช  

บัณฑติ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่ เนนผู เรียน

เปนสําคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรูทั้ ง  8 ด านของ 

สกอ. 

(1) พัฒนาอาจารยผูสอนโดย

เนนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ต าม ม าต รฐ าน ผ ล ก าร

เรยีนรูทัง้ 8 ดาน 

(2)พั ฒ นาสิ่ งสนับสนุนการ

เรี ยน รู ที่ เน น ผู เรี ยน เป น

สําคัญและการเรียนรูดวย

ตนเองของนสิติ 

 

 

 

(1) จํานวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารยผูสอน 

ในการจัดการเรียนการ

ส อ น ที่ เน น ผู เรี ย น เป น

สําคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรยีนรูทัง้ 8 ดาน 

(2) สัมมนาการจัดการเรียน

การสอน 

(3) การจดัระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรยีนรูโดย

คณาจารย นสิติ และ

ผูเกี่ยวของ 

3. แผนการพัฒนานสิติใหมีความ

พรอมในการเรยีนการสอนทัง้

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ

(1) พัฒนาการเรียนรูของนิสิต

ให เป นไปตามมาตรฐาน 

สกอ.และ อศป. กําหนด 

(2) บูรณาการการจัดการเรยีน  

(1) แผนการพัฒนานิสิตให มี

ความพรอมในการเรยีนการ

สอนทั้ งภาคทฤ ษ ฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ตัวบงช้ี 

     การสอนในหลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ

การวจิัย 

(3)จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ โดยเนนใหนิสิต     

ฝกทักษะและความชํานาญ

ในวชิาชีพอยางเพียงพอและ

ตอเนื่อง รวมทั้ งสงเสริม

ศลิปวัฒนธรรม  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ 

ที่ เนนการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถานพยาบาล

และสถานบริการบริการ

สาธารณ สุ ข หน วยงาน

ราชการ และองคกรเอกชน 

(5) พัฒนาทักษะดานการแพทย

แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง

อาจารยใหทันสมัย 

(2)รายวชิาทีจ่ัดใหมีการ บูรณา

การการจัดการเรียน การ

ส อ น ใน ห ลั ก สู ต ร  กั บ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ

การวจิัย 

(3) ร อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า

ภาคปฏิบัต ิที่เนนใหนสิติฝก

ทักษะและความชํานาญใน

วิชาชีพอยางเพียงพอและ

ตอเนื่อง 

(4) รอยละของสถานพยาบาล 

หน วยงานราชการ และ

องคกรเอกชนที่เปนแหลง

ฝกที่บุคลากรมีสวนรวมใน

การจัดการเรยีนการสอน 

(5)รอยละของอาจารยและ 

ผู ช ว ย ส อ น ใน แห ล งฝ ก       

ที่ ไดรับการพัฒนาทักษะ   

ด า น ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ  

สาธารณสขุในแตละป 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

    1.1 ระบบ 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และ

ที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูรอน  

ในปการศกึษาช้ันปที่ 3 

 1.3 การเทียบเคยีงหนวยกติในระบบทวภิาค  

  ไมมี 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร  

 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาตน เดอืน สงิหาคม – ธันวาคม ของทุกปการศกึษา 

 ภาคการศกึษาปลาย เดอืน มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปการศกึษา 

 ภาคการศกึษาฤดรูอน เดอืน มิถุนายน – สงิหาคม ของช้ันปที่ 3 

 

 2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

2.2.1   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตรและ

คณติศาสตร หรอืเปนผูไดรับประกาศนยีบัตรเจาพนักงานฉุกเฉนิการแพทย 

2.2.2   มีสุขภาพสมบูรณทัง้รางกายและจติใจ ไมเจ็บปวยหรอืเปนโรคตดิตอรายแรงหรอื

มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา ไมเปนผูที่ประพฤติเสียหาย ไมเคย

ตองโทษจําคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นวาจะนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสยีเกยีรตศิักดิ์แกผูปฏิบัตกิาร 

2.2.3   มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามที่ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน และสถาบันการศึกษา            

กําหนด 
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การคัดเลอืกผูเขาศกึษา 

 เป น ไปตามระเบียบการสอบคัด เลื อก บุคคล เข าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี

มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 

 

2.3 ปญหาของนสิติแรกเขา 

 โดยที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จะตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรจํานวน 40 หนวยกิต และเรียนวชิาชีพดานการชวยชีวิตฉุกเฉิน 

สําหรับนิสิตที่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร จากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนต่ํา 

ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษา กับระดับมัธยมศกึษามีความแตกตางกนั ดังนัน้ 

นสิิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัว นอกจากนี้ลักษณะวชิาชีพที่ตองมีสมรรถนะรางกาย

แข็งแรง และคลองแคลว สามารถปฏิบัติงานปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินไดมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

นิสิตใหมที่มีสมรรถนะรางกาย ไมแข็งแรง และเช่ืองชาอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในการ

เรยีนได 

 

2.4 กลยุทธในการดาํเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนสิติในขอ 2.3  

 สําหรับนิสิตที่ มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐาน ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ตองมี             

การคัดกรองนิสิต  โดยการกําหนดผลการเรียนดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เม่ือเขามาสู

มหาวิทยาลัย คณะจะจัดใหมีการสอนเสรมิ หรืออาจจัดใหนสิิตรุนพ่ีใหคําแนะนํา และสอนเสริม

ใหรุนนอง คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาทางวชิาการประจําตัวนสิติ สวนนิสติที่มีสมรรถนะ

รางกายไมแข็งแรง และเช่ืองชาตองมีการคัดกรองนิสิตสมรรถนะรางกายแข็งแรง และ

คลองแคลว เม่ือนสิติเขามาศกึษามหาวทิยาลัย ตองมีการเพ่ิมพูนสมรรถนะรางกายใหแข็งแรง  
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 2.5 แผนการรับนสิติและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป  
 

ช้ันป 
ปการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชัน้ปที่ 1 30 30 30 30 30 

ชัน้ปที่ 2 - 30 30 30 30 

ชัน้ปที่ 3 - - 30 30 30 

ชัน้ปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดวาจะสําเร็จการศกึษา 0 0 0 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

มหาวทิยาลยัพะเยา มีการประมาณการความตองการงบประมาณ สําหรับการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร โดยไดกําหนดเปาหมายความตองการ

งบประมาณไว ดังนี้ 

 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 3,050,280 5,750,640 8,304,888 11,163,412 13,626,641 

   1.1 หมวดเงนิเดอืน 2,661,480 5,322,960 7,834,440 10,645,920 13,057,400 

   1.2 หมวดคาจางประจํา 388,800 427,680 470,448 517,492 569,241 

2. งบดาํเนนิการ 800,000 900,000 1,100,000 1,100,000 1,000,000 

   2.1 หมวดคาตอบแทน 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

   2.2 หมวดคาใชสอย 250,000 250,000 350,000 350,000 350,000 

   2.3 หมวดคาวัสดุ 350,000 350,000 450,000 450,000 350,000 

   2.4 หมวดสาธารณูปโภค 240,000 340,000 340,000 340,000 340,000 

3. งบลงทุน      

   3.1 หมวดครุภัณฑ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 1,028,000 1,770,000 2,080,000 2,370,000 2,400,000 

รวมรายจาย 5,878,280 9,767,640 12,824,888 15,633,412 18,366,641 

 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น       62,810,861         บาท 
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2.7  ระบบการศกึษา 

                แบบช้ันเรียน 

                แบบทางไกลผานสือ่สิ่งพิมพเปนหลกั 

                แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนกิสเปนสื่อหลกั (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหนวยกติ รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา วาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกติ 
 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ 

อศป. 

หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 

2553 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 30 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไปบังคับ   21 21 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาทั่วไปเลือก   9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 84 หนวยกติ 104 95 104 

   2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน  40 23 40 

   2.2 กลุมวชิาเฉพาะ                      64 72 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 6 6 6 

รวม (หนวยกติ) ไมนอยกวา 120 หนวยกติ 140 131 140 
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3.1.3 รายวชิา  

     1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา         30  หนวยกติ 

    หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ จํานวน          21  หนวยกติ 

       กลุมวชิาภาษา              9  หนวยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  

 

      กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                  3  หนวยกติ 

003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  

  000136   พะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

     Phayao Studies 

 

 กลุมวชิาพลานามัย บังคับเลอืก                   1  หนวยกติ 

004150 กอลฟ 1(0-2-1) 

 Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game  

004152 บรหิารกาย 1(0-2-1) 

 Body Conditioning  

004153 กจิกรรมเขาจงัหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities  

004154 วายน้ํา 1(0-2-1) 

 Swimming  

004155 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  
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004156 ตะกรอ 1(0-2-1) 

 Takraw  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

004158 ซอฟทบอล 1(0-2-1) 

 Softball  

004159 เทนนสิ 1(0-2-1) 

 Tennis  

004160 เทเบลิเทนนสิ 1(0-2-1) 

 Table Tennis  

004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball  

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton  

004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  

004164 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

 Volleyball  

004165 ศลิปะการตอสูปองกนัตัว 1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense  

 

       กลุมวชิาบูรณาการ                8  หนวยกติ 

005171 ชีวติและสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Life and Health  

005172 การจดัการการดําเนนิชีวติ 3(2-2-5) 

 Living Management  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life Skills 
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  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก ไมนอยกวา                   9  หนวยกติ 

  กลุมวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

 

       กลุมวชิามนุษยศาสตร 

002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษาคนควา 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life  

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture  

002124 ปรทิัศนศลิปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts  

002125 ดุรยิางควิจกัขณ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

002126 ศลิปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

 

      กลุมวิชาสังคมศาสตร 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถไีทย วิถทัีศน 3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision  

003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society 
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       กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณติศาสตรสําหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถชีีวิต 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

006245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 

    กลุมวชิาบูรณาการ 

005170 พฤตกิรรมมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Behavior  

 

              2) หมวดวชิาเฉพาะดานไมนอยกวา                                 104  หนวยกติ 

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน        จํานวน 40  หนวยกติ 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244104 

 

ฟสกิสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

323141 หลักการจดัการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

2(2-0-4) 
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323142 หลักวทิยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

323143 จติวทิยาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(3-0-6) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

323246 พยาธสิรรีวิทยา 

Pathophysiology 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องตน  

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) 

361211 จุลชีววิทยาและปรสติวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะ         จํานวน 64 หนวยกติ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

323111 ศัพททางการแพทย 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

323131 ระบบการแพทยฉกุเฉนิ  

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323212 เทคนคิหัตถการ 1   

Procedure I 

2(1-4-4) 

323313 การซักประวัต ิการตรวจรางกายและอาการวทิยา 

History Taking Physical Examination and Symptomatology 

 

2(1-4-4) 
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323314 การชวยฟนคนืชีพ 1 

Life Support I 

2(1-4-4) 

323315 การดแูลผูปวยฉุกเฉนิ 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

323316 การดแูลผูบาดเจ็บฉกุเฉนิ 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

323321 เทคนคิหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6) 

323322 การชวยฟนคนืชีพ 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

323323 การดแูลผูปวยฉุกเฉนิ 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

323324 การดแูลผูบาดเจ็บฉกุเฉนิ 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

323325 การตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ    

Electrocardiography Monitoring 

2(1-4-4) 

 

323331 การยกและการเคลื่อนยาย     

Lifting and Moving  

2(1-4-4) 

323332 การปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย  

Emergency Medical Operation 

3(2-4-6) 

323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นติเิวชศาสตร 

Law ethic and forensic Medicine 

3(3-0-6) 

323334 การจดัการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย  

Medical Management in Disaster             

2(1-4-4) 

 

323335  การวิจัยการแพทยฉกุเฉนิ 

 Research of Emergency Medicine 

3(2-4-6) 

323436 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

 

3 หนวยกติ 
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323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 2 

Training of Emergency Medical Operation II 

9 หนวยกติ 

323493 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 3 

Training of Emergency Medical Operation III 

9 หนวยกติ 

     

  3) หมวดวชิาเลอืกเสรี       จํานวน          6  หนวยกติ 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวนรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศกึษา  

 

ช้ันปท่ี 1  

ภาคการศกึษาตน 

 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

Fundamental English    

3(3-0-6) 

003136* พะเยาศกึษา 

Phayao studies 

3(3-0-6) 

003134* อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom  

3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1  

Biology I 

4(3-3-8) 

323111 ศัพททางการแพทย 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

323141 หลักการจดัการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

2(2-0-4) 

 

323142 หลักวทิยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

 

 

  

 รวม        19 หนวยกติ 

 

หมายเหตุ *ใหนสิติเลอืกเรยีนเพียง 1 รายวชิา 
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ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English    

3(3-0-6) 

004XXX* กลุมพลานามัย 

Physical Activities 

1(0-2-1) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills  

2(1-2-3) 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟสกิสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

323131 ระบบการแพทยฉกุเฉนิ  

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323143 จติวทิยาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(3-0-6) 

  

รวม 

 

21 หนวยกติ 

 

หมายเหตุ *ใหนสิติเลอืกเรยีนกลุมพลานามัยรายวชิา 004154 วายน้ํา Swimming 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศกึษาตน 

 

005172 การจดัการการดําเนนิชีวติ 

Living  Management 

3(2-2-5) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

363218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศกึษาท่ัวไป เลอืก 

General Elective 

3(X-X-X) 

00XXXX* วิชาศกึษาท่ัวไป เลอืก 

General Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสร ี 3(X-X-X) 

 Free Elective 

 

 

 รวม 21 หนวยกติ 

 

 

หมายเหตุ *ใหนสิติเลอืกเรยีนรายวชิา  

 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ English for Academic Purposes 
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ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

 

323212 เทคนคิหัตถการ 1   

Procedure Technique I 

2(1-4-4) 

323246 พยาธสิรรีวิทยา 

Pathophysiology 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องตน  

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) 

361211 จุลชีววิทยาและปรสติวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

00XXXX วชิาศกึษาทั่วไป เลอืก 

General Elective 

3(X-X-X) 

  

รวม 

 

20 หนวยกติ 

 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ60 ช่ัวโมง 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน 

   

323313 การซักประวัต ิการตรวจรางกายและอาการวทิยา 

History Taking Physical Examination and 

Symptomatology 

2(1-4-4) 

 

323314 การชวยฟนคนืชีพ 1 

Life Support I 

  2(1-4-4) 

323315 การดแูลผูปวยฉุกเฉนิ 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

323316 

 

การดแูลผูบาดเจ็บฉกุเฉนิ 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

   

323321 เทคนคิหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6) 

323331 การยกและการเคลื่อนยาย 

Lifting and Moving 

2(1-4-4) 

323332 การปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย  

Emergency Medical Operation 

  3(2-4-6) 

323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นติเิวชศาสตร 

Law Ethic and Forensic Medicine 

  3(3-0-6) 

  

รวม 

 

21 หนวยกติ 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ420 ช่ัวโมง 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

323322 การชวยฟนคนืชีพ 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

323323 การดแูลผูปวยฉุกเฉนิ 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

323324 การดแูลผูบาดเจ็บฉกุเฉนิ 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

323325 การตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ    

Electrocardiography Monitoring 

2(1-4-4) 

 

323334 การจดัการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย 

Medical Management in Disaster             

2(1-4-4) 

 

323335  การวิจัยการแพทยฉกุเฉนิ 

 Research of Emergency Medicine 

  3(2-4-6) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสร ี

  Free Elective 

       3(X-X-X) 

  

รวม 

 

16 หนวยกติ 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ360 ช่ัวโมง 
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ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศกึษาฤดูรอน 

 

323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

3 หนวยกติ 

 

                            รวม 

 

          3 หนวยกติ 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ180 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน 

 

323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 2 

Training of Emergency Medical Operation lI 

9 หนวยกติ 

   

 รวม  9 หนวยกติ 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ540 ช่ัวโมง 
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ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

323493 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 3 

Training of Emergency Medical Operation lII 

9 หนวยกติ 

**323436 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

   

 รวม 10 หนวยกติ 

 

*หมายเหตุ จํานวนช่ัวโมงภาคปฏบิัต ิ600 ช่ัวโมง 

 

 

**หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา 2 สัปดาห สุดทายของภาค

การศกึษา 
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา  

 

001103 ทักษะภาษาไทย       3(3-0-6) 

 Thai Language Skills 

  ทักษะการใชภาษาไทย ทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร                   

โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ 

             Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication 

emphasizing on writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

   Fundamental English   

   ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

ในบรบิททางวชิาการและปรบิทอ่ืนๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes  in academic contexts and others 

 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา       3(3-0-6) 

 Developmental  English   

  ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสาร

ในบรบิททางวชิาการและปรบิทอ่ืนๆ 

  More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar 

for communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

   ทักษะภาษาอังกฤษ เนนทักษะการอานและการเขียนงานวชิาการ การศกึษาคนควาวจิัย

ที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรยีน 

   English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic 

areas and research interest 
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002121 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศกึษาคนควา               3(3-0-6) 

   Information Sciences for Study and Research 

    ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของแหลงสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  

การเขาถึงสารสนเทศตางๆ การสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร บริการฐานขอมูล การใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ การเลอืก การสงัเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสรมิสราง

ใหผูเรยีนมีเจตคตทิี่ด ีและมีนสิัยในการใฝหาความรู  

  Meaning and significance of information sources, approaches, and database 

services; information technology application, selection, synthesis, and presentation of 

information as well as creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพ่ือชีวติ                                                 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life 

   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา และแนวคิดโลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวติ และวถิีการ

ดําเนนิชีวติ ประสบการณอันทรงคุณคา ปจจัยหรอืเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวติ และงาน

ในทุกมิติของผูมีช่ือเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน 

และคุณคาตอสังคม 

   Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of 

life, way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of 

outstanding persons as to apply for creativity and life enhance  

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                                3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางภาษาที่มีตอ

สังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภาษา เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง           

ของภาษา อันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

   Knowledge about language Thai society and culture, relation between language 

and society and language and culture and language change caused by social and cultural 

factors 
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002124 ปริทัศนศลิปะการแสดงไทย    3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

    ลักษณะและคุณคาของนาฏศิลปไทยแบบมาตรฐาน และแบบพื้นบาน เพื่อใหเกิด

สุนทรียะในการชมนาฏศลิปไทยประเภทตางๆ 

  The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable 

student to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 

002125 ดุริยางควจัิกขณ                                                 3(3-0-6) 

 Music Appreciation 

   ลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกว ี

สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตร ี

มารยาทในการเขาฟงดนตร ีการวิจารณและอภิปราย จากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้ง

บทบาทของดนตรไีทย และตะวันตกในสังคมไทยตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน 

  Musical characteristics, importance of music development, musical components, 

lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and 

repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical 

performance including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the 

present 

 

002126 ศลิปะในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

    การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ประกอบดวย ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถาย 

ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู ทางสถาปตยกรรม ดานการประหยัด

พลังงาน คตคิวามเช่ือตางๆ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยม และสุนทรยีในการดํารงชีวิต   

ที่สัมพันธกับบรบิทตางๆ ทัง้ของไทยและสากล 

   Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual 

art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual 

communication design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs 

concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and 

international contexts 
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003131 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวติ    3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และ

สทิธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพยสิน      

ทางปญญา กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย

เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานการณ

ปจจุบัน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนสิติ 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and 

basic rights under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual 

property law, information technology law, law concerning local administration, law on natural 

resources and traditional knowledge preservation, an laws concerning contemporary 

phenomenon and student’s quality of life 

 

003132  ไทยและประชาคมโลก      3(3-0-6) 

  Thai and the World Community 

 ความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับสังคมโลกภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ 

ตัง้แตกอนสมัยใหมจนถงึสังคมในยุคปจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทโีลก และแนวโนมในอนาคต 

   Relations between Thailand and the world community under changes during various 

times stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world 

forum and future trends 

 

003133 วถิไีทย วถิทัีศน    3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

  ความหมาย ความสําคัญของวิถีไทย วิถี ทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะ และอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวถิีไทย 

การดํารงความเปนไทยในโลกปจจุบัน 

  Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to        

the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts 

regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world 
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003134 อารยธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น     3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

  อารยธรรมในยุคตางๆ วิถี วัฒนธรรม วิถี ชีวิต ประเพณี  พิธีกรรม คติความเช่ือ              

ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สบืทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

  Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 

 

003135 การเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม     3(3-0-6) 

   Politics Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกจิ สังคม พัฒนาการเมืองไทย และ

ระดับสากล การเมือง และการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกจิโลก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตนกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับ

ประเทศไทย 

    Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international 

political development, politics and adjustment of developed countries, the global economics 

system, impacts of globalization on politics economy and society, relations between the 

world system and Thailand  

 

004150  กอลฟ        1(0-2-1) 

  Golf 

   ประวัต ิความหมาย ความสําคัญ การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายสาํหรับกฬีากอลฟ  

การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกตกิามารยาทของกฬีากอลฟ 

   History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules 

and etiquette of golf 

 

004151   เกม         1(0-2-1) 

 Game 

    ประวัติ วิวัฒนาการความเปนมา ความสําคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเลน เทคนิคการเปน

ผูนํา การฝกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใชเครื่องอํานวย              

ความสะดวก อุปกรณ รวมถงึความคิดสรางสรรค อีกทัง้สงเสรมิการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน 
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   History philosophy definition and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 

004152 บริหารกาย         1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

   ประวัต ิความหมาย ความสําคัญของการบรหิารกาย หลักการออกกําลงักาย กจิกรรม

การสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, 

physical fitness activities, and physical fitness test 

 

004153 กจิกรรมเขาจังหวะ        1(0-2-1) 

   Rhythmic Activities 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และ

วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ 

   History, definition, importance and basic movements of folk dances and 

international folk dances  

 

004154 วายน้ํา        1(0-2-1) 

 Swimming 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา     

วายน้ํา การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาวายน้ํา 

   History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette 

of swimming 

 

004155 ลลีาศ         1(0-2-1) 

             Social Dance 

  ประวัต ิความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนราํสากล และ

มารยาทของการเตนรําสากล 

   History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social 

dances 
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004156 ตะกรอ        1(0-2-1)   

 Takraw 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักกีฬา

ตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกตกิามารยาทของกฬีาตะกรอ 

  History definition importance physical fitness basic skill training, rules and etiquette 

of takraw 

 

004157 นันทนาการ         1(0-2-1) 

 Recreation 

  ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบตางๆ  

ตลอดจนสามารถนํากจิกรรมนันทนาการไปประยุกตใชใหเหมาะสม และเกดิประโยชน 

   History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 

004158 ซอฟทบอล         1(0-2-1) 

 Softball 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา 

ซอทฟบอล การฝกทักษะเบื้องตน กฎ กตกิา มารยาทของกฬีาซอทฟบอล   

  History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, 

rules and etiquette of softball 

 

004159 เทนนสิ         1(0-2-1) 

 Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับ         

กฬีาเทนนสิ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาเทนนสิ  

  History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules 

and etiquette of tennis 
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004160 เทเบลิเทนนสิ        1(0-2-1) 

 Table Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา             

เทเบลิเทนนสิ การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกตกิา มารยาทของกฬีาเทเบลิเทนนสิ 

  History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training 

rules and etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล     1(0-2-1) 

 Basketball 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับ

บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน กฎ กตกิา มารยาทของกฬีาบาสเกตบอล   

  History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training 

rules and etiquette of basketball 

 

004162 แบดมนิตัน        1(0-2-1) 

 Badminton 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา

แบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกฬีาแบดมินตัน 

  History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill 

training, rules and etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล         1(0-2-1) 

 Football 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา

ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาฟุตบอล 

   History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules 

and etiquette of football 
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004164 วอลเลยบอล        1(0-2-1)  

 Volleyball 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับ

วอลเลยบอลการฝกทักษะเบื้องตน กฎ กตกิา มารยาทของกฬีาวอลเลยบอล   

   History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, 

rules and etiquette of volleyball 

 

004165 ศลิปะการตอสูปองกันตวั      1(0-2-1)  

 Art of Self – Defense 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ      

การตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศลิปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว

และกฎกตกิามารยาทของศลิปะการตอสูปองกันตัว 

   History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic 

skill of the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 

005170 พฤตกิรรมมนุษย      3(3-0-6) 

 Human Behavior 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท       

ของพฤตกิรรม ความรูสกึและการรับรู การมีสตสิัมปชัญญะ การเรยีนรูและความจํา การคิดและ

ภาษา เชาวปญญาและการยกระดับเชาวปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ 

พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย          

เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

   Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and 

perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence 

and intelligence management of emotions and development of motivation, human social 

behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in daily life 
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005171 ชีวติและสุขภาพ       3(3-0-6) 

 Life and Health 

   ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ      

ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริม

สุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ 

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัตภัิย อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิและ 

โรคระบาด 

              Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior 

and human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of 

mental health, medicine and health, environment and health, health insurance, life 

insurance, accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural 

disasters and communicable diseases 

 

005172 การจัดการการดําเนนิชีวติ       3(2-2-5) 

 Living Management 

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว

และสังคม การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการ 

ความขัดแยง การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และ

คุณธรรมจรยิธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility as a member of a 

family and a member of a society, adaptation to changes in a global society, world 

communication, conflict management resolutions, methods of creative problem solutions, a 

good economy and living conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชีวติ        2(1-2-3) 

 Life Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนน      

การเปนผูนําและเปนผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอ่ืนๆ  

ของบุคคล 
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 Development of personality both mental and physical characteristics, practice in 

team working skills focusing on leader and follower roles, development of public 

consciousness and other desirable personal characteristics 

 

006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

 Man and Environment 

   ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของ              

การเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ 

การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวม                

ในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยนื 

  Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, 

effects of population change related to environmental problems case studies of global climate 

change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in sustainable environmental management 

 

006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

     ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ เครือขายคอมพิวเตอร 

อินเตอรเน็ตและการประยุกต ใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนขอมูล 

การจัดการขอมูล และระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนา

โปรแกรม ปญญาประดษิฐ ระบบเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

     Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the 

Internet and its applications, office automation systems, number system and data 

representation, data management and database systems, information systems, programming 

languages, program design, artificial intelligent, geographic information system 
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006142   คณิตศาสตรสําหรับชีวติในยุคสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกตใชวชิาคณิตศาสตรเพื่อใชจริงกับชีวติประจําวัน เชน การเงนิการธนาคาร 

การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและ          

การตัดสนิใจเบื้องตน    

  Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมใีนชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life 

   ความรูของยาและเคมี ภัณ ฑ  เครื่องสํ าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ ใช                     

ในชีวิตประจําวันที่ เกี่ ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและจัดการเพื่อให เกิ ด                  

ความปลอดภัยกับสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

  Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 

product commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection 

and management for health and environmental safety 

 

006144 อาหารและวถิชีีวติ     3(3-0-6) 

 Food and Life Style 

   บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรม      

การบริโภคอาหารในภูมิภาคตางๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม

ตางประเทศตอพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย   

การเลอืกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารเพือ่สุขภาพ ขอมูลประกอบการ

พิจารณาเลอืกซ้ืออาหาร และอาหารและวถิชีีวติกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 

around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, 

identity and wisdom of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health 

foods, information for purchasing food, and food and life style according in the age of 

globalization  
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006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว       3(3-0-6)     

 Energy and Technology around Us 

   ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงาน          

อยางฉลาด  ผลกระทบของการใชพลังงานที่มีผลตอสิ่งแวดลอม ที่มาของพลังงานไฟฟา และ

พลังงานอ่ืนๆ และการใชพลังงานอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและ        

การเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานในอนาคต 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชน 

การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใชอยาง

เหมาะสม 

  Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent 

methods for consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of 

electricity and other energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, 

principle of selecting air conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity 

generation by nuclear energy, mass transportation system, preparation for changing technology 

and decision making on proper use 

 

006245 วทิยาศาสตรในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

     บทบาทของวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

บูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม 

สารเคมี พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึง             

การประยุกตใชวทิยาศาสตร และเทคโนโลยใีนชีวติประจําวัน  

     Role of biological science and physical science and integration of earth science in 

daily life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, 

telecommunications, meteorology, earth and space including, the applications of science and 

technology in daily life 
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146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ       3(2-2-5) 

 English for Specific Purposes      

  ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยเพ่ิม

หัวขอและประเด็นการพูด และการเขียนที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรที่นิสิตกําลังศึกษาอยูใหมี

ความสอดคลองกับคําศัพท  

  English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skills with additions of various speaking and writing  
 

 

242103  เคมท่ัีวไปและเคมอิีนทรีย                    4(3-3-8) 

 General and Organic Chemistry 

 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกส จลศาสตรเคมี            

การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิรยิาของสารอินทรยีประเภทตางๆไดแก อัลเคน อัลคีน อัลไคน 

สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเอไลด แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร สารประกอบคารบอนิล เอมีน 

กรดคารบอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical 

kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkane, alkene, 

alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, 

amine, carboxylic acid and biomolecules   

 

243101  ชีววทิยา 1            4(3-3-8) 

 Biology I 

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติ  การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต  

เซลลและเมแทบอลซึิม พันธุศาสตร ววัิฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสรางและ

หนาที่ของพชืและสัตว นเิวศวิทยาและพฤตกิรรม 

    Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evaluation, biodiversity, structure and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 
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244104 ฟสกิสวทิยาศาสตรชีวภาพ                   3(2-3-6) 

            Life Science Physics  

 คณิ ตศาสตรที่ ใช ในฟสิ กส  กฎการเคลื่ อนที่  แรงโนมถวง งานและพลั งงาน  

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัตขิองสสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณ

คลื่นและเคออส เทอรโมไดนามิกส แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสกิสยุคใหม  

 Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave 

phenomena and chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modem physics 

 

323111 ศัพททางการแพทย 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

คําศัพทพื้นฐานทางการแพทยฉุกเฉิน คําศัพท คํายอ ที่ใชในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัต ิ

ระบบกระดูก และกลามเนื้อ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบ

สบืพันธุ และจติเวช การเขียนและการพูดศัพททางการแพทย 

Basic term of emergency medical system,  technical term and acronym used in 

emergency medical operation ; respiratory, circulatory, nervous, autonomic, musculoskeletal, 

digestive, urinary, endocrine, reproductive systems, psychiatrics, writing and speaking in medical 

terminology. 

 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ               2(2-0-4) 

   Principle of Health Management  

  แนวคิด เกี่ ยวกับบริบทของสุ ขภาพ  ระบบสุ ขภาพและระบบบริการสุ ขภาพ  

การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ภาวะผูนํา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธในองคกร

ทางดานสุขภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระบบบริการสุขภาพกับระบบ

การแพทยฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการปองกันการเจ็บปวยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบ

ปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ และตตยิภูมิ   
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 Concept of health context, health and health care systems, health service system in 

Thailand, leadership, concept of strategic management in health care organizations, change 

management, relation between health care system and emergency medical service system, 

guideline and prevention measurement of organization of primary, secondary and tertiary 

care  

 

323131 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  

Emergency Medical System 

2(2-0-4) 

 ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และองคประกอบของระบบการแพทยฉุกเฉิน        

ของสากลและประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัตขิองศูนย

รับแจงเหตุและสั่งการ หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ             

ความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัตงิานระบบการแพทยฉุกเฉนิ 

 Definition, significance, development and components of an international and Thai 

emergency medical systems, standard, roles, responsibilities and protocols for dispatch 

center, emergency medical unit, emergency medical operation team, workplace safety and 

practitioner wellness 

 

323142 หลักวทิยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และ

รูปแบบการศกึษาทางระบาดวทิยา การเฝาระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวทิยา 

การคัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดเช้ือและโรคไรเช้ือ รวมถึง โรคประจําถิ่น          

การระบาดหมู และการประยุกตระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย การวินิจฉัย

ชุมชน การปองกันควบคุมโรคติดเช้ือ และไรเช้ือหรือปญหาสุขภาพ การเฝาระวัง และ                 

การสอบสวนทางระบาดวทิยาจากเหตุการณสมมุติ 

  Principle and fundamental concepts of epidemiology, nature of diseases, 

measurement and study design of epidemiology, surveillance, epidemiological investigation, 

diseases screening pattern of epidemiological infectious and non-infectious diseases, epidemic 

diseases and outbreak diseases, applied epidemiology for emergency medical operation such 

as community diagnosis, prevention and control diseases or health problems, surveillance 

and investigation of diseases with scenario   
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323143 จิตวทิยาปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(3-0-6) 

 แนวคิดจิตวิทยาดานสุขภาพ จิตวิทยาการสื่อสารสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิด       

การเจ็บปวยฉกุเฉนิ พฤตกิรรมการเจบ็ปวยฉกุเฉนิ การปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉนิ และการประยุกต

จติวิทยาดานสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพฉุกเฉนิทุกชวงวัย และผูที่มีภาวะความบกพรองทางรางกาย   

การประยุกตใชในผูปวยฉุกเฉินทุกชวงวัย และผูที่ มีภาวะความบกพรองทางรางกาย รวมถึง           

การสื่อสารในผูรวมงาน และการสื่อสารในกลุมคน  และการประยุกตใชจติวทิยาทางสังคมในกลุมคน

กาวราว และพฤตกิรรมตอตานทางสังคม 

 Concept of health psychology, health communication and social psychology, 

emergency illness, behavior and prevention of emergency illness behavior, applying of health 

psychology and health communication for emergency care all life span and disabled people, 

including college and group people, and applying social psychology for aggressive and anti-

social group 

 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบมาตรฐานความปลอดภัยของการปองกัน

การติดเช้ือ การปองกันการแพรกระจายเช้ือ หลักการประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวม 

อุปกรณตรวจ และตดิตามสุขภาพข้ันพื้นฐาน การดูแลผูปวย และการรักษาแกผูปวยตามชวงอายุ 

การดูแลผูปวยที่บาน การดูแลผูปวยระยะสุดทาย หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบ

สุขภาพ ความปลอดภัยของผูปวย 

Therapeutic communication, principle, standard system, prevention and dissemination 

of infectious control, emergency patient assessment, basic monitoring device, caring and 

treatment long life span, home visit, palliative care, principle and concept of health system 

quality and patient safety 
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323246 พยาธสิรีรวทิยา 

Pathophysiology 

3(2-2-5) 

 หลักการเบื้องตนทางพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ การตายของเซลล การอักเสบ          

แผลและกระบวนการหายของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้ํา และการไหลเวียน

โลหิตและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเช้ือ ภาวะช็อก และการบาดเจ็บใน

ระบบตางๆของรางกาย 

 Principle of pathology, injury, cell death, wound inflammation and recovery, 

alteration and abnormal change of water contents and blood circulation, nervous system, 

respiratory system, infection, shock and injuries in body systems 

 

323212 เทคนคิหัตถการ 1   

Procedure Technique I 

2(1-4-4) 

 เทคนคิหัตถการสําหรับนักปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย ไดแก การใชยาระงับความรูสึก

เฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุและ

ทางเดินปสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัต หัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครงราง 

และการชะลางตา   

 Procedure techniques for paramedic ; local anesthesia, pain control and sedation, 

diagnostic procedures, genital and urinary procedures, head and neck procedures, 

hemodynamic techniques, other techniques, skeletal procedures and ocular eye irrigation 

 

323313 การซักประวัต ิการตรวจรางกายและอาการวทิยา 

History Taking Physical Examination and Symptomatology 

2(1-4-4) 

  แนวคิด หลักการและประเภทการซักประวัติสุขภาพ การตรวจรางกายตามระบบ 

อาการวทิยาและการวินจิฉัยโรคตามระบบ การประเมินผูปวยฉุกเฉนิ   

 Concept, principle, and type of history taking, physical examination in all system, 

symptomatology and diagnosis from histological symptoms and emergency patient 

assessment 
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323314 การชวยฟนคนืชีพ 1 

Life Support I 

2(1-4-4) 

 การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจและหลอดเลอืดในผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน 

ณ จุดเกดิเหตุ เทคนคิการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการใหออกซิเจน การดูดของเหลวออก

จากทางเดินหายใจ การใชเครื่องมือกลชวยหายใจในผูใหญ การใชเครื่องมือกลโดยไมลุกล้ํา

รางกาย หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานในเด็กและในผูใหญ การกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบ

อัตโนมัติ การบํารุงรักษาอุปกรณชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน การฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ัน

พื้นฐาน 

            Assessment of respiratory tract, breathing, cardiovascular and blood circulation in 

emergency cases on the scene, airway techniques, oxygen deliver system, suction, pediatric 

and adult ventilation - assistance/mechanism, principle of basic life support in pediatric and 

adults, automate external defibrillation, basic life support equipment maintenance and basic 

life support practice 

 

323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

 หลักการดูแลผูปวยฉกุเฉนิที่มีปญหาทางอายุรกรรม การประเมินผูปวยฉุกเฉนิ การดูแล

ผู มีภ าวะฉุ ก เฉิ น ข้ันพื้ นฐาน  ระบบประสาท ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบ ภู มิ คุ มกั น  

โรคติดเช้ือ ตอมไรทอ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ 

ระบบเลอืด ระบบอวัยวะสบืพันธุและไต สูตศิาสตรและสูตนิรเีวช กระดูกหักที่ไมเกดิจากอุบัตเิหตุ 

เลอืดกําเดา ความดันเลอืดตกและการชวยเหลอื การดูแลฉุกเฉนิในเด็ก และผูสูงอายุ   

 Principle of problems of emergency care patients, emergency medical patient 

assessment, basic medical care with system of nervous, gastrointestinal, Immunology, 

infectious diseases, endocrine disorder, psychiatric, cardiovascular and circulation, toxicology, 

respiratory, hematology genito-urinary, obstetrics and gynecology, non-traumatic musculo-

skelation disorders, epistaxis, shock and resuscitation, emergency in pediatrics and aging 

people 
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323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

  การประเมินสถานการณ กลไกการบาดเจ็บ การประเมินสภาพผูบาดเจ็บฉุกเฉิน    

องครวมการดูแลผูปวยฉุกเฉินที่มีปญหาการบาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผูมีปญหาการบาดเจ็บ

เนื้อเยื่อออน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การบาดเจ็บจากสิ่งแวดลอม  

 Scene size-up, mechanism of injury, trauma patient assessment, trauma overview, 

emergency trauma care with soft tissue injury, spine trauma, environmental emergencies. 

 

323321 เทคนคิหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6) 

 เทคนคิหัตถการสําหรับนักปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด เทคนคิพลวัตร 

หัตถการทางสูติกรรม วิธีการบริหารยา การแปลผลการตรวจเลือดข้ันพื้นฐาน การเฝาตรวจ

โลหติพลวัตรดวยหัตถการในรางกาย 

 Procedure techniques for paramedic, cricothyrothomy, hemodynamic techniques, 

obstetrics, drug administration, basic laboratory in blood chemistry and invasive 

hemodynamic monitoring 

 

323322 การชวยฟนคนืชีพ 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

 รายวิชาบังคับกอน : 323314 การชวยฟนคนืชีพ 1 

 Prerequisite: 323314 Life Support I 

 หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันสูงในทารกแรกเกดิ เด็ก และผูใหญ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจ

โดยใชอุปกรณสอง การสอดใสหลอดคาในทอลมผูใหญและเด็ก การใชเครื่องมือกลชวยหายใจดวย

พวยลม การใชเครื่องมือกลชวยหายใจในเด็ก การใชเครื่องชวยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัตริะหวาง

เคลื่อนยายผูปวยในผูใหญและเด็ก การใชยาและสารน้ําในการชวยฟนคืนชีพ การฟนคืนหัวใจไฟฟา

แบบไมอัตโนมัติ การผันคืนหัวใจดวยไฟฟา การกํากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการชวยชีวิตข้ันสูง และ

การดูแลผูปวยหลังฟนคนืชีพ 
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 Principles of advanced life support in newborn, pediatric and adult, visualizer 

obstructed airway clearance, pediatric and adult intubation, jet insufflation, pediatric 

ventilation assisted/mechanical, manual/automated transport mechanical ventilation, 

medication and fluid resuscitation, manual defibrillation, cardioversion, cardiac pacing, life 

support algorithms, post resuscitative care 

 

323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

   การดแูลผูมีปญหาการบาดเจ็บจากทรวงอก การบาดเจ็บทองภาวะฉุกเฉนิข้ันสูง ระบบ

ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุมกัน โรคติดเช้ือ ตอมไรทอ ระบบจติเวช ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุและไต                  

สูติศาสตรและสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไมเกิดจากอุบัติเหตุ ระบบหูตาคอจมูก ความดันเลือดตก

และการชวยเหลอื การดูแลฉุกเฉนิในทารกแรกเกดิ เด็ก ผูสูงอายุ และการเจ็บปวยที่จําเพาะ   

 Advanced medical care ; system of nervous, gastrointestinal, Immunology, 

infectious diseases, endocrine disorder, psychiatric, cardiovascular and circulation, toxicology, 

respiratory, hematology genito-urinary, obstetrics and gynecology, non-traumatic 

musculoskelation disorders, disease of eye ear nose and throat, shock and resuscitation, 

emergency in newborn, pediatrics and aging people, and patient with special challenge 

 

323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

 การดูแลผูมีปญหา การบาดเจ็บจากทรวงอก การบาดเจ็บทอง อวัยวะสืบพันธุและ

ทางเดินปสสาวะ การบาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนื้อออน การบาดเจ็บใบหนาและคอ            

การบาดเจ็บระบบประสาท การบาดเจ็บหลายระบบ และการบาดเจ็บในกลุมเฉพาะบางอยาง    

 Emergency trauma care with chest, abdominal and genitourinary, orthopedic, soft 

tissue injury, head facial and neck trauma, nervous system, multi-system trauma and 

special patients trauma 
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323325 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    

Electrocardiogram Monitoring 

2(1-4-4) 

 

 ความสําคัญของการตรวจคลื่ น ไฟฟ าหั วใจ เสนทางการนําคลื่นหัวใจไฟฟ า            

หลักการและวิธีการบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟา การแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจข้ันพื้นฐานและข้ันสูง   

การดูแลผูปวยที่คลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ การดูแลผูปวยที่ใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ     

การตรวจตดิตามคลื่นไฟฟาหัวใจ และการฝกทักษะการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 

 Significance of Electrocardiogram (EKG) monitoring, the conduction system of heart, 

principle and running EKG monitoring, basic and advanced EKG and interpretation, caring in 

pacing cardiac patient, monitoring of cardiac waves, EKG monitoring device, skill practice in 

EKG monitoring and interpretation 

 

323331 การยกและการเคลือ่นยาย     

Lifting and Moving  

2(1-4-4) 

           หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนยาย          

แบบฉุกเฉนิมาก, ฉุกเฉนิและไมฉุกเฉนิ การถอดหมวกนริภัยผูบาดเจ็บ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ

ออกจากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ และที่สูง การเคลื่อนยายทางอากาศและทางน้ํา และการฝก

ทักษะการยดึตรงึ ยกและการเคลื่อนยาย 

 Principles of immobilization, lifting and moving in emergency and trauma patients, 

emergency move, urgent move and non-urgent move, helmet removal in trauma patients, 

vehicle extrication, wrecks, narrowback and height, aeromedical and aquatic transportation 

and immobilization, lifting and moving practices  

 

323332 

 

การปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย  

Emergency Medical Operation 

 

3(2-4-6) 

 

 โครงสรางของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ข้ันตอนเตรยีมความพรอมดานรางกาย จติใจ  

การขับข่ีปลอดภัย การสื่อสารดวยวทิยุ ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ 

การติดตอสื่อสารในระบบการแพทยฉุกเฉิน การประสานงาน การรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน   

การคัดแยกประเภทผูปวย การสั่งการทางการแพทย การใหคําแนะนําผูที่อยู ณ จุดเกิดเหตุ  

ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับแจงเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน และ      

การฝกปฏิบัติการรับแจงเหตุ การสั่งการ และการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินในสถานการณ

ตางๆ 
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 Structure of dispatch centre, Steps in emergency medical operations, preparation in 

physical and mental, ambulance safety, radio communication using, preparation readiness of 

dispatch centre, communication and information system, communication in emergency 

medical services system, co-operation, emergency call taking, triage, medical direction, pre-

arrival instruction, ambulance operation, documents of reporting and operation and practicing 

in emergency call taking, triaging, medical dispatching, and emergency medical operation in 

various situations 

 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นติเิวชศาสตร 

Law Ethic and Forensic Medicine 

3(3-0-6) 

 หลักการ ความสําคัญของกฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน 

กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับจริยธรรมทางการแพทยและสาธารณสุข บทบาท

หนาที่ของนักปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทยในนติเิวชศาสตร การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุดเกดิเหตุ 

หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การวิเคราะหสาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังการตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการชันสูตร       

การเก็บวัตถุพยานเพื่อสงตรวจ การสงศพและอุปกรณที่ใชในงานนติเิวชศาสตร 

 Principle and importance of public health law, Emergency Medical Act, regulation 

and other laws relating to medical ethics and public health, roles and responsibilities of 

paramedic in forensic medicine, collecting evidences at the incidence site, principle for 

analysis of causing of death, change after death, judgment for death, writing report, result of 

operation and analysis, collecting physical evidence for investigation, dead body transferring 

and tools used in forensic medicine 

 

323334 

 

การจัดการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย  

Medical Management in Disaster             

 

2(1-4-4) 

 

 นโยบาย และแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย  

การบรหิารจัดการเหตุการณ หลักการและข้ันตอนการจัดการทางการแพทยในสถานการณท่ัวไป 

กรณี วัตถุ อันตราย อุบัติ ภัยหมูจากการกอการรายและภัยพิบัติ การจัดการหลังสิ้นสุด

สถานการณ การฝกปฏิบัติทักษะการแจงเหตุสาธารณภัยและการจัดการทางการแพทย          

ในสถานการณสาธารณภัย 
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 Policy and plan in disaster medical management, incident management, principles 

and steps in disaster medical management in common situation, hazardous materials, mass 

casualty incident due to termism and disaster, medical management after disaster, practicing 

in reporting for disaster and disaster medical management  

 

323335 การวจัิยการแพทยฉุกเฉิน 

Research of Emergency Medicine 

3(2-4-6) 

  หลักการและระเบียบวิธวิีจัย ประเภท ตัวอยางการวิจัยการแพทยฉุกเฉิน การกําหนด

ปญหา การตัง้วัตถุประสงค สมมติฐาน การกําหนดตวัแปร กรอบแนวคิด การสรางและทดสอบ

เครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติสําหรับ

วิเคราะหขอมูล จริยธรรมในการวจิัย การนําเสนอขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการวจิัย 

การใชขอมูลเชิงประจักษและการคนควาวจิัยการแพทยฉุกเฉนิ 

 Principle and research methodology, research design, example in emergency 

medicine, selection and determination of problems, objective, hypothesis, determination and 

measurement of variables, conceptual framework, creation and test, equipment of research, 

population and sample sizes, data collection and statistic selection for data analysis, ethical 

research, data presentation, research proposal and report, evidence based and review 

literature for research in emergency medicine 

 

323391 การฝกงานปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

3 หนวยกติ 

ฝกปฏิบัติ เทคนิคหัตถการข้ันพื้นฐานสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ;                 

การประเมินผูปวยฉุกเฉนิ เทคนิคการจัดทางเดนิหายใจ ระบบการใหออกซิเจน การดูดของเหลว

ออกจากทางหายใจ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทําคลอดปกติ การชวยการคลอดปกติ หตัถการ

อ่ืนๆ หัตถการในระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ การกูชีพ การยกและเคลื่อนยายผูปวย 

หัตถการวินจิฉัย วิธกีารบรหิารยา หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานในเด็กและผูใหญ การเตรยีม

ความพรอมกอนออกปฏิบัตกิาร การใชวทิยุสื่อสาร การรับแจงเหต ุและการปฏิบัตกิารกอนนําสง

สถานพยาบาล  
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Practicing in basic procedure techniques for paramedic ; assessments, airway 

techniques, oxygen delivery systems, suction, hemodynamic techniques, normal delivery of 

newborn, assisting normal delivery of newborn, other techniques, genital and urinary 

procedures, resuscitation, lifting and moving techniques, diagnostic procedures, drug 

administration technique, principle of basic life support in children and adults, preparation for 

emergency medical operation, utilizing radio communication, emergency call taking and pre-

hospital care operation. 

 

323436 สัมมนา 

Seminar 

1(0-4-2) 

 การสืบคนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห  การเขียนรายงาน การนําเสนอ           

การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็นงานดานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

 Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in emergency medical operation 

 

323492 การฝกงานปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 2 

Training of Emergency Medical Operation lI 

9 หนวยกติ 

 รายวิชาบังคับกอน: 323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 1 

Prerequisite: 323391 Training of Emergency Medical Operation I 

ฝกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใชวิทยุ

ขณะออกปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉนิ ณ จุด

เกิดเหตุ การสงมอบผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การบันทกึรายงานการออกปฏิบัตกิารและรายงานการรับ

แจงเหตุและสั่งการ เทคนิคหัตถการข้ันพื้นฐานสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ไดแก           

การประเมินผูปวยฉุกเฉนิ เทคนิคการจัดทางเดนิหายใจ ระบบการใหออกซิเจน การดูดของเหลว

ออกจากทางหายใจ การใชเครื่องมือกลชวยในการหายใจในผูใหญ หัตการที่ศรีษะและคอ เทคนิค

โลหิตพลวัตร การทําคลอดปกต ิการชวยคลอดปกติ หัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครงราง การกูชีพ 

การยกและเคลื่อนยายผูปวย หัตถการวนิจิฉัย วธิกีารบรหิารยา การใชเครื่องมือกลโดยไมลุกล้ํา

รางกาย หลักการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานในเด็กและในผูใหญ และการฟนคืนคลื่นหัวใจ         

ดวยไฟฟาแบบอัตโนมัต ิ 
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Practicing in call taking, communication and dispatching in dispatch center, radio 

communication while emergency medical operation, scene size-up and control dangerous situation, 

emergency medical operation, transferring patients, documentation report for operation and 

dispatching practicing in basic procedure techniques for paramedic ;assessment, airway techniques, 

oxygen delivery systems, suction, adults ventilation-assistance/mechanism, head and neck 

procedures, hemodynamic techniques, normal delivery of newborn, assisting normal delivery of 

newborn, other techniques, skeletal procedures, resuscitation, lifting and moving techniques, 

diagnostic procedures, drug administration technique, noninvasive positive pressure ventilation, 

principle of basic life support in children and adults and automate external defibrillation. 

 

323493 การฝกงานปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 3 

Training of Emergency Medical Operation lII  

9 หนวยกติ 

 รายวิชาบังคับกอน: 323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 2 

 Prerequisite: 323492 Training of Emergency Medical Operation II  

ฝกปฏิบัตกิารการเตรยีมความพรอม การรับแจงเหตุและสั่งการ การปฏิบัตกิารฉุกเฉิน            

การออกแบบและการบรหิารจัดการระบบแพทยฉุกเฉนิ การฝกปฏิบัตกิารเทคนคิหัตถการข้ันสูง

สําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ไดแก การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด การใชยาระงับ

ความรูสึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบ

สบืพันธุและทางเดินปสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทําคลอดปกต ิ

การชวยคลอดปกต ิหัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครงราง การชะลางตา วธิกีารบรหิารยา การชวยฟน

คืนชีพข้ันสูงในเด็กและผูใหญ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจโดยใชอุปกรณสอง การใช

อุปกรณสองกลองเสยีงโดยตรง การสอดใสหลอดคาในทอลมผูใหญและเด็ก การใชเครื่องกลชวย

หายใจดวยพวยลม การใชเครื่องกลชวยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัตริะหวางเคลื่อนยายผูปวย

ในผูใหญและเด็ก การใชยาและสารน้ําในการกูชีพ การฟนคนืคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบไมอัตโนมัต ิ

การผันคนืจังหวะหัวใจดวยไฟฟา การกํากับจังหวะหัวใจ และการดูแลผูปวยหลังฟนคนืชีพ 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Practicing in preparation, emergency call taking and dispatching, emergency medical 

operation, designing and managing emergency medical system advanced procedure techniques for 

paramedic ; cricothyrotomy, local anesthesia, pain control sedation, diagnostic procedures, genital 

and urinary procedures, head and neck procedures, hemodynamic techniques, normal delivery of 

newborn, assisting normal delivery of newborn, other techniques, skeletal procedures, ocular eye 

irrigation, drug administration techniques, advanced life support for pediatric and adult, visualizer 

obstructed airway clearance, direct laryngoscopy, adult and pediatric intubation, jet insufflation, 

manual /automated transport mechanical ventilation, medication and fluid resuscitation, manual 

defibrillation, cardio version, cardiac pacing and care of post resuscitation 

 

341334   เภสัชวทิยาเบื้องตน                    3(3-0-6) 

  Basic Pharmacology 

    การนําสูเภสัชวทิยา รูปแบบ ยาเตรยีม ลักษณะและวธิีใชยา การคํานวณขนาดของยา

และกฎหมายยา เภสัชศาสตร เภสัชจลศาสตรของยาในระบบตางๆ ที่มีความผิดปกติ กลไกการ

ออกฤทธิ์ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา ขอควรระวังและปฏิกริยิาระหวางยา 

   Principles of pharmacology dosage form, route of administration, dosage calculation 

and drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various 

systems, mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug 

interaction 

 

361211 จุลชีววทิยาและปรสติวทิยา                    3(2-3-6) 

  Microbiology and Parasitology  

   ชนดิ รูปราง ลักษณะ คุณสมบัต ิและสรีรวทิยาของจุลินทรยี และปรสติที่มีผลตอสุขภาพ

อนามัย การเกิดโรค การแพรกระจาย การปองกันการเกิดโรค การทําลาย และการยับยั้ง              

การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี และปรสติ การตดิเช้ือ และการตานทานตอการตดิเช้ือ 

Species, morphology, characteristics, properties and physiology of microorganisms and 

parasites that affect human health, pathogenicity, epidemiology prevention, control and growth 

inhibition of microorganism and parasites, infection and host defense mechanisms 
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363218 กายวภิาคศาสตรพ้ืนฐาน         3(2-3-6) 

Basic Anatomy 

มหกายวภิาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และการเจริญและพัฒนาการข้ันพื้นฐานของ

ระบบตางๆ ไดแก ระบบหอหุมรางกาย และโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร            

ระบบทางเดนิปสสาวะ ระบบสบืพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสกึและอวัยวะรับความรูสกึ 

Fundamental of human gross anatomy, histology and embryology and development of 

various systems including integument, skeletal, muscular, endocrine, sensory and special senses 

organs 

 

365212 ชีวเคมพ้ืีนฐาน                             3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry 

นยิามและหลักการของชีวเคมี สมบัติและความสําคัญบัฟเฟอร ศึกษาชนดิ โครงสราง 

และสมบัตขิองชีวโมเลกุล อันไดแก คารโบไฮเดรต ลปิด ไลโปโปรตนี กรดอะมิโน โปรตนี เอนไซม

และกรดนวิคลอิีก ศกึษาวธิีการถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม การสรางโปรตนี และการควบคุม

การแสดงออกของยีน กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอรโมน บทบาทของโภชนาการ                

ตอการดํารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตรและความสัมพันธของวิถีเมตาบอลิสม รวมไปถึงความ

ผิดปกติของเมตาบอลิสม ชีวเคมีกับกลไกการเกิดโรคตางๆ เชน เบาหวาน หลอดเลือดอุดตัน 

ความดัน และชีวเคมีของเลอืดและปสสาวะ 

Definition and principle of biochemistry properties and important of buffer, types, 

structures and properties of biomolecules, including carbohydrate, lipid, lipoprotein amino 

acid, protein, enzyme and nucleic acid, mechanisms of genetic expression, protein synthesis, 

genetic regulation, regulation mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life style, 

bioenergetics, integration of metabolism pathways and disorders, relationship between 

biochemistry and disorder pathogenesis such as diabetes, atherosclerosis, stress and 

biochemistry of blood and urine  
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367202 สรีรวทิยาของมนุษย                           3(2-3-6) 

   Human Physiology 

 บทบาทหนาที่และกลไกการทํางานท่ัวไปของรางกายมนุษยในระบบตางๆ สรีรวิทยา 

ของเซลลระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบหายใจ ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และการควบคุมอุณหภูมิของ

รางกาย และการทํางานรวมกันของระบบเหลานี้ในการควบคุมและการรักษาสมดุลของรางกาย

ใหอยูในภาวะปกต ิ

 Human body functions and mechanisms of how various body systems; cellular 

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation, function system, and maintain normal physiological state of whole organism 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวชิา  

 1.  เลขสามลําดับแรก หมายถงึ สาขาวชิา 

 2. เลขในลําดับที่ 4 หมายถงึ ระดับช้ันปของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถงึ รายวชิาในระดับช้ันปที่ 4  

 3. เลขในลําดับที่ 5 หมายถงึ หมวดหมูในสาขาวชิา 

  3.1  เลข 1 หมายถงึ กลุมวชิาเฉพาะปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยข้ันพื้นฐาน 

  3.2  เลข 2 หมายถงึ กลุมวชิาเฉพาะปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยข้ันพื้นสูง 

  3.3  เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะ ไดแก การยกและเคลื่อนยาย การจัดการ

ปองกัน การเจ็บปวยฉุกเฉิน กฎหมาย จรรยาบรรณ นิติวิทยาศาสตร การจัดระบบการแพทย

ฉุกเฉนิ การบรหิารปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ และการวจิัยปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

  3.4  เลข 4 หมายถึง วิชาแกนกลุมพื้นฐาน ไดแก พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา 

จิตวิทยา หลักการดูแลสุขภาพ หลักวิทยาการระบาด หลักวิทยาการจัดการ และหลักการ

จัดบรกิารสาธารณสุข 

  3.5  เลข 9 หมายถงึ สหกจิศกึษา / การฝกงาน / การศึกษาอิสระ 

 4. เลขในลําดับที่ 6 หมายถงึ อนุกรมของรายวชิา 



74 
 
3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒขิองอาจารย  

 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นายวรีะพล  จันทรดย่ิีง* 

 

31002000XXXXX ศาสตราจารย FRCP 

 

FAFPM 

 

FRCP 

 

ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

วท.บ. 

- 

 

- 

 

- 

 

สูตศิาสตรการเจรญิพนัธุ 

สูตศิาสตรและนรเีวชวทิยา 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

Fellow of Royal College of Physician 

of London 

Fellow Academy of Family Physician 

of Malaysia 

Fellow of Royal College of Physician 

of Edinburgh 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 

2551 

 

2549 

 

2548 

 

2548 

2526 

2524 

2520 

2 นายปราโมทย  วณิตยธนาคม 

 

 

35099011XXXXX รอง

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Magna cum laude 

เกยีรตนิยิมดีมาก 

พยาธชิวีวทิยา 

เทคนคิการแพทย 

Eberhard Karis University 

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2527 

 

2517 

2514 

3 

 

นางมาลนิ ี วงศนาวา 39499000XXXXX รอง

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

ภ.บ.. 

เภสัชวทิยา 

เภสัชศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2523 

2519 
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ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

4 นางสาวเนรัฐชลา  สุวรรณคนธ 56201000XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

วท.ดปห. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2547 

2544 

5 นายปยชนน  เกษสุวรรณ 35009006XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2543 

6 นายพทิักษ  นาสมใจ 346030005XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Organic Chemistry 

เคมีอินทรยี 

เคมี 

University of St Andrew 

มหาวทิยาลัยขอนแกน

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

2553 

2545 

2541 

7 นางรัตนา  ทรัพยบําเรอ 31017001XXXXX รอง 

ศาสตรจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

วทิยาศาสตรสุขาภิบาล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2549 

2542 

2539 

8 นายรุง  วงศวัฒน 36404003XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

สาธารณสุขศาสตร 

ประชากรศกึษา 

สาธารณสุขศาสตร (บรหิาร

สาธารณสุข) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2552 

2541 

2536 

9 นายไวพจน  งามสะอาด 55309900XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟสกส 

ฟสกิส 

ฟสกิส 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2553 

2547 

2545 
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ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

10 นายสมคิด  จูหวา 36499001XXXXX ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ส.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2551 

2545 

 

2537 

11 นางสาวเกษแกว  เสยีงเพราะ 34513001XXXXX อาจารย สด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สาธารณสุขศาสตร(นานาชาต)ิ 

สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร 

สุขศกึษา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา   

2558 

2550 

2546 

12 นายณรงคศักดิ ์ ม่ันคง 17202000XXXXX อาจารย ปร.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรการแพทย 

วทิยาศาสตรการแพทย (เกยีรติ

นยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

13 นางสาวทววีรรณ  ศรสีุขคํา* 

 

36599006XXXXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ประกาศนยี 

บัตรพยาบาล

เฉพาะทาง 

เกยีรตบิัตร 

 

ส.บ. 

ประชากรศกึษา 

การเจรญิพันธุและวางแผน

ประชากร 

สาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป(การรักษา 

พยาบาลเบื้องตน) 

 

การปฏิบัตกิารฉุกเฉนินอก

โรงพยาบาลสําหรับพยาบาล

วชิาชพีสาธารณสุขศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

สภาการพยาบาล 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2553 

2535 

 

2556 

 

 

2557 

 

2531 

 

  

  

 
 



77 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

ปพ.ส. 

 

พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ 

ชัน้สูง(เทยีบเทาปรญิญาตร)ี 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

พษิณุโลก 

2527 

14 นางสาวเทียนทอง  ตะแกว 35101004XXXXX อาจารย ส.ด. สาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 2551 

    ส.ม. สาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 2544 

    พย.บ. พยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 2557 

    วท.บ. สุขศกึษา สถาบันราชภัฏเชยีงใหม 2538 

15 นายบุญลือ  ฉมิบานไร 31103005XXXXX 

 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตรเขตรอน 

การจัดการสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 

วทิยาการระบาด 

สาธารณสุขศาสตร(อาชวีอนามัย

และความปลอดภัย) 

สาธารณสุขศาสตร  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2549 

2559 

 

2539 

2535 

 

2531 

16 นายประจวบ  แหลมหลัก 36405003XXXXX อาจารย ศ.ด. 

สค.ม. 

ศ.บ. 

ส.บ. 

การศกึษานอกระบบ 

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

ศกึษาศาสตรบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2548 

2537 

2545 

2533 

17 นางสาวภัคศริ ิ สนิไชยกจิ 33107018XXXXX อาจารย วท.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรชวีภาพ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2554 

2541 

18 นายวชิัย  เทยีนถาวร 3179900XXXXX อาจารย ป.ร.ด. รัฐประสานศาสตร มหาวทิยาลัยเกรกิ 2558 

 

  

  

 
 



78 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

 รป.ม. 

ว.ว. 

พ.บ. 

วท.บ. 

การบรหิารงานภาครัฐ 

โสต ศอ นาสกิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

การบรหิารงานภาครัฐ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2543 

2524 

2515 

2513 

19 นายสมชาย  จาดศรี 3649800XXXXX อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตรเขตรอน 

อายุรศาสตรเขตรอน 

เทคนคิการแพทย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2549 

2536 

2526 

20 นายอนุกูล  มะโนทน 3640700XXXXX อาจารย ส.ด. 

ศ.ม. 

ส.บ. 

สาธารณสุขศาสตร 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2556 

2541 

2538 

21 นายเอกลักษณ  พุมนุน 16403000XXXXX อาจารย ปร.ด. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยาทางการแพทย 

เทคโนโลยีชวีภาพ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

มหาวทิยาลัยแมโจ 

2556 

2550 

22 นางสาวกานตรว ี ขยัน 35019006XXXXX  อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

2544 

2540 

23 นางสาวชมนาด  สงิหหันต 35707005XXXXX อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการ

พัฒนา 

สาธารณสุขศาสตร(อาหารและ

โภชนาการ) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

2553 

 

2540 

24 นางสาวนงลักษณ  แกวทอง 35205001XXXXX อาจารย วท.ม. 

พย.บ. 

สุขศกึษาและพฤตกิรรม ศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

2550 

2545 

 

  

  

 
 



79 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

25 นางสาวเนตรนภา  พรหมมา   36703004XXXXXX อาจารย วท.ม. 

ส.บ. 

อนามัยครอบครัว 

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

26 นางสาวรสรนิทร  แกวตา 35607002XXXXX อาจารย วท.ม. 

พย.บ. 

สุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2551 

2541 

27 นางสาวพรพนา  สมจิตร 15404000XXXXX อาจารย วท.ม. 

ส.บ. 

โรคตดิเชื้อและวทิยาการระบาด 

สาธารณสุขศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2548 

28 นางอรทัย  เกตุขาว* 3560700XXXXXX อาจารย วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2552 

2543 

29 นางสาวเพ็ญนภัิท  นภีรงค* 11007000XXXXX อาจารย ว.ว. 

ประกาศนยีบัตร

ชัน้สูง 

ประกาศนยีบัตร 

พ.บ. 

วท.บ. 

รังสวีทิยาวนิจิฉัย 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ 

 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2558 

 

2558 

2552 

2550 

30 นายวรีะชัย  จําเรญิดารารัศมี* 

 

 

35101005XXXXX 

 

 

อาจารย 

 

 

 

ว.ว. 

ประกาศนยีบัตร

ชัน้สูง 

พ.บ. 

เวชศาสตรครอบครัว 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ  

(เวชปฏิบัตทิั่วไป) 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2520 

2517 

 

2516 

31 นายเธยีรชัย   คฤหโยธนิ* 

 

31015001XXXXX อาจารย ว.ว. 

อ.ว. 

ศัลยศาสตร 

เวชศาสตรปองกันสาขาสุขภาพจิต

แพทยสภา 

แพทยสภา 

2527 

2556 

 

  

  

 
 



80 
 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

 

 

 

 

ประกาศนยีบัตร 

พ.บ. 

วท.บ. 

ชุมชน 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

 

วทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2557 

2521 

2519 

32 นายเทพนฤมิตร  เมธนาวนิ* 35605003XXXXX อาจารย ประกาศนยีบัตร 

พ.บ. 

วท.บ. 

แพทยอํานวยการการแพทยฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2558 

2516 

2513 

33 นายบุญฤทธิ์  คําทพิย* 35398000XXXXX อาจารย ว.ว. 

ประกาศนยีบัตร

ชัน้สูง 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

วทิยาศาสตรการแพทยคลนิกิ 

 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2558 

2549 

 

2548 

34 นายเอนก   สุภาพ* 36202000XXXXX อาจารย 

 

ว.ว. 

พ.บ 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช 

มหาวทิยาลัยรังสติ 

2551 

2542 

35 นายอิทธาวุธ  งามพสุธาดล 36099003XXXXX อาจารย  อ.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรครอบครัว 

เวชปฏิบัตทิั่วไป 

แพทยศาสตร 

แพทยสภา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2545 

2541 

2538 

หมายเหตุ  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

 

  

  

 
  

80 
 



81 
 

 

ที่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นางสาวจิณหจุฑา  นธิอุิทัย 11014991XXXXX 

 

อาจารย 

 

ว.ว. 

พ.บ. 

กุมารเวชศาสตร 

แพทยศาสตร 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชนิี 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2559 

2553 

2 นางสาวณัฏฐิน ี นันทาทอง 35601011XXXXX อาจารย 

 

ว.ว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2546 

2552 

3 นายทันที  ศรสีุขคํา 

 

15601000XXXXX อาจารย 

 

ว.ว. 

พ.บ. 

จักษุวทิยา 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2559 

2553 

4 นางสาววิชชุดา  ลมิปอังคนันต 35405000XXXXX อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตรตกแตง 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2559 

2551 

5 นางสาวสรัสวดี  เถลงิศก 16599002XXXXX อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

กุมารเวชศาสตร 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

2553 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

81 
 

  



82 
 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป 

1 พันตรนีายแพทยประทปิ  เหลอืแกว อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

ศัลยศาสตรทั่วไป 

แพทยศาสตร (เกยีรตนิยิมอันดับ 1) 

2554 

2547 

2 นายแพทยเกรยีงศักดิ์  ปนตาธรรม อาจารย ว.ว. 

   พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2557 

2553 

3 นายแพทยเกษมสุข  โยธาสมุทร อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตยร 

2558 

2552 

4 นายแพทยปรญิญา  เทยีนวบิลูย อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2551 

2548 

5 นายแพทยพงศธร  ทุนอินทร อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2556 

2550 

6 นายแพทยยุทธนา  โควจิรยิะพันธุ 

 

อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2550 

2546 

7 นายแพทยวสุ  เตชะวัฒนากุล อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2558 

2554 

8 นายแพทยสุวสันต  บุญยะรัตน 

 

อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

2558 

2552 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป 

82 



83 
 

9 นายแพทยอนณ  ปญญโญใหญ อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

นติเิวชศาสตร 

แพทยศาสตร 

2556 

2553 

 
83 

  



84 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกจิศกึษา)  

ในการฝกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เปนการฝกเพื่อเพ่ิม

ประสบการณในการเรยีนการสอนเพื่อใหนสิติมีทักษะภาคปฏิบัตดิานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย

ข้ันพื้นฐานและข้ันสูง ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ การฝกภาคปฏิบัติจะฝก         

ที่โรงพยาบาล โดยแบงการฝกเปน 2 ระดับคอื  

1. การฝกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 1 เปนการฝกงานเทคนิคหัตถการข้ันพื้นฐาน 

สําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ไดแก การประเมินผูปวยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดิน

หายใจ ระบบการใหออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ เทคนคิโลหติพลวัตร การทํา

คลอดปกต ิการชวยการคลอดปกต ิหัตถการอ่ืนๆ หัตถการในระบบสบืพันธุและทางเดนิปสสาวะ 

การกูชีพ การยกและเคลื่อนยายผูปวย หัตถการวนิจิฉัย วธิกีารบรหิารยา หลักการชวยฟนคนืชีพ

ข้ันพื้นฐานในเด็กและผูใหญ การเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติการ การใชวิทยุสื่อสาร     

การรับแจงเหต ุและการปฏิบัตกิารกอนนําสงสถานพยาบาล  

2. การฝกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 2 เปนการฝกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการ       

ในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใชวิทยุขณะออกปฏิบัติการ การประเมินและ         

การควบคุมสถานการณฉุกเฉิน ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุ การสงมอบผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงานการรับแจงเหตุและสั่งการ และเทคนิค

หัตถการข้ันพื้นฐานสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ไดแก การประเมินผูปวยฉุกเฉิน 

เทคนคิการจัดทางเดนิหายใจ ระบบการใหออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การใช

เครื่องมือกลชวยในการหายใจในผูใหญ หัตการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทํา

คลอดปกต ิการชวยคลอดปกติ หัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครงราง การกูชีพ การยกและเคลื่อนยาย

ผูปวย หตัถการวินจิฉัย วิธกีารบริหารยา การใชเครื่องมือกลโดยไมลุกล้ํารางกาย หลักการชวย

ฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานในเด็กและในผูใหญ และการฟนคนืคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัต ิ 

3. การฝกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 3 เปนฝกปฏิบัติการการเตรียมความพรอม    

การรับแจงเหตุและสั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การออกแบบและการบริหารจัดการระบบ

แพทยฉุกเฉิน การฝกปฏิบัติการเทคนิคหัตถการข้ันสูงสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

ไดแก การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด การใชยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ

ประสาท หัตถการวนิจิฉัย หัตถการในระบบสบืพันธุและทางเดนิปสสาวะ หัตถการที่ศรีษะและคอ 

เทคนิคโลหิตพลวัตร การทําคลอดปกติ การชวยคลอดปกติ หัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครงราง  

การชะลางตา วธิีการบริหารยา การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงในเด็กและผูใหญ การขจัดสิ่งขัดขวาง

ทางเดินหายใจโดยใชอุปกรณสอง การใชอุปกรณสองกลองเสียงโดยตรง การสอดใสหลอดคา         

ในทอลมผูใหญและเด็ก การใชเครื่องกลชวยหายใจดวยพวยลม การใชเครื่องกลชวยหายใจแบบ



85 
 
มือกดและอัตโนมัตริะหวางเคลื่อนยายผูปวยในผูใหญและเด็ก การใชยาและสารน้ําในการกูชีพ 

การฟนคนืคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบไมอัตโนมัต ิการผันคืนจังหวะหัวใจดวยไฟฟา การกํากับจังหวะ

หัวใจ และการดูแลผูปวยหลังฟนคนืชีพ 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม   

4.1.1   มีวนิัย ตรงตอเวลา เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจรติ  

4.1.2   มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ  

4.1.3   มีภาวะผูนําและสามารถทํางานเปนทมี 

4.1.4   เคารพในสทิธ ิคุณคาและศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย 

4.1.5 สามารถประยุกตใชความรูจากศาสตรที่ เกี่ยวของในการปฏิบัติการ

 การแพทยฉุกเฉนิ 

4.1.6   สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉนิ ณ จุดเกิดเหตุและระหวาง

 นําสงสถานพยาบาลอยางถูกตองรวดเร็ว 

4.1.7   สามารถสงเสรมิ ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ ในกรณฉีุกเฉนิ 

4.1.8   สามารถวเิคราะห ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย

   ฉุกเฉนิ 

4.1.9   ใหบรกิารวิชาการดานการแพทยฉุกเฉนิแกผูรับบรกิารและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  

 4.2  ชวงเวลา   

    

รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ ช้ันป ภาคการศกึษา 

323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 1  

Training of Emergency Medical Operation I 

3 หนวยกติ 3 ฤดูรอน 

323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 2 

Training of Emergency Medical Operation II 

9 หนวยกติ 4 ตน 

323493 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 3  

Training of Emergency Medical Operation III 

9 หนวยกติ 4 ปลาย 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

    

ช้ันป รหัสวชิา รายวชิา หนวยกติ 
ตารางสอนและจํานวน

ช่ัวโมง 

3 323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 1  

Training of Emergency Medical 

Operation I 

3 หนวยกติ ภาคการศกึษาฤดรูอน  

3 หนวยกติ 

180 ช่ัวโมง 

4 323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 2 

Training of Emergency Medical 

Operation II 

9 หนวยกติ ภาคการศกึษาตน   

3 หนวยกติ 

540 ช่ัวโมง 

4 323493 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 3 

Training of Emergency Medical 

Operation III 

9 หนวยกติ ภาคการศกึษาปลาย   

9 หนวยกติ 

540 ช่ัวโมง 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1  คําอธบิายโดยยอ 

 หลักสูตรกําหนดใหนิสิตเรียนในรายวิชา 323335 การวิจัยการแพทยฉุกเฉินกําหนดให

นสิิตตองทํางานวิจัยกลุม โดยมีสมาชิกภายในกลุมจํานวน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองสงตาม

รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด หัวขอของการวิจัยเกี่ยวของกับงานดานการแพทย

ฉุกเฉนิ นสิิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของนสิิต โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่

สามารถทําเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรกึษา 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู 

นิสิตมีความรูความเขาใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรูใหมและ

นําไปใชในการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาหรอืพัฒนางานดานปฏิบัตฉิุกเฉนิการแพทยได  

5.3 ชวงเวลา ภาคการศกึษาภาคปลาย ช้ันปที่ 3 

5.4 จํานวนหนวยกติ 3 หนวยกติ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิติ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนสิติ 

1. ดานบุคลกิภาพ (1)  บูรณาการการพัฒนาบุคลกิภาพ ในรายวชิาที่เกี่ยวของ 

และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลา

การศกึษา 

2. ดานคุณธรรมจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

(1)   มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการ

จัดการเรยีนการสอนในรายวชิาตางๆ 

(2)  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูปวยและชุมชนเปนฐาน 

ใหความสําคัญและปลูกฝงใหนิสิตมีจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

(3)  มีการตรวจสอบและสงเสริมใหนิสิต มีคุณธรรม

จริยธรรมในการดํารงชีวิตอยางตอเนื่องตลอด

หลักสูตร 

3. ดานภาวะผูนํา (1)   ออกแบบการจัดการเรยีนการสอน 

      ในรายวิชาเอกใหนิสิตตองทํางานเปนกลุมทั้ งใน

บทบาทของผูนําและสมาชิกกลุม  

(2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสรางแรงจูงใจใหนิสิต

รวมกิจกรรมและสงเสริมการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก 

(3)  กําหนดบรรทัดฐานในการเรยีนรูในกลุม ปลูกฝงการมี

วนิัย ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบตอสวนรวม  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูโดยยึดกรอบ    

จากมาตรฐานของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติที่กําหนดมาตรฐานไว 6 ดานและเพ่ิม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคของมหาวทิยาลัยพะเยาอีกจํานวน 2 ดานรวมเปน 8 ดานไดแก  
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2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนั ก ใน คุณ ค าและคุณ ธรรม  จริ ยธ รรม  และซ่ือสั ต ยสุ จ ริต                     

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 (2)  มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม  

 (3) เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสงัคม  

 (4)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

  ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (5) มีจติสํานกึและตระหนักในการปฏิบัตติามหลกัคุณธรรมจรยิธรรม  

(6) ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพรวมทัง้จดัการกับปญหาในการดํารงชีพและ

 การทํางานได 

(7) มีวินัยซ่ือสัตยสจุรติเสยีสละและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(8) เปนแบบอยางทีด่ตีอผูอ่ืนทัง้ในการดํารงตนและการปฏิบัตงิาน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

สงเสรมิใหเกดิความสํานกึในการปฏิบัติตามคุณธรรม จรยิธรรม ใหความสําคัญ

กับพฤตกิรรมการมีวนิัย ตรงตอเวลา เสยีสละ ความซ่ือสัตยสุจรติ และเคารพ กฎระเบยีบของ

นิสิต โดยผูสอนเปนแบบอยาง สรางความตระหน ักและบูรณาการการปฏิบ ัต ิตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชาดานการแพทยฉ ุกเฉิน  ออกแบบการจัดการเรียน            

การสอนใหนิสิตไดแสดงความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม แกไขปญหา แสดงความ

คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น และจัดการเรียนการสอนใหนิสิตตระหนักในสิทธิผูปวยและ

ศักดิ์ศรีคุณคาของความเปนมนุษย  

2.1.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจรยิธรรมของนสิิตระหวางเรยีนตลอดหลักสูตรทั้ง

ในช้ันเรียนและแหลงฝกงาน โดยผูสอน เพื่อนนิสิต ตนเอง ผูชวยสอนในแหลงฝก และ

ผูรับบรกิาร ประเมินพฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรมในการเขารวมกจิกรรมเสรมิหลักสูตร และ

สรุปและประเมินพฤตกิรรมที่ไมพึงประสงค และหาแนวทางแกไข 
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2.2  ความรู 

2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

 (1)    มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่

  ศกึษา 

 (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหมๆ   

(3) สามารถบูรณาการความรูทีศ่กึษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 

(4) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญดานวทิยาศาสตรวทิยาการจัดการ 

มนุษยศาสตรสงัคมศาสตรและศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(5) มีความรูความเขาใจองคความรูและสาระสําคัญในศาสตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

 การแพทยสามารถบูรณาการและประยุกตกับศาสตรที่เกี่ยวของไดอยาง

 กวางขวางและเปนระบบ 

(6) มีความรูความเขาใจสาระสําคัญในกระบวนการแสวงหาความรู การจดัการ

 ความรูและตดิตามงานวจิัย และความรูใหมที่เกี่ยวของกบัการแกปญหาและ

 การตอยอดองคความรูในการปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 

 (7) มีความรูความเขาใจและตระหนักในกฎหมาย กฎ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับ

 การป ฏิ บัติ ก ารฉุ ก เฉินก ารแพ ทย ซ่ึ ง เปลี่ ยนแปลงตามก าล เวลา                    

 เพื่อตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   

  2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจ

หลักการทฤษฎีและสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินทั้งในดานการสงเสริม ปองกัน 

และแกไขปญหาสุขภาพในกรณีฉุกเฉนิ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของไดแก วทิยาศาสตรสุขภาพ 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร นิติศาสตร และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการ

ศาสตรที่เกี่ยวของกับศาสตรดานการแพทยฉุกเฉนิ มีความรูความเขาใจในกฎระเบียบขอบังคับ

ของวชิาชีพ ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง สามารถวเิคราะห ออกแบบ วางแผน 

พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทยฉุกเฉิน สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรูของตนเอง

อยางตอเนื่อง และสนใจพัฒนาความชํานาญทางการแพทยฉุกเฉินของตนเอง และมีสวนรวมใน

การพัฒนาวชิาชีพ 
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 2.2.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรูดานความรู  

 ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย จากผูสอนผูเรียน 

เพื่อนนสิิต และอาจารยแหลงฝกในแหลงฝก เชน การทดสอบ การประเมินช้ินงาน การประเมิน        

การนําเสนอหนาช้ันเรยีน การประเมินผลการอภิปราย การประเมินการวเิคราะหกรณศีึกษาและ

การประเมินพัฒนาการของผูเรียน โดยใชสมุดบันทึกรายการปฏิบัติทางการแพทย (Medical 

procedures book) 

 

 2.3  ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1)    คดิอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

   (2) สามารถวเิคราะหปญหา รวมทัง้ประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือ

ที่เหมาะสมกับการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

   (3) สามารถสบืคน รวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหาเพื่อใชในการ

แกปญหาอยางสรางสรรค 

   (4) ใชประสบการณทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมในการแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

   (5) สามารถสืบคนขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ

แนวคดิและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายไดและนําขอมูลไป

ใชในการแกปญหาและพัฒนางานได 

   (6) สามารถคดิวิเคราะหอยางเปนระบบและใหขอเสนอแนะอยางสรางสรรคโดย

ใชองคความรูประสบการณทางภาคปฏิบัตแิละผลกระทบจากการตัดสนิใจที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

   (7) สามารถใชทักษะ และความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระการปฏิบัติการ

ฉุกเฉนิการแพทยทางวชิาการและวชิาชีพ 

   (8) สามารถพัฒนาแนวทางใหม เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติงานประจําให

สอดคลองกับสถานการณและบรบิททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 จัดการเรียนการสอนใหนิสิตไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหสรางสรรค 

แกปญหา คดิอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ ดวยตนเองและในกลุมในสถานการณ

ทั่วไปและสถานการณฉุกเฉิน โดยใชรูปแบบและวธิีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน 

การเรียนเปนกลุมแบบรวมแรงรวมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะหกรณีศึกษา      
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การเรียนโดยใชสถานการณจําลอง ประชุมปรึกษาปญหาทางการแพทยฉุกเฉนิ การสอนโดยใช

ภาพยนตร การเรยีนโดยการปฏิบัตจิรงิ และการจัดทําโครงงาน  

2.3.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปญญา ไดแก การประเมิน

กระบวนการคิด การทดสอบความสามารถในการคิด การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวน    

การคิด ไดแก รายงานการศึกษาและ/วิเคราะหกรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงาน

การศึกษา สถานการณจําลอง รายงานผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการแพทยฉุกเฉิน 

รายงานผลการอภิปรายกลุม และรายงานผลการสัมมนา  

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ 

  (1)   มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้ง

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 (2)  สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

    เหมาะสมตามบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได

  เหมาะสม ทํางานเปนทมีไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 (4)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรยีนรูทัง้ตนเองและวิชาชีพอยาง

  ตอเนื่อง 

 (5)  สามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบรกิาร

  ผูรวมงานผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ 

 (6)  สามารถทํางานเปนทีมไดทั้งในบทบาทสมาชิก และผูนําในระบบ

  การแพทยฉุกเฉนิและระบบบรกิารสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

 (7)  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน และ

  ตองใชนวัตกรรมใหมๆในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมโดย

  พื้นฐานของตนเองและกลุม 

 (8)  มีความรับผิดชอบในการเรยีนรูอยางตอเนื่องรวมทัง้พัฒนาตนเอง

  และวชิาชีพ 
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 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

จัดการเรยีนการสอนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนกับผูเรยีน ผูเรยีนกับ

ผูสอน ผูเรยีนกับแหลงฝกปฏิบัตงิานภาคสนามและผูเรยีนกับผูรับบรกิาร โดยการมอบหมายใหทํา

กจิกรรมหรือผลงานที่ตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การฝกทักษะการทํางานเปนทีมทั้งในช้ันเรยีนและ

กจิกรรมเสรมิหลักสูตร ทัง้ในหลักสูตรที่ศกึษา ระหวางหลักสูตร และระหวางสถาบัน  

2.4.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผดิชอบ 

ประเมินความสามารถในการสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ประเมิน

ความรับผิดชอบในการเรียน และการทํางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุม และการประเมิน

พฤตกิรรมการแสดงความคดิเห็น 

  

2.5  ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)       มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนัตอการทํางานที่เกีย่วของ

กับการใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางเหมาะสม 

 (2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือนําสถิติมา

ประยุกตใชในการแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใช

รูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 (4) สามารถศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหาเลอืกและประยุกตใชเทคนิค

ทางสถติหิรอืคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยได

อยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข

ปญหา 

 (5) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียนและวิธีการ

สื่อสารอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทัง้เลอืกใชรูปแบบการนาํเสนอที่เหมาะสมกับกลุม

บุคคลที่แตกตางกันได 

 (6) ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลแปล

ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
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2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวเิคราะห  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายใหนิสิต ศึกษาคนควาและใชขอมูล

สารสนเทศในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหา และพัฒนางานในระบบการแพทยฉุกเฉนิที่ไดรับ

มอบหมาย อยางสรางสรรค ฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การฟงและ         

การเขียน จัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคโนโลยเีปนฐาน  

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข         

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลงานการศกึษาคนควา วิเคราะห และใชขอมูลสารสนเทศ ประเมินทักษะ         

การสื่อสารในชีวติประจําวัน และทักษะการสื่อสารกับผูรับบรกิาร ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู และประเมินผลงานที่นิสิตไดวิเคราะหเชิงตัวเลข สื่อสาร และใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 2.6  สุนทรียศลิป 

  2.6.1 ผลการเรียนรูดานสุนทรียศลิป 

มีความซาบซ้ึงในคุณคาของศลิปะ ดนตร ีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียศลิป 

จัดการเรียนการสอน โดยใหนิสิตสรางสรรคผลงานทางวิชาการตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบรรยายใหสวยงาม เชน ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวชิาการ รวมถึง       

มีการนําเสนอขอมูลของงานที่ไดรับมอบหมายดวยสื่อตางๆ โดยมีคะแนนความสวยงามมอบให   

จัดการเรียนการสอน โดยมีเสียงดนตรหีรอืเสียงธรรมชาติบรรเลงเบาๆ เพื่อใหนสิิตเกดิอารมณ

สุนทรีย จัดการเรียนการสอน โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือ       

มีการนํารูปภาพที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน 

2.6.3 วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรูดานสุนทรียศลิป 

  ประเมินความคิดสรางสรรคและความสวยงามของผลงานที่นิสติทําประเมินระดับ

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน โดยมีเสียง ดนตรีหรือเสียงธรรมชาติ

บรรเลงเบาๆ  และประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ มีตอจัดการเรียนการสอน               

โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีการนํารูปภาพที่เกี่ยวของกับ

วัฒนธรรมมาประกอบการสอน  
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    2.7  ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพ 

(1) มีสุขนสิัยทีส่งเสรมิตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)  สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอยางเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

จัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

โดยการมอบหมายใหนิสิตฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล การนําเสนอหนาช้ันเรียน และ      

การอภิปรายหมู 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลกิภาพ 

จัดใหมีกจิกรรมการออกกําลังกาย เพื่อเสรมิสรางสมรรถนะ และการสังเกตการณ

สื่อสารระหวางนิสติและเพื่อน และการนําเสนองานในช้ันเรยีน  

  

2.8  ทักษะการปฏบิตักิารทางวชิาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏบิัตกิารทางวชิาชีพ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติการฉุก เฉินแกผูปวยฉุก เฉิน ไดตามมาตรฐาน        

การปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาล และในสถานพยาบาลได         

อยางสอดคลองกับสภาพปญหา 

(2) สามารถดําเนินมาตรการในการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินไดทั้งในระดับ

บุคคล และชุมชนได 

(3) ปฏิบัตงิานโดยยึดม่ันใน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและ

กฎหมายที่เกี่ยวของได 

(4) บรหิารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉนิในระดับทองถิ่นหรอืพื้นที่ได 

  2.8.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏบิัตกิารทางวชิาชีพ  

จัดการเรยีนการสอน โดยการสรุปความรูรวบยอด สาธิต สาธิตยอนกลับ แสดง

บทบาทสมมติ ฝกปฏิบัติในผูปวยจําลอง ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติในสถานการณ

จําลอง ฝกปฏิบัติในแหลงฝกงานตามเกณฑของสถาบันการแพทยฉุกเฉิน การศกึษากรณีศึกษา 

การวิเคราะหกรณศีกึษา การจัดทําโครงงาน และการศกึษาดูงานจากสถานการณจรงิ 
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2.8.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะการปฏบิตักิารทางวชิาชีพ 

ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวชิาชีพแบบองครวม โดยบูรณาการความรู ทักษะ 

เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ไดแก การประเมินทักษะ        

การปฏิบัติการจากการสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติ  และการทดสอบภาคปฏิ บัต ิ                      

ในหองปฏิบัติการ การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติการ 

การแพทยฉุกเฉินในสถานการณจําลอง ทั้งในบทบาทตางๆในระบบการแพทยฉุกเฉิน           

การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง  ณ แหลงฝก

ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการจัดทํารายงานกรณีศึกษา รายงานการประชุมปรึกษา

ปญหาทางการแพทยฉุกเฉนิ รายงานการจัดทําโครงงาน และรายงานการศกึษาดูงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping)  

       • ความรับผดิชอบหลัก  ο ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

กลุมวชิาภาษา                                             

ทักษะภาษาไทย                                                               

ภาษาองักฤษ

พ้ืนฐาน             
    

    

   
    

    

    

    

    

   

   

   

    

ภาษาองักฤษ

พัฒนา               
    

    

   
    

    

    

    

    

   

   

   

    

อารยธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถิ่น   

    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

พะเยาศกึษา                   
         

     
  

    
  

    

กลุมวิชา

พลานามัย 

 

   

    

   

    

   

      

   

    

 

 

 

   

 

 

 

    

กอลฟ                                                                            
    

เกมส                                                                                
    

บรหิารกาย                                                                      
    

กจิกรรมเขา

จังหวะ                     
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

วายน้ํา                                                                              
    

ลลีาศ                                                                              
    

ตะกรอ                                          
    

นันทนาการ                                                                        
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

                                             

ซอฟทบอล                                             
        

        
       

      
    

เทนนสิ                                                       
        

       
      

    

เทเบลิเทนนสิ                                                  
        

       
      

    

บาสเกตบอล                                                 
        

       
      

    

แบดมินตัน                                                 
        

       
      

    

ฟุตบอล                                                       
        

       
      

    

วอลเลยบอล                     
        

       
      

    

ศลิปะการตอสู

ปองกันตัว            
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

กลุมวิชาบูรณา

การ 
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

ชวิีตและสุขภาพ                                                                    

การจัดการการ

ดําเนนิชวิีต          
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

ทักษะชวิีต                                                    
        

       
      

    

วิชาศึกษา

ท่ัวไปเลือก 

                       

    

    

   

   

   

    

กลุมวิชาภาษา                                             

ภาษาองักฤษเชงิ

วิชาการ            
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

กลุมวิชา

มนุษยศาสตร 

                       

    

    

  

     

      

สารสนเทศ

ศาสตรเพ่ือ

การศกึษา

คนควา   

    

    

   

    

    

    

    

    

  

     

  

    

ปรัชญาเพ่ือชวิีต                                                                      

ภาษา สังคมและ

วัฒนธรรม   
    

    

   

    
    

    

    

    

   

   

   

    

ปรทิัศน

ศลิปะการแสดง

ไทย   

    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

ดุรยิางควิจักษณ                                                              

ศลิปะใน

ชวิีตประจําวัน                
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

กลุมวิชา

สังคมศาสตร 
    

    

   

    

    

                    

 

    

กฎหมายพ้ืนฐาน

เพ่ือคุณภาพ

ชวิีต   

    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

ไทยกบั

ประชาคมโลก                  
    

    

   

    
    

    

    

    

   

   

   

    

วิถไีทย วิถทีัศน                                              

 



99 
 

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

การเมือง 

เศรษฐกจิและ

สังคม  

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

      

กลุมวิชา

วิทยาศาสตร

และ

คณติศาสตร 

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

  

    

มนุษยกับ

สิ่งแวดลอม                       
    

    

   

    

   

     

    

    

   

    

  

    

คอมพิวเตอร

สารสนเทศขัน้

พ้ืนฐาน      

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

  

    

คณิตศาสตร

สําหรบัชวิีตใน

ยุคสารสนเทศ  

    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

ยาและสารเคมี

ในชวิีตประจาํวัน           
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

อาหารและวิถี

ชวิีต                      
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

พลังงานและ

เทคโนโลยใีกล

ตัว          
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

วิทยาศาสตรใน

ชวิีตประจําวัน  
    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

       

กลุมวิชาบูรณา

การ 

                                       

 

    

พฤตกิรรม

มนุษย                            
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

       • ความรับผดิชอบหลัก  ο ความรับผดิชอบรอง 
 

 

 

รหัส

วชิา 
รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ     
    

   
    

    
    

    
    

   
   

   
    

2.1  กลุมวชิาพ้ืนฐาน                                             

242103 เคมีทั่วไปและ

เคมีอนิทรีย      
   

 
   

 
      

 
           

 
          

 
  

    

243101 ชวีวทิยา 1                                             

244104 ฟสิกส

วทิยาศาสตร

ชวีภาพ                                       

        

    

 

 

 

        

   

 

      

 

    

  

    

323141 หลักการ

จัดการ

สุขภาพ 

   

     

   

    

    

    

    

    

   

   

 

  

 

 

 

 

  323142 หลัก

วทิยาการ

ระบาด 

    

    

   

    

    

    

    

   

    

  

  

     

 

  323143 จิตวทิยา

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย 

   

     

   

    

    

    

    

    

   

          

 323244 หลักการดูแล

สุขภาพ 

   
     

   
    

    
    

    
    

   
          

  323246 พยาธิ

สรรีวทิยา 
 

  
    

    
    

    
    

    
    

   
 

 
 

 
    

  

341334 เภสัชวทิยา

เบื้องตน 
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รหัส

วชิา 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

361211 จุลชวีวทิยา

และปรสิต

วทิยา 

       

    

   

 

   

      

        

  

   

 

  

    

363218 กายวภิาค

ศาสตร

พื้นฐาน     

       

    

   

 

    

    

 

   

      

 

   

 

  

    

365212 ชวีเคมีพื้นฐาน                                                
 

      
       

   
                      

    

367202 สรรีวทิยาของ

มนุษย 
       

 

 

  
   

  

  

 
    

 
  

 
    

  
  

 
 

 
  

    

2.2  กลุมวชิาเฉพาะดาน                                             

146200 ภาษาอังกฤษ

เพื่อ

วัตถุประสงค 

    

    

 

    

   

  

 

    

    

    

  

   

 

 

      

323111 ศัพททาง

การแพทย 

    
    

   
    

    
    

    
    

   
   

 
      

323131 ระบบ

การแพทย

ฉุกเฉิน 

   

     

   

    

    

    

    

    

   

 

 

        

323212 เทคนิค

หัตถการ 1 

   
     

    
   

    
    

    
    

   
   

 
      

323313 การซักประวัติ

และการตรวจ

รางกาย 

   

     

   

    

    

  

 

  

    

   

 

 

   

          

323314 การชวยฟน

คืนชพี 1 

   
     

   
    

    
    

    
    

   
   

 
      

323315 การดูแล

ผูปวยฉุกเฉิน 

1 
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รหัส

วชิา 
รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

323316 การดูแล

ผูบาดเจ็บ

ฉุกเฉิน 1 

   

     

   

    

    

    

 

       

   

   

 

      

323321 เทคนิค

หัตถการ 2 

   
     

    
   

    
      

  
    

   
   

 
      

323322 การชวยฟน

คืนชพี 2 

   
     

   
    

    
    

 
  

 
    

   
   

 
      

323323 การดูแล

ผูปวยฉุกเฉิน 

2 

   

     

   

    

    

            

   

   

 

      

323324 การดูแล

ผูบาดเจ็บ

ฉุกเฉิน 2 

   

     

   

    

    

    

    

    

   

   

 

      

323325 การตรวจคล่ืน

หัวใจไฟฟา 

   
     

   
    

    
    

    
    

   
   

 
      

323331 การยกและ

การ

เคล่ือนยาย 

   

     

   

    

    

     

   

    

   

   

 

      

323332 การ

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย 

   

     

   

    

    

    

    

    

   

          

323333 กฎหมาย

จรยิธรรมและ

นิติเวชศาสตร 

    

 

 

 

  

 

     

 

   

 

     

 

 

 

 

  

    

 

 

   

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

323334 การจัดการ

ทางการแพทย

ใน

สถานการณ

สาธารณภัย 
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รหัส

วชิา 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศลิป 

7.ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิก 

ภาพ 

 

 

 

8.ทักษะการปฏิบตัทิาง

วชิาชพี 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) 

   323335 การวจัิย

การแพทย

ฉุกเฉิน 

   

     

   

    

    

    

 

       

   

          

323436 สัมมนา                                             

323391 การฝกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย 1 

   

     

    

   

    

      

  

    

   

          

323492 การฝกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย 2 

   

     

    

   

    

    

 

  

 

    

   

          

323493 การฝกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย 3 
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมนิผลนสิติ  

 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย  

การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนสิติยังไมสําเร็จการศกึษา   

  จัดใหมีการทวนสอบระดับวิชาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยจัดตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน   

  2.1.1    ทําการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

 2.1.2   มีการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) รายวิชาพื้นฐาน

   ทางวทิยาศาสตรและวชิาพื้นฐานทางวชิาชีพ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนสิติสําเร็จการศกึษา 

 2.2.1   สํารวจความพึงพอใจดานผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูใชบัณฑิต แหลงฝก 

    ผูสําเร็จการศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสยี 

 2.2.2  ดําเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกป และนําผลการวิจัย              

 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยาง

 ตอเนื่อง 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย 

การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนจะตองเขาปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรู

และความเขาใจในนโยบายของมหาวทิยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยตามพันธกจิ สมรรถนะ

ความเปนครู หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรยีนการสอน กจิกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้กจิกรรมที่รวมมือกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.2   คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารยที่มีประสบการณเปนพ่ีเลี้ยง 

1.3  สงเสรมิใหอาจารยมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสรมิประสบการณ เพื่อสงเสรมิการสอน

และการวิจัยอยางตอเนือ่ง โดยผานการทําวจิัยสายตรงในสาขาวชิาเปนอันดับแรก การสนับสนุน

ดานการศกึษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวชิาการ

ทั้ งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาศึกษาตอ  เพื่อ เพ่ิมพูนประสบการณ                   

ดานการแพทยฉุกเฉนิ 

 

2. การพัฒนาอาจารย 

        การพัฒนาอาจารยทั้งอาจารยใหม และอาจารยเกาใหพัฒนาทั้งในดานวิชาการ และ

วิชาชีพดังนี้ 

 2.1   พัฒนาและสรางแรงจงูใจดานสมรรถนะ และหัวใจความเปนครูทุกป 

 2.2   เพ่ิมพูนความรูความสามารถดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอนและ

การวัดประเมินผลทุกปอยางตอเนื่อง 

 2.3   พัฒนาความเช่ียวชาญดานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย ใหมีความเปนสากลอยูเสมอ 

 2.4  พัฒนาความรู โดยใหอาจารยเขารวมประชุมอบรม และสัมมนาทางวิชาการ                     

ดานการแพทยฉุกเฉนิ และดานที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 15 ช่ัวโมง  

 2.5   พัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนตํารา หนังสือ และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ

เผยแพรผลงานในวารสารวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ 

 2.6   พัฒนาใหเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ 

 2.7   พัฒนาใหวุฒิสูงข้ึน โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉนิ 

 2.8  เพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ              

เพื่อการศกึษา 
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 2.9   การพัฒนาวชิาการ และวชิาชีพดานอ่ืนๆ 

2.9.1  บรหิารจัดการใหอาจารยไดรับการฝกอบรม และศกึษาดูงานดานการแพทย

ฉุกเฉนิทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

2.9.2  พัฒนาอาจารยใหมีความเช่ียวชาญดานปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการแพทย

ฉุกเฉนิใหเปนสากลอยูเสมอ 

2.9.3  สงเสรมิใหอาจารยมีสวนรวมในกจิกรรมการบรกิารวชิาการแกชุมชน 

2.9.4  จัดโครงการใหอาจารย มีสวนรวมในการดําเนินงานหรือใหบริการ          

ทางวิชาการดานการสาธารณสุข และการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม รวมกับ

สถานพยาบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาจารยมีความรู และ

ทักษะที่ทันสมัย 

2.9.5  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูหรือนวัตกรรมเปนหลักและ                  

เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพเปนรอง 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การบริหารหลักสูตร  

1.1  จัดตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ

การแพทย เพื่อทําหนาที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและกํากับการใชหลักสูตรใหเปนไปอยาง         

มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย            

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และตดิตามประเมินการใชหลักสูตร เพื่อทําหนาที่กํากับดําเนนิงาน

เปดและปดหลักสตูร ดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และคณะอนุกรรมการรับรององคกรการศึกษาหรือฝกอบรมผู

ปฏิบัตกิารและการใหประกาศนยีบัตรหรอืเครื่องหมายวทิยาฐานะแกผูผานการศกึษาหรอืผูฝกอบรม 

(อศป.) ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร

ตามผลการประเมินหลกัสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรดานวชิาการ รวมทัง้นเิทศ กํากับ ตดิตาม

การดําเนนิงานหลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบรหิารหลักสูตร 

1.2  จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เพื่อทําหนาที่ดําเนินงานตามแผนและนโยบาย         

ในการสนับสนุน ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การจัดหาผูสอน และทรัพยากรการเรียน      

การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลลัพธตามหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยการประเมินการจัด 

การเรียนการสอน และจัดทําสรุปผล การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทยเปนระยะ 

1.3  จัดตัง้คณะกรรมการรายวชิา ประกอบดวยอาจารยในแตละสาขาวชิาที่เกีย่วของ ทําหนาที่

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมิน

ผลลัพธตามหลักสูตร การประเมินการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวชิา และจัดทําสรุปผลการ

ดําเนนิงานเสนอคณะกรรมการการเรยีนการสอนเปนระยะ 
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โครงสรางการบริหารหลักสูตร 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

        2.1  การบริหารงบประมาณ 

 คณะวางแผนงบประมาณประจําป เพื่อจัดซ้ือตํารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑ

คอมพิวเตอร สื่อ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ให ไดตามเกณฑมาตรฐาน            

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรู รวมทั้งเพื่อสงเสริม       

การเรยีนรูดวยตนเองของนสิติ แหลงงบประมาณ ไดแก                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(1)   งบประมาณแผนดนิ งบประมาณรายไดที่ไดรับจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

(2)   งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

 

 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย 

คณะกรรมการจัดการเรยีนการสอน 

คณะกรรมการรายวิชา 

คณะกรรมการรายวิชา A1 

 

คณะกรรมการรายวิชา A2 

 

คณะกรรมการรายวิชา A… 
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 2.2 ทรัพยากรการเรียนและการจัดการ 

2.2.1   มีอาคารและหองเรยีนที่เอ้ือตอการสอน และหองเรยีนกลุมยอยอยางเพียงพอ 

2.2.2   หองทํางานอยางเหมาะสมที่เอ้ือตอการทํางานของอาจารย และบุคคลากร 

2.2.3  มีสถานที่ทํากจิกรรมเสรมิหลักสูตรสําหรับนักศกึษา 

2.2.4   มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสม และ       

 อุปกรณที่เพียงพอ 

2.2.5   มีหองปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยเสมือนจริงที่เหมาะสม และมีอุปกรณ             

 ที่ทันสมัยเพียงพอ และพรอมใช 

2.2.6 มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สืบคนขอมูลทาง   

อินเตอรเนต็ได 1 : 10 คน 

2.2.7  มีหองเรียนและอุปกรณทัศนูปกรณที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม                

การเรยีนการสอนที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร และรายวชิา 

2.2.8  หนังสือตําราเอกสาร หนังสอืตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรยีน 

การสอนสวนใหญมีอยูในสํานักหอสมุด และหองสมุดคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ โดย

ผานทางสํานักหอสมุด ซ่ึงมีรายการที่เกี่ยวของกับหลักสูตร จําแนกตาม

รายการดังนี้ 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดและหองสมุดคณะแพทยศาสตร 

ตําราเรียน ภาษาไทย 4,566  เลม 

 ภาษาตางประเทศ 3,881  เลม 

วารสาร ภาษาไทย     30  เลม 

 ภาษาตางประเทศ     20  เลม 

โสตทัศนวัสด ุ (วีดีทัศน แผนดสิก เทปบนัทกึเสยีง 

ซีดรีอม) 

 

 

 

 

 

 

 

2,157  ชุด 
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  ฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนกิส 

    Medicine complete web of science 

    Science direct 

    Up to date 

    CINAHL 

    Access Medicine 

นอกจากนี้ยังมีบริการยืมหนังสือจากหองสมุดของคณะตางๆที่จัดการเรียนการสอน       

ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมทัง้บรกิารขอมูลสนเทศ และสบืคนขอมูลทางไกล 

  

 2.3 การจัดการ 

 2.3.1 จัดใหมี ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน

 โดยเฉพาะ 

  2.3.2 มีการศึกษาความตองการ และนํามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช

ทรัพยากรการเรยีนการสอนการศกึษาทุกประเภทอยางตอเนื่อง 

  2.3.3  มีทรัพยากรการศกึษาทุกประเภทอยางเพียงพอ และพรอมใชตลอดเวลา 

  1) จัดหองสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน 

สามารถสืบคนและแสวงหาความรูไดจากหนังสือ ตํารา และวารสารทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ภายในหองสมุด มหาวทิยาลัยพะเยา หองสมุดวทิยาศาสตรสุขภาพ   

  2) จัดหองอานหนังสอืคณะแพทยศาสตร 

  3) บรหิารจัดการใหนสิิตสามารถสบืคนขอมูลความรูจากฐานขอมูลตางๆ และ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิสที่คณะแพทยจัดสรร ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

 2.3.4 มีการประเมินคุณภาพ และปรมิาณทรัพยากรทุกประเภท รวมทัง้แหลงฝกอยาง

ตอเนื่องทุกปการศกึษาโดย 

1) ใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 

ตลอดจนสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

2) ติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

3) ประสานงานและสนับสนุนใหมีตํารา และสื่อประกอบการฝกงานในแหลงฝก

อยางเพียงพอ 

4) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช

ทรัพยากรการเรยีนการสอน โดยใหอาจารย นสิติ ผูชวยสอนในแหลงฝกมีสวนรวม 2 
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2.3.5  ประเมินความพึงพอใจตอความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย นสิติ และ

ผูชวยสอนในแหลงฝกทุกปเพื่อปรับปรุงทรัพยากรการเรยีนการสอนภายหลังสิ้นสุดการเรยีน 

2.3.6    ติดตามการใชทรัพยากร ทั้งตํารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ ตามความเหมาะสม และ

สถานการณของมหาวทิยาลัย 

2.3.7  นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผน และ            

การบรหิารจัดการทรัพยากรในปตอไป 

 

3. การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม 

 มีระบบและดําเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารยใหม ตามระเบียบ และหลักเกณฑ         

ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปและ/หรือมี          

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการแพทยฉุกเฉนิ และสาขาที่เกี่ยวของตามที่คณะกําหนด 

 

 3.2 การมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และผูสอนประชุมรวมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การเยี่ยมสอน การรวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง

จากการปฏิบัตมิาใหกับนสิติ โดยคณาจารยตองเปนผูที่มีประสบการณตรงดานการแพทยฉกุเฉนิ

หรอืมีวุฒิการศกึษาอยางต่ําปรญิญาโทตามเกณฑของ อศป. 

 

4. การบริหารบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 วางแผน และดาํเนนิการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร สนับสนุนการเรยีนการสอนที่มีวุฒิ

การศกึษาอยางต่ําระดับปรญิญาตรี และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามความตองการ

ของคณะ 
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 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏบิัตงิาน 

 วางแผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน โดยการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศกึษาดูงานทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของหลักสูตร และ

แนวทางการจัดการศกึษา เพื่อสามารถสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนได ทั้งการเรยีนในช้ัน

เรยีน หองปฏิบัตกิาร และการทําวจิัย 

 

5. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานสิติ 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวชิาการและอ่ืนๆ แกนสิติ 

5.1.1 คณะพิจารณาแตงตัง้อาจารยที่ปรกึษาทางวชิาการใหกบันสิติทุกคน พรอมทัง้

จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและจัดอัตราสวนอาจารยตอนิสิตไมเกินเกณฑ         

ที่มหาวทิยาลัยกําหนด  

5.1.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม เพื่อใหคําปรกึษาแนะนําใน

การจัดทํากจิกรรมเสรมิของหลักสูตรแกนสิติ 

  

 5.2 การอุทธรณของนสิติ 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนน และวธิกีารประเมินของอาจารยในแตละรายวชิาได 

ทัง้นี้เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกีารที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การเจ็บปวยฉุกเฉินเปนสาเหตุการเสียชีวติอันดับหนึ่งของเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึง

ประเทศไทย ซ่ึงการเจ็บปวยฉุกเฉินจะครอบคลุมโรคภัยทุกชนิด นับตั้งแตการปวยฉุกเฉินดวย 

โรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังที่กอใหเกิดการปวยฉุกเฉินจากอาการของโรคกําเริบหรือ                  

มีภาวะแทรกซอนเฉยีบพลนั รวมถงึการบาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุและสาธารณภัย ประกอบกับรายงาน

ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (2558) ไดระบุวา บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน         

ยังไมเพียงพอ และยังไมมีรายงานจํานวนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย แสดงใหเห็นวา              

การพัฒนาบุคลากรดานระบบการแพทยฉุกเฉนิยังไมประสบความสําเร็จ เพื่อแกปญหาดังกลาว 

กลาวคือยังขาดบุคลากรที่เปนการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ที่ทําหนาที่หลักในการดูแล

สุขภาพฉุกเฉนิ และปองกันการเกดิโรคที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยฉุกเฉนิของประชาชน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

กําหนดผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในระดับดี ตอเนื่อง                

2 ปการศึกษา โดยมีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงช้ี มีผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวในแตละป ดังนี้ 

 
 

ดัชนบีงช้ีผลการดําเนนิงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการดําเนนิการของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

    ที่ ส อด คล อ งกั บ ก รอบ มาตรฐาน คุณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศกึษาใหครบ ทุกรายวชิา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

     

6. มี ก ารทวนสอบผลสั มฤ ทธิ์ ของนิ สิตต าม

มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ .3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 
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ดัชนบีงช้ีผลการดําเนนิงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน       

กลยุทธ  การสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรอืคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 
     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง

ครัง้ 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   

(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวชิาชีพ 

ไมนอยกวา รอยละ 50ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช บัณฑิตที่ มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธการสอน 

1.1.1  กําหนดนโยบายใหมีการประชุมออกแบบกลยุทธ การสอนรายวชิา โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลัก สูตรและอาจารยผูสอน และ/หรือมีการปรึกษาผูเช่ียวชาญ

ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน  

การสอนทัง้ 8 ดาน จากการประเมินตนเองของอาจารย การประเมินโดยนิสิต 

การสอบถามจากนสิติ รวมทัง้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรยีนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวชิา 

1.1.3  จัดประชุมการประเมินผลประจําป โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบราย วชิาและอาจารยผูสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูและขอ

คําแนะนํา 

1.1.4  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ       

การสอน และขอเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในปการศกึษาตอไป 

 1.2 การประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยทุกคน  

เม่ือสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกรายวชิา 

1.2.2  อาจารยประเมินตนเอง และเพื่อนรวมงานประเมินทักษะการจัดการเรียน       

การสอน 

1.2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารย

ผูสอน สรุปผลการใชแผนกลยุทธการสอนรายวิชา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

และรวมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธการสอนในปการศกึษาตอไป 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยผู มีสวนไดสวนเสีย                

ทุกหนวยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชหลักสูตร 
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สัมฤทธผิลของหลักสูตร ไดแก นสิติและบัณฑติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารย 

นิสิตช้ันปสุดทาย บุคลากรสนับสนุน อาจารยพ่ีเลี้ยงในแหลงฝก ผูใชบัณฑิต 

ผูรับบรกิาร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ และสังเกต  

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตรกําหนดใหใชระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล           

การดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยดึตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑติศึกษา และ           

ตัวบงช้ีที่กําหนดของหลักสูตร โดยผูที่ทําหนาที่ประเมินคอื คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทําเปน

รายงานเพื่อเสนอตอมหาวทิยาลัย 

4.2  จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรตออาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

ประจํา อาจารยพิเศษ ผูชวยสอนในแหลงฝก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดําเนินหลักสูตร และระดมขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.3  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนตามผลการประเมินหลักสูตร 

ความตองการของผูใช นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคบัมหาวทิยาลยั วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรระหวาง 

หลักสูตรวทิยาศาตรบัณฑิต สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉิน พ.ศ. 2553 และ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2559  

 

หมวดวชิา เกณฑ 

มาตฐานสกอ. 

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต  

สาขาวชิาเวชกจิ

ฉุกเฉิน หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2553 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

1.หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

ไมนอยกวา 

30 หนวยกติ 30 30 

2.หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

ไมนอยกวา 

84 หนวยกติ 95 104 

  2.1 วิชาพื้นฐาน  23 40 

  2.2 วชิาเฉพาะ  72 64 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี  

ไมนอยกวา 

6 หนวยกติ 6 6 

รวมจํานวน 120 หนวยกติ 131 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 
รายละเอยีดการเปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตรระหวาง 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ. 2553 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ  พ.ศ. 2553 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย พ.ศ. 2559 

สาระท่ี

ปรับปรุง 

วิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ              

กลุมวิชาภาษา                               9  หนวยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

  3(3-0-6)  

 

คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาสังคมศึกษา                        3  หนวยกิต 

001134 อารยธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

Civilization and Local Wisdom 

   3(3-0) 003134 อารยธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3(3-0-6) ปรับรหัสวชิา

และช่ือวชิา  

000136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

   3(3-0) 000136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

   3(3-0)  

กลุมวิชาพลานามัย                           1 หนวยกิต    บังคับเลือก         1 หนวยกิต 

001150 กอลฟ 

Golf 

1(0-2) 004150 กอลฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

วชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

001151 เกม 

Game 

1(0-2) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

001152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2) 004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

001153 กิจกรรมเขาจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2) 004153 กิจกรรมเขาจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

001154 วายนํ้า     

Swimming 

1(0-2) 004154 วายนํ้า     

Swimming 

1(0-2-1) 

001155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2) 004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

001156 ตะกรอ   

Takraw  

1(0-2) 004156 ตะกรอ   

Takraw  

1(0-2-1) 

001157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

001158 ซอฟทบอล 

Softball 

1(0-2) 004158 ซอฟทบอล 

Softball 

1(0-2-1) 

001159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

001160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

001161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

  1(0-2-1)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวชิา 

 

001162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2) 004162 แบดมนิตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

001163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

001164 วอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2) 004164 วอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

001165 ศลิปะการตอสูปองกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2) 004165 ศลิปะการตอสูปองกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุมวิชาบูรณาการ                          8 หนวยกิต 

001171 ชวีติและสุขภาพ    

Life  and  Health              
  3(3-0) 

005171 ชวีติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

ปรับรหัสวชิา 

 

001172 การจัดการการดําเนินชีวติ 

Living Management 
  3(2-2) 

005172 การจัดการการดําเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

001173 ทักษะชวีติ  

Life Skills  

  2(1-2) 

  

005173 ทักษะชวีติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

วิชาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไมนอยกวา    9    หนวยกิต      

กลุมวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

English for Academic Purposes 

  3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 

English for Academic Purposes 

 3(3-0-6) คงเดิม 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษา

คนควา 

  3(3-0) 002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษา

คนควา 

 3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวชิา

และชื่อวชิา 

 

  Information Science for Study and Research  Information Science for Study and Research 

001122 ปรัชญาเพื่อชวีติ 

Philosophy for Life 

  3(3-0) 002122 ปรัชญาเพื่อชวีติ 

Philosophy for Life 

 3(3-0-6) 

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

  3(3-0) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

 3(3-0-6) 

001124 ปรทัิศนศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

  3(3-0) 002124 ปรทัิศนศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

 3(3-0-6) 

001125 ดุรยิางควจิักขณ 

Music Appreciation 

  3(3-0) 002125 ดุรยิางควจิักขณ 

Music Appreciation 

 3(3-0-6) 

001126 ศลิปะในชวีติประจําวัน 

Arts in Daily Life 

  3(3-0) 002126 ศลิปะในชวีติประจําวัน 

Arts in Daily Life 

 3(3-0-6) 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีติ     3(3-0) 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีติ     3(3-0-6) ปรับรหัสวชิา

และชื่อวชิา 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

001132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) ปรับรหัสวชิา

และชื่อวชิา 

001133 วถีิไทย วถีิทัศน 

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วถีิไทย วถีิทัศน 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)  

ปรับรหัสวชิา 

 001135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society             

3(3-0) 003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

001140 มนุษยกับส่ิงแวดลอม    

Man and Environment 

3(3-0) 006140 มนุษยกับส่ิงแวดลอม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวชิา 

 

001141 คอมพวิเตอรสารสนเทศขัน้พื้นฐาน 3(3-0) 006141 คอมพวิเตอรสารสนเทศขัน้พื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer 

Information Science 

  Introduction to Computer 

Information Science 

 

001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0) 006142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the 

Information Age  

  Mathematics for Life in the 

Information Age  

 

001143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจําวัน    3(3-0) 006143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจําวัน    3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily 

Life   

  Drugs and Chemicals in Daily Life              

001144 อาหารและวถีิชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0) 006144 อาหารและวถีิชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around  Us   Energy and Technology  Around  Us  

001245 วทิยาศาสตรในชวีติประจําวัน 

Science in Everyday Life 

3(3-0) 006245 วทิยาศาสตรในชวีติประจําวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับรหัสวชิา 

และชื่อวชิา 

กลุมวิชาบูรณาการ 

001170 พฤติกรรมมนุษย   

Human Behavior                  

3(3-0) 005170 พฤติกรรมมนุษย   

Human Behavior                  

3(3-0-6) ปรับรหัสวชิา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  95 หนวยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     104 หนวยกิต  

 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน             จํานวน 23 หนวยกิต  2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน              จํานวน 40 หนวยกิต เพิ่มขึ้น 17 

หนวยกิต 

242106 เคมท่ัีวไปและเคมีอนิทรยี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 242103 เคมท่ัีวไปและเคมีอนิทรยี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) ปรับรหัสวชิา 

 

243101 ชวีวทิยาเบ้ืองตน 

Introductory Biology 

4(3-3-8) 243101 ชวีวทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) ปรับรหัสวชิา 

และชื่อวชิา 

261103 ฟสิกสเบ้ืองตน 

Introductory Physics 

4(3-3) 244104 ฟสิกสวทิยาศาสตรชวีภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) เปล่ียน

รายวชิาใหม  

   323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

2(2-0-4) 

 

 

 

 

เปดรายวชิา

ใหม 

   323142 หลักวทิยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

   323143 จติวทิยาปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 

Psychology of Emergency Medical 

Operation  

3(3-0-6) 

   323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

   323246 พยาธิสรรีวทิยา 

Pathophysiology 

  3(2-2-5) ปรับรหัสและ

หนวยกิต 

   341334 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน  

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) ปรับรหัสและ

ชื่อวชิา 

   361211 จุลชวีวทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

  3(2-3-6) เปดรายวชิา

ใหม 

 401218 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 363218 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 

Basic Anatomy 

  3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 

405213 พยาธิวทิยา  

Pathology 

4(3-2)    ปดรายวชิา 

411222 ชวีเคมพีื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3) 365222   ชวีเคมพีื้นฐาน 

  Basic Biochemistry 

  3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 

 413200 สรรีวทิยาพื้นฐาน 

Basic Physiology 

  3(2-3-6) 367202 สรรีวทิยาของมนุษย 

Human Physiology 

  3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

2) กลุมวิชาเฉพาะ              จํานวน 72 หนวยกิต 2) กลุมวิชาเฉพาะ              จํานวน 64 หนวยกิต ลดหนวยกิตลง 

8  หนวยกิต 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

English for Special Purposes 

 3(3-0-6) เปดรายวชิา

ใหม 

   323111 ศัพททางการแพทย 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

เปดรายวชิา

ใหม 

323211 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  

Emergency Medical System 

2(2-0-4) 323131 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  

Emergency Medical System  

2(2-0-4) ปรับรหัสวชิา 

323212 เภสัชวทิยา 

Pharmacology  

2(2-0-4)    ปรับเปนวชิา

พื้นฐาน 

323221 ปฏบัิติการฉุกเฉิน 1 

Emergency Medical Operation 1 

2(1-2-3)    ปดรายวชิา 

323312 นิติเวชศาสตร   

Forensic Medicine  

2(2-0-4)    ปดรายวชิา 

323321 เทคนิคหัตถการ 1   

Procedure I 

4(2-4-6) 

 

323212 เทคนิคหัตถการ 1   

Procedure I 

2(1-4-4) ปรับรหัสวชิา

และ

รายละเอยีด

วชิา 

   323313 การซักประวัติการตรวจรางกาย 

และอาการวทิยา 

History Taking  Physical Examination 

and Sympatology  

2(1-4-4) เปดรายวชิา

ใหม 

323322 การชวยฟนคนืชพี 1 

Life Support I 

3(2-2-5) 323314 การชวยฟนคนืชพี 1 

Life Support I 

2(1-4-4) ปรับรหัสวชิา

และ

รายละเอยีด

วชิา 

 

323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1   

Emergency Medical Care I  

3(2-2-5) 323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-2-5) 323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

323422 เทคนิคหัตถการ 2  

Procedure Technique II 

3(2-2-5) 323321 เทคนิคหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6)  

 

ปรับรหัสวชิา

และ

รายละเอยีด

วชิา 

 

323423 การชวยฟนคนืชพี 2 

Life Support II   

2(1-2-3) 323322 การชวยฟนคนืชพี 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

323424 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2 

 Emergency Medical Care II   

3(2-2-5) 323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

323425 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2 

Emergency Trauma Care II    

3(2-2-5) 323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

323426 การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ    

EKG Monitoring 

2(1-2-3) 323325 การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ    

EKG Monitoring 

2(1-4-4) 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

323325 การยกและการเคล่ือนยาย   

Lifting and Moving    

2(1-2-3) 323332 การยกและการเคล่ือนยาย     

Lifting and Moving  

2(1-4-4) ปรับรหัสวชิา 

323421 ปฏบัิติการฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Operation II 

2(1-2-3) 323332 การปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย  

Emergency Medical Operation 

3(2-4-6) ปรับรหัส ชื่อ

และ

รายละเอยีด

วชิา 

   323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นิติเวช

ศาสตร 

Law Ethic and Forensic Medicine 

3(3-0-6) เปดรายวชิา

ใหม 

 

323427 การจัดการทางการแพทยใน

สถานการณสาธารณภัย     

Medical Management in Disaster                        

2(1-2-3)

  

323334 การจัดการทางการแพทยใน

สถานการณสาธารณภัย  

Medical Management in Disaster             

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัสและ

รายละเอยีด

วชิา 

324471 การวจิัยทางสาธารณสุข 

Public Health Research 

3(2-2-5) 323335 การวจิัยการปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย 

Research of Emergency Medical 

Operation 

3(2-4-6) ปรับรหัส ชื่อ

และ

รายละเอยีด

วชิา 

323391 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  

Emergency Health Science 

Training I 

3(0-12-6)   323391 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 1 

Training of Emergency Medical 

Operation I 

3          

หนวยกิต 

ปรับชื่อ และ

รายละเอยีด

วชิา 

   323436 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) เปดรายวชิา

ใหม 

323392 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 2  

Emergency Health Science 

Training II 

3(0-12-6)   323492 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 2 

Training of Emergency Medical 

Operation II 

9            

หนวยกิต 

 

 

ปรับรหัสชือ่ 

และ

รายละเอยีด

วชิา 

323491 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3 

Emergency Health Science 

Training III 

3(0-12-6)   323493 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย3 

Training of Emergency Medical 

Operation III 

9        

หนวยกิต 

323492 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 

Emergency Health Science 

Training IV  

3(0-12-6)      ปดรายวชิา 

324211 สุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

Health Education and Health 

Behaviors 

3(2-2-5)     

 

ปดรายวชิา 

324418 กฎหมายสาธารณสุขและจรยิธรรม 

Public Health Law and Ethics 

3(2-2-5)    
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา             95 หนวยกติ 2.หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา                     104 หนวยกติ  

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

242106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย 

General and Organic Chemistry 

   ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม 

พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกคเคมี 

จลนศาสตรเคมี การเรียกช่ือ การเตรียม

และปฏิกริิยาของสารอินทรียประเภทตางๆ 

ไดแก อัคเคน อันคนี อัลไคน สารอะโร

มาตกิ ออรแกนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล         

ฟนอล อีเธอร อัลดไีฮด  คโีตน เอมีน กรด

คารบอก   ซลิกิ และสารชีวโมเลกลุ 

   Chemical stoichemistry, atomic 

structure, chemical bonding, 

thermodynamic, kinetic, nomenclature, 

preparation and reactions of organic 

compounds such as alkane, alkene, 

alkyne, aromatic compounds, 

organohalogen, alcohol, phenol, ether, 

aldehyde, ketone, amine, carboxylic 

acids and their derivatives, and 

biomolecules 

4(3-3-8)  242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย 

General and Organic Chemistry 

   ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม 

พันธะเคมี เทอรโมไดนามิกคเคมี จลนศาสตร

เคมี การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกริิยา

ของสารอินทรียประเภทตางๆ ไดแก อัคเคน 

อันคนี อัลไคน สารอะโรมาตกิ ออรแกนโน

ฮาโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อัลดี

ไฮด  คโีตน เอมีน กรดคารบอก ซลิกิ และ

สารชีวโมเลกุล 

   Chemical stoichemistry, atomic structure, 

chemical bonding, thermodynamic, kinetic, 

nomenclature, preparation and reactions of 

organic compounds such as alkane, alkene, 

alkyne, aromatic compounds, 

organohalogen, alcohol, phenol, ether, 

aldehyde, ketone, amine, carboxylic acids 

and their derivatives, and biomolecules 

4(3-3-8) ปรับรหัสวชิา 

 

243101 ชีววทิยาเบื้องตน 

Introductory Biology 

   โครงสราง หนาที่ของเซลลและออร

แกเนลล พันธุศาสตร กระบวนการทํางาน

ของสิ่งมีชีวติ ววิัฒนาการ                  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ ปฏิสัมพันธ

ของสิ่งมีชีวติกับสิ่งแวดลอม 

   Structure and function of cells and 

organelles, genetics, growth, process of 

living organisms, evolution, biodiversity, 

interactions between organisms and 

environment  

 4(3-

3-8) 

243101  ชีววทิยา 1 

 Biology I 

   ระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร คุณสมบตั ิ

การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลลและ

เมแทบอลซิมึ พันธุศาสตร ววิัฒนาการ  

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสราง

และหนาที่ของพชืและสัตว นเิวศวทิยาและ

พฤตกิรรม 

    Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evaluation, 

biodiversity, structure and functions of 

plants and animals, ecology and behavior 

4(3-3-8) ปรับรหัสวชิา 

และช่ือวชิา 

 261103 ฟสกิสเบื้องตน 

 Introductory Physics 

   คณติศาสตรที่ใชในฟสกิส กฎการ

เคลื่อนที่ แรงโนมถวง งานและพลงังาน   

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน 

สมบัตขิองสสาร กลศาสตรของไหล 

ปรากฏการณคลื่นและเคออส เทอรโม

ไดนามิกส แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา  

  4(3-3)  244104  ฟสกิสวทิยาศาสตรชีวภาพ 

 Life Science Physics 

   คณติศาสตรที่ใชในฟสกิส กฎการเคลื่อนที่ 

แรงโนมถวง งานและพลังงาน  โมเมนตัมและ

การชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัตขิอง

สสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณคลื่น

และเคออส เทอรโมไดนามิกส แมเหลก็ไฟฟา 

วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสกิสยุคใหม    

3(2-3-6) เปลีย่นรายวชิา

ใหม  
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

 เบื้องตน ฟสกิสยุคใหม  

   Mathematics for physics, law of 

gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, 

properties of matter, mechanic of fluids, 

wave phenomena and chaos, 

thermodynamics, electricity, basic electric 

circuits, modem physics 

  4(3-3)  244104       Mathematics for physics, law of 

motion, gravitational force, work and 

energy, momentum and collisions, rotation 

motion, properties of matter, mechanic of 

fluids, wave phenomena and chaos, 

thermodynamics, electricity, basic electric 

circuits, modem physics 

3(2-3-6)  

   323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

     แนวคดิเกีย่วกับบริบทของสุขภาพ 

ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  

การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศ

ไทย ภาวะผูนํา แนวคิดการจัดการเชิงกล

ยุทธในองคกรทางดานสุขภาพ การบริหาร

การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธระบบ

บริการสขุภาพกบัระบบการแพทยฉกุเฉนิ  

แนวทางและมาตรการการปองกันการ

เจ็บปวยและบาดเจ็บฉุกเฉนิในระบบปฐม

ภูมิ ทุตยิภูมิ และตตยิภูมิ   

     Concept of health context, health and 

health care systems, health service 

system in Thailand,  leadership, concept 

of strategic management in health care 

organizations, change management, 

relation between health care system and 

emergency medical service system,  

guideline and prevention measurement of 

organization of primary care  

 2(2-0-4) 

 

เปดรายวชิา

ใหม 

   323142 หลักวทิยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

    หลกัการและแนวคดิพื้นฐานทางระบาด

วทิยา ธรรมชาตขิองการเกดิโรคการวดั 

และรูปแบบการศกึษาทางระบาดวทิยา 

การเฝาระวังทางระบาดวทิยา การ

สอบสวนทางระบาดวทิยา การคัดกรอง

โรค รูปแบบการระบาดของโรคตดิเช้ือและ

โรคไรเช้ือ รวมถงึ โรคประจําถิ่น การ

ระบาดหมู และการประยุกตระบาดวทิยาใน

การปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย ไดแก การ

วนิจิฉัยชุมชน การปองกันควบคุมโรคตดิช้ือ  

3(2-2-5) เปดรายวชิา

ใหม 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

    เช้ือและไรเช้ือหรือปญหาสุขภาพ และฝก

ปฏิบัตกิารเฝาระวังและการสอบสวน ทาง

ระบาดวทิยาจากเหตุการณสมมุต ิ

        Principle and fundamental concepts 

of epidemiology, nature of diseases, 

measurement and study design of 

epidemiology, surveillance, epidemiological 

investigation diseases screening pattern of 

epidemiological infectious and non-

infectious diseases, epidemic diseases 

and outbreak diseases, applied 

epidemiology for emergency medical 

operation such as community diagnosis, 

prevention and control diseases or health 

problems, practice of surveillance and 

investigation of diseases with scenario   

  

   323143 จิตวทิยาปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย 

Psychology of Emergency Medical 

Operation  

แนวคดิจิตวทิยาดานสุขภาพ จิตวทิยาการ

สื่อสารสุขภาพ จิตวทิยาทางสังคม แนวคดิ

การเจ็บปวยฉุกเฉนิ พฤตกิรรมการเจ็บปวย

ฉุกเฉนิ การปองกนัการเจ็บปวยฉุกเฉนิ และ

การประยุกตจิตวทิยาดานสุขภาพ ในการดแูล

สุขภาพฉุกเฉนิทุกชวงวยัและผูที่มีภาวะความ

บกพรองทางรางกาย   การประยกุตใชใน

ผูปวยฉกุเฉนิทกุชวงวยัและผูที่มีภาวะความ

บกพรองทางรางกาย รวมถงึการสื่อสารใน

ผูรวมงานและการสื่อสารในกลุมคน  และการ

ประยกุตใชจิตวทิยาทางสังคมในกลุมคน

กาวราวและพฤตกิรรมตอตานทางสงัคม 

       Concept of health psychology, health 

communication and social psychology, 

emergency illness, behavior and prevention of  

emergency illness behavior, and applying of 

health psychology and health communication  

for emergency care  all life span and disabled 

people,  including college and group  people, 

and applying social  psychology for 

aggressive and anti-social group 

3(3-0-6)  
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

   323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

     การสื่อสารทางการรักษา หลักการและ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของการ

ปองกันการตดิเช้ือ การปองกันการ

แพรกระจายเช้ือ หลักการประเมินภาวะ

สุขภาพแบบองครวม อุปกรณตรวจและ

ตดิตามสุขภาพข้ันพื้นฐาน การดูแลผูปวย

และการรักษาแกผูปวยตามชวงอายุ การ

ดูแลผูปวยที่บาน การดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย หลักการและแนวคดิการพัฒนา

คุณภาพระบบสุขภาพ ความปลอดภัยของ

ผูปวย 

     Therapeutic communication, principle, 

standard system,  prevention and 

dissemination of infectious control, 

emergency patient assessment, basic 

monitoring device, caring and treatment 

long life span, home visit, palliative care,  

principle and concept of health system 

quality patient safety 

 3(2-2-5)  

323311  พยาธสิรีรวทิยา 

 Pathophysiology 

หลักการเบื้องตนทางพยาธวิทิยาการบาดเจ็บ 

การตายของเซลล การอักเสบ แผลและ

กระบวนการหายของแผล ความผดิปกตใิน

การเปลี่ยนแปลงของน้ําและการไหลเวยีน

โลหิต การตดิเช้ือภาวะช็อค การบาดเจ็บใน

ระบบตางๆของรางกาย 

Principle of pathology, injury, cell death, 

wound inflammation and recovery, 

alteration and abnormal change of water 

contents and blood circulation, infection, 

shock and injuries in body systems 

 

 323311 พยาธสิรีรวทิยา 

Pathophysiology 

   หลกัการเบื้องตนทางพยาธวิทิยาการ

บาดเจ็บ การตายของเซลล การอักเสบ 

แผลและกระบวนการหายของแผล ความ

ผดิปกตใินการเปลี่ยนแปลงของน้ําและการ

ไหลเวยีนโลหิตและหลอดเลอืด ระบบ

ประสาท ระบบหายใจ การตดิเช้ือ 

ภาวะช็อค และการบาดเจ็บในระบบตางๆ

ของรางกาย 

    Principle of pathology, injury, cell 

death, wound inflammation and recovery, 

alteration and abnormal change of water 

contents and blood circulation, nervous 

system, respiratory system, infection, 

shock and injuries in body systems 

 3(2-2-5) ปรับรหัสและ

หนวยกติ 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

323212 เภสัชวทิยา  

Pharmacology 

   หลกัการใชยา หลักการบริหารยา 

กฏหมายควบคุมยา และยาที่ใชในภาวะ

ฉุกเฉนิ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบไหลเวยีน

โลหิต ระบบประสาท ระบบประสาท

อัตโนมัต ิระบบกระดกูและกลามเนื้อ ระบบ

ทางเดนิอาหาร ระบบทางเดนิปสสาวะ 

ระบบตอมไรทอ ระบบสบืพันธุ และจิตเวช 

รวมทัง้ยาที่ใชในภาวะฉุกเฉนิในการแกพษิ

และคลอดฉุกเฉนิ 

   Principle of pharmacology, medical 

administration, law of drug control,drugs 

used in emergency health science for 

respiratory, circular, nervous, autonomous 

nervous, muscular, digestive, urinary, 

endocrine, reproductive systems and 

psychiatrics including emergency drugs for 

detoxification and emergency delivery 

2(2-0-4) 341334 เภสัชวทิยาเบื้องตน 

Basic Pharmacology 

   การนําสูเภสชัวทิยา รูปแบบ ยาเตรียม 

ลักษณะและวธิใีชยา  

การคํานวณขนาดของยาและกฎหมายยา 

เภสัชศาสตร เภสัชจลศาสตรของยาใน

ระบบตางๆ ที่มีความผดิปกต ิกลไกการ

ออกฤทธิ์ อาการไมพงึประสงคจากการใช

ยา ขอควรระวังและปฏิกริิยาระหวางยา 

     Principles of pharmacology dosage 

form, route of administration, dosage 

calculation and drug laws , 

pharmacokinetics and pharmacodynamics 

of drug used in disorders in various 

systems, mechanism of action, 

contraindication, adverse drug reaction, 

precaution and drug interaction 

3(3-0-6) ปรับรหัสและ

ช่ือวชิา 

   361211  จุลชีววทิยาและปรสติวทิยา 

 Microbiology and Parasitology 

   ชนดิ  รูปราง  ลักษณะ  คุณสมบตั ิและ

สรีรวทิยาของจุลนิทรีย  และปรสติที่มีผลตอ

สุขภาพอนามัย  การเกดิโรค   

การแพรกระจาย  การปองกนัการเกดิโรค  

การทาํลาย  และการยับยัง้การเจริญเตบิโต

ของจุลนิทรีย  และปรสติ  การตดิเช้ือ  และ

การตานทานตอการตดิเช้ือ 

   Species, morphology, characteristics, 

properties and physiology of microorganisms 

and parasites that affect human health, 

pathologenicity, epidemiology prevention, 

control and growth inhibition of microorganism 

and parasites, infection and host defense 

mechanisms 

 3(2-3-6) เปดรายวชิา

ใหม 

 401218  กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 

 Basic Anatomy 

   มหกายวภิาคศาสตร จุลกายวภิาคศาสตร 

และการเจริญและพัฒนาการข้ันพื้นฐานของ

ระบบตางๆ ไดแก ระบบหอหุมรางกาย และ 

 3(2-3-6)  363218  กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 

 Basic Anatomy 

   มหกายวภิาคศาสตร จุลกายวภิาคศาสตร 

และการเจริญและพัฒนาการข้ันพื้นฐานของ

ระบบตางๆ ไดแก ระบบหอหุมรางกาย และ  

3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

 2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                23 หนวยกติ  2.1 กลุมวชิาพื้นฐาน จํานวน                        40 หนวยกติ  

  โครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบทางเดนิหายใจ ระบบไหลเวยีน

เลอืด ระบบน้ําเหลอืงและภูมิคุมกนั ระบบยอย

อาหาร ระบบทางเดนิปสสาวะ ระบบสบืพันธุ 

ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสกึและอวยัวะรับ

ความรูสกึ 

     Fundamental of human gross anatomy, 

histology and embryology and development of 

various systems including integument, 

skeletal, muscular, endocrine, sensory and 

special senses organs 

  โครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบ 

ประสาท ระบบทางเดนิหายใจ ระบบไหลเวยีน

เลอืด ระบบน้ําเหลอืงและภูมิคุมกัน ระบบยอย

อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสบืพันธุ 

ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสกึและอวยัวะรับ

ความรูสกึ 

     Fundamental of human gross anatomy, 

histology and embryology and development 

of various systems including integument, 

skeletal, muscular, endocrine, sensory and 

special senses organs 

   

  411222 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

   เคมีของสารชีวโมเลกุลตางๆอันไดแก 

คารโบไฮเดรต, โปรตนี, ไขมัน, และ               

กรดนวิคลอิีคจลนศาสตรของเอนไซมและ

ปฏิกริิยาการเรงโดยเอนไซมและโคเอนไซม 

ชีวเคมีของสารอาหาร การจัดโครงสรางของ

จีโนมและกระบวนการทัง้หมดของการแสดงออก

ของยนีพรอมทัง้การควบคุมการแสดงออกของ

ยนี หลักการทางอณูชีววทิยาและเทคนคิช้ันสูง 

ความเกีย่วพันของกระบวนการเมตาบอลซิมึ 

ความผดิปกตขิองกระบวนการเมตาบอลซิมึ 

หลักการและทกัษะเชิงปฏิบัตกิารของการเตรียม

บัฟเฟอร การวดัการดดูกลนืแสง จลนศาสตรของ

เอนไซม การตรวจวเิคราะหเลอืดและปสสาวะ 

เทคนคิทางดานอณูชีววทิยา และชีวสารสนเทศ                

     Chemistry of carbohydrate, amino acid, 

protein, lipid, and nucleic acid. Enzymes 

kinetics and catalytic reactions catalyzed and 

coenzymes. Biochemistry in nutrition aspect. 

Structure and organization of genome, the 

entire process of gene expression, and 

regulation. Concepts in molecular biology 

concurrent with advanced techniques. 

Bioenergetics, intertwining routes of 

metabolism, and metabolic disorders 

3(2-3)  365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

    นยิามและหลกัการของชีวเคมี สมบัตแิละ

ความสําคัญบัฟเฟอร ศกึษาชนดิ โครงสราง 

และสมบัตขิองชีวโมเลกลุ อันไดแก 

คารโบไฮเดรต ลิปด ไลโปโปรตนี กรดอะมิโน 

โปรตนี เอนไซมและกรดนวิคลอิีก ศกึษา

วธิกีารถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม  

การสรางโปรตนี และการควบคุมการ

แสดงออกของยนี กลไกการควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอรโมน บทบาทของโภชนาการตอ

การดํารงชีวติ ชีว-พลังงานศาสตรและ

ความสัมพันธของวถิเีมตาบอลสิม รวมไปถงึ

ความผดิปกตขิองเมตาบอลสิม ชีวเคมีกบั

กลไกการเกดิโรคตางๆ เชน เบาหวาน หลอด

เลอืดอุดตนั ความดัน และชีวเคมีของเลอืด

และปสสาวะ 

     Definition and principle of biochemistry 

properties and important of buffer, types, 

structures and properties of biomolecules, 

including carbohydrate, lipid, lipoprotein 

amino acid, protein, enzyme and nucleic 

acid, mechanisms of genetic expression, 

protein synthesis, genetic regulation, 

regulation mechanisms of hormone actions, 

roles of nutrition on life style, bioenergetics, 

integration of metabolism pathways and 

disorders, relationship between 

biochemistry and disorder pathogenesis 

such as diabetes, atherosclerosis, stress 

and biochemistry of blood and urine 

3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 
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413200 สรีรวทิยาพื้นฐาน 

Basic Physiology 

    ศกึษาบทบาทหนาทีแ่ละกลไกลการทํางานของ

รางกายมนุษยในระบบตาง  ๆไดแก สรีรวทิยา ของ

เซลล ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบ

หัวใจและหลอดเลอืด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดนิอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบ

ตอมไรทอ ระบบสบืพันธุ และการควบคุม

อุณหภูมิของรางกาย ตลอดจนการทํางาน

รวมกนัของระบบเหลานี้ในการควบคุมและรักษา

สมดลุของรางกายใหอยูในภาวะปกต ิ

   A study of human body functions and 

mechanisms of how various body systems 

work. This involves cellular physiology, 

nervous system, muscular system, 

cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, 

endocrine system, reproductive system and 

body temperature regulation. Study of how 

these system work together in order to 

maintain normal physiological state of 

whole organism 

3(2-3-6)  367202  สรีรวทิยาของมนษุย 

 Human Physiology 

   บทบาทหนาที่และกลไกการทํางานทัว่ไป

ของรางกายมนุษยในระบบตางๆ   

สรีรวทิยาของเซลลระบบประสาท  ระบบ

กลามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบ

ขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบ

สบืพันธุ และการควบคุมอุณหภูมิของ

รางกาย และการทํางานรวมกนัของระบบ

เหลานี้ในการควบคุมและการรักษาสมดลุ

ของรางกายใหอยูในภาวะปกต ิ

   Human body functions and mechanisms of 

how various body systems; cellular 

physiology, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary 

system, endocrine system, reproductive 

system and body temperature regulation, 

function system, and maintain normal 

physiological state of whole organism 

3(2-3-6) ปรับรหัสวชิา 

ยายหมวดวชิา 

2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 72 หนวยกิต 2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 64 หนวยกิต  

146436 ภาษาอังกฤษวชิาชีพ  

Professional English 

    ฝกทกัษะในดานการฟง การอานและการ

เขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปลาย 

ฝกการใชภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารใน

ชีวติประจําวันโดยการเรียนเปนกลุมนอย 

   Practice listen, reading and writing skills 

necessary for making reports, presentation 

and discussion. Practice using English in 

everyday situations related to one’s 

intended profession by using small-group 

study 

3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วตัถปุระสงคเฉพาะ

English for special propose      

     ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง

โดยใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

โดยเพิ่มหัวขอและประเดน็การพูดและการ

เขียนที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรที่นสิติ

กําลังศกึษาอยูใหมีความสอดคลองกบั

คําศัพท    

     English in more specific contexts 

through listening, speaking, reading, and 

writing skills with additions of various 

speaking and writing 

3(3-0-6) เปดรายวชิา

ใหม 
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ปรับปรุง 

   323121 ศัพททางการแพทย 

Medical Terminology 

        คําศัพทพื้นฐานทางการแพทยฉกุเฉนิ 

คําศัพท คํายอ ทีใ่ชในการปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉนิการแพทย ระบบทางเดนิหายใจ 

ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบประสาท 

ระบบประสาทอัตโนมัต ิระบบกระดกู 

และกลามเนื้อ ระบบทางเดนิอาหาร 

ระบบทางเดนิปสสาวะ ระบบตอมไรทอ 

ระบบสบืพันธุ    และจิตเวช การเขียน

และการพูดศัพททางการแพทย 

          Basic term of emergency medical 

system, technical term and acronym used 

in emergency medical operation ; 

respiratory systems, circulatory systems, 

nervous systems, autonomic nervous 

systems, musculoskeletal systems, 

digestive systems, urinary systems, 

endocrine systems, reproductive systems, 

psychiatrics, writing and speaking in 

medical terminology. 

1(1-0-2) เปด

รายวชิา

ใหม 

323211 ระบบการแพทยฉุกเฉนิ  

Emergency Medical System 

     ความหมาย ความสําคัญ 

พัฒนาการ และองคประกอบของระบบ

การแพทยฉกุเฉนิของสากลและประเทศ

ไทยมาตรฐาน บทบาทหนาที่และ

แนวทางปฏิบัตขิองศูนยรับแจงเหตุและ

สั่งการ หนวยบริการการแพทยฉกุเฉนิ 

ชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉนิระดับตางๆ 

พระราชบัญญัตกิารแพทยฉุกเฉนิ   

กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการแพทย

ฉุกเฉนิ การวเิคราะห ออกแบบ และ

บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉนิ 

   Definition, significance, development 

 and components of an international 

and Thai emergency medical systems, 

standard, roles responsibilities and 

protocols for dispatch centre,  

emergency medical unit,  levels of 

emergency medical operation team 

and, Emergency Medical Act, laws 

concerning in emergency medicines,   

2(2-0-4) 323131 ระบบการแพทยฉุกเฉนิ  

Emergency Medical System  

      ความหมาย ความสําคัญ 

พัฒนาการ และองคประกอบของระบบ

การแพทยฉกุเฉนิของสากลและประเทศ

ไทยมาตรฐาน บทบาทหนาที่และ

แนวทางปฏิบัตขิองศูนยรับแจงเหต ุ และ

สั่งการ หนวยบริการการแพทยฉกุเฉนิ 

ชุดปฏิบัตกิารฉุกเฉนิระดับตางๆ

พระราชบัญญัตกิารแพทยฉุกเฉนิ   

กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการแพทยฉกุเฉนิ 

การวเิคราะห ออกแบบ และบริหาร

จัดการระบบการแพทยฉกุเฉนิ 

    Definition, significance, development 

 and components of an international 

and Thai emergency medical systems, 

standard, roles responsibilities and 

protocols for dispatch centre,  

emergency medical unit,  levels of 

emergency medical operation team 

and, Emergency Medical Act, laws 

concerning in emergency medicines,   

2(2-0-4) เปลีย่น

รหัสวชิา 
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2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 72 หนวยกิต 2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 64 หนวยกิต  

 analysis, design  and management in 

emergency medical system 

  analysis, design  and management in 

emergency medical system 

  

323212 เภสัชวทิยา  

Pharmacology 

   หลกัการใชยา หลักการบริหารยา 

กฏหมายควบคุมยา และยาที่ใชในภาวะ

ฉุกเฉนิ ระบบทางเดนิหายใจ ระบบ

ไหลเวยีนโลหิต ระบบประสาท ระบบ

ประสาทอัตโนมัต ิระบบกระดูกและ

กลามเนื้อ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบ

ทางเดนิปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบ

สบืพันธุ และจิตเวช รวมทัง้ยาทีใ่ชใน

ภาวะฉุกเฉนิในการแกพษิและคลอด

ฉุกเฉนิ 

   Principle of pharmacology, medical 

administration, law of drug 

control,drugs used in emergency 

health science for respiratory, circular, 

nervous, autonomous nervous, 

muscular, digestive, urinary, 

endocrine, reproductive systems and 

psychiatrics including emergency 

drugs for detoxification and 

emergency delivery analysis of 

causing of death, change after death, 

judgment for death, writing report, 

result of operation and analysis, 

collecting witness for investigation, 

dead body transferring and tools used 

in forensic medicine 

2(2-0-4)    ปรับเปน

วชิาพื้นฐาน 

323321 เทคนคิหัตถการ 1   

Procedure I 

     หลักการควบคุมและปองกันการ

แพรกระจายเช้ือ เทคนคิหัตถการข้ันตน

สําหรับเวชกิจฉุกเฉิน การเก็บสิ่งสง

ตรวจ ณ  จุด เกิดเหตุ  และในแผนก

ฉุกเฉนิ รวมทัง้การแปลผล การเตรียม

ผูปวยในการผาตัดดวน การเก็บช้ินสวน

อวัยวะเพื่อใชทางการแพทย การใชและ

บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางการแพทย 

รวมทัง้การฝกเทคนคิหัตถการข้ันตน 

4(2-4-6) 

 

323212 เทคนคิหัตถการ 1   

Procedure Technique I 

    เทคนคิหัตถการสําหรับนกัปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉนิการแพทย ไดแก การใชยาระงับ

ความรูสกึเฉพาะที่ การระงับปวดและ

การระงับประสาท หัตถการวนิจิฉยั 

หัตถการในระบบสบืพันธุและทางเดนิ

ปสสาวะ หัตถการที่ศรีษะและคอ เทคนคิ

โลหิตพลวัต หัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครง

ราง และการชะลางตา   

Procedure techniques for paramedic ; 

2(1-4-4) ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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ปรับปรุง 
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 สําหรับเวชกจิฉุกเฉนิ 

   Principles of disease control and 

diffusion , basic procedure techniques 

in emergency health science, 

collecting of clinical specimens on 

scene and in the emergency section, 

specimens interpretation, patients 

preparation for acute surgery, 

collecting organ fragments for medical 

investigation, utilization and 

maintenance of medical tools, practice 

in basic procedure techniques 

techniques in emergency health 

science 

  local anesthesia, pain control and 

sedation, diagnostic procedures, genital 

and urinary procedures, head and neck 

procedures, hemodynamic techniques, 

other techniques, skeletal procedures 

and ocular eye irrigation 

  

   323313 การซักประวัตกิารตรวจรางกายและ

อาการวทิยา 

History Taking, Physical Examination 

and symptomatology 

     แนวคดิและหลักการและประเภท

การซักประวัตสิุขภาพ การตรวจรางกาย

ตามระบบ อาการวทิยาและการ

วนิจิฉัยโรคตามระบบ การประเมินผูปวย

ฉุกเฉนิ   

     Concept, principle, and type of 

history taking, physical examination  in 

all system, symptomatology and 

diagnosis from histological symptoms 

and emergency patient assessment.  

2(1-4-4) เปด

รายวชิา

ใหม 

323322 การชวยฟนคนืชีพ 1 

Life Support I 

    การประเมินทางเดนิหายใจ การ

หายใจ หัวใจและหลอดเลอืดในผูปวยที่

มีภาวะฉุกเฉนิ ณ จุดเกดิเหตุ การ

จัดการทางเดนิหายใจ การชวยหายใจ 

การใชออกซเิจน หลกัการชวยฟนคนืชีพ

ข้ันพื้นฐานในผูใหญและในเด็ก การ

กระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัต ิ

การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณชวยฟน

คนืชีพข้ันพื้นฐาน การฝกทกัษะการชวย

ฟนคนืชีพข้ันพื้นฐาน 

     Assessment of respiratory tract,  

3(2-2-5) 323314 การชวยฟนคนืชีพ 1 

Life Support I 

การประเมินทางเดนิหายใจ การหายใจ 

หัวใจและหลอดเลอืดในผูปวยที่มีภาวะ

ฉุกเฉนิ ณ จุดเกดิเหตุ เทคนคิการจัดการ

ทางเดนิหายใจ ระบบการใหออกซเิจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดนิหายใจ  

การใชเคร่ืองมอืกลชวยหายใจในผูใหญ 

การใชเคร่ืองมอืกลโดยไมลุกล้ํารางกาย 

หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานใน

ผูใหญและในเด็ก การกระตุกหัวใจดวย

ไฟฟาแบบอัตโนมัต ิการบํารุงรักษา

อุปกรณชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐาน การฝก 

2(1-4-4) ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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 breathing and blood circulation in 

emergency cases on the scene, 

airway management, ventilation and 

oxygen therapy, principle of basic life 

support in children and adults. 

Automate external debibrillation, basic 

life support equipment maintenance 

and basic life support practice 

  ทักษะการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐาน 

    Assessment of respiratory tract, 

breathing and blood circulation in 

emergency cases on the scene, airway 

techniques, oxygen deliver system, 

suction, pediatric and adult 

ventrilation-assistanted/mechanism , 

principle of basic life support in 

pediatric and adults. Automate external 

debibrillation, basic life support 

equipment maintenance and basic life 

support practice 

  

323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ 1   

Emergency Medical Care I  

     การประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉนิ การ

ดูแลผูปวยฉุกเฉนิ  ณ จุดเกดิเหตุ แกผูมี

ภาวะฉุกเฉนิจากการแพ การไดรับสารพิษ

หรือยาเกนิขนาด สารเสพตดิ พิษจาก

สิ่งแวดลอม อาวุธเคมี สารชีวภาพ รังส ี 

นวิเคลยีร ระเบดิ  ภาวะฉุกเฉนิทาง หู ตา 

คอ จมูก พฤตกิรรมและจิตเวช การเจรจา

ตอรอง และการฝกทกัษะดแูลผูปวย

ฉุกเฉนิ  ณ จุดเกดิเหต ุ    

     Emergency patient assessment, 

emergency medical care on scene in 

emergency patients with allergic 

reaction, poisoning emergency, alcohol 

and drug emergency, narcotics, 

environmental emergency, chemical 

weapons, biological matter, radiations, 

nuclear, explosion, trauma in ears, 

eyes, throat, and nose, behavioral 

emergency and psychiatric problems, 

negotiation and  practicing in 

emergency medical care 

3(2-2-5) 323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ 1    

Emergency Medical Care I 

    หลกัการดูแลผูปวยฉกุเฉนิที่มีปญหา

ทางอายุรกรรม การประเมินผูปวย

ฉุกเฉนิ การดูแลผูมีภาวะฉุกเฉนิข้ัน

พื้นฐาน ระบบประสาท   ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบภูมิคุมกัน โรคตดิเช้ือ ตอม

ไรทอ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอด

เลอืด ระบบพษิวทิยา ระบบหายใจ 

ระบบเลอืด ระบบอวยัวะสบืพันธและไต  

ระบบสูตนิรีเวช   กระดูกหักที่ไมเกดิจาก

อุบัตเิหตุ เลอืดกําเดา ความดันเลอืดตก

และการชวยเหลอื การดแูลฉุกเฉนิในเด็ก 

และผูสูงอายุ   

    Overview problems of emergency 

care patients, emergency medical 

patient assessment, basics medical 

care with  system of nervous, 

gastrointestinal, Immunology, infectious 

diseases, endrocrine disorder, 

psychiatric, cardiovascular and 

circulation, toxicology, respiratory, 

hematology genito-urinary, 

gynecology, non-traumatic muscuo-

skelation disorders, epitaxis,shock and 

resustation, emergency in pediatrics 

and aging people 

3(2-4-6) ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 1   

Emergency Trauma Care I  

      การประเมินสถานการณ กลไกการ

บาดเจ็บ การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ

ฉุกเฉนิ การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ  ณ จุด

เกดิเหต ุแกผูบาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุการ

กระแทก การฉกีขาด ไฟไหม   น้ํารอน

ลวก ถกูยงิ ตกจากทีสู่ง เลอืดออก

และช็อค วัตถุหนกัหักทบัรางกาย การ

ชวยเหลอืผูตดิอยูใน  ซากปรักหักพัง หลุม

ลกึตกึถลมและชองแคบ การปองกันการ

บาดเจ็บ ระบบการบันทกึทางการบาดเจ็บ 

และการฝกการดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 

   Scene size-up, mechanism of injury, 

trauma patient assessment, emergency 

trauma care on scene in trauma 

patients with accident, knocking, 

laceration, burn, shooting, high falling, 

blooding and shock, compression, 

trauma patients evacuation in the 

wrecks, deep hole, building collapsing 

and narrowing, trauma prevention, 

injury surveillance reporting and 

practicing in emergency trauma care 

3(2-2-5) 323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 1   

Emergency Trauma Care I  

การประเมินสถานการณ กลไกการ

บาดเจ็บ การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ

ฉุกเฉนิ องครวมการดูแลผูปวยฉกุเฉนิที่

มีปญหาการบาดเจ็บฉกุเฉนิ การดแูลผูมี

ปญหาการบาดเจ็บเนื้อเยื่อออน  

การบาดเจ็บกระดกูสนัหลัง การบาดเจ็บ

จากสิ่งแวดลอม  

Scene size-up, mechanism of injury, 

trauma patient assessment, trauma 

overview, emergency trauma care 

with soft tissue injury, spine trauma, 

environmental emergencies. 

 

 

3(2-4-6) ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 

 

323422 เทคนคิหัตถการ 2  

Procedure Technique II 

เงื่อนไขรายวชิา:  323321 เทคนคิ

หัตถการ 1  

Prerequisite:  323321 Procedure 

Technique I 

การใหสารน้ําเขาสูรางกายทางกระดกู 

การเจาะปอดแบบดวน  การเจาะปอด

เพื่อระบายลมออก การเจาะคอ การทํา

คลอดปกตใินภาวะฉุกเฉนิ การดูแลผูมี

วัสดุขนาดใหญหักปกคา การตดัถางงาง

งัด การใชและบํารุงเคร่ืองมอือุปกรณ

ทางการแพทยฉุกเฉนิเฉพาะทาง  การ

ฝกเทคนคิหัตถการข้ันสูงกบัหุนและใน

สถานการณจําลอง 

    Intra osseous infusion, acute lung 

puncture, lung puncture for 

decompression, tracheostomy,  normal  

3(2-2-5) 323321 เทคนคิหัตถการ 2  

Procedure Technique II 

เทคนคิหัตถการสําหรับนักปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉนิ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด 

เทคนคิพลวตัร หัตถการทางสูตกิรรม  

วธิกีารบริหารยา  การแปลผลการตรวจ

เลอืดข้ันพื้นฐาน การเฝาตรวจโลหิตพล

วัตรดวยหัตถการในรางกาย 

Procedure techniques for paramedic, 

cricothyrothomy,  hemodynamic 

techniques,  obstetrics, drug 

administration, basic laboratory in blood 

chemistry and invasive hemodynamic 

monitoring   

 

3(2-4-6) ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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 emergency delivery,  emergency 

medical care for large material  

stabbing patients, extrication, utilizing 

and maintenance of special 

emergency medical equipments and 

advanced procedure technique in 

emergency health science practices 

     

323423 การชวยฟนคนืชีพ 2 

Life Support II   

เงื่อนไขรายวชิา: 323322 การชวยฟน

คนืชีพ 1 

Prerequisite: 323322 Life Support 1 

    หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันสูง การใส

อุปกรณเปดทางเดนิหายใจข้ันสูง การ

ผาตัดเปดทางเดนิหายใจแบบดวน การ

ใชยาและสารน้ําในการชวยฟนคนืชีพ 

การกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบใชมอื 

และแบบคารดโิอเวอรช่ัน การใช

เคร่ืองชวยหายใจแบบอัตโนมัตแิละแบบ

ใชมอื แบบแผนการชวยฟนคนืชีพ การ

ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณชวยฟนคนื

ชีพข้ันสูง และการฝกทักษะการชวยฟน

คนืชีพข้ันสูง 

   Principles in advanced life support, 

applying advanced open airway tools, 

emergency surgery for acute open 

airway, medication and fluid 

resuscitation, manual defibrillation and 

cardio version,  manual and automatic 

respirator, life support algorithms, 

advanced life support equipment using 

and maintenance, skill practice in 

advanced life support 

2(1-2-3) 323322 การชวยฟนคนืชีพ 2   

Life Support II 

เงื่อนไขรายวชิา: 323314 การชวยฟนคนื

ชีพ 1 

 Prerequisite: 323314 Life Support I 

     หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันสูงในทารก

แรกเกดิ เด็ก และผูใหญ การขจัดสิ่งขัด

ขวางทางหายใจโดยใชอุปกรณสอง  การ

สอดใสหลอดคาในทอลมผูใหญและเด็ก 

การใชเคร่ืองมอืกลชวยหายใจดวยพวย

ลม การใชเคร่ืองมอืกลชวยหายใจในเด็ก 

การใชเคร่ืองชวยหายใจแบบมอืกดและ

อัตโนมัตริะหวางเคลื่อนยายผูปวยใน

ผูใหญและเด็ก การใชยาและสารน้ําใน

การชวยฟนคนืชีพ การฟนคนืหัวใจไฟฟา

แบบไมอัตโนมัต ิการผันคนืหัวใจดวย

ไฟฟา การกํากับจังหวะหัวใจ  แบบไม

อัตโนมัต ิการผันคนืหัวใจดวยไฟฟา การ

กํากับจังหวะหัวใจ  แบบแผนการ

ชวยชีวติข้ันสูง และการดูแลผูปวยหลัง

ฟนคนืชีพ 

    Principles of advanced life support 

in newborn, pediatric and adult, 

visualizer obstructed airway clearance, 

pediatric and adult intubation, jet 

insufflation, pediatric ventilation 

assisted/ mechanical, manual 

/automated transport mechanical 

ventilation,  medication and fluid 

resuscitation, manual defibrillation, 

cardioversion,  cardiac pacing,  life 

support algorithms, post resuscitative 

care. 

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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323424 การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ 2 

 Emergency Medical Care II   

    การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ  ณ จุดเกดิ

เหต ุแกผูมีภาวะฉกุเฉนิระบบหายใจ   

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบ

ประสาท ระบบตอมไรทอ  ระบบ

ทางเดนิอาหาร    

ระบบทางเดนิปสสาวะ สตสิัมปชัญญะ

เปลีย่นแปลง สารเคมี สตูนิรีเวช 

ภูมิคุมกันวทิยา โรคในทารก เด็กและ

ผูสูงอายุ และการฝกทักษะดูแลผูปวย

ฉุกเฉนิ  ณ จุดเกดิเหตุ  

   Emergency  medical care on scene 

in emergency patients with patients 

with respiratory emergency, cardiac 

emergency, nervous, endocrine, 

digestive, urinary systems, altered 

mental status,  hazardous material, 

obstetric and gynecological 

emergency, immunology, pediatrics 

and geriatrics, and  practicing in 

emergency medical care 

3(2-2-5) 323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉนิ 2 

 Emergency Medical Care II   

    การดูแลผูมปีญหา การบาดเจ็บ

จากทรวงอก การบาดเจ็บทอง 

อวัยวะสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ 

การบาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บ

เน้ือออน การบาดเจบ็ใบหนาและคอ 

การบาดเจ็บระบบประสาท การ

บาดเจ็บหลายระบบ และการบาดเจ็บ

ในกลุมเฉพาะบางอยาง    

Advanced medical care ; system of 

nervous, gastrointestinal, Immunology, 

infectious diseases, endocrine disorder, 

psychiatric, cardiovascular and 

circulation, toxicology, respiratory, 

hematology genito-urinary, obstetrics 

and gynecology, non-traumatic 

musculoskelation disorders, disease of 

eye ear nose and throat, shock and 

resuscitation, emergency in newborn, 

pediatrics and aging people,  and 

patient with special challenge 

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 

 

323425 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 2 

Emergency Trauma Care II    

การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ  ณ จุดเกดิ

เหต ุแกผูบาดเจ็บที่ศรีษะ ตา ใบหนา 

คอ  กระดูกสันหลงั ทรวงอก ชองทอง 

อวัยวะสบืพันธุ  เชิงกราน เนื้อเยื่อออน 

กระดูกและกลามเนื้อ และการฝกการ

ดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 

   Emergency trauma care on scene in 

trauma patients with injuries to the 

head, eye, face,  neck, spine, chest, 

abdomen, genitalia, soft tissue, 

musculoskeletal and joints 

3(2-2-5) 323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ 2    

Emergency Trauma Care II 

การดูแลผูมีปญหา การบาดเจ็บจาก

ทรวงอก การบาดเจ็บทอง อวยัวะ

สบืพันธุและทางเดนิปสสาวะ การ

บาดเจ็บกระดกู การบาดเจ็บเนื้อออน 

การบาดเจ็บใบหนา และคอ การบาดเจ็บ

ระบบประสาท การบาดเจ็บหลายระบบ 

และการบาดเจ็บในกลุมเฉพาะบางอยาง    

    Emergency trauma care with chest, 

abdominal and genitourinary, 

orthopedic, soft tissue injury, head 

facial and neck trauma, nervous 

system, multi-system trauma and 

special patients trauma 

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 
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323426 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    

EKG Monitoring 

   ความสําคัญของการตรวจคลืน่ไฟฟา

หัวใจ การแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจ การ

ตรวจตดิตามคลื่นไฟฟาหัวใจ และการ

ฝกทักษะการตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ    

   Significance of EKG monitoring and 

interpretation, monitoring of cardiac 

waves, skill practice in EKG monitoring 

and interpretation 

 

2(1-2-3) 323325 การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    

EKG Monitoring 

      ความสําคัญของการตรวจ

คลื่นไฟฟาหัวใจ เสนทางการนําคลื่น

หัวใจไฟฟา หลักการและวธิกีารบนัทกึ

คลื่นหัวใจไฟฟา การแปลผลคลืน่ไฟฟา

หัวใจข้ันพื้นฐานและข้ันสูง  การดแูล

ผูปวยทีค่ลื่นไฟฟาหัวใจผดิปกต ิการดูแล

ผูปวยทีใ่สเคร่ืองกระตุนการเตนของ

หัวใจ การตรวจตดิตามคลืน่ไฟฟาหัวใจ 

และการฝกทักษะการตรวจคลื่นไฟฟา

หัวใจ    

   Significance of EKG monitoring, the 

conduction sysrem of heart, principle 

and running EKG monitoring, basic and 

advanced  EKG  and interpretation, 

caring in pacing cardiac patient, 

monitoring of cardiac waves, EKG 

monitoring drvice, skill practice in EKG 

monitoring and interpretation 

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัส

วชิาและ

รายละเอียด

วชิา 

 

323325 การยกและการเคลื่อนยาย   

Lifting and Moving  

     หลักการยดึตรึง ยก และเคลื่อนยาย

ผูเจ็บปวยฉกุเฉนิ การยกและการ

เคลื่อนยายแบบ Emergent, Urgent และ 

Non-Urgent การถอดหมวกนริภัย

ผูบาดเจ็บ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ

ออกจากซากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ 

และทีสู่ง การเคลื่อนยายทางอากาศและ

ทางน้ํา  และการฝกทกัษะการยดึตรึง 

ยกและการเคลื่อนยาย 

     Principles of immobilization, lifting 

and moving in emergency and trauma 

patients, emergency move, urgent 

move and non-urgent move, helmet 

removal in trauma patients, gaining 

access and evacuation from the car, 

wrecks, narrowback and height, air 

and surface transport and 

immobilization, lifting and moving 

practices   

2(1-2-3) 323331 การยกและการเคลื่อนยาย     

Lifting and Moving  

     หลักการยดึตรึง ยก และเคลื่อนยาย

ผูเจ็บปวยฉกุเฉนิ การยกและการ

เคลื่อนยายแบบ Emergent, Urgent และ 

Non-Urgent การถอดหมวกนริภัย

ผูบาดเจ็บ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บออก

จากรถ ซากปรักหักพัง ที่แคบ และที่สูง 

การเคลื่อนยายทางอากาศและทางน้ํา  

และการฝกทักษะการยดึตรึง ยกและการ

เคลื่อนยาย 

     Principles of immobilization, lifting 

and moving in emergency and trauma 

patients, emergency move, urgent 

move and non-urgent move, helmet 

removal in trauma patients, vehicle 

extrication, wrecks, narrowback and 

height, airomedical and aquatic 

transportation and immobilization, 

lifting and moving practices  

 

2(1-4-4) ปรับรหัส

วชิา  
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323421 ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ 2  

Emergency Medical Operation II 

   การตดิตอสื่อสาร การประสานงาน 

การรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉนิ การคัด

แยกประเภทผูปวย การสั่งการการออก

ปฏิบัตกิาร การใหคําแนะนําผูที่อยู ณ 

จุดเกดิเหตุ  การตดิตอสื่อสารในระบบ

การแพทยฉกุเฉนิ ปฏิบัตกิาร

รถพยาบาลฉกุเฉนิ แนวปฏิบัตใินการ

ดูแลผูเจ็บปวยฉกุเฉนิ สวัสดภิาพ ความ

ปลอดภัยและจริยธรรมในการ

ปฏิบัตงิาน การบนัทกึรายงานการรับ

แจงเหตุและปฏิบตักิารฉกุเฉนิ หลักการ

ปฏิบัตกิารการแพทยฉุกเฉนิรวมกบั

หนวยงานที่เกี่ยวของ การฝกปฏิบตักิาร

รับแจงเหตุ การคัดแยกประเภทผูปวย

การสั่งการ และการปฏิบัตกิาร

การแพทยฉกุเฉนิในสถานการณตางๆ 

   Communication, co-operation, 

emergency call taking, triage, medical 

dispatching,  instruction for the 

surrounding, communication in 

emergency medical system, 

ambulance operation, emergency care 

protocol, well-being and ethics in 

working, documentation in dispatch 

and operation, principle of emergency 

medical operation with concerned 

agents and practicing in emergency 

call taking, triaging, medical 

dispatching, and emergency medical 

operation in various situations 

2(1-2-3) 323332 การปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย  

Emergency Medical Operation 

    โครงสรางของศูนยรับแจงเหตุและสั่ง

การ ข้ันตอนเตรียมความพรอมดาน

รางกาย จิตใจ  การขับข่ีปลอดภัย การ

สื่อสารดวยวทิยุ ศนูยรับแจงเหตุและสั่ง

การ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การ

ตดิตอสื่อสารในระบบการแพทยฉุกเฉนิ 

การประสานงาน การรับแจงเหตุเจ็บปวย

ฉุกเฉนิ การคัดแยกประเภทผูปวย การ

สั่งการทางการแพทย การใหคําแนะนําผู

ที่อยู ณ จุดเกดิเหตุ  ปฏิบตักิาร

รถพยาบาลฉกุเฉนิ การบนัทกึรายงาน

การรับแจงเหตุและปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ 

และการฝกปฏิบัตกิารรับแจงเหตุ การคัด

แยกประเภทผูปวย การสั่งการ และการ

ปฏิบัตกิารการแพทยฉุกเฉนิใน

สถานการณตางๆ 

   Structure of dispatch centre, Steps in 

emergency medical operations, 

preparation in physical and mental , 

ambulance salfty, radio communication 

using, preparation readiness of  

dispatch centre,  communication and 

information system, communication in 

emergency medical services system, 

co-operation, emergency call taking, 

triage, medical direction,  pre-arrival 

instruction, ambulance operation, 

documents of reporing and operation 

and practicing in emergency call 

taking, triaging, medical dispatching, 

and emergency medical operation in 

various situations 

3(2-4-6) ปรับรหัสช่ือ

วชิา และ

รายละเอียด

วชิา 

   323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นติเิวชศาสตร 

Law, ethic and forensic Medicine 

หลักการและแนวคดิของกฎหมายทั่วไป 

ความสําคัญของกฎหมายสาธารณสุข

พระราชบัญญัตกิารแพทยฉุกเฉนิ กฏ

ระเบยีบ และกฏหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของ  

3(3-0-6) เปด

รายวชิา

ใหม 
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    จริยธรรมทางการแพทยและสาธารณสุข   

บทบาทหนาที่ของนกัปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ

การแพทยในนติเิวชศาสตร การดูแล

พยานหลักฐาน ณ จุดเกดิเหตุ  หลักการ

ชันสูตรพลกิศพ การตรวจบาดแผล  

การวเิคราะหสาเหตกุารตายการ

เปลีย่นแปลงภายหลังการตาย    

การตัดสนิการตาย การเขียนรายงานผล

การปฏิบตังิานและการชันสตูร การเก็บ

วัตถุพยานเพื่อสงตรวจ การสงศพและ

อุปกรณทีใ่ชในงานนติเิวชศาสตร 

    Principle and concept of general 

law, importance of public health law , 

Emergency Medical Act BE 2551, 

regulation and law realate with 

Emergency Medical Operation,  roles 

and responsibilities of paramedic in 

forensic medicine, collecting witness 

and evidences at the incidence site, 

principle for  analysis of causing of 

death, change after death, judgment 

for death, writing report, result of 

operation and analysis, collecting 

witness for investigation, dead body 

transferring and tools used in forensic 

medicine 

  

323427 การจัดการทางการแพทยใน

สถานการณสาธารณภัย     

Medical Management in Disaster        

     นโยบายและแผนทีเ่กีย่วของกบัการ

จัดการทางการแพทยในสถานการณสา

ธารณภัย  การเตรียมการ หลกัการและ

ข้ันตอนการจัดการทางการแพทยใน

สถานการณทัว่ไปและกรณวีัตถุ

อันตราย การจัดการหลังสิ้นสดุ

สถานการณ  การฝกปฏิบัตทิักษะการ

แจงเหตุสาธารณภัยและการจัดการทาง

การแพทย ในสถานการณสาธารณภัย 

    Policy and plan in disaster medical 

management,  preparation, principles 

and steps in disaster medical  

2(1-2-3)  323334 การจัดการทางการแพทยในสถานการณ

สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster      

     นโยบายและแผนทีเ่กีย่วของกบัการ

จัดการทางการแพทยในสถานการณ         

สาธารณภัย  การบริหารจัดการ

เหตุการณ หลักการและข้ันตอนกอนการ

จัดการทางการแพทยในสถานการณ

ทั่วไป กรณวีัตถุอันตราย อุบัตภัิยหมูจาก

การกอการรายและภัยภิบัต ิการจัดการ

หลังสิ้นสดุสถานการณ การฝกปฏิบัติ

ทักษะการแจงเหตสุาธารณภัยและการ

จัดการทางการแพทย ในสถานการณ  

สาธารณภัย 

   Policy and plan in disaster medical  

2(1-4-4) 

 

ปรับรหัสและ

รายละเอียด

วชิา 
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 management in common and 

hazardous materials, medical 

management after disaster, practicing 

in communication for disaster and 

disaster medical management                     

  management, incident manangement, 

principles and steps in disaster medical 

management in common, hazardous 

materials, mass causualty incident due 

to terrisim and disaster, medical 

management after disaster, practicing 

in reporting for disaster and disaster 

medical management        

  

324471 การวจัิยางสาธารณสุข 

Public Health Research  

     ความหมาย ประเภทของการวจัิย 

กระบวนการวจัิย การกําหนดปญหา 

วัตถปุระสงค  สมมุตฐิาน การทบทวน

วรรณกรรม ชนดิของตัวแปร กรอบ

แนวคดิการวจัิย เคร่ืองมอืและการสราง

เคร่ืองมอื การเก็บรวบรวมขอมูล แบบ

แผนการวจัิยทางสาธารณสุข ประชากร

และกลุมตัวอยาง การวเิคราะหขอมูล 

การใชโปรแกรมในการวเิคราะหขอมูล 

การแปลความหมาย การเขียนโครงราง

วจัิย รายงานการวจัิยและการนําเสนอ

ผลงานวจัิย  

   Definitions and types of public 

health research, research process, 

determination of problem, research 

objectives and research hypothesis, 

literature review, variables, research, 

population and sample, data analysis, 

package program for data analysis, 

interpretation, writing of proposal, 

research report and presentation 

3(2-2-5) 323335 การวจัิยการแพทยฉุกเฉนิ 

Research of Emergency Medicine 

     หลกัการและระเบยีบวธิวีจัิย 

ประเภท ตวัอยางงานวจัิยการแพทย

ฉุกเฉนิ การกําหนดปญหา การตัง้

วัตถปุระสงค สมมตฐิาน การกําหนดตัว

แปร กรอบแนวคดิ  การสรางและ

ทดสอบเคร่ืองมอืในการวจัิย ประชากร

กลุมตวัอยาง การเกบ็รวบรวมขอมูล 

การเลอืกใชสถติสิําหรับวเิคราะหขอมูล 

จริยธรรมในการวจัิยการนําเสนอขอมูล 

การเขียนโครงรางและรายงานการวจัิย 

การใชขอมูลเชิงประจักษและการคนควา

การวจัิยการแพทยฉุกเฉนิ 

     Principle and research 

methodology,  research design and 

example in emergency medicine, 

selection and determination of 

problems, objective, hypothesis, 

determination and measurement of 

variables, conceptual framework, 

creation and test, equipments of 

research, population and sample sizes, 

data collection and statistic selection for 

data analysis, ethical research, data 

presentation, research proposal and 

report, evidence based  and review 

literature for research in emergency 

medicine 

3(2-4-6) ปรับรหัส 

ช่ือและ

รายละเอียด

วชิา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย พ.ศ. 2559 

สาระท่ี

ปรับปรุง 

2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 72 หนวยกิต 2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 64 หนวยกิต  

323391 การฝกงานเวชกจิฉุกเฉนิ 1  

Emergency Health Science Training I 

    ฝกปฏิบัตกิารเทคนิคหัตถการข้ันตน

สําหรับเวชกจิฉกุเฉนิ การปองกันการ

แพรกระจายเช้ือ การดูดสิ่งคัดหลั่ง  

การใหออกซเิจน การพนยา การหาม

เลอืด การใหสารน้ําทางหลอดเลอืดดํา 

การฉดียา การดาม การใสสายยาง

กระเพาะอาหาร การสวนปสสาวะ          

การเกบ็สิ่งสงตรวจ  การนําสิ่ง

แปลกปลอมออกจากรางกาย การคัด

กรอง ซักประวัตแิละการตรวจรางกาย

ผูปวยทัว่ไป การคัดแยก ซกัประวัตแิละ

ตรวจรางกาย    

ผูเจ็บปวยฉกุเฉนิ การวดัสัญญาณชีพ

และสัญญาณประสาท การยดึตรึง ยก 

และเคลื่อนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉนิ  การใช

วทิยสุื่อสาร การรับแจงเหตุ การใช

อุปกรณในการปฏิบตักิารเทคนคิ

หัตถการข้ันตน รวมถงึ การทําแผล การ

เย็บแผล การตดัไหม เช็ดตวัลดไข และ

การลางกระเพาะอาหาร 

     Practicing in basic procedure 

technique in emergency health 

science, universal precaution, 

discharge suction, oxygen 

administration, inhalation,  bleeding 

control, intra venous fluid 

administration, drug injection, splinting, 

nasogastric tube 

3(0-12-6)   323391 การฝกงานปฏิบัตกิารฉกุเฉนิการแพทย 1 

Ttraining of Emergency Medical 

Operation I     

    ฝกปฏิบัติเทคนคิหัตถการข้ันพื้นฐาน

สําหรับนักปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย; 

การประเมินผูปวยฉุกเฉนิ เทคนคิการจัด

ทางเดนิหายใจ ระบบการใหออกซเิจน 

การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ 

เทคนคิโลหิตพลวัตร การทําคลอดปกต ิ

การชวยการคลอดปกต ิหัตถการอ่ืนๆ 

หัตถการในระบบสบืพันธุและทางเดนิ

ปสสาวะ การกูชีพ การยกและ

เคลื่อนยายผูปวย หัตถการวนิจิฉัย 

วธิกีารบริหารยา หลกัการชวยฟนคนืชีพ

ข้ันพื้นฐานในเด็กและผูใหญ การเตรียม

ความพรอมกอนออกปฏิบตักิาร การใช

วทิยสุือ่สาร การรับแจงเหต ุและการ

ปฏิบัตกิารกอนนําสงสถานพยาบาล 

Practicing in basic procedure 

techniques for paramedic ; 

assessments, airway techniques, 

oxygen delivery systems, suction, 

hemodynamic techniques, normal 

delivery of newborn, assisting normal 

delivery of newborn, other techniques, 

genital and urinary procedures, 

resuscitation, lifting and moving 

techniques, diagnostic procedures, 

drug administration technique, principle 

of basic life support in children and 

adults, preparation for emergency 

medical operation, utilizing radio 

communication, emergency call taking 

and pre-hospital care operation. 

3 หนวย

กติ 

ปรับช่ือ 

และ

รายละเอียด

วชิา 

 

 

   323436 สัมมนา 

Seminar  

        การสบืคนการรวบรวมขอมูล  การ

วเิคราะห การเขียนรายงาน การนําเสนอ 

การอภิปราย และการตอบขอซกัถามใน 

1(0-4-2) เปดรายวชิา

ใหม 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย พ.ศ. 2559 

สาระท่ี

ปรับปรุง 

2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 72 หนวยกิต 2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 64 หนวยกิต  

    ประเด็นงานดานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ

การแพทย 

    Searching, collecting data, 

analyzing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in 

emergency medical operation 

  

323392 การฝกงานเวชกจิฉุกเฉนิ 2  

Emergency Health Science 

Training II 

     เงื่อนไขรายวชิา:323391การฝกงาน

เวชกจิฉกุเฉนิ 1  

     Prerequisite: 323391 Emergency 

Health Science Training 1 

     ฝกปฏิบัตกิารทําคลอดปกตกิรณี

ฉุกเฉนิ  การเตรียมความพรอมกอน

ออกปฏิบัตกิาร การรับแจงเหตุ การ

ปฏิบัตกิารการแพทยฉุกเฉนิ ณ จุดเกดิ

เหตุ การชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐาน ชวย

ฟนคนืชีพข้ันสงู การใชยาในการชวย ฟน

คนืชีพ การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟา

หัวใจ และการกระตุกหัวใจดวยไฟฟา  

      Practicing in normal delivery in 

emergency, preparation for 

emergency medical  operation  call 

taking,practicum in emergency 

medical operationbasic life support, 

advanced life support, medication in 

advanced life support, EKG monitoring 

and interpretation and defibrillation 

3(0-12-6)   323492 การฝกงานปฏิบัตกิารฉุกเฉนิการแพทย 2 

Training of Emergency Medical 

Operation II 

      เงื่อนไขรายวชิา: 323391 การฝกงาน

การปฏิบตักิารฉกุเฉนิข้ันพื้นฐาน 1 

    Prerequisite: 323391 Basic training 

of Emergency Medical Operation I  

    ฝกปฏิบัตกิารสื่อสารและสั่งการใน

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ การสื่อสาร

โดยใชวทิยุขณะออกปฏิบัตกิาร การ

ประเมินและการ ควบคุมสถานการณ

ฉุกเฉนิ ปฏิบัตกิารฉกุเฉนิ ณ จุดเกดิเหตุ 

การสงมอบผูเจ็บปวยฉุกเฉนิ การบนัทกึ

รายงานการออกปฏิบัตกิารและรายงาน

การรับแจงเหตุและสั่งการ เทคนคิ

หัตถการข้ันพื้นฐานสําหรับนักปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉนิการแพทย ไดแก การประเมิน

ผูปวยฉุกเฉนิ เทคนคิการจัดทางเดนิ

หายใจ ระบบการใหออกซเิจน การดูด

ของเหลวออกจากทางหายใจ การใช

เคร่ืองมอืกลชวยในการหายใจในผูใหญ 

หัตการที่ศรีษะและคอ เทคนคิโลหิตพล

วัตร การทําคลอดปกต ิการชวยการ

คลอดปกต ิหัตถการอ่ืนๆ หัตถการโครง

ราง การกูชีพ การยกและเคลื่อนยาย

ผูปวย หัตถการวนิจิฉัย วธิกีารบริหารยา 

การใชเคร่ืองมอืกลโดยไมลุกล้ํารางกาย 

หลักการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานในเด็ก

และในผูใหญ และการฟนคนืคลื่นหัวใจ

ดวยไฟฟาแบบอัตโนมัต ิ        

    Practicing in call taking, communication 

and dispatching in dispatch center ,radio 

communication while emergency medical 

operation, scene size-up and control 

dangerous situation, emergency medical  

9            

หนวยกติ 

ปรับช่ือ 

รหัสและ

รายละเอียด

วชิา 
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สาระท่ี

ปรับปรุง 

2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 72 หนวยกิต 2.2)กลุมวชิาเฉพาะ             จํานวน 64 หนวยกิต  

     operation, transferring patients, 

documentation report for operation and 

dispatching  practicing in basic procedure 

techniques for paramedic ;assessment, 

airway techniques, oxygen delivery 

systems, suction,adults ventilation-

assistance /mechanism, head and neck 

procedures, hemodynamic techniques, 

normal delivery of newborn, assisting 

normal delivery of newborn, other 

techniques, skeletal procedures, 

resuscitation, lifting and moving techniques, 

diagnostic procedures, drug administration 

technique, noninvasive positive pressure 

ventilation, principle of basic life support in 

children and adults and automate external 

defibrillation. 

  

323491  การฝกงานเวชกจิฉุกเฉนิ 3 

Emergency Health Science Training III 

   เงื่อนไขรายวชิา:  323392 การ

ฝกงานเวชกจิฉุกเฉนิ 2  

   Prerequisite: 323392 Emergency 

Health Science Training II 

ฝกปฏิบัตกิารรับแจงเหตุ สื่อสารและสั่ง

การในศนูยรับแจงเหตุและสั่งการ          

การสื่อสารโดยใชวทิยุขณะออก

ปฏิบัตกิาร การประเมินและการควบคุม

สถานการณ ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ ณ จุด

เกดิเหตุ การสงมอบผูเจ็บปวยฉุกเฉนิ 

การบันทกึรายงานการออกปฏิบัตกิาร

และรายงานการรับแจงเหตุและสั่งการ 

    Practicing in emergency call taking, 

communication and dispatching in 

dispatch centre,   radio communication  

while emergency medical operation, 

scene size-up and control dangerous 

situation, emergency medical 

operation, transfering patients, 

documentation in emergency medical 

operation and dispatching 

3(0-12-6)   323493  การฝกงานปฏิบตักิารฉุกเฉนิการแพทย 3 

Training of Emergency Medical 

Operation III 

     ฝกปฏิบัตกิารการเตรียมความพรอม 

การรับแจงเหตุและสั่งการ การ

ปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ การออกแบบและ          

การบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉนิ         

การฝกปฏิบตักิารเทคนคิหัตถการข้ันสูง

สําหรับนักปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย 

ไดแก การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด การใช

ยาระงับความรูสกึเฉพาะที่ การระงับ

ปวดและการระงับประสาท หัตถการ

วนิจิฉัย หัตถการในระบบสบืพันธุและ

ทางเดนิปสสาวะ หัตถการที่ศรีษะและคอ 

เทคนคิโลหิตพลวัตร การทําคลอดปกต ิ

การชวยการคลอดปกต ิหัตถการอ่ืนๆ 

หัตถการโครงราง การชะลางตา วธิกีาร

บริหารยา การชวยฟนคนืชีพข้ันสงูในเด็ก

และผูใหญ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดนิ

หายใจโดยใชอุปกรณสอง การใช

อุปกรณสองกลองเสยีงโดยตรง การสอด

ใสหลอดคาในทอลมผูใหญและเดก็          

การใชเคร่ืองกลชวย  

9        

หนวยกติ 

ปรับช่ือ 

รหัสและ

รายละเอียด

วชิา 
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    หายใจดวยพวยลม การใชเคร่ืองกลชวย

หายใจแบบมอืกดและอัตโนมัตริะหวาง

เคลื่อนยายผูปวยในผูใหญและเด็ก         

การ ใชยาและ สารน้ําในการกูชีพ           

การฟนคนืคลืน่หัวใจดวยไฟฟาแบบไม

อัตโนมัต ิการผันคนืจังหวะหัวใจดวยไฟฟา 

การกํากับจังหวะหัวใจ และการดูแลผูปวย

หลังฟนคนืชีพ 

       Practicing in preparation, emergency 

call taking and dispatching, 

emergency medical operation, designing 

and managing emergency medical system 

advanced procedure techniques for 

paramedic ; cricothyrotomy, local 

anesthesia, pain control sedation, diagnostic 

procedures, genital and urinary procedures, 

head and neck procedures, hemodynamic 

techniques, normal delivery of newborn, 

assisting normal delivery of newborn, other 

techniques, skeletal procedures, ocular eye 

irrigation, drug administration techniques, 

advanced life support for pediatric and 

adult, visualizer obstructed airway 

clearance, direct laryngoscopy, adult and 

pediatric intubation, jet insufflation, manual 

/automated transport mechanical 

ventilation, medication and fluid 

resuscitation, manual defibrillation, cardio 

version, cardiac pacing and care of post 

resuscitation   
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาเวชกจิฉุกเฉิน พ.ศ. 2553 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2559 

 

แผนการศกึษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

ช้ันปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 

แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ช้ันปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 
001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 

001134 อารยธรรมและภูมปิญญา

ทองถ่ิน  

3(3-0-6) 003134 อารยธรรมและภูมปิญญา

ทองถ่ิน* 

3(3-0-6) 

241111 คณิตศาสตรเบ้ืองตน 4(4-0-8) 000136 พะเยาศกึษา* 3(3-0-6) 

242106 เคมท่ัีวไปและเคมีอนิทรยี 4(3-3-8) 243101 ชวีวทิยา 1  4(3-3-8) 

   323111 ศัพททางการแพทย 1(1-0-2) 

   323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 

   323142 หลักวทิยาการระบาด 3(2-2-5) 

 รวม 17 หนวยกิต  รวม 19 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา  3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

005171 ชวีติและสุขภาพ 3(3-0-6) 004XXX กลุมพลานามัย* 1(0-2-1) 

005173 ทักษะชวีติ  2(1-2-3) 005171 ชวีติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

004xxx เลือกกลุมพลานามัย 1(0-2-1) 005173 ทักษะชวีติ 2(1-2-3) 

243101 ชวีวทิยาเบ้ืองตน 4(3-3-8) 242103 เคมท่ัีวไปและเคมีอนิทรยี 4(3-3-8) 

244103 ฟสิกสเบ้ืองตน 4(3-3-8) 244104 ฟสิกสวทิยาศาสตรชวีภาพ 3(2-3-6) 

324211 สุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 323131 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  2(2-0-4) 

   323143 จติวทิยาปฏบัิติการฉุกเฉิน

การแพทย 

3(3-0-6) 

 รวม 20 หนวยกิต  รวม 21 หนวยกิต 
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แผนการศกึษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

ช้ันปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 

แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ช้ันปที่ 2 

ภาคการศึกษาตน 
001xxx วชิาศกึษาท่ัวไป (เลือก) 3(3-0-6) 005172 การจัดการการดําเนินชีวติ 

 

3(2-2-5) 

005172 การจัดการการดําเนินชีวติ 3(2-2-5) 323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 

401218 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 3(2-3-6) 363218 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 3(2-3-6) 

413200 สรรีวทิยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 367202 สรรีวทิยาของมนุษย 3(2-3-6) 

323211 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  2(2-0-4) 001XXX วชิาศกึษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

   001XXX วชิาศกึษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

   XXXXXX* วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 17 หนวยกิต  รวม 21 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไป (เลือก) 3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไป (เลือก) 3(3-0-6) 323212 เทคนิคหัตถการ 1   2(1-4-4) 

405213 พยาธิวทิยา  4(3-2-7) 323246 พยาธิสรรีวทิยา 3(2-2-5) 

411222 ชวีเคมพีื้นฐาน 3(2-3-6) 341334 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

323212 เภสัชวทิยา  2(2-0-4) 361211 จุลชวีวทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

323221 ปฏบัิติการฉุกเฉิน 1 2(1-2-3) 365212 ชวีเคมพีื้นฐาน 3(2-3-6) 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไป (เลือก) 3(3-0-6) 00XXXX วชิาศกึษาท่ัวไป เลือก 3(x-x-x) 

 รวม 17 หนวยกิต  รวม 21 หนวยกิต 
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แผนการศกึษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

ช้ันปที่ 3 

ภาคการศึกษาตน 

แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ช้ันปที่ 3 

ภาคการศึกษาตน 
146436 ภาษาอังกฤษวชิาชพี 3(2-2-5) 323313 การซักประวัติ การตรวจ

รางกายและอาการวทิยา 

2(1-1-4) 

323321 เทคนิคหัตถการ 1   4(2-4-6) 323314 การชวยฟนคนืชพี 1 2(1-4-4) 

323391 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 1    3(0-12-6) 323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    3(2-4-6) 

324418 กฎหมายสาธารณสุขและ

จรยิธรรม 

3(2-2-5) 323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-4-6) 

Xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 323321 เทคนิคหัตถการ 2  3(2-4-6) 

   323331 การยกและการเคล่ือนยาย 2(1-4-4) 

   323332 การปฏบัิติการฉุกเฉิน

การแพทย   

3(2-4-6) 

   323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ 

นิติเวชศาสตร 

3(3-0-6) 

 รวม 16 หนวยกิต  รวม 20 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

323311 พยาธิสรรีวทิยา  2(2-0-4) 323322 การชวยฟนคนืชพี 2 

  

2(1-4-4) 

323312 นิติเวชศาสตร  2(2-0-4) 323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323322 การชวยฟนคนืชพี 1  3(2-2-5) 323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 

323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    3(2-2-5) 323325 การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ    2(1-4-4) 

323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1    3(2-2-5) 323334 การจัดการทางการแพทยใน

สถานการณ สาธารณภัย              

2(1-4-4) 

 

323325 การยกและการเคล่ือนยาย      2(1-2-3) 323335 การวจิัยการแพทยฉุกเฉิน 3(2-4-6) 

323392 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 2    3(0-12-6) 00XXXX วชิาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

323311 พยาธิสรรีวทิยา  2(2-0-4)    

 รวม 18 หนวยกิต  รวม 16 หนวยกิต 

 

ภาคฤดูรอน ภาคฤดูรอน 

   323391 การฝกงานปฏิ บั ติการฉุกเฉิน

การแพทย 1 

3 หนวยกิต 

    รวม 3 หนวยกิต 
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แผนการศกึษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

ช้ันปที่ 4 

ภาคการศึกษาตน 

แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ช้ันปที่ 4 

ภาคการศึกษาตน 
323421 ปฏบัิติการฉุกเฉิน 2  2(1-2-3) 323492 การฝกงานปฏิ บั ติการฉุกเฉิน

การแพทย 2 

9 หนวยกิต 

323422 เทคนิคหัตถการ 2  3(2-2-5)    

323423 การชวยฟนคนืชพี 2 2(1-2-3)    

323424 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2    3(2-2-5)    

323425 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2    3(2-2-5)    

323491 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 3   3(0-12-6)    

 รวม 16 หนวยกิต  รวม 9 หนวยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

323426 การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ    2(1-2-3) 323426 สัมมนา  1(0-4-2) 

324471 การวจิัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 323493 การฝกงานปฏิ บั ติการฉุกเฉิน

การแพทย 3 

9 หนวยกิต 

323427 การจัดการทางการแพทยใน

สถานการณสาธารณภัย                

2(1-2-3)    

323492 การฝกงานเวชกิจฉุกเฉิน 4    3(0-12-6)    

 รวม 10 หนวยกิต  รวม 10 หนวยกิต 
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ตารางเปรยีบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ตามหลักเกณฑ อศป. 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2559 

 

แผนการศกึษาหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชา

ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ตามหลักเกณฑ อศป. 

แผนการศกึษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2559 

กลุมวิชาพื้นฐาน กลุมวิชาพื้นฐาน 

1 ชวีวทิยา 243101 ชวีวทิยา 1  4(3-3-8) 

2 เคม ี
242103 เคมท่ัีวไปและเคมีอนิทรยี 4(3-3-8) 

3 เคมอีนิทรยี 

4 ฟสิกสชวีภาพ 244104 ฟสิกสวทิยาศาสตรชวีภาพ 3(2-3-6) 

5 หลักวทิยาการจัดการ 
323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 

6 หลักการจัดระบบบรกิารสาธารณสุข 

7 หลักวทิยาการระบาด 323142 หลักวทิยาการระบาด 3(2-2-5) 

8 จติวทิยา 323143 จติวทิยาปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 3(3-0-6) 

9 หลักการดูแลสุขภาพ 323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 

10 พยาธิสรรีวทิยา 323246 พยาธิสรรีวทิยา 3(2-2-5) 

11 เภสัชวทิยา 341334 เภสัชวทิยาเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

12 กายวภิาคศาสตร 363218 กายวภิาคศาสตรพื้นฐาน 3(2-3-6) 

13 ชวีเคม ี 365212 ชวีเคมพีื้นฐาน 3(2-3-6) 

14 สรรีวทิยา 367202 สรรีวทิยาของมนุษย 3(2-3-6) 

กลุมวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะ 

1 

 

ปฏบัิติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 323212 เทคนิคหัตถการ 1   2(1-4-4) 

323313 การซักประวัติการตรวจรางกายและ

อาการวทิยา 

2(1-1-4) 

323314 การชวยฟนคนืชพี 1 2(1-4-4) 

323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    3(2-4-6) 

323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-4-6) 

323325 การยกและการเคล่ือนยาย 2(1-4-4) 

323332 การปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย   3(2-4-6) 

323391 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 1 3 หนวยกิต 

323492 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 2 9 หนวยกิต 
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กลุมวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะ 

2 ปฏบัิติการฉุกเฉินขั้นสูง 323321 เทคนิคหัตถการ 2  3(2-4-6) 

323322 การชวยฟนคนืชพี 2   2(1-4-4) 

323323 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323324 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2    2(1-4-4) 

323325 การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ    2(1-4-4) 

323493 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 3 9 หนวยกิต 

3 การจัดการปองกันการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นฉุกฉิน 323131 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  2(2-0-4) 

  323244 หลักการดูแลสุขภาพ 3(2-2-5) 

  323315 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 1    3(2-4-6) 

  323316 การดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 3(2-4-6) 

  323331 การยกและการเคล่ือนยาย 2(1-4-4) 

4 กฎหมายและจรรยาบรรณเก่ียวกับปฏบัิติการฉุกเฉิน 
323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นิติเวชศาสตร 3(3-0-6) 

5 นิติวทิยาศาสตร 

6 การจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน 323131 ระบบการแพทยฉุกเฉิน  2(2-0-4) 

  323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 

  323332 การปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย   3(2-4-6) 

  323334 การจัดการทางการแพทยในสถานการณ 

สาธารณภัย              

2(1-4-4) 

 

  323492 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 2 9 หนวยกิต 

  323493 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 3 9 หนวยกิต 

7 การบรหิารปฏิบัติการฉุกเฉิน 323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4) 

  323332 การปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย   3(2-4-6) 

  323334 การจัดการทางการแพทยในสถานการณ 

สาธารณภัย              

2(1-4-4) 

 

  323492 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 2 9 หนวยกิต 

  323493 การฝกงานปฏบัิติการฉุกเฉินการแพทย 3 9 หนวยกิต 

8 การวจัิยการแพทยฉุกเฉิน 323335 การวจิัยการแพทยฉุกเฉิน 3(2-4-6) 

  323426 สัมมนา  1(0-4-2) 
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ภาคผนวก ค 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงชื่อหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเวชกจิฉุกเฉิน 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวพิากษหลักสตูรผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสตูร 
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ประวตั ิ

ศาสตราจารย นายแพทยวรีะพล  จันทรดย่ิีง  

Professor  Verapol Chandeying,MD. 

 

ช่ือ-สกุล นายแพทยวรีะพล จันทรดยีิ่ง* 

รหัสประจําตัวประชาชน 31002000XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3234 

Email verapol.c@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ.2551   FRCP (London) Fellow of Royal College of Physicians of 

     London, United Kingdom 

 พ.ศ.2549   FAFPM (Malaysia) Fellow, Academy of Family Physicians of 

     Malaysia 
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     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2544   ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร 

     มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก 

ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2553-ปจจุบัน   อาจารยประจาํคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลงานทางวชิาการ  

 Wong P, Sritippayawan S, Suwannakhon N, Tapprom A, Deoisares R and Sanguansermsri T. 

 (2016). Q Sepharose micro-column chromatography: A simple screening method for 

 identifying beta thalassemia traits and hemoglobin Ecarriers. Clin Biochem. Jul 14. [Epub 

 ahead of print].   
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 Suwannakhon N, Seeratanachot T, Mahingsa K and Sanguansermsri T. (2015). Molecular 

 Diagnosis  of α0-Thalassemia Through Urine DNA: A Novel DNA Source to Facilitate 

 Prevention Programs in Remote Geographical Areas. Hemoglobin.; 39(4): 270-273. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยชนน  เกษสุวรรณ 

Assistant Professor Piyachon Ketsuwan, D.sc. 

 

ช่ือ-สกุล   นายปยชนน เกษสุวรรณ 

รหัสประจําตัวประชาชน 35009006XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน   สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

    จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

    จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  

E-mail  - 

ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ.2551   ปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ วัสดุศาสตร   

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2547   ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ ฟสกิสประยุกต  

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2543   ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ ฟสกิส มหาวทิยาลยันเรศวร  

     จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวชิาการ   

P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta and R. Yimnirun, (2013). 

 “Dielectric Aging of Cr-Doped PZT Ceramics” Integrated Ferroelectrics ,149, pp 67-74. 

P. Ketsuwan, A. Prasatkhetragarn, A. Ngamjarurojana, S. Ananta and R. Yimnirun, (2013). 

 “Aging Behavior of (Cr,Nb)-Doped PZT Ceramics” Ferroelectrics ,452, pp 13-21.  

 อิทธิพลของการเจอืรวม Cr (III) ออกไซด และ Nb (V) ออกไซด ในเซรามิกเลดเซอรโคเนตไททา

 เนตที่มีตอคุณสมบตัเิปยโซอิเลก็ทรกิ, ศูนยเทคโนโลยโีลหะ และวัสดุแหงชาต ิ(MTEC) 

 สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร และเทคโนโลยแีหงชาตกิารเสื่อมตามอายุของสารเซรา
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 มิกเลดเซอรโคเนตไททาเนตที่มีการเจอื Cr (III) ออกไซดรวมกับ Nb (V) ออกไซด, 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) 
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ประวตั ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  นาสมใจ 

Assistant Professor Pitak Nasomjai, Ph.D. 

 

ช่ือ-สกุล   Pitak NASOMJAI  

รหัสประจําตัวประชาชน        3460300XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ             Assistant Professor 

สถานท่ีทํางาน   Division of Chemistry, Faulty of Science, Phayao  

    University, Phayao, Thailand.  

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก Division of Chemistry, Faculty of Science, Phayao  

    University, Phayao, Thailand. 

โทรศัพท   054-466-666 ตอ 1840 

E-mail    pitak.na@up.ac.th 

ประวตักิารศกึษา  

 2005-2010   Ph.D (Organic Chemistry) at School of  Chemistry University 

     of St Andrews, St Andrews, Fife, Scotland, UK.  

     Date of Graduation: 10th Jan 2010  

 1998-2002   Master of Science (Organic Chemistry), Faculty of Science,  

     Khon Kaen, University,  Thailand. 

     Date of Graduation: 29th April 2002  

 1994-1998   Bachelor of Science (Chemistry), Faculty of Science, Khon 

     Kaen, University, Thailand  

     Date of Graduation: 7th May 1998. 

ผลงานทางวชิาการ    

 P. Lomchid, P. Nasomjai, S. Kanokmedhakul, J. Boonmak, S. Youngme, K. and 

 Kanokmedhakul Planta. (2016). Bioactive Lupane and Hopane triterpenes from 

 Lepisanthes senegalensis. Med. In press. DOI: 10.1055/s-0042-116438. 

P. Nasomjai, K. Arpha, S. Sodngam, and S.D. Brandt Arch. (2014). Potential antimalarial 

 derivatives from astraodorol. Pharm. Res, 37 (12), 1538-1545.  
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R. Boonpoo-ngaa, M. Sriringa, P. Nasomjai and S. Martwiset Science Asia. (2014). 

 Electrospun fibres from polyvinyl alcohol, poly (styrenesulphonic acid-co-maleic acid), 

 and imidazole for proton exchange membranes, 40, 232–237. 

O. Rajachan, S. Kanokmedhakul, P. Nasomjai and K. Kanokmedhakul. (2014). Chemical 

 constituents and biological activities from roots of Enkleia siamensis. Nat. Prod. Res, 28 

 (4), 268–270.  

P. Nasomjai. (2013). Fluorometabolite Natural Products (in Thai). KKU Sci. J, 41(4), 885-

 898. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา  ทรัพยบําเรอ 

Assistant Professor Rattana  Sapbamrer, D.Sc. 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ 

รหัสประจําตัวประชาชน 31017001XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 2234 

E-mail  lekratana@yahoo.com 

ประวตักิารศกึษา    

 พ.ศ.2549    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

     คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2542    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  

     คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 

 พ.ศ.2539    วิททยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขาภิบาล  

     คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล (เกยีรตนิยิม 

     อันดับ 2) 

ประสบการณการทํางาน  

 - พ.ศ.2542-2543  Training Supervisor บรษิัทไบรทเอ็นไวรอนเม็นท 1 ป 

 - พ.ศ.2543-2545  อาจารย สํานกัวิชาแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

     2 ป 
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 - พ.ศ.2549-2551  นักวจิัย สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

     2 ป 

 - พ.ศ.2551-ปจจุบัน  อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 6 ป 

ผลงานทางวชิาการ  

 Sapbamrer R. and Hongsibsong S. (2014). Organophosphorus pesticide residues in 

 vegetables from farms, markets, and a supermarket around Kwan Phayao Lake of 

 Northern Thailand. Arch Environ Contam Toxicol:67: 60-67. 

 Sapbamrer R. and Nata S. (2013). Health symptoms related to pesticide exposure and 

 agricultural tasks among rice farmers from northern Thailand. Environ Health Preventive 

 Med.  

 Sapbamrer R., Visavarungroj N. and Suttajit M. (2013). Effects of dietary traditional 

 fermented soybean on reproductive hormones, lipids, and glucose among 

 postmenopausal women in northern Thailand. Asia Pacific J Clinical Nutr; 22: 222-228. 

 Sapbamrer R., Pinta K. and Tantipaiboonwong P. (2012). Isoflavones and anti-oxidants of 

 soybeans in Thailand. Research Journal of Phytochemistry.: 6(4): 113-119.  
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  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 2234 

E-mail  rongwat@yahoo.com 

ประวตัิการศกึษา   

 พ.ศ.2552   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑดิ     

     มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ.2541   ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ประชากรศกึษา)   

     มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2536   สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (บรหิารสาธารณสุข)   

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จังหวัดนนทบุร ี

ประสบการณการทํางาน 

 - หัวหนาสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 - รักษาการแทนผูชวยคณบดฝีายกจิการนสิติ 

 - รองหัวหนาสาขาวชิาอนามัยชุมชน 
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ผลงานทางวชิาการ  

รุง วงศวัฒน. (2557). การใชชุมชนเปนฐานในการแกไขปญหาจากสารเคมีกําจดัศัตรูพชื จงัหวัด

 พะเยา. การประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิัยครัง้ที่ 3 วันที ่23-24 มกราคม 2557 

 ณ  อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา  

 การมีสวนรวมในการแกไขปญหาจากสารเคมีกําจดัศัตรพูชื จังหวัดพะเยา.   

 รุง วงศวัฒน และ ณรงคศักดิ์  หนสูอน. (2555). ปจจัยที่ความสัมพันธกับสมรรถนะของ

 อาสาสมัครสาธารณสุขในการแกไขปญหาจากสารเคมีกําจัดศตัรูพชื. การประชุมทาง

 วชิาการ “นเรศวรวจิัย” ครัง้ที ่8 นวัตกรรมความรูสูประชาคมอาเซียน วันที่ 28-29 

 กรกฎาคม 2555 อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวัด

 พิษณุโลก. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวพจน  งามสอาด 

Assistant Professor Waipot Ngamsaad, Ph.D. 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.ไวพจน งามสอาด   

รหัสประจําตัวประชาชน 55309900xxxxx 

ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย  

สถานท่ีทํางาน   สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

    จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

    จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  

E-mail  - 

ประวตัิการศกึษา   

 พ.ศ.2553   ปรญิญาปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาฟสกิส 

     มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2547   ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาฟสกิส 

     มหาวทิยาลัยมหดิล จงัหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2545   ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสกิส 

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน         

 พ.ศ.2553-ปจจุบัน  อาจารยคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา  

ผลงานทางวชิาการ 

Waipot Ngamsaad and Suthep Suantai. (2016). “Mechanically-driven spreading of bacterial 

 populations” Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 35: 88-

 96. 

ไวพจน งามสอาด. (2557). “กลศาสตรเชิงสถติ”ิ มหาวทิยาลัยพะเยา.  
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Waipot Ngamsaad. (2014). “Radial propagation in population dynamics with density- 

  dependent diffusion” Physical Review E, 89: 012122. 

ไวพจน งามสะอาด. (2556). “การแพรขยายแบบคลื่นในพลศาสตรประชากรเชิงชีวภาพ”  

  วารสารวทิยาศาสตร มข. 41(2) 361-372.  

Waipot Ngamsaad and Kannika Khompurngson. (2012). “Self-similar solutions to a density-

  dependent reaction-diffusion model” Physical Review E, 85: 066120. 

Waipot Ngamsaad and Kannika Khompurngson. (2012). “Self-similar dynamics of bacterial 

  chemotaxis” Physical Review E, 86:  062901. 

“แบบจําลองปฏิกริิยาการแพรสําหรับการกระจายตัวเชิงกลของประชากรแบคทเีรยี” เลขที่

 สัญญา TRG5780037 แหลงทุน: สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) โดยการ

 สนับสนุนรวมทุนกับมหาวทิยาลัยพะเยา. 
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Assistant Professor Somkid Juwa, Dr.PH. 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.สมคิด  จูหวา 
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ตําแหนงทางวชิาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร  

  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร  

  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  
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 พ.ศ.2545   วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการ  

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยนเรศวร 

     จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวชิาการ 

สมคิด จหูวา และคณะ. (2559). รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกนัและควบคุมโรค

 ไขเลอืดออก อําเภอเมือง จงัหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวชิาการระดับชาต ิ 

 ราชภัฎเพชรบูรณ ครัง้ที่ 3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, หนา 1493-1504. 

 สมคิด จหูวา และ รุง วงศวัฒน. (2557). การประเมินการปนเปอนสารตะกั่วในหมอตมกวยเตี๋ยว

 และประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบรโิภคน้ํากวยเตี๋ยว. Proceedings การประชุม

 วชิาการระดบัชาต ิราชภัฎสุราษฏรธานวีจิัย ครัง้ที่ 10. วันที่ 20-21 พฤศจกิายน 2557.   

 สมคิด จหูวา และคณะ. (2557). การประเมินความเสีย่งทางสุขภาพจากการบรโิภคพชืผักใน

 กวานพะเยา ของประชาชนที่อาศัยรอบกวานพะเยา จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุม

 วิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครัง้ที ่3. วันที่ 23-24 มกราคม 2557, หนา 75-84. 

 สมคิด จหูวา. (2556). ประสทิธผิลของรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและ

 ควบคุมโรคไขเลอืดออกในเขตอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. Proceedings การประชุม

 วิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครัง้ที ่2. วันที่ 17-18 มกราคม 2556, หนา 147-160. 
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ประวตัิการศกึษา  

 พ.ศ.2558 สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑติ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ 

  มหาวทิยาลัย 

  จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2550 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวชิาสุขศกึษา 

  และพฤติกรรมศาสตร) คณะสาธารณสุขศาสตร   

  มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2546 วทิยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา)  

  มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จงัหวัด 

  กรุงเทพมหานคร 
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 พ.ศ.2550-2551   อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรวทิยาลยัเฉลมิกาญจนาจังหวัด 

     ศรสีะเกษ 8 เดอืน 
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 พ.ศ.2551-2552   อาจารย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

     สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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 พ.ศ.2553-ปจจุบัน  อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 6 ป 

ผลงานทางวชิาการ  

 Katekaew Seangpraw, Monchanok Choowanthanapakorn and Wasuchon Chaichan. (2016). 

 Oral presentation Entitled: Quality of Life and Related Factors among Elderly in Phoyao 

 Province Thailand. APRU Global Health Workshop 2016, University of New South Wales: 

 Sydney, Australia. 

 Katekaew Seangpraw and Vanvisa Sresumatchai. (2016). Knowledge attitude perceived 

 self-efficacy and behavior related to sexual risk behavior among university students in 

 north Thailand. (J Health Res; 30(2): 127-34). 

 เกษแกว เสยีงเพราะ, วรยุทธ นาคอาย และ วชิาญ ปาวัน. (2559) ความชุกและปจจัยที่มีผลตอ

 พฤตกิรรม การปองกันโรคหนอนพยาธทิี่ตดิตอผานดนิของนกัเรยีนโรงเรยีนตํารวจตระเวน

 ชายแดน จงัหวัดแมฮองสอน ประเทศไทย (วารสารสาธารณสุขศาสตร; 46(1): 16-30) 

 Katekaew Seangpraw. (2015). Oral presentation Entitled “Factor Related to Sexual Risk 

 Behavior of University Students in North, Thailand” The Fifth Asian Conference on 

 Psychology & the behaviour Sciences, Japan.  

 Katekaew Seangpraw. (2015). Oral presentation Entitled “Effectiveness of a life skill model 

 for prevention sexual risk behaviors among university students in Phayao Province, 

 Thailand: A quasi-experimental”. The Macrojournals Conference, New York, USA.  

 Katekaew Seangpraw. (2015). Oral presentation Entitled “Sexual Risk Behavior among 

 University Students in Phoyao Province Thailand: A Situation Analysis”. The 47th 

 APACPH Conference in Bandung, Indonesia.  

 Katekaew Seangpraw, Ratana Somrongthong and Poranee Srisawasdi. (2014). Supportive 

 Pattern of Children and families Affected by Infection of HIV/AIDS in Muang District 

 Prayao Province: A Qualitative Study) (European Journal of Scientific Research, 125 (2): 

 465-74.  
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 CHILDREN AND FAMILIES AFFECTED BY INFECTION OF HIV/AIDS IN MUANG DISTRICT 

 PRAYAO PROVINCE” คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล  
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ผลงานวชิาการ  

 Munkong N, Hansakul P, Yoysungnoen B, Wongnoppavich A, Sireeratawong S and Kaendee 

 N. (2016). Vasoprotective effects of rice bran water extract in rats fed a high-fat diet. 

 Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Volume 6, 778–784.  
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 พ.ศ.2557   เกยีรตบัิตรการปฏิบัตกิารฉุกเฉนินอก โรงพยาบาลสําหรับพยาบาล

     วชิาชีพวทิยาลัยการสาธารณสุขสรินิทร ขอนแกน   
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อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการศกึษาดานการแพทยฉุกเฉิน 

 - Attended Emergency Medical Services System at SAMU, France, November 16-23, 

2014 

 - Certificate of attendance at AREU in Como Italy, November 16-23, 2014  

 - Attended Trauma center at Hosital Hannover Germany, November 24-27, 2014  

ประสบการณการทํางาน 

 - พยาบาลวชิาชีพ 3 โรงพยาบาลศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ (พ.ศ. 2527-2528) 

 - พยาบาลตรวจการหองอุบตัเิหตุและฉุกเฉนิ โรงพยาบาลศรเีทพ จังหวัดเพชรบรูณ  

(พ.ศ.2529-2531) 

 - นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ จังหวัด

เพชรบูรณ (พ.ศ.2531-2552) 

 - พนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงอาจารย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร  

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา (4 มกราคม 2553–2556) 

 - พนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงอาจารย สาขาเวชกจิฉุกเฉนิ แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยพะเยา (2556-ปจจุบัน) 

ผลงานทางวชิาการ 

การตพิีมพในวารสาร 

Orathai Srithongtham, Taweewun Chaleechrua, Bancha Promdit. (2013). The Process of  

 Policy Implementation: The Policy of HIV/AIDS Prevention in Youth Groups in Thailand. 

 Sociology Study, March, Volume 3, Number 3:1-10. 

การนําเสนอผลงานระดบันานาชาต ิ

Taweewun Chaleekrua. (2015). The participation model of prehospital care for aging people: 

 A case of Thailand. The 8 th Asian conference for Emergency Medicine November 7-10, 

 2015 Taipei International Conventional Center, Taiwan. (Poster Presentation)  

Chaleekrua T. (2012). The intention model of condom using among the youth in the 

 communities of Thailand. In The 2012 International Conference on Humanity, Culture 

 and Society 29-30 December, 2012 HongKong, PR China (Proceeding) Best paper 

 award  
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 Orathai Srithongtham, Taweewun Chaleechrua, Bancha Promdit. (2012). The Process of  

 Policy Implementation: The Policy of HIV/AIDS Prevention in Youth Groups in Thailand. In  

 The 2012 International Conference on Social Science and Humanity, 10-11 March 2012 

 Chennai, India (Proceeding) 

การนําเสนอผลงานระดบัชาต ิ

ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เพ็ญนภัิท นภีรงค และ เทพนฤมิตร เมธาวนิ. (2559). ความตองการจําเปน

 ของชุมชนดานการดูแลกอนถงึโรงพยาบาลสําหรบัผูสูงอายุ กรณศีกึษาจังหวัดพะเยา ใน

 ประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้ที่ 1 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “Perspective in 

 Multidisciplinary Research & Practice in Health science 2016” วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ 

 มหาวิทยาลัยมาฟาหลวง (Proceeding) 

สุมินตรา แสนแกวกาศ, ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เทยีนทอง ตะแกว, นงลกัษณ แกวทอง และ  

 เธยีรชัย  คฤหโยธนิ. (2558). ผลผลติการฝกปฏิบัตงิานและการจดักลุมรายการปฏิบัติ

 การแพทยของนสิติเวชกจิฉกุเฉนิ มหาวทิยาลัยพะเยา.ใน การประชุม The 3 th Emergency 

 Medical Technician Annual Conference (EMTAC 2015) วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ณ 

 มหาวิทยาลัยมหดิล (Oral presentation) 

ธนัชญา ชัยมณวีรรณ และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารับ

 การตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใต ของสตรใีนตําบลดอนศรชุีม อําเภอ 

 ดอกคําใต จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา ครัง้ที่ 1  วันที่ 4-5 เมษายน 

 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

ทพิยรัตน กนัทะ และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ปจจยัที่มีผลตอพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ

 กลุมเสีย่งโรคเบาหวาน กรณศีกึษา โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง 

 จังหวัดนาน. ในการประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา ครัง้ที่ 1  วันที ่4-5  เมษายน 2558. พะเยา 

 ประเทศไทย (Proceeding) 

สุธาธนิ ีสุขจรงิ และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ปจจยัที่มีผลตอพฤตกิรรมสุขภาพของ

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลออย อําเภอ

 ปง จังหวัดพะเยา. ในการประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา ครัง้ที่ 1   

 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

วรางคณา วงคธรีวัฒน และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธ ตอการเลี้ยง

 ลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน กลุมหญิงตัง้ครรภ โครงการสายใยรกัแหงครอบครัว 

 โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง จงัหวัดแพร. ใน การประชุม

 วิชาการบัณฑติศกึษา ครัง้ที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 
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อรุณ ีหลาเขียว และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ความฉลาดทางดานสุขภาพและปจจัยที่มี

 ความสัมพันธ ตอการรับประทานยาในผูปวยความดนัโลหติสงู โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

 ตําบลบานเปยงหลวง จงัหวัดเชียงใหม. ใน “การสูงานวจิัยระกับโลก” วันที่ 28-29 

 เมษายน 2558 มหาวทิยาลัยสวนสนุันทา กรงุเทพ ประเทศ.ไทย (Proceeding) 

 สุพรรณ ีไชยวงศ และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผล

 การปฏิบัตงิานของพยาบาล: กรณศีกึษาโรงพยาบาลทั่วไป. ในการประชุมวชิาการ

 บัณฑติศกึษา ครัง้ที ่1 วันที่ 4-5 เมษายน 2558. พะเยา ประเทศไทย (Proceeding) 

อําพรทพิย จันตาเรยีน และ ทวีวรรณ ชาลเีครอื. (2558). โปรแกรมสงเสรมิสุขภาพในการดแูล

 พฤตกิรรมตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนดิไมพ่ึงอินซูลนิ โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

 ตําบลบานดอกคําใต ตําบลแมตบี อําเภองาว จังหวัดลําปาง ใน การประชุมวชิาการ พะเยา

 วิจัย ครัง้ที่ 4 วันที่ 28-30 มกราคม 2558.  พะเยา ประเทศไทย(Proceeding) 

ทวีวรรณ ชาลเีครอื และ สุมลมาลย วงศใหญ (2556). ความตองการของชุมชนดานการดแูล

 ฉุกเฉนิสําหรับผูสูงอายุในจังหวัดพะเยา. ในการประชุมวชิาการสาธารณสุขแหงชาตคิรัง้ที ่14 

 วันที่ 15-16 สงิหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนช่ัน (Proceeding) 

ทวีวรรณ ชาลเีครอื, สุมลมาลย วงศใหญ และ ดวงดาว  วงศสเุสน. (2556).  ผลของโปรแกรม

 สงเสรมิสมรรถนะแหงตนในการดูแลผูปวยที่บานของผูดแูลปวยตําบลทุงกลวย จังหวัด

 พะเยา. ในการประชุมพะเยาวิจัยครัง้ที่ 2 วันที่ 17-18 มกราคม 2556  ณ มหาวทิยาลัย

 พะเยา (Proceeding) 

ทวีวรรณ ชาลเีครอื, อรทัย ศรทีองธรรม และ บัญชา พรอมดษิฐ. (2555).  ปจจยัทํานายความ

 ตัง้ใจการใชถงุยางอนามัยในกลุมเยาวชนของประเทศไทยใน การประชุมพะเยาวจิัยครัง้ที่ 1 

 วันที่ 12-13 มกราคม 2555  ณ มหาวทิยาลัยพะเยา (Proceeding) 

ผลงานวจัิย    

ทวีวรรณ ชาลเีครอื และคณะ (2556). การพัฒนารูปแบบการดแูลกอนนําสงสถานพยาบาลแบบ

 มีสวนรวมสําหรับผูสงูอายุ ในเขตลุมน้ําแมต๋ํา จงัหวัดพะเยา. พะเยา: สภาวจิัยแหงชาต ิ(วช.) 

 และ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ทวีวรรณ ชาลเีครอื และคณะ (2555). การพัฒนารูปแบบการเรยีนรูเพื่อการดแูลฉุกเฉนิโดยใช

 ชุมชนเปนฐานในกลุมผูสูงอายุ จังหวัดพะเยา. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

 

หมายเหตุ  *อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

ดร.เทียนทอง  ตะแกว 

Tienthong Takeaw, Dr.PH. 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.เทยีนทอง ตะแกว 

รหัสประจําตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 3234 

E-mail tienthong.tk@gmail.com 

ประวตัิการศกึษา   

  พ.ศ.2557   ปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ    

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช     

 พ.ศ.2551   ปรญิญาสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑติ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

     จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ.2544   ปรญิญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

     จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2538   ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (สุขศกึษา) สถาบันราชภัฏ 

     เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน 

 - นกัวชิาการสาธารณสุข สถานอีนามัยในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน  

(พ.ศ.2533–2546) 

 - นกัวชิาการสาธารณสุข สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน (พ.ศ.2546–2554) 

 - หัวหนางานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย สาํนักงานหลกัประกันสุขภาพเขต 4 

(พ.ศ.2552–2554) 
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 - พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา  

(2 พฤษภาคม 2554–ปจจุบัน) 

ผลงานทางวชิาการ  

เทยีนทอง ตะแกว. (2559). การสรางแกนนําจติอาสาดแูลสุขภาพคนพิการที่บาน ในอําเภอเมือง 

 จังหวัดพะเยา. การประชุมพะเยาวจิัย 5. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา.  

 ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เทยีนทอง ตะแกว และ เธยีรชัย คฤหโยธนิ. (2558). ผลผลติการฝก

 ปฏิบัตงิานและการจัดกลุมรายการปฏิบัตกิารแพทย ของนสิติเวชกจิฉกุเฉนิ มหาวทิยาลัย

 พะเยา พะเยา. การประชุมวชิาการเวชศาสตรฉกุเฉนิ ครัง้ที ่3. กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพยาบาลรามาธบิด.ี  

 วงศกร ราชปนติ๊บ และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤตกิรรมการ

 ควบคุมระดับความดนัโลหติของผูปวยโรคความดนัโลหติสูงที่ควบคุมระดับความดนัโลหติ

 ไมได โรงพยาบาลสอง. การประชุมวชิาการระดบัชาตพิิบูลสงครามวจิัย. พิษณุโลก: 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม; หนา 299-304. 

 วิจติรา ดวงขยาย และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). ความสัมพันธระหวางการรบัรูเรื่องโรค

 ไขเลอืดออกกับพฤตกิรรมการปองกนัโรคไขเลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข

 ประจําหมูบานตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. การประชุมวชิาการและนําเสนอ

 ผลงานวจิัยระดับชาตแิละนานาชาติ ครัง้ที่ 6. กรงุเทพมหานคร:มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

 สุนันทา; หนา 431-440. 

 เพ็ญศร ีใจคะนอง และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). การศกึษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวติ

 กับทักษะชีวติและพฤตกิรรมความรบัผิดชอบ ของนกัเรยีนมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรยีนสอง

 พิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร. การประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวทิยาลัย

 พะเยา; หนา 47-55. 

วชิระ หนอแหวน และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). การศกึษาพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนกัเรยีน

 มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.  

 การประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา; หนา 93-105. 

 พัชรนิทร แซยาง และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). พฤตกิรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง

 ความดันโลหติสงู ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม. การประชุมวชิาการ

 บัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวิทยาลยัพะเยา; หนา 106-115. 

ภัควฬิกา โรงสะอาด และ เทยีนทอง ตะแกว. (2558). ปจจัยที่มีความสมัพันธตอพฤตกิรรม 

 การรับประทานยาของผูปวยความดันโลหติสูงในเขตตําบลปอ อําเภอเวยีงแกน จังหวัด

 เชียงราย. การประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา; หนา 275-289. 
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 เทยีนทอง ตะแกว. (2557). บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุแบบ

 องครวม ในทัศนะของผูสงูอายุ ครอบครัว และชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

  การประชุมพะเยาวจิัยครัง้ที ่4. พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา; หนา 88-93. 
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  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  

E-mail boonluechim@gmail.com 

ประวตักิารศกึษา    

 พ.ศ.2559    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการสิง่แวดลอมอุตสาหกรรม)  

     คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 พ.ศ.2549    Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) Tract of: Social Medicine. 

     Faculty of Tropical Medicine. Mahidol University. Thailand. 

 พ.ศ.2539    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาการระบาด)   

     คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 

 พ.ศ.2535    สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จงัหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2531    สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จงัหวัดนนทบุร ี
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ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2525-2535   นักวชิาการสาธารณสุข สํานกังานสาธารณสุข  

     จังหวัดสมุทรปราการ 

 พ.ศ.2535-2551   นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระสมุทรเจดยี 

     สวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ  

 พ.ศ.2551-2554   วทิยาจารย วทิยาลัยการสาธารณสุขสรินิธร จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 พ.ศ.2554–ปจจุบัน  อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลงานทางวชิาการ 

 ณัฐชยา บุญเปา, น้ําเงนิ จันทรมณ,ี บุญลอื ฉมิบานไร, พรรณวด ีสงิหแกว, ศศวิมิล บุตรสเีขียว, 

 ประกาศติ ทอนชวย และ สายฝน ผุดผอง. (2559). การลดเสยีงดงัที่เกดิจากการทํางานของ

 โตะถอดช้ินงานกรณศีกึษา แผนก Baking ของบรษิัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด) จํากดั.  

  การประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวจิัยระดับชาต ิวทิยาลัยนอรทเทริน ครัง้ที ่2 

 "สรรคสรางวิจัยพัฒนาทองถิน่ไทยอยางย่ังยนื" วันที ่27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ 

 หอประชุมใหญ วทิยาลัยนอรทเทริน อ. เมือง จ. ตาก (oral presentation) 

 ปารชิาต ิทพิยนวล, น้ําเงิน จนัทรมณ,ี บุญลอื ฉมิบานไร, พรรณวด ีสงิหแกว, ศศวิมิล บุตรสี

 เขียว, ประกาศติ ทอนชวย และ สายฝน ผุดผอง. (2559). สรางความปลอดภัยโดยใช “ปาย

 ไฟ LED” ลดอุบัตเิหตุในการใชยานพาหนะในงานกอสราง. การประชุมวชิาการและการ

 นําเสนอผลงานวจิัยระดับชาต ิวทิยาลัยนอรทเทริน ครัง้ที่ 2 "สรรคสรางวจิยัพัฒนาทองถิ่น

 ไทยอยางย่ังยนื" วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ วทิยาลัยนอรทเทริน  

  อ. เมือง จ. ตาก (oral presentation) (รางวัลการนําเสนอ ประเภทบรรยายดเีดน) 
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ประวตั ิ

ดร. ประจวบ  แหลมหลัก 

Prajaub Lamlak., Ed.D. 

 

ช่ือ-สกุล    ดร. ประจวบ แหลมหลกั 

รหัสประจําตัวประชาชน   36405003xxxxx 

ตําแหนงทางวชิาการ    อาจารย   

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท    054-466666 ตอ 3304 

E-mail    drpj99999@gmail.com 

ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ.2548   ครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2545   ศกึษาศาสตรบัณฑติ  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จงัหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2539   สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จงัหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2537   สังคมศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2533   สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จงัหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2530   ประกาศนยีบัตรเจาพนกังานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)  

     วทิยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนอื จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานทางวชิาการ 

 ฉัตรฤทัย นอยกมล และ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). การศกึษาการเลนเกมคอมพิวเตอร 

  ของเด็กนักเรยีนอายุ 10- 15 ป ในตําบลปาซาง อําเภอเวยีงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

 ศุภกาญจน สมีอญ และ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). คุณภาพชีวติของผูสูงอายุที่ไดเบี้ยยังชีพ 

 ในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 

 แววตา คําวังพฤกษ และ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). ผลของการใชโปรแกรมสุขศกึษาตาม

 แนวคดิการสะทอนความคดิตอการดแูลสุขภาพหญิงตัง้ครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง 

 จังหวัดลําพูน 

 เฉลมิศกัดิ ์รกัษา และ ประจวบ แหลมหลัก. (2558). ปจจัยทมีีผลตอความตองการในการ

 ปฏิบัตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จงัหวัดนาน 

 อภิญญา ใจด ีและ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). การศกึษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผน 

 ในการจัดการขยะ ชุมชนชาวเขาเผาอ้ิวเม่ียน บานน้ําตุม ตําบลผาชางมอย อําเภอปง จังหวัด

 พะเยา. 

 จันทรทพิย ยะแสง และ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). การประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัคร

 สาธารณสุขประจําหมูบาน เรื่องการเจาะเลอืดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน

 โดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลอืดชนดิพกพา จังหวัดพะเยา 

 ฉัตรชัย ไวยะกา และ ประจวบ แหลมหลกั. (2558). การศกึษาวถิชีีวติดานสุขภาพชนเผาบซูี  

  ในหมูบานดอยชมภู ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จงัหวัดเชียงราย 

 นภิรดา ยาวลิาศ และ ประจวบ แหลมหลัก. (2557). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครยีด

 ของพนักงานสายบรกิารมหาวทิยาลยัพะเยา 

 ทพิยวะวี สมบัตปิน และ ประจวบ แหลมหลัก. (2557). การศกึษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

 ภาวะโภชนาการของบุคลากรสาธารณสุข อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

 ธวัชชัย เสาหนิ และ ประจวบ แหลมหลกั. (2557). ปจจยัที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัตงิาน

 ปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โรงพยาบาล

 สงเสรมิสุขภาพตําบล บานไชยสถาน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

 วรปรัชญ ตาละ และ ประจวบ แหลมหลัก. (2557). ผลของการใชโปรแกรมสุขศกึษาตามแนวคิด

 การสรางบุคคลตนแบบตอพฤตกิรรมการปองกนัโรคเลปโตสไปโรซิสของประชาชน 

  ตําบลเมืองล ีอําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 

 นกิร สมนาม และ ประจวบ แหลมหลกั. (2556). ปจจัยที่ใชทํานายระดับโคลนีเอสเตอเรส  

  ของเกษตรกรในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลฝายแกว ตําบลออย อําเภอปง 

 จังหวัดพะเยา 
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 นภิาภรณ เพียรทํา และ ประจวบ แหลมหลกั. (2556). ปจจัยที่ทําใหเกดิภาวะน้ําตาลในเลอืดต่ํา

 ของผูปวยเบาหวานที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล พะเยา 

 สุรนิทร ใจม่ัน และ ประจวบ แหลมหลกั. (2556). สถานการณการขอรับเงนิชวยเหลอืเบื้องตน

 ตามมาตร 18 ของผูใหบรกิารจังหวัดพะเยา 

 สุลกัษณา ยะปญญา และ ประจวบ แหลมหลกั. (2556). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับโคลนี

 เอสเตอเรสของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
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ประวตั ิ

ดร. ภัคศริิ  สนิไชยกจิ 

Dr. Pramote Vanittanakom, D.Sc. 

 

ช่ือ-สกุล ดร. ภัคศริ ิสนิไชยกจิ 

รหัสประจําตัวประชาชน 33107018XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

สถานท่ีทํางาน คณะวทิยาศาสตรการแพทย มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก คณะวทิยาศาสตรการแพทย มหาวทิยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3235 

E-mail        - 

ประวัตกิารศกึษา 

 พ.ศ.2554   วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ (วทิยาศาสตรชีวภาพ)  

    คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ.2541   วิทยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร)   

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณทํางาน 

 พ.ศ. 2554-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรโภชนาการและโภชนบําบัด   

     มหาวทิยาลัยพะเยา  

ผลงานทางวชิาการ  

 ภัคสริ ิสนิไชยกจิ. (2015). โอลโิกแซคคาไรดในน้ํานมคน. Naresuan Phayao Journal, 8(1): 44-54.  

 ภัคสริ ิสนิไชยกจิ, ปตนิุช ผิวชัย, กนกกาญจน พรหมนอย และ ภูวชิ ไชยคําวัง. (2557). การเพ่ิม

 มูลคาของเปลอืกเมล็ดมะขามที่เหลอืทิ้งโดยการผลติเปนครมีบํารุงผิว ในหมูบานหนองหลม 

 อําเภอดอกคําใต จงัหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ, 2(2), 203- 213. 

 Yosboonruang A, Jantima J, Suttajit M and Sinchaiyakit S*. (2014). Antioxidant and 

 antibacterial activities of acetone and water extracts from tamarind seed husk. The fifth 
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 international conference of Natural Product for Health and Beauty NATPRO 5.  6-8 May 

 2014.  

 ภัคสริ ิสนิไชยกจิ, สมเดช ศรชัียรตันกลู, สรนิ ศรปีรางค, สุภกร พงษบางโพ และ ไมตร ีสทุธ จติต. 

 (2556). ฤทธิ์แอนตอิอกซิแดนทของสารสกัดเปลอืกเมลด็มะขามหลังการตกตะกอน

 โปรตนีดวยแทนนนิ. การประชุมพะเยาวจิัย ครัง้ที่ 2. วันที่ 17-18 มกราคม 2556 หนา 73 

 (poster presentation) 

 ภัคสริ ิสนิไชยกจิ, ปตนิุช ผิวชัย, กนกกาญจน พรหมนอย, ภูวชิ ไชยคําวัง และ ไมตร ีสุทธจติต. 

 (2556). การพัฒนาโลช่ันจากเปลอืกเมลด็มะขาม. การบรรยายและการอบรมเชิง

 ปฏิบัตกิารเรื่องผลติภัณฑเสรมิสุขภาพและความงาม ครัง้ที่ 1 HEABPRO 2013, กรงุเทพ, 

 ประเทศไทย, 22-23 พฤศจกิายน 2556 (Proceeding) 

 ภัคสริ ิสนิไชยกจิ และ ไมตร ีสุทธจติต. (2555). เรื่อง ฤทธิ์แอนตอิอกซิแดนทและฤทธิต์าน 

  การแตกของเม็ดเลอืดแดงของสารสกัดโพลฟีนอลจากเปลอืกเมล็ดมะขาม การประชุม

 พะเยาวิจัย ครัง้ที ่1 ระหวางวันที่ 12-13 มกราคม 2555 (poster presentation) 

 Sinchaiyakit P, Kaewsuriya P and Suttajit M. (2012). Antioxidant activity and polyphenol 

 content of Thai plant seeds and their health benefits. The 5th Southeast Asian 

 Vegetarian Congress; 2012 Nov 23-25, Chiang Mai, Thailand. p. 85 (poster 

 presentation)  

 Sinchaiyakit P, Santiarwarn D and Suttajit M. (2012). Increase antioxidant activity of 

 tamarind seed husk extract after tannin-protein precipitation. Natural Products for 

 Health and Beuty 4; Nov 28-30, Chiang Mai, Thailand, 2012. P.28 (poster 

 presentation) 

 สิ่งประดษิฐ 

 สทิธบิัตร Thailand Patent Application, Serial No:1001001666 การสกัดและผลติสารโปรแอนโธ

 ไซยานดินิส จากเมล็ดมะขามและผลติภัณฑของสิ่งนัน้ (Extraction and Production 

 methods of Proanthocyanidins from Tamarind Seed)–Thailand Research Fund 

  สิ่งประดษิฐ แผนทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดพีีพีเอส 2557 
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ประวตั ิ

ดร.นายแพทยวชัิย  เทียนถาวร, 

Dr. Vichai  Tienthavorn., MD., Ph.D 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.นายแพทยวชัิย  เทยีนถาวร 

รหัสประจําตัวประชาชน 31799001XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  รองอธกิารบดแีละคณบดคีณะแพทยศาสตร 

สถานท่ีทํางาน  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

    จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  

E-mail  - 

ประวตัิการศกึษา    

 พ.ศ.2558   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 

     มหาวทิยาลยัเกรกิ 

 พ.ศ.2558   ประกาศนยีบัตรช้ันสูง การเมืองการปกครอง สถาบันปกเกลา  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2543   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร  

     จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2524   วุฒิบัตร โสต สอ นาสกิ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล 

     มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2515   แพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  

     มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2513   วทิยาศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  

     มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 
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ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2536    สนองพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

     กุมาร ีในโครงการสงเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

     เด็กในถิน่ทุรกันดาร 

 พ.ศ.2537    รเิริ่มโครงการควบคุมและปองกันโรคเลอืดจางธาลัสซีเมีย 

 พ.ศ.2538    รเิริ่มโครงการอนุรกัษแมน้ํานอย จ.สงิหบุร ีแกไขปญหาน้ําเนา

     เสยีปลาตาย 

 พ.ศ.2545-2547   รเิริ่มและดําเนนิงานมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพ 

 พ.ศ.2546    เปนผูนําการขับเคลื่อนนโยบาย และเปาหมาย เมืองไทยแข็งแรง 

 พ.ศ.2553    รเิริ่มโครงการ 1 มหาวทิยาลัย : 1 จังหวัด มหาวทิยาลยัพะเยา 

     จังหวัดพะเยา 

 พ.ศ. 2555   รเิริ่มโครงการเฝาระวัง ควบคุม ปองกนัโรคเบาหวาน  

     ความดันโลหติสงู “ดวยปงปองจราจรชีวติ 7 ส”ี จังหวัดสงิหบุร ี

หนาท่ีพิเศษ 

 พ.ศ.2545    ผูเช่ียวชาญ สภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

 พ.ศ.2547    กรรมการสภามหาวทิยาลัยนเรศวร 

 พ.ศ.2548    คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแหงชาต ิ

 พ.ศ.2548    คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน 

 พ.ศ.2555    ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยแหงชาต ิ 

     มหกรรมอาหารแหงชาต ิ

ตําแหนงท่ีสําคัญ 

 พ.ศ.2532    นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดลพบุร ี

 พ.ศ.2534    นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดสงิหบุร ี

 พ.ศ.2536    ผูอํานวยการกองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย 

 พ.ศ.2539    ผูอํานวยการสํานกังานสงเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

 พ.ศ.2540    รองอธบิดกีรมอนามัย 

 พ.ศ.2542    ที่ปรกึษากระทรวงสาธารณสุข (ดานพัฒนาระบบบรกิาร 

     สาธารณสขุ) 

 พ.ศ.2545    ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ.2546    อธบิดกีรมอนามัย 
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 พ.ศ.2547-2549   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สายการศกึษา : กระทรวงศกึษาธกิาร 

 พ.ศ.2551    รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานกัวชิาแพทยศาสตร  

     มหาวทิยาลยันเรศวร พะเยา 

 พ.ศ.2552    รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบรหิาร  

     มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา 

 พ.ศ.2553    รองอธกิารบดฝีายบรหิาร มหาวทิยาลัยพะเยา  

     คณบดคีณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 พ.ศ.2557    รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา  

     คณบดคีณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลงานทางวชิาการ  

Vichai Tienthavorn. (2015). Surveillance, Control and Prevention System of Hypertension in 

 Singburi, Thailand: Policy to Action. Euro Heart Care Annual Congress of the Council on 

 Cardiovascular Nursing and Allied Professions, Dubrovnik, Croatia. 
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ประวตั ิ

ดร.สมชาย จาดศรี 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.สมชาย จาดศร ี

รหัสประจําตัวประชาชน 36498001XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 2234 

E-mail  baiyok@yahoo.com 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ.2549   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ อายุรศาสตรเขตรอน มหาวทิยาลัยมหดิล  

     จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2536   วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ อายุรศาสตรเขตรอน   

     มหาวทิยาลัยมหดิล จงัหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2526   วทิยาศาสตรบัณฑติ เทคนคิการแพทย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

     จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2527-2541   นักเทคนคิการแพทย ฝายชันสตูรสาธารณสุข  

     โรงพยาบาลสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 14 ป 

 พ.ศ.2542-2543   นักเทคนคิการแพทยชวยราชการ สวนเฝาระวังสิ่งแวดลอม 

     สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

     1 ป 
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 พ.ศ.2544-2554  นักวเิคราะหนโยบายและแผน กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

     สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุโขทัย 

 พ.ศ.2554-ปจจุบัน  อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 5 ป 

ผลงานทางวชิาการ  

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพตอกลุมเสี่ยงสงูโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสอง 

 จังหวัดแพร ประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง 

 จังหวัดแพร ประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลการเคลอืบหลุมรองฟนในเดก็นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 เม่ือระยะเวลาผานไป 2 ป  

 เครอืขายสุขภาพเชียงคํา–ภูซาง จังหวัดพะเยาประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลกระทบของการดื่มสุราตอสุขภาพของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร อําเภอปง จงัหวัดพะเยา 

 ประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลหติจางในหญิงตัง้ครรภ โรงพยาบาลสอง อําเภอสอง  

 จังหวัดแพร ประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ปจจัยที่มีผลตอความเครยีดในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบรกิารสังกัด

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของสามเณรโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรมวัด      

 พระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จงัหวัดนาน ประชุมวชิาการบัณฑติศกึษา  

 พ.ศ.2558 มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 

Spatial distribution of malaria on Thailand-Myanmar border การประชุมทางวชิาการ “New 

 Voices in Global Health” วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ณ Piyachart Building 2nd floor 

 Thammasat University. 

ภาระงานสอน   รายวชิาการปองกนัและควบคุมโรค 

    รายวชิาวทิยาการระบาด 

    รายวชิาระเบยีบวธิวีจิัย 

    รายวชิาสัมมนา 

     รายวชิาการสาธารณสุข 

จํานวนช่ัวโมงภาระงานสอน 150-180 ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา 
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ประวตั ิ

ดร.อนุกูล  มะโนทน 

Anukul  Manothon,Dr.PH 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.อนกุูล มะโนทน 

รหัสประจําตัวประชาชน 36407004XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร  

  มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ  

E-mail - 

ประวตัิการศกึษา   

 พ.ศ.2556    สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑติ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

     จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ.2541    ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ  

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2538    สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาบรหิารสาธารณสุข  

     มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช จังหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2534    อนุปรญิญา เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุข 

     วทิยาลัยการสาธารณสุขสรินิธร จังหวัดพิษณุโลก 

ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2534    เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานอีนามัยตําบลศรคีีมาศ 

     จังหวัดสุโขทัย 

  พ.ศ.2554    นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ ฝายงานสงเสรมิสุขภาพ 

     สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุโขทัย 
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 พ.ศ.2554    อาจารยประจําคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลงานวชิาการ 

อนุกูล มะโนทน และคณะ. (2559). รปูแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกนัและควบคุม

 โรคไขเลอืดออก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวชิาการระดับชาต ิ 

 ราชภัฎเพชรบูรณ ครัง้ที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, หนา 1493-1504. 

 อนุกูล มะโนทน และคณะ. (2556). การบรโิภคยาสบูและการสูบบหุรี่มือสองในกลุมแรงงานยาย

 ถิ่นช่ัวคราว: กรณศีกึษากลุมแรงงานยายถิน่ช่ัวคราว รับจางตัดออย จังหวัดสุโขทัย. 

 Proceedings การประชุมวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิัย ครัง้ที่ 2. วันที่ 17 – 18 มกราคม 

 2556. 
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ประวตั ิ

ดร.เอกลักษณ  พุกนุน 

Aekkalak Puknun, Ph.D 

 

ช่ือ-สกุล ดร.เอกลักษณ พุกนุน 

รหัสประจําตัวประชาชน 16403000XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาจุลชีววทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาจุลชีววทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3677 

085-865-1894 

Email aekkalak.pu@up.ac.th 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ.2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววทิยาทางการแพทย) 

มหาวทิยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

พ.ศ.2550 วิทยาศาสตรบัณฑติ เกยีรตนิยิมอันดับ 1 (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

มหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

ผลงานวชิาการ  

Puknun A, Kanthawong S, Anutrakunchai C, Nazmi K, Tigchelaar W, Hoeben KA, Veerman 

 EC, Bolscher JG and Taweechaisupapong S. (2016). Ultrastructural effects and 

 antibiofilm activity of LFchimera against Burkholderia pseudomallei. World J Microbiol 

 Biotechnol. 32(2):33.   

Anutrakunchai C, Sermswan RW, Wongratanacheewin S, Puknun A and Taweechaisupapong 

 S. (2015). Drug susceptibility and biofilm formation of Burkholderia pseudomallei in 

 nutrient-limited condition. Tropical Biomedicine., 32(2), 1–10. 
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Kanthawong S, Puknun A, Bolscher JG, Nazmi K, van Marle J, de Soet JJ, Veerman ECI,  

 Wongratanacheewin S and Taweechaisupapong S. (2014). Membrane-active 

 mechanism of LFchimera against Burkholderia pseudomallei and Burkholderia 

 thailandensis. Biometals., 27(5), 949-56.  

Puknun A, Bolscher JG, Nazmi K, Veerman EC, Tungpradabkul S, Wongratanacheewin S,  

Kanthawong S and Taweechaisupapong S. (2013). A heterodimer comprised of two 

 bovine lactoferrin antimicrobial peptides exhibits powerful bactericidal activity against 

 Burkholderia pseudomallei. World J Microbiol Biotechnol., 29(7), 1217-1224.  
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ประวตั ิ

อาจารยกานตรว ีขยัน 

Kantarawee Khayhan,Msc. 

 

ช่ือ-สกุล กานตรว ีขยัน 

รหัสประจําตัวประชาชน 35019006XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาจุลชีววทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาจุลชีววทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3680  

Email Kantarawee.kh@up.ac.th 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ.2551-ปจจุบัน Ph.D. candidate (Biomedical Sciences) 

University of Amsterdam, Amsterdam ประเทศเนเธอรแลนด 

พ.ศ.2544 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ.2540 วทิยาศาสตรบัณฑติ (จุลชีววทิยา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม 

ประวตักิารทํางาน   

        อาจารยประจาํสาขาสาขาจุลชีววทิยาและปรสติวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลงานวชิาการ  

วารสาร 

 Hagen F, Khayhan K, Theelen B, Kolecka A, Polacheck I, Sionov E, Falk R, Parnmen S, 

 Lumbsch HT and Boekhout T. (2015). Recognition of seven species in the Cryptococcus 



264 
 
 gattii/Cryptococcus neoformans species complex. Fungal Genet Biol. 2015  May;78:16-

 48. 

 Vlek A, Kolecka A, Khayhan K, Theelen B, Groenewald M and Boel E. (2014). Multicenter 

 Study Group, and Boekhout T. Interlaboratory comparison of sample preparation 

 methods, database expansions, and cutoff values for identification of yeasts by matrix-

 assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry using a yeast test 

 panel. J Clin Microbiol; 52(8): 3023-302. 

 Kolecka A, Khayhan K, Arabatzis M, Velegraki A, Kostrzewa M, Andersson A, Scheynius A, 

 Cafarchia C, Iatta R, Montagna MT, Youngchim S, Cabañes FJ, Hoopman P, Kraak B, 

 Groenewald M, and Boekhout T. (2014). Efficient identification of Malassezia yeasts 

 by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry 

 (MALDI-TOF MS). Br J Dermatol; 170(2): 332-341. 

 Khayhan K, Hagen F, Pan W, Simwami S, Fisher M, Wahyuningsih R, Chakrabarti A, 

 Chowdhary A, Ikeda R, Taj-Aldeen, Khan Z, Imran D, Sjam R, Sriburee P, Liao W, 

 Chaichumpar K, Vuddhakul V, Meyer W, Trilles L, van Iersel LJJ, Meis JF, Klaassen 

 CHW, and Boekhout T. (2013). Geographically structured populations of Cryptococcus 

 neoformans variety grubii in Asia correlate with HIV status and show a clonal 

 population structure. PLoS One; 8(9): e72222-e72222. (first three authors 

 distributed equally) 

 Kolecka A, Khayhan K, Groenewald M, Theelen B, Arabatzis M, Velegraki A, Kostrzewa M, 

 Mares M, Taj-Aldeen SJ and Boekhout T. (2013). MALDI-TOF MS indentification of 

 medically relevant species of arthoconidial yeast. J Clin Microbiol; 51(8): 2491-2500. 

 (first two authors distributed equally)  

 Pan W, Khayhan K, Hagen F, Wahyuningsih R, Chakrabarti A, Chowdhary A, Ikeda R, Taj-

 Aldeen, Khan Z, Imran D, Sjam R, Sriburee P, Liao W, Chaichumpar K, Ingviya N, 

 Curfs-Breuker, Boekhout T, Meis JF, and Klaassen CHW. (2012). Resistance of Asian 

 Cryptococcus neoformans serotype A is confined to few microsatellite genotypes.  PLoS 

 One; 7(3): e32868-e32868. (first three authors distributed equally)  
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 ผลงานวชิาการ  

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ 

 Khayhan K, Hagen F, Pan W, Fisher MC, Meis JF, and Boekhout T. (2014). Molecular 

 epidemiology and in vitro antifungal susceptibility of Cryptococcus neoformans variety 

 grubii in Asia. In: Programme and abstracts of the 10th International Mycological 

 Congress. August 3-8, 2014, Bangkok, Thailand. 

 Khayhan K, Vreulink J, Theelen B, Hagen F, Botha A, and Boekhout T. (2014). Genotypic 

 variation of Cryptococcus neoformans variety grubii from Asia and South Africa. In: 

 Programme and abstracts of the 9th International Conference on Cryptococcus and 

 Cryptococcosis. May 15-19, 2014, Amsterdam, The Netherlands. 

 Khayhan K, Hagen F, Pan W, Fisher MC, Wahyuningsih R, Chakrabarti A, Chowdhary A, 

 Ikeda R, Taj-Aldeen SJ, Khan Z, Ip M, Sriburee P, Liao W, Meis JF, Klaassen CHW 

 and Boekhout T. (2013). Genotypic diversity and in vitro susceptibility of Cryptococcus 

 neoformans variety grubii in Asia. In: Programme and abstracts of the 6th Congress 

 on Trends in Medical Mycology. October 11-14, 2013, Copenhagen, Denmark. (Oral 

 presentation) 

 Khayhan K, Pan W, Hagen F, Wahyuningsih R, Chakrabarti A, Chowdhary A, Ikeda R, Taj-

 Aldeen, Khan Z, Meis JF, Klaassen CHW, Sriburee P, and Boekhout T. (2012). 

 Genotypic diversity and antifungal resistance of Cryptococcus neoformans from 

 various Asian countries. In: Programme and abstract of the 18th International 

 Congress of the International Society for Human and Animal Mycology. June 11-15, 

 2012. Berlin, Germnay. (Oral presentation) 

 ผลงานวจัิย   

 ผูรวมโครงการวิจัย. (2559). การคัดแยกและการจําแนกเช้ือ Cryptococcus neoformans จากมูล

 สัตวปกและสิ่งแวดลอมในจังหวัดอุบลราชธาน ี(ผศ.ธันยาการย ศรวีรมาศ: หัวหนา

 โครงการ) สํานกังานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต.ิ   

 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน 

 จุลชีววทิยาและปรสติวิทยา, แบคทเีรยีวทิยาทางการแพทย ในหัวขอ Mycobacteria, Spirochete, 

 Rickettsia, Chlamydia. 

 หลักจุลชีววิทยาทางการแพทย ในหัวขอ Introduction to fungi, Superficial mycoses, Cutaneous 

 mycoses, Subcutaneous mycoses, Systemic mycoses, Opportunistic fungal infections. 
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 จุลชีววิทยาทางการแพทย ในหัวขอ  Mycobacteria, Spirochete, Rickettsia, Chlamydia, 

 Introduction to fungi, Superficial mycoses, Cutaneous mycoses, Subcutaneous 

 mycoses, Systemic mycoses, Opportunistic fungal infections. 
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ประวตั ิ

อาจารยชมนาด  สงิหหันต 

Chomnard  Singhan, Msc. 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวชมนาด สงิหหันต 

รหัสประจําตัวประชาชน 357071005XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 

สถานท่ีทํางาน สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 

ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3680  

Email - 

ประวัตกิารศกึษา  

พ.ศ.2553 วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (โภชนาการเพื่อการบําบัด) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

พ.ศ.2540 วทิยาศาสตรบัณฑติ (อาหารและโภชนาการ)  มหาวทิยาลัยมหดิล 

ผลงานทางวชิาการ  

Singhan C, Taechangam S, Pachotikarn C and Mitkitti R. (2014). Nutritional status in people 

 with type 2 diabetes in DoiTung area. Poster presentation; Submitted to Phayao 

 Research Conference, University of Phayao, January 23 – 24, 2014. (Poster 

 presentation /Abstract) 

Wungrath J, Suttajit M, Chanwikrai Y, Sinchaiyakit P, Singhan C and Vuttisinaksara S. 

 (2015). Health Behavior Modification in Diabetes Mellitus Patients with the Community 

 Participation. Oral presentation. Submitted to Phayao Research Conference, University of 

 Phayao, January 29 - 30, 2015. (Oral presentation /Proceeding) 



268 
 
Singhan C, Wungrath J, Sinchaiyakit P and Chanwikrai Y. (2015). Development of Soybean 

 Powder Product with Inulin. Poster presentation. Submitted to the Annual Conference of 

 Thai Dietetic Association, Thailand (Bangkok) (Poster presentation/Abstract) 
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ประวตั ิ

อาจารยนงลักษณ  แกวทอง 

Nonglak Keawthong., Msc. 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวนงลกัษณ แกวทอง* 

รหัสประจําตัวประชาชน 35205001XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 3234 

E-mail - 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ.2550   วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สุขศกึษาและพฤตกิรรมสุขภาพ) 

     มหาวทิยาลยัมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2545    พยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

     จังหวัดเชียงใหม 

การอบรมอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉิน 

      การอบรม ACLS  ที่โรงพยาบาลตากสนิใชเวลา 2 วัน 

ประสบการณการทํางาน 

 - พยาบาลวชิาชีพ หองแผนกกุมารวกิฤต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2545-2548) 

 - พยาบาลวชิาชีพ หอผูปวยวิกฤต ิ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (พ.ศ.2548-2549) 

 - พนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ตําแหนงอาจารย สาขาเวชกจิฉุกเฉนิ  

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา (1 ตลุาคม 2557–ปจจุบัน) 
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ผลงานทางวชิาการ  

 สุมินตรา แสนแกวกาศ, ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เทยีนทอง ตะแกว, นงลกัษณ แกวทอง และ  

  เธยีรชัย คฤหโยธนิ. (2558). ผลผลติการฝกปฏิบัตงิานและการจดักลุมรายการปฏิบัติ

 การแพทยของนสิติเวชกจิฉกุเฉนิ มหาวทิยาลัยพะเยา. ในการประชุม THE 3 th Emergency 

 Medical Technician Annual Conference (EMTAC 2015)  วันที่ 20-23 เมษายน 2558            

 ณ มหาวทิยาลัยมหดิล (Oral presentation) 

 นงลกัษณ แกวทอง, ลักษขณา เตมิศริกิลุชัย, ประสทิธิ์ ลรีะพันธ, ธราดล เกงการพานชิ และ 

 ขวัญเมือง แกวดําเกงิ. (2557). ความแตกฉานดานสุขภาพในกลุมเสี่ยงโรคความดัน 

  โลหติสูง โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ บานหนองหอย จงัหวัดสระแกว. วารสารวทิยาลัย

 พยาบาลบรมราชชนนกีรุงทพ. Vol 30, No. 1 หนาที่ 34-44. 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

อาจารยเนตรนภา  พรหมมา 

Natenapha Promma, Msc. 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวเนตรนภา พรหมมา 

รหัสประจําตัวประชาชน 36703004XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน 

  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 2234 

E-mail  - 

ประวตัิการศกึษา   

 พ.ศ.2554    วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวชิาอนามัยครอบครัว)  

     คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2548   สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยนเรศวร  

     จังหวัดพิษณุโลก 

ประสบการณการทํางาน  

 พ.ศ.2549-2550   นักวชิาการสาธารณสุข สถานอีนามัยบานวังยาว อ.หลมสัก  

     จ.เพชรบูรณ 1 ป 

 พ.ศ.2550-ปจจุบัน  อาจารย คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 9 ป 

ผลงานทางวชิาการ  

 เนตรนภา พรหมมา. (2558). การวจิัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมในกลุมผูสูงอายุ 

  ดานการสงเสรมิสุขภาพโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 

 (วารสารนเรศวรพะเยา) 
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 เนตรนภา พรหมมา. (2557). การศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพและคัดกรองผูปวยเบาหวานชนดิที ่2 

 ตามรูปแบบวิชัยโมเดลในจังหวัดพะเยา. (พะเยาวจิัย 3) 

 เนตรนภา พรหมมา. (2556). ปจจัยคาดทํานายความตัง้ใจที่จะมีเพศสัมพันธกอนสมรสของ

 นักศกึษาชายช้ันปที่ 1 ในมหาวิทยาลยัแหงหนึง่. (วารสารนเรศวรพะเยา) 
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ประวตั ิ

อาจารยรสรินทร  แกวตา 
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  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาการสงเสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร  
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รสรนิทร แกวตา และคณะ. (2559). รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกนัและควบคุม

 โรคไขเลอืดออก อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. Proceedings การประชุมวชิาการระดับชาต ิ 

 ราชภัฎเพชรบูรณ ครัง้ที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559, หนา 1493-1504. 
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Factors associated with diabetic retinopathy among type 2 diabetic patients: a hospital based 

 case-control study. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 

 2015;46(2). 322-29. 

การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมในกลุมผูสูงอายุ ดานการสงเสรมิสุขภาพ โดยการใชภูมิ

 ปญญาทองถิ่น ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา. 2558;8(2).96-9. 

 การศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพและคัดกรองผูปวยเบาหวานชนดิที่ 2 ตามรูปแบบวชัิยโมเดล 

 ในจังหวัดพะเยา. นําเสนอโปสเตอรในงานประชุมวชิาการระดับชาต ิ“พะเยาวจิัย ครัง้ที่ 3” 

 ในระหวางวันที่ 23-24 ม.ค. 57. (Proceeding).  

Factors associated with diabetic retinopathy among Type 2 diabetes in Nakhon Nayok 

 Province. Oral presentation at Suan Dusit National Conference : Science Researcher Day 

 2013, Suan Dusit Rajabhat University in Thailand. (Proceeding) 
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 และอิทธาวุธ งามพสธุาดล. (2559). ผลของโปรแกรมอบรมการใชเครื่องชวยกระตุกไฟฟา
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 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “นวตกรรมสงัคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ” วันที่ 7-8 

 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา(Proceeding) 
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 Based Approach . Proceeding of the 1st International Conference on Dengue Fever 

 Situation and Its Control; 2013 January 17-18; Phayao, Thailand.  Thailand :University 

 of Phayao, p .36. 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

นายแพทยเธยีรชัย  คฤหโยธนิ 

Dr.Thienchai Karhuayothin, MD. 

 

ช่ือ-สกุล   นายแพทยเธยีรชัย คฤหโยธนิ* 

รหัสประจําตัวประชาชน 31015001XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาเวชกจิฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666 ตอ 3234 

E-mail kh.thianthai@gmail.com 

ประวตักิารศกึษา    

 พ.ศ.2557    ประกาศนยีบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ  

     (EMS Medical Director) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2556    อนุมัตบัิตรสาขาเวชศาสตรปองกันแขนงวชิาสุขภาพจติชุมชน  

     (แพทยสภา) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2554   ประกาศนยีบัตรหลกัสตูรนกับรหิารการแพทยและสาธารณสุข

     ระดับสงูรุนที่ 17 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

 พ.ศ.2527    วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร (แพทยสภา)  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2521   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  

     มหาวทิยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

 พ.ศ.2519   วทิยาศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรการแพทย)  

     คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2522   แพทยฝกหดั รพ.สรรพสทิธปิระสงค จ.อุบลราชธาน ี 

 พ.ศ.2523   ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนอําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 พ.ศ.2524-2526  แพทยประจําบานโรงพยาบาลพะเยา  

 พ.ศ.2527-2548  ศัลยแพทย โรงพยาบาลพะเยา ปฏิบัตงิานเปนหัวหนากลุมงาน

     อุบัตเิหตแุละฉกุเฉนิ และนติเิวช  

 พ.ศ.2549-2556  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที ่12, สุโขทัย,  

     อุตรดติถ และโรงพยาบาลพะเยา  

 พ.ศ.2557 – ปจจุบนั พนักงานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ ตําแหนงอาจารย  

     สาขาเวชกจิฉกุเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา  

     (1 ตุลาคม 2557–ปจจุบนั) 

ผลงานทางวชิาการ  

 เทยีนทอง ตะแกว, กรรณกิาร เงนิด,ี เธยีรชัย คฤหโยธนิ, อนก สอนสุภาพ และทววีรรณ  

  ศรสีุขคํา .(2559). ผลของกจิกรรมการอบรมการดแูลพื้นฐานตอความรูของนสิติคณะ

 พยาบาลศาสตรช้ันปที่ 1 มหาวทิยาลัยพะเยา ในประชุมวชิาการระดับชาต ิการสรางเสรมิ

 สุขภาพแหงชาติครัง้ที่ 2 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “นวตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนา

 คุณภาพชีวิต” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัพะเยา(Proceeding) 

สุมินตรา แสนแกวกาศ, ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เทยีนทอง ตะแกว, นงลกัษณ แกวทอง และ  

 เธยีรชัย คฤหโยธนิ. (2558). ผลผลติการฝกปฏิบัตงิานและการจดักลุมรายการปฏิบัติ

 การแพทยของนสิติ เวชกจิฉกุเฉนิ มหาวทิยาลยัพะเยา.ในการประชุม THE 3 th Emergency 

 Medical Technician Annual Conference (EMTAC 2015) วันที่ 20-23 เมษายน 2558  

 ณ  มหาวิทยาลยัมหดิล (Oral presentation) รางวัลชมเชย 

 เธยีรชัย คฤหโยธนิ. (2555). การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการแกไขปญหาการบรโิภคเครื่องดื่ม

 แอลกอลลของประชาชน ตําบลตอม จงัหวัดพะเยา. วารสารโรงพยาบาลนครพิงค ปที ่3 

 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2555) หนาที่ 5-12. 

เธยีรชัย คฤหโยธนิ. (2555). ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเบาหวาน.  

 พุทธชินราชเวชสาร ปที ่29 ฉบบัที่ 3 (กนัยายน-ธันวาคม 2555) หนาที่ 321-326. 

 Annual Conference (EMTAC 2015) วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ณ มหาวทิยาลัยมหดิล 

 (Oral presentation) 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

นายแพทยเทพนฤมติร  เมธนาวนิ 

Dr.Thepnarumit  Methavin, MD. 

 

ช่ือ-สกุล   นายแพทยเทพนฤมิตร  เมธนาวนิ* 

รหัสประจําตัวประชาชน 35605003XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน  สาขาวชิาแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก  สาขาวชิาแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา 

  เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตําบลแมกา อําเภอเมือง  

  จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท  054-466-666  

E-mail - 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ. 2558   ประกาศนยีบัตรแพทยอํานวยการปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ  

     (EMS Medical Director) คณะแพทยศาสตร  

     โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหดิล  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2516   แพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

     จังหวัดชียงใหม 

 พ.ศ. 2513   วทิยศาสตรบัณฑติ (วทิยาศาสตรการแพทย) คณะแพทยศาสตร 

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2545-2546  นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย  

 พ.ศ.2546-2548  นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย  

 พ.ศ.2548-2551  นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย  

 พ.ศ. 2551-ปจจุบนั ผูทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา  
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ผลงานทางวชิาการ  

 ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เพ็ญนภัิท นภีรงค และ เทพนฤมิตร เมธาวนิ. (2559). ความตองการจําเปน

 ของชุมชนดานการดูแลกอนถงึโรงพยาบาลสําหรบัผูสูงอายุ กรณศีกึษาจังหวัดพะเยา  

  ในประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้ที่ 1 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “Perspective in 

 Multidisciplinary Research & Practice in Health science 2016” วันที่ 26 มกราคม 2559 

 ณ มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

นายแพทยบุญฤทธิ์  คําทิพย 

Dr.Boonyarit Kamthip., MD 

 

ช่ือ-สกุล   นายแพทยบุญฤทธิ์ คําทพิย* 

รหัสประจําตัวประชาชน  35398000xxxxx 

ตําแหนงทางวชิาการ  นายแพทยชํานาญการ 

สถานท่ีทํางาน   โรงพยาบาลนครพิงค เลขที่ 159 หมู 10 ตําบลดอนแกว  

    อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 50180 

สถานท่ีตดิตอไดโดยสะดวก โรงพยาบาลนครพิงค เลขที่ 159 หมู 10 ตําบลดอนแกว  

    อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 50180 

โทรศัพท   - 

E-mail    bkamthip@gmail.com 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ.2548  สําเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร  

   มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2549   สําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนยีบัตรวิทยาศาสตรการแพทยคลนิกิ 

     (เวชศาสตรครอบครัว) 

 พ.ศ.2549 ประกาศนยีบัตรฝกอบรมผูสอนการชวยชีวติช้ันสงู (Advance Cardiac Life 

  Support; ACLS Instructor) 

 พ.ศ.2550 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรม Advance Traumatic Life Support (ATLS) 

 พ.ศ.2550 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรม Pediatrics Advance Life Support (PALS) 

 พ.ศ.2550 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรม Neonatal Resuscitation Program (NRP) 

  พ.ศ.2551 วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตรฉกุเฉนิ คณะแพทยศาสตร       

  มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2552 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรมการลําเลยีงผูปวยทางอากาศสําหรับ 

  พลเรอืน Civil Aeromedical Evacuations (รพ.กรุงเทพ) 

 พ.ศ.2554 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรมการลําเลยีงผูปวยทางอากาศ (Sky doctor)  

 พ.ศ.2555 ประกาศนยีบัตรการฝกอบรมการลําเลยีงผูปวยทางอากาศข้ันสูง  
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  Advance Care Air Transport (ACAT) จากสถาบันการแพทยฉกุเฉนิ

  แหงชาต ิ(สพฉ.) 

 พ.ศ.2555       ประกาศนยีบัตรการฝกอบรมการบัญชาการเหตุการณทาง

  การแพทยในสถานการณสธารณภัย (ICS) รุน 1 (สพฉ.) 

 พ.ศ.2555   ประกาศนยีบัตรการฝกอบรม Advance Prehospital Life Support and 

     EMS Director Course 

 พ.ศ.2555   ประกาศนยีบัตรการฝกอบรม the Mass Casualty Simulation  

      System (MACSIM®) Instructor Course 

 พ.ศ.2556   ทมี MERT & DMERT เชียงใหม 

  พ.ศ.2558   ประกาศนยีบัตรอบรมผูสอน Prehospital trauma life support 

     (PHTLS instructor) 

ประวตักิารทํางาน 

 พ.ศ.2548-2551             แพทยประจําบานหนวยเวชศาสตรฉกุเฉนิ โรงพยาบาลมหาราชนคร

   เชียงใหม 

 พ.ศ.2551-2553  แพทยเวชศาสตรฉกุเฉนิ ประจําโรงพยาบาลสมิตเิวช สุขุมวทิ 

 พ.ศ.2553-ปจจุบัน  แพทยเวชศาสตรฉกุเฉนิ ประจําโรงพยาบาลนครพิงค 

 พ.ศ.2555-ปจจุบัน หัวหนาศนูยรับแจงเหตุและสั่งการ (1669) จ.เชียงใหม 

ผลงานทางวชิาการ  

 ทวีวรรณ ชาลเีครอื, เทยีนทอง ตะแกว, พัฒนพงศ พิศตะคุ, พันธกานต ขระเขื่อน และบุญญฤทธิ์ 

 คําทพิย. (2559). ผลของโปรแกรมอบรมการชวยฟนคนืชีพข้ันพื้นฐานตอความรูของนสิติ

 คณะพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 1 มหาวทิยาลัยพะเยา ในประชุมวชิาการระดับชาติ การสราง

 เสรมิสขุภาพแหงชาติครัง้ที่ 2 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “นวตกรรมสงัคมเพื่อการพัฒนา

 คุณภาพชีวิต” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัพะเยา(Proceeding) 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

นายแพทยเอนก  สุภาพ 

Dr.Anake  Supap., M.D. 

 

ช่ือ-สกุล   นายแพทยเอนก สุภาพ*   

รหัสประจําตัวประชาชน 36206000XXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน   กลุมงานเวชศาสตรฉกุเฉนิ โรงพยาบาลพุทธชินราช  

    จังหวัดพิษณุโลก 

ประวตักิารศกึษา    

 พ.ศ.2551    ว.ว. เวชศาสตรฉกุเฉนิ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช  

     จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

 พ.ศ.2542    พ.บ. แพทยศาสตร มหาวทิยาลัยรงัสติ จงัหวัดปทุมธาน ี

การฝกอบรม 

 - การดูแลผูบาดเจ็บ ณ จุดเกดิเหตุ (PHTLS) 

 - ACLS  Provider Cause 

 - PALS Provider Cause 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2552-ปจจุบัน  นายแพทยชํานาญการ หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉกุเฉนิ  

ผลงานทางวชิาการ  

 เทยีนทอง ตะแกว, กรรณกิาร เงนิด,ี เธยีรชัย คฤหโยธนิ, อนก สอนสุภาพ และทววีรรณ  

  ศรสีุขคํา. (2559). ผลของกจิกรรมการอบรมการดแูลพื้นฐานตอความรูของนสิติคณะ

 พยาบาลศาสตรช้ันปที่ 1 มหาวทิยาลัยพะเยา ในประชุมวชิาการระดับชาต ิการสรางเสรมิ

 สุขภาพแหงชาติครัง้ที่ 2 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “นวตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนา

 คุณภาพชีวิต” วันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัพะเยา(Proceeding) 

 

 หมายเหตุ * อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
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ประวตั ิ

นายแพทยอิทธาวุธ  งามพสุธาดล 

Dr.Ittawut Njamphasuttadol., M.D. 

 

ช่ือ-สกุล   นายแพทยอิทธาวุธ งามพสุธาดล 

รหัสประจําตัวประชาชน 3609900XXXXXX 

ตําแหนงทางวชิาการ  อาจารย 

สถานท่ีทํางาน   โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 

ประวตักิารศกึษา   

 พ.ศ.2545    อว. เวชศาสตรครอบครัว แพทยสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2541    ว.ว. เวชปฏิบัตทิั่วไป มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ.2538    พ.บ. แพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน 

  พ.ศ 2545-ปจจุบนั  นายแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานอุบตัเิหตุฉกุเฉนิ 

      และนติเิวช  

ผลงานทางวชิาการ  

 เทยีนทอง ตะแกว, กรรณกิาร เงนิด,ี กฤตยิา  ปญญาวงศ, ทววีรรณ ศรสีุขคํา, เพ็ญนภัิท นภีรงค

 และ อิทธาวุธ งามพสุธาดล. (2559). ผลของโปรแกรมอบรมการใชเครื่องชวยกระตุกไฟฟา

 หัวใจอัตโนมัติตอความรูและทกัษะนสิติสาขาสาธารณสขุศาสตรช้ันปที่ 4 คณะแพทยศาสตร 

 มหาวทิยาลัยพะเยา ในประชุมวชิาการระดับชาต ิการสรางเสรมิสุขภาพแหงชาติครัง้ที่ 2 

 ประจําป 2559 ภายใตหัวขอ “นวตกรรมสงัคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ” วันที่ 7-8 

 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (Proceeding) 
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจาํ 
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ภาระการสอนของอาจารยผูรับผดิชอบและอาจารยประจําหลักสตูร 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วชิาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

1 นายวรีะพล  

จันทรดยีิ่ง* 

 

31002000 

XXXXX 

ศาสตราจารย FRCP 

 

FAFPM 

 

FRCP 

 

 

ว.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

วท.บ. 

- 

 

- 

 

- 

 

 

สูตศิาสตรการเจริญพันธุ 

สูตศิาสตรและนรีเวชวทิยา 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

Fellow of Royal College of 

Physician of London 

Fellow Academy of Family 

Physician 

Fellow of Royal College of 

Physician of Edinburgh, 

United Kingdom 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

180 180 180 180 

2 นายปราโมทย 

วณติยธนาคม 

 

 

35099011 

XXXXX 

รอง

ศาสตราจารย 

Dr.rer. 

nat. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Magna cum laude 

เกยีรตนิยิมดมีาก 

พยาธชีิววทิยา 

เทคนคิการแพทย 

Eberhard Karis University 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

180 180 180 180 

3 

 

นางมาลนิ ี 

วงศนาวา 

39499000 

XXXXX 

รอง

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

ภ.บ.. 

เภสัชวทิยา 

เภสัชศาสตร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

360 360 360 360 

4 นางสาว       

เนรัฐชลา   

สุวรรณคนธ 

56201000 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

วท.ด. 

วทม. 

วทบ. 

ชีวเคมี 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

360 360 360 360 

5 นายปยชนน  

เกษสุวรรณ 

35009006 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

วท.ด. 

วทม. 

วทบ. 

ชีวเคมี 

ชีววทิยา 

ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

360 360 360 360 

6 นายพทิกัษ  

นาสมใจ 

346030005 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

Ph.D. 

วทม. 

วทบ. 

Organic Chemistry 

เคมีอินทรีย 

เคมี 

University of St Andrew 

มหาวทิยาลยัขอนแกน

มหาวทิยาลยัขอนแกน 

360 360 360 360 

7 นางรัตนา 

ทรัพยบําเรอ 

31017001 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

วท.ด. 

วทม. 

วทบ. 

วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

วทิยาศาสตรสุขาภิบาล 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัมหิดล

มหาวทิยาลยัมหิดล 

360 360 360 360 

8 นายรุง 

วงศวัฒน 

36404003 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ส.ด. 

ศษ.ม. 

ส.บ. 

 

สาธารณสขุศาสตร 

ประชากรศกึษา 

สาธารณสขุศาสตร 

(บริหารสาธารณสุข) 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

360 360 360 360 

9 นายไวพจน 

งามสะอาด 

55309900 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ปร.ด. 

วทม. 

วทบ. 

ฟสกส 

ฟสกิส 

ฟสกิส 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัมหิดล

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

360 360 360 360 

10 นายสมคดิ  

 จูหวา 

36499001 

XXXXX 

ผูชวย 

ศาสตรจารย 

ส.ด. 

วท.ม. 

 

สาธารณสขุศาสตร 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

360 360 360 360 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วชิาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

 

ส.บ. 

สิ่งแวดลอม 

สาธารณสขุศาสตร 

 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

11 นางสาว 

เกษแกว   

เสยีงเพราะ 

34513001 

XXXXX 

อาจารย สด. 

วท.ม. 

วทบ. 

สาธารณสขุศาสตร

(นานาชาต)ิ 

สุขศกึษาและ 

พฤตกิรรมศาสตร 

สุขศกึษา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา   

360 - - 360 

12 นายณรงคศกัดิ ์

ม่ันคง 

17202000 

XXXXX 

อาจารย ปร.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรการแพทย 

วทิยาศาสตรการแพทย  

(เกยีรตนิยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

- - - 360 

13 นางสาว

ทววีรรณ     

ศรีสุขคํา* 

 

36599006 

XXXXX 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

ป. 

พยาบาล

เฉพาะ

ทาง 

เกยีรติ

บัตร 

 

สบ. 

 

ปพ.ส. 

 

ประชากรศกึษา 

การเจริญพันธุและ

วางแผนประชากร 

สาขาเวชปฏิบัตทิัว่ไป(การ

รักษา พยาบาลเบื้องตน) 

 

การปฏิบตักิารฉกุเฉนินอก

โรง พยาบาลสําหรับ

พยาบาลวชิาชีพ 

สาธารณสขุศาสตร 

 

พยาบาลศาสตรและผดุง

ครรภ ช้ันสูง (เทยีบเทา

ปริญญาตรี) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

สภาการพยาบาล 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนน ีพษิณุโลก 

360 360 360 360 

14 นางสาว 

เทยีนทอง  

ตะแกว 

35101004 

XXXXX 

อาจารย ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ. 

สาธารณสขุศาสตร 

สาธารณสขุศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

 

สุขศกึษา 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

สถาบนัราชภัฏเชียงใหม 

360 360 360 360 

  

  

  

15 นายบุญลอื  

ฉมิบานไร 

31103005 

XXXXX 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

ส.บ. 

 

 

ส.บ. 

อายุรศาสตรเขตรอน 

วทิยาการระบาด 

สาธารณสขุศาสตร      

(อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) 

สาธารณสขุศาสตร  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

360 360 360 360 

16 นายประจวบ

แหลมหลัก 

36405003 

XXXXX 

อาจารย ศ.ด. 

สค.ม. 

ศ.บ. 

 

การศกึษานอกระบบ 

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

ศกึษาศาสตรบัณฑิต 

 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

360 360 360 360 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วชิาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

สบ. สาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

17 นางสาวภัคศริิ 

สนิไชยกจิ 

33107018 

XXXXX 

อาจารย วท.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตรชีวภาพ 

วทิยาศาสตรและ 

เทคโนโลยอีาหาร 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

    

18 นายวชิัย  

เทียนถาวร 

 

3179900 

XXXXX 

อาจารย ป.ร.ด. 

รปม. 

ว.ว. 

พบ. 

วท.บ. 

รัฐประสานศาสตร 

การบรหิารงานภาครัฐ 

โสต ศอ นาสิก 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

มหาวทิยาลัยเกรกิ 

การบรหิารงานภาครัฐ 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

180 180 180 180 

19 นายสมชาย    

จาดศรี 

3649800 

XXXXX 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อายุรศาสตรเขตรอน 

อายุรศาสตรเขตรอน 

เทคนคิการแพทย 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

360 360 360 360 

20 นายอนุกลู  

มโนทน 

3640700 

XXXXX 

อาจารย ส.ด. 

ศ.ม. 

สบ. 

สาธารณสขุศาสตร 

ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต

สาธารณสขุศาสตร 

 

มหาวทิยาลยันเรศวร

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธริาช 

360 360 360 360 

21 นายเอกลักษณ 

พุมนุน 

16403000 

XXXXX 

อาจารย ปร.ด. 

วท.บ. 

จุลชีววทิยาทางการแพทย 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน 

มหาวทิยาลยัแมโจ 

360 360 360 360 

22 นางสาว 

กานตรว ีขยัน 

35019006 

XXXXX  

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

360 360 360 360 

23 นางสาวชมนาด 

สงิหหันต 

35707005 

XXXXX 

อาจารย วท.ม. 

 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อ

การพัฒนา 

สาธารณสขุศาสตร

(อาหารและโภชนาการ) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

360 360 360 360 

24 นางสาว 

นงลักษณ   

แกวทอง* 

35205001 

XXXXX 

อาจารย วท.ม. 

 

พย.บ. 

สุขศกึษาและพฤตกิรรม 

ศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

- - 360 180 

25 นางสาว 

เนตรนภา 

พรหมมา 

36703004 

XXXXXX 

อาจารย วท.ม. 

สบ. 

อนามัยครอบครัว 

สาธารณสขุศาสตร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

360 360 360 360 

26 นางสาวรสริน   

แกวตา 

35607002 

XXXXX 

อาจารย วท.ม. 

 

พย.บ. 

สุขศกึษาและพฤตกิรรม 

ศาสตร 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

360 360 360 360 

27 นางสาว 

พรพนา  

สมจิตร 

15404000 

XXXXX 

อาจารย วท.ม. 

 

สบ. 

โรคตดิเช้ือและวทิยาการ

ระบาด 

สาธารณสขุศาสตร 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

360 360 360 360 

28 นางอรทัย  

เกตุขาว* 

3560700 

XXXXXX 

อาจารย วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

พยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

- - - 360 

29 นางสาว 

เพ็ญนภัิท  

11007000 

 XXXXX 

อาจารย ว.ว. 

ป.ช้ันสูง 

รังสวีทิยาวนิจิฉัย 

วทิยาศาสตรการแพทย

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

- - 180 360 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 

เลข

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง 

วชิาการ 

คุณ 

วุฒ ิ
สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

นภีรงค*  

ป. 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

คลนิกิ 

แพทยอํานวยการ

การแพทยฉกุเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

30 นายวรีะชัย 

จําเริญดารา

รัศมี* 

 

35101005 

XXXXX 

 

 

อาจารย 

 

 

 

ว.ว. 

ป. 

 

พบ. 

เวชศาสตรครอบครัว 

วทิยาศาสตรการแพทย

คลนิกิ (เวชปฏิบตัทิัว่ไป) 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

180 180 180 180 

31 นายเธยีรชัย   

คฤหโยธนิ* 

 

 

 

 

31015001 

XXXXX 

อาจารย ว.ว. 

อ.ว. 

 

ป. 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

ศัลยศาสตร 

เวชศาสตรปองกันสาขา

สุขภาพจิตชุมชน 

แพทยอํานวยการ

การแพทยฉกุเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

แพทยสภา 

แพทยสภา 

 

วทิยาลัยแพทยศาสตร 

พระมงกุฎเกลา 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

- 180 180 180 

32 นายเทพ

นฤมิตร   

เมธนาวนิ* 

35605003 

XXXXX 

อาจารย ป. 

ป. 

พ.บ. 

วท.บ. 

แพทยแผนจีน 

แพทยอํานวยการ

การแพทยฉกุเฉนิ 

แพทยศาสตร 

วทิยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

180 180 180 180 

33 นายบุญฤทธิ์  

คําทพิย* 

35398000 

XXXXX 

อาจารย ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

- 120 120 120 

24 นายเอนก   

สุภาพ* 

36202000 

XXXXX 

อาจารย 

 

ว.ว. 

พบ 

เวชศาสตรฉุกเฉนิ 

แพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยันวมินทราธริาช 

มหาวทิยาลยัรังสติ 

- 120 120 120 

35 นายอิทธาวุธ  

งามพสุธาดล 

36099003 

XXXXX 

อาจารย  อ.ว. 

ว.ว. 

พบ. 

เวชศาสตรครอบครัว 

เวชปฏิบตัทิัว่ไป 

แพทยศาสตร 

แพทยสภา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

- 120 120 120 

 

หมายเหตุ  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางรวมมาตรฐานผลการเรียนรูมหาวทิยาลัยพะเยากับ 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามหลกัเกณฑสาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย 
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ตารางรวมมาตรฐานผลการเรียนรูมหาวทิยาลัยพะเยากับ 

มาตรฐานผลการเรียนรูตามหลักเกณฑสาขาวชิาปฏบิัตกิารฉุกเฉินการแพทย 
 

ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

2.2.1.1 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1 1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสจุริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชพี 

 

2 2) มวีนิัย และความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม  

3 3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

4 4) เคารพสทิธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1) เคารพกฎหมายสทิธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่รวมท้ังเคารพในคุณคา  และ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5  2) มจิีตสํานกึและตระหนักในการปฏบัิตติามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

6  3) ปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชพีรวมท้ังจัดการกับปญหาในการดํารงชพีและ          

การทํางานได 

7  4) มวีนิัยซื่อสัตยสุจริตเสยีสละและมคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

8  5) เปนแบบอยางท่ีดตีอผูอื่นท้ังในการดํารงตนและการปฏบัิตงิาน 
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ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

2.1.2  ความรู 

1 1) มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎท่ีีสําคัญใน

เนื้อหาท่ีศกึษา 

 

2 2) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ และมคีวามรูในแนวกวาง

ของสาขาวชิาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม ๆ 

 

3 3) สามารถบูรณาการความรูท่ีศกึษากับความรูในศาสตรอืน่ ๆ          

ท่ีเกี่ยวของ 

 

4  1) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญดานวิทยาศาสตรวิทยาการจัดการ

มนุษยศาสตรสังคมศาสตรและศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

5  2) มีความรูความเขาใจองคความรูและสาระสําคัญในศาสตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทยสามารถบูรณาการและประยุกตกับศาสตรท่ีเกี่ยวของไดอยาง

กวางขวางและเปนระบบ 

6  3) มคีวามรูความเขาใจสาระสําคัญในกระบวนการแสวงหาความรู  การจัดการ

ความรูและติดตามงานวิจัย และความรูใหมท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและ         

การตอยอดองคความรูในการปฏบัิตกิารฉุกเฉนิการแพทย 

 

 

 

297 



298 

 
 

ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

7  4) มคีวามรูความเขาใจและตระหนักในกฎหมาย กฎ และคําสั่งท่ีเกี่ยวของกับ          

การปฏบัิตกิารฉกุเฉนิการแพทยซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนอง

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.1.3  ทักษะทางปญญา 

1 1) คิดอยางมวีจิารณญาณและอยางเปนระบบ  

2 2) สามารถวเิคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรูทักษะ และการใช

เคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกับการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

3 3) สามารถสบืคน รวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเดน็ปญหา 

เพ่ือใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

4 4) ใชประสบการณทางภาคปฏบัิตมิาหาแนวทางใหมในการแกปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

 

 

5 

 1) สามารถสบืคนขอเท็จจริงทําความเขาใจและประเมนิขอมลูสารสนเทศแนวคิด

และหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายไดและนําขอมลูไปใชในการ

แกปญหาและพัฒนางานได 

6  2) สามารถคิดวเิคราะหอยางเปนระบบและใหขอเสนอแนะอยางสรางสรรคโดยใช

องคความรูประสบการณทางภาคปฏบัิตแิละผลกระทบจากการตัดสนิใจท่ีเกี่ยวของ

กับการปฏบัิตกิารฉุกเฉนิการแพทย 
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ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

7  3) สามารถใชทักษะ และความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระการปฏบัิตกิารฉกุเฉิน

การแพทยทางวชิาการและวชิาชพี 

8  4) สามารถพัฒนาแนวทางใหม เพ่ือแกไขปญหาในการปฏบัิตงิานประจําให

สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1 1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 

2 2)สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

เหมาะสมตามบทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบ 

 

3 3) มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได 

เหมาะสม ทํางานเปนทีมไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 

4 4) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังตนเองและวชิาชพีอยาง

ตอเนื่อง 

 

5  1) สามารถปรับตัว และมปีฏสิมัพันธอยางสรางสรรคกับผูรับบริการผูรวมงาน

ผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ 

6  2) สามารถทํางานเปนทีมไดท้ังในบทบาทสมาชกิ และผูนําในระบบการแพทย

ฉุกเฉนิและระบบบริการสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 
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ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

7  3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณท่ีไมชัดเจน และตองใชนวัตกรรม

ใหมๆ ในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมโดยพ้ืนฐานของตนเองและกลุม 

8  4) มคีวามรับผดิชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องรวมท้ังพัฒนาตนเองและวชิาชพี 

2.1.5  ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 1) มทัีกษะในการใชเคร่ืองมอืท่ีจําเปนท่ีมอียูในปจจุบันตอการทํางานท่ี

เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยางเหมาะสม 

 

2 2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือนํา

สถติมิาประยุกตใชในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 

3 3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน 

เลอืกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 

 

4  1) สามารถศึกษา ทําความเขาใจในประเด็นปญหาเลือกและประยุกตใชเทคนิค

ทางสถติหิรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิตกิารฉุกเฉนิการแพทยไดอยาง

เหมาะสมในการศกึษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา 

5  2) สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ ท้ังการพูด การเขยีนและวธีิการสื่อสาร

อื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเลือกใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคล             

ท่ีแตกตางกันได 
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ลําดับขอใน

หลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรยีนรูมหาวิทยาลัยพะเยา มาตรฐานผลการเรยีนรูตามหลักเกณฑสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย 

6  3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอมูลประมวลผลแปลความหมาย

และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

2.1.6. สุนทรยีศิลป 

1 1) มคีวามซาบซึ้งในคุณคาของศลิปะ และวฒันธรรม  

2.1.7. ทักษะการสงเสรมิสุขภาพและพัฒนาบคุลิกภาพ 

1 1) มสีุขนสิัยท่ีสงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ  

2 2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอยางเหมาะสม  

2.2.8  ทักษะการปฏบิัติการทางวชิาชพี  

1  1) มทัีกษะในการปฏบัิตกิารฉุกเฉนิแกผูปวยฉุกเฉนิ ไดตามมาตรฐานการปฏบัิตกิาร

ฉุกเฉินท้ังนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาลไดอยางสอดคลองกับสภาพ

ปญหา 

2  2) สามารถดําเนนิมาตรการในการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินไดท้ังในระดับบุคคล

และชุมชนได 

3  3) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นใน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของได 

4  4) บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉนิในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีได 
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ภาคผนวก  ฌ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรององคกรหรือสถาบนัการศกึษาท่ีดําเนนิการ

หลักสูตรปริญญาสาขาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก  ญ 

หนังสอืรับรองจากวชิาชพี 
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ภาคผนวก  ฎ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา กบัสถาบันตางๆ 

วาดวยความรวมมือในการผลตินสิติสาขาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย 
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