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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ในปีการศึกษา 2564 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ……106…….. คน 
อาจารย์ประจ า……8……….. คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน………… คน 
รองศาสตราจารย์ จ านวน………… คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน……2…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน……2……. คน  

 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ที่ยัง                  

ประสบปัญหา ด้านโครงสร้างประชากร และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งยังประสบ
ปัญหาสาธารณภัย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
ให้ครบทุกสาขาวิชา ให้ออกไปรับใช้สังคม และชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดท าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นเพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวการพัฒนา
หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาก า ลังคนด้านสุขภาพ                          
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ให้ตระหนักถึงผล ของความก้าวหน้า                     
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาวะการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และสาธารณภัยของประชาชนรวมทั้งบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในระดับวิชาชีพ          
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเจตนารมณ์ในแผนฯดังกล่าว 
หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นจึ งมุ่ ง เน้นให้ผู้ เรียนสามารถน า ข้อมูลสารสนเทศจาก ผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน                              
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการประเมินสภาพ และวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ
ในการประกอบอาชีพ สามารถใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการช่วยเหลือบริบาล ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน     
ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน าส่งสถานพยาบาล ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว                  
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน                   
และแก้ไขปัญหาสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ได้จ านวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทยท์ี่ตรงกับความต้องการของประเทศไทย 
 3. เ พ่ือมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้ านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถท างานร่วมกับชุมชน                               

เป็นที่พ่ึงพาของชุมชนในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์
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 5. เพ่ือพัฒนาให้เป็นสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล และให้บริการด้าน
สุขภาพกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
 6. เพ่ือพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และน าไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน               
ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา                 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ ฉุกเฉินเพ่ือแก้ปัญหาระบบสุขภาพของ
ประชาชนกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการ  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ปรัชญา 
“ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” 
“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All” 
 
ปณิธาน 
“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “(Wisdom of Community Empowerment)” 
 
วิสัยทัศน์  
 “มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข เพ่ือน าไปสู่
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 
(Comprehensive University)  มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐานสากล 
และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ทั้งนี้ ต้องสามารถรองรับนโยบายหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN COMMUNITY ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่ง
จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 
 
พันธกิจ (Mission) 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอ่ืน
ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยพะเยา  มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้อง                    
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์        
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัด            
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การศึกษา ในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมาย                              
ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง
วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย 
 2.  ด้านการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ
ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า                        
ทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ                  
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ                   
และมุ่งเน้นการวิจัยพ้ืนฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน                    
หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย                      
ให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น 
 3.  ด้านการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการ
ให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการ                   
แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณา
เกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท                        
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพ่ือช่วยในการสร้ างจุดแข็ง                         
และการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป    
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวนและรักษา
ความแตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์         
และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม                   
โดยเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ 
 5.  ด้านการบริหาร 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับ
สากล โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น     
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่
ความมั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ประกอบด้วย  
 (1) คุณธรรม จริยธรรม  
 (2) ความรู้  
 (3) ทักษะทางปัญญา  
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (6) อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา: สุนทรียภาพ: สุขภาพ: บุคลิกภาพ   
 (7) ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิยาลัยพะเยา ดังนี้ 
- สุนทรียภาพ หมายถึง เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติตลอดจนคุณค่า
ในวิชาชีพของตน 
- สุขภาพ หมายถึง เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพดี 
- บุคลิกภาพ หมายถึง เป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความ
เป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 

3. เพ่ือบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ
ประเทศ (Community Empowerment) 

4. เพ่ือท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) 
อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

6. เพ่ือพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
Green University 

7. เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและเป็นผู้น าด้านบริการสาธารณสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์หลัก
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                   
และตอบสนองความเป็นสากลและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยง        
องค์ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากล   เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่                        
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง                  
ของชุมชน สังคมและประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่ น                      
(Local Wisdom) อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี                             
ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green university 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการให้บริการและเป็นผู้น าด้านบริการสาธารณสุข 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ปรัชญา 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน 

การแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพที่ดีของชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ 

1.ผลิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  

2.สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยุกต์ใช้ 

3.ให้การดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีมีคุณภาพสู่ชุมชน 

4.ให้ความรู้หรือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
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 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ
................ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน       เป็นไปตามเกณฑ ์ 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes  ระดับ ....3...... 
AUN. 2 Programme Structure and Content  ระดับ ....3...... 

AUN. 3 Teaching and Learning Approach     ระดับ ....3...... 

AUN. 4 Student Assessment       ระดับ ....3...... 

AUN. 5 Academic Staff  ระดับ ....3...... 

AUN. 6 Student Support Services  ระดับ ....3...... 

AUN. 7 Facilities and Infrastructure      ระดับ ....3...... 

AUN. 8 Output and Outcomes      ระดับ ....3...... 
 
 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า AUN โดยได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบแก่ทุกคน                  
ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงประเด็นประโยชน์ที่จะน ามาใช้พัฒนากระบวนการ
ด าเนินการของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2. หลักสูตรมีการก าหนด ELOs โดยมีกรอบของ มคอ. 1 ที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการรับรอง
องค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม” เรียกโดยย่อว่า อศป. ร่วมกับ                   
ใช้ปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย ท าให้ได้ลักษณะบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง                      
กับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานจริง ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการผลิต                         
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

4.  หลักสูตรนี้มีนิสิตมีงานท าที่ตรงสายอาชีพที่เรียนจบ 
  

 จุดที่ควรพัฒนา   
1. หลักสูตรควรมีการเพ่ิมปริมาณงานวิจัย และผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. การเก็บข้อมูล รวมถึงการดึงข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
3. อาจารย์ประจ าสาขาวิชามีจ านวนน้อย  

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile)
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ                     

มีความเป็นผู้น า ในการบริบาลผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.2 ความส าคัญ 

  ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกที่ส าคัญตามล าดับ ได้แก่ 

มะเร็ง ทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุจากการ

คมนาคมขนส่งทางบก เป็นอัตรา 120.3, 47.1, 45.2, 39.4, และ 25.2 ต่อแสนประชากร                          

(กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 นอกจากนี้จ านวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง                     

แต่ไม่สมดุลกับจ านวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุ                       

และสั่งการในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 ผู้ใช้บริการ 2,094.55 รายต่อประชากรแสน

คน และปี 2560 ผู้ใช้บริการ 2,406.19 รายต่อประชากรแสนคน โดยแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤตต่อ ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น จาก  230.2 ในปี 2558 เป็น 358.4 ในปี 2560 (สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ, 2562) 

 พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการก่อตั้ง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่  3.1                     

(พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมีวสิัยทัศนค์ือ ผูป้่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและ

มีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และจะต้องด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนา

มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) 

พัฒนากลไกการอภิบาลการแพทย์ฉุกเฉิน 4) พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้ง

ในและตา่งประเทศ และ 5) การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน 

 จากข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี พ.ศ. 2557 

พบว่า ความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจ านวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการผลิตถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า 
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มีบุคลากรซึ่งเป็น นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 163 

คน เท่านั้น  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Emergency 

Medical Operation) ขึน้ เพื่อรองรับความตอ้งการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างตน้ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ฉุกเฉินการแพทย์ที่ด าเนินการ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยเน้น

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 แสดงออกซึ่งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี                  

มคีวามรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

 1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่น                    

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์                 

และบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.3.3 สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.4 แสดงภาวะผู้น าในการจัดการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานบริการ  

 1.3.5 สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.6 สามารถสื่อสาร และท างานรว่มกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)   การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยยึดกรอบจาก
มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ก าหนดมาตรฐานไว้ 6 ด้านและเพ่ิมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกจ านวน 2 ด้านรวมเป็น 8 ด้านได้แก่ 
ELO.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

(1)  แสดงออกซึ่งจิตส านึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

(2)  แสดงออกซึ่งจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

(3)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการด ารงตนและ

การปฏิบัติงานได้ 
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(4)  เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

ELO.2 ด้านความรู้ 
1)   อธิบายความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2)  อธิบายความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและ

ประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(3)  อธิบายความรูค้วามเข้าใจในค าสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ 

(4)  ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้

ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ดา้นฉุกเฉินการแพทย์ 

ELO.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล 

แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ 

(2)  แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้  และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉิน

การแพทย์ 

(3)  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหา

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกั บสถานการณ์ที่

หลากหลาย 

ELO4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1)  แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(2)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณท์ี่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรม

ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4)  แสดงความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ELO5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1)   ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่า

ทัน 
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(2)  ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่าง

เหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

(3)  แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

ELO6. ด้านสุนทรียศิลป์  
(1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศกึษาได้ 

ELO7. ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  
(1)   ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 

(2)   แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

ELO8. ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
(1)  แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ 

(2)  เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้ฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน 

(3)  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

(4)  บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ได้ 

(5)  เลือกใช้วธิีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง

กับการใชต้รรกะ ทักษะความคิดสรา้งสรรค ์และทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    1202 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

               สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :   วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 

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

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
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รูปแบบของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ์ 

อศป. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั   30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก   - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 

   1.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  40 40 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก  64 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 140 140 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน � เกณฑ์ปี 2548  ; เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
   � วิชาการ   5 ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
 5  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................วิทยานิพนธ์*อาจารย์
เรื่องสอนวิจัย (ในปัจจุบันคณาจารย์ประจ าสาขามีน้อยเมื่อเทียบกับคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน ท าให้อาจมี
จ านวนวิทยานิพนธ์ที่น้อยเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอ่ืนๆและเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป) 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
       
 5 เป็นไปตามเกณฑ ์  
  

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ปฏิบัติ การฉุก เฉินการแพทย์                         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีจ านวน 7 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียว                   
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ดังนี้ 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2  

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

 

1.นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขค า ผศ. ปริญญาเอก ประชากร
ศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ �  

2.นางสาวกิตติยา ไทยธวัช อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

3.นายเกรยีงศักดิ์ ปินตาธรรม อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

4.นายพีรณัฐ ผลวิชา อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

5.นางสาวสุนันทา ตั้งนติิพงศ ์ อ. ปริญญาโท เภสัชวิทยา ผู้รับผิดชอบ �  
6.นางสุรางคนา ไชยรินค า อ. ปริญญาโท การพยาบาล

เด็ก 

 

ผู้รับผิดชอบ �  

7.นางอรทัย เกตุขาว อ. ปริญญาโท จิตวิทยา
พัฒนาการ 

ผู้รับผิดชอบ �  

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

 

1.นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขค า ผศ. ปริญญาเอก ประชากร
ศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ � เกษียณ 
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2.นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว ผศ. ปริญญาเอก สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ประจ าหลักสูตร �  

3.นางสาวกติติยา ไทยธวัช อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

4.นายเกรยีงศักดิ์ ปินตาธรรม อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

5.นายพีรณัฐ ผลวิชา อ. ปริญญาโท เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ �  

6.นางสาวสุนันทา ตัง้นิติพงศ ์ อ. ปริญญาโท เภสัชวิทยา ผู้รับผิดชอบ �  
7.นางสุรางคนา ไชยรินค า อ. ปริญญาโท การพยาบาล

เด็ก 

 

ผู้รับผิดชอบ �  

8.นางอรทัย เกตุขาว อ. ปริญญาโท จิตวิทยา
พัฒนาการ 

ผู้รับผิดชอบ �  

 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     
   คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 5 เป็นไปตามเกณฑ์  

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด ทั้ง 7 ท่านเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ โดยที่ทุก
ท่านมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 1 ผลงานเมื่อนับย้อนหลังไป 5 ปี จนถึงปีพุทธศักราช 2564 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

5 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ถึง 2564 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และไม่เป็นอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรอื่นๆ แต่อย่างใด 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิช าที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

  5 เป็นไปตามเกณฑ ์  

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
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คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  5 เป็นไปตามเกณฑ ์  

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์พิเศษสอนในบางรายวิชา เนื่องจากเป็นหัวข้อเฉพาะด้าน                      
และผู้สอนต้องมีความรู้ เฉพาะด้านมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี   
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554  หลักสูตรปัจจุบันได้ปรับปรุงตาม
รอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2564 นับเป็นการปรับปรุงใน
รอบท่ี 2 ของหลักสูตร 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

5  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
�  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 

AUN - QA criterion 1 Expected Learning Outcomes 

 

Sub Criterion 1 
1. The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to 
the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders. 

2. The programme to show that the expected learning outcomes for all courses 
are appropriately formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both 
generic outcomes (related to written and oral communication, problem- 
solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific 
outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 

4. The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially 
the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in  
the expected learning outcomes. 

5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by 
the students by the time they graduate. 

 

 

ผลการด าเนินงาน   

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตรและมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของสถาบัน 
 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 
the vision and mission of the university [1,2] 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มาจาก 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2554 ประเมินหลักสูตร 

                                         �   �� 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ประเมินหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
        

� 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

  
 � 

วิเคราะห์วสิัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะแพทยศาสตร ์

                                                � 

ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  � 

การได้มาซึ่ง ELO และจัดกลุ่มประเภทของ ELO (Generic/Specific) 
  � 

สื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  � 

      รับข้อมูลป้อนกลับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)   

 
การด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้พัฒนาผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยยึดกรอบจากมาตรฐานของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ก าหนดมาตรฐานไว้ 6 ด้าน และเพ่ิมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกจ านวน 2 ด้านรวมเป็น 8 ด้าน ซึ่งการได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้มา

จากการเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่มาจากแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน และการซักถามของผู้มีส่วนได้เสีย                 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีด าเนินการได้สะดวก เช่น นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร อาจารย์

ประจ าแหล่งฝึก หรือผู้ใช้บัณฑิตแหล่งๆ ตามโอกาสที่ เหมาะสม พร้อมกับการปรับเปลี่ยนค าถามในแบบ

ประเมินให้มีความชัดเจน ตรงประเด็นยิ่งขึ้นและสร้างค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิ ดที่

หลากหลายมากขึ้น โดยแบบประเมินดังกล่าวถูกน ามาพัฒนาเป็นระบบการประเมินออนไลน์ที่เข้าถึงและ

ประมวลผลได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามจะเห็นการจัดการเรียนการสอนของวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์นั้นขึ้นตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (สพฉ.) และตาม

ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม 

ผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม                   

พ.ศ. ๒๕๕๔  และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน

การศึกษาหรือฝึกอบรม(อศป.) ก าหนดถือปฏิบัติเพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวนการได้มาซึ่ง ELOs                          

ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดมากที่สุด การได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นและน าไปสู่การได้มาซึ่ง

ลักษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ของหลักสูตรที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จากนั้นได้น าข้อมูลต่างๆวางแผนและวิเคราะห์

เพ่ือเตรียมปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 นี้ อีกครั้ง   
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สาขาวิชาปฏิบัติการการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ตั้งผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปีของหลักสูตร วท.บ. 

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังนี้ เมื่อจบชั้นปีที่1 นิสิตต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในทฤษฎีทางด้านวิชาการพ้ืนฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถน าทักษะไปใช้ในการเป็น

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ได้ เมื่อจบชั้นปีที2่  นิสิตสามารถประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินและปฏิบัติหัตถการขั้น

พ้ืนฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ และสามารถน าทักษะไปใช้ในการเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ได้            

เมื่อจบชั้นปที่3  สามารถประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินและปฏิบัติหัตถการขั้นสูงด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้                          

และสามารถน าทักษะไปใช้ในการเป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ได้ และเมื่อจบชั้นปีที่4 นิสิตสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีทักษะในการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอกและในสถานพยาบาลได้อย่างสอดคล้อง

กับสภาพปัญหา และสามารถน าทักษะไปใช้ในการเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs)   การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยยึดกรอบจาก
มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ก าหนดมาตรฐานไว้ 6 ด้านและเพ่ิมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกจ านวน 2 ด้านรวมเป็น 8 ด้านได้แก่ 

 
ELO.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม   

(1)  แสดงออกซึ่งจิตส านึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

(2)  แสดงออกซึ่งจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

(3)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการด ารงตนและ

การปฏิบัติงานได้ 

(4)  เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

ELO.2 ด้านความรู้ 
1)   อธิบายความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2)  อธิบายความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและ

ประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(3)  อธิบายความรูค้วามเข้าใจในค าสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ 

(4)  ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือองค์ความรู้

ใหม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ดา้นฉุกเฉินการแพทย์ 
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ELO.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ รวมทั้งประเมินข้อมูล 

แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ 

(2)  แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้  และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการด้านฉุกเฉิน

การแพทย์ 

(3)  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการวิเคราะห์และหา

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

หลากหลาย 

ELO4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1)  แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(2)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณท์ี่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และใช้นวัตกรรม

ใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4)  แสดงความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ELO5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1)   ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพและรู้เท่า

ทัน 

(2)  ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่าง

เหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

(3)  แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

ELO6. ด้านสุนทรียศิลป์  
(1) ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศกึษาได้ 

ELO7. ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  
(1)   ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม 

(2)   แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
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ELO8. ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
(1)  แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ 

(2)  เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้ฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน 

(3)  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชา ชีพ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

(4)  บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ได้ 

(5)  เลือกใช้วธิีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง

กับการใชต้รรกะ ทักษะความคิดสรา้งสรรค ์และทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 
 

ตาราง ท่ี 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
G=Generic Outcome / S=Subject Specific Outcome /  (K) =Knowledge /  (S) =Skill  
/A=Attitude 

 
 ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลกัสูตร 
: POs 

 
ประ 
เภท 
PO : 
G/ S, 
(K) / 
(S) / 
(A) 

เอกลักษณ ์
มพ. 

 

อัต
ลักษณ ์
บัณฑิต 

มพ 

มคอ. 1
สาขาวิชา
ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน
การแพทย์ 

จุดมุ่งหมาย 
ของคณะ

แพทยศาสตร ์

ความต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 
นิสิต อาจารย์ ศิษย์

เก่า 
ผู้ปกครอง

นิสิต 
ผู้ใช้

บัณฑิต 

1 คุณธรรมจริยธรรม S 
(A) 

x  x x � � � � � 

2 ความรู ้ S 

(K) 

x  x x � � � � � 

3 ทักษะทางปัญญา G 
(S) 

x  x x � � � � � 

4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

G 
(S) 

x  x x � � � � � 

5 ทักษะการวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสารและการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

G 
(S) 

x   x  � � � � 

6 สุนทรียศิลป์ G 
(A) 

x x  x  � �  � 

7 ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

G 
(A) 

x x x x � � �  � 

8 ทั ก ษ ะ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
วิชาชีพ 

S 
 (K) / 
(S) /  

x  x x � � � � � 



23 

 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยถูกออกแบบมาและได้รับการจัดรูปแบบอย่าง
เหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ระบุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา พร้อมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา รวมทั้งการน าข้อเสนอแนะของนิสิตและการให้ข้อมูลย้อนกลั บ
ของทีมผู้สอนมาปรับปรุงรายวิชามาจัดท ารายงานรายละเอียดของรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม [มคอ.3 และมคอ.4] โดยจัดเก็บไว้ที่นักวิชาการศึกษาประจ าสาขา ก่อนเปิดสอน 
15 วัน โดยในชั่วโมงแรกของการปฐมนิเทศแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบร ายวิชาจะชี้แจง
รายละเอียดรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผล ให้นิสิต
ทราบด้วย หลักสูตรปรับปรุง 2564 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร (PLOs) ให้มีทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะ
สาขา (subject specific learning outcome; SLOs) และทักษะทั่วไป (generic learning outcome; 
GLOs) โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลความส าเร็จและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษา ในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาทฤษฎีและ
รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม [มคอ.3 และมคอ.4] เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา กลยุทธ์การเรียนการสอน หรือวิธีการวัดประเมินผลของรายวิชาในปี
การศึกษาต่อไป 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการด าเนินการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยหลักสูตรมีการกระจายผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ไปยังรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร (Curriculum Mapping) 
ดังแสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวน
รายวิชา (Curriculum Mapping) [ในเอกสารมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 68] ซึ่งคาดว่าจะ
ท าให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามที่ออกแบบ ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 หลักสูตรนี้ออกแบบโดยใช้แนวคิด backward curriculum design จึงท าให้มีโอกาสได้
ทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับกลุ่มวิชา/รายวิชา และเมื่อการ
จัดการเรียนการสอนครบวงรอบ หลักสูตรจะได้ทบทวนความสอดคล้องในภายหลังด าเนินการแล้วเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงในรอบต่อไป 
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง
ซึ่งหมายรวมถึงทัศนคติทางวิชาการภาวะผู้น าและทักษะในการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i.e. 
transferable) learning outcomes [3] 
 

กระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
แสดงเป็นแผนภาพดังรูปที่ 1.1 เมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อก าหนด ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
รูปของ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย การประชุมระดมความคิดเห็น แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ 
และรายงานการด าเนินการหลักสูตรในรูปแบบ มคอ.7 หรือรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลแบบเดียวกัน เพ่ือก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 หลักสูตรจะถูกน าเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรูปแบบของ มคอ.2 หรือ รายละเอียดหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจะถูกน าเสนอในรูปแบบของ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งบางส่วนถูก
ก าหนดไว้แล้วตาม มคอ.1 ดังนั้นหากมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรจะถูกปรับให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.1 ดังนั้นหากผลการเรียนรู้ของนิสิตบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร นิสิตก็จะ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรด้วยเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ในรูปแบบของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้) รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และความ
รับผิดชอบในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อจะถูกมอบหมายไปยังรายวิชาต่าง ๆ               
ซึ่งแสดงในรูปของ Curriculum Mapping  ก่อนที่จะมีการอนุมัติใช้หลักสูตร หลักสูตรต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชา ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการประจ าคณะ กรรมการวิชาการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ใช้หลักสูตร  ดังนั้นข้อก าหนด  
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร ถูกเขียนในแบบฟอร์ม ของ มคอ.2 
(รายละเอียดของหลักสูตร) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ถูกเขียนในรูปของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก ๆ 
รายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการท าให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสู ตรการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในภาคผนวก ค                  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง  

ในการด าเนินการหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จะเป็น
ผู้ก ากับติดตามเพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามกรอบ TQF ก าหนดให้ผู้สอน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งผู้สอนจะรับทราบสิ่งที่หลักสูตรมอบหมายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง และต้องรายงานผลการ
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มคอ.5)  นอกจากนี้ทุก ๆ สิ้นปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน โดยการสอบถามนิสิตปีสุดท้าย มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่กลับมารับปริญญา มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี รวมถึงการพูดคุยสัมภาษณ์แหล่งฝึกขณะออกนิเทศนิสิตฝึกงาน 
นอกจากนี้ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการจัดประชุมสัมมนาอย่างน้อยปีละ
ครั้งโดยเชิญคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชาเข้าร่วม นอกจากนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ 
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ขององค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการภายนอกที่ส่งผลกระทบ 
ดังนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างเพียงพอที่จะก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป และน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
มาวิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งฝึกและผู้ใช้บัณ
ทิตต่อไป  
 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
[4] 
 

กระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกระบวนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
เมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยจะ
รวบรวมข้อก าหนด ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปของ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ นโยบาย การประชุมระดมความคิดเห็น แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ และรายงานการด าเนินการ
หลักสูตรในรูปแบบ มคอ.7 หรือรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลแบบเดียวกัน เพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
 หลักสูตรจะถูกน าเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในรูปแบบของ มคอ.2 หรือ รายละเอียดหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจะถูกน าเสนอในรูปแบบของ มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรจะถูกปรับให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตามที่ก าหนดไว้ใน ดังนั้นหาก
ผลการเรียนรู้ของนิสิตบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร นิสิตก็จะบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรด้วย เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ในรูปแบบของมาตรฐานผลการเรียนรู้) 
รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และความรับผิดชอบในการท าให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อจะถูกมอบหมายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแสดงในรูปของ 
Curriculum Mapping (ตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ค) 
 ก่อนที่จะมีการอนุมัติใช้หลักสูตร หลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ในสาขาวิ ชา         
ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการประจ า
คณะกรรมการวิชาการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการกลั่ นกรองหลั กสู ตร                                   
และคณะกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ใช้
หลักสูตร และคณะกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะมาตรวจเยี่ยมหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกป ี
 ในการด าเนินการหลักสูตร คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จะเป็น
ผู้ก ากับติดตามเพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามกรอบ TQF ก าหนดให้ผู้สอน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งผู้สอนจะรับทราบสิ่งที่หลักสูตรมอบหมายเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง และต้องรายงานผลการ
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มคอ.5) นอกจากนี้ทุก ๆ สิ้นปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7)  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของการจัดการเรียนการ
สอน โดยการสอบถามนิสิตปีสุดท้าย มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่กลับมารับปริญญา มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี รวมถึงการพูดคุยสัมภาษณ์แหล่งฝึกขณะออกนิเทศนิสิตฝึกงาน 
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นอกจากนี้ชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการจัดประชุมสัมมนาอย่างน้อยปีละ
ครั้งโดยเชิญคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชาเข้าร่วม นอกจากนี้ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ 
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับสถานการภายนอกที่ส่งผลกระทบ 
ดังนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับอย่างเพียงพอที่จะก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไป  

อ้างถึงวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะแพทยศาสตร์ที่กล่าวอย่างย่อไว้                    
ในโครงร่างองค์กร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับปณิธานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้ ผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 1 ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ผลการเรียนรู้ข้อ 2 
ตอบสนองต่อปณิธาณ   ของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ของคณะ
ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ พ่ึงของชุมชน ผลการเรียนรู้ข้อ 3 และข้อ8 ตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาชีพขั้นสูงให้กับชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ และผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ผลการเรียนรู้ข้อ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพท่ีดี 

 
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved 
by the students by the time they graduate. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับ
ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้มีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553                
โดยหลักสูตรมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะบรรลุตาม ELOs ที่ตั้งไว้ โดยเนื้อหาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถแบ่งเป็นหมวดวิชาและแยกย่อยเป็นกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และสอดคล้องกับ ร่าง โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ที่จัดท าโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน                      
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 

 การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ รวม 30 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 40 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอก 
จ านวน 64 หน่วยกิต รวม 104 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี มี 6 หน่วยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 140 หน่วยกิต ดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 

กับหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรตาม

เกณฑ์ อศป. 

หลักสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทยห์ลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 30 

   1 . 1  หมวดวิ ช าศึกษา

ท่ัวไปบังคับ 

  21 30 

   1 . 2  หมวดวิ ชาศึกษา

ท่ัวไปเลอืก 

  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 104 

   1 . 1  กลุ่ มวิ ชาพื้นฐาน

วชิาชีพ 

 40 40 40 

   1.2 กลุ่มวิชาเอก  64 64 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต (ถ้าม)ี 

    

รวม  (หน่วยกิต)    

ไม่น้อยกว่า 

120 หนว่ยกติ 140 140 140 

การจัดเรียงรายวิชามีความสอดล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ (ELO) โดยจัดล าดับการเรียนรู้ 
ตาม Bloom Taxonomy (รู้จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์)  โดยที่ การศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ ปีที่ 2 นิสิตจะต้องเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เช่น การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเตรียมความ
พร้อม ศิลปะในการด าเนินชีวิต เป็นต้น รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เช่น เคมี

ทั่วไปและเคมีอินทรีย์ ชีววิทยา 1 เพ่ือเตรียมความรู้พื้นฐานทั่วไป และทักษะพ้ืนฐานทางทางวิชาชีพการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แก่นิสิต ในการน าไปใช้ต่อยอดความรู้ในรายวิชาประยุกต์เมื่อศึกษาใน
ระดับชั้นปี 3 และปี 4 โดยชั้นปีที่ 3 และ 4 นั้น นิสิตจะเน้นเรียนในกลุ่มรายวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ และวิชาเอกในสาขาวิชสาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาและฝึกทักษะทางวิชาชีพ และมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางสุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพส าหรับนิสิตชั้นปี 4 ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตจะต้องน าองค์ความรู้ทั้งหมดท่ีเคยเรียน
ตั้งแต่ชั้นปี 1-3 มาประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสุขภาพ โดยมีผลการเรียนรู้ 
(ELO) แยกตามชั้นปี ดังตาราง 
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ข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธก์ารเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

คณะแพทยศาสตร์ 
ปีที่ (ชั้น

ปี) 
รายละเอียดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปกีารศึกษา 

1 1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางด้านวิชาการพื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
3. สามารถสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆด้วยเทคนิคท่ีเหมาะสม 
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาลและสามารถช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐานได้ 

(สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์) 
2 1.    มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
3. มีทักษะการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน และยกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้อง 
4. มีทักษะการปฏิบัติหัตถการด้านการแพทย์ฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินข้ันสูงได้ 

(สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์) 
3 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎหมาย กฎ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

2. มีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบ จิตบริการ และตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จ ริยธรรม โดยค านึงถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพด้านฉุกเฉินการแพทย์ 
4. มีทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติหัตถการขั้นสูงด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ 

(สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์) 
4 1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2. ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ 
4. มีความเป็นผู้น าและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 
5. มีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอกและในสถานพยาบาลได้

อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
(สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของเนื้อหารายวิชา ดูได้จากแผนการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
ถึง ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับก้าวหน้า และจากการเรียนวิชาทฤษฎีไปสู่วิชาปฏิบัติ
ดังนี้  
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(3-0-6) 004XXX กลุ่มพลานามัย* 1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

   323131 ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 2(2-0-4) 

   323143 จิตวทิยาปฏิบัติการฉกุเฉิน

การแพทย์ 

3(3-0-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษฤดูร้อน  

323111 หัตถการทางฉกุเฉิน

การแพทยข์ั้นพืน้ฐาน 

2(1-2-3)    

323112 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้น

พืน้ฐาน 

2(1-2-3)    

323191 ปฏิบัติการดแูลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

1(0-4-2)    

 รวม 5 หน่วยกิต    

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด าเนิน

ชีวติ 

3(2-2-5) 146200  ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ  

3(3-0-6) 

323244 หลักการดูแลสขุภาพ  3(2-2-5) 323212  เทคนิคหัตถการ 1  2(1-4-4) 

363218  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 323246  พยาธิสรีรวิทยา  3(2-2-5) 

367202  สรรีวิทยาของมนุษย ์ 3(2-3-6) 341334  เภสัชวิทยาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

001XXX  วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 361211  จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

001XXX  วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 365212  ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-6) 

XXXXXX*  วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 00XXXX  วิชาศึกษาทั่วไป เลือก  3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323313  การซักประวัติ การตรวจ 

ร่างกายและอาการวิทยา  

2(1-1-4) 323322  การช่วยฟื้นคืนชพี 2  2(1-4-4) 

323314  การช่วยฟื้นคืนชพี 1  2(1-4-4) 323323  การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323315  การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1  3(2-4-6) 323324  การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 

323316  การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1  3(2-4-6) 323325  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  2(1-4-4) 
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323321  เทคนิคหัตถการ 2  3(2-4-6) 323334  การจัดการทางการแพทยใ์น 

สถานการณ์สาธารณภัย  

2(1-4-4) 

323331  การยกและการ

เคลื่อนย้าย  

2(1-4-4) 323335  การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน  3(2-4-6) 

323332 การปฏิบัติการฉกุเฉิน 

การแพทย ์

3(2-4-6) 00XXXX  วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

323333  กฎหมาย จริยธรรมและ 

นิติเวชศาสตร์ 

3(3-0-6)    

      

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

323391  การฝึกงานปฏิบตัิการ

ฉุกเฉินการแพทย ์1 

3 หน่วยกิต    

 รวม 20 หน่วยกิต    

 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

323492  การฝึกงานปฏิบตัิการ

ฉุกเฉินการแพทย ์2  

9 หน่วยกิต 323426  สัมมนา  1(0-4-2) 

   323493  การฝึกงานปฏิบตัิการ

ฉุกเฉิน การแพทย ์3  

9 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 
2564 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and 
are known to all stakeholders.        

3 

1. 2  The programme to show that the expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

        

3 

1.3  The programme to show that the expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to written and oral communication, 
problem- solving, information technology, teambuilding skills, etc)  and 
subject specific outcomes ( related to knowledge and skills of the study 
discipline).       

3 

1. 4  The programme to show that the requirements of the stakeholders,         
especially the external stakeholders, are gathered, and that these are      
reflected in the expected learning outcomes. 

3 

1. 5 The programme to show that the expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time they graduate. 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 2 Programme Structure and Content 

                               
 

Sub Criterion 2 
1. The specifications of the programme and all its courses are shown to be 

comprehensive, up- to- date, and made available and communicated to all 
stakeholders. 

2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving 
the expected learning outcomes. 

3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

4. The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and 
are integrated. 

6. The curriculum to have option( s)  for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following  
an established procedure and that it remains up- to- date and relevant to 
industry. 
 

 

ผลการด าเนินงาน   
  2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all 
stakeholders.  ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมด มีความครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้
งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด  
 [1, 2] 
ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้
ท าการทบทวนและปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตรจากการด าเนินงานภายใต้ระบบและกลไก ดังนี้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทางสาขาได้จัดท า มคอ.2 , 
มคอ.3 และมคอ.4 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อก าหนดของ อศป. มีวัตถุประสงค์หลักสูตร คือ 
 เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการ หลักสูตร
ปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
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1 แสดงออกซึ่งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท ที่

เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3 สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4 แสดงภาวะผู้น าในการจัดการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานบริการ 

5 สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6 สามารถสื่อสาร และท างานรว่มกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผลการทบทวนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังยึด ELO เดิม ได้ท าการทบทวน โครงสร้าง
รายวิชาประกอบด้วย 

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ์ 

อศป. 

หลักสูตร
ปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 104 

   1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  40 40 40 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก  64 64 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - - 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 140 140 140 

ผลการทบทวนการบริหารจัดการ 

คณะ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนการบริหารหลักสูตรในด้านการจัดการ การพัฒนา

บุคลากร งบประมาณ และด้านการก ากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การประเมนิหลักสูตร เพื่อน าผล

มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในด้านการจัดการเรียนการสอน

ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล ให้เป็นไปตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด 
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1 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการ

ด าเนนิงานและดูแลด้านคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑติ 

2 อาจารย์ผู้รับผดิขอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน

การสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรัชญา และเป้าหมายของหลักสูตร 

3 มกีารประเมนิอาจารย์ผู้สอนโดยนิสติทุกภาคการศกึษา 

4 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนของนสิิตทุกช้ันปี 

5 มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนด 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้

มมีาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.1) 

ก าหนด สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างตอ่เนื่องให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ.  

3. ติดตามความตอ้งการ

ของผู้ใช้ และการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

1. เอกสารหลักสูตร 

2. เอกสารประกอบ

หลักสูตร  

3. รายงานผลการ

ประเมินหลักสูตร 

4. รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

ในการใชบ้ัณฑติของ

หนว่ยงานผูใ้ช้บัณฑติ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ของ สกอ. และเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉิน

การแพทย์  

(มคฉ.1) 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ้ของ สกอ. 

และเกณฑม์าตรฐาน

คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ 

(มคฉ.1) 

2. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

1. จ านวนแผนงาน/

กิจกรรมการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน ในการ

จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 

2. สัมมนาการจัดการ

เรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ส าคัญและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนิสติ 

3. การจัดระบบการวัด

และประเมินผลการ

เรียนรู้โดยคณาจารย์ 

นิสติ และผูเ้กี่ยวข้อง 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มคีวาม

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ของ

นิสติให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน สกอ. และ 

มคฉ.1 

2. บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

กับกิจกรรมเสริม

หลักสูตร การบริการ

วิชาการ และการวิจัย 

3. จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง 

รวมทั้งส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม  

4. พัฒนากระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมี

ส่วนรว่มของบุคลากรใน

สถานพยาบาลและสถาน

บริการสุขภาพ หน่วยงาน

ราชการ และองค์กร

เอกชน 

1. แผนการพัฒนานิสติให้

มีความพร้อมในการ

เรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

2. รายวิชาที่จัดใหม้ีการ 

บูรณาการการจัดการ

เรียน การสอนใน

หลักสูตร กับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และ

การวิจัย 

3. รอ้ยละของรายวิชา

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้

นิสติฝึกทักษะและ

ความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและ

ต่อเนื่อง 

4. ร้อยละของ

สถานพยาบาล 

หนว่ยงานราชการ และ

องค์กรเอกชนที่เป็น

แหลง่ฝกึที่บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการจัดการ

เรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

4. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 1. สนับสนุนให้อาจารย์

ศกึษาต่อทั้งในและ

ต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรม/ดูงานทาง

วิชาการที่ก้าวหน้า 

3. พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน และการ

ประเมินผลของอาจารย์ 

4. สนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ 

1. มีทุนศกึษาต่อทั้งระดับ

ปริญญาโท ปริญญา

เอก และ

ประกาศนยีบัตร 

2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน 

3. จ านวนร้อยละของ

อาจารย์ที่ได้รับการ

ฝกึอบรมทางวิชาการ

และการศกึษา 

4. ต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

5. การบริการวิชาการและการ
วิจัย 

1. สนับสนุนให้อาจารย์
ท างานบริการวิชาการแก่

สังคม  

2. สนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย์ 

3. จัดตัง้ทีมดูแลและแนะน า
แนวทางในการท างาน

วิจัยและการตพีิมพ์

งานวิจัย 

1. จ านวนงานบริการ

วิชาการตอ่สังคม 

2. จ านวนทุนสนับสนุน

การวิจัย 

3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ

การตพีิมพ์ เผยแพร่ 

ผลการทบทวนระบบการจัดการศึกษา 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 

การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ ในแต่ละภาค

การศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 (ระยะเวลา ในการ

ด าเนนิการเรียนการสอน จ านวน 3 เดือน) 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้วยแผนการ

เรียน สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ทีม่ีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท า โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ

ความผิดทางความประพฤติ 

2.2.6. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตร ีพ.ศ. 2561 

2.2.7 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 

และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ

การปฏิบัติงาน 

การคัดเลือกผู้เขา้ศกึษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

2.3.2 พืน้ฐานทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

2.3.3 พืน้ฐานดา้นสมรรถนะร่างกาย 

2.3.4 การปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3 
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2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.4.2 จัดกิจกรรมการใหค้ าแนะน าการด าเนินชีวติในมหาวิทยาลัยโดยนิสิตรุ่นพี่ 

2.4.3 จัดกิจกรรมการเพิ่มพูนสมรรถนะรา่งกายให้แข็งแรงในแต่ละรายวิชา 

2.4.4 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียน 

ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.5 จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ตักเตอืน ให้ค าแนะน า และช่วย

ติดตามกรณีนสิิตมปีัญหาการเรียน 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 30 35 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  30 35 40 40 

ช้ันปีที่ 3   30 35 40 

ช้ันปีที่ 4    30 35 

รวม 30 65 105 145 155 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 35 

2.6 จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หนว่ยกิต 

ผลการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  1. ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาซึ่งรวมถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมใน

และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่

ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาด้วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค

เรียน และการประเมินผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย   

2. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล

การประเมนิประสิทธผลของรายวิชาแล้วจัดท ารายงานวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาค

การศกึษา 

3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในช้ันเรยีน 

4. มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและแนว

ทางแก้ไข 
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5. หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน

รายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนทั้งคะแนนดิบและระดับ

คะแนนของรายวิชาภายในรอบเวลาของหลักสูตร 

6. หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิภาพของรายวิชาโดยพิจารณาจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 

- การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนที่ใช้และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 

1. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

หลักสูตรได้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย

อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจาก

การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ การอภิปรายโต้ตอบจากนิสติ การตอบค าถามของ

นิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้

ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผูเ้รียนมีความ

เข้าใจหรอืไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสต่อไปป 

2. การประเมนิทักษะของอาจารย์ 

ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้าน

ทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การ

ประเมินผลรายวิชา และการใชส้ื่อการสอนในทุกรายวิชาทุกภาคการศกึษา ผา่นระบบออนไลน์ 

3. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม โดย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรโดยคณะ

กรรมการฯ มีวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังด าเนินการส ารวจข้อมูล

เพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปีจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่าน

การศึกษาในหลักสูตร แหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการใช้

แบบสอบถาม และวิพากษ์ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ

ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

5. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

วิเคราะหป์ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผล

การด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ว่าบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

หรือไม่ โดยออกแบบสอบถามข้อมูลจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต หลังจากนั้นน าผลการ

วิเคราะหม์าปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ/หรอืการการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

หลักสูตรได้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) แต่ละรายวิชา โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย

ของรายวิชาและแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curricurum mapping) เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
การประเมิน และพัฒนาผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1 . แสดงออกซึ่ งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

x คุณธรรม จรยิธรรม 

x ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ 

 

2 . สามารถประยุกต์ความรู้ ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์

และบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

x ด้านความรู้ 

x ทักษะทางปัญญา 

x ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ 

 

3. สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

x ด้านความรู้ 

x ทักษะทางปัญญา 

x ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ 
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x ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ 

4.แสดงภาวะผู้น าในการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งใน

และนอกสถานบริการ 

x ด้านความรู้ 

x ทักษะทางปัญญา 

x ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ 

x ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ 

5.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม 

x ด้านความรู้ 

x ทักษะทางปัญญา 

x ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ 

6. สามารถสื่อสาร และท างานรว่มกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

x ด้านความรู้ 

x ทักษะทางปัญญา 

x ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ 

x ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผดิชอบ 

โดยรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ระบุข้อมูลที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (expected learning 

outcomes; ELO) 
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแตะละหัวข้อในรายวิชา 
3. หัวข้อการเรียนการสอน (learning topic ) และกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. วิธีการประเมินในแต่ละหัวข้อการเรียนการสอน รวมถึงเกณฑ์การประเมินของรายวิชา 
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ในส่วนของ มคอ. 3 ของแต่ละวิชามีความเช่ือมโยงผลการเรียนรูต้่อกัน เพื่อสร้างทักษะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการบูรณาการการเรยีนรู้วิชาชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกงาน (Professional Training) 

วิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ 
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์   ชีววิทยา 1      ฟิสิกส์ทางการแพทย ์   ว่ายน้ าและการช่วยชีวิตทางน้ า    
หลักการจัดการสุขภาพ    หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน   จิตวิทยาปฏิบัตกิารฉกุเฉินการแพทย์ พยาธิสรีรวิทยา  
ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน   ชีวเคมีพื้นฐาน     จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักการกายวิภาคศาสตร์   สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน 
 

วชิาเฉพาะด้าน(กลุ่มวิชาชีพ) และกลุ่มวิชาเอก 

      กลุ่มวิชาเอก 

หัตถการทางฉกุเฉินการแพทยข์ั้นพื้นฐาน  การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน            ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน   ปฏิบัติการดแูลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉนิ 

อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉกุเฉินการแพทย์ การยกและการเคลื่อนย้าย           การปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์         การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์1 

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1   การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1            หัตถการทางฉกุเฉินการแพทยข์ั้นสูง        การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงู  

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2     การแปลผลคลืน่ไฟฟา้หัวใจส าหรับนกัฉุกเฉินการแพทย ์      การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2   ภาคนิพนธ ์ 

การปฏิบัติการฉกุเฉินในสถานการณ์จ าลอง  การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน            กฎหมาย จริยธรรม และนิตเิวชศาสตร์     การจัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภัย   

การวิจัยด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน   การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์2             สัมมนา     การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์3 

การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์4   

กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 
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วิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรบันิสิตรหัส 60) 
001101   การใช้ภาษาไทย 001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 002201   พลเมืองใจอาสา   
002202   สังคมพหุวัฒนธรรม 003201   การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 003202   การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    004101   ศิลปะในการด าเนินชีวิต 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ (ส าหรบันิสิตรหัสต่ ากวา่ 60) 
กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                 กลุ่มวิชาพลานมัย        กลุ่มวิชาบูรณาการ 
- ทักษะภาษาไทย  - อารยธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น  - กอล์ฟ  - ตะกร้อ  - ฟุตบอล  - ศิลปะการป้องกันตัว  - ชีวิตและสุขภาพ 
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  - พะเยาศึกษา   - เกม  - นันทนาการ - บาสเกตบอล - ลีลาศ   - การจัดการการด าเนินชีวิต  
- ภาษาอังกฤษพัฒนา      - บริหารกาย - ซอฟท์บอล - ฟุตบอล     - ทักษะชีวิต 
       - กิจกรรมเข้าจังหวะ -เทนนิส  - วอลเลย์บอล 
       - ว่ายน้ า  - เทเบิลเทนนิส - แบดมินตัน 
 

วิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรบันิสิตรหัสต่ ากว่า 60) 
กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์       กลุ่มวิชาบูรณาการ        
- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ - กฎหมายพื้นฐานเพือ่คุณภาพชวีิต  - สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา - มนุษยกับสิ่งแวดลอม          - อาหารและวิถีชวีิต     - พฤติกรรมมนุษย ์

- ไทยกับประชาคมโลก   - ปรัชญาเพือ่ชีวิต   - คอมพวิเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน    
- วิถีไทย วถิีทัศน   - ภาษาสังคมและวัฒนธรรม  - ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
- การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  - ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย  - คณิตศาสตรส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 
    - ดุริยางควิจกัขณ ์   - พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว 
    - ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  - วิทยาศาสตร์ในการใช้ชวีิตประจ าวัน 
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2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with 
achieving the expected learning outcomes. การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสมกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 
กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 

ระบบและกลไกการด าเนินงาน 

 
แต่ละรายวิชามีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชา 

และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curricurum 
mapping) 
เพ่ือให้ครอบคลุมการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยในแต่ละรายวิชา
ได้มีการถอดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ลงไปใช้เป็นแกนในการพัฒนานิสิตในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบ มคอ 3 ที่ใช้รวมกันให้มีข้อมูลครบถ้วนตาม
มาตรฐานของ AUN QA โดยมุ่งเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของ PLOs, CLOs, วิธีการสอนและการ
ประเมินผลอย่างครบถ้วนเพ่ือให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของการจัดการ
เรียนการสอนนั้นคือ นิสิตและอาจารย์ผู้สอนนั้นเอง ทั้งนี้ มคอ 3 ในแต่ละรายวิชามีการด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในทุกรอบปีการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลป้อนกลับจาก มคอ 5 จากการด าเนินการ
ของปีการศึกษาก่อนหน้าเป็นประเด็นในการปรับปรุง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดท าตาราง
เปรียบเทียบ (Maxtrix) หลักสูตรกับรายการปฏิบัติการแพทย์/ ขีดความสามารถด้านความรู้ ตามแนบท้าย
คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินปี พ.ศ.2556 เพ่ือให้รายวิชาตรงกับความรู้ความสามรถในเกณฑ์ที่ สพฉ. 
ก าหนดไว้  ซึ่งในปีนี้สาขาวิชาได้มีการวางแผนและการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ประชุมร่วมกับ
คณะอ่ืนๆ  เพ่ือให้หลักสูตรปรับปรุง พศ.2564 มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตรงตามความ
ต้องการของตลาดและมีความทันสมัย 
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ขีดความรู้ความสามารถดา้นความรู้ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์หกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

ขีดความรู้ความสามารถด้านความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายวิชา

ขีดความสามารถ

323111

ศัพท์ทาง

การแพทย์ 

Medical 

Terminology

1(1-0-2)

323131

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 

Emergency 

Medical 

System 

2(2-0-4)

323141

หลักการจัดการ

สุขภาพ 

principle of 

health 

Management 

2(2-0-4)

323142 

หลักวิทยาการ

ระบาด principle

 of pidemiology

 3(2-2-5)

323143

จิตวิทยา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์

Psychology of 

Emergency 

Medical 

Operation  

3(3-0-6)

323244 

หลักการดูแล

สุขภาพ  

Principle of 

Health Care 

3(2-2-5)

323246 

พยาธิสรีรวิทยา  

Pathophysiology

 

3(2-2-5)

323312 

การซักประวัติ 

การตรวจร่างกาย

และอาการวิทยา 

History taking 

Physical 

Examination 

and 

symptomatolog

y 

2(1-4-4)

ข้ันเตรียม Preparatory 

มีความรู้ เข้าใจ น าไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอด

ต่อได้ใน 

-ระบบการแพทย์ก่อนถึง ร.พ.

√ √

 -การดูแลความปลอดภัยของตนเอง รู้เร่ืองการ

รักษาพยาบาลและกฎหมายและจริยธรรมเพ่ือ

เพ่ิมพูน

คูณภาพท้ังของตนเอง ผู้ป่วยและสังคม

1.ระบบการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล(EMS 

Systems) 

มีความรู้ เข้าใจ ปฎิบัติได้และถ่ายทอดต่อได้ใน

ด้าน 

□ ประวัติความเป็นมาของระบบ EMS

√

□ ระบบ EMS systems √

บทบาทหน้าท่ี/ความรับผิดชอบ/เกณฑ์วิชาชีพ 

เหมือนระดับก่อนหน้าน้ี 

□ หลักการและแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพ

√

□ ความปลอดภัยของผู้ป่วย √

□ โครงสร้างของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ √

2. งานวิจัย Research 

มีความรู้ เข้าใจในงานวิจัยและน าไปปฎิบัติได้

จริงตามหลักฐานอ้างอิงทางการแพทย์

(evidence-based practice)

3. ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน 

Workforce safety and wellness 

มีความรู้ เข้าใจ น าไปปฎิบัติและถ่ายทอดต่อได้

ในด้าน 

□ ระบบป้องกันความปลอดภัยตามาตรฐาน IC

√

□ ชุดสวมป้องกันตนเอง √

□ ระบบจัดการความเครียด √ √

○การดูแลเก่ียวกับผู้ตาย 

□ ป้องกันผลกระทบจากการบาดเจ็บ

□ อันตรายจากการยกและเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

□ การควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ √

□ หลักการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลของ นฉพ. √

4. เอกสาร Documentation 

มีความรู้ เข้าใจ น าไปปฎิบัติและถ่ายทอดต่อได้

ในด้าน 

□ เขียนบันทึกเวชระเบียน รายงานส่ิงท่ีเขียน

ทางการแพทย์และวิเคราะห์ได้

323141 

หลักการ

จัดการ

สุขภาพ 

2(1-2-3) 

323131 

ระบบ

การแพทย์

ฉุกเฉิน

2(2-0-4) 

323142 

หลักการ

ดูแล

สุขภาพข้ัน

พื้นฐานใน

ภาวะ

ฉุกเฉิน 

3(2-2-5) 

323111 

หัตถการ

ทาง

ฉุกเฉิน

การแพทย์

ขัน้พื้นฐาน 

2(1-2-3) 

323112 

การช่วย

ฟื้นคนืชีพ

ขัน้พื้นฐาน 

2(1-2-3) 

 

323191 

ปฏิบัติ 

การ

ดูแล

สุขภาพ

ขัน้

พื้นฐาน

ในภาวะ

ฉุกเฉิน 

1(0-4-

2) 
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ขีดความรู้ความสามารถดา้นความรู้ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์หกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 

 
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. ในการออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 
 [1, 2] 
 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme specifications) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ 
และจัดท าแผ่นพับของสาขาวิชา ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถใช้ข้อก าหนดหลักสูตร
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกหลักสูตร และสถาบันการศึกษา เพ่ือการวางแผนศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ มีเฟสบุคของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   เฟสบุค Paramedic UP คือ   
https://www.facebook.com/ParamedicPhayao/                             

รายวิชา

323312

เทคนิค

หัตถการ 1 

Procedure  

l

2(1-4-4)

323314 

การช่วยฟ้ืน

คืนชีพ 1

Life Support 

1 

2(1-4-4)

323321 

เทคนิค

หัตถการ 2 

Procedure 

Technique 

II 

3(2-4-6)

323322

การช่วยฟ้ืน

คืนชีพ 2 

Life Support 

II 

2(1-4-4)

323325 

การตรวจ

คล่ืนไฟฟ้า

หัวใจ EKG 

Monitoring 

2(1-4-4)

323332

การปฏิบัติ

การแพทย์

ฉุกเฉิน

Emergency 

Medical 

Operation 

3(2-4-6)

323391

การฝึกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย์ 1

Training of 

Emergency 

Medical 

Operation l

3หน่วย

323492 

การฝึกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย์2 

Training of

 

Emergency

 Medical 

Operation 

ll 

9หน่วย

323493

 การฝึกงาน

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย์3 

Traing of 

Emergency

 Medical 

Operation 

lll

 9 หน่วย

323143

จิตวิทยา

ปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน

การแพทย์

Psychology 

of 

Emergency 

Medical 

Operation  

3(3-0-6)

สมรรถนะตามอศป.

1. การแยกบุคคลออกจากส่ิงอันตราย /การใช้อุปกรณ์

พิทักษ์

บุคคล

(body subtance isolation/person protective 

equipment)

√ √ √

2.การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน (assessment)

2.1 การประเมินเบ้ืองต้น(innitial assessment) √ √ √

2.2 การคัดแยกผู้ป่วย(triage) √ √ √

2.3 การประเมินมุ่งส่วนส าคัญ(focused assessment)
√ √ √

2.4 การประเมินการบาดเจ็บ/ตรวจร่างกายอย่างรวดเร็ว

(rapid trauma assessment/rapid physical exam)

√ √ √

2.5 การประเมินอย่างละเอียด (detailed assessment)
√ √ √

2.6 การประเมินต่อเน่ือง(ongoing assessment) √ √ √

3 เทคนิคการจักทางหายใจ (airway techniques)

3.1 การใช้อุปกรณ์พยุงทางหายใจ (airway adjunct) √ √ √

3.1.1 การสอดใส่อุปกรณ์พยุงทางหายใจท่ีมุ่งให้เข้าไป

ในคอหอยส่วนปาก(oropharyngeal airway)
√ √ √ √

3.1.2 การสอดใส่อุปกรณ์พยุงทางหายใจท่ีมุ่งให้เข้าไปในคอ

หอยส่วนจมูก(nasopharyngeal airway)
√ √ √ √

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้สมรรถนะสอดคล้องกับอศป . (นฉพ.)

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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รูป 2.3 -1 ภาพแสดงหน้าเวปเพจเฟสบุ๊ค สาขาปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์   รปู 2.3 - 2  แผ่นพับสาขาวชิาปฏบิตัิการฉุกเฉิน
การแพทย์                                                                                                  

 นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าถึงข้อก าหนดของหลักสูตร ผ่านเว็บไซต์คณะ คู่มือนิสิต หรือ
สอบถามจากนักวิชาการ การศึกษาของคณะได้    
 ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการจัดท าประมวลรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ซึ่งประกอบด้วย
ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการสอน และวิธีการวัดและประเมินผล นิสิตสามารถดาวน์
โหลดประมวลรายวิชาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (REG) และจัดประชุมสาขาวิชาทุกเดือน 
 ในการสัมภาษณ์นิสิตแรกเข้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแทย์ ได้จัดสัมภาษณ์นิสิต และ
ผู้ปกครองเป็นรายบุคคล  แต่ในปีการศึกษานี้ ได้มีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากสถานกาณ์โควิด-
19 เราจึงได้จัดการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ร่วมด้วย อธิบายรายละเอียดของหลักสูตรพร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิตได้ซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักสูตรยิ่งขึ้น  
 
  
ตารางAUN 2.3 -1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรได้ 
 

Stakeholders  ช่องทางการสื่อสาร ผลการประเมิน 

อาจารย์  
 

1. คูม่ือหลักสูตร 

2. ประชุมอาจารย์ 
1. ไม่ครอบคลุม 

2. การรับรู้ 80% 

ครูแนะแนว 1. เวปไซต์  
2. แนะแนวสัญจร 

 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 

ข้อมูลหาง่าย น่าสนใจ 

 

ผู้ปกครอง 1.วันสัมภาษณ์นิสิต ได้ช้ีแจงผู้ปกครอง
ให้ทราบ 

2. วันพบผู้ปกครอง 

3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 

-วันสัมภาษณ์นิสิต ผู้ปกครองมีโอกาสซักถามข้อสงสัยทันที 

- วันพบผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลและมีโอกาสสอบถามใกล้ชิด 
-ข้อมูลในแผ่นพับชัดเจน 

นิสิตปัจจุบัน 1.วันสัมภาษณ์นิสิต ช้ีแจงให้ทราบว่ามี
การเรียน การสอนอย่างไร  
2. วันปฐมนิเทศ 

3. คูม่ือนิสิต 

นิสิตบางคนขาดความเข้าใจในสาขาวิชานี้ หลังจากสัมภาษณ์มี
โอกาสซักถามจึงมีความเข้าใจสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์มากยิ่งขึ้น 
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Stakeholders  ช่องทางการสื่อสาร ผลการประเมิน 

ครูพี่เลี้ยงประจ า
แหล่งฝึก 

1.จัดโครงการปฐมนิเทศครูพี่แหล่ง 

2. จัดท าคู่มือ ฝึกงาน และมคอ.4 ให้ครู
พี่เลี้ยง 

การรับรู้ 90%  

 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

ระบบและกลไกการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้จัดท าวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) และจัดท าแผนที่การ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) [มคอ.2 
หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.  2564 หน้า 68-72] และมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 ชัดเจน ทุกรายวิชาจะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (CLOs) และถ่ายทอดไปยังนิสิตในวันปฐมนิเทศรายวิชาออนไลน์ผ่านระบบ 
MS team ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
รายวิชาก าหนด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ควบคุมก ากับให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
หลังจากได้รับข้อมูลผลการด าเนินการแต่ละรายวิชาที่ผู้รับผิดชอบรายวิชารายงานใน มคอ.5 มคอ.6 พร้อม
กับผลการทวนสอบและผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิตแล้ว ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องพิจารณาผลที่
เกิดขึ้นในแต่ละรายวิชากับวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนดไว้ เพ่ือดูว่าวัตถุประสงค์แต่ละ
รายวิชาได้มีส่วนผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาตามวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs, sPLOs) อย่างแท้จริง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะต้องส่งข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้รับผิดชอบรายวิชา/ ทีมผู้สอน  เพื่อปรับวิธีการ
สอนและการประเมินผล 
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2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are 
integrated. หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม (ตั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ระบบและกลไกการด าเนินงาน 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้

จัดท าแผนการเรียน โดยล าดับรายวิชาก่อนและรายวิชาหลังอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานใน
วิชาชีพที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่จะต่อยอดซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการประยุกต์ความรู้ทางด้านฉุกเฉิน
การแพทย์ชั้นสูง นอกจากนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการปฏิบัติการโดยทุกรายวิชาของหมวดวิชา
เฉพาะมีการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตสามารถเกิดทักษะ ความช านาญ 
สามารถน าความรู้ไปให้บริการกับประชาชนได้จริง หลักสูตรได้ก าหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิตของหลักสูตร 
เช่น หน่วยงานราชการ ผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความเท่าทันกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
ความก้าวหน้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจัดท าแผนการเรียนของนิสิตประจ าปีการศึกษาแต่ละปี 
เพ่ือให้นิสิตมีล าดับรายวิชาก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานและสามารถน าความรู้ไปต่อ
ยอดในรายวิชาต่อไป และมีการเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จ
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้นักศึกษาได้เห็นภาพการท างานใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนระบบและขั้นตอนในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งระบบขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีระบบจัดการศึกษาเป็นแบบหน่วยกิต มี 3 ภาคการศึกษา 
โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ในปีการศึกษาที่ 1 ของทั้ง 2 
หลักสูตร ไม่มีการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดรายวิชาของหลักสูตร พ.ศ.2564 เรียงตามล าดับองค์ความรู้
และเนื้อหาที่ส าคัญในการปูพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
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ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องก่อน โดยนิสิตจะเรียนวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นพ้ืนฐาน ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จากนั้นจะเข้าสู่เอกบังคับ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ไปจนถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะมีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นล าดับขั้น 

 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงความต้องการและความถนัดใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนิสิต โดยก าหนดให้มีรายวิชาให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตาม
ความสนใจ ได้แก่  

รายวิชาเอกเลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ดังต่อไปนี้ 

323111 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน 

Basic Paramedic Procedure  

2(1-2-3) 

323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

Basic Life Support  

2(1-2-3) 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

Practicum in Basic Emergency Health Care 

1(0-4-2) 

323213 อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉินการแพทย์ 

Approaches to Emergency Symptomatology 

2(1-2-3) 

323232 การยกและการเคลื่อนย้าย 

Lifting and Moving  

2(1-2-3) 

323233 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

Emergency Medical Operation 

2(1-2-3) 

323292 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

5 หนว่ยกิต 

(375 ช่ัวโมง) 

323314 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1 

Emergency Medical Care I 

2(1-2-3) 

323315 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

2(1-2-3) 
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323321 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสงู 

Advance Paramedic Procedure  

2(1-2-3) 

 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 

Advance Life Support  

2(1-2-3) 

 

323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจส าหรับนักฉุกเฉินการแพทย์ 

Electrocardiography Interpretation for Paramedic 

2(2-0-4) 

 

323324 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-2-3) 

 

323325 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2 

Emergency Trauma Care II 

2(1-2-3) 

 

323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลอง 

Simulation for Emergency Operations 

2(1-2-3) 

323334  การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

 Research of Emergency Medicine 

2(2-0-5) 

 

323335 กฎหมาย จรยิธรรม และนิติเวชศาสตร์ 

Law Ethics and Forensic Medicine 

3(2-2-5) 

323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster 

2(1-2-3) 

 

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

Senior Research Project for Paramedic 

1(0-2-4) 

323393 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Training of Emergency Medical Operation lI 

5 หนว่ยกิต 

(375 ช่ัวโมง) 

323438 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

323494 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Training of Emergency Medical Operation III 

8 หนว่ยกิต 

(600 ช่ัวโมง) 

323495 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 

Training of Emergency Medical Operation IV 

8 หนว่ยกิต 

(600 ช่ัวโมง) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตสามารถ        

เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following 
an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามข้ันตอนที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัยเป็น
ปัจจุบันและมีความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ภายหลังด าเนินการหลักสูตรมี

การปรับปรุงย่อยระดับรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานั้น 
จะมีการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต รวมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
บัณฑิตที่ได้จากการไปนิเทศในสถานที่ปฏิบัติงานของนิสิตจะถูกรายงานไปยังอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังจากนั้นผู้ประสานงานรายวิชาจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ เช่น น าไปปรับปรุง
วัตถุประสงค์รายวิชา (CLOs) กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ผู้สอน สื่อการสอนและอ่ืนๆ โดย
จะต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุงพร้อมเหตุผลในเอกสารแสดงรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชา ก่อน
น าเข้าพิจารณาในทีมอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

ในปีการศึกษา 2564 ได้เริ่มเข้าสู่วงรอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบ 5 ปี โดยการปรับปรุง
หลักสูตรได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนดทุก 5 ปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ที่
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 
นอกจากนี้การปรับปรุงรอบนี้ด าเนินตามแนวคิดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ และคณะได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร และติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ การด าเนินการเป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่ได้ก าหนดไว้หนด หลักสูตรที่ปรับใหม่ 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ซึ่งจะ
เริ่มรับนิสิตในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 
2564 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to-date, and made available and communicated to 
all stakeholders. 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with 
achieving the expected learning outcomes. 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 
stakeholders, especially external stakeholders. 

3 

2.4  The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

3 

2 . 5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

3 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 
2564 

2 . 6  The curriculum to have option( s)  for students to pursue major and/or 
minor specialisations.       

3 

2 . 7  The programme to show that its curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and that it remains up- to-date and 
relevant to industry.    

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 3 Teaching and Learning Approach 
 

Sub Criterion 3 
1. The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 

all stakeholders.  It is also shown to be reflected in the teaching and learning 
activities. 

2. The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3. The teaching and learning activities are shown to involve active learning by  
the students. 

4. The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how 
to learn, and instilling in students a commitment for life- long learning  
( e. g. , commitment to critical inquiry, information- processing skills, and  
a willingness to experiment with new ideas and practices). 

5. The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

6. The teaching and learning processes are shown to be continuously improved  
to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to  
the expected learning outcomes. 
 

 

ผลการด าเนินงาน   

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 
all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities
. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 



55 

 

ปรัชญาของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นศาสตร์แห่งการใช้ความรู้และทักษะ ในการ
จัดการปัญหาด้านสุขภาพฉุกเฉินของประชาชน ประยุกต์ใช้วิทยาการและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการดูแล
รักษา แก้ปัญหา วางแผน สื่อสาร และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามบริบทของสังคมไทย ให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้น าชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และคณาจารย์ รวมทั้งนิสิตปัจจุบันหลายช่องทาง 
ดังนี้ ทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา แผ่นพับแนะน าคณะที่ส่งไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2564 เล่มหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ การประชุมผู้ปกครองในช่วงวันปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ การประชาสัมพันธ์ ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ และในที่ประชุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบข้อมูลด้านปรัชญาของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 
 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2564 เป็นหลักสูตร

ที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน เนื่องจากในสองปีการศึกษาที่ผ่านมาประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ covid-19 หลักสูตรจึงได้ออกแบบการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนมากข้ึน โดยจัดเป็นการ
เรียนการสอนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน และก าหนดตารางเรียนชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ของสาขาในแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางใน
การเรียนการสอนแบบออนไลน์หลายช่องทาง เช่น การใช้โปรแกรม MS team Zoom  เป็นต้น  

ส่วนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
1) ในระยะก่อน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและทีมอาจารย์ผู้สอน น าข้อมูลผลการประเมิน

รายวิชา ข้อมูลย้อนกลับ ผลการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมามาทบทวน จากนั้นน ามาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดกลยุทธ์การประเมินผล 

2) ในระยะด าเนินการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดช่องทางการรับข้อมูลย้อนกลับจาก
นิสิตใน มคอ.3 มคอ.4 (course specification) ในชั่วโมงปฐมนิเทศรายวิชาที่ต้องก าหนดให้มีทุกวิชา 
ภายหลังชี้แจงรายละเอียดของวิชาแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถาม 
รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่าง ทั้งในส่วนเค้าโครงเนื้อหา ตาราง
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ใบงาน การมอบหมายงาน การประเมินผล และระบบ
สนับสนุนการเรียนออนไลน์ นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะชี้แจงให้นิสิตทราบสิทธิของนิสิต 
ประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับและช่องทางการให้ข้อมูลย้อนกลับในระหว่างภาคการศึกษาเพ่ือจะได้
น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทีมผู้สอนทุกคนจะเปิดโอกาสให้นิสิตให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีการต่างๆ  

3) ในระยะสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทุกรายวิชาได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการ
ประเมินรายวิชาในตารางด้วย กิจกรรมที่จัดเป็นส่วนใหญ่ คือ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบ
แบบประเมินผลในระบบออนไลน์ (reg.up.ac.th) และการให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง  
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ส าหรับในปีการศึกษา 1/ 2564 นิสิตมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะน าข้อมูลดังกล่าวไปด าเนินการต่อไป ส่วนการให้ข้อมูล
ย้อนกลับนิสิตทั้งในทางบวกและเพ่ือการพัฒนา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ 3 ลักษณะ คือ  

1) การให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างเรียนและการท ากิจกรรมในชั้นเรียนออนไลน์ เป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับด้วยวาจา  

2) การให้ข้อมูลย้อนกลับกับชิ้นงาน/ กิจกรรมที่นิสิตท าที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนจะ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 1-2 สปัดาห์ตามแนวทางของหลักสูตร  
3) การกระตุ้นให้เพ่ือนนิสิตมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับ อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายให้เพ่ือนนิสิตมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อมูลย้อนกลับต่อการน าเสนอผลงานหรือชิ้นงานทั้งด้วยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by 
the students. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้จัดการเรียน

การสอนโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ในหลักสูตรปรับปรุง 2564 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ใน มคอ.3, มคอ.4 (course specification) ทั้งนี้ 
หลักสูตรฯ วางแผนติดตามผลการทวนสอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในทุกรายวิชา เพราะในการ
ทวนสอบจะมีการระบุข้อมูลย้อนกลับในเรื่องกลยุทธ์การสอนไว้ นอกจากนี้หลักสูตรยังได้วางแผนพัฒนา
ให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุกในการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษาไม่
เกิดความรู้สึกอ่อนล้า (IT fatique) โดยการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  (online learning) 
และผสมผสาน (blended learning) อย่างมีประสิทธิภาพ" วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-
16.00 น. วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อและ
สารสนเทศ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนน า AHE (Senior 
Fellow) ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงลึกที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
1. การมีส่วนร่วมของนิสิตในการถามตอบในชั้นเรียน 
2. การสัมมนา และการน าเสนอ 
3. การค้นคว้าด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม 
4. การลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชาเทคนิคหัตถการซึ่งมีการฝึกทักษะ

การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการกับหุ่นจ าลองในทุกหัวข้อในรายวิชา และสถานการณ์จ าลอง เช่น รายวิชา 
การจัดการสาธารณภัย 

5. การสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. การท าวิจัยในหัวข้อที่รับผิดชอบ  

เป็นต้น 
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3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., 
commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น 
การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและประมวลผลข้อมูล การน าเสนอ
แนวความคิดใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ) 
กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้แต่ละรายวิชามีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ปัญหาเป็นโจทย์ 
และให้นิสิตแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหา ผ่านการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพตาม
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการได้ฝึกให้นิสิตรู้จักกระบวนการการวางแผนการทดลอง ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาสมรรถนะแห่งวิชาชีพ เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง 
การสรุปผล และการน าองค์ความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้จากช่องทางต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย 
สื่อ สารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และอ่ืน ๆ 
  ในปีการศึกษา 2564 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท าให้
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบเหมือนที่ผ่านมา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิต
ในการฝึกปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรและมีเหตุผล ซึ่งมีผลการประเมินกิจกรรมของ
นิสิตอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้การเรียนในปัจจุบันเป็นการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 นิสิตต้องอาศัยความสามารถด้านไอที/ ดิจิตอล (information technology & 
digital literacy) ตั้งแต่การค้นคว้า การจัดท าชิ้นงาน การท ากิจกรรมกลุ่ม จากการประเมินพบว่านิสิต
บางส่วนยังมีข้อจ ากัดเรื่องการใช้เทคโนโลยี ท าให้เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะนี้ ส าหรับนิสิตในปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรใช้วิธีการพัฒนาโดยให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมกับการสอน
ในวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการศึกษาเฉพาะทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรมีแผนเพ่ิมเติม โดยการสนับสนุนให้แต่ละรายวิชามีการ
น านิสิตไปศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติงานในสถานที่จริง เช่น ศูนย์กู้ชีพฟ้ามุ่ย ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ผ่านการจัดท าโครงการการศึกษานอกสถานที่ของรายวิชาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ให้แก่นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและสัมผัสประสบการณ์จริง 
 
3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและ
ความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย และการศึกษาเฉพาะ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน มอบหมายให้นิสิตท าโครงการโดยการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ท าให้นิสิตได้พัฒนา
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระ ในการพัฒนา
ความคิดใหม่ๆในการท าวิจัย เช่น การพัฒนาโปรแกรมหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพฉุกเฉิน เป็นต้น ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินรายวิชาของนิสิตกว่าครึ่ งอยู่ในระดับปาน
กลางข้ึนไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้น าปรัชญาของหลักสูตรที่เน้นนวัตกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(innovation based learning) ดังนั้นรายวิชาจึงน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดเรียนการสอน  
ส าหรับการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรฯ วางแผนจะประเมินผลลัพธ์ดังกล่าวตามแผนที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งวางแผนติดตามทักษะดังกล่าวจากผู้ใช้บัณฑิตเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved 
to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected 
learning outcomes. กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
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กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มี ELO ของหลักสูตรจ านวน 
8 ข้อ และเพ่ือให้ บรรลุ ELO ทั้ง 8 ข้อ หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับ ELO ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ ด้วยวิธีการสอน เช่น การท างานเป็นกลุ่ม การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ระหว่างการสอน การจัดกิจกรรมเน้นเรื่องพหุวัฒนธรรม การปลูกฝังภาวะผู้น า ความรักองค์กร วิชาชีพ 
และการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยการเชิญวิทยากรจากหลายสาขาวิชาชีพ มาช่วยบรรยายให้
นิสิตฟังในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน การฉุกเฉินการแพทย์  ค าสั่ง กฎ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ สอนด้วย
การบรรยายภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ การฝีกงาน การศึกษาดูงาน การออกฝึกปฏิบัติงาน การท า
โครงงาน เพ่ือฝึกทักษะทางวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์และสอนให้นิสิตรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านฉุกเฉินการแพทย์และการด าเนินชีวิตภายใต้พหุวัฒนธรรม 

3. มีความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่ทันสมัย มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการฉุกเฉินการแพทย์ในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สอนด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติ การฝีกงาน การศึกษาดูงาน การออกฝึกปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากปัญหา (Problem base 
learning) เพ่ือฝึกทักษะทางวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์และสอนให้นิสิตรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านฉุกเฉินการแพทย์ 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ พร้อมแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวต่อการเป็นทั้งผู้น าและผู้ตาม ด้วยวิธีการสอน 
เช่น การท างานเป็นกลุ่ม การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการสอน การจัดกิจกรรมเน้นเรื่อง
พหุวัฒนธรรม การปลูกฝังภาวะผู้น า และการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยการเชิญวิทยากร 
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ผู้น าศาสนา ผู้น าท้องถิ่น มาพูด และบรรยายให้นิสติฟังในประเด็นที่เกี่ยวกับการสรา้งความเข้าใจใน

การใชชี้วิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

และแปรความหมายอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทันสื่อ สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้ง

ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการสอน เช่น 

การท าวิจัย การจัดกิจกรรมเน้นเรื่องพหุวัฒนธรรม การฝกึปฏิบัติการสื่อสารทั้งการสื่อสารแบบ

กลุ่มและแบบรายบุคคล ผลิตสื่อและนวตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 

6. รู้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยการสอนสอดแทรกขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการเชญิวิทยากรที่มคีวามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ผูน้ าท้องถิ่น ผูอ้าวุโสใน

พืน้ที่ มาบรรยายใหน้ิสติฟังเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม 

7. สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใชเ้พื่อส่งเสริมการสร้างสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพ และมี

บุคลิกภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม สอนดว้ยการบรรยายภาคทฤษฎีควบคู่

กับการปฏิบัติ การออกฝกึปฏิบัติงาน การเรียนรู้จากสถานการณเ์ฉพาะต่างๆในห้องฉุกเฉิน รถกู้

ชีพ และศนูย์สั่งการ 

8. สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพการแพทย์ฉุกเฉินและเลอืกใช้มาตรการป้องกันการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งในระดับบคุคลและชุมชนได้ตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงการวางแผน

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นได้ โดยประยุกต์ใชค้วามรู้ทางการแพทย์ 

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ ประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน สอนดว้ย

การบรรยายภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ การฝกีงาน การศกึษาดูงาน  การท าโครงงาน เพื่อฝึก

ทักษะทางวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการตัง้แตป่ีการศกึษา 2564 การด าเนินการมกีาร

ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องโดยเฉพาะในส่วนของกระบวนจัดการเรียนการสอนตามสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนตามวงจร PDCA มีการปรับปรุง

หลักสูตรตามวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของคณะอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับในปีการศกึษา 2564 ที่มสีถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หลักสูตรได้มกีาร

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ท าให้อาจารย์ได้พัฒนาความสามารถในการสอน การท าสื่อ การใชส้ื่อออนไลน์ บุคลากรได้พัฒนา

ความสามารถในการประสานงานออนไลน์ ท าให้การจัดการเรียนการสอนโดยรวมสามารถ

ด าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตทุกคนมีผลการเรียนรู้ที่ดี สามารถเลื่อนไปเรียนในช้ันที่สูงขึ้น 

และส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรก าหนดได้โดยต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 2.00 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 
2564 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated 
to all stakeholders.  It is also shown to be reflected in the teaching and 
learning activities.       

3 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to 
participate responsibly in the learning process.       

3 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by 
the students. 

3 

3.4  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, information- processing skills, and  
a willingness to experiment with new ideas and practices).       

3 

3. 5  The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, 
new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3 

3. 6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning outcomes.       

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 4 Student Assessment 
 
Sub Criterion 4 

1. A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and  
the teaching and learning objectives. 

2. The assessment and assessment- appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

3. The assessment standards and procedures for student progression and  
degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and 
applied consistently. 

4. The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and 
fairness in assessment. 

5. The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

6. Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
7. The student assessment and its processes are shown to be continuously 

reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes. 
 

 

ผลการด าเนินงาน   
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching 
and learning objectives. มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
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กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 

หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อต้องจบสายวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักเรียนต้องมี
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินศักยภาพทางด้านวิชาการโดยการสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าศึกษา
พบว่านักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง แต่มีความรู้ในด้าน ภาษาอังกฤษ 
ต่ า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ให้มีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมในชั้นปีที่ 1 เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องใช้เมื่อเรียนเนื้อหาวิชาการแพทย์ 
  หลักสูตรและทุกรายวิชาในหลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่การรับเข้า การติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างศึกษาและเมื่อส าเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยในการรับนิสิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตร วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
ผู้สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพ่ือประเมินคุณสมบัติ ความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ในส่วนของคณะได้
มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตประจ าตัวนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีของสาขาวิชา เพ่ือให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียน สาขาวิชาได้แบ่งนิสิตออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ เรียนดี ปานกลาง และอ่อน และมีการติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกเทอม ได้ท ากิจกรรมพ่ีสอน
น้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน และได้จัดเตรียมการติดตามประเมินผลนิสิตเมื่อจบการศึกษา โดยเตรียมจัดท าแฟ้ม
ประวัตินิสิต ภาวะการณ์ได้งานท า และเตรียมข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต เพ่ือ
ท าการประเมินแบบครบวงจร และสะท้อนผลการประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและ
พัฒนาระบบการรับเข้านิสิต 
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หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 และ ELO ของหลักสูตร 
ได้จัดการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ELO ไว้ โดยก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการประเมินและติดตาม 
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาของนิสิต ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การท ารายงาน การน าเสนอ การฝึกปฏิบัติ ซึ่งรายวิชาของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น
รายวิชาที่มีการปฏิบัติ เช่น 323111 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 323321 หัตถการ
ทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง 2(1-2-3) 323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 2(1-
2-3) เป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เป็นการฝึกให้นิสิตคิดเป็น ค้นคว้ารายงานได้ ปฏิบัติด้วยตนเอง เขียน
รายงานด้วยตนเอง น าเสนอได้ โดยอยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการวัดผลจะมีการวัดที่
ผลงาน คือ รายงาน และการน าเสนอผลงาน และจะวัดความรับผิดชอบ ในการวัดผลประเมินผลจะ
ประกาศคะแนนให้นิสิตได้รับทราบเป็นระยะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ การ
ออกแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ของนิสิตจะออกแบบให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ ELO ซึ่งน ามา
จาก มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา ตลอดจนติดตามผลการเรียนรู้จากรายงานผลการศึกษาของ
นิสิตแต่ละคน ตามท่ีปรากฏใน มคอ. 5 หรือ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา  
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, and applied consistently. มีนโยบายการประเมินผล
และการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  หลักสูตรได้ให้โอกาสนิสิตเข้าถึงกระบวนการมีความสงสัยข้องใจในผลการเรียนสามารถสอบถาม
ได้โดยตรงกับผู้สอน หรือสามารถยื่นค าร้องขอตรวจสอบคะแนนหรืออุทธรณ์ผลการเรียนได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ของคณะเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ตรวจสอบผลการเรียนหรือกระดาษค าตอบของนิสิต
หลังจากท่ีนิสิตทราบคะแนนจากอาจารย์ประจ าวิชาแล้ว  

หลักสูตรมีระบบการรับและการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนิสิตผ่านหลายช่องทาง 
เช่น การร้องเรียนผ่านระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา โทรศัพท์ E-mail Line และนิสิตสามารถเข้าร้องเรียน
ได้โดยตรงกับงานหลักสูตร โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดของนิสิตจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. นิสิตร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรได้แจ้งกับนิสิตในช่วงของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
2. หลักสูตรรับข้อร้องเรียนและน าเสนอต่องานวิชาการเพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการ 

ประจ าหลักสูตร 
3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียนให้กับนิสิตและเสนอให้ 
ฝ่ายวิชาการ และคณะได้รับทราบ 
4. น าผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบ 
5. แจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้นิสิตได้รับทราบ ทั้งนี้นิสิตสามารถติดตามความก้าวหน้าในข้อ
ร้องเรียนได้กับงานหลักสูตรได้ตลอดเวลา 

ทุกรายวิชาในหลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับลักษณะวิชา 
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.3 โดยก าหนดอย่างชัดเจนใน
หลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ 
หลักสูตรและทุกรายวิชาในหลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินของแต่ละรายวิชาอย่างเหมาะสมก าหนด
ล่วงหน้า และชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ก่อนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสอบ การ
สาธิต การประชุมกลุ่ม กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม การสังเกต การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
ที่ปรากฏอยู่ใน มคอ.3 
หลักสูตรได้จัดท าวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 8 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียศิลป์ 7) ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และ 
8) ทักษะทางวิชาชีพ [รายละเอียดตาม มคอ.2 หน้า 59-67] 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน เป็นเกณฑ์ที่มีความชัดเจน มีมาตรฐาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียดตาม มคอ.3 
  วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และครอบคุลมทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน 
วิธีการประเมินได้แก่ ประเมินกระบวนการคิด ทดสอบความสามารถในการคิด ประเมินผลงานที่เกิดจาก
กระบวนการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความรับผิดชอบ พฤติกรรม รายละเอียดตาม มคอ.3 

หลักสูตรและทุกรายวิชาในหลักสูตรมีมาตรฐานในการประเมินผู้เรียนโดยสามารถยืนยันความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเท่ียงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายละเอียดตาม มคอ.3 
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4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently. มีมาตรฐานและข้ันตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 
                                                                 

ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและ
การให้ระดับขั้นใช้วิธีการอิงเกณฑ์ที่ก าหนด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะออกแบบการประเมินผล
ตามกลยุทธ์การประเมินผลที่ก าหนดในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) พิจารณาร่วมกับทีมอาจารย์ผู้สอนและ
ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 มคอ.4 (course specification) ในชั่วโมงปฐมนิเทศรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จะแจ้งให้นิสิตทราบทั้งในส่วนการประเมินพฤติกรรม การประเมินชิ้นงาน แบบประเมินที่ใช้ในแต่
ละกิจกรรม สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผล ขอบเขตเนื้อหาที่จะสอบ ก าหนดวันเวลาใน
การสอบ-ส่งงาน ช่องทางการส่งงาน ช่องทางการให้ข้อมูลย้อนกลับ ขั้นตอนการอุทธรณ์ในระหว่างเรียน 
อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจง ท าความเข้าใจเรื่องการมอบหมายงานอย่างละเอียด รวมทั้งแนวการประเมินผล
ชิ้นงานนั้น ๆ และเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นระยะๆ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลรายวิชาด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาจากทีมอาจารย์ผู้สอน ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการประจ าหลักสูตร หลักสูตรจะติดตามผลการศึกษาของนิสิตทุก



67 

 

รายผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทาง website www.reg.up.ac.th หลังจากนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดท า มคอ.5 มคอ.6 และบันทึกข้อมูลระดับขั้นของนิสิตเพ่ือรายงานตามขั้นตอน
ต่อไป 

ส่วนการประเมินการเรียนรู้ระดับหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร คือ นิสิตต้องเรียนครบ
ตามหน่วยกิตตามหลักสูตร 140 หน่วยกิต สอบผ่าน Comprehensive test และมีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

ในปีการศึกษา 2564 การรายงานผลการให้ระดับขั้นทุกรายวิชาเป็นไปตามกระบวนการและก าหนดการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนในการประเมินผล หลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการประเมินผลจากนิสิตทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics , marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and 
fairness in assessment. มีวิธีการประเมินผลที่คลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน การ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้จัดการรายวิชาต่างๆ ส่งรายละเอียดการสอน หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ.4 

และส่งข้อสอบที่จะใช้ประเมินผลการศึกษาให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความสอดคล้องกับ
บทเรียนและเนื้อหาการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 โดยจัดท ารายงานการประชุมที่ลง
รายละเอียดการตรวจสอบทุกรายวิชา ซึ่งอาจส่งให้ผู้จัดการรายวิชาแก้ไขหากพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่นิสิตจ าเป็นจะต้องได้รับการประเมินหลังจากศึกษาครบแล้วเพ่ือให้
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษามีความเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อนักศึกษา ทั้งนี้
เมื่อผู้จัดการรายวิชาเข้าห้องเรียนในคาบแรกเพ่ือชี้แจงค าอธิบายรายวิชาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และการสอบ นิสิตและผู้จัดการรายวิชาสามารถพิจารณาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันที่เหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาได้ 

หลักสูตรมีการประเมินนิสิตในด้านต่างๆ ทั้งช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ มีสัดส่วนการประเมิน
เกณฑ์ และเกรด ซึ่งมีความชัดเจนและแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า การประเมินที่มีมาตรฐาน มีความชัดเจน 
และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร ต่อเนื่องสอดคล้องในทุกรายวิชาตลอดการเรียนของนิสิตทั้งสี่ชั้นปีเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้านของหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลการเรียนทั้งแบบอิงเกณฑ์  
 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses . มีวิธีการประเมินเพ่ือ
วัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่มีความชัดเจน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs, sPLOs) และถูก

ถ่ายทอดลงมาเป็นวัตถุประสงค์ระดับรายวิชา (CLOs) ไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นเป้าหมายส าคัญที่อาจารย์
ผู้สอนและนิสิตจะได้เข้าใจตรงกัน ดังนั้นในการพิจารณา มคอ.3 มคอ. 4 และ course specification 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาวิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ที่แต่ละ
รายวิชาก าหนดขึ้น สามารถน าไปสู่วัตถุประสงค์ระดับหลักสูตรหรือไม่ หากไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์
หรือความเชื่อมโยงได้ จะมีการแจ้งกลับให้ผู้สอนทบทวน  

ในปีการศึกษา 2564 ในกระบวนการพิจารณาก่อนจัดการเรียนการสอน พบว่าวิธีการจัดการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผลทุกรายวิชาสามารถสะท้อนความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตรได้ 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้วางแผนการประเมินติดตามความเชื่อมโยงระหว่างวิธิการวัดประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดการศึกษาด้วย [ตาราง PLOs ของหลักสูตรกับวิธีการวัดประเมินผล มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 หน้า 68-72] 
4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
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กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีการมีประเมินผลที่หลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ทั้งการประเมินผล
วินิจฉัย การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ โดยในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรจะมีการวางแผนการประเมินตลอดจนมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ซึ่งหากการประเมินผลปรากฏว่าไม่ผ่านหรือต้องแก้ไข นิสิตจะต้องปรับปรุงแก้ไข
หรือหาข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมและสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ต้องการตรวจสอบ
คะแนนการสอบของตนเองสามารถท าได้ หรือในบางรายวิชาที่มีผลการสอบออกมาแล้วพบว่านิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จะมีการสอนเสริมท าความเข้าใจในเนื้อหาและให้มี
การสอบแก้ไข เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องในสาขาวิชาชีพที่จะใช้ศึกษาในรายวิชาขั้นสูงต่อไป 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes. การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ 
มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละวิชาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตและ
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อาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก กรณีรายวิชาการฝึกงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ใช้
บัณฑิตและน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเมื่อเข้าสู่วงรอบใหม่ เป็นวงจร PDCA  

ส าหรับในปีการศึกษา 2564 เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ระบาด covid-19 ท าให้มีการปรับเป็น
รูปแบบการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องน า
แผนการประเมินผลที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามาทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในขณะเดียวกันเนื้อหาและการประเมินผลต้องบูรณาการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรได้ร่วมกันวิเคราะห์ การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 
2564 

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to 
be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and 
the teaching and learning objectives. 

3 

4.2 The assessment and assessment- appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 

       

3 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently.       

3 

4.4  The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, 
reliability, and fairness in assessment.       

3 

4. 5 The assessment methods are shown to measure the achievement of  
the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3 

4. 6  Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely 
manner.       

3 

4. 7  The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes.       

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 5 Academic Staff 

 

Sub Criterion 5 
1. The programme to show that academic staff planning ( including succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. 

2. The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service. 

3. The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated. 

4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

5. The programme to show that promotion of the academic staff is based on  
a merit system which accounts for teaching, research, and service. 

6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and  
understood. 

7. The programme to show that the training and developmental needs of  
the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and 
development activities are implemented to fulfil the identified needs. 

8. The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research 
quality. 
 

ผลการด าเนินงาน   
5.1 The programme to show that academic staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, termination, and retirement plans)  is carried out to 
ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for 
education, research, and service. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง 
การเลื่อนต าแหน่ง การโปรโมทข้ึนท างานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการเกษียณอายุ) ด าเนินการ
เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา                      
การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากร มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีลา
ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา                     
และส่งเสริมให้อาจารย์ มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามความสามารถ มีการก าหนดระยะเวลาการ
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ท างานและการสิ้นสุดการจ้าง ตลอดจนการเกษียณอายุงานตามพระราชบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน 
และอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน ปริญญาโท จ านวน 7 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน ค านวณอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนิสิตได้เท่ากับ 1:13  

จ านวน
อาจารย์
ปัจจุบนั 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

อัตรา
พึงม ี

แผนการรับอาจารย์ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

7 - 7 13 4 3 2 2 
 

1 

 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service. มีการวัดและติดตามปริมาณงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ 

ทางหลักสูตรฯ และคณะฯ ร่วมกันวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ                          
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ                
โดยประธานหลักสูตรพิจารณาจากผลงานและหลักฐานแนบในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตาม         
รอบการประเมิน ผ่านทางระบบ HR smart ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้เห็นผลงานของบุคลากร                        
สายวิชาการแต่ละท่านในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และภาระงานของอาจารย์ได้รับการทบทวนตาม
ระบบและกลไกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated.   มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ 

คณะแพทยศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และมหาวิทยาลัยพะเยามีการประเมินภาระงานอาจารย์เป็นประจ าทุกปี                   
ในระบบ HR smart ซึ่งภาระงานนั้นจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือการมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันนี้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน                 
เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และคณะ 

ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีแนวปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือใช้ในการประเมินสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากร ส าหรับการสื่อสารคณะมีการประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทราบผ่านการประชุมชี้แจงเกณฑ์   
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5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และ
จัดสรรบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ (คุณวุฒิ) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความถนัด 

การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายวิชาการด าเนินการในระดับคณะฯ ในระดับหลักสูตร                 
ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หลักสูตรด าเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนพิจารณาภาระงาน
การเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยพิจารณาจากความต้องการ ความถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์
ผู้สอน ตามกลุ่มวิชาชีพ/รายวิชา หลังจากนั้นหลักสูตรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาผ่านคณะฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในล าดับต่อไป ในขณะเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าร่าง มคอ.3 มคอ.4 course specification 

 การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะก าหนด โดยเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่ก าหนด
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 
merit system which accounts for teaching, research, and service. มีการวัดประเมินผล และ
การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงาน
ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรฯ ด าเนินการโดยคณะฯ ตาม
ความสามารถและผลงานด้านการสอน บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร และด้านวิจัย 
ทิศทางการการพัฒนาความก้าวหน้า มี 2 ลักษณะ คือ  

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ เอกสารแนวปฏิบัติ                  
คณะแพทยศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน                      
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564] 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดงันี้ 

 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานประจ าปี ตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

 พฤติกรรมการท างาน ประเมินโดยประธานหลักสูตร 

 ผลการด าเนินงานตาม SUPER KPI  

 การเข้าร่วมกิจกรรม  

 คณบดีเป็นผู้พิจารณา  

2) การพัฒนาความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยอาจารย์                   
โดยประธานหลักสูตรฯ มีหน้าที่สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และผู้บริหารคณะฯ มีหน้าที่ส่งเสริมการประเมิน
การสอน ก ากับติดตาม และด าเนินการต่อในขั้นตอนระดับมหาวิทยาลัย ส่วนการพัฒนาความก้าวหน้า                
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ในด้านอ่ืนๆ เช่น การเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของ UP-PSF หรืออ่ืนๆ ประธานหลักสูตรฯ 
รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา ส่วนขั้นตอนรายละเอียดการยื่นขอรับการประเมินฯ อาจารย์สามารถ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ใน ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.        
มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน โดยค านึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ 

การจัดการเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะฯ 
ที่อ้างอิงจากมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของมหาวิทยาลัยพะเยา ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ระบบ
กองทุนพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ระบบประกันสังคม ส าหรับอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ การจ่าย
ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะฯจะสื่อสารข้อมูล
ไปยังบุคลากรสายวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน ส าหรับการประพฤติตาม
จรรยาบรรณ บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทุกคนยังปฏิบัติตามจริยธรรมแงวิชาชีพเวชกรรม [ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549] ในส่วนของสวัสดิการ เช่น การประกัน
อุบัติเหตุบุคคลกลุ่ม การเยี่ยมไข้ การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา  
[คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาวมพ. และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565] เป็นต้น 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the 
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and 
development activities are implemented to fulfil the identified needs.  มีการก าหนด
และวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมี
การด าเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ 

คณะฯ ได้มีการบริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้ านการแพทย์            
และด้านเวชศาสตตร์ฉุกเฉิน โดยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคคลากรแต่ละสาขา                          
ในแผนพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งเพ่ิมสมรรถนะอาจารย์
ประจ าสาขา โดยการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ในงานวิชาการเป็นประจ าทุกปี                      
และตามความต้องการ และความถนัดของแต่ละบุคคล 

 
5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ เพ่ือประเมินคุณภาพที่
สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร์ มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการเรียนการสอน                   
การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยการประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และประกาศ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ของคณะเพ่ือให้ก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้พัฒนาตนเอง 
โดยมีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่าการยอมรับเพ่ือกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย ์ - - -   
2. รองศาสตราจารย ์ - - -   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 2 2  2 
4. อาจารย์ - 6 6  - 
5. อาจารย์ชาวตา่งชาต ิ - - -  - 
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

- - -  - 

รวม  8 8  2 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับ   

รวมในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3  
      หน้า  29  วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 
2564 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out 
to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs 
for education, research, and service.       

3 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service.       

3 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated.       

3 

5.4  The programme to show that the duties allocated to the academic staff are  
      appropriate to qualifications, experience, and aptitude.   

3 

5.5  The programme to show that promotion of the academic staff is based on 
a merit system which accounts for teaching, research, and service.      

3 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 
2564 

5. 6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood.      

3 

5. 7 The programme to show that the training and developmental needs of  
the academic staff are systematically identified, and that appropriate training 
and development activities are implemented to fulfil the identified needs.      

3 

5. 8 The programme to show that performance management including reward 
and recognition is implemented to assess academic staff teaching and 
research quality.      

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 6 Student Support Services 
 

Sub Criterion 6 
1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to  

the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

2. Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support 
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support 
services for teaching, research, and community service. 

3. An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring.  Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and corrective actions are made where 
necessary. 

4. Co-curricular activities, student competition, and other student support services 
are shown to be available to improve learning experience and employability. 

5. The competences of the support staff rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and deployment. These competences are shown 
to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. 
Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth 
delivery of the services. 

6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 
 

ผลการด าเนินงาน   
6. 1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-

date. 

 การด าเนินการในการรับนิสิตหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ประจ าปีการศึกษา 

2564 จ านวนไม่เกิน 30 คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับอัตราก าลังของ

ผู้สอนเพื่อผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ทางสาขาวิชามีเกณฑ์การรับและขั้นตอนกระบวนการที่

ชัดเจนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารเผยแพร่ตามช่องทางที่เหมาะสม โดย

ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. คณะกรรมการคณะและฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดแผนการรับนิสิต 

(6.1.1) ผา่นการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รับทราบและพิจารณาถึงจ านวนการรับนิสิตแต่

ละหลักสูตร  
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 2. หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติ (6.1.2) และสัดส่วนการรับเข้าตามระบบ TCAS ในแต่ละ

รอบ ผา่นที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ 

 3. ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 , 2 และ 3 (รายละเอียดการรับเข้าประกาศอัพเดท

ผ่านทาง website http://admission.up.ac.th/) (6.1.3)  รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน

ทางเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ภายใต้กิจกรรมเปิดบ้าน

สาสุข รู้จักคณะ รู้จักหลักสูตร รู้จักตนเอง (6.1.4) ซึ่งรายละเอียดการเปิดรับแต่ละรอบ

ประกอบด้วย 

  3.1  TCAS รอบที่ 1 คือการรับนิสิตโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ผา่น โครงการโควตาเรียนดี(รับนักเรียน 7 จังหวัดภาคเหนือ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป) โดย

 สัมภาษณ์จากอาจารย์เพื่อวัดความรูพ้ืน้ฐานก่อนเข้าเรียน 

  3.2 TCAS รอบที่ 2 การรับนิสิตตมโควต้า (Quota) โครงการระบบรับตรง 17 

จังหวัด ภาคเหนือ  โดยพิจารณาจากGPA 6 ภาคเรียนGAT (30%) ,PAT2 (50%) 

  3.3 TCAS รอบที่ 3 การรับนิสิตแบบ Admission โดยพิจารณาจาก GPA 6 ภาค

เรียน   GAT (30%), PAT2 (50%) 

 4. ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (6.1.5)  เข้าร่วมคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อ

ประเมินคุณสมบัติผู้สมัครว่ามีครบตามเกณฑ ์โดยการสอบสัมภาษณ์ (6.1.6) มีการประกาศล าดับ

ที่ วัน เวลา ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบชัดเจน   เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วทาง

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ได้มีวิธีการปรับเปลี่ยนการสอบ

สัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์ (6.1.7) 

 5. เมื่อนิสิตรายงานตัวเข้าศึกษาตามระบบ ทางคณะและทางหลักสูตรได้จัดให้มีการ

ปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา โดยมีการแนะน าการเตรียมตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตน

รั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านความเป็นอยู่ การเรียน ขั้นตอนการเรียนสู่การส าเร็จการศกึษา เพื่อใหน้ิสิต

ได้เตรยีมตัว มีความรู ้ความเข้าใจ และจบการศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรแจ้งจ านวนรับนิสิต 30 คน มีผู้มาสมัคร 295 คน 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 42 คน และจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งในปีการศึกษา

ต่อไปทางหลักสูตรมีแผนที่จะส ารวจการรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรจากนิสิตใหม่ เพื่อ

จะน าข้อมูลไปวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศกึษาต่อไป 

 

 

6.1.1 ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
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ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2560 30 35 35 35 

1/2561 30 30 22 22 

1/2562 56 30 24 20 

1/2563 50 50  35  28 

1/2564 30 50 38 37 

 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี    

ปีการศึกษา 
จ านวนนิสิต  

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

2560 21 10 14 - - 45 

2561 19 21 10 14 - 64 

2562 12 19 21 10 - 62 

2563  14 12 19 21 - 66 

2564 29 14 12 19 - 74 

 
รายการหลักฐานแนบ 

6.1.1 ตารางแผนการรับนิสิต 5 ปี  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 

ช้ันปีที่ 2 

ช้ันปีที่ 3 

ช้ันปีที่ 4 

30 35 

30 

40 

35 

30 

40 

40 

35 

30 

40 

40 

40 

35 

รวม 30 65 105 145 155 

คาดว่าส าเร็จ

การศึกษา 

- - - 30 35 

6.1.2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ปี 2564 
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- GPAX 5 ภาคเรียน (ขั้นต่ า) 3.00 

- มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ มีคา่ดัชนีมวลกาย ไม่นอ้ยกว่า 18.5 และไม่เกิน 

24.9 (เพศหญิงมีสว่นสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศชายมีส่วนสูงไม่นอ้ยกว่า 160 

เซนติเมตร) 

 

6.1.3 เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนิสิต http://admission.up.ac.th/ 

 
 

6.1.4 เพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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6.1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือก (ตัวแทนอาจารย์ที่สอนสัมภาษณ์ในแต่

ละรอบ) 
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6.1.6 ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2564 

 

6.1.7 ประชาสัมพันธ์แจ้งรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผ่านอีเมลล์ 

 

6.2  Both short- term and long- term planning of academic and non- academic 

support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of 

support services for teaching, research, and community service. 

 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการ

ให้บริการรว่มกับทางคณะเพื่อสนับสนุนทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 ระยะสั้น (Short-term) 

 1. ทางหลักสูตรมรีะบบการใหค้ าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม โดยจัดใหม้ีอาจารย์

ที่ปรึกษาประจ าแต่ละช้ันปีที่สามารถให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา และมีกิจกรรมนิสิตพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา (6.2.1) โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร 

การเรยีนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน รวมถึงช่วยเหลือนสิิตแก้ไขอุปสรรคปัญหาอื่นๆ  

 2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี

การศึกษา 2564 ได้มีวิธีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ทางหลักสูตรและ

คณะได้ร่วมกันวางแผนจัดการเรื่องการเรียนการสอนให้สอดคล้องการสถานการณ์ โดยจัดอบรม

อาจารย์เจ้าหนา้ที่เรื่องการใช้โปรแกรมตา่ง ๆ ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์  (6.2.2) 

 ระยะยาว (Long-term) 

 การด าเนินจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาทั้งทางวิชาการและทาง

สังคมให้นสิิตมคีวามสามารถในการประกอบอาชีพได้ 
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 1. หลักสูตร มีกิจกรรมให้นิสิตมีบทบาทหลักร่วมกับ คณาจารย์และบุคลากร ทั้งในและ

นอกสาขาเพื่อเสริมทักษะให้นิสิต สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การอยู่ร่วมกัน การมี

น้ าใจชว่ยเหลือพึ่งพา การกล้าแสดงออก การเป็นผู้น า ผูต้าม มีคุณธรรม ศลีธรรม วัฒนธรรม เช่น 

กิจกรรมไหว้ครูและมอบเสื้อกราวน์ กิจกรรมออกหน่วยค่ายอาสา การเข้าร่วมสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แหง่ประเทศไทยเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ การออกหน่วย

ให้บริการในพื้นที่ร่วมกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในการน าไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้  

(6.2.3) 

 2. ทางคณะและหลักสูตรได้จัดมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อได้พัฒนาทักษะในการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ การฝึกอบรบฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน การฝึกการจัดการสาธาณภัย งานกีฬา

สมาพันธ์ ห้องเรียน ห้องแลปปฏิบัติการ และฝึกงานในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยาและโรงพยาบาลแหล่งฝึก  อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการท าหัตถการและฝึกปฏิบัตการการแพทย์

ฉุกเฉินได้ (6.2.4) 

 3. ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้

หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่ง

ประกอบไปด้วย กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา ท าการจัดสรรห้องเรียนให้มีความ

เพียงพอต่อจ านวนนิสิต รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการของทุกหลักสูตร ต้องมี

เพียงพอต่อความต้องการ  ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังได้มีการ

เสนอครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัย  โดยส ารวจความ

ต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตเพื่อต้ังงบประมาณจัดซื้อใหเ้พียงพออยู่เสมอ (6.2.5) 

รายการหลักฐานแนบ 

6.2.1 ตารางอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละสายรหัส  

อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

1  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีพร กงซุย 

 ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.กรุง ผวิพรรณ์  

2  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 
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อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 ดร.ณฐกร ค าแก้ว 

 อ. ดร. ทนพ. เกษม สมทะนะ 

3  นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

 อ. ดร. ทนพญ. คณิตาพร สุภาเดช 

4   นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล 

 อ. ดร. ทนพ. จิรพัฒน์ คล้อยปาน 

 

5   แพทย์หญิงสริิกร สาททอง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ด้วงโต 

 แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง 

 อ. ดร. ทนพ. ดาวยศ ดาวเรอืง 

6  แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ศรีรักษา 

 ดร.กมลวรรณ จงสมชัย 

 อ. ดร. ทนพ. เดช ดอกพวง 

7  นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 

 ดร.วไลลักษณ์ ภูสันต์ 

 อ. ดร. ทนพญ. เบญจมาศ สุระเดช 

8  นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล 

 แพทย์หญิงชญานี ววิัฒนเศรษฐ์ 

 ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพญ. เบญจลักษณ์ ทองช่วย 

9  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

 นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ 

 ดร.จารุพล มหโิพด 

 อ. ดร. ทนพญ. ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์ 

10  แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ชัชวรัตน์ 

 ดร.ศรนิธร ธรรมยศ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 อ. ดร. ทนพ. พริน ค าเล็ง  

 ดร.ทนพ.จริพัฒน์ คล้อยปาน  

11  นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ทองรอง 

 อ. ดร. ทนพญ. พไิลพร จงรวมกลาง 

12  นายแพทย์วรัญญู เหง่ียมไพศาล 

 ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง 

 นางสาวจิตตราพร ทิพย์มาลา 

 อ. ดร. ทนพญ. ศุภกัญญา ลาสม 

13  แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน 

 แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล 

 ดร.หทัยชนก ชมภูพื้น 

 อ. ดร. ทนพ. สมโภช เสาร์อิน 

14  นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. สรายศ ร่าเริงใจ 

15  นายแพทย์วงศว์ัฒน์ เตมียบุตร 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ออ่นตะวงศ์ 

 ดร. ศตพร แจม่สุวรรณ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพญ. สาวติรี นะงอลา 

16  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจยีมตระกูล 

 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 

 ดร. ธีระ จันทร์มณี 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. สิทธิชัย ปัญญาใส 

17  นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ 

 ดร.ศริินารถ เพ็งเนตร 

 อ. ดร. ทนพ. สิทธิพร สุวรรณมติร 

 อ. ดร. ทนพ. เอกพจน์ พรมพันธ์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

18  นายแพทย์วรกันต์ วรธ ารงผไท 

 ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป 

 อ. ดร. ทนพญ. สุภาพร ข าจันทร์ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ. อักษรากร ค ามาสุข 

 

6.2.2 อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft team  

 

ภาพประกอบมกิจกรรมการเรียนและการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft team 

 

6.2.3 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู พิธีรับชุดปฏิบัติการ  การฝึกอบรบฟื้นคืนชีวิตขั้น

พื้นฐาน การฝึกการจัดการสาธาณภัย และงานกีฬาสมาพันธ์  

 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู และพิธีรับชุดปฏิบัติการ 
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ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู และพิธีรับชุดปฏิบัติการ 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการฝกึอบรบฟื้นคืนชีวติขั้นพื้นฐาน 
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ภาพกิจกรรมการฝกึการจัดการสาธาณภัย 

 

 

 

ภาพกิจกรรมงานกีฬาสมาพันธ์ 
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ภาพกิจกรรมงานกีฬาสมาพันธ์ 
 

6.2.4 ภาพประกอบห้องเรียน ห้องแลปปฏิบัติการ และฝึกงานในโรงพยาบาล 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการท าหัตถการในห้องเรียน และหอ้งแลปปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ 
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ภาพประกอบกิจกรรมการฝึกงานในนโรงพยาบาล 

 

6.2.5 แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (เอกสารแนบ)  

 

6.3  An adequate system is shown to exist for student progress, academic 

performance, and workload monitoring.  Student progress, academic performance, 

and workload are shown to be systematically recorded and monitored.  Feedback to 

students and corrective actions are made where necessary. 

 ทางมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร มีระบบต่างๆเพื่อติดตามความก้าวหน้า สมรรถนะ

ทางการศึกษาและการลงทะเบียนของนิสติ โดยมีการด าเนินการดังนี ้ 

 1. ทางมหาวิทยาลัยพะเยามีระบบบริการการศกึษาออนไลน์ (www.reg.up.ac.th) เพื่อใช้

บริการตรวจสอบภาระการเรียน ติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนของนสิิตได้ โดยอาจารย์ที่

ปรึกษาสามารถ 
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เข้าถึงข้อมูลของนิสิตได้ ซึ่งหากคาดว่าผลการเรียนหรือการท ากิจกรรมของนิสิตน่าจะเกิดปัญหา

ขึน้ก็จะสามารถใหค้ าปรึกษาชีแ้นะแนวทางได้ทันท่วงที (link 6.3.1) 

 2. ด้านการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชามีระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Microsoft team ในการสื่อสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน ( link 6.3.2) 

 3. การเฝ้าระวังดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า GPA ต่ ากว่า 2.50 หรือผลการ

เรียนติด F อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือผู้ประสานงาน

รายวิชาคอยติดตามผลการเรียนของนิสิตก่อนสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค ถ้าพบนิสิตมี

ผลการเรียนต่ าหรอือยู่ในเกณฑ์ที่ผลการเรียนจะติด F ด าเนนิการแจ้งให้ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

ประจ าช้ันปี อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ในสาขาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กับนิสติ 

รายการหลักฐานแนบ 

6.3.1  Link  ://reg.up.ac.th/ 
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6.3.2 โปรแกรม Microsoft team Log in ผ่าน @up.ac.th 
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6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services 

are shown to be available to improve learning experience and employability. 

 ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพและการ

เรียนรู้ความสามารถซึ่งจะส่งผลตอ่โอกาสการได้งานท าของนสิิต โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 1. ทางหลักสูตรจัดกิจกรรมที่นิสิตได้เข้าร่วมทุกปี เช่น การปฐมนิเทศน์นิสิต กิจกรรมไหว้

ครู พิธีรับชุดปฏิบัติการ  การฝึกอบรบฟื้นคนืชีวติขั้นพื้นฐาน การฝึกการจัดการสาธาณภัย และงาน

กีฬาสมาพันธ์ 

 2. ทางหลักสูตรจัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ 

เช่น การออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ร่วมกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้

มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนในการน าไปประกอบ

วิชาชีพในอนาคต  การฝกึงานของนิสติ เพื่อเรียนรู้เสริมทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพร่วมกับการ

ท างานรว่มกับสหวิชาชีพในหน่วยบริการ 

  3. ทางหลักสูตรส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายระหว่าง

สถาบัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสมันธืนิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย

ประยุกต์แหง่ประเทศไทย    
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รายการหลักฐานแนบ 

6.4.1 ตารางแสดงกิจกรรมโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชื่อโครงการ ช่วงเดือนที่จัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปี

การศกึษา 2564 

 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาปฏิบติ

การฉุกเฉินการแพทย์ 

โ ค ร ง ก า ร ส ม า พั น ธ์ นิ สิ ต

นักศึกษาปฎิบัติการฉุกเฉินทาง

การแพทย์แหง่ประเทศไทย 

กรกฎาคม 2565 

 โครงการจัดสอบประมวล

ค ว า ม รู้ ร ว บ ย อ ด 

Comprehensive test หลักสูตร

วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)  

ปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 

โครงการนิเทศงานและติดตาม

ฝึกงานนิสิต  สาขาวิ ชาการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 2) ปี

การศกึษา 2564 

ตุลาคม  -  พฤศจิกายน 

2564 

โครงการนิเทศงานและติดตาม

ฝึกงานนิสิต  สาขาวิ ชาการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 1) ปี

การศกึษา 2565 

มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 

โครงการนิเทศงานและติดตาม

ฝึกงานนิสิต  สาขาวิ ชาการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 3) ปี

การศกึษา 2565 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 4  - 

กุมภาพันธ์ 2565 

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิต

ขั้ น สู ง  Advance Cardiac Life 

Support (ACLS) 

ธันวาคม 2564 - มีนาคม 

2565 
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โครงการฝึกอบรมการดูแล

ผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล 

Pre Hospital Trauma Life 

Support (PHTLS) 

เมษายน  - มิถุนายน 2565  

โ ค ร ง ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ

ก า รศึ ก ษ าหลั ก สู ต ร วิ ท ย า

ศาสตรบัณฑิต  (ปฏิบั ติ การ

ฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ 

AUN QA ปีการศึกษา 2564 

มิถุนายน - สิงหาคม 2565  

โครงการนิเทศงานและติดตาม

ฝึกงานนิสิต  สาขาวิ ชาการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ (ฝึก 2) ปี

การศกึษา 2565 

สิงหาคม - กันยายน 2565  

 

6.5   The competences of the support staff rendering student services are shown to 

be identified for recruitment and deployment.  These competences are shown to be 

evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs.  Roles and 

relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

 ทางคณะและหลักสูตรได้มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน และ

เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการ

และจัดการดังนี ้

 1. คณะและหลักสูตรได้มีการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้บริการหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษาบริการวิชาการ นักวิชาการศึกษากิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด (6.5.1)   

2. ทางคณะ ได้มกีารก าหนดและมอบหมายใหบุ้คลกรสายสนับสนุนระบุภาระงานของตนเองโดยใช้

การบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (6.5.2) และมีการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบัติงาน

ปีละ 2 รอบ โดยคณะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. คณะและหลักสูตรได้มีการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ โดยการสนับสนุนให้บุคลากร

สายสนับสนุนเข้าอบรม พัฒนาศักยภาพโดยก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีงบประมาณ
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สนับสนุนในการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายใน/

ภายนอกคณะ  (6.5.3)   

  

รายการหลักฐานแนบ 

6.5.1 ตารางแนบจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บรกิารหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

Support Staff 

Highest Educational Attainment 

High School Bachelor’s Master’s Doctoral Total 

Laboratory Personnel  - 5 - - 5 

IT Personnel  - 1 - - 1 

Administrative Personnel  - 6 1 - 7 

Student Services Personnel  

- บริการวิชาการ  

- กิจการนสิิต  

 

- 

- 

 

6 

1 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

7 

1 

รวม - 19 2 - 21 

6.5.2 เอกสารแนบ Job Description  

Job Description นักวิทยาศาตร์ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มบีุคลากรที่รับผดิชอบภาระงานเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาคปฏิบัติ

ในห้องปฏิบัติการจ านวนมากและหลากหลายหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมความรูใ้ห้กับนิสิตหลังจากเรียน

ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงมีการจัดท าภาระงานที่

รับผิดชอบให้มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

หัวข้อที่ส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานนะผู้ปฏิบัติระดับต้นที่ต้องใช้

ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยที่มีบทบาทหน้าที่

ความรับผดิชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 งานด้านปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสายงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลัก ในการ          

ให้บริการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัย แก่นิสิต

ผู้ท าบทปฏิบัติการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยผู้ปฏิบัติงาน คือ นักวิทยาศาสตร์  ท าหน้าที่

รับผิดชอบในการ ก ากับ ควบคุม ดูแล ผู้รับริการขณะที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่ออ านวยความ

สะดวกในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นิสิต อาจารย์ และผู้ท าวิจัย การ
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ควบคุม การใช้ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสนับสุนและ

เผยแพร่ข้อมูล หลักการ ความรู้ใหม่ ทางด้านวิทยศาสตร์ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ

ได้น าข้อมูลมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และงานด้านวิจัย ให้เกิดการพัฒนาและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามคู่มือปฏิบัติ งานรายวิชา เทคนิคหัตถการ มี

นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้บริการในการท าบทปฏิบัติการของรายวิชาเทคนิคหัตถการ โดยเริ่มจาก

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับท าบทปฏิบัติการให้แก่นิสิตและอาจารย์ผู้สอน การก ากับ 

ควบคุม ดูแล ขณะที่นิสิตและอาจารย์ท าบทปฏิบัติการ จนสิ้นสุดการท าบทปฏิบัติการในแต่ละครั้ง 

รวมถึงการบริหารจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการเรียน การสอน ให้มีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการใช้งาน จากการท าบทปฏิบัติการรายวิชาเทคนิคหัตถการ เพื่อให้เกิดความส าเร็จ 

ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่วางไว้ ผูจ้ัดท าคู่มอืปฏิบัติการรายวิชาเทคนิคหัตถการ ได้แบ่ง

หนา้ที่ความรับผดิชอบหลักของต าแหนง่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 1. การเตรยีมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 

  การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

โดยการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อ

การเรียนการสอน ตลอดเวลา มีการจัดเก็บ บ ารุง รักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นหมวดหมู่ รวมถึงการ

ตรวจเช็ควัสดุและครุภัณฑ์ประจ าเดือน หากพบว่าครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบมีการช ารุด เสียหาย 

ต้องมีการด าเนินการจัดซ่อมตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีนิสิตที่มีการใช้เครื่อง

แก้วในการท าบทปฏิบัติการ ต้องรับผิดชอบการล้างท าความสะอาดและเก็บเข้าตู้ใหเ้รียบร้อย 

 2. การ ก ากับ ควบคุม และดูแลห้องปฏิบัติการ 

  การควบคุมการใช้งานห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1)การควบคุม การใช้

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของนิสิต ให้มีความรู้และเข้าใจหลักการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง

รู้จักวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียน 2) การดูแลและควบคุมนิสิตขณะท าบท

ปฏิบัติการ ให้มีความปลอดภัยในขณะที่ท าบทปฏิบัติการ โดยการยึดระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

ของทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเคร่งครัด ซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องรับทราบ ท า

ความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามระเบียบ การใชห้อ้งปฏิบัติการทุกคน   

 3. การเรยีน การสอน 

  การอ านวยความสะดวกให้แก่ นิสิต และอาจารย์ผู้สอนบทปฏิบัติการรายวิชาเทคนิค

หัตถการ ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ โดยการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเรียนแต่ละบทปฏิบัติการ ให้การเรียน การสอน บรรลุวัตถุประสงค์ของ

รายวิชาตามที่ระบุไว้ 
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  การให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ รวมถึง

ขั้นตอน และวิธีท าการทดลองในแต่ละบทปฏิบัติการของรายวิชาเทคนิคหัตถการ เพื่อให้นิสิตเกิด

ความรูแ้ละความเข้าใจเนื้อหาการสอนของรายวิชาเพิ่มมากขึ้น 

  การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อการเรียน การสอนของ

รายวิชาเทคนิคหัตถการ โดยการส ารวจความต้องการใช้ การจัดหา และจัดซื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อ

จ านวนนิสติในสาขาวิชา 

 4. การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการท าบทปฏิบัติการ 

  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) การจัดหาในส่วนที่มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ต่อ

การท าบทปฏิบัติการ สามารถจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าบทปฏิบัติการได้ทันที   2) การ

จัดหาในกรณีที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการท าบทปฏิบัติการ ต้องท าการจัดยืม หรือจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้ได้มาซึ่งความพรอ้มในการเรียน การสอน 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ก.พ.อ.) ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ

วางแผน     ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ ดังนี้ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 

 1.1 ส ารวจหัวข้อการสอนของรายวิชาเทคนิคหัตถการ ที่มีบทปฏิบัติการ ก่อนเปิดภาค

การศกึษา 

 1.2 ประสานอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคหัตถการ เพื่อขอ Course Syllabus ก่อนเปิด

ภาคการศกึษา 

  1.3 ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนแต่ละบทปฏิบัติการของรายวิชาเทคนิค

หัตถการ ในกรณีไม่มีหรือไม่เพียงพอนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ด าเนินการจัดยืม และวางแผนการ

จัดซื้อ 

  1.4 ตรวจสอบวัน เวลา จ านวนนิสิต และห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ                 

จัดการเรยีน การสอน ในรายวิชาเทคนิคหัตถการ 

  1.5 จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสารเคมี ส าหรับใช้ในการเรียน

การสอนและการสอบในแตล่ะบทปฏิบัติการ  

  1.6 ท าการทดลองร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชาก่อนการทดลอง 1-3 วัน ก่อนปฏิบัติจริง 

กรณีบทปฏิบัติการที่มคีวามซับซ้อนในการวิเคราะห์ 
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  1.7 สอนการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย               

จากอาจารย์ผู้สอน 

  1.8 ควบคุม ก ากับ ดูแล การท าบทปฏิบัติการของนิสิต ในขณะที่มีการจัดการเรียน               

การสอนแตล่ะบทปฏิบัติการ 

  1.9 ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นิสิตที่ท าบทปฏิบัติการ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง

ต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการภายใต้ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงแนวทางการ

ปฏิบัติตา่งๆ     ของทางคณะแพทยศาสตร์ 

    1.10 ท าความสะอาดและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์หลังจากเสร็จสิน้บทปฏิบัติการ 

    1.11 ด าเนนิการจัดซ่อมตามระเบียบการจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  1.12 กรณีวัสดุ เครื่องแก้ว เกิดการช ารุด แตกหัก เสียหาย นักวิทยาศาสตร์วางแผน

ด าเนนิการจัดซือ้ตามระเบียบการจัดซือ้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีงบประมาณถัดไป 

             1.13 ตรวจเช็ค ควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแลให้มีความ

พร้อมส าหรับใช้งานอยู่เสมอ   

  1.14 ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน รวมถึงด าเนินการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ภายใต้ระเบียบการใชห้อ้งปฏิบัติการและความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 2. ด้านการวางแผน 

   การวางแผนงานด้านงบประมาณประจ าปี นักวิทยาศาสตร์มีการวางแผน  การจัดซื้อ-

จ้าง    ตามหมวดงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา ส าหรับ

การเรียนการสอนในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีการน ารายงาน วัสดุ-ครุภัณฑ์ 

ประจ าเดือนมา 

ประกอบการวางแผนจัดซื้อ-จัดจา้ง วัสดุและครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์  

  2.1 การวางแผนงานด้านการเวลา นักวิทยาศาสตร์มีการวางแผนเวลาในการท า                     

บทปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับบทปฏิบัติการ            

ในแต่และบทปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาตามที่วางไว้  

  2.2 วางแผนการแบ่งกลุ่มจ านวนนิสิตที่ต้องเรียนแลปปฏิบัติการของรายวิชาเทคนิค

หัตถการ  

  2.3 การวางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้ เกิดความ

เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนของรายวิชาเทคนิคหัตถการ ในหัวข้อต่างๆ ที่มีบท

ปฏิบัติการ 

  2.4 การวางแผนประเมินการสอนรายวิชาเทคนิคหัตถการ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา เนื่องจากมีการใชว้ัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑท์างวิทยาศาสตร์ในการประเมิน 
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 3. ด้านการประสานงาน 

  ด้านการประสานงานได้แบ่งการประสานงานออกเป็น 2 ส่ง คือ การประสานงานภายใน 

ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงาน หรือคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนการประสานงาน

ภายนอก ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงาน หรอืองค์กรนอกมหาวิทยาลัย เชน่ หนว่ยงานรัฐต่าง 

ๆ หรอืบริษัทเอกชน เป็นต้น  

  3.1 การประสานงานภายในมหาวิทยาลัย  

 1) ประสานงานกับนิสิตผู้เรียนรายวิชาเทคนิคหัตถการ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ

ความรว่มมอืในการด าเนินงานในด้านงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 

   2) ประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนรายวิชาเทคนิคหัตถการ ให้ได้มาซึ่งแผนการสอน

และรายละเอียดการสอนในส่วนของภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสร์ที่เกี่ยวข้อง  

   3) ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ต่างสาขาวิชา กรณีมีความจ าเป็นในการยืมวัสดุ 

ครุภัณฑ ์เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนของรายวิชาเทคนิคหัตถการ 

   4) ประสานงานนักวิทยาศาสตร์ต่างคณะ เพื่อจัดท าบันทึกข้อความยืมครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคหัตถการ 

   5) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง งานพัสดุคณะ กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง 

วัสดุการศกึษา และครุภัณฑท์างวิทยาศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอน 

   6) ประสานงานร่วมกับงานแผนงาน เรื่อง การโอนงบประมาณหรือการตัด

งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑด์้านวิทยาศาสตร์            

   7) การประสานงานกองอาคารสถานที่ เพื่อขอความช่วยเหลือซ่อมครุภัณฑ์

ประกอบอาคารในหอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ของสาขาวิชา  

   8) การประสานงานกองคลัง เพื่อชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ หลังจากที่ท าการจัดซื้อ จัด

จา้ง 

   

 3.2 การประสานงานภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา 

   1) ประสานงานกับบริษัทที่เสนอขายวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจา้ง เชน่ ใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุและ

ครุภัณฑ ์     เป็นต้น 

   2) ประสานงานกับผู้สอนการใช้งานเครื่องมือหลังการขาย เพื่อท าการนัดหมาย

การสอนใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
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   3) ประสานงานผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในระยะเวลาประกัน กรณี

เครื่องมอื มีความช ารุด เสียหาย เพื่อด าเนินการซ่อมแซมตามเงื่อนไขการรับประกันที่วางไว้ 

 4. ด้านการบรกิาร  

  4.1 ให้บริการเกี่ยวกับการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเรียน

การสอนในบทปฏิบัติการ 

  4.2 ให้บริการเกี่ยวกับยืม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ ที่ใชใ้นการเรียนการ

สอนในบทปฏิบัติการ 

   4.3 ให้บริการรับคืน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ แก่นสิิต อาจารย์ ที่ท าบท

ปฏิบัติการ  

  4.4 ให้บริการดูแลและซ่อมเครื่องมอืวิทยาศาสตรท์ี่ช ารุดเสียหายจากการเรียนการสอน 

หรอืการท าวิจัย 

  4.5 บริการด้านเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง หนังสือยืม-คืน ครุภัณฑ์ และบันทึกข้อความ

ต่าง ๆ       ที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

  4.6 ให้บริการเกี่ยวกับการตอบปัญหาและช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ แก่เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์                      

ทางวิทยาศาสตร ์

  4.7 ให้บริการหอ้งปฏิบัติการ รวมถึงการจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

Job Description นักวิชาการศึกษา 

1.ด้านการปฏิบัติการ 

 1.1 การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร กรณี การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาหรืออาจารย์

ประจ าหลักสูตรและ/หรอื อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

- แจ้งขั้นตอนการด าเนินงาน  

- น าวาระเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

- ติดตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 1.2 การรับเข้าศึกษา 

- ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจ านวนรับและ คุณสมบัติตามเกณฑท์ี่หลักสูตรก าหนด   

- จัดส่งข้อมูลถึงคณะ  

กรณี ปรับจ านวนรับหรอืคุณสมบัติการรับเข้าศกึษาภายใต้กรอบมาตรฐานที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง

กับการจัดท าหนังสอืขออนุมัตเิสนอมหาวิทยาลัย 
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 1.3 งานทะเบียนนิสิต 

1. การเปิดรายวิชา  

- รวบรวม ตรวจสอบ และปรับแก้ไขรายวิชาของอาจารย์ผูส้อนและตารางสอนตามแผนการศึกษา

ของหลักสูตร จัดส่งถึงงานวิชาการคณะ  

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ปิดรายวิชาหรอืเพิ่มหมูเ่รียนส าหรับนิสิตตกแผนการศึกษา  

- จัดท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน หอ้งเรียน อาจารย์ผูส้อน ยกเลิกตารางสอบ  

2. การยื่นค าร้องของนสิิต  

- ประชาสัมพันธ์ก าหนดการยื่นค าร้องใหแ้ก่นสิิตและอาจารย์ 

- ตรวจสอบการยื่นค าร้องของนสิิตและเอกสารแนบ  

- จัดท าหนังสือขออนุมัติเป็นกรณีพเิศษ หากนิสิตไม่ได้ด าเนนิการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด  

- ติดตามการอนุมตัิค าร้องของมหาวิทยาลัย   

กรณ ียื่นค าร้องค าร้องขอส าเร็จการศกึษาของ นิสติ 

 - ประชาสัมพันธ์ก าหนดการยื่นค าร้องให้แก่นสิิตและอาจารย์  

- รับและตรวจสอบเอกสารค ารอ้งและเอกสารแนบ กรณี นิสติตกแผนการศกึษา ซึ่งมีผลการศกึษา

น้อยกว่า 2.00 หรอืเทียบรายวิชา หรอืผลสอบภาษาอังกฤษ   

- จัดส่งค าร้องถึงงานทะเบียนนิสิต กองบริการ การศกึษา 

3. การยื่นค าร้องของอาจารย์   

- แจ้งก าหนดการการยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้องในระบบบริการการศกึษาใหแ้ก่อาจารย์  

- ตรวจสอบและติดตามการยื่นค าร้องและการพิจารณาค ารอ้ง 

4. การส่งผลการศกึษา  

- แจ้งก าหนดการจัดส่งผลการวิพากษ์ผล การศกึษาและการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ให้แก่อาจารย์  

- เตรียมและจัดท าแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์ผลการศกึษา  

- รวบรวมและสรุปรายวิชาเปิดสอนที่ผา่นการวิพากษ์ผลการศกึษาของหลักสูตร จัดส่งงาน 

วิชาการคณะ 

 1.4 งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

งานธุรการ 

- จัดท าหนังสือ/แบบฟอร์ม ได้แก่ ขอใช้ห้องเรียน ขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล เข้าพืน้ที่ ขอข้อมูล 

ขอเชญิเข้าร่วม ขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงาน ขออนุมัตเิข้าร่วม และอื่น ๆ   



104 

 

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกงาน ของนิสิต ขออนุมัติค่าใช้จ่าย ขอส่งตัวนิสิต ขอ

นิเทศ ขอเบิกจ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- เตรียมการประชุมของหลักสูตร จัดท าวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม  

- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรอือื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าข้อสอบ 

- แจ้งก าหนดการจัดส่งขอ้สอบให้แก่อาจารย์  

- ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้สอบและแจ้ง ปรับแก้ไข (ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา)  

- รวบรวม สรุปรายวิชาที่จัดสอบตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและจัดส่งถึงงานวิชาการคณะ  

- จัดท า จา่ยข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ 

งานแผนงานและการเงนิ 

- กรอกข้อมูลและจัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร/ 

ผูท้รงคุณวุฒิ ขอซือ้/จา้ง ขอเบิกจ่าย ทั้งในระบบ E-Budget และรูปแบบเอกสาร   

- คุมงบประมาณของหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่าย 

 1.5 งานประกันคุณภาพ การศึกษา 

- จัดท าโครงการหรอืกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้าน ประกันคุณภาพการศกึษา 

- จัดท าหนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ขอซื้อ/จ้าง ขอเบิกจ่าย และอื่น ๆ              

ที่เกี่ยวข้อง   

- จัดท ารูปเล่ม SAR ระดับหลักสูตร 

- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรอื อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.6 งานคุณภาพนิสิตและ กิจการนิสิต 

- ประชาสัมพันธ์โครงการหรอืกิจกรรมให้แก่นสิิต 

 

ด้านการวางแผน 

 1. การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร 

- วิเคราะหแ์ละก าหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติตามวงรอบของหลักสูตร 

 2. งานทะเบียนิสิต 

- แจ้งช่วงระยะเวลาการส ารวจขอ้มูลรายวิชาตาม แผนการศกึษา จ านวนนิสติ ให้แก่ อาจารย์  

กรณี เปิดรายวิชาส าหรับนิสิตตกแผนการศึกษา ให้หลักสูตรระบุเพิ่มเติม  

- แจ้งก าหนดการจัดส่งถึงคณะ  
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- วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการรับค าร้อง เช่น ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา การลงทะเบียนคุม

และ ก าหนดวันสุดท้ายของการรับเอกสารและวันจัดส่งเอกสารตามปฏิทินการศกึษา  

- วิเคราะห์ระยะเวลาและก าหนดวันสุดท้ายของการจัดส่งผลการศึกษาถึงงานทะเบียนนิสิต กอง

บริการการศึกษา ตามปฏิทินการศกึษา  

- วางแผนก าหนดการประชุมวิพากษ์ผลการศกึษา ระดับหลักสูตร 

 3. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

- วิเคราะหร์ะยะเวลาการจัดท าหนังสือ การเสนอหนังสอื   

- วิเคราะหก์ าหนดการจัดส่งสรุปรายวิชาที่จัดสอบถึงมหาวิทยาลัย 

 4. งานประกันคุณภาพ การศึกษา 

- วางแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

- วางแผนการด าเนินการวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด รูปแบบโครงการหรอืกิจกรรม และงบประมาณ 

ด้านการประสานงาน 

 1. การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร 

- ประสานงานกับงานวิชาการคณะ เพื่อจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและตดิตามการด าเนินงาน  

- ประสานงานกับงานวิชาการคณะและสภาวิชาชีพ   

- ชี้แจงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง การรับรอง หรือขอ

ความเห็นชอบหลักสูตร 

 2. การรับเข้าศึกษา 

- ประสานงานกับงานวิชาการคณะ กรณี คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามประกาศ ปรับ

จ านวนรับหรือคุณสมบัติภายใต้กรอบมาตรฐานที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง 

 3. งานทะเบียนนิสิต 

- ประสานงานกับงานวิชาการคณะในการส ารวจ ตรวจสอบ ปรับแก้ไข และจัดส่งข้อมูลรายวิชา

เปิดสอน  

- ชีแ้จงขัน้ตอน วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา และ ติดตามการด าเนินงานให้ครบถ้วน  

- ประสานงานกับอาจารย์ในการจัดประชุม วิพากษ์ผลการศึกษา จัดท าแบบรายงานการ วิพากษ์

ผลการศกึษาและแบบรายงานผล การศกึษา และจัดส่งถึงงานวิชาการคณะ 

 4. งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

- ประสานงานกับงานวิชาการคณะในการจัดส่ง ข้อสอบและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ปรับแก้ไข 

ข้อสอบ จัดท าขอ้สอบ จา่ยข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ  

- ประสานงานกับงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศกึษา เพื่อจัดท าขอ้สอบ จา่ยข้อสอบ และ

จัดเก็บข้อสอบ  
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- ประสานงานกับอาจารย์หรือนิสิตในการจัดท าหนังสอืขอความอนุเคราะหข์้อมูล ขอเก็บข้อมูล ขอ

เข้าพืน้ที่ และอื่น ๆ   

- ประสานงานกับอาจารย์ งานแผนงาน งานการเงนิ ด้านการด าเนินงานโครงการหรอืกิจกรรม 

 5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- ประสานงานกับหนว่ยกิจการนสิิตและคุณภาพนิสิต 

ด้านการบรกิาร 

 1. การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร 

1.1. ให้ข้อมูล ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเบื้องต้น กรณี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา หรือ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรอือาจารย์ ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  

1.2. จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์หรอืเอกสาร 

 2. การรบัเข้าศึกษา 

- ให้ข้อมูลการปรับจ านวนรับหรือคุณสมบัติภายใต้กรอบมาตรฐานที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง  

- จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์หรอืเอกสาร 

 3. งานทะเบียนนิสิต 

- ให้ข้อมูลการเปิดรายวิชา เพิ่มหมู่เรียน รายชื่ออาจารย์ เปลี่ยนแปลงตารางสอน การยื่นค าร้อง

ของนสิิตและอาจารย์ การลงทะเบียนเรียนของ นิสติ   

- ให้ข้อมูลวิธีการสรุปผลการศกึษารายวิชาที่เปิดสอนการจัดท าและจัดส่งแบบรายงานการวิพากษ์ 

ผลการศกึษา และจัดส่งผลการศกึษา 

 4. งานสนับสนุนการจัดการ เรยีนการสอน 

- ให้ข้อมูล ค าปรึกษา หรอืข้อเสนอแนะเบือ้งตน้ ในการจัดท าหนังสือ  

- ให้ข้อมูล ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ จัดท า จัดเก็บ และ

เบิกจ่ายข้อสอบ 

- จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์หรอื เอกสาร 

 5. งานประกันคุณภาพ การศึกษา 

- ให้ข้อมูล ค าปรึกษา หรอื ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 

- แจ้งก าหนดการการประชุม  

- จัดท าวาระการประชุม  

- เตรียมการประชุม  
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- บันทึกรายงานการประชุม  

- จัดท ารายงานการประชุม 

 

6.5.3 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมนนาของบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

ต าแหน่งงาน หลักสูตร/

โครงการ 

ว/ด/ป หน่วยงานที่

จัด/

เอกสารอ้างอิง 

งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

นักวิทยาศาสตร์ ประชุมวิชาการ

นิตวิิทยาศาสตร ์

(UP forensic 

science 

meeting)  

28/1/2564 อบรมออนไลน์

ผา่นโปรแกรม 

Zoom Meeting 

- ได้รับ

ประกาศนยีบัตร 

โครงการบ่ม

เพาะงานประจ า

สู่งานวิจัย 

(R2R) 

1/1/2565-

1/9/2565 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

- ได้รับ

ประกาศนยีบัตร 

 

ต าแหน่งงาน หลักสูตร/

โครงการ 

ว/ด/ป หน่วยงานที่จัด/

เอกสารอ้างอิง 

งบประมาณ ประกาศนียบัตร 

นักวิชาการ

ศึกษา 

โครงการบ่มเพาะ

งานประจ าสู่

งานวิจัย (R2R) 

1/1/2565 

-1/9/2565 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

- ได้รับ

ประกาศนยีบัตร 

 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, 

and enhancement. 

 บริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนนิสิต มีการประเมิน การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ มีการ

ด าเนนิการดังนี ้

 1. การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตตั้งแต่ข้อ 6.1-6.5 ที่กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรอยู่

ช่วงด าเนินการเพื่อวางแผนทบทวน ประเมินผล หาแนวทางปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพและมี

คุณภาพต่อนสิิตในทุก ๆ ด้าน 
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 2. ในด้านการบริการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนนิสิต หลักสูตรได้มีการเลือกคู่เทียบกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เพื่อให้ได้นิสติที่มีความพร้อมมีศักยภาพที่ดตีรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 
2564 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

3 

6.2 Both short- term and long- term planning of academic and non- academic 
support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality 
of support services for teaching, research, and community service.       

3 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic       
performance, and workload monitoring.  Student progress, academic       
performance, and workload are shown to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and corrective actions are made where 
necessary. 

3 

6 . 4 Co- curricular activities, student competition, and other student support  
services are shown to be available to improve learning experience and          
employability.    

    

3 

6. 5 The competences of the support staff rendering student services are shown 
to be identified for recruitment and deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

3 

6. 6 Student support services are shown to be subjected to evaluation,       
benchmarking, and enhancement.       

2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 7 Facilities and Infrastructure 

 

Sub Criterion 7 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 

and information technology, are shown to be sufficient. 
2. The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, readily 

available,and effectively deployed. 
3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 

and communication technology. 
4.   The information technology systems are shown to be set up to meet the needs  

 of staff and students. 
5. The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. 

6. The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. 

7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal well - being. 

8. The competences of the support staff rendering services related to facilities       
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain       
relevant to stakeholder needs. 

9. The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student services)  are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. 
 

 

ผลการด าเนินงาน   

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
material, and information technology, are shown to be sufficient. มีทรัพยากรทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการด าเนินการหลักสูตร รวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการ
ส าหรับสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ห้อง และนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งในห้อง
ประกอบด้วย อุปกรณ์ส าหรับฝึกการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความดัน เข็มฉีดยา อุปกรณ์เย็บ
แผล อุปกรณ์การฝึก CPR และอุปกรณ์ส าหรับฝึกการดูแลผู้ป่วยขั้นสูง เช่น หุ่นฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 
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เป็นต้น ซึ่งสามารถจุนิสิตได้ 40 คน นอกจากนั้นได้ใช้ห้องเรียนที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัย มีระบบจอง
ห้องเรียนออนไลน์ (online) ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษาทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมห้องเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมที่เหมาะกับจ านวนนิสิตในแต่ละรายวิชาตามชั่วโมงสอน ห้อง
สามารถรับรองนิสิตได้ตั้งแต่ 50-700 คน ภายในห้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความจ าเป็นในการจัด
การศึกษา สื่อการสอนพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ต เครื่องขยายเสียง 
เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่องฉายภาพ และกระดานไวท์บอร์ด บางห้องสามารถบันทึกวิดีโอขณะสอนเพ่ือท า
สื่อ e-learning ได้ มีเอกสารทางวิชาการและมีห้องสมุดวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต มีการดูแลและปรับปรุง
ให้ทันสมัยโดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียน การสอน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้สูงสุด ผลท าให้นิสิตมีแหล่ง
เรียนรู้อย่างเพียงพอ ซึ่งมีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์และสถานที่โดยการสอบถามจากผู้สอน
และผู้เรียน และเพ่ือจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางสาขามีการจัดหาหนังสือใหม่แก่ห้องสมุดคณะและ
มหาวิทยาลัย พัฒนาห้องค้นคว้า โดยมี วิทยานิพนธ์รายงานค้นคว้าอิสระ หนังสือ ต ารา ให้บริการส าหรับ
ยืม – คืนและหลักสูตรมีการส ารวจความต้องการหนังสือต าราที่สอดคล้องกับศาสตร์เ พ่ือเสนอ
ส านักหอสมุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของนิสิต ผลที่เกิด สาขามี
นโยบายและด าเนินการตามที่หลักสูตรเสนอ  ในส่วนห้องเรียนที่มีการช ารุดได้แจ้งกองอาคารสถานที่ แล้ว
มีการจัดการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมกลับมาพร้อมใช้งานดังเดิม นอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่าย ให้
นิสิตได้มีการฝึกงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า, โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลนครพิงค,์ โรงพยาบาลปง, โรงพยาบาลแม่ใจ, โรงพยาบาลเชียงค า, 
โรงพยาบาลแม่ลาว และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพ่ือเป็นการบูรณาการความรู้ที่เรียน และสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การฝึกงานที่เต็มรูปแบบ และในช่วงเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา 
เกิดวิกฤติการระบาดของโรคโควิท-19 จึงมีมาตรการเบื้องต้นส าหรับการป้องกันการระบาดของโรค เช่น 
การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล การพ้นสารฆ่าเชื้อทั้งอาคาร และการออกระเบียบให้นิสิตปฏิบัติตาม
มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาอยู่ในอาคาร 
 
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily 
available, and effectively deployed. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย
พร้อมใช้งานและสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีห้องปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 1 ห้อง จุนิสิตได้ 40 
คน และอีก 1 ห้องก าลังด าเนินการที่จะจัดท าเพ่ิม เพ่ือรองรับนิสิตที่เพ่ิมขึ้น โดยแต่ละที่มีเนื้อที่เพียงพอ
รองรับนิสิตจ านวน 40 คน ส าหรับห้องปฏิบัติการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภายในห้องมีสื่อการสอน
พร้อมใช้งาน และมีสื่อการสอนเฉพาะรายวิชา ประกอบด้วย เซทเย็บแผล อุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจ 
เป็นต้น จากการใช้งานที่ผ่านมา พบว่าโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมีความสะดวกสบายต่อการสอนดี 
ส าหรับรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จะฝึกปฏิบัติการที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ใช้ได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามได้มีแผนจัดเตรียมห้องเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมพร้อมฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะด าเนินการต่อไปในอนาคต จ านวน 1 ห้อง ซึ่งจะจัดห้องให้เป็นห้อง 
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Simulation เผื่อใช้เรียนในสถานการณ์จ ารอง และวางแผนจัดซื้อ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับฝึกปฎิบัติ เพ่ือท าให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญภายใน
มหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้แก่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์บรรณาสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนิสิตได้ใช้บริการค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์/
รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลทางสาธารณสุข ช่วงเวลาของการเปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. การให้บริการได้แก่ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร หนังสือพิมพ์
การให้บริการหนังสือ อิเล็กโทรนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการแพทย์ในแขนงต่างๆ เป็นต้น นิสิต
สามารถใช้บริการยืม-คืน หรือจองขอใช้บริการต่างๆได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นนิสิตสามารถใช้บริการ
หนังสือ ทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพ่ือการค้นคว้า ตลอดจนวารสารทางวิชาการที่อัพเดตเป็น
ปัจจุบัน ทั้งในห้องสมุดคณะพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ และห้องสมุดคณะแพทย์มุ่งเน้นให้นิสิตที่สนใจ
ศึกษาสามารถยืมหนังสือเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ ซึ่งมีจ านวนเพียงพอต่อนิสิต และทางคณะฯได้มี
การจัดสรรงบประมาณให้ทางสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จัดซื้อหนังสือทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้
มีความหลากหลายและทันสมัยเพ่ิมขึ้นทันต่อสังคมปัจจุบัน ห้องสมุดคณะต่างๆ เป็นห้องสมุดเครือข่ายมี
ฐานข้อมูลจัดเก็บหนังสือร่วมกัน ภายใต้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST โดยสามารถสืบค้นได้จาก 
(http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx) และห้องสมุดของคณะฯ ได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
สืบค้น จ านวน 3 เครื่อง ซึ่งนิสิตทุกหลักสูตรฯ สามารถใช้บริการได้ในวันเวลาที่เปิดท าการ นอกจากนี้ 
คณะฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทตัวแทนจ าหน่ายหนังสือมาจ าหน่ายหนังสือและประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ 
และนิสิตที่สนใจมาเลือก และสั่งซื้อหนังสือจากตัวแทนจ าหน่ายเป็นระยะๆ รวมทั้งเปิดช่องทางให้อาจารย์
ผู้สอนประจ าหลักสูตรสามารถสั่งซื้อหนังสือเพ่ือมาใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาใน
หลักสูตรได้ โดยสามารถแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่หลักสูตรมีการ
สื่อสารเมื่อหนังสือที่ได้รับการสั่งซื้อจัดสรรเข้าห้องสมุด ผ่านทาง line กลุ่มและ e-mail นอกจากนี้ 
ห้องสมุดได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โดยยืดหยุ่นการยืมและคืน  

ช่องทางสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
-  ก า ร สื บ ค้ น ภ า ย ใ น ห้ อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ไ ด้ ที่  

http://clm.up.ac.th/Search_Basux.aspx 
-  ก า ร สื บ ค้ น ฐ า นข้ อ มู ล ภ า ย ใ น  มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  DATABASE SERVICES ไ ด้ ที่  

http://www.clm.up.ac.th/v1/ 
หมายเหตุ : สมาชิกสามารถใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยตนเองผ่าน 
Application ALIST OPAC และสามารถเข้าได้ที่ http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx 
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7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรและผู้เรียน 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

คณะฯ มีการจัดสรรให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless Access Point) เพ่ือให้มีจุดเชื่อมต่อได้สะดวกรวดเร็ว พัฒนาระบบการตรวจสอบอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนให้มีความพร้อมในการใช้งาน พัฒนาระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียน ห้องประชุมให้สามารถติดตามเจ้าหน้าที่งานบริการคอมพิวเตอร์ มาแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและมีการผลิตพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดท าคู่มือการใช้งานต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ได้แก่ การเปลี่ยน ppt ให้เป็นสื่อออนไลน์ การสอนสดออนไลน์ Live Interective 
Online Learning (Zoom, Microsoft Team) การท าข้อสอบออนไลน์ (LMS) คู่มือการใช้ webex 
ส าหรับนิสิตและอาจารย์ เป็นต้น โดยมีงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการน าข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และได้ปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้มีบรรยากาศการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย โดย
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการ
บริหารงานได้อย่างเต็มที่ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลประกอบการ
เรียนการสอนและการวิจัย แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โดยสามารถเข้าระบบผ่าน Username 
และ Password ของตนเองที่มหาวิทยาลัยแจกให้ ซึ่งสามารถใช้เข้าได้ทั้งระบบเครือข่ายปกติและ
เครือข่ายไร้สาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดอุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารเรียน  
โรงอาหาร ห้องสมุด สนามกีฬา และหอพักนิสิต เพ่ือให้สามารถเข้าระบบได้ทุกพ้ืนที่ และมีบริษัทเอกชน
เข้ามาติดตั้งบริการเครือข่ายเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ของ AIS และ TRUE ดว้ย 

3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการสอนออนไลน์แก่ 
คณาจารย์ คือ ZOOM และ Microsoft Team 

กรณีที่ระบบพบปัญหาขัดข้อง สามารถแจ้งหน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามดูแล 
แก้ไข และปรับปรุงได ้
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7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. มีการก าหนดและด าเนินการตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย 
ทางด้านกายภาพสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างแรงกระตุ้นและสามารถดูแลรักษาง่าย ในการนี้
สาขาวิชาได้มีแผนด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย
และชีวอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติ ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ได้
มีการจัดซ้อมแผนอุบัติภัยเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและนิสิตในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้หรือแผ่นดินไหว นอกจากนั้นทางสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีการเตรียมแผนการติดตั้งถัง
ดับเพลิงในทุกห้องปฏิบัติการณ์เพ่ือป้องกันอัคคีภัย และดูแลตรวจสอบให้ใช้งานได้อยู่เสมอ และมีห้องน้ า
ให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ โดยจัดอบรมให้ความรู้
แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพแก่อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR ของมหาวิทยาลัย  

จากสถานการณ์โควิด ทางคณะได้ดูแลให้อาจารย์ได้รับการตรวจโควิดเป็นประจ า โดยแจก ATK ทุก
เดือน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 

เพ่ือการออกก าลังและการผ่อนคลายของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา คณะได้จัดให้มีห้องออกก าลัง
กาย ลานออกกาลังกาย เพ่ือให้นิสิต บุคลากรคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกมาใช้พ้ืนที่เพ่ือออก
ก าลังกาย มีการรักษาภูมิทัศน์ธรรมชาติบริเวณคณะฯ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีมุมโต๊ะเก้าอ้ีที่ให้นั่ง
พักผ่อน หย่อนใจนอกอาคาร  

นอกจากนี้ คณะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีระบบความปลอดภัยในการเข้าออก
คณะ  
 
7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal well -  being. 
มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอ้ือต่อการเรียน การวิจัย และคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคล 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
คณะและมหาวิทยาลัย ได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

โดยจัดห้องเรียนที่มีระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning and Sharing room) ซึ่งนิสิตสามารถขอใช้ห้อง 
เพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมได้โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการปรับปรุง
การเพ่ิมจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ในแต่ละชั้นของอาคารเรียน และหอพักนิสิต โดยมีเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ าเสมอ กรณีนิสิตมีปัญหาด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอค าปรึกษา และรับบริการได้ทุกวันท า
การ  
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คณะจัดให้มีห้องออกก าลังกายส าหรับนิสิต นอกจากนี้มีห้อง common room ส าหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท างานร่วมกัน โดยสามารถใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) คณะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิต เรื่องการขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ห้องสมุด ศูนย์บรรณนาสาร ม.พะเยา ได้ปรับรูปแบบการยืมและคืน
หนังสือช่วงของการ Lock down และเพ่ิมช่องทางการยืมหนังสือต่อ ผ่านกลุ่มไลน์นิสิตระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้ประสานแปลแนวทางการใช้และยืมคืนหนังสือให้นักศึกษาทราบผ่านทาง line 
ของสาขา 
 
7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities 
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant 
to stakeholder needs. มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้ก าหนดและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามความสามารถ

และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (training need) ทั้งภายในและนอกคณะฯ โดยสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาตนเอง 5,000 บาท/คน/ปี และการพัฒนางานของบุคลากร (CoP) ด้วย ทั้งนี้
บุคลากรทุกคนต้องระบุความต้องการการพัฒนาตนเอง (training want) ในแต่ละปีในการรายงานภาระ
งานประจาปีด้วย ซึ่งคณะฯ จะน าข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบการวางแผนพัฒนากาลังคนต่อไป 

ในปีการศึกษา 2564 บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในประเด็นที่ เป็น
ประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตร  
 
7.9 The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student services)  are 
shown to be subjected to evaluation and enhancement. มีการประเมินและการปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา) 

กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ 

และฐานข้อมูลทางการสาธารณสุข จัดช่องทางให้นิสิตและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนความต้องการ  
และประเมินการใช้ทรัพยากรการศึกษา โดยการส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา วารสารของนิสิต  
และอาจารย์ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ส่วนห้องเรียน/ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ คณะเปิดให้นิสิต 
และอาจารย์แจ้งความต้องการได้ตลอดภาคการศึกษา ผ่านระบบความต้องการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม  
และโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์ กรณีหากมีนิสิตความประสงค์ขอใช้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ  
เพ่ือด าเนินการจองให้ในระบบต่อไป เพ่ิมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในคณะฯ และหอพักนิสิต 
เพ่ือให้นิสิตสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จัดให้มีการบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การส ารวจซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย การซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ (hardware & software) การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 
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โดยจัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนงาน สารสนเทศและประกันคุณภาพ ให้บริการค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคณะฯ จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการบริการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 
2564 

7.1  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment,        
material, and information technology, are shown to be sufficient.       
 

3 

7 . 2  The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

3 

7.3 A digital library is shown to be set- up, in keeping with progress in 
information and communication technology. 

3 

7 . 4  The information technology systems are shown to be set up to meet  
      the needs  of staff and students. 

3 

7 . 5  The university is shown to provide a highly accessible computer and           
network infrastructure that enables the campus community to fully        
exploit information technology for teaching, research, service, and        
administration.        

3 

7. 6 The environmental, health, and safety standards and access for people        
with special needs are shown to be defined and implemented.   

3 

7. 7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological        
environment that is conducive for education, research, and personal       
well - being.    

3 

7.8  The competences of the support staff rendering services related to facilities   
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain 
relevant to stakeholder needs. 

3 

7.9   The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services)    
       are shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 8 Output and Outcomes 

Sub Criterion 8 
1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 
2. Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement 

to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked 
for improvement. 

3. Research and creative work output and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked 
for improvement. 

4. Data are provided to show directly the achievement of the Programme 
outcomes, which are established and monitored. 

5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
 

 
ผลการด าเนินงาน  4 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. มีระบบการก ากับติดตาม 
และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา อัตราการออกกลางคันและเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยมีระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (www.reg.up.ac.th) ที่แสดงข้อมูลผู้เรียนที
สามารถตรวจติดตามอัตราการสอบผ่านและการออกจากการศึกษากลางคันได้โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ซึ่งผลการสอบผ่านและออกจากการศึกษากลางคันดังแสดง ใน ตารางท่ี 8.1.1 
ตาราง 8.1.1 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี รวมการ พักการศึกษา และลาออกระหว่างภาค
การศึกษา 

รหัสนิสิต 

นิสิต 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

61 22 22 26 26 25 25 24 24 
62 20 20 17 17 17 17 18 18 
63 35 35 31 31 28 28 - - 
64 37 37 37 37 - - - - 
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8.2 Employability as well as self- employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการได้
งานท า การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีแผนที่จะด าเนินการเก็บ
รวบรวม ภาวะการมี งานท าของบัณฑิตจากฝ่ ายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา                             
ภายในปีการศึกษา 2564 โดยจะก าหนดของการเก็บรวบรวมเป็นช่วงรับปริญญาบัตร โดยใช้แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของผู้เรียนที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพ่ือปรับปรุง 
 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นิสิตได้มีการเรียนวิจัยใน               
ชั้นปีที่ 3 จึงได้น าความรู้ที่ได้รับไปท าวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก เก็บข้อมูล ขอจริยธรรมในโรงพยาบาลนั้น                
โดยมีอาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น
ได้กลบัมาน าเสนองานในวิชาสัมมนา ก่อนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ซ่ึงครูพ่ีเลี้ยงสะท้อนกลับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก 
นิสิตมีความรู้ความเข้าในการท าวิจัย ท าให้แหล่งฝึกได้ชิ้นงานร่วมด้วยและท าให้แหล่งฝึกได้รับการ
พัฒนาขึ้น 
 
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the Programme 
outcomes, which are established and monitored. มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมายที่มีการจัดตั้งและก าหนดขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์                 

มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 24 คน drop –out 1 คน มีอัตราการสอบผ่าน comprehensive ของของ

นิสิตรหัส 61xxxxxx คือ 100 %  
ปี พ.ศ. จ านวน

นิสิตแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตจบตามแผน 
รวมตลอดหลักสูตร 

ส าเร็จ
การศึกษา 
(ตามแผน) 

ส าเร็จ
การศึกษา 
(ล่าช้า) 

Drop-Out 
ทั้งหมด 

โอนย้ายมายัง
หลักสูตร ฯ 

นิสิต
ปัจจุบัน 

2560 35 29 -- 6 - 29 
2561 24 23 - 9 8 23 
2562 20 - - 5 4 -19 
2563 35 - - 7 - 28 
2564 37 - - - - 37 
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8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียง
สมรรถนะระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง 

ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีบัณทิตที่จบแล้วท างาน    
ซึ่งทางสาขาได้สอบถามถึงความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าส่วนใหญ่ให้ความความคิดเห็นว่า 
บัณทิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจช่วยเหลือในการท างาน ขยันและอดทน  

จากการนิเทศการฝึกงานนิสิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
ครูพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกได้ให้ความรู้เพ่ิมเติมจากประสบการณ์จริง ซึ่งแหล่งให้ความคิดเห็นว่านิสิตเป็นคนความ
อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจช่วยเหลือในการท างาน ขยันและอดทน  บางครั้งยังขาดความมั่นใจบ้าง และส่ง
ข้อมูลให้หลักสูตร เพ่ือปรับปรุง ในรูปของเกณฑ์ในการรับรองปริญญาซึ่งหลักสูตรจะต้องบรรจุรายวิชา
และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือขอรับรองปริญญา  

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบในการรายงานตัวเพ่ือเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาเมื่อทราบสถานที่ท างานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

ในการนิเทศนิสิตฝึกงานจะเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์จะได้ไปพบครูพ่ีเลี้ยงและผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์จะ
ได้รับมอบหมายให้ไปรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแหล่งฝึก ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 

การรับข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตปัจจุบัน มีเพียง 2 ช่องทาง คือ การประเมินผู้สอนและการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการส าหรับนิสิตปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร และในอนาคตจะมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอใจต่อบริการต่าง ๆ  

มหาวิทยาลัยมีการส ารวจภาวะการมีงานท าของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและกลับมาร่วมพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ปัจจุบันศิษย์เก่าได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยาและจัดประชุมรวมรุ่นทุกปี ในอนาคตอันใกล้ อาจเสนอให้มีการระดมคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ นอกจากนี้อาจารย์และศิษย์เก่าที่เป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อพบเจอที่ที่เป็นประโยชน์ก็จะแจ้งผ่านอาจารย์มายังที่
ประชุมของสาขาวิชา 

บุคลากรในสาขาวิชามีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และหัวหน้าสาขาวิชามีการประชุมกรรมการคณะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพ่ือรับทราบนโยบายจาก
ผู้บริหารและแจ้งให้หลักสูตรทราบ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 
2564 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown 
to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and    
advancement to further studies, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by  
the academic staff and students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement.       

3 

8.4  Data are provided to show directly the achievement of  
      the programme outcomes, which are established and monitored. 

3 

8.5  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be          
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  

AUN. 1 Expected Learning Outcomes  

 1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are 
known to all stakeholders. 

3 

 1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for 
all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

3 

  1. 3 The programme to show that the expected learning outcomes 
consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, 
problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject 
specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 

3 

           1.4 The programme to show that the requirements of the 
stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that 
these are reflected in the expected learning outcomes. 

3 

           1 . 5  The programme to show that the expected learning outcomes 
are achieved by the students by the time they graduate. 

3 

AUN. 2 Programme Structure and Content  

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown 
to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to 
all stakeholders. 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned 
with achieving the expected learning outcomes. 

3 

2. 3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 
stakeholders, especially external stakeholders. 

3 

2. 4 The contribution made by each course in achieving the expected 
learning outcomes is shown to be clear. 

3 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, 
properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
2. 6 The curriculum to have option( s)  for students to pursue major 

and/or minor specialisations. 

3 

2. 7 The programme to show that its curriculum is reviewed 
periodically following an established procedure and that it remains up- to-
date and relevant to industry. 

3 

AUN. 3 Teaching and Learning Approach  

3 . 1  The educational philosophy is shown to be articulated and 
communicated to all stakeholders.  It is also shown to be reflected in  
the teaching and learning activities. 

3 

3 . 2  The teaching and learning activities are shown to allow students 
to participate responsibly in the learning process. 

3 

3. 3 The teaching and learning activities are shown to involve active 
learning by the students. 

3 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, 
learning how to learn, and instilling in students a commitment for life- long 
learning (e. g. , commitment to critical inquiry, information-processing skills, 
and a willingness to experiment with new ideas and practices). 

3 

3. 5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in 
students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial 
mindset. 

3 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned 
to the expected learning outcomes. 

3 

AUN. 4 Student Assessment  

 4 . 1  A variety of assessment methods are shown to be used and are 
shown to be constructively aligned to achieving the expected learning 
outcomes and the teaching and learning objectives. 

3 

 4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, and applied consistently. 

3 

 4. 3 The assessment standards and procedures for student rogression 
and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

3 

           4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking 
schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, 
reliability, and fairness in assessment. 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
           4.5 The assessment methods are shown to measure the chievement 
of the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

3 

          4. 6 Feedback of student assessment is shown to be provided in  
a timely manner. 

3 

          4. 7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs 
of industry and alignment to the expected learning outcomes. 

3 

AUN. 5 Academic Staff  

  5. 1 The programme to show that academic staff planning ( including 
succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil 
the needs for education, research, and service. 

3 

  5 . 2  The programme to show that staff workload is measured and 
monitored to improve the quality of education, research, and service. 

3 

 5 .3  The programme to show that the competences of the academic 
staff are determined, evaluated, and communicated. 

3 

 5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic 
staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

3 

 5 .5  The programme to show that promotion of the academic staff is 
based on a merit system which accounts for teaching, research, and service. 

3 

           5 . 6  The programme to show that the rights and privileges, benefits, 
roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood. 

3 

           5 . 7  The programme to show that the training and developmental 
needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate 
training and development activities are implemented to fulfil the identified 
needs. 

3 

           5.8 The programme to show that performance management including 
reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and 
research quality. 

3 

AUN. 6 Student Support Services  

 6 . 1  The student intake policy, admission criteria, and admission 
procedures to the programme are shown to be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
 6 . 2  Both short- term and long- term planning of academic and non-
academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency 
and quality of support services for teaching, research, and community service. 

3 

 6 . 3  An adequate system is shown to exist for student progress, 
academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and corrective actions are made where 
necessary. 

3 

      6 . 4  Co- curricular activities, student competition, and other student 
support services are shown to be available to improve learning experience 
and employability. 

3 

      6.5 The competences of the support staff rendering student services 
are shown to be identified for recruitment and deployment.  These 
competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance 
to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 
to ensure smooth delivery of the services. 

3 

      6 . 6  Student support services are shown to be subjected to 
evaluation, benchmarking, and enhancement. 

3 

AUN. 7 Facilities and Infrastructure  

       7 . 1  The physical resources to deliver the curriculum, including 
equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient. 

3 

   7 . 2  The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, 
readily available, and effectively deployed. 

3 

   7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in 
information and communication technology. 

3 

       7.4 The information technology systems are shown to be set up to 
meet the needs  of staff and students. 

3 

       7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer 
and network infrastructure that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, research, service, and 
administration. 

3 

             7.6 The environmental, health, and safety standards and access for 
people with special needs are shown to be defined and implemented. 

3 

              7 . 7  The university is shown to provide a physical, social, and 
psychological environment that is conducive for education, research, and 
personal well - being. 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
             7.8 The competences of the support staff rendering services related 
to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

3 

             7 . 9  The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student 
services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement. 
 
 

3 

AUN. 8 Output and Outcomes  

  8 . 1  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

  8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and  
advancement to further studies, are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 

  8 . 3  Research and creative work output and activities carried out by 
the academic staff and students, are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 

      8 . 4  Data are provided to show directly the achievement of the  
Programme outcomes, which are established and monitored. 

3 

      8 . 5  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be    
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

ระดับในภาพรวม  (Overall opinion) 3 
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รายงานจดุเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 

ส าหรับปีการศึกษา 2564 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. ELOs มีความครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ผล
การเรียนรู้ทั่วไป (Generic outcomes) และผล
การเรียนรู้เฉพาะด้าน (Subject specific 
outcomes) 

1.การทบทวนกระบวนการได้มาซึ่ง ELOs และ 
แนวทางการปรับปรุง จะช่วยให้หลักสูตรได้ ELOs 
ที่ชัดเจน วัดผลได้จริง และปรับเปลี่ยนได้ทันที
หาก 
มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธ 
กิจของมหาวิทยาลัย 

2.มีการควบคุมมาตรฐานในทุกๆด้านจากสภา 
วิชาชีพเพ่ิมเติม 

2.การทบทวนกระบวนการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหลักของหลักสูตร และการได้มาซึ่งข้อมูล  
จะช่วยให้ได้ ELOs ที่สะท้อนความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน 
 

AUN. 2 Programme Structure and Content 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.รายละเอียดข้อก าหนดของหลักสูตร ชัดเจน  
ครบถ้วนและทันสมัย 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มีความ
ชัดเจน เข้าใจตรงกันได้ง่าย จะช่วยให้การ
ด าเนินงานหลักสูตรมีแนวทางการด าเนินงานไปใน
ทิศทางที่ต้องการมากขึ้น 
 

2.มีกระบวนการในการจัดแบ่งรายวิชาที่สนับสนุน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
 

2.การทบทวนความสอดคล้องของรายวิชา จะ 
ช่วยให้ด าเนินการของหลักสูตรราบรื่นและบรรลุ  
ELOs ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

3.หลักสูตรมีการจัดเรียงล าดับจากเนื้อหาพ้ืนฐาน
ไปยังเนื้อหาที่มีความซับซ้อน และมีการบูรณาการ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

3.การออกแบบหลักสูตร ที่โครงสร้างเรียงล าดับ 
สอดประสานกันในทุกรายวิชา มีความยืดหยุ่น  
และมีเนื้อหาทันสมัย จะช่วยทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
ให้สามารถด าเนินการให้บรรลุ ELOs ได ้
 

AUN. 3 Teaching and Learning Approach 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีการเรียนรู้จากปัญหา (Problem base 
learning) เพ่ือพัฒนาทักษะการตั้งค าถามและการ
ค้นคว้าข้อมูล 

1.สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมกับการให้บริการทาง
สุขภาพในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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2.หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติทั้งในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา (ฝึกงาน) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้
อย่างหลากหลาย 

 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมในหลากหลาย
รูปแบบ 

1.แจ้งนิสิตที่ประเมินแล้วว่าอาจจะสอบไม่ผ่านใน
รายวิชาทราบ เพื่อให้นิสิตเตรียมตัวในการเพ่ิมใน
ระดับคะแนนให้สอบผ่านได้ 

AUN. 5 Academic Staff 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีสภาวิชาชีพเป็นผู้ก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์ที่ชัดเจนทั้งด้านวิชาชีพและการสอน 

1.การวิเคราะห์ผลจากอัตราส่วนและภาระงานที่
เกิดข้ึน กับการพัฒนาที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญ จะ
ช่วยให้การด าเนินการของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องมากขึ้น 

2.มีอาจารย์จากหลากหลายวิชาชีพ ท าให้นิสิต
ได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

2.การทบทวนกระบวนการวางแผนของการสรรหา
อาจารย์ ที่ครอบคลุมด้านการสอน การวิจัยและ
การบริการที่ส าคัญ และการสื่อสารอย่างครบถ้วน 
จะช่วยให้การด าเนินการของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

AUN. 6 Student Support Services 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.หลักสูตรมีการทบทวนกลยุทธ์การเรียนการสอน
และวิธีการประเมินผลนิสิตอย่างสม่ าเสมอในการ
ประชุมสาขาวิชา และน าไปปรับปรุง 

1. .การก าหนดผู้ส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกส่วน 
(ท้ังรัฐบาลและเอกชน) เพ่ือน าเอาความต้องการ
ของผู้ใช้บัณทิตมาก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร 

2.มีการวางแผนตามแผนบริหารและทรัพยากร 
บุคคลสายสนับสนุน 

2.การก าหนดสมรรถนะที่ครอบคลุมและ
ประเมินผลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จะท าให้มีการ
พัฒนามากข้ึน 

AUN. 7 สิ่ง Facilities and Infrastructure 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1. .มีห้องเรียนและครุภัณฑ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
เรียนการสอน 

1.เพ่ิมจ านวนห้องเรียน ให้เพียงพอต่อจ านวนนิสิต 

2.มีการจัดท าช่องทางการประเมินสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้หลากหลายและมีสอดคล้องกับบริบท
ของหลักสูตร 

2.ควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม 
และจิตใจ เพื่อช่วยชี้ประเด็นที่สมควรปรับปรุงให้
ดีขึ้นได้ 
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3.มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้
เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

3.มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร
รับทราบขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ห้องเรียน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ าซ้อน  

AUN. 8 Output and Outcomes 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีคณะกรรมการในการรวบรวมและรายงานผล
ข้อมูลเพ่ือส าหรับวางแผนการศึกษาของนิสิต 

1.ควรมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการตกออก การ
วางแผนการเก็บข้อมูลในระยะยาวอย่างเป็น
ประจ า และมีการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของอัตรา
การคงอยู่ 

2.มีการเก็บข้อมูลอัตราการออกกลางคัน สาเหตุ
ของการตกออก 

2.ควรทบทวนกระบวนการรวบรวมข้อมูล การ
ติดตามและเป้าหมายการมีงานท าของบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะน ามาซึ่งการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
มีงานท าได้ 

3.มีการเก็บข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิต 3.ควรมีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้ใช้บัณฑิต ในเชิงลึก และครอบคลุมสายงาน
อาชีพที่บัณฑิตไปท างานจริง เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
แท้จริง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 



 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 

 

 
คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 



1 
 

สารบัญ 

                   หน้า 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง  7 

กับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร        7 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน      8 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     12 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร        12 

1.2 ความส าคัญ         12 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร       13 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง         13 
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1. ระบบการจัดการศกึษา        16 

2. การด าเนินการหลักสูตร        16 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน        18 

3.1 หลักสูตร         18 

3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต        18 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร       18 

3.1.3 รายวิชา         19 

3.1.4 แผนการศกึษา        23 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา       30 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา      48 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  49 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร       49 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน        51 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ        55 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา)  56 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย     57 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต      58 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน      59 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   68 

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    แพทยศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1202 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

                สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation 

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

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความร่วมมอืกับกรมการแพทย์ และโรงพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่8/2563 

วันที ่25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

1/2564 วันที ่14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร   

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้ งที่  2/2564 วันที่  6                                       

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

6.6 สภาวิชาชีพ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน (สรม.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

พิจารณาแลวเห็นควร แจงการรับทราบ การด าเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

เมื่อวันที ่2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 8.2 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ 

 8.3 นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถาบัน

ฝกึอบรมตา่ง ๆ ทั่วประเทศ 

   8.4 นักวิชาการและหรือผู้บริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย           

ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และสถาบัน/ ส านัก/ หนว่ยงานดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน  

 8.5 นักวิชาการสาธารณสุขในสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวทววีรรณ ศรีสุขค า 36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ป.พ.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์และผดุง

ครรภช์ัน้สูง  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

2553 

2535 

 

2531 

2527 

2 นางสาวกิตติยา ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กรมการแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2556 

3 นายเกรยีงศักดิ์ ปนิตาธรรม 15099002XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2553 

 

 

4 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายพรีณัฐ ผลวชิา 11014016XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลเชยีงราย 

ประชานุเคราะห์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

 

2557 

5 นางสาวสุนันทา ตัง้นติพิงศ์ 31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2540 

6 นางสุรางคนา ไชยรินค า 35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ป.พ.ส. 

การพยาบาลเด็ก 

พยาบาลศาสตร์และผดุง

ครรภช์ัน้สูง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2544 

2537 

7 นางอรทัย เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2552 

2543 

 

5 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

         10.2 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดขึ้นของโรคไร้เชื้อ

ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด และอุบัติใหม่ เช่น โรคโคโรนาไวรัส 19 (World Health Organization, 2020)  

ท าให้จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินการเจ็บป่วยในโลกเพิ่มมากขึ้น ดังรายงานขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization, 2015) ระบุว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

เช่นเดียวกับประทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ประเทศไทยที่พบว่า

เป็นสังคมผู้สูงอายุ โรคที่พบคือโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การหกล้ม (ปราโมทย์ ประสาทพรกุล, 

2561: 60) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โรคที่ผู้สูงอายุ

มารับบริการฉุกเฉินที่ตึกฉุกเฉินในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านการแพทย์และการบาดเจ็บ 

(Keskinoglu, et al., 2010)  

    นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งความถี่

และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด 

ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภวิัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน ท าให้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีโอกาส

ได้น ามาใช้ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าถึงข้อมูล    

เพิ่มมากขึ้น ความคาดหวังตอ่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจงึมมีากขึ้น 

    ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2480 โดยเริ่มจากมูลนิธิ

ปอเต็กตึ๊ง ต่อมา พ.ศ. 2538 ได้มีการพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ ซึ่งได้มี

การจัดตั ้งศูนย์นเรนทร ให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและขนย้ายผู ้บาดเจ็บในพื ้นที ่บริการ

กรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

มีการก่อตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 

3.1 (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุก เฉินที่ได้มาตรฐาน

และ มีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  และจะต้องด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนา

มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) พัฒนา

กลไกการอภิบาลการแพทย์ฉุกเฉิน 4) พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ และ 5) การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนับเป็น

กลไกหนึ่งในการบรรลุตามวิสัยทัศน์ จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินระบุว่า ปัจจุบันประเทศ

ไทยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานปฏิบัติการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ อาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย์ (Emergency Medical Responder) ใช้เวลาในการอบรม 40 ช่ัวโมง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

(Emergency Medical Technician) ใช้เวลาในการศึกษา 110 ช่ัวโมง เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  

(Advanced Emergency Medical Technician) ซึ่งใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ (paramedic) ซึ่งใช้เวลาในการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี    

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จ านวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ไม่สมดุล

กับจ านวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบ

สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมี แนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกปี โดย พ.ศ. 2558 ผู้ใช้บริการจ านวน 1,362,030 ราย หรือเป็น 2,094.55 รายต่อประชากร

แสนคน พ.ศ. 2559 ผู้ใช้บริการจ านวน 1,488,815 ราย หรือเป็น 2,290.01 รายต่อประชากรแสนคน 

และพ.ศ. 2560 ผู้ใช้บริการ จ านวน 1,568,952 ราย หรือเป็น 2,406.19 รายต่อประชากรแสนคน      

โดยแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น จาก 230.2 ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 

358.4 ในปี พ.ศ. 2560 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ, 2562)  

   จากข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี พ.ศ. 2557 พบว่า

ความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจ านวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต  

ถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า มบีุคลากรซึ่งเป็นนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 163 คนเท่านั้น ปัจจุบันสถาบันการศึกษา

ในประเทศไทยที่ด าเนินการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีเพียง 

4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช โดยทั้ง 4 มหาวิทยาลัย คาดว่ามีก าลังการผลิตเพียง 120 คนต่อปี เท่านั้น 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยัง

ประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การเปลี่ยนแปลง  

ทางโครงสร้างทางภูมิอากาศ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ก าหนดเป็น

นโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชา ให้ออกไปรับใช้
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สังคม และชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

 

            12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

          มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และ              

มีวัตถุประสงค์รว่มครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ 

 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะ

การเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม  

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากร

ให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัย

มุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่

และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม 

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้  ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง     

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ ชุมชนและสังคมที่ เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและ

สังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง 

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย มหาวิทยาลัยต้องสร้าง        

ความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ 

สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร 

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบและกลไกควบคุม

การบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผูบ้ริหาร บุคลากร
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สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า 

(Leadership) และผูต้ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น

ในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายการ

ด าเนินงานในพันธกิจต่างๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ 

(Vision) มีความมุง่มั่น และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน 

"สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดี 

ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  และมีการ

ด าเนนิงานที่มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม      

และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหา

ระบบสุขภาพของประชาชนกรณีฉุกเฉิน จงึเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ที่จะต้องด าเนนิการ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย      

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management  

 

3(2-2-5) 
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004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

341333 เภสัชวทิยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการ

เเพทย ์

Pharmacology in Nursing and Emergency  

Medical Operation 

3 (3-0-6) 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363220 หลักการกายวิภาคศาสตร์ 

Principle of Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367206 สรีรวทิยาภาวะฉุกเฉิน 

Emergency Physiology 

3(2-3-6) 

                   13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics 

2(2-0-4) 

248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวิตทางน้ า  

Swimming and Life Saving 

2(1-2-3) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล      

ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป      

ในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีการด าเนินการ

ดังนี้ 

   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การวางแผน 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตาม

ความคาดหวังของหลักสูตร 

   2) แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารรายวิชา การวางแผน การด าเนินการ

จัดการเรยีนการสอน การประเมนิผลรายวิชา ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

   3) แต่งตั้งผู้สอนประจ ารายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและ

ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ มีความ

เป็นผู้น า ในการบริบาลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน โดยพร้อมซึ่งคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

 1.2 ความส าคัญ 

  ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกที่ส าคัญตามล าดับ ได้แก่ มะเร็ง 

ทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง

ทางบก เป็นอัตรา 120.3, 47.1, 45.2, 39.4, และ 25.2 ต่อแสนประชากร (กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 นอกจากนีจ้ านวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ไม่สมดุล

กับจ านวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบ

สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมี แนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 ผู้ใช้บริการ 2,094.55 รายต่อประชากรแสนคน และปี 2560 ผู้ใช้บริการ 

2,406.19 รายต่อประชากรแสนคน โดยแนวโน้มสัดส่วนผูป้่วยฉุกเฉินวิกฤตต่อ ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น 

จาก 230.2 ในปี 2558 เป็น 358.4 ในปี 2560 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ, 2562) 

 พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการก่อตั้งสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ (สพฉ.) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมี

วิสัยทัศนค์ือ ผูป้่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม และจะต้องด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร ์คือ 1) พัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนา

ระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) พัฒนากลไกการอภิบาลการแพทย์ฉุกเฉิน      

4) พัฒนาศักยภาพและการมสี่วนรว่มภาคีเครือขา่ยทั้งในและต่างประเทศ และ 5) การสื่อสารสาธารณะ

ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสูป่ระชาชน 

 จากข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจ าปี พ.ศ. 2557 พบว่า 

ความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจ านวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ

ผลิตถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า มีบุคลากรซึ่งเป็น  

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 163 คน เท่านั้น  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Emergency Medical 

Operation) ขึน้ เพื่อรองรับความตอ้งการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ฉุกเฉินการแพทย์ที่ด าเนินการ หลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยเน้น

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 แสดงออกซึ่งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 1.3.2 สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 1.3.3 สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.4 แสดงภาวะผู้น าในการจัดการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานบริการ  

 1.3.5 สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.6 สามารถสื่อสาร และท างานรว่มกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. และ 

เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉิน

การแพทย์ (มคฉ.1) ก าหนด 

สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างตอ่เนื่องให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ.  

3. ติดตามความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1. เอกสารหลักสูตร 

2. เอกสารประกอบ

หลักสูตร  

3. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของหน่วยงาน

ผูใ้ช้บัณฑิต 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เน้นการจัดการเรียนการ

1. จ านวนแผนงาน/

กิจกรรมการพัฒนา
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ของ สกอ. และเกณฑม์าตรฐาน

คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์  

(มคฉ.1) 

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ้ของ สกอ. และ

เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ

ฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.1) 

2. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญและการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนิสติ 

อาจารย์ผู้สอน ในการ

จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 

2. สัมมนาการจัดการ

เรียนการสอน 

3. การจัดระบบการวัด

และประเมินผลการ

เรียนรู้โดยคณาจารย์ 

นิสติ และผูเ้กี่ยวข้อง 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มคีวาม

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ของนสิิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สกอ. และ มคฉ.1 

2. บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริการวิชาการ และ

การวิจัย 

3. จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง 

รวมทั้งส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม  

4. พัฒนากระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมี

ส่วนรว่มของบุคลากรใน

สถานพยาบาลและสถาน

บริการสุขภาพ หน่วยงาน

1. แผนการพัฒนานิสติให้

มีความพร้อมในการ

เรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

2. รายวิชาที่จัดใหม้ีการ 

บูรณาการการจัดการ

เรียน การสอนใน

หลักสูตร กับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และ

การวิจัย 

3. ร้อยละของรายวิชา

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความ

ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง 

4. ร้อยละของ

สถานพยาบาล 

หนว่ยงานราชการ และ

องค์กรเอกชนที่เป็น
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

ราชการ และองค์กร

เอกชน 

แหลง่ฝกึที่บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการจัดการ

เรียนการสอน 

4. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 1. สนับสนุนใหอ้าจารย์ศกึษา

ต่อทั้งในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรม/ดูงานทาง

วิชาการที่ก้าวหน้า 

3. พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอน และการ

ประเมินผลของอาจารย์ 

4. สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ 

1. มีทุนศกึษาต่อทั้งระดับ

ปริญญาโท ปริญญา

เอก และ

ประกาศนยีบัตร 

2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน 

3. จ านวนร้อยละของ

อาจารย์ที่ได้รับการ

ฝกึอบรมทางวิชาการ

และการศกึษา 

4. ต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ 

5. การบริการวิชาการและการวิจัย 1. สนับสนุนให้อาจารย์ท างาน
บริการวิชาการแก่สังคม  

2. สนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย์ 

3. จัดตัง้ทีมดูแลและแนะน า
แนวทางในการท างานวิจัย

และการตีพมิพ์งานวิจัย 

1. จ านวนงานบริการ

วิชาการตอ่สังคม 

2. จ านวนทุนสนับสนุน

การวิจัย 

3. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ

การตพีิมพ์ เผยแพร่ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

     มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 (ระยะเวลา                  

ในการด าเนินการเรียนการสอน จ านวน 10 สัปดาห์) 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

     ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม  

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน  

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้วยแผนการเรียน     

สายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวทิยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ 

2.2.6. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2.2.7 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และ/หรือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศกึษาและการปฏิบัติงาน 
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

  2.3.2 พืน้ฐานทางดา้นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

  2.3.3 พืน้ฐานด้านสมรรถนะร่างกาย 

  2.3.4 การปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศกึษา 

   

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวติในมหาวิทยาลัยพะเยา 

  2.4.2 จัดกิจกรรมการให้ค าแนะน าการด าเนินชีวติในมหาวิทยาลัยโดยนิสติรุน่พี่ 

2.4.3 จัดกิจกรรมการเพิ่มพูนสมรรถนะร่างกายใหแ้ข็งแรงในแต่ละรายวิชา 

2.4.4 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียน     

ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา  

2.4.5 จัดใหม้ีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ตักเตอืน ใหค้ าแนะน า และช่วยติดตาม

กรณีนิสติมปีัญหาการเรียน 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 30 35 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2  30 35 40 40 

ช้ันปีที่ 3   30 35 40 

ช้ันปีที่ 4    30 35 

รวม 30 65 105 145 155 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 35 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

3,500,000 

360,000 

 

4,350,000 

396,000 

 

5,285,000 

435,600 

 

6,313,500 

479,160 

 

7,500,000 

527,076 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

300,000 

100,000 

100,000 

100,000 

 

300,000 

100,000 

100,000 

100,000 

 

300,000 

150,000 

150,000 

150,000 

 

300,000 

200,000 

200,000 

150,000 

 

300,000 

200,000 

200,000 

150,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

500,000 

 

500,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 750,000 800,000 850,000 900,000 950,000 

รวมรายจ่าย 5,710,000 6,646,000 8,320,600 9,542,660 10,352,076 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 70,000 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

              5  แบบช้ันเรยีน 

              �  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

              �  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 �  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

 �  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

 �  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
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หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ์ 

อศป. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั   30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก   - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 

   1.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  40 40 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก  64 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  - - 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 140 140 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน     40  หน่วยกิต 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244105 

 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics 

2(2-0-4) 

 

248121  ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า 

Swimming and Life Saving 

2(1-2-3) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principles of Health Management 

2(1-2-3) 

 

323142 หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน 

Principles of Basic Emergency Health Care 

3(2-2-5) 

323243 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(2-2-5) 

323244 พยาธิสรีรวิทยา 

Pathophysiology 

3(3-0-6) 

323345 ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

Epidemiology for Emergency Medical Operation 

2(1-2-3) 

341333 เภสัชวทิยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Pharmacology in Nursing and Emergency Medical Operation 

3(3-0-6) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363220 หลักการกายวิภาคศาสตร์ 

Principles of Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367206 สรีรวทิยาภาวะฉุกเฉิน 

Emergency Physiology 

3(2-3-6) 
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  2.2 กลุ่มวชิาเอก จ านวน     64  หน่วยกิต 

323111 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน 

Basic Paramedic Procedure  

2(1-2-3) 

323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

Basic Life Support  

2(1-2-3) 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

Practicum in Basic Emergency Health Care 

1(0-4-2) 

323213 อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉินการแพทย์ 

Approaches to Emergency Symptomatology 

2(1-2-3) 

323232 การยกและการเคลื่อนย้าย 

Lifting and Moving  

2(1-2-3) 

323233 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

Emergency Medical Operation 

2(1-2-3) 

323292 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

5 หนว่ยกิต 

(375 ช่ัวโมง) 

323314 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1 

Emergency Medical Care I 

2(1-2-3) 

323315 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

2(1-2-3) 

323321 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสงู 

Advance Paramedic Procedure  

2(1-2-3) 

 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 

Advance Life Support  

2(1-2-3) 

 

323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจส าหรับนักฉุกเฉินการแพทย์ 

Electrocardiography Interpretation for Paramedic 

2(2-0-4) 

 

323324 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-2-3) 

 

323325 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2 

Emergency Trauma Care II 

2(1-2-3) 

 

323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลอง 

Simulation for Emergency Operations 

2(1-2-3) 
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323334  การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

 Research of Emergency Medicine 

2(2-0-5) 

 

323335 กฎหมาย จรยิธรรม และนิติเวชศาสตร์ 

Law Ethics and Forensic Medicine 

3(2-2-5) 

323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster 

2(1-2-3) 

 

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

Senior Research Project for Paramedic 

1(0-2-4) 

323393 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Training of Emergency Medical Operation lI 

5 หนว่ยกิต 

(375 ช่ัวโมง) 

323438 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

323494 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Training of Emergency Medical Operation III 

8 หนว่ยกิต 

(600 ช่ัวโมง) 

323495 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 

Training of Emergency Medical Operation IV 

8 หนว่ยกิต 

(600 ช่ัวโมง) 

   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

323214 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพืน้ฐาน 

First Aid and Basic Emergency Care 

3(2-2-5) 

 

                     นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(3-0-6) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(3-0-6) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principles of Health Management 

2(1-2-3) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(3-0-6) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

Emergency Medical System 

2(2-0-4) 

323142 หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะ

ฉุกเฉิน 

Principles of Basic Emergency Health Care 

3(2-2-5) 

367206 สรีรวทิยาภาวะฉุกเฉิน 

Emergency Physiology 

3(2-3-6) 

363220 หลักการกายวิภาคศาสตร์ 

Principles of Anatomy 

3(2-3-6) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

323111 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน 

Basic Paramedic Procedure 

2(1-2-3) 

323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน 

Basic Life Support 

2(1-2-3) 

323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะ

ฉุกเฉิน 

Practicum in Basic Emergency Health Care 

1(0-4-2) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(3-0-6) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics 

2(2-0-4) 

323244 พยาธิสรีรวิทยา 

Pathophysiology 

3(3-0-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

323213 อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉิน

การแพทย์ 

Approaches to emergency 

symptomatology 

2(1-2-3) 

323232 การยกและการเคลื่อนย้าย 

Lifting and Moving  

2(1-2-3) 

323233 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Emergency Medical Operation 

2(1-2-3) 

323243 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Psychology of Emergency Medical 

Operation 

3(2-2-5) 

341333 เภสัชวทิยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 

Pharmacology in Nursing and Emergency 

Medical Operation 

3(3-0-6) 

361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

*323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

5 หนว่ยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 375 ชั่วโมง 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า 

Swimming and Life Saving 

2(1-2-3) 

323314 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1 

Emergency Medical Care I 

2(1-2-3) 

323315 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

2(1-2-3) 

323321 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสงู 

Advance Paramedic Procedure  

2(1-2-3) 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 

Advance Life Support  

2(1-2-3) 

323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจส าหรับนัก

ฉุกเฉินการแพทย์ 

Electrocardiography Interpretation for 

Paramedic 

2(2-0-4) 

323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

Research of Emergency Medicine 

2(2-0-5) 

323345 ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

Epidemiology for Emergency Medical 

Operation 

2(1-2-3) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

323324 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-2-3) 

323325 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2 

Emergency Trauma Care II 

2(1-2-3) 

323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลอง 

Simulation for Emergency Operations 

2(1-2-3) 

323335 กฎหมาย จรยิธรรม และนิติเวชศาสตร์ 

Law Ethics and Forensic Medicine 

3(2-2-5) 

323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ 

สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster 

2(1-2-3) 

 

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

Senior Research Project for Paramedic 

1(0-2-4) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

*323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Training of Emergency Medical  

Operation II 

5 หนว่ยกิต 

 รวม 5 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 375 ชั่วโมง 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

*323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Training of Emergency Medical  

Operation III 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

323438 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-4) 

*323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 

Training of Emergency Medical  

Operation IV 

8 หนว่ยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 

* หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101   การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5)

  Ready English  

  ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใชภ้าษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

  English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร

ตามสถานการณต์่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผา่นอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน    

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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  Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5)

 Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน  หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201  พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ 

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
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  Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวติประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 
 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ  

ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ า

ในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 
 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
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 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5)

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

242103  เคมีทั่วไปและเคมีอินทรยี์        4(3-3-8) 

  General and Organic Chemistry 

  ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์บอก

ซิลกิ 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  ชีววิทยา 1        4(3-3-8) 

  Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ 

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ

สตัว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  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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244105  ฟิสิกส์ทางการแพทย์       2(2-0-4) 

Medical Physics 

  สมดุลของแรง ก าลังบิด งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อย

ด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด 

ความตึงผิว แคพิลารี  ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง และ  

การตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า และแมเ่หล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่และกัมมันตภาพรังสี  

             Equilibrium of forces, torque, work and energy, elasticity of material, rotation, moment of 

inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary, 

osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic waves, optics, electricity 

and magnetism, modern physics and radioactivity 

 

248121  ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า     2(1-2-3) 

  Swimming and Life Saving 

  ทักษะและเทคนิคการว่ายน้ า สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะ

สมรรถภาพทางกาย หลักการช่วยชีวิตทางน้ า การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ

การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งตน้ 

  Swimming skills and techniques, related physical fitness and the development of 

physical fitness, principles skills for life saving, the competition for both individuals and teams, basic 

safety and injury prevention 

 

323111  หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน    2(1-2-3) 

Basic Paramedic Procedure  

เทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบการให้ออกซิเจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 

หัตถการที่ศีรษะและคอ เภสัชวิทยา วิธีการบริหารยา การเตรียมผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน การเก็บสิ่งส่งตรวจ

ในแผนกฉุกเฉิน เทคนิคโลหติพลวัต การชะล้างตา หัตถการอื่นๆ การฝกึเทคนิคหัตถการขั้นต้นกับหุ่น 

Basic procedure techniques for paramedic, oxygen delivery system, suction, 

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

drug administration techniques, preparation patients for emergency surgery, collecting of clinical 

specimens, ocular eye irrigation, other techniques, practices in basic procedure techniques with 

models 
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323112  การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน      2(1-2-3) 

Basic Life Support  

การประเมินสถาณการณแ์ละผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน การประเมินทางเดินหายใจ  การ

หายใจ หัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มภีาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เทคนคิการจัดการทางเดินหายใจ การ

บ าบัดดว้ยออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องมอืกลช่วยหายใจ ในผู้ใหญ ่การใช้

เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้ าร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและในผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจ

ด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การฝึก

ทักษะการช่วยฟื้นคนืชพีขั้นพืน้ฐาน 

Assessment of emergency situation and emergency patient, respiratory system, 

cardiovascular and blood circulation in emergency cases on the scene, airway techniques, oxygen therapy, 

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 
 

323131  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน       2(2-0-4) 

Emergency Medical System  

  ค าศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค าศัพท์ ค าย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ และองค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและประเทศไทย 

มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ หน่วยบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

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

medical operation, definitions, 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, communication in EMS system 
 

323141  หลักการจัดการสุขภาพ      2(1-2-3) 

Principles of Health Management 

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บบริ บทของสุ ขภาพ ระบบสุ ขภาพและระบบบริก ารสุ ขภาพ  

การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้น า แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้าน

สุขภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

แนวทางและมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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Concepts 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, indicators and 

quality improvement, principles and concepts of health system quality and patient’s safety 

 

323142  หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน    3(2-2-5) 

Principles of Basic Emergency Health Care  

หลักการและระบบมาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเชื้อ การป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อ หลักการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจ และติดตามสุขภาพขั้น

พืน้ฐาน การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วยฉุกเฉินเบือ้งต้น การยกและการเคลื่อนย้าย การดูแลผู้ป่วย

ที่บ้าน และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

Principles and safety standard systems of prevention and dissemination of infectious 

control, emergency patient assessment, basic monitoring device, first aid and primary emergency 

care, lifting and moving, home visit, and palliative care. 

 

323191  ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน   1(0-4-2) 

  Practicum in Basic Emergency Health Care 

  ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม การสื่อสารในการดูแลผู้ป่วย การยกเคลื่อนย้าย 

ฝกึปฏิบัติกับหุน่ สถานการณจ์ าลอง และภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าแหล่งฝกึ  

  Practicing in first aid and basic emergency patients care, basic life support, vital signs 

measurement and monitoring, communication in patient care, lifting and moving, practice with 

models, simulations, and field work under the supervision of a training center’s teacher 

 

323213  อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉินการแพทย์   2(1-2-3) 

Approaches to Emergency Symptomatology 

การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยตามระบบ อาการวิทยา

และการวินจิฉัยโรคตามระบบ  

Emergency assessment, history taking, physical examination, approach to symptomatology, 

symptomatology and diagnosis from histological symptoms  
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323214  การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน   3(2-2-5) 

First Aid and Basic Emergency Care 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และการดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยโรคหอบหืด     

ภาวะปฏิกิรยิาแพ้อย่างรุนแรง ภาวะเป็นลมหมดสติ โรคลมแดด ภาวะอาหารเป็นพิษ การหา้มเลือด การดาม

กระดูก การตกแต่งบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า

แบบอัตโนมัติ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายให้พร้อมในการปฐมพยาบาลและ

ดูแลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน 

Introduction to first aid and basic emergency care, asthma, anaphylaxis, syncope, heat 

stroke, seizure and epilepsy, food poisoning, bleeding control, splint, wound dressing, basic chest 

compression and used of automatic electrical defibrillation in cardiac arrest patient, appropriate emergency 

call, development of general physical fitness in first aid and emergency care 

 

323232  การยกและการเคลื่อนย้าย       2(1-2-3) 

Lifting and Moving 

หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้าย 

แบบฉุกเฉินมาก ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออก

จากรถ ซากปรักหักพัง ที ่แคบ และที่สูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้ า การบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายและยึดตรึง และการฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย 

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, 

maintenance of moving and lifting instruments, and lifting and moving practices 

 

323233 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์      2(1-2-3) 

Emergency Medical Operation 

โครงสรา้งของศูนย์รับแจง้เหตุและสั่งการ ขั้นตอนเตรียมความพรอ้มด้านร่างกาย จติใจ 

การขับขี่ปลอดภัย การเตรียมพรอ้มบ ารุงรักษาพาหนะฉุกเฉิน การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจง้เหตุ และ

สั่งการ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงาน การรับ

แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การสั่งการทางการแพทย์ การให้ค าแนะน า ผู้ที่อยู่ 

ณ จุดเกิดเหตุ  ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การรับค าสั่งปฏิบัติการสายตรงและทางออ้ม 
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Structure of dispatch centre, steps in emergency medical operations, preparation in 

physical and mental, ambulance safety, preparation and maintenance of emergency medical 

vehicles, 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, direct and indirect command 

 

323243  จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์     3(2-2-5) 

Psychology of Emergency Medical Operation   

  แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีมในด้านฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิคการเรียนรู้

และการสอน ทักษะการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย การประยุกต์ใช้จิตวิทยาด้านสุขภาพในการดูแล

สุขภาพฉุกเฉินทุกช่วงวัย และผู้ที่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย ฝึกปฏิบัติใช้หลักจิตวิทยาใน

สถานการณจ์ าลองทางฉุกเฉินการแพทย์ 

  Concepts of health psychology, social psychology, personality development and 

adjustment, emotional management and motivation, team work in the field of emergency, learning 

and teaching techniques, communication skill, breaking bad news, applying of health psychology for 

emergency care all life span and disabled people, practice using psychological techniques in an 

emergency medical scenario 
 

323244  พยาธิสรรีวิทยา       3(3-0-6) 

Pathophysiology  

หลักการเบือ้งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและ

กระบวนการหายของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้ า และการไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด 

ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเชือ้ ภาวะช็อก และการบาดเจ็บในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 

Principles 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 
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323292  การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1      5 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation l 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิค 

การจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การเตรียมความพร้อม

ก่อนออกปฏิบัติการ การคัดแยกผูป้่วยทางโทรศัพท์ การรับแจง้เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การสื่อสารทางวิทยุ 

การสั่งการทางการแพทย์ การใหค้ าแนะน าเบื้องต้นทางโทรศัพท์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย

แยกโรค การยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่โรงพยาบาล ที่จุดเกิดเหตุ และ

หอ้งฉุกเฉิน 

Practicing in basic procedure techniques for paramedic, airway techniques, oxygen 

delivery systems, suction, preparation for emergency medical operation, telephone triage, 

emergency call taking, radio communication, medical direction, pre-arrival instruction, immobilization, 

lifting and moving in emergency and trauma patients in hospital transfer, on scene transfer, and 

emergency room transfer 

 

323314  การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1      2(1-2-3) 

Emergency Medical Care I 

หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาทางอายุรกรรม การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแล 

ผู้มีภาวะฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ 

ระบบจติเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์

และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดก าเดา ความดันเลือดตกและ 

การช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเด็ก และผู้สูงอายุ 

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 

 

323315  การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1      2(1-2-3) 

Emergency Trauma Care I 

การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ กลไกการบาดเจ็บ การประเมินผู้บาดเจ็บ

ฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้มีปัญหาการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง 

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

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

orthopedics emergency 

 

323321  หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง     2(1-2-3) 

Advance Paramedic Procedure 

เทคนิคหัตถการขั้นสูงส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ 

การเจาะปอดเพื่อระบายลมด้วยเข็ม การเจาะถุงหุ้มหัวใจ การท าคลอดปกติและการดูแลทารกแรกเกิด 

การช่วยการคลอดที่ผิดปกติ วิธีการบริหารยา การใชย้าระงับความรู้สกึเฉพาะที่ การระงับปวดและการ

ระงับประสาท การแปลผลการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เทคนิคโลหิตพลวัตร การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตร

ด้วยหัตถการในร่างกาย หัตถการโครงรา่ง 

Advance procedure techniques for paramedic, cricothyrotomy, needle thoracostomy, 

pericardiocentesis, newborn delivery and newborn care, assisting complicated delivery of newborn, 

drug administration, local anesthesia, pain control and sedation, basic laboratory in blood chemistry, 

hemodynamic techniques, invasive hemodynamic monitoring, skeletal procedure 

 

323322  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง      1(1-2-3) 

Advance Life Support  

รายวิชาบังคับก่อน : 323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

Prerequisite: 323112 Basic Life Support  

หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด เด็ก และผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขัดขวาง

ทางเดินหายใจโดยใช้อุปกรณ์สอ่ง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผูใ้หญ่และเด็ก การใช้เครื่องมอืกลช่วยหายใจ

ด้วยพวยลม การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติ

ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้ าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ

ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การก ากับจังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขั้นสูง 

และการดูแลผู้ป่วยหลังฟื้นคืนชีพ 

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 
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323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจส าหรับนักฉุกเฉินการแพทย์  2(2-0-4) 

Electrocardiogram Interpretation for Paramedic 

ความส าคัญของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เส้นทางการน าคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการ

และวิธีการบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การดู แลผู้ป่วย  

ที ่คลื ่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจติดตาม

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  

Significance of Electrocardiogram (EKG), heart conduction, principle and running EKG, 

basic and advanced EKG interpretation, management in pacing cardiac patient, monitoring of cardiac 

waves, EKG monitoring device, practice skills in EKG monitoring and interpretation 

 

323324  การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2      2(1-2-3) 

Emergency Medical Care II 

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤติในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยได้รับ

สารพิษ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ สูตินรเีวช โรคทางโครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบหู ตา 

คอ จมูก การดูแลภาวะวกิฤติฉุกเฉินในทารก เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ ์และการเจ็บป่วยที่จ าเพาะ 

Advanced medical care in cardiovascular system, respiratory system, nervous 

system, gastrointestinal tract, immunology and infectious, endocrine, emergency psychiatric patient, 

toxicology, genitourinary tract system, obstetric and gynecology, medical orthopedics, head-eye-ear-

nose-throat, emergency care in newborn-pediatric-geriatric-pregnancy and intensive special care 

 

323325 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2         2(1-2-3) 

Emergency Trauma Care II 

การดูแลผู้มีปัญหา การบาดเจ็บทรวงอก การบาดเจ็บในช่องท้อง การบาดเจ็บต่ออวัยวะ

สืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บรุนแรงต่อ

เนื้อเยื่ออ่อน การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและล าคอ การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบประสาท การบาดเจ็บต่อ

อวัยวะในหลายระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่มผูป้่วยเฉพาะ ได้แก่ เด็ก ผูสู้งอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 

Emergency trauma care with chest, abdomen, genitourinary system, orthopedics trauma 

crisis, severe soft tissue injury, head facial and neck trauma, severe neurological trauma, multiple trauma 

patient and special patients trauma (pediatrics, geriatrics, pregnancy) 
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323326 การปฏิบัติหัตถการฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลอง   2(1-2-3) 

Simulation for Emergency Operations  

รายวิชาบังคับก่อน :  323321 หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 

Prerequisite:  323321 Advance Paramedic Procedure II 

323322 Advance Life Support  

  หลักการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางอายุรกรรม

และอุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักการให้ค าแนะน าการฝึกจ าลองสถานการณ์ หลักการเขียน

สถานการณจ์ าลอง หลักการประเมินสถานการณจ์ าลอง การฝึกปฏิบัติการในสถานการณจ์ าลอง 

  Principles of operation in emergency situation, principles of emergency medical and 

trauma care, principles of debriefing, principles of simulation desire, principles of simulation 

evaluation, practice in simulation training 

 

323334  การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน        2(1-2-3) 

Research of Emergency Medicine 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภท ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การก าหนด

ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเครื่องมือ  

ในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

จริยธรรมในการวิจัย การน าเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

Principles and research methodology, research design, examples in emergency medicine, 

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

variables, conceptual frameworks, 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 of emergency medicine 
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323335 กฎหมาย จรยิธรรม และนิติเวชศาสตร์      3(2-2-5) 

Law Ethics and Forensic Medicine 

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการแพทย์

ฉุกเฉิน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข บทบาท 

หน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุ 

หลักการชันสูตรพลิกศพ วิเคราะห์สาเหตุการตาย การตรวจบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการ

ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผล การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ และอุปกรณ์  

ที่ใชใ้นงานนิตเิวชศาสตร์ 

Principles, concepts and importance of public health law, emergency medical act, 

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

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

analysis of causing of death, wound examination, change after death, judgment for death, writing 

report, collecting physical evidence for investigation, dead body transferring and tools used in forensic 

medicine 

 

323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย    2(1-2-3) 

Medical Management in Disaster 

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย    

การบริหารจัดการเหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ทั่วไป กรณี

วัตถุอันตราย อุบัติภัยหมู่จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ การจัดการหลังสิ้นสุดสถานการณ์ การฝกึปฏิบัติ

ทักษะการแจ้งเหตุสาธารณภัยและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 

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 

 

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน    1(0-2-4) 

  Senior Research Project for Emergency Medicine 

  ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล เขียน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวจิัย และน าเสนอผลงานการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

  Practicing in collecting data, analysis, interpretation, discussion, reporting and 

presentation for emergency medicine 
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323345  ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน     2(1-2-3) 

Epidemiology for Emergency Medical Operation 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัด     และ

รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา การ

คัดกรองโรค รูปแบบการระบาดของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชือ้ รวมถึง โรคประจ าถิ่น การระบาดหมู ่และ

การประยุกต์ระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรคในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ การเฝา้ระวัง และการสอบสวนทางระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Principles and fundamental concepts of epidemiology, nature of diseases, measurement 

and study design of epidemiology, surveillance, epidemiological investigation, diseases screening, patterns 

of epidemiological infectious and non- infectious diseases including epidemic diseases and outbreak 

diseases, applied epidemiology for emergency medical operation, prevention and control diseases or 

health problems, surveillance and investigation of diseases in Emergency Medical Operation 

 

323393  การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2      5 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation lI 

รายวิชาบังคับก่อน: 323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Prerequisite: 323292 Training of Emergency Medical Operation I 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การประเมิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ 

การใช้เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การท าคลอด

ปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้ชพี การยก

และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินิจฉัย วิธีการบริหารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและ

ผู้ใหญ่ การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้

วิทยุสื่อสาร การรับแจง้เหตุ และการปฏิบัติการก่อนน าส่งสถานพยาบาล 

Practicing in basic procedure techniques for paramedic, assessments, 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, 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 
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323438  สัมมนา         1(0-2-4) 

Seminar 

การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

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

question in emergency medical operation 

 

323494  การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3    8 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation lII  

  รายวิชาบังคับก่อน: 323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Prerequisite: 323393 Training of Emergency Medical Operation II 

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วิทยุ

ขณะออกปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

การส่งมอบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่ง

การ เทคนิคหัตถการขั้นสูงส าหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้

ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการ   ที่ศีรษะ

และคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การท าคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่น ๆ หัตถการโครงร่าง 

การชะล้างตา วิธีการบริหารยา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดิน

หายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การใช้อุปกรณ์ส่องกล่องเสียงโดยตรง การสอดใส่หลอด คาในท่อลมผู้ใหญ่

และเด็ก การใช้เครื่องกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เครื่องกลช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติ

ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้ าในการกู้ชีพ การฟื้นคืน  คลื่นหัวใจด้วย

ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัต ิการผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้า การก ากับจังหวะหัวใจ การดูแลผูป้่วยหลังฟื้นคืน

ชีพ 

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 advance procedure techniques for paramedic, cricothyrotomy, local anesthesia, 

pain control and sedation, diagnostic procedures, genitourinary tract procedures, head and neck 

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

newborn, other techniques, skeletal procedures, 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 
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ventilation, medication and fluid resuscitation, manual defibrillation, cardio version, cardiac pacing, 

management of post resuscitation care 

 

323495  การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4    8 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation lV 

รายวิชาบังคับก่อน: 323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Prerequisite: 323494 Training of Emergency Medical Operation III 

ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การรับแจ้ง

เหตุและสั่งการ การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ระหว่างการน าส่ง และ ณ ห้องฉุกเฉิน 

การเป็นผู้น าในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การออกแบบและการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน  

Practicing in preparation of on scene emergency care, emergency call taking and 

dispatching, emergency medical operation, leadership in emergency medical operation, designing and 

managing emergency medical system 

 

341333  เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์  3 (3-0-6) 

Pharmacology in Nursing and Emergency Medical Operation 

รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การค านวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา 

กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของ ยาทั่วไป และยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในระบบทางเดิน

หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และจติเวช รวมทั้งยาการแก้พิษ 

Dosage form, route of drug administration, dosage calculation, Latin language using in 

prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse drug 

reactions, precaution contraindication and drug interaction of common used and emergency drug in 

respiratory, circular, nervous, autonomous nervous, muscular, digestive, urinary, endocrine, reproductive 

systems and psychiatrics including drugs for detoxification 

 

 

 

 

 

361211  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา      3(2-3-6) 
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Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ

อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกัน การท าลาย และการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

และปรสิต ตลอดจนการติดเชือ้ และความต้านทานต่อการติดเชือ้ 

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 

 

363220  หลักการกายวิภาคศาสตร์      3(2-3-6) 

Principles of Anatomy 

หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อบุผิว ระบบโครงร่างของ

ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบปกคลุมร่างกายและ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและ

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ศึกษากระบวนการเจริญและพัฒนาของมนุษย์ การปฏิสนธิ  ระยะของการ

เจริญเตบิโตของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ 

Principles of anatomy, introduction to anatomy and epithelium, skeletal system, muscular 

system, respiratory system, cardiovascular system, nervous system, integumentary system and connective 

tissue, digestive system, endocrine system, urinary system, female reproductive system and male reproductive 

system. Study of human development, fertilization, embryonic period and fetal period 

 

365212  ชวีเคมีพื้นฐาน        3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการ

ควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ

ด ารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ

ผิดปกต ิและชีวเคมีของเลอืดและปัสสาวะ 

Definitions and principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules, 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic expression, protein synthesis and regulation, regulation 

mechanisms of hormone actions, roles of nutrition on life style, bioenergetics, integration of metabolism 

pathways, relationship between biochemistry and disorders and biochemistry of blood and urine 

 

367206  สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน       3(2-3-6) 
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Emergency Physiology 

หนา้ที่และกลไกการควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินของ

สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร 

ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบไต ระบบสบืพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมริ่างกาย 

Functions and control mechanisms of the human body in both normal and emergency 

conditions for cell physiology, nervous system, muscular system, respiratory system, cardiovascular system, 

digestive system, endocrine system, renal system, reproductive system, and body temperature regulation 

 

3.1.6   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1  เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวชิาเฉพาะปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน 

  3.2  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขัน้สูง 

  3.3  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ การยกและเคลื่อนย้าย การจัดการป้องกัน     

การเจ็บป่วยฉุกเฉิน กฎหมาย จรรยาบรรณ นิตวิิทยาศาสตร์ การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหาร

ปฏิบัติการฉุกเฉิน และการวิจัยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  3.4  เลข 4  หมายถึง  วิชาแกนกลุ่มพื้นฐาน ได้แก่ พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา จิตวิทยา 

หลักการดูแลสุขภาพ หลักวิทยาการระบาด หลักวิทยาการจัดการ และหลักการจัดบริการสาธารณสุข 

  3.5  เลข 9  หมายถึง  สหกิจศึกษา / การฝึกงาน / การศกึษาอิสระ / ฝกึปฏิบัติการ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1* นางสาวทววีรรณ  ศรีสุขค า 36599006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

ป.พ.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ ์

ชัน้สูง  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พษิณุโลก 

2553 

2535 

 

2531 

 

2527 

2 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ 

ประกาศนียบัตร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

สุขศึกษา 

การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

(ระดับต้น) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่

วทิยาลัยพยาบาลและผดุง

ครรภเ์ชยีงใหม่ 

2551 

2544 

2557 

 

2538 

2533 

3* นางสาวกิตติยา  ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลนพรัตน 

ราชธานี กรมการแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2556 

49 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

4* นายเกรยีงศักดิ์  ปินตาธรรม 150990025XXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2553 

5* นายพรีณัฐ  ผลวชิา 11014016XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลเชยีงราย

ประชานุเคราะห์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

 

2557 

6* นางสาวสุนันทา  ตัง้นติพิงศ์ 31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวทิยา 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2540 

7* นางสุรางคนา  ไชยรินค า 35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ป.พ.ส. 
 

การพยาบาลเด็ก 

พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ 

ชัน้สูง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

2544 

2537 

8* นางอรทัย  เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จิตวทิยาพัฒนาการ 

 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2552 

2543 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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 3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1 นายภพเก้า  พุทธรักษ ์ 36406001XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

คบ. 

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ชวีวทิยา 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วทิยาลัยครูจันทรเกษม 

2550 

2539 

2536 

2 นายปิยชนน ์ เกษสุวรรณ 35009006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกสป์ระยุกต ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2543 

3 นายภูวดล  ด้วงโต 16704000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นติวิทิยากระดูก 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

2552 

2549 

4 นายไวพจน ์ งามสอาด   55309900XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2547 

2545 

5 นายกฤติน นาราเวชสกุล 15601001XXXXX อาจารย์ วว. 

 

ประกาศนียบัตร 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

 

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

มหาวทิยาลัยนวมินทรา  

ธิราช 

โรงพยาบาลราชวถิ ี

มหาวทิยาลยันเรศวร 

2563 

 

2560 

2556 

6 นายคามนิ  สุทธิกุลบุตร 15601001XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ 

อายุรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

7 นายณฐกร  ค าแก้ว 15799000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวทิยา 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2553 

2550 

8 นางสาวณภัทร  ศรีรักษา 34404006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาทางการแพทย์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2554 

2549 

2547 

9 นายณรงค์ศักดิ์  มั่นคง 17202000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

10 นางสาวณัฏฐิน ี นันทาทอง 35601011XXXXX อาจารย์ วว. 

วท.ม. 

พ.บ 

อายุรศาสตร์ 

อายุรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2553 

2547 

11 นายเทพนฤมิตร  เมธนาวนิ 3560500XXXXX อาจารย์ ประกาศนียบัตร 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

แพทยอ์ านวยการปฏบัิตกิาร

ฉุกเฉิน 

 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

 

2516 

2513 

12 นายนพดล  สี่สุวรรณ 15299000XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2551 

52 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

13 นางสาวนศิรา  บุญเกิด 36698001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biomedical Science 

จุลชวีวทิยา 

จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2550 

2548 

14 นายบุญฤทธ์ิ  ค าทพิย์ 35398000XXXXX อาจารย์ 

 

วว. 

ประกาศนียบัตร

ชัน้สูง 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2551 

2549 

 

2548 

15 นายประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์ 35603002XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

ชวีวทิยา 

สัตววทิยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2550 

2544 

2541 

16 นางเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ 15601000XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2554 

17 นางสาวเพ็ญนภิัท  นภีรงค ์ 11007000XXXXX อาจารย์ วว. 

ประกาศนียบัตร

ชัน้สูง 

ประกาศนียบัตร 

 

พ.บ. 

วท.บ. 

รังสีวิทยาวนิจิฉัย 

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

 

แพทยอ์ านวยการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2558 

 

2558 

 

2552 

2550 
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ล าดับ ชือ่ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

18 นางสาวรัษฎา  ประภาสะวัต 16001000XXXXX อาจารย์ Ph.D  

วท.ม. 

วท.บ. 

Medical Science 

พยาธวิทิยา 

จุลชวีวทิยา 

Oita University, Japan 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2563 

2553 

2550 

19 นายวงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร 15601001XXXXX อาจารย์ วว. 

ประกาศนียบัตร

ชัน้สูง 

M.D. 

 

วท.บ. 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

 

 

วศิวกรรมกระบวนอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

 

Southwestern University, 

PHILIPPINES 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2559 

2559 

 

2550 

 

2550 

20 นางวไลลักษณ ์ ภูสันต ์ 36407000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2551 

2548 

21 นายสรวศิ  บุญญฐ ี

 

15399002XXXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว  

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2556 

22 นางสาวสุธิดา  บุญสม 15601000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ภ.บ. 

เภสัชวทิยา 

บริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2552 

23 นายอ านาจ  ออ่นสอาด 11899000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

วทิยาศาสตร์การแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี 

1 นาวาอากาศโทนายแพทยช์ัชวาลย ์   

จันทะเพชร 

อาจารย์ วว. 

ประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตร 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

แพทยเ์วชศาสตร์ใต้น้ า 

เวชศาสตร์การบิน 

 

2550 

2559 

2554 

2548 

2 นายแพทยป์ริญญา  เทียนวบูิลย ์ อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

2551 

2548 

3 นายแพทยอ์ทิธาวุธ  งามพสุธาดล อาจารย์ อ.ว. 

วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

เวชปฏบัิตท่ัิวไป 

 

2545 

2541 

2538 

4 นายแพทยส์ุวสันต ์ บุญยะรัตน์ 

 

อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

2558 

2552 

5 นายแพทยอ์นณ  ปัญโญใหญ ่ อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

นติเิวชศาสตร์ 

 

2556 

2553 

55 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้มีความรู้  ความสามารถตรงกับ            

ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีความรอบรู้ในวิชาชีพ          

มีความสามารถในการดูแลผูป้่วยและผูบ้าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นิสิตมีทักษะ

ภาคปฏิบัติด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม      

ทางวิชาชีพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

ในสถานการณฉ์ุกเฉิน และสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

4.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

สถานที่ฝกึ 

4.1.2  มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3  มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

4.1.4  เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.1.5  สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

4.1.6  สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน าส่ง

สถานพยาบาลอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

4.1.7  สามารถส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในกรณีฉุกเฉิน 

4.1.8  สามารถวิเคราะห ์ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

4.1.9  ใหบ้ริการวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผูร้ับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 

ชั้นปี /  

ภาคการศึกษา 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ตารางสอนและ

จ านวนชั่วโมง 

1 

ฤดูร้อน 

323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

1(0-4-2) ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

60 ช่ัวโมง 

2 

ฤดูร้อน 

323292 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 1 

5 หนว่ยกิต ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

375 ช่ัวโมง 

3 

ฤดูร้อน 

323393 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 2 

5 หนว่ยกิต ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

375 ช่ัวโมง 



57 

 
ชั้นปี /  

ภาคการศึกษา 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ตารางสอนและ

จ านวนชั่วโมง 

4 

ต้น 

323494 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 3 

8 หนว่ยกิต ภาคการศกึษาต้น 

600 ช่ัวโมง 

4 

ปลาย 

323495 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ 4 

8 หนว่ยกิต ภาคการศกึษาปลาย 

600 ช่ัวโมง 

รวม 27 หน่วยกิต 2,010 ชั่วโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

รายวิชา 323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และรายวิชา 323438 สัมมนา โดยก าหนดให้

นิสิตท างานวิจัยกลุ่ม และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หัวข้อของ

การวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของ

นิสติ โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่และ

น าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้  

5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาต้น – ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย  

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

4 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ 

 5.5.2 จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย และการด าเนินการ

วิจัยใหเ้ป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.5.3 นิสติเสนอหัวข้องานวิจัย เสนอโครงร่างงานวิจัย และความคืบหน้างานวิจัย 

 5.5.4 นิสิตจัดท าและส่งบทคัดย่อ น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบปากเปล่า โปสเตอร์ 

โครงงานวิจัยทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณาจารย์ เพื่อรับข้อเสนอแนะและการประเมนิผล 

 5.5.5 นิสิตจัดท าเนื้อหาส่งในรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ โดยส่งให้

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ (1) บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็น

ฐาน  ให้ ความส าคัญและปลู กฝั ง ใ ห้ นิ สิ ต มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอด

หลักสูตร 

3. ดา้นภาวะผู้น า (1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเอก

ให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า

และสมาชิกกลุ่ม  

(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

(3) ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

การมีวินัย ซื่อสัตย์  และความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

4. ด้านการเรียนรู้ตลอดชวีิต (1) ส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะการคิด วิเคราะห ์และการ

ค้นหาหลักฐานเชงิประจักษ์ 

(2) ก าหนดให้นิสิตท างานวิจัยกลุ่มละอย่างน้อย 1 

เรื่อง 

(3) บูรณาการในรายวิชา โดยการมอบหมายงานให้

นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอ

ผลงาน 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  แสดงออกซึ่งจิตส านึกและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(2)  แสดงออกซึ่งจติอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

(3)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการ

ด ารงตนและการปฏิบัติงานได้ 

(4)  เคารพกฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1)  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิ

ผูป้่วยและศักดิ์ศรคีุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

(2)  ปลูกฝังจติสาธารณะและจติบริการด้วยกิจกรรมการใหบ้ริการชุมชนที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

(3)  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน 

การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

(4)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และการเป็น

สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา กล้าแสดงความคิดเห็น และ

เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

(5)  สร้างจิตส านึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระท า

การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

(6)  จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

ใช้วธิีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน ภายหลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยอาจเป็นการประเมินตนเอง 

ประเมินโดยผูส้อน เพื่อนนสิิต อาจารย์ประจ าแหลง่ฝึกงาน หรอืผูร้ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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(1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการ

วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ในการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(2)  ประเมินจากการตรงเวลาของนสิิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด 

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรว่มกิจกรรม 

(3)  ประเมนิจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

(4)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ 

บุคลากร สถาบันการศึกษา ผูป้่วย หรอืผูร้ับบริการ 

(5)  ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)   อธิบายความรคูวามเข้าใจในสาระส าคัญด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน 

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์ และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

(2)  อธิบายความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถ

บูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็น

ระบบ 

(3)  อธิบายความรู้ความเข้าใจในค าสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉิน

การแพทย์ 

(4)  ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือ

องค์ความรูใ้หม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ดา้นฉุกเฉินการแพทย์ 

 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการทฤษฎีและสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในด้านการสง่เสริม ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ที่ปรับเปลี่ยน

ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสนใจพัฒนา
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ความช านาญทางการแพทย์ฉุกเฉินของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ มีการ

เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิโดยการศกึษาดูงาน ออกใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมในแหล่งชุมชน มีการ

เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน   การฝึกปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลหรอืแหลง่ฝึก 

 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่าง ๆ คือ 

(1)  การทดสอบย่อย 

(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

(3)  ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

(4)  ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(5)  ประเมินจากรายวิชาฝึกงานวชิาชีพ 

(6)  การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

(7)  การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (Log book) 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ รวมทั้งประเมิน

ข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนางานได้ 

(2)  แสดงทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ

คิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติการ

ด้านฉุกเฉินการแพทย์ 

(3)  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในการ

วิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณท์ี่หลากหลาย 

 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา

รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้วิธีการสอน   

ที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การท ากรณีศึกษา การสัมมนา สถานการณ์จ าลอง การสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การประชุมปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
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การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดท าโครงงาน ฝึกตอบปัญหา และ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ

แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  

(2)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถามในช้ันเรยีน 

(3)  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

(4)  ประเมินจากการอภปิรายวิชาสัมมนา 

(5)  ประเมินจากรายงานกรณีศกึษา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่ม

บุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

(2)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความ

คิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4)  แสดงความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานที่ต้องประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพ หรือ

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะน าให้ความรู้

ด้านสุขภาพกับประชาชน  

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

(3)  การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 
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  2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ โดยมีความคาดหวัง   

ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1)  สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ 

เป็นอย่างด ี

(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5)  มีภาวะผู้น า 

(6) ประเมนิความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2)  ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์

ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(3)  แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์กรณีศึกษา และ

สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม ในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมาย 
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(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและ

ผูส้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณท์ี่หลากหลาย 

(3)  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย

กรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินความเหมาะสม

ของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างผู้เรยีน ผูส้อน หรอืผูร้ับบริการ 

(3)  ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการอ้างองิที่มาอย่างถูกต้อง 

 

 2.6 สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

        ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศกึษาได้ 

 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1)  จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับ 

มอบหมายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวิชาการ 

รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสื่อต่าง ๆ โดยมี

คะแนนความสวยงามมอบให้ 

(2)  จัดการเรยีนการสอน ด้วยการน าเสนอภาพที่มีความงดงามง่ายต่อการเข้าใจ

บทเรียน หรือมีเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงประกอบ เพื่อให้นิสิต

เกิดอารมณส์ุนทรีย์ 

(3)  จัดการเรียนการสอน โดยมีการศกึษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

หรอืมีการน ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน 
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1)  ประเมินจากปฏิกริยาความสนใจ และความชื่นชมยินดีของนิสิต และ

ความสามารถในการกระตุ้นใหเ้กิดความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ 

(2)  ประเมินความคิดสร้างสรรคแ์ละความสวยงามของผลงานที่นิสติท า 

(3)  ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี

เสียง ดนตรหีรอืเสียงธรรมชาติบรรเลงเบา ๆ 

(4)  ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อจัดการเรียนการสอน โดยมี

การศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีการน ารูปภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน 

 

       2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)   ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและ

ผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม 

(2)   แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในช่ัวโมงปฏิบัติการที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้   

สุขภาวะของตน และเกิดความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพ 

(2)  ตั้งกฎเกณฑ์ใหน้ิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

หรอืระหว่างฝึกงาน ณ แหลง่ฝึก เพื่อป้องกันการตดิเชื้อ และเพื่อรักษาความ

สะอาด 

(3)  การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการมอบหมายให้นิสิตฝึกทักษะการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน และการอภิปรายหมู่ 

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ประเมนิจากจ านวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสติ 

(2)  ประเมินจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หรือการยอมรับของบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับการแต่งกายของนิสติสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

(3)  ประเมินจ านวนครั้งของกิจกรรมการออกก าลังกาย 
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(4)  ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนิสติ 

(5)  ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมู่ของนสิิต 

 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1)  แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉิน

การแพทย์ 

(2)  เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคล

และชุมชน 

(3)  ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4)  บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ได้ 

(5)  เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการ

คิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1)  การสาธิต การสาธิตย้อนกลับ การแสดงบทบาทสมมติ 

(2)  การฝึกปฏบิัติสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ หรอืสถานการณจ์ าลอง 

(3)  การฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ ณ แหลง่ฝึกงาน 

(4)  การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ 

(5)  การศึกษากรณีศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การจัดท าโครงงาน และ

การศกึษาดูงานจากสถานการณจ์รงิ 

 

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1)  ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคคลในองค์กรและผู้รับบริการ โดยการสอบปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 

ณ หอ้งปฏิบัติการ และสถานการณจ์รงิ ณ แหล่งฝกึงาน 

(2)  ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต 

(3)  สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 

(4)  การประเมินทักษะ การปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ 

และการทดสอบภาคปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 
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(5)  การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติการ 

การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลองในบทบาทต่าง ๆ ในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 

(6)  การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน และการประเมินผลการจัดท ารายงานกรณีศึกษา 

รายงานการประชุมปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานการจัดท า

โครงงาน และรายงานการศกึษาดูงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       x ความรับผิดชอบหลัก  R ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาบุคลิก 

ภาพ 

8.ทักษะการปฏิบัตทิาง

วชิาชีพ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

001101 การใชภ้าษาไทย z   { z {  {  z  { { { z   z z        

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม z   z z z  z   z z z z z   z         

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง z   z z z  z   z z z z z   z         

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า z   z z z  z   z z z z z   z         

002201 พลเมืองใจอาสา z z  z z {  {  { z z z z { z { { {        

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม z   z z     { { z z  { { { { z        

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล    z z z  z  z z  { { z z z  {        

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

 z  z z z  z   z  z z z z z  { z {      

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ z   z z z  z  z { { { {  {  { z        

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 

z   z z z  z  z z z      z z  z      
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาบุคลิก 

ภาพ 

8.ทักษะการปฏิบัตทิาง

วชิาชีพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์    { z  z   z z  { z { { {   z       

243101 ชีววทิยา 1 z    z      z {     {          

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ {      z  z  z {  {    {  {       

248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติ

ทางน้ า 

z z  z z     z z z   z    z { {     
 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ z  z z z   z z z     z z    z   z z  { 

323142 หลกัการดแูลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

z  z z { z  z z { z z { { z  z z z z z { {   { 

323243 จิตวทิยาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ 

z  z z  z     z z   z  z  z  z z { z  z 

323244 พยาธิสรีรวิทยา   { z z   z z {   { {  {      { {    

323345 ระบาดวิทยาทาง

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

z    z   z z z z z {     {  z  {   {  

341333 เภสัชวิทยาทางการ

พยาบาลและปฏบิัติ การฉกุเฉิน

การแพทย์ 

z    z {   { z  { { { { z { z {        

361203 จุลชีววทิยาและปรสิต

วิทยา 

{   { z     { z { { {  {  { { {       
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาบุคลิก 

ภาพ 

8.ทักษะการปฏิบัตทิาง

วชิาชีพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

363220 หลกัการกายวิภาค

ศาสตร์ 

 {  {  {  {   {  {        {      

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน z   { z z  { { z { { z    { {   {      

367206 สรรีวิทยาภาวะฉุกเฉนิ z {  { z {    z { z {   z    z {      

323111 หัตถการทางฉกุเฉิน

การแพทยข์ั้นพื้นฐาน 

z  z z  z  { z z z z  z z  z z  z  z   z  

323112 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้น

พืน้ฐาน 

z  z z z z  {  z   z z z z { z  z z z  z z { 

323131 ระบบการแพทยฉ์กุเฉิน z     z  z  z z  z z z    z z     z  

323191 ปฏบิัติการดูแลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 

323213 อาการวิทยาและอาการ

แสดงทางฉุกเฉนิการแพทย ์

z   z z z    z    z z   z z   z z  z  

323232 การยกและการ

เคลื่อนย้าย 

z  z   z    z    z    z  z z z  { z { 

323233 การปฏบิัติการฉกุเฉิน

การแพทย์ 

z z z { z z  z  z  z { z z z  z { { z z z z z z 

323292 การฝึกงานปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย ์1 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 

323314 การดแูลผูป้่วยฉุกเฉิน 1 z  { z z   { z z {   z z   z  z  z   z { 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาบุคลิก 

ภาพ 

8.ทักษะการปฏิบัตทิาง

วชิาชีพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

323315 การดูแลผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน 

1 

z  z { z z  { z z {  z z z   z  z  z z  z { 

323321 หัตถการทางฉกุเฉิน

การแพทยข์ั้นสงู 

z  z z  z  { z z z z  z z  z z  z  z   z  

323322 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสูง z  z z z z  { z z {  z z z z { z  z z z { z z { 

323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้า

หัวใจทางฉกุเฉินการแพทย ์

z  z   z    z    z  z { z  z  z  z z  

323324 การดูแลผูป้่วยฉกุเฉิน 2 z   z z   { z z {  z z z   z  z  z   z { 

323325 การดแูลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉนิ 

2 

z  z { z z  { z z {  z z z   z  z  z z  z { 

323326 การปฏิบัติการฉกุเฉินใน

สถานการณ์จ าลอง 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 

323334 การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน z z z z z z z { z z z z  z z z z z {   z z    

323335 กฎหมาย จริยธรรมและ 

นิติเวชศาสตร์ 

z   z z   z z z    z    z z  z z z  

 

z  

323336 การจัดการทางการแพทย์

ในสถานการณ์สาธารณภัย 

z z z { z z  z  z  z { z z z  z { { z z z z z z 

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้าน

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

z z z z z z z { z z z z  z z z z z {   z z    

323393 การฝึกงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์2 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ศิลป ์

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนาบุคลิก 

ภาพ 

8.ทักษะการปฏิบัตทิาง

วชิาชีพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

323438 สัมมนา   z    z z    z   z z z   z z z z z z z 

323494 การฝึกงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์3 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 

323495 การฝึกงานปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย ์4 

z z z z  z  z z z z z z z z z  z { z z z z z z z 

                           

หมวดวิชาเลือกเสร ี

323214 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลผูป้่วยฉุกเฉินขั้นพืน้ฐาน 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา และ

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการประเมินผลการเรียนรู้ ให้นิสิตบรรลุ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ ตลอดจน

วิเคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนในแต่ละพิสัยของการประเมิน และมีการจัดท าสรุปผลไว้ใน มคอ.5 

หรอื มคอ.6 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรและคณะ 

2.1.2.1 ก าหนดให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาช้ันปีที่ 4 สอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive examination)  รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิชาพื้นฐาน         

ทางวิชาชีพ 

2.1.2.2 ก าหนดให้มีการสอบประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE) 

2.1.2.3 คณะและหลักสูตร ร่วมวิพากษ์ผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา      

เพื่อติดตามและประเมินผลการศกึษาในแต่ละรายวิชา 

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึก ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2.2.2 ด าเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และน าผลการวิจัยมาพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ       

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์    

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ

ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู 

หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม       

ทีร่่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับส นุน           

ด้านการศึกษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การประชุมทางวชิาการ    ทั้ง

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาศกึษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณด์้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม        

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/

หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัยทั้งทางด้าน

ภาษาอังกฤษ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และความเช่ียวชาญด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ให้มีความเป็นสากลอยู่เสมอ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมอบรม และ

สัมมนาทางวิชาการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 15 

ช่ัวโมง 

2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนต ารา หนังสือ และการเขียนบทความ    

เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้น 

โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 



76 
 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ     

การพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้  หรือพัฒนานวัตกรรมเป็นหลัก และ             

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี      

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  

 1.1 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชา

ที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์             

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ      

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑติใหม่ 

ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบ    

การพิจารณา 

 1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เพื่อท าหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและก ากับการใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ก ากับด าเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร 

ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการรับรององค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้

ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม (อศป.) ประเมิน

หลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน

หลักสูตร บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

หลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          

ในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 
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2.2 มีการส ารวจขอ้มูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑติที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพ

อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา         

ในปีการศึกษานั้น ๆ 

2.3 เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นิสิตสามารถสอบผ่านใบประกาศนียบัตร       

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสามารถท างานในสายอาชีพ ดังนี้ 

 2.3.1 นักฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน 

2.3.2 นักฉุกเฉินการแพทย์ทั้งในต่างประเทศ 

2.3.3 นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถาบันการศึกษา

และสถาบันฝึกอบรมตา่ง ๆ ทั่วประเทศ 

2.3.4 นักวิชาการและหรือผู้บริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์          

สาธารณภัย ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/ ส านัก/ หน่วยงาน     

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  

2.3.5 นักวิชาการสาธารณสุขในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

3. นิสิต 

3.1 มีกระบวนการรับนิสิตที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิต

ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นิ สิต            

มีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ 

เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดทีี่มจีติส านึกสาธารณะ และเสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

3.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นิสิต      

ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้ 

3.4 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม    

ผลการด าเนนิงาน 

3.5 มีระบบการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิตที่มปีระสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอ้ร้องเรียน  

 

4. คณาจารย์ 

4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ       

ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
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4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศนแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา    

ที่เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.4 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่ง        

ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมิน

แนวโน้มผลการด าเนินงาน 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ  

5.2 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัติ 

5.3 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ       

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

5.4 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้และ

การจัดการเรียนการสอน 

5.5 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมิน                       

ที่หลากหลาย เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ ซึ่งแตกต่างกันไป   

ตามลักษณะวิชาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดวิธีอย่างชัดเจน

ในหลักสูตร แสดงรายละเอียดและการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในแตล่ะรายวิชาอย่างชัดเจน 

5.6 หลักสูตรมีการประกาศเกณฑ์การประเมินให้นิสิตผู้เข้าเรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อทราบถึงเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาซึ่งเกณฑ์

ดังกล่าวผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

5.7 การประเมินระหว่างการเรียนโดยดูจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ในแต่ละช้ันปี 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งนิสิตเรียนครบ  

ตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

5.8 การประเมินก่อนจบหลักสูตร ทางคณะมีการจัดสอบจบการศึกษาโดยดูจากการสอบ 

Comprehensive test ทั้ง MCQ และ OSCE โดยมีเกณฑก์ารผ่านการสอบที่คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 มีระบบการด าเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

และเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งจะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิผล 

6.2 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

3 3 3 3 3 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3 3 3 3 3 

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

3 3 3 3 3 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

3 3 3 3 3 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

 3 3 3 3 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3 
 

3 3 3 3 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

3 3 3 3 3 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

   3 3 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    3 

13. ระดับความพึงพอใจของนสิิตตอ่คุณภาพการสอน

รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0  
3 3 3 3 3 

14. ระดับความพึงพอใจของนสิิตต่อทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนน 5.0 

3 3 3 3 3 

15. อัตราการสอบผา่นในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MCQ) อย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 

   3 3 

16. อัตราการสอบผา่นในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (OSCE) อย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 

   3 3 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 15 15 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ก าหนดนโยบายใหม้ีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน  

การสอนทั้ง 8 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต 

การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3  จัดประชุมการประเมนิผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

1.1.4  คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์ การสอน 

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน      

ในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1  นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิน้สุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2  อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

1.2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากรสนับสนุน 

อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต  

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน      

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะ)  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน    

เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร        

ความต้องการของผู้ ใ ช้  นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรตาม

เกณฑ์ อศป. 

หลักสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทยห์ลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 30 

   1 . 1  หมวดวิ ช าศึกษา

ท่ัวไปบังคับ 

  21 30 

   1 . 2  หมวดวิ ชาศึกษา

ท่ัวไปเลอืก 

  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 104 

   1 . 1  กลุ่ มวิ ชาพื้นฐาน

วชิาชีพ 

 40 40 40 

   1.2 กลุ่มวิชาเอก  64 64 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับ

หน่วยกิต (ถ้าม)ี 

    

รวม  (หน่วยกิต)    

ไม่น้อยกว่า 

120 หนว่ยกติ 140 140 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



100 
 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่ปรับปรุง 

1. วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                      21  หน่วยกิต   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                 30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                                                    9  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                                               3  หน่วยกิต   ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต    ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                               8 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาบูรณาการ                                      18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่ปรับปรุง 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food and Life Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology Around Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior            

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                              104    หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           40  หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                  40    หน่วยกิต  

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                            4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปรมิาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะเคมี 

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรยีม

และปฏกิิริยาของสารอนิทรีย์ประเภทต่างๆไดแ้ก่ อัลเคน 

อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเอไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน 

กรดคาร์บอกซลิิก และสารชีวโมเลกลุ 

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 

   คงเดมิ 

243101 ชีววทิยา 1                                              4(3-3-8) 

Biology I 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบตัิ การ

จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลลแ์ละเมแทบอลซิึม 

พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องพืชและสัตว ์นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, 

organization and chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evaluation, biodiversity, structure and 

functions of plants and animals, ecology and behavior 

  คงเดมิ 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                         3(2-3-6) 

Life Science Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโนม้

ถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตมัและการชนการเคลื่อนที่

แบบหมุน สมบตัิของสสาร กลศาสตร์ของไหล 

ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โมไดนามิกส์ 

แม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้เบือ้งตน้ ฟสิิกส์ยุคใหม ่

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, 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

thermodynamics, electricity, basic electric circuits, 

modem physics 

  244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์                          2(2-0-4) 

Medical Physics 

สมดุลของแรง ก าลังบิด งานและพลงังาน 

ความยืดหยุ่นของสาร การหมนุ ความเฉื่อยด้านการ

หมุน โมเมนตมัเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การ

ลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด 

ความตึงผิว แคพิลาร ี ออสโมซสิ การขยายตัวของ

ปอด ความร้อนในร่างกาย กลา้มเนือ้ เสียง และการ

ตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า 

และแม่เหลก็ ฟิสิกส์ยุคใหมแ่ละกมัมนัตภาพรังสี  

Equilibrium of forces, torque, work and 

energy, elasticity of material, rotation, moment of 

inertia, angular momentum, fluid mechanics, 

buoyancy, viscosity, blood circulation, surface 

tension, capillary, osmosis, lung expansion, heat in 

the body, muscle, sound and response, ultrasonic 

waves, optics, electricity and magnetism, modern 

physics and radioactivity 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า               2(1-2-3) 

Swimming and Life Saving 

ทักษะและเทคนิคการว่ายน้ า สมรรถภาพทาง

กายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทาง

กาย หลักการช่วยชีวติทางน้ า การแขง่ขันทัง้ประเภท

บุคคลและทมี ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น 

Swimming skills and techniques, related 

physical fitness and the development of physical 

fitness, principles skills for life saving, the 

competition for both individuals and teams, basic 

safety and injury prevention 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ                              2(2-0-4) 

Principle of Health Management 

แนวคิดเกี่ยวกับบริบทของสขุภาพ ระบบสุขภาพ

และระบบบรกิารสุขภาพ การจัดระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย ภาวะผู้น า แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน

องค์กรทางด้านสขุภาพ การบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

ความสัมพันธ์ระบบบรกิารสุขภาพกับระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการปอ้งกันการเจ็บป่วย

และบาดเจบ็ฉุกเฉินในระบบปฐมภมูิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

323141 หลักการจัดการสุขภาพ                        2(1-2-3) 

Principles of Health Management 

แนวคิดเกี่ยวกับบริบทของสขุภาพ ระบบ

สุขภาพและระบบบรกิารสุขภาพ การจัดระบบ

บรกิารสุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้น า แนวคิด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองคก์รทางด้านสุขภาพ 

การบรหิารการเปลี่ยนแปลง ความสมัพันธ์ระบบ

บรกิารสุขภาพกับระบบการแพทยฉ์กุเฉิน แนวทาง

และมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

ปรับจ านวน

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

ฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบ

สุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

Concepts of health context, health and 

health care systems, health service system in 

Thailand, leadership, concepts 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, indicators and quality improvement, 

principles and concepts of health system quality 

and patient’s safety 

323142 หลักวิทยาการระบาด                                3(2-2-5) 

Principle of Epidemiology 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกดิโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา

ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ

สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ

ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ รวมถึง โรคประจ าถิ่น          

การระบาดหมู่ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในการ

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์การวินจิฉัยชุมชน การ

ป้องกันควบคมุโรคติดเชื้อ และไร้เชื้อหรือปัญหาสขุภาพ 

การเฝ้าระวัง และการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก

เหตุการณ์สมมุต ิ

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   

323345 ระบาดวิทยาทางการแพทยฉ์ุกเฉิน           2(1-2-3) 

Epidemiology for Emergency Medical Operation 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา 

ธรรมชาติของการเกดิโรค การวัดและรูปแบบ

การศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรอง

โรค รูปแบบการระบาดของโรคติดเชือ้และโรคไร้เชื้อ 

รวมถึง โรคประจ าถิ่น การระบาดหมู ่และการ

ประยุกต์ระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย ์การป้องกนัควบคุมโรคในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์การเฝ้าระวัง และการสอบสวน

ทางระบาดวิทยาในการปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์

Principles and fundamental concepts of 

epidemiology, nature of diseases, measurement 

and study design of epidemiology, surveillance, 

epidemiological investigation, diseases screening, 

patterns of epidemiological infectious and non-

infectious diseases including epidemic diseases 

and outbreak diseases, applied epidemiology for 

emergency medical operation, prevention and 

control diseases or health problems, surveillance 

and investigation of diseases in Emergency 

Medical Operation 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน 

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323143 จิตวทิยาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์            3(3-0-6) 

Psychology of Emergency Medical Operation 

แนวคิดจิตวทิยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาการสื่อสาร

สุขภาพ จิตวทิยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

323243 จิตวทิยาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์      3(2-2-5) 

Psychology of Emergency Medical Operation 

แนวคิดจิตวทิยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาทาง

สังคม การพัฒนาบคุลิกภาพและการปรับตัว การ

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

พฤติกรรมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปอ้งกันการเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวทิยาด้านสุขภาพ ในการดแูล

สุขภาพฉกุเฉินทกุช่วงวัย และผูท้ี่มีภาวะความบกพร่อง

ทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุกช่วงวัย 

และผูท้ี่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการ

สื่อสารในผู้ร่วมงาน และการสื่อสารในกลุ่มคน  และการ

ประยุกต์ใช้จิตวทิยาทางสังคมในกลุม่คนก้าวร้าว และ

พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม 

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 

จัดการอารมณแ์ละการสรา้งแรงจูงใจ การท างาน

เป็นทีมในด้านฉกุเฉินการแพทย ์เทคนิคการเรียนรู้

และการสอน ทกัษะการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย 

การประยุกต์ใช้จติวิทยาด้านสุขภาพในการดูแล

สุขภาพฉกุเฉินทกุช่วงวัย และผูท้ี่มีภาวะความ

บกพร่องทางร่างกาย ฝึกปฏิบัติใชห้ลกัจิตวทิยาใน

สถานการณ์จ าลองทางฉกุเฉินการแพทย์ 

Concepts of health psychology, social 

psychology, personality development and 

adjustment, emotional management and 

motivation, team work in the field of emergency, 

learning and teaching techniques, communication 

skill, breaking bad news, applying of health 

psychology for emergency care all life span and 

disabled people, practice using psychological 

techniques in an emergency medical scenario 

323244 หลักการดูแลสขุภาพ                                 3(2-2-5) 

Principle of Health Care 

การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเชือ้ การ

ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ หลักการประเมินภาวะ

สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจ และติดตามสุขภาพ

ขั้นพื้นฐาน การดูแลผูป้่วย และการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วง

อายุ การดูแลผูป้่วยที่บ้าน การดูแลผูป้่วยระยะสุดท้าย 

หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

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 

323142 หลักการดูแลสขุภาพขั้นพื้นฐาน             3(2-2-5) 

ในภาวะฉุกเฉนิ  

Principles of Basic Emergency Health Care 

หลักการและระบบมาตรฐานความปลอดภัย

ของการป้องกันการติดเชือ้ การป้องกันการ

แพร่กระจายเชือ้ หลักการประเมินภาวะสุขภาพแบบ

องค์รวม อุปกรณ์ตรวจ และติดตามสุขภาพขั้น

พืน้ฐาน การปฐมพยาบาลและการดแูลผูป้่วยฉุกเฉิน

เบือ้งต้น การยกและการเคลื่อนย้าย การดูแลผูป้่วย

ที่บ้าน และการดูแลผูป้่วยระยะสุดท้าย 

Principles and safety standard systems of 

prevention and dissemination of infectious control, 

emergency patient assessment, basic monitoring 

device, first aid and primary emergency care, 

lifting and moving, home visit, and palliative care. 

 

ปรับรหัสวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

323246 พยาธิสรีรวิทยา                                       3(2-2-5) 

Pathophysiology 

หลักการเบือ้งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ 

การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและกระบวนการหาย

ของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้ า และ

การไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบ

หายใจ การติดเชื้อ ภาวะช็อก และการบาดเจ็บในระบบ

ต่าง ๆ ของร่างกาย 

323244 พยาธิสรีรวิทยา                                 3(3-0-6) 

Pathophysiology 

หลักการเบือ้งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการ

บาดเจ็บ การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและ

กระบวนการหายของแผล ความผดิปกติในการ

เปลี่ยนแปลงของน้ า และการไหลเวียนโลหิตและ

หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเชื้อ 

ภาวะช็อก และการบาดเจ็บในระบบตา่ง ๆ ของ

ร่างกาย 

ปรับรหัสวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

        Principles 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 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น                                  3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

การน าสู่เภสัชวิทยา รูปแบบ ยาเตรียม ลักษณะ

และวิธีใชย้า การค านวณขนาดของยาและกฎหมายยา 

เภสัชศาสตร์ เภสัชจลศาสตรข์องยาในระบบต่างๆ ทีม่ี

ความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึประสงค์

จากการใชย้า ข้อควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา 

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 

  ปิดรายวิชา 

  341333 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบตัิการฉุกเฉนิ

การแพทย ์                                      3(3-0-6) 

Pharmacology in Nursing and Emergency Medical 

Operation 

รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การ

ค านวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา 

กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ 

กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึประสงค์จากการใช้

ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยา

ของ ยาทั่วไป และยาที่ใชใ้นภาวะฉุกเฉินในระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท 

ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสัสาวะ ระบบ

ต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช รวมทั้งยาการ

แก้พษิ 

Dosage form, route of drug administration, 

dosage calculation, Latin language using in 

prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and 

pharmacodynamics, mechanism of action, adverse 

drug reactions, precaution contraindication and 

drug interaction of common used and emergency 

drug in respiratory, circular, nervous, autonomous 

nervous, muscular, digestive, urinary, endocrine, 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

reproductive systems and psychiatrics including 

drugs for detoxification 

361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                        3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรรีวิทยา

ของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิด

โรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การท าลาย 

และการยับยัง้การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ และปรสิต 

การติดเชื้อ และการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

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 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                   3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และ

สรรีวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มผีลต่อสุขภาพ

อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกัน

การเกิดโรค การท าลาย และการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของจุลินทรย์ี และปรสิต การติดเชื้อ 

และการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

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 

ปรับรหัสวิชา 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                            3(2-3-6) 

Basic Anatomy 

มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร ์และการ

เจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ ได้แก่ 

ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภมูิคุ้มกนั ระบบย่อย

อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ

ฮอร์โมน ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก 

Fundamental of human gross anatomy, histology 

and embryology and development of various systems 

including integument, skeletal, muscular, endocrine, 

sensory and special senses organs 

  ปิดรายวิชา 

  363220 หลักการกายวิภาคศาสตร์                    3(2-3-6) 

Principles of anatomy 

หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ บทน าสู่กาย

วิภาคศาสตร์และและเนือ้เย่ือบุผวิ  ระบบโครงร่าง

ของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหายใจ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบปกคลมุ

ร่างกายและเนือ้เย่ือเกี่ยวพัน ระบบย่อยอาหาร 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ

สืบพันธุ์เพศหญิงและระบบสบืพันธุ์เพศชาย ศกึษา

กระบวนการเจริญและพฒันาของมนษุย ์การปฏิสนธิ 

ระยะของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและทารกใน

ครรภ์ 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

Principles of anatomy, introduction to 

anatomy and epithelium, skeletal system, 

muscular system, respiratory system, 

cardiovascular system, nervous system, 

integumentary system and connective tissue, 

digestive system, endocrine system, urinary 

system, female reproductive system and male 

reproductive system. Study of human 

development, fertilization, embryonic period and 

fetal period. 

365222 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                         3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี สมบัตแิละ

ความส าคัญบัฟเฟอร์ ศกึษาชนิด โครงสรา้ง และสมบัติ

ของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไลโปโปรตนี 

กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอกิ ศึกษา

วิธีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสรา้งโปรตีน 

และการควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ

ด ารงชีวติ ชีวพลังงานศาสตรแ์ละความสัมพันธ์ของวิถีเม

ตาบอลิสม์ รวมไปถงึความผดิปกติของเมตาบอลิสม์ 

ชีวเคมีกบักลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอด

เลือดอุดตัน ความดัน และชีวเคมีของเลือดและปสัสาวะ 

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 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                   3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอกิ การ

ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธกุรรม การสรา้งโปรตีน และ

การควบคมุการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อ

การด ารงชีวติ ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธข์อง

วิถีเมแทบอลิซมึ ความสัมพันธข์องชวีเคมีกับภาวะ

ความผิดปกติ และชีวเคมขีองเลือดและปัสสาวะ 

Definitions and principles of biochemistry, 

types, structures and properties of biomolecules, 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

genetic expression, protein synthesis and 

regulation, regulation mechanisms of hormone 

actions, roles of nutrition on life style, 

bioenergetics, integration of metabolism 

pathways, relationship between biochemistry and 

disorders and biochemistry of blood and urine 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย ์                                 3(2-3-6) 

Human Physiology 

บทบาทหนา้ที่และกลไกการท างานทัว่ไปของ

ร่างกายมนุษยใ์นระบบต่างๆ สรรีวิทยา ของเซลล์ระบบ

ประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถา่ยปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภมูิ

  ปิดรายวิชา 



110 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ของร่างกาย และการท างานรว่มกันของระบบเหล่านี้ใน

การควบคมุและการรักษาสมดลุของร่างกายให้อยู่ในภาวะ

ปกต ิ

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 

  367206 สรรีวิทยาภาวะฉุกเฉิน                         3(2-3-6) 

Emergency Physiology 

หน้าที่และกลไกการควบคุมการท างานของ

ร่างกายมนุษยท์ั้งในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินของ

สรรีวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ 

ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อย

อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไต ระบบสืบพันธุ์ และ

การควบคมุอุณหภูมิร่างกาย 

Functions and control mechanisms of the 

human body in both normal and emergency 

conditions for cell physiology, nervous system, 

muscular system, respiratory system, 

cardiovascular system, digestive system, 

endocrine system, renal system, reproductive 

system, and body temperature regulation 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                         64   หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                                   64   หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ              3(3-0-6) 

English for Special Purposes 

ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหวัข้อและประเด็นการ

พูด และการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลัง

ศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกบัค าศพัท์ 

English in more specific contexts through 

listening, speaking, reading, and writing skills with 

additions of various speaking and writing 

   ปิดรายวิชา 

323111 ศัพท์ทางการแพทย ์                                   1(1-0-2) 

Medical Terminology 

ค าศัพท์พื้นฐานทางการแพทยฉ์กุเฉิน ค าศัพท์ ค า

ย่อ ที่ใชใ้นการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์ระบบทางเดนิ

หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูก และกล้ามเนือ้ ระบบ

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช การเขียนและการพูดศัพท์

ทางการแพทย ์

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. 

323131 ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน                               2(2-0-4) 

Emergency Medical System 

ความหมาย ความส าคญั พัฒนาการ และ

องค์ประกอบของระบบการแพทยฉ์ุกเฉินของสากลและ

ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ

และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่การ หน่วย

บรกิารการแพทยฉ์ุกเฉิน ชุดปฏบิัติการฉุกเฉิน หลักการ 

ความปลอดภัยและสขุภาพของผู้ปฏบิัติงานระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

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 

323131 ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน                       2(2-0-4) 

Emergency Medical System 

ค าศัพท์พื้นฐานทางการแพทยฉ์กุเฉิน ค าศัพท์ 

ค าย่อ ที่ใชใ้นการปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์

ความหมาย ความส าคญั พัฒนาการ และ

องค์ประกอบของระบบการแพทยฉ์ุกเฉินของสากล

และประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความ

รับผดิชอบและแนวทางปฏบิัติของศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการ หน่วยบรกิารการแพทยฉ์กุเฉิน ชุด

ปฏิบัติการฉกุเฉิน หลักการความปลอดภัยและ

สุขภาพของผู้ปฏิบัตงิานระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน การ

สื่อสารในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 

Basic terms of emergency medical system, 

technical term and acronym used in emergency 

medical operation, definitions, 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, communication in EMS 

system 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

323212 เทคนิคหัตถการ 1                                      2(1-4-4) 

Procedure I 

เทคนิคหัตถการส าหรับนกัปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย ์ได้แก่ การใชย้าระงับความรูส้ึกเฉพาะที่ การ

ระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินจิฉัย 

หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ หัตถการที่

ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัต หัตถการอื่นๆ หัตถการ

โครงร่าง และการชะล้างตา 

Procedure techniques for paramedic ; local 

anesthesia, pain control and sedation, diagnostic 

323111 หัตถการทางฉกุเฉินการแพทยข์ั้นพื้นฐาน   2(1-2-3) 

Basic Paramedic Procedure 

เทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับนัก

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์ระบบการให้ออกซิเจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ หัตถการ

วินจิฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดิน

ปัสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เภสัชวิทยา วิธีการ

บรหิารยา การเตรยีมผูป้่วยในการผ่าตัดด่วน การ

เก็บสิ่งส่งตรวจในแผนกฉุกเฉนิ เทคนคิโลหิตพลวัต 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

procedures, genital and urinary procedures, head and 

neck procedures, hemodynamic techniques, other 

techniques, skeletal procedures and ocular eye 

irrigation 

การชะล้างตา หัตถการอื่นๆ การฝึกเทคนิคหัตถการ

ขั้นต้นกับหุ่น 

Basic procedure techniques for paramedic, 

oxygen delivery system, suction, diagnostic 

procedures, genital and urinary procedures, head 

and neck procedures, pharmacology, drug 

administration techniques, preparation patients for 

emergency surgery, collecting of clinical 

specimens, ocular eye irrigation, other techniques, 

practices in basic procedure techniques with 

models 

  323191 ปฏิบัติการดแูลสุขภาพขั้นพืน้ฐานใน        1(0-4-2) 

ภาวะฉุกเฉิน 

Practicum in Basic Emergency Health Care 

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วย

ฉุกเฉินเบื้องต้น การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยเบาหวาน 

ระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ ฝึกประเมิน

สถานการณ์และสภาพผู้ป่วยฉุกเฉนิ การช่วยฟื้นคืน

ชพีขั้นพื้นฐาน การวัดสญัญาณชีพและการเฝ้าตรวจ

ติดตาม การใชย้าเบือ้งต้น การสื่อสารในระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้าย 

Practicing in first aid and basic emergency 

patients care, initial management in diabetes, 

respiratory system, and cardiovascular system, 

assessment in scenes and patient conditions, basic 

life support, vital signs measurement and 

monitoring, basic drug use, communication in EMS 

system, lifting and moving 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

323313 การซักประวัติการตรวจร่างกาย                    2(1-4-4) 

และอาการวิทยา 

History Taking  Physical Examination  

and Symptomatology 

แนวคิด หลักการและประเภทการซกัประวัติ

สุขภาพ การตรวจร่างกายตามระบบ อาการวิทยาและการ

วินจิฉัยโรคตามระบบ การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน 

Concept, principle, and type of history taking, 

physical examination in all system, symptomatology 

and diagnosis from histological symptoms and 

emergency patient assessment 

323213 อาการวิทยาและอาการแสดง                 2(1-2-3) 

ทางฉกุเฉินการแพทย ์           

Approaches to Emergency Symptomatology 

การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน ซักประวัตแิละตรวจ

ร่างกายผู้ป่วยตามระบบ อาการวิทยาและการ

วินจิฉัยโรคตามระบบ  

Emergency assessment, history taking, 

physical examination, approach to 

symptomatology, symptomatology and diagnosis 

from histological symptoms 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323314 การช่วยฟื้นคืนชพี 1                                    2(1-4-4) 

Life Support I 

323112 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน                  2(1-2-3) 

Basic Life Support 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจและ

หลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใชเ้คร่ืองมือ

กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใชเ้คร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ า

ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐานในเด็กและใน

ผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟา้แบบอัตโนมัติ การ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ชว่ยฟื้นคืนชพีขั้นพืน้ฐาน การฝึกทักษะ

การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพืน้ฐาน 

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 

การประเมินสถาณการณ์และผู้ป่วยในภาวะ

วิกฤติฉกุเฉิน การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ 

หัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุด

เกิดเหตุ เทคนคิการจัดการทางเดินหายใจ การบ าบัด

ด้วยออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางเดิน

หายใจ การใชเ้คร่ืองมือกลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การ

ใชเ้คร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ าร่างกาย หลักการช่วยฟื้น

คืนชพีขั้นพื้นฐานในเดก็และในผู้ใหญ่ การกระตุก

หัวใจด้วยเคร่ืองฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟา้ชนิด

อัตโนมัติ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ชว่ยฟื้นคืนชพีขั้น

พืน้ฐาน การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

Assessment of emergency situations and 

emergency patients , respiratory system , 

cardiovascular and blood circulation in emergency 

cases on the scene, airway techniques, oxygen 

therapy , 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 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323315 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1                               3(2-4-6) 

Emergency Medical Care I 

หลักการดูแลผูป้่วยฉุกเฉินที่มปีัญหาทางอายุรก

รรม การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน การดแูลผูม้ีภาวะฉกุเฉินขั้น

พืน้ฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดนิอาหาร ระบบ

ภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด 

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช 

กระดูกหกัที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดก าเดา ความดัน

เลือดตกและการช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเดก็ และ

ผู้สูงอายุ 

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 

323314 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1                        2(1-2-3) 

Emergency Medical Care I 

หลักการดูแลผูป้่วยฉุกเฉินที่มปีัญหาทางอายุ

รกรรม การประเมินผูป้่วยฉุกเฉิน การดูแลผูม้ีภาวะ

ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดนิ

อาหาร ระบบภูมิคุม้กัน โรคติดเชื้อ ตอ่มไร้ท่อ ระบบ

จิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา 

ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และ

ไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดกูหกัที่ไม่เกิดจาก

อุบัติเหตุ เลือดก าเดา ความดันเลือดตกและการ

ช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเด็ก และผู้สูงอายุ 

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 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 



114 
 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

323316 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1                          3(2-4-6) 

Emergency Trauma Care I 

การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ การ

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน องคร์วมการดูแลผูป้่วย

ฉุกเฉินที่มีปญัหาการบาดเจ็บฉกุเฉิน การดูแลผูม้ีปญัหา

การบาดเจ็บเนือ้เย่ือออ่น การบาดเจบ็กระดูกสันหลัง การ

บาดเจ็บจากสิง่แวดล้อม 

Scene size-up, mechanism of injury, trauma 

patient assessment, trauma overview, emergency 

trauma care with soft tissue injury, spine trauma, 

environmental emergencies. 

323315 การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1                   2(1-2-3) 

Emergency Trauma Care I 

การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ กลไก

การบาดเจ็บ การประเมินผูบ้าดเจ็บฉกุเฉิน การดแูล

ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดแูลผูม้ีปัญหาการบาดเจ็บ

เนือ้เย่ือออ่น การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การ

บาดเจ็บจากสิง่แวดล้อม การบาดเจบ็ในระบบโครง

ร่างและกล้ามเนือ้  

Scene size-up, mechanism of injury, 

trauma patient assessment, trauma overview, 

emergency trauma care with soft tissue injury, 

spine trauma, environmental emergencies, 

orthopedics emergency. 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323321 เทคนิคหัตถการ 2                                     3(2-4-6) 

Procedure Technique II 

เทคนิคหัตถการส าหรับนกัปฏิบัตกิารฉุกเฉิน การ

เจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ เทคนิคพลวัตร หัตถการทางสูติ

กรรม วิธีการบริหารยา การแปลผลการตรวจเลือดขั้น

พืน้ฐาน การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตรด้วยหัตถการใน

ร่างกาย 

Procedure techniques for paramedic, 

cricothyrotomy, hemodynamic techniques, obstetrics, 

drug administration, basic laboratory in blood chemistry 

and invasive hemodynamic monitoring 

323321 หัตถการทางฉกุเฉินการแพทยข์ั้นสงู         2(1-2-3) 

Advance Paramedic Procedure 

เทคนิคหัตถการขั้นสงูส าหรับนกัปฏิบตัิการ

ฉุกเฉินการแพทย ์การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การ

เจาะปอดเพื่อระบายลมด้วยเข็ม การเจาะถุงหุ้มหัวใจ 

การท าคลอดปกติและการดูแลทารกแรกเกิด การ

ช่วยการคลอดที่ผิดปกติ วธิกีารบรหิารยา การใชย้า

ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ

ประสาท การแปลผลการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน 

เทคนิคโลหิตพลวัตร การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตรด้วย

หัตถการในร่างกาย หัตถการโครงร่าง 

Advance procedure techniques for 

paramedic, cricothyrotomy, needle thoracostomy, 

pericardiocentesis, newborn delivery and newborn 

care, assisting complicated delivery of newborn, 

drug administration, local anesthesia, pain control 

and sedation, basic laboratory in blood chemistry, 

hemodynamic techniques, invasive hemodynamic 

monitoring, skeletal procedure 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323322 การช่วยฟื้นคืนชพี 2                                   2(1-4-4) 

Life Support II 

หลักการช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงูในทารกแรกเกิด เดก็ 

และผูใ้หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจโดยใชอุ้ปกรณ์

ส่อง การสอดใสห่ลอดคาในท่อลมผูใ้หญ่และเด็ก การใช้

เคร่ืองมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใชเ้คร่ืองมือกล

ช่วยหายใจในเด็ก การใชเ้คร่ืองช่วยหายใจแบบมือกดและ

อัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเดก็ การใช้

ยาและสารน้ าในการช่วยฟื้นคืนชพี การฟื้นคืนหัวใจไฟฟ้า

323322 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงู                        2(1-2-3) 

Advance Life Support 

หลักการช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงูในทารกแรกเกิด 

เด็ก และผูใ้หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจ

โดยใชอุ้ปกรณ์ส่อง การสอดใสห่ลอดคาในท่อลม

ผู้ใหญ่และเดก็ การใชเ้คร่ืองมือกลช่วยหายใจด้วย

พวยลม การใชเ้คร่ืองมือกลช่วยหายใจในเด็ก การใช้

เคร่ืองช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่าง

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การใชย้าและสาร

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

แบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟา้ การก ากับ

จังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวติขัน้สูง และการดูแล

ผู้ป่วยหลังฟื้นคืนชพี 

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 

น้ าในการช่วยฟื้นคืนชพี การฟื้นคืนหวัใจไฟฟ้าแบบ

ไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟา้ การก ากับ

จังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวิตขัน้สูง และการ

ดูแลผูป้่วยหลังฟืน้คืนชพี 

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 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2                               2(1-4-4) 

Emergency Medical Care II 

การดูแลผูม้ีปญัหาการบาดเจ็บจากทรวงอก การ

บาดเจ็บท้องภาวะฉกุเฉินขั้นสูง ระบบประสาท ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุม้กัน โรคตดิเชือ้ ต่อมไร้ท่อ 

ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบพิษวิทยา 

ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต                  

สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหกัทีไ่ม่เกิดจากอุบัติเหตุ 

ระบบหูตาคอจมกู ความดันเลือดตกและการช่วยเหลือ 

การดูแลฉกุเฉินในทารกแรกเกดิ เด็ก ผู้สูงอายุ และการ

เจ็บป่วยที่จ าเพาะ 

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 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2                        2(1-2-3) 

Emergency Medical Care II 

การดูแลผูป้่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวกิฤติในระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมคิุ้มกัน โรคติดเชื้อ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยได้รับสารพิษ 

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ สูตินรเีวช 

โรคทางโครงร่างและกลา้มเนือ้ ระบบหู ตา คอ จมูก 

การดูแลภาวะวกิฤตฉิุกเฉินในทารก เด็ก ผู้สูงอายุ 

หญิงตั้งครรภ์ และการเจ็บป่วยที่จ าเพาะ 

Advanced medical care in cardiovascular 

system , respiratory system , nervous system , 

gastrointestinal tract , immunology and infectious , 

endocrine , emergency psychiatric patient , 

toxicology , genitourinary tract system , obstetric 

and gynecology , medical orthopedics , head-

eye-ear-nose-throat , emergency care in 

newborn-pediatric-geriatric-pregnancy and 

intensive special care 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2                          2(1-4-4) 

Emergency Trauma Care II 

การดูแลผูม้ีปญัหา การบาดเจ็บจากทรวงอก การ

บาดเจ็บท้อง อวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การ

บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนือ้ออ่น การบาดเจ็บใบหน้า

และคอ การบาดเจ็บระบบประสาท การบาดเจ็บหลาย

ระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะบางอย่าง 

323325 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2                  2(1-2-3) 

Emergency Trauma Care II 

การดูแลผูม้ีปญัหา การบาดเจ็บทรวงอก การ

บาดเจ็บในชอ่งท้อง การบาดเจบ็ต่ออวัยวะสืบพันธุ์

และทางเดินปัสสาวะ การบาดเจบ็รุนแรงต่อระบบ

โครงร่างและกล้ามเนือ้ การบาดเจ็บรุนแรงต่อ

เนือ้เย่ือออ่น การบาดเจ็บบรเิวณใบหน้าและล าคอ 

การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบประสาท การบาดเจ็บ

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

ต่ออวัยวะในหลายระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่ม

ผู้ป่วยเฉพาะ ได้แก่ เดก็ ผู้สูงอายุ และหญงิตั้งครรภ์ 

Emergency trauma care with chest, 

abdomen , genitourinary system, orthopedics 

trauma  crisis , severe soft tissue injury, head 

facial and neck trauma, severe neurological 

trauma, multiple trauma  patient and special 

patients trauma ( pediatrics , geriatrics , 

pregnancy) 

323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                             2(1-4-4) 

EKG Monitoring 

ความส าคัญของการตรวจคลืน่ไฟฟา้หัวใจ เส้นทาง

การน าคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึกคลื่น

หัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลืน่ไฟฟา้หัวใจขั้นพื้นฐานและขัน้

สูง การดูแลผูป้่วยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การดแูล

ผู้ป่วยที่ใสเ่คร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ

ติดตามคลืน่ไฟฟา้หัวใจ และการฝึกทกัษะการตรวจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

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 

323323 การแปลผลคลืน่ไฟฟา้หัวใจส าหรับ          2(2-0-4) 

นักฉุกเฉินการแพทย์ 

Electrocardiography Interpretation for Paramedic 

ความส าคัญของการตรวจคลืน่ไฟฟา้หัวใจ 

เส้นทางการน าคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการ

บันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ขั้นพื้นฐานและขั้นสงู การดูแลผูป้่วยที่คลื่นไฟฟ้า

หัวใจผิดปกติ การดูแลผูป้่วยที่ใสเ่คร่ืองกระตุ้นการ

เต้นของหัวใจ การตรวจติดตามคลื่นไฟฟา้หัวใจ และ

การฝึกทักษะการตรวจคลืน่ไฟฟา้หัวใจ  

Significance of Electrocardiogram (EKG), 

heart conduction, principles and running EKG , 

basic and advanced EKG  interpretation , 

management in pacing cardiac patient, monitoring 

of cardiac waves, EKG monitoring device,l practice 

skills in EKG monitoring and interpretation 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323332 การยกและการเคลื่อนย้าย                           2(1-4-4) 

Lifting and Moving  

หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินมาก, 

ฉุกเฉินและไมฉุ่กเฉนิ การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพงั ทีแ่คบ 

และที่สงู การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้ า และการ

ฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลือ่นย้าย 

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 

323232 การยกและการเคลื่อนย้าย                    2(1-2-3) 

Lifting and Moving  

หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินมาก, 

ฉุกเฉินและไมฉุ่กเฉนิ การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ 

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพงั 

ที่แคบ และทีสู่ง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทาง

น้ า การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายและยดึตรงึ 

และการฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลื่อนย้าย 

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 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

immobilization, maintenance of moving and lifting 

instruments, and lifting and moving practices 

323332 การปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์                   3(2-4-6) 

Emergency Medical Operation 

โครงสรา้งของศนูย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ขั้นตอน

เตรยีมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การขับขี่ปลอดภัย 

การสื่อสารดว้ยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตแุละสั่งการ 

ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบ

การแพทยฉ์ุกเฉิน การประสานงาน การรับแจ้งเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การสั่งการ

ทางการแพทย ์การให้ค าแนะน าผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ  

ปฏิบัติการรถพยาบาลฉกุเฉิน การบนัทึกรายงานการรับ

แจ้งเหตุและปฏิบัตกิารฉุกเฉิน และการฝึกปฏิบัติการรับ

แจ้งเหตุ การสั่งการ และการปฏิบัตกิารการแพทยฉ์ุกเฉิน

ในสถานการณ์ตา่งๆ 

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 

323233 การปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์            2(1-2-3) 

Emergency Medical Operation 

โครงสรา้งของศนูย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

ขั้นตอนเตรยีมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การ

ขับขี่ปลอดภัย การเตรียมพรอ้มบ ารุงรักษาพาหนะ

ฉุกเฉิน การสื่อสารดว้ยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง

การ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร

ในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน การประสานงาน การรับ

แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉกุเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย 

การสั่งการทางการแพทย ์การให้ค าแนะน าผู้ที่อยู่ ณ 

จุดเกิดเหตุ  ปฏิบัตกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน การ

บันทึกรายงานการรับแจง้เหตแุละปฏบิัติการฉุกเฉิน 

การรับค าสั่งปฏิบัติการสายตรงและทางออ้ม 

Structure of dispatch centre, steps in 

emergency medical operations, preparation in 

physical and mental, ambulance safety, 

preparation and maintenance of emergency 

medical vehicles, 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, direct and indirect command 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  323326 การปฏิบัติการฉกุเฉินในสถานการณ์        2(1-2-3) 

จ าลอง  

Simulation for Emergency Operations 

หลักการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

หลักการดูแลผูป้่วยฉุกเฉินทางอายุรกรรมและ

อุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉนิ หลกัการให้ค าแนะน า

การฝึกจ าลองสถานการณ์ หลักการเขียน

สถานการณ์จ าลอง หลักการประเมินสถานการณ์

จ าลอง การฝึกปฏิบตัิการในสถานการณ์จ าลอง 

Principles of operation in emergency 

situation, principles of emergency medical and 

trauma care, principles of debriefing, principle of 

simulation desire, principle of simulation 

evaluation, practice in simulation training, 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิวชศาสตร์           3(3-0-6) 

Law Ethic and Forensic Medicine 

หลักการ ความส าคัญของกฎหมายสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการแพทยฉ์ุกเฉนิ กฎระเบียบ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับจรยิธรรมทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข บทบาทหน้าทีข่องนักปฏบิัติการฉุกเฉิน

การแพทยใ์นนติิเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด

เกิดเหตุ หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ

วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการ

ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการชันสูตร การเก็บวตัถุพยานเพื่อส่งตรวจ 

การส่งศพและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนิติเวชศาสตร์ 

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 

323335 กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิวชศาสตร์     3(2-2-5) 

Law Ethics and Forensic Medicine 

หลักการ แนวคิด และความส าคัญของ

กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญตัิการแพทย์

ฉุกเฉิน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับ

จริยธรรมทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข บทบาท 

หน้าที่ของนักปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทยใ์นนติิเวช

ศาสตร์ การดูแลพยานหลกัฐาน ณ จุดเกิดเหตุ 

หลักการชันสูตรพลิกศพ วิเคราะห์สาเหตุการตาย 

การตรวจบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการ

ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผล การ

เก็บวัตถุพยานเพื่อสง่ตรวจ การส่งศพ และอุปกรณ์

ที่ใชใ้นงานนิติเวชศาสตร์ 

Principles concepts and importance of public 

health law, emergency medical act, regulations 

and other laws relating to medical and public 

health ethics, roles and responsibilities of 

paramedic in forensic medicine, collecting 

evidences at the incidence site, principle for 

autopsy, analysis of causing of death, wound 

examination, change after death, judgment for 

death, writing report, collecting physical evidence 

for investigation, dead body transferring and tools 

used in forensic medicine 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

323334 การจัดการทางการแพทยใ์น                         2(1-4-4) 

สถานการณ์สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster 

นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทาง

การแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภยั การบรหิารจัดการ

เหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนการจัดการทางการแพทย์

ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุอันตราย อุบัติภัยหมู่จาก

การก่อการร้ายและภัยพิบัติ การจัดการหลังสิ้นสดุ

สถานการณ์ การฝึกปฏิบัตทิักษะการแจ้งเหตุสาธารณภัย

และการจัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภัย 

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 

323336 การจัดการทางการแพทยใ์น                  2(1-2-3) 

สถานการณ์สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster 

นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ทางการแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภัย  การ

บรหิารจัดการเหตุการณ์ หลกัการและขั้นตอนการ

จัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุ

อันตราย อุบัติภัยหมู่จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ 

การจัดการหลงัสิ้นสุดสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ

ทักษะการแจง้เหตุสาธารณภัยและการจัดการทาง

การแพทยใ์นสถานการณ์สาธารณภยั 

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 

ปรับรหัสวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

reporting for disaster and disaster medical 

management 

323335 การวิจัยการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์        3(2-4-6) 

Research of Emergency Medical Operation 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภท ตัวอย่างการ

วิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน การก าหนดปญัหา การตั้ง

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด 

การสรา้งและทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิตสิ าหรับ

วิเคราะห์ข้อมลู จรยิธรรมในการวิจัย การน าเสนอข้อมูล 

การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั การใชข้้อมูลเชิง

ประจักษ์และการค้นควา้วิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน 

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 

323334 การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน                     2(2-0-5) 

Research of Emergency Medicine 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภท 

ตัวอย่างการวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน การก าหนด

ปัญหา การตั้งวัตถปุระสงค์ สมมติฐาน การก าหนด

ตัวแปร กรอบแนวคิด การสรา้งและทดสอบ

เคร่ืองมือในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะห์

ข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การน าเสนอข้อมูล การ

เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัยทางการแพทย์

ฉุกเฉิน 

Principles and research methodology, 

research design, examples in emergency 

medicine, selection and determination of problems, 

objective, hypothesis, determination and 

measurement of variables, conceptual 

frameworks, 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 of emergency medicine 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อ จ านวน 

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  323337 ภาคนิพนธก์ารวิจัยด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน  1(0-2-4) 

Senior Research Project for Paramedic 

ฝึกปฏิบัติการเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล เขียนราย

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวิจัย และ

น าเสนอผลงานการวิจัยการแพทยฉ์กุเฉิน 

Practicing in collecting data, analysis, 

interpretation, discussion, reporting and 

presentation for emergency medicine 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

323436 สัมมนา                                                   1(0-4-2) 

Seminar 

การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นงานด้านปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in 

emergency medical operation 

323438 สัมมนา                                            1(0-4-2) 

Seminar 

การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์

Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in emergency medical operation 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

323391 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์1       3 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation I 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับนัก

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์; การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การ

ดูดของเหลวออกจากทางหายใจ เทคนคิโลหิตพลวัตร การ

ท าคลอดปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ 

หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้ชพี 

การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิฉัย วิธีการ

บรหิารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพืน้ฐานในเด็กและ

ผู้ใหญ่ การเตรยีมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้

วิทยุสื่อสาร การรับแจ้งเหตุ และการปฏิบัติการก่อนน าส่ง

สถานพยาบาล 

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. 

  ปืดรายวิชา 

323492 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์2      9 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation II 

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วทิยุขณะออกปฏิบัติการ 

การประเมินและการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ปฏิบัติการฉกุเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงาน

การรับแจ้งเหตุและสั่งการ เทคนคิหัตถการขั้นพื้นฐาน

ส าหรับนักปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ ได้แก่ การประเมิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้

ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การใช้

เคร่ืองมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่ศีรษะ

และคอ เทคนคิโลหิตพลวัตร การท าคลอดปกติ การช่วย

คลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หตัถการโครงร่าง การกู้ชพี การ

ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิฉัย วิธีการบรหิาร

ยา การใชเ้คร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ าร่างกาย หลกัการช่วย

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐานในเดก็และในผู้ใหญ่ และการฟื้นคืน

คลื่นหัวใจด้วยไฟฟา้แบบอัตโนมัต ิ

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 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์3       9 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation III 

ฝึกปฏิบัติการการเตรยีมความพรอ้ม การรับแจ้ง

เหตุและสั่งการ การปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ การออกแบบและ

การบรหิารจัดการระบบแพทยฉ์กุเฉนิ การฝึกปฏิบัติการ

เทคนิคหัตถการขั้นสงูส าหรับนกัปฏิบตัิการฉุกเฉนิ

การแพทย ์ได้แก่ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใชย้า

ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ

ประสาท หัตถการวินจิฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และ

ทางเดินปสัสาวะ หตัถการที่ศีรษะและคอ เทคนคิโลหิตพล

วัตร การท าคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ 

หัตถการโครงร่าง การชะล้างตา วิธีการบรหิารยา การ

ช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงูในเด็กและผูใ้หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวาง

ทางเดินหายใจโดยใชอุ้ปกรณ์ส่อง การใชอุ้ปกรณ์ส่อง

กล่องเสียงโดยตรง การสอดใสห่ลอดคาในท่อลมผูใ้หญ่

และเด็ก การใชเ้คร่ืองกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้

เคร่ืองกลช่วยหายใจแบบมือกดและอตัโนมัติระหว่าง

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใชย้าและสารน้ าใน

การกู้ชพี การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟา้แบบไม่อัตโนมัติ 

การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟา้ การก ากับจังหวะหัวใจ 

และการดแูลผูป้่วยหลังฟื้นคืนชพี 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

  323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1  5 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation l 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพืน้ฐานส าหรับนัก

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิคการจัดทางเดิน

หายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออก

จากทางหายใจ การเตรียมความพร้อมก่อนออก

ปฏิบัติการ การคัดแยกผู้ป่วยทางโทรศัพท์ การรับแจ้ง

เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การสื่อสารทางวิทยุ การสั่งการ

ทางการแพทย์ การให้ค าแนะน าเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินจิฉัยแยกโรค การ

ยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บ

ฉุกเฉินที่โรงพยาบาล ที่จุดเกิดเหตุ และห้องฉุกเฉิน 

Practicing in basic procedure techniques for 

paramedic, airway techniques, oxygen delivery 

systems, suction, preparation for emergency medical 

operation, telephone triage, emergency call taking, 

radio communication, medical direction, pre-arrival 

instruction, immobilization, lifting and moving in 

emergency and trauma patients in hospital transfer, 

on scene transfer, and emergency room transfer 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2  5 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation II 

 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานส าหรับ

นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์การประเมินผูป้่วย

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

ฉุกเฉิน เทคนคิการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้

ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การ

ใชเ้คร่ืองมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่

ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การท าคลอด

ปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ 

หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้

ชีพ การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิฉัย 

วิธีการบรหิารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ในเด็กและผูใ้หญ่ การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟา้

แบบอัตโนมัติ การเตรยีมความพร้อมก่อนออก

ปฏิบัติการ การใชว้ิทยุสื่อสาร การรับแจ้งเหตุ และ

การปฏิบัติการก่อนน าส่งสถานพยาบาล 

Practicing in basic procedure techniques for 

paramedic, assessments, 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, 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 

  323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3   8 หน่วยกิต 

Training of Emergency Medical Operation III 

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนย์รับ

แจ้งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วทิยุขณะออก

ปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ์

ฉุกเฉิน ปฏิบัตกิารฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบ

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออก

ปฏิบัติการและรายงานการรับแจง้เหตุและสัง่การ 

เทคนิคหัตถการขั้นสงูส าหรับนกัปฏิบตัิการฉุกเฉนิ

การแพทย ์การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใชย้าระงับ

ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ

ประสาท หัตถการวินจิฉัย หัตถการทีศ่ีรษะและคอ 

เทคนิคโลหิตพลวัตร การท าคลอดปกติ การช่วย

คลอดปกติ หัตถการอื่น ๆ หตัถการโครงร่าง การชะ

ล้างตา วิธกีารบรหิารยา การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงูใน

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

เด็กและผูใ้หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจ

โดยใชอุ้ปกรณ์ส่อง การใชอุ้ปกรณ์ส่องกล่องเสียง

โดยตรง การสอดใสห่ลอดคาในท่อลมผูใ้หญ่และเด็ก 

การใชเ้คร่ืองกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้

เคร่ืองกลช่วยหายใจแบบมือกดและอตัโนมัติระหว่าง

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใชย้าและสาร

น้ าในการกู้ชพี การฟื้นคืนคลื่นหัวใจดว้ยไฟฟา้แบบไม่

อัตโนมัติ การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟา้ การ

ก ากับจงัหวะหัวใจ การดูแลผูป้่วยหลงัฟื้นคืนชพี 

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 advance 

procedure techniques for paramedic, 

cricothyrotomy, local anesthesia, pain control and 

sedation, diagnostic procedures, genitourinary 

tract procedures, head and neck procedures, 

hemodynamic techniques, normal delivery of 

newborn, assisting normal delivery of newborn, 

other techniques, skeletal procedures, 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, management of post resuscitation 

care 

  323495 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉิน               8 หน่วยกิต 

การแพทย ์4 

Training of Emergency Medical Operation IV 

ฝึกปฏิบัติการการเตรยีมความพรอ้มในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การรับแจ้งเหตุและ

สั่งการ การปฏบิัติการดูแลผูป้่วยวิกฤติฉุกเฉิน ณ จุด

เกิดเหตุ ระหว่างการน าส่ง และ ณ หอ้งฉุกเฉิน การ

เป็นผู้น าในการปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์การ

ออกแบบและการบรหิารจัดการระบบแพทยฉ์ุกเฉิน  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

Practicing in preparation of on scene 

emergency care, emergency call taking and 

dispatching, emergency medical operation, 

leadership in emergency medical operation, 

designing and managing emergency medical 

system. 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                              6 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี                       6 หน่วยกิต   

  323214 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วย     3(2-2-5) 

ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 

First Aid and Basic Emergency Care 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และ

การดูแลเบือ้งต้นในผู้ป่วยโรคหอบหืด ภาวะปฏิกิริยา

แพ้อย่างรุนแรง ภาวะเป็นลมหมดสติ โรคลมแดด 

ภาวะอาหารเป็นพิษ การห้ามเลือด การดามกระดูก 

การตกแต่งบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจ

หยุดเต้นและใช้เคร่ืองฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟา้แบบ

อัตโนมัติ  การแจ้ง เหตุฉุกเฉิน และการพัฒนา

สมรรถนะทางร่างกายให้พร้อมในการปฐมพยาบาล

และดูแลผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน 

Introduction to first aid and basic 

emergency care,asthma,anaphylaxis, syncope, 

heat stroke,food poisoning, bleeding control, splint, 

wound dressing, basic chest compression and 

used of automatic electrical defibrillation in cardiac 

arrest patient, appropriate emergency call, 

development of general physical fitness in first aid 

and emergency care 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

000136 พะเยาศกึษา* 3(3-0-6) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

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

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 1(1-0-2) 323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(1-2-3) 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4)    

323142 หลักวิทยาการระบาด 3(2-2-5)    

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(3-0-6) 

004XXX กลุ่มพลานามัย* 1(0-2-1) 003102 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 323131 ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 2(2-0-4) 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 323142 หลักการดูแลสขุภาพขั้นพื้นฐานใน

ภาวะฉุกเฉิน 

3(2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 363220 หลักการกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 367206 สรรีวิทยาภาวะฉุกเฉิน 3(2-3-6) 

323131 ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 2(2-0-4)    

323143 จิตวทิยาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์ 3(3-0-6)    

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   323111 หัตถการทางฉกุเฉินการแพทย์ขั้น

พืน้ฐาน 

2(1-2-3) 

   323112 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 

   323191 ปฏิบัติการดแูลสุขภาพขั้นพื้นฐานใน

ภาวะฉุกเฉิน 

1(0-4-2) 

    รวม 5 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 
323244 หลักการดูแลสขุภาพ 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

367202 สรรีวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 2(2-0-4) 

001XXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 323244 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 

001XXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

XXXXXX* วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 003201 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

323212 เทคนิคหัตถการ 1 2(1-4-4) 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 

ในสังคม 

3(2-2-5) 

323246 พยาธิสรีรวิทยา 3(2-2-5) 323213 อาการวิทยาและอาการแสดงทาง

ฉุกเฉินการแพทย ์ 

2(1-2-3) 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 323232 การยกและการเคลื่อนย้าย 2(1-2-3) 

361211 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 323233 การปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์ 2(2-0-5) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 323243 จิตวทิยาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์ 3(2-2-5) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x) 341333 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและ

ปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์

3(3-0-6) 

   361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   323292 

 

การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉิน

การแพทย ์1 

5 หน่วยกิต 

    รวม 5 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

323313 การซักประวัติ การตรวจร่างกายและ

อาการวิทยา 
2(1-1-4) 248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติทางน้ า 2(1-2-3) 

323314 การช่วยฟื้นคืนชพี 1 2(1-4-4) 323314 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1 2(1-2-3) 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 3(2-4-6) 323315 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1 2(1-2-3) 

323316 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1 3(2-4-6) 323321 หัตถการทางฉกุเฉินการแพทยข์ั้นสงู 2(1-2-3) 

323321 เทคนิคหัตถการ 2 3(2-4-6) 323322 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสงู 2(1-2-3) 

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย 2(1-4-4) 323323 การแปลผลคลืน่ไฟฟา้หัวใจส าหรับ

นักฉุกเฉินการแพทย์ 

2(2-0-4) 

323332 การปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย ์ 3(2-4-6) 323334 การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน 2(2-0-5) 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิวชศาสตร์ 3(3-0-6) 323345 ระบาดวิทยาทางการแพทยฉ์ุกเฉิน 2(1-2-3) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

      

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

323322 การช่วยฟื้นคืนชพี 2 2(1-4-4) 323324 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2 2(1-2-3) 

323323 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2  2(1-4-4) 323325 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2 2(1-2-3) 

323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2 2(1-4-4) 323326 การปฏิบัติการฉกุเฉินในสถานการณ์

จ าลอง 

2(1-2-3) 

323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2(1-4-4) 323335 กฎหมาย จริยธรรมและ  

นิติเวชศาสตร์ 

3(2-2-5) 

323334 การจัดการทางการแพทยใ์นสถานการณ์ 

สาธารณภัย 

2(1-4-4) 

 

323336 การจัดการทางการแพทย ์

ในสถานการณ์สาธารณภัย 

2(1-2-3) 

 

323335 การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน 3(2-4-6) 323337 ภาคนิพนธก์ารวิจัยด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน 

1(0-2-4) 

00XXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

      

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

323391 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์1 3 หน่วยกิต 323393 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉิน

การแพทย ์2 

5 หน่วยกิต 

 รวม 3 หน่วยกิต  รวม 5 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

323492 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์2 9 หน่วยกิต 323494 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉิน

การแพทย ์3 
8 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

323426 สัมมนา  1(0-4-2) 323438 สัมมนา 1(0-2-4) 

323493 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์3 9 หน่วยกิต 323495 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉิน

การแพทย ์4 

8 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 



131 
 

 
 

 



132 
 

 
 

  



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขค า 

Assistant Professor Taweewun Srisookkum, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล นางสาวทวีวรรณ ศรสีุขค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599006XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

E-mail toon8066@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การเจรญิพันธุ์และวางแผนประชากร)

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพษิณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ,์ เพ็ญนิภัท นภีรังค์, และ 

ณัฏฐิน ีนันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ 

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ศาสตรพ์ระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 

กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ที่ 1211-1218. 

ทววีรรณ ศรสีุขค า และ สมคิด จูหว้า. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่งสถานพยาบาล

แบบมีสว่นร่วมส าหรับผูสู้งอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-

สิงหาคม 2562,หนา้ 307-319.  

ทววีรรณ ศรสีุขค า และ รัตนา ทรัพย์บ าเรอ. (2562). ปัจจัยทางประชากร ความสามารถของตนเอง

และความฉลาดทางสุขภาพในการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครือขา่ยภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

(7-8 กุมภาพันธ์ 2562), หน้าที่ 1044-1063.  

เสนีย์ พระโพธิ์ และ ทววีรรณ ศรสีุขค า. (2562). การพัฒนารูปแบบการท างานของพยาบาลชุมชน 

ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารส านักงานควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี, 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 5-18.  

เทียนทอง ตะ๊แก้ว, ทววีรรณ ศรสีุขค า, กรรณกิาร์ เงินดี, เธียรชัย คฤหโยธิน, และคณะ. (2560).    

ผลของกิจกรรมอบรมการดูแลฉุกเฉินขัน้พืน้ฐานตอ่ความรูข้องนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์   

ช้ันปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแพทยศาสตร์ 

และสาธารณสุขศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หนา้ 65-

70. 
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เทียนทอง ตะ๊แก้ว, ทววีรรณ ศรสีุขค า, กรรณกิาร์ เงินดี, กฤติยา ปัญญาวงศ์, เพ็ญนิพัท นภีรงค์, และ

คณะ. (2560). ผลของโปรแกรมการอบรมการใชเ้ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติต่อความรู้

และทักษะนิสติสาขาสาธารณสุขศาสตร ์ช้ันปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา. วารสารแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย

พะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 57-64. 

Danai Jearakul, Orathai Srithongtharn, Taweewun Srisukham, and Aomtip Ponboobpha. (2020). 

The development of changing Health behavior program at-risk people for diabetes 

mellitus in the area of disease prevention and control region 10th Ubon Ratchathani. 

Journal of Public Health and Development, 2020, Vol. 18 No. 3, page 28-37. 

Srisookkum, T. And Sapbamrer, R. (2020). Health Symptoms and Health Literacy of Pesticides 

Used among Thai Cornfield Farmers. Iran J Public Health, Vol. 49 No. 11, page 2095-

2102. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทยีนทอง  ต๊ะแก้ว 

Assistant Professor Tienthong Takeaw, Ph.D. 

ชื่อ-สกุล นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

E-mail tienthong.tk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2551 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2533 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) 

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภเ์ชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

ทวีวรรณ ศรีสุขค า, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 

ประภัสสร ศรีนวลวงค์ และ เทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ของผูร้ับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชาติ ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” วิทยาลัย

เทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร (26 กรกฎาคม 2562), หนา้ 49-60. 

เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, กรรณิการ ์เงนิดี, เธียรชัย คฤหโยธิน, ทวีวรรณ ศรสีุขค า และคณะ. (2560). ผล

ของกิจกรรมอบรมการดูแลฉุกเฉินขัน้พืน้ฐานตอ่ความรู้ของนสิิตคณะพยาบาลศาสตร ์ช้ันปีที่ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแพทยศาสตร์และ

สาธารณสุขศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หนา้ 65-70. 

เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, กรรณิการ ์เงนิดี, กฤติยา ปัญญาวงศ์, ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เพ็ญนิพัท นภีรงค์, 

และคณะ. (2560). ผลของโปรแกรมการอบรมการใชเ้ครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตติ่อ

ความรูแ้ละทักษะนิสติสาขาสาธารณสุขศาสตรช้ั์นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารแพทยศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หนา้ 48-56. 

กรรณิการ ์เงินดี, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, ทวีวรรณ ศรีสุขค า, ณัฐรดา ก้อนจันทร์เทศ, อรทัย เกตุขาว, และ

คณะ. (2560). ผลของโปรแกรมการอบรมโรคหลอดเลือดสมองตอ่ความรู้ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสาร

แพทยศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 

หนา้ 57-64. 

สุปราณี พงษ์นิกร และ เทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลวังเหนอื อ าเภอวังเหนอื จังหวัดล าปาง. วารสารแพทยศาสตร์

และสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้า 71-80. 

ศรสีังวาลย์ ศรีทรายค า และ เทยีนทอง ต๊ะแก้ว. (2560). รูปแบบการด าเนินงานโรงเรยีนส่งเสริม

สุขภาพระดับเพชร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จังหวัดล าพูน. วารสาร

แพทยศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 

หนา้ 41-47. 
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ประวัติ 

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช 

Kittiya Thaitawad, M.D. 

ชื่อ-สกุล นางสาวกิตตยิา  ไทยธวัช 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 086-9360457 

E-mail kittiya.thaitawad@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 แพทยศาสตรบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์, และ 

ณัฏฐิน ีนันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และการ

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลแมก่า จังหวัด

พะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์

พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 

กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 
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ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา   

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 
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ประวัติ 

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 

Kriangsak Pintatham, M.D. 

ชื่อ-สกุล นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 150990025XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ช านาญการ 

สถานที่ท างาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1039 ถนนสถานพยาบาล ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

57000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1039 ถนนสถานพยาบาล ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

57000 

โทรศัพท์ 086-7321944 

E-mail birdkriangsak@cpird.in.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2553 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเลือดออกในศรีษะในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่

ศรีษะไม่รุนแรง. เชียงรายเวชสาร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หน้า 73-81. 

เสาวนีย์ เปลี่ยนพาณิช, เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม, และ พินิจ ศรใีส. (2561). การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับจังหวัด/อ าเภอ : กรณีแผ่นดินไหว 

จังหวัดเชยีงราย. เชียงรายเวชสาร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หนา้ 141-154. 

Pintatham, K., Shatpattananunt, B. and Wiangosot, S. (2018). Elderly Patients’ Experience in 

Using Emergency Medical Service at a Tertiary Hospital, Upper Northern Thailand. 

Songklanagarind Journal of Nursing, Vol. 38 No. 3 (July - September 2018), page 102-

115. 
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ประวัติ 

นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา 

Peeranut Pholvicha, M.D. 

ชื่อ-สกุล นายพีรณัฐ  ผลวิชา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11014016XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะยา 

19 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะยา 

19 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท์ 089-7000299 

E-mail prn_bbc13@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 วุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ 

จังหวัดเชยีงราย 

พ.ศ. 2557 แพทยศาสตรบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานทางวชิาการ 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา                        

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 
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ประวัติ 

นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 

Miss Sunanta Tangnitipong 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนันทา ตัง้นิตพิงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31201013XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

E-mail tatilookmoo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เภสัชวิทยา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์ และ 

ณัฏฐิน ีนันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ 

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

“ศาสตรพ์ระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology”   

  (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202.  
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ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา     

ตั้งนิติพงศ์, และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตรพ์ระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 
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ประวัติ 

นางสุรางคนา ไชยรนิค า 

Mrs.Surangkana Chairinkam 

ชื่อ-สกุล นางสุรางคนา ไชยรินค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35504001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 081-1650288 

E-mail surangkanapc@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

 

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรสีุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา     

ตั้งนิตพิงศ,์ และ สุรางคนา ไชยรนิค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 

พงศพ์ัชรา พรหมเผา่, พินทอง ปินใจ, และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). ความเชื่อด้านสุขภาพของ

ผูดู้แลเด็กต่อพฤติกรรมการป้องกันการตดิเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก: กรณีศกึษาศูนย์เด็กเล็กจังหวัด

พะเยา. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศกึษา, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

เมษายน), หน้า 68–79. 
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พินทอง ปินใจ, พงศพ์ัชรา พรหมเผ่า, และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2562). ผลของการสอนโดย

กระบวนการสะท้อนคดิ ตอ่การพัฒนาทักษะทางปัญญา ส าหรับนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ัน

ปีที่ 2 ในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศกึษา, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม), หน้า 200-214. 

กฤตพัทธ์ ฝึกฝน, เปรมฤดี ศรวีิชัย, สุรางคนา ไชยรินค า, และ ปภัชญา ธัญปานสิน. (2561). 

ความเครียดและปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความเครียดของนักศกึษาพยาบาลในการขึน้ฝึก

ปฏิบัติทางการพยาบาลครั้งแรกบนหอผู้ป่วย. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศกึษา, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), หน้า 161-168. 
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ประวัติ 

นางอรทัย  เกตุขาว 

Mrs.Orathai Katkhaw 

ชื่อ-สกุล นางอรทัย เกตุขาว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36405004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3234 

E-mail orathaikat@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 

ผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย 

ทวีวรรณ ศรีสุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิติพงศ์, เพ็ญนิภัท นภีรังค์ และ 

ณัฏฐิน ีนันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานตอ่ความรู้และ 

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลแม่กา 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสรา้งดุลยภาพชวีิตในยุค Disruptive Technology”  

(9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1195-1202. 

ทวีวรรณ ศรีสุขค า, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา     

ตั้งนิติพงศ์, และ สุรางคนา ไชยรินค า. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ

ชีวติในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หนา้ 1211-1218. 
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ปรียาพร สีจันทร์, ศรีสุดา เจริญดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และ ชัยวัฒน์       

แสงศรีจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสขภาพและ

สาธารณสุข, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562), หน้า 31-40. 

เทียนทอง ต๊ะแก้ว, นัฎศรา ขวัญเพ็ชร์, ณาฤนาถ ไพรเขียว, กมลชนก ยอดแก้ว, ทวีวรรณ ศรีสุขค า, 

ฐาปนวงศ ์ตั้งอุไรวรรณ, อรทัย เกตุขาว, รัตนาวดี แก้วเทพ, กรรณิการ ์เงินด ีและพัฒนพงศ์  

พิศตะคุ. (2560). ผลของกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อ

ความรู้และทักษะของประชาชนบ้านแม่กาห้วยเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. การประชุม

วิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา, หนา้ 277-278. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1* นางสาวทวีวรรณ  ศรีสุขค า 36599006XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

ป.พ.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจริญพันธุ์และวางแผน

ประชากร 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

ประกาศ นีย บัตรพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พิษณุโลก 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX อาจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ 

ป.ยบ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

สุขศกึษา 

ประกาศนียบัตรการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์

(ระดับต้น) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

วทิยาลัยพยาบาลและ

ผดุงครรภเ์ชยีงใหม่ 

360 360 360 360 360 
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ล า 

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

3* นางสาวกิตติยา  ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี  

กรมการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

4* นายเกรยีงศักดิ์  ปินตาธรรม 150990025XXXX อาจารย์ วว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

120 120 120 120 120 

5* นายพีรณัฐ  ผลวิชา 11014016XXXXX อาจารย์ วว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

180 360 360 360 360 

6* นางสาวสุนันทา  ต้ังนิติพงศ์ 31201013XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

เภสัชวิทยา 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

7* นางสุรางคนา  ไชยรนิค า 35504001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ป.พ.ส. 
 

การพยาบาลเด็ก 

ประกาศนียบัตรพยาบาล

ศาสตรแ์ละผดุงครรภ์ชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี อุตรดิตถ ์

180 360 360 360 360 

8* นางอรทัย  เกตุขาว 36405004XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

จติวิทยาพัฒนาการ 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ด าเนนิการ

หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2556 
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