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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 in Emergency Medical Operation 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (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 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 

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 คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและอบรมผู้ปฏิบัติการ 

และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย และวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม (อศป.) 

และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .............. วันที่.............  

เดือน…..............พ.ศ. .................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ประกาศนียบัตร 

พยาบาลเฉพาะทาง 

 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

ปพ.ส. 

ประชากรศึกษา 

เวชปฏบัิตท่ัิวไป  

(การรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น)  

การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

 

พยาบาลศาสตร์และผดุง

ครรภช์ัน้สูง (เทียบเท่า

ปริญญาตรี) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สภาการพยาบาล 

 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พษิณุโลก 

2553 

2556 

 

 

2535 

 

2531 

2527 

2 นางสาวกิตติยา ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กรมการแพทย ์

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

 

2556 

3 นายเกรยีงศักดิ์ ปนิตาธรรม 15099002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2553 
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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 ว.ว. 

 

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.พย. 

 

การพยาบาลเด็ก 

พยาบาลศาสตร์ 

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 ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

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 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

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 าและการช่วยชีวติทางน้ า  

Swimming and Life Saving 

2(1-2-3) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่ม ี
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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 าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

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

เรียนรู ้

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. รอ้ยละของรายวิชา

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. สนับสนุนให้อาจารย์ศกึษา

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 

 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 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

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 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

   

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 ป ี

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 30 
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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 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                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. 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  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  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 

 

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) 

003102 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 

003201 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

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 

*323394 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

สัตว์ 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 คลืน่อัลทราโซนิกส์ 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 การเตรียมผูป้่วยในการผ่าตัดด่วน 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 ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 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 การดูแลผู้ป่วย   

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 การฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จ 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  

ที่ใชใ้นงานนิตเิวชศาสตร ์

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 การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่ ง

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) 

Microbiology and Parasitology 

ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ

อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกัน การท าลาย และการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

และปรสิต ตลอดจนการติดเชือ้ และความต้านทานต่อการติดเชือ้ 
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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) 

Emergency Physiology 

หนา้ที่และกลไกการควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉินของ

สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร 

ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบไต ระบบสบืพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมริ่างกาย 
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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 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ประกาศนียบัตร 

พยาบาลเฉพาะทาง 

วท.ม. 

 

ส.บ. 

 

ปพ.ส. 

ประชากรศึกษา 

เวชปฏบัิตท่ัิวไป  

(การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น) 

การเจรญิพันธ์ุและวางแผน

ประชากร 

 

 

พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ ์

ชัน้สูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สภาการพยาบาล 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วทิยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พษิณุโลก 

2553 

2556 

 

2535 

 

2531 

 

2527 

2 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ 

 

 

 

 

สุขศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชยีงใหม่ 

2551 

2544 

2557 

 

2538 

3* นางสาวกิตติยา  ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

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 ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2553 

5* นายพรีณัฐ  ผลวชิา 11014016XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

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.พย. 
 

การพยาบาลเด็ก 

พยาบาลศาสตร์ 

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 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

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 ์

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2547 

2545 

5 นายกฤติน นาราเวชสกุล 15601001XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

ประกาศนียบัตร 

พ.บ. 

ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

 

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

มหาวทิยาลัยนวมินทรา  

ธิราช 

โรงพยาบาลราชวถิ ี

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2563 

 

2560 

2556 

6 นายคามนิ  สุทธิกุลบุตร 15601001XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

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 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

10 นางสาวณัฏฐิน ี นันทาทอง 35601011XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

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 ว.ว. 

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 

 

ว.ว. 

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 ว.ว. 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2554 

17 นางสาวเพ็ญนภิัท  นภีรงค ์ 11007000XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

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 ชื่อ – 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 ว.ว. 

ประกาศนียบัตร

ชัน้สูง 

M.D. 

 

วท.บ. 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

 

 

 

วศิวกรรมกระบวนอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

 

Southwestern University, 

PHILIPPINES 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

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 ว.ว. 

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 ป ี

1 นาวาอากาศโทนายแพทยช์ัชวาลย ์   

จันทะเพชร 

อาจารย์ ว.ว 

ประกาศนียบัตร 

ประกาศนียบัตร 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

แพทยเ์วชศาสตร์ใต้น้ า 

เวชศาสตร์การบิน 

 

2550 

2559 

2554 

2548 

2 นายแพทยป์ริญญา  เทียนวบูิลย ์ อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

2551 

2548 

3 นายแพทยอ์ทิธาวุธ  งามพสุธาดล อาจารย์ อ.ว. 

ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

เวชปฏบัิตท่ัิวไป 

 

2545 

2541 

2538 

4 นายแพทยส์ุวสันต ์ บุญยะรัตน์ 

 

อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

2558 

2552 

5 นายแพทยอ์นณ  ปัญโญใหญ ่ อาจารย์ ว.ว. 

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  สามารถประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแพทยฉ์ุกเฉิน 

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 
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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 จริยธรรม 

(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 เพื่อนนิสติ 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 สถาบันการศกึษา 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 พัฒนาและปรับปรุง ระบบ

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)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(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

ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

(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

เกิดอารมณส์ุนทรีย ์

(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)  ประเมินจากจ 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1)  การสาธิต การสาธิตย้อนกลับ การแสดงบทบาทสมมติ 

(2)  การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ 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) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   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                           

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                           

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                           

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                           

002201 พลเมืองใจอาสา                           

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                           

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                           

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

                          

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                           

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม 
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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                           

243101 ชีววทิยา 1                           

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์                           

248121 ว่ายน้ าและการช่วยชีวติ

ทางน้ า 

                         
 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ                           

323142 หลกัการดแูลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

                          

323243 จิตวทิยาปฏิบัตกิารฉุกเฉิน

การแพทย์ 

                          

323244 พยาธิสรีรวิทยา                           

323345 ระบาดวิทยาทาง

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

                          

341333 เภสัชวิทยาทางการ

พยาบาลและปฏบิัติ การฉกุเฉิน

การแพทย์ 

                          

361203 จุลชีววทิยาและปรสิต

วิทยา 
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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                           

367206 สรรีวิทยาภาวะฉุกเฉนิ                           

323111 หัตถการทางฉกุเฉิน

การแพทยข์ั้นพื้นฐาน 

                          

323112 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้น

พืน้ฐาน 

                          

323131 ระบบการแพทยฉ์กุเฉิน                           

323191 ปฏบิัติการดูแลสุขภาพขั้น

พืน้ฐานในภาวะฉุกเฉิน 

                          

323213 อาการวิทยาและอาการ

แสดงทางฉุกเฉนิการแพทย ์

                          

323232 การยกและการ

เคลื่อนย้าย 

                          

323233 การปฏบิัติการฉกุเฉิน

การแพทย์ 

                          

323292 การฝึกงานปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย ์1 

                          

323314 การดแูลผูป้่วยฉุกเฉิน 1                           
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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) 

323321 หัตถการทางฉกุเฉิน

การแพทยข์ั้นสงู 

                          

323322 การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นสูง                           

323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้า

หัวใจทางฉกุเฉินการแพทย ์

                          

323324 การดูแลผูป้่วยฉกุเฉิน 2                           

323325 การดแูลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉนิ 

2 

                          

323326 การปฏิบัติการฉกุเฉินใน

สถานการณ์จ าลอง 

                          

323334 การวิจัยการแพทยฉ์ุกเฉิน                           

323335 กฎหมาย จริยธรรมและ 

นิติเวชศาสตร์ 

                        

 

  

323336 การจัดการทางการแพทย์

ในสถานการณ์สาธารณภัย 

                          

323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้าน

การแพทยฉ์ุกเฉิน 

                          

323393 การฝึกงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์2 

                          

323438 สัมมนา                           
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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) 

323494 การฝึกงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย ์3 

                          

323495 การฝึกงานปฏิบัตกิาร

ฉุกเฉินการแพทย ์4 

                          

                           

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       

ที่รว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ง 

 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน           

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 
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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 โดยมีการประเมนิความพงึพอใจ

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 มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติ 

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 าหนักของการประเมินไว้ในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน 

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  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 
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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 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. ระดับความพึงพอใจของนสิิตตอ่คุณภาพการสอน

รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0  
     

14. ระดับความพึงพอใจของนสิิตต่อทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนน 5.0 
     

15. อัตราการสอบผา่นในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MCQ) อย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 

     

16. อัตราการสอบผา่นในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ 

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (OSCE) อย่างนอ้ย

ร้อยละ 50 

     

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

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก 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 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ี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. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ์ 

อศป. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั   21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 104 104 104 

   1.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  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 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 

1. วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                      21  หน่วยกิต   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                                 30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                                                    9  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกิต 

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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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 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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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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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 วิวัฒนาการ 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 ฟสิิกส์ยุคใหม่ 

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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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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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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ปรับปรุง 

พฤติกรรมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การปอ้งกันการเจ็บป่วย

ฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวทิยาด้านสุขภาพ ในการดแูล

สุขภาพฉกุเฉินทกุช่วงวัย และผูท้ี่มีภาวะความบกพร่อง

ทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุกช่วงวัย 

และผูท้ี่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการ

สื่อสารในผู้ร่วมงาน และการสื่อสารในกลุ่มคน  และการ

ประยุกต์ใชจ้ิตวทิยาทางสังคมในกลุม่คนก้าวร้าว 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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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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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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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 ไดแ้ก่ 

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 
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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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สาระที่

ปรับปรุง 

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช การเขียนและการพูดศัพท์

ทางการแพทย์ 

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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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 ปฏิบัติการดแูลสุขภาพขั้นพื้นฐานใน        1(0-4-2) 

ภาวะฉุกเฉิน 

Practicum in Basic Emergency Health Care 

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้่วย

ฉุกเฉินเบื้องต้น การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยเบาหวาน 

ระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ ฝึกประเมิน

สถานการณ์และสภาพผู้ป่วยฉุกเฉนิ การช่วยฟื้นคืน

ชีพขั้นพื้นฐาน 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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การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจและ

หลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 

เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน 

การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใชเ้คร่ืองมือ

กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใชเ้คร่ืองมือกลโดยไม่ลุกล้ า

ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐานในเด็กและใน

ผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟา้แบบอัตโนมัติ การ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ชว่ยฟื้นคืนชพีขั้นพืน้ฐาน การฝึกทักษะ

การช่วยฟื้นคืนชพีขั้นพื้นฐาน 

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 การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน 

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 
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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 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 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 ์การเจาะเย่ือไคโคไทรอยด์ 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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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 แบบแผนการช่วยชีวติขัน้สูง 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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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 การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 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 



117 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 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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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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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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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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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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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 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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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 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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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 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

ออกแบบและการบรหิารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559 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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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 
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 
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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. 2556 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป   

(การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร)

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2531 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2527 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง  

(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

ทววีรรณ ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์, 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 พระโพธิ ์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

และทักษะนิสติสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 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 ศรสีุขค า, เทยีนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวชิา, สุนันทา   

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

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ

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 ครั้งที ่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 จังหวัดเชยีงราย 

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 “ศาสตร์พระราชา 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  

(เทียบเท่าปริญญาตรี) 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), หนา้ 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 ศรสีุขค า, กิตติยา ไทยธวัช, อรทัย เกตุขาว, สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์, เพ็ญนิภัท นภรีังค์ และ 

ณัฏฐิน ีนันทาทอง. (2563). ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานต่อความรู้และ 

การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูสู้งอายุโรงเรยีนผูสู้งอายุ ต าบลแมก่า 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

“ศาสตรพ์ระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติในยุค Disruptive Technology”  

(9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202. 

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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ปรียาพร สีจันทร์, ศรสีุดา เจรญิดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และ ชัยวัฒน์       

แสงศรีจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักสุข

บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสขภาพและ

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

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

ฐาปนวงศ ์ตั้งอุไรวรรณ, อรทัย เกตุขาว, รัตนาวดี แก้วเทพ, กรรณิการ ์เงนิดี และพัฒนพงศ ์ 

พิศตะคุ. (2560). ผลของกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเรื่องการปฐมพยาบาลผูป้่วยฉุกเฉิน  

ต่อความรู้และทักษะของประชาชนบ้านแมก่าหว้ยเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ” 

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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ประกาศนียบัตร 

พยาบาลเฉพาะทาง 

ส.บ. 

 

ปพ.ส. 

ประชากรศึกษา 

การเจริญพันธุ์และวางแผน

ประชากร 

สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การ

รักษาพยาบาลเบื้องต้น) 

 

 

พยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภ ์

ชั้นสูง(เทียบเทา่ปริญญาตร)ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สภาการพยาบาล 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี พิษณุโลก 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวเทียนทอง  ต๊ะแก้ว 35101004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

ส.ม. 

พย.บ. 

 

วท.บ 

 

 

 

 

สุขศกึษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

360 360 360 360 360 

3* นางสาวกิตติยา  ไทยธวัช 15799002XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

 

 

โรงพยาบาลนพรัตนราช

ธานี  

กรมการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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 

4* นายเกรยีงศักดิ์  ปินตาธรรม 150990025XXXX อาจารย์ ว.ว. 

พ.บ. 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

120 120 120 120 120 

5* นายพีรณัฐ  ผลวิชา 11014016XXXXX อาจารย์ ว.ว. 

 

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.พย. 
 

การพยาบาลเด็ก 

พยาบาลศาสตร์ 

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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