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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย

:
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Bachelor of Science in Emergency Medical Operation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
B.Sc. (Emergency Medical Operation)

ภาษาอังกฤษ

:
:

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิท ยาลัย พะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุ ม ครั้งที่
1/2564 วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564 วั น ที่ 6
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
6.6 สภาวิชาชีพ คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและอบรมผู้ปฏิบัติการ
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย และวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม (อศป.)
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .............. วันที่.............
เดือน…..............พ.ศ. ..................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน
8.2 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
8.3 นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ
8.4 นั กวิ ชาการและหรื อผู้ บริ หารจั ดการด้ านการแพทย์ ฉุ กเฉิ นในสถานการณ์ สาธารณภั ย
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/ สานัก/ หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
8.5 นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ในสถานพยาบาล ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา

นางสาวกิตติยา ไทยธวัช

นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599006XXXXX

15799002XXXXX

15099002XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
ประชากรศึกษา
ประกาศนียบัตร เวชปฏิบัตทิ ่วั ไป
พยาบาลเฉพาะทาง (การรักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น)
วท.ม.
การเจริญพันธุ์และวางแผน
ประชากร
ส.บ.
ปพ.ส.
พยาบาลศาสตร์และผดุง
ครรภ์ชนั้ สูง (เทียบเท่า
ปริญญาตรี)
ว.ว.
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาการพยาบาล

2553
2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พิษณุโลก

2531
2527

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

ปี

2556
2557
2553

4
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ชื่อ – สกุล
นายพีรณัฐ ผลวิชา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11014016XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

5

นางสาวสุนันทา ตัง้ นิตพิ งศ์

31201013XXXXX

อาจารย์

6

นางสุรางคนา ไชยรินคา

35504001XXXXX

อาจารย์

7

นางอรทัย เกตุขาว

36405004XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ว.ว.
พ.บ.
วท.ม.
พย.บ.
พย.ม.
ป.พย.
วท.ม.
พย.บ.

สาขาวิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เภสัชวิทยา
การพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตร์
จิตวิทยาพัฒนาการ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2563
2557
2553
2540
2544
2537
2552
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
10.2 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดขึ้นของโรคไร้เ ชื้อ
ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด และอุบัติใหม่ เช่น โรคโคโรนาไวรัส 19 (World Health Organization, 2020)
ทาให้จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินการเจ็บป่วยในโลกเพิ่มมากขึ้น ดังรายงานขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization, 2015) ระบุ ว่ า ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ เ ข้ า สู่ ก ารเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
เช่นเดียวกับประทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ประเทศไทยที่พบว่า
เป็นสังคมผู้สูงอายุ โรคที่พบคือโรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การหกล้ม (ปราโมทย์ ประสาทพรกุล,
2561: 60) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โรคที่ผู้สูงอายุ
มารับบริการฉุกเฉินที่ตึกฉุกเฉินในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ เป็นปัญหาด้านการแพทย์และการบาดเจ็บ
(Keskinoglu, et al., 2010)
นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งความถี่
และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน ทาให้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีโอกาส
ได้นามาใช้ใ ห้มีประสิท ธิผลมากขึ้น ในขณะเดีย วกั นประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าถึงข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น ความคาดหวังต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีมากขึ้น
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2480 โดยเริ่มจากมูลนิธิ
ปอเต็ก ตึ๊ง ต่อมา พ.ศ. 2538 ได้มีก ารพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ ซึ่งได้มี
การจัด ตั ้ง ศูน ย์น เรนทร ให้บ ริก ารรัก ษาพยาบาลฉุก เฉิน และขนย้า ยผู ้บ าดเจ็บ ในพื ้น ที ่บ ริก าร
กรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
มีก ารก่อตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.) และมีก ารจัดทาแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่
3.1 (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน
และ มีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และจะต้องดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนา
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) พัฒนา
กลไกการอภิบ าลการแพทย์ฉุก เฉิน 4) พัฒนาศัก ยภาพและการมีส่วนร่วมภาคีเ ครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ และ 5) การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ป ฏิบัติใ นระบบการแพทย์ฉุ กเฉินนับ เป็น
กลไกหนึ่งในการบรรลุตามวิสัยทัศน์ จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินระบุว่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยมี บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ใ นระบบการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ได้ แ ก่ อาสาสมั ค รฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ (Emergency Medical Responder) ใช้เวลาในการอบรม 40 ชั่วโมง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
(Emergency Medical Technician) ใช้ เ วลาในการศึ ก ษา 110 ชั่ ว โมง เจ้ า พนั ก งานฉุ ก เฉิ น การแพทย์
(Advanced Emergency Medical Technician) ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการศึ ก ษา 2 ปี และนั ก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
การแพทย์ (paramedic) ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จานวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ไม่สมดุล
กับจานวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบ
สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี โดย พ.ศ. 2558 ผู้ใช้บริการจานวน 1,362,030 ราย หรือเป็น 2,094.55 รายต่อประชากร
แสนคน พ.ศ. 2559 ผู้ใช้บริการจานวน 1,488,815 ราย หรือเป็น 2,290.01 รายต่อประชากรแสนคน
และพ.ศ. 2560 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จ านวน 1,568,952 ราย หรื อ เป็ น 2,406.19 รายต่ อ ประชากรแสนคน
โดยแนวโน้มสัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น จาก 230.2 ในปี พ.ศ. 2558 เป็น
358.4 ในปี พ.ศ. 2560 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562)
จากข้อมูลแผนพัฒนากาลังคนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจาปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจานวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต
ถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า มีบุคลากรซึ่งเป็นนักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจานวน 163 คนเท่านั้น ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ในประเทศไทยที่ดาเนินการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีเพียง
4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช โดยทั้ง 4 มหาวิทยาลัย คาดว่ามีกาลังการผลิตเพียง 120 คนต่อปี เท่านั้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยั ง
ประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากร การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ การเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างทางภูมิอากาศ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้กาหนดเป็ น
นโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุกสาขาวิชา ให้ออกไปรับใช้
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สังคม และชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ข้ึน เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย พะเยาตั้งปณิธ านไว้ว่า “ปั ญ ญาเพื่อ ความเข้ม แข็งของชุม ชน” และ
มีวัตถุประสงค์รว่ มครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ
1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะ
การเป็นผูน้ าและการทางานเป็นทีม
2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากร
ให้มีศัก ยภาพในด้านการวิจัย และนวั ตกรรม สนับ สนุนการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัด การงานวิจัย และนวั ตกรรม มีก ารติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนัก วิจั ย
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ องค์ ก รทั้ ง ภายในและภายนอก วิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัย
มุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่
และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม
3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า และแหล่ ง รวมองค์ ค วามรู้ ในทุ ก สาขาทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญา
เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Wisdom for Community Empowerment)" มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
พั น ธกิ จ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมที่ เ ป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ส าคั ญ อี ก พั น ธกิ จ หนึ่ ง ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและ
สังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย มหาวิทยาลัย ต้องสร้ าง
ความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์
สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร
5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกาหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบและกลไกควบคุม
การบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผูบ้ ริหาร บุคลากร
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สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหารร่ วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา
(Leadership) และผูต้ ามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น
ในการดาเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายการ
ดาเนินงานในพั นธกิ จต่างๆ กระตือรือร้นในการแก้ปั ญ หาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีวิสัย ทั ศ น์
(Vision) มีความมุง่ มั่น และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน
"สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดี
ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหา
ระบบสุขภาพของประชาชนกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ที่จะต้องดาเนินการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management

10

004101
004201

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341333
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการ 3 (3-0-6)
เเพทย์
Pharmacology in Nursing and Emergency
Medical Operation
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361211
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
363220
หลักการกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Principle of Anatomy
365212
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
367206
สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน
3(2-3-6)
Emergency Physiology
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
243101
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
244105
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
248121
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีการดาเนินการ
ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การวางแผน
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร
2) แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารรายวิชา การวางแผน การดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลรายวิชา ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
3) แต่งตั้งผู้สอนประจารายวิชา เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ มีความ
เป็นผู้นา ในการบริบาลผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉิน โดยพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า สาเหตุการตาย 5 อันดับแรกที่สาคัญตามลาดับ ได้แก่ มะเร็ง
ทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง
ทางบก เป็นอัตรา 120.3, 47.1, 45.2, 39.4, และ 25.2 ต่อแสนประชากร (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561)
นอกจากนีจ้ านวนโรคติดต่อที่เป็นโรคติดเชื้อสูงขึ้น และการบาดเจ็บที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ไม่สมดุล
กับจานวนบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะทางด้านฉุกเฉิน ดังรายงานการรับแจ้งเหตุและสั่งการในระบบ
สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุก ปี โดยปี 2558 ผู้ใ ช้บ ริก าร 2,094.55 รายต่อประชากรแสนคน และปี 2560 ผู้ใ ช้บ ริก าร
2,406.19 รายต่อประชากรแสนคน โดยแนวโน้มสัดส่วนผูป้ ่วยฉุกเฉินวิกฤตต่อ ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น
จาก 230.2 ในปี 2558 เป็น 358.4 ในปี 2560 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2562)
พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการก่อตั้งสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2562-2564) ซึ่งมี
วิสัยทัศน์คือ ผูป้ ่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่ วถึงและ
เท่าเทียม และจะต้องดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) พัฒนากลไกการอภิบาลการแพทย์ฉุกเฉิน
4) พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ 5) การสื่อสารสาธารณะ
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสูป่ ระชาชน
จากข้อ มูล แผนพัฒ นากาลัง คนของสถาบันการแพทย์ฉุก เฉิน ประจาปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ความต้อ งการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในระบบจานวน 5,000 คน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ผลิตถึง 20 ปี แต่จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (2561) พบว่า มีบุคลากรซึ่งเป็น
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจานวน 163 คน เท่านั้น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา มี พั นธกิ จในการผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรู้ คุ ณธรรม
จริยธรรม ดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติก ารฉุ กเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Emergency Medical
Operation) ขึน้ เพื่อรองรับความต้องการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างต้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติก ารฉุกเฉินการแพทย์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ฉุ ก เฉิ นการแพทย์ที่ ด าเนินการ หลั ก สูตรปริญ ญา สาขาวิช าปฏิบั ติก ารฉุ ก เฉิ นการแพทย์ โดยเน้ น
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 แสดงออกซึ่งจิตอาสาและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3.2 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ และศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 สามารถปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.4 แสดงภาวะผู้นาในการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานบริการ
1.3.5 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.3.6 สามารถสื่อสาร และทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. แผนการพัฒนาหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้มี
ตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. และ
สอดคล้องกับนโยบายของ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉิน
มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพทย์ (มคฉ.1) กาหนด
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
สอดคล้องกับนโยบาย
อย่างต่อเนื่องให้
มหาวิทยาลัยพะเยา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
3. ติดตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน 1. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
เน้นการจัดการเรียนการ

1.
2.
3.
4.

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
เอกสารหลักสูตร
เอกสารประกอบ
หลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของหน่วยงาน
ผูใ้ ช้บัณฑิต

1. จานวนแผนงาน/
กิจกรรมการพัฒนา
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของ สกอ. และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
(มคฉ.1)

3. แผนการพัฒนานิสติ ให้มคี วาม
พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
อาจารย์ผู้สอน ในการ
สาคัญ ตามมาตรฐานผล
จัดการเรียนการสอนที่
การเรียนรู้ ของ สกอ. และ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานผลการ
ฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.1)
เรียนรู้
2. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
2. สัมมนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
เรียนการสอน
สาคัญและการเรียนรู้ด้วย 3. การจัดระบบการวัด
ตนเองของนิสติ
และประเมินผลการ
เรียนรู้โดยคณาจารย์
นิสติ และผูเ้ กี่ยวข้อง
1. พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 1. แผนการพัฒนานิสติ ให้
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
มีความพร้อมในการ
สกอ. และ มคฉ.1
เรียนการสอนทั้ง
2. บูรณาการการจัดการ
ภาคทฤษฎีและ
เรียนการสอนในหลักสูตร
ภาคปฏิบัติ
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. รายวิชาที่จัดให้มีการ
การบริการวิชาการ และ
บูรณาการการจัดการ
การวิจัย
เรียน การสอนใน
3. จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร กับกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้
เสริมหลักสูตร การ
นิสติ ฝึกทักษะและความ
บริการวิชาการ และ
ชานาญในวิชาชีพอย่าง
การวิจัย
เพียงพอและต่อเนื่อง
3. ร้อยละของรายวิชา
รวมทั้งส่งเสริม
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นให้
ศิลปวัฒนธรรม
นิสติ ฝึกทักษะและความ
4. พัฒนากระบวนการ
ชานาญในวิชาชีพอย่าง
จัดการเรียนการสอน
เพียงพอและต่อเนื่อง
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมี
4. ร้อยละของ
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานพยาบาล
สถานพยาบาลและสถาน
หน่วยงานราชการ และ
บริการสุขภาพ หน่วยงาน
องค์กรเอกชนที่เป็น
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์

5. การบริการวิชาการและการวิจัย

กลยุทธ์
ราชการ และองค์กร
เอกชน
1. สนับสนุนให้อาจารย์ศกึ ษา
ต่อทั้งในและต่างประเทศ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรม/ดูงานทาง
วิชาการที่ก้าวหน้า
3. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผลของอาจารย์
4. สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์

1.

2.
3.

4.

1. สนับสนุนให้อาจารย์ทางาน 1.
บริการวิชาการแก่สังคม
2. สนับสนุนการวิจัยของ
2.
อาจารย์
3. จัดตัง้ ทีมดูแลและแนะนา 3.
แนวทางในการทางานวิจัย
และการตีพมิ พ์งานวิจัย

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
แหล่งฝึกที่บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน
มีทุนศึกษาต่อทั้งระดับ
ปริญญาโท ปริญญา
เอก และ
ประกาศนียบัตร
ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน
จานวนร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการ
และการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์
จานวนงานบริการ
วิชาการต่อสังคม
จานวนทุนสนับสนุน
การวิจัย
จานวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละ
ภาคการศึก ษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึก ษาไม่น้อยกว่า 15 สัป ดาห์ และให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ด้ ว ยแผนการเรีย น
สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ก ระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
2.2.6. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.2.7 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และ/หรือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
2.3.3 พืน้ ฐานด้านสมรรถนะร่างกาย
2.3.4 การปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะชีวติ ในมหาวิทยาลัยพะเยา
2.4.2 จัดกิจกรรมการให้คาแนะนาการดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัยโดยนิสติ รุน่ พี่
2.4.3 จัดกิจกรรมการเพิ่มพูนสมรรถนะร่างกายให้แข็งแรงในแต่ละรายวิชา
2.4.4 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรีย น
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.5 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนา และช่วยติดตาม
กรณีนิสติ มีปัญหาการเรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
35
40
40
ชั้นปีที่ 2
30
35
40
ชั้นปีที่ 3
30
35
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
65
105
145
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2568
40
40
40
35
155
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

3,500,000 4,350,000 5,285,000
360,000 396,000
435,600
300,000
100,000
100,000
100,000

300,000
100,000
100,000
100,000

300,000
150,000
150,000
150,000

2567

2568

6,313,500
479,160

7,500,000
527,076

300,000
200,000
200,000
150,000

300,000
200,000
200,000
150,000

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
750,000 800,000
850,000
900,000
950,000
5,710,000 6,646,000 8,320,600 9,542,660 10,352,076

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
1.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

หลักสูตร
ตามเกณฑ์
อศป.
30

104
40
64
6
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559
30
21
9
104
40
64
6
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30
104
40
64
6
-

140

140

140

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

242103
243101
244105
248121
323141
323142
323243
323244
323345
341333
361203
363220
365212
367206

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving
หลักการจัดการสุขภาพ
Principles of Health Management
หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน
Principles of Basic Emergency Health Care
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Psychology of Emergency Medical Operation
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
Epidemiology for Emergency Medical Operation
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Pharmacology in Nursing and Emergency Medical Operation
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
หลักการกายวิภาคศาสตร์
Principles of Anatomy
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน
Emergency Physiology

3(2-2-5)

104 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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323111
323112
323131
323191
323213
323232
323233
323292
323314
323315
323321
323322
323323
323324
323325
323326

2.2 กลุ่มวิชาเอก
จานวน
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพืน้ ฐาน
Basic Paramedic Procedure
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Basic Life Support
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Emergency Medical System
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ ฐานในภาวะฉุกเฉิน
Practicum in Basic Emergency Health Care
อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉินการแพทย์
Approaches to Emergency Symptomatology
การยกและการเคลื่อนย้าย
Lifting and Moving
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Emergency Medical Operation
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1
Training of Emergency Medical Operation l
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1
Emergency Medical Care I
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
Emergency Trauma Care I
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง
Advance Paramedic Procedure
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
Advance Life Support
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสาหรับนักฉุกเฉินการแพทย์
Electrocardiography Interpretation for Paramedic
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
Emergency Medical Care II
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
Emergency Trauma Care II
การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จาลอง
Simulation for Emergency Operations

64 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(0-4-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
5 หน่วยกิต
(375 ชั่วโมง)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
Research of Emergency Medicine
323335 กฎหมาย จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์
Law Ethics and Forensic Medicine
323336 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
Senior Research Project for Paramedic
323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2
Training of Emergency Medical Operation lI
323438 สัมมนา
Seminar
323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3
Training of Emergency Medical Operation III
323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4
Training of Emergency Medical Operation IV
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
323214 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพืน้ ฐาน
First Aid and Basic Emergency Care

2(2-0-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-4)
5 หน่วยกิต
(375 ชั่วโมง)
1(0-4-2)
8 หน่วยกิต
(600 ชั่วโมง)
8 หน่วยกิต
(600 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

นิ สิ ตสามารถเลื อกเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
004101
242103
243101
323141

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I
หลักการจัดการสุขภาพ
Principles of Health Management
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(1-2-3)
19 หน่วยกิต
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001103
003102
323131
323142

367206
363220

323111
323112
323191

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(3-0-6)
Explorative English
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
หลักการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะ
3(2-2-5)
ฉุกเฉิน
Principles of Basic Emergency Health Care
สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน
3(2-3-6)
Emergency Physiology
หลักการกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Principles of Anatomy
รวม
17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพืน้ ฐาน
2(1-2-3)
Basic Paramedic Procedure
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน
2(1-2-3)
Basic Life Support
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะ
1(0-4-2)
ฉุกเฉิน
Practicum in Basic Emergency Health Care
รวม
5 หน่วยกิต
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001204
002201
002202
244105
323244
365212
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
20 หน่วยกิต
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003201
004201
323213

323232
323233
323243

341333

361211

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
อาการวิทยาและอาการแสดงทางฉุกเฉิน
การแพทย์
Approaches to emergency
symptomatology
การยกและการเคลื่อนย้าย
Lifting and Moving
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Emergency Medical Operation
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Psychology of Emergency Medical
Operation
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์
Pharmacology in Nursing and Emergency
Medical Operation
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
*323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1
Training of Emergency Medical Operation l
รวม
* หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 375 ชั่วโมง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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248121
323314
323315
323321
323322
323323

323334
323345

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
Swimming and Life Saving
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1
Emergency Medical Care I
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
Emergency Trauma Care I
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง
Advance Paramedic Procedure
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
Advance Life Support
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสาหรับนัก
ฉุกเฉินการแพทย์
Electrocardiography Interpretation for
Paramedic
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
Research of Emergency Medicine
ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
Epidemiology for Emergency Medical
Operation
รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

2(2-0-5)
2(1-2-3)

16 หน่วยกิต
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323324
323325
323326
323335
323336

323337
XXXXXX

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
Emergency Medical Care II
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
Emergency Trauma Care II
การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จาลอง
Simulation for Emergency Operations
กฎหมาย จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์
Law Ethics and Forensic Medicine
การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
Senior Research Project for Paramedic
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
*323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2
Training of Emergency Medical
Operation II
รวม
* หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 375 ชั่วโมง

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

1(0-2-4)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
*323394 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3
Training of Emergency Medical
Operation III
รวม
* หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง

8 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
323438

สัมมนา
Seminar
*323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4
Training of Emergency Medical
Operation IV
รวม
* หมายเหตุ จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง

1(0-2-4)
8 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
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

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า 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 คาศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
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 าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
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
สิท ธิ บทบาทและหน้า ที่ข องพลเมือ งในสังคมทุก ระดับ จิต อาสา สานึก สาธารณะ
ความกตัญ ญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริย ธรรมทางวิชาชีพ 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
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม 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

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้ พื้ นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และระบบเครื อข่ าย นวั ตกรรมของ
เศรษฐกิ จดิจิทัล ธุ รกรรมพาณิชย์อิเล็ กทรอนิ กส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอั ตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวติ ประจาวัน 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 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้า
ในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
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

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์

33

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
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม 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

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี
การเรีย กชื่อ การเตรีย มและปฏิกิ ริย าของสารอินทรีย์ป ระเภทต่ า งๆ 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 กาลังบิด งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อย
ด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด
ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง และ
การตอบสนอง คลืน่ อัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก 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

ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิค การว่ายน้า สมรรถภาพทางกายที่เกี่ย วข้องและการพัฒนาทัก ษะ
สมรรถภาพทางกาย หลักการช่วยชีวิตทางน้า การแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ
การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้ งต้น
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
เทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบการให้ออกซิเจน
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ หัตถการวินิจฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
หัตถการที่ศีรษะและคอ เภสัชวิทยา วิธีการบริหารยา การเตรียมผูป้ ่วยในการผ่าตัดด่วน การเก็บสิ่งส่งตรวจ
ในแผนกฉุกเฉิน เทคนิคโลหิตพลวัต การชะล้างตา หัตถการอื่นๆ การฝึกเทคนิคหัตถการขั้นต้นกับหุ่น
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

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Life Support
การประเมินสถาณการณ์และผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน การประเมินทางเดินหายใจ การ
หายใจ หัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มภี าวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ การ
บาบัดด้วยออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจ ในผู้ใหญ่ การใช้
เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้าร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและในผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจ
ด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ การบารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การฝึก
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน
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
คาศัพท์พื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน คาศัพท์ คาย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการ และองค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและประเทศไทย
มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรั บผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 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
แ นวคิ ด เ กี่ ย วกั บ บริบทของ สุ ข ภา พ ร ะ บ บ สุ ข ภา พและ ระ บบ บริ ก ารสุ ข ภาพ
การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้นา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้าน
สุ ข ภาพ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ความสั ม พั น ธ์ ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพกั บ ระบบการแพทย์ ฉุ กเฉิน
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
พืน้ ฐาน การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินเบือ้ งต้น 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
ฝึกปฏิบัติกับหุน่ สถานการณ์จาลอง และภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
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
และการวินจิ ฉัยโรคตามระบบ
Emergency assessment, history taking, physical examination, approach to symptomatology,
symptomatology and diagnosis from histological symptoms
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การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
First Aid and Basic Emergency Care
ความรู้ พื้ นฐานเกี่ ยวกั บการปฐมพยาบาล และการดู แลเบื้ องต้ นในผู้ ป่ วยโรคหอบหื ด
ภาวะปฏิกิรยิ าแพ้อย่างรุนแรง ภาวะเป็นลมหมดสติ โรคลมแดด ภาวะอาหารเป็นพิษ การห้ามเลือด การดาม
กระดูก การตกแต่งบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายให้พร้อมในการปฐมพยาบาลและ
ดูแลผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉิน
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
หลัก การยึด ตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เ จ็บ ป่วยฉุก เฉิน การยกและการเคลื่อนย้า ย
แบบฉุกเฉินมาก ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออก
จากรถ ซากปรัก หัก พัง ที่แ คบ และที่สูง การเคลื่อ นย้า ยทางอากาศและทางน้า การบ ารุง รัก ษา
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
โครงสร้างของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ขั้นตอนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ
การขับขี่ปลอดภัย การเตรียมพร้อมบารุงรักษาพาหนะฉุกเฉิน การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และ
สั่งการ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงาน การรับ
แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การสั่งการทางการแพทย์ การให้คาแนะนา ผู้ที่อยู่
ณ จุดเกิดเหตุ ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน
การรับคาสั่งปฏิบัติการสายตรงและทางอ้อม
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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

จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(2-2-5)
Psychology of Emergency Medical Operation
แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ การทางานเป็นทีมในด้านฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิคการเรียนรู้
และการสอน ทัก ษะการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย การประยุ ก ต์ใ ช้จิตวิท ยาด้านสุขภาพในการดู แ ล
สุ ข ภาพฉุ ก เฉิ น ทุก ช่ ว งวั ย และผู้ ที่ มี ภ าวะความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ช้ ห ลัก จิ ต วิท ยาใน
สถานการณ์จาลองทางฉุกเฉินการแพทย์
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

พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
หลักการเบือ้ งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและ
กระบวนการหายของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้า 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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การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1
5 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation l
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิค
การจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การเตรียมความพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติการ การคัดแยกผูป้ ่วยทางโทรศัพท์ การรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การสื่อสารทางวิทยุ
การสั่งการทางการแพทย์ การให้คาแนะนาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย
แยกโรค การยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่โรงพยาบาล ที่จุดเกิดเหตุ และ
ห้องฉุกเฉิน
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
ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดกาเดา 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 กลไกการบาดเจ็ บ การประเมินผู้บ าดเจ็บ
ฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้มีปัญหาการบาดเจ็บเนื้อเยื่ออ่อน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้
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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
เทคนิคหัตถการขั้นสูงสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์
การเจาะปอดเพื่อระบายลมด้วยเข็ม การเจาะถุงหุ้มหัวใจ การทาคลอดปกติและการดูแลทารกแรกเกิด
การช่วยการคลอดที่ผิดปกติ วิธีการบริหารยา การใช้ยาระงับความรู้สกึ เฉพาะที่ การระงับปวดและการ
ระงับประสาท การแปลผลการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เทคนิค โลหิตพลวัตร การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตร
ด้วยหัตถการในร่างกาย 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
323322

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
1(1-2-3)
Advance Life Support
รายวิชาบังคับก่อน : 323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Prerequisite: 323112 Basic Life Support
หลั ก การช่ว ยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด เด็ก และผู้ใ หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวาง
ทางเดินหายใจโดยใช้อุปกรณ์สอ่ ง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผูใ้ หญ่และเด็ก การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจ
ด้วยพวยลม การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจในเด็ก การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมั ติ
ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจ
ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การกากับจังหวะหัวใจ 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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การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสาหรับนักฉุกเฉินการแพทย์
2(2-0-4)
Electrocardiogram Interpretation for Paramedic
ความสาคัญของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เส้นทางการนาคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการ
และวิธีการบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การดูแลผู้ป่วย
ที ่ค ลื่น ไฟฟ้า หัว ใจผิด ปกติ การดูแ ลผู้ป ่ว ยที่ใ ส่เ ครื่อ งกระตุ้น การเต้น ของหัว ใจ การตรวจติด ตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจคลื่ นไฟฟ้าหัวใจ
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 สูตินรีเวช โรคทางโครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบหู ตา
คอ จมูก การดูแลภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทารก เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และการเจ็บป่วยที่จาเพาะ
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-earnose-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 การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและลาคอ การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบประสาท การบาดเจ็บต่อ
อวัยวะในหลายระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่มผูป้ ่วยเฉพาะ ได้แก่ เด็ก ผูส้ ูงอายุ 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

การปฏิบัติหัตถการฉุกเฉินในสถานการณ์จาลอง
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 หลักการให้คาแนะนาการฝึกจาลองสถานการณ์ หลักการเขียน
สถานการณ์จาลอง หลักการประเมินสถานการณ์จาลอง การฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จาลอง
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 ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุ กเฉิน การก าหนด
ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การกาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบเครื่องมือ
ในการวิจั ย ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล การเลื อกใช้ สถิ ติ ส าหรั บวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
จริยธรรมในการวิจัย การนาเสนอข้อมูล 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 จริยธรรม และนิติเวชศาสตร์
3(2-2-5)
Law Ethics and Forensic Medicine
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของกฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข บทบาท
หน้าที่ของนัก ปฏิบัติการฉุก เฉินการแพทย์ในนิติเ วชศาสตร์ การดูแลพยานหลัก ฐาน ณ จุดเกิดเหตุ
หลักการชันสูตรพลิกศพ วิเคราะห์สาเหตุการตาย การตรวจบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการ
ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผล การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานนิตเิ วชศาสตร์
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 การฝึกปฏิบัติ
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 เขียนบทความวิจัย และนาเสนอผลงานการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
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 โรคประจาถิ่น การระบาดหมู่ และ
การประยุกต์ระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรคในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ การเฝ้าระวัง 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
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การประเมิน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ
การใช้เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทาคลอด
ปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้ชพี การยก
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินิจฉัย วิธีการบริหารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและ
ผู้ใหญ่ การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้
วิทยุสื่อสาร การรับแจ้งเหตุ และการปฏิบัติการก่อนนาส่งสถานพยาบาล
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 การนาเสนอ 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 เทคนิคหัตถการขั้น สูงสาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้
ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินิจฉัย หัตถการ ที่ศีรษะ
และคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทาคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่น ๆ หัตถการโครงร่าง
การชะล้างตา วิธีการบริหารยา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดิน
หายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การใช้อุปกรณ์ส่องกล่องเสียงโดยตรง การสอดใส่หลอด คาในท่อลมผู้ใหญ่
และเด็ก การใช้เครื่องกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เครื่องกลช่ วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมั ติ
ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้าในการกู้ชีพ การฟื้นคืน คลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้า การกากับจังหวะหัวใจ การดูแลผูป้ ่วยหลังฟื้นคืน
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 ระหว่างการนาส่ง และ ณ ห้องฉุกเฉิน
การเป็นผู้นาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 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
รู ปแบบยาเตรี ยม วิ ถี ทางการให้ ยา การค านวณขนาดยา ภาษาละติ นที่ ใช้ ในใบสั่ งยา
กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของ ยาทั่วไป และยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช 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 การทาลาย 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 บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อบุผิว ระบบโครงร่างของ
ร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบปกคลุมร่างกายและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบย่อยอาหาร ระบบต่ อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและ
ระบบสื บ พั น ธุ์ เ พศชาย ศึ ก ษากระบวนการเจริ ญ และพั ฒ นาของมนุ ษ ย์ การปฏิ ส นธิ ระยะของการ
เจริญเติบโตของตัวอ่อนและทารกในครรภ์
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

ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิ ย ามและหลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โ มน บทบาทของโภชนาการต่อการ
ดารงชีวิต ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความ
ผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
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
หน้าที่และกลไกการควบคุมการทางานของร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินของ
สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไต ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมริ ่างกาย
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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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
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. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขนั้ พืน้ ฐาน
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขนั้ สูง
3.3 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ การยกและเคลื่อนย้าย การจัดการป้องกัน
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน กฎหมาย จรรยาบรรณ นิตวิ ิทยาศาสตร์ 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 / การศึกษาอิสระ / ฝึกปฏิบัติการ
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1*

ชื่อ – สกุล
นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599006XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ประกาศนียบัตร
พยาบาลเฉพาะทาง
วท.ม.

สาขาวิชา
ประชากรศึกษา
เวชปฏิบัตทิ ั่วไป
(การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น)
การเจริญพันธุ์และวางแผน
ประชากร

ส.บ.
ปพ.ส.
2

3*

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

นางสาวกิตติยา ไทยธวัช

35101004XXXXX

15799002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชัน้ สูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)

ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ
ว.ว.
พ.บ.

สุขศึกษา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาการพยาบาล

ปี
2553
2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
โรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2531
2527
2551
2544
2557
2538
2562
2556
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4*

นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
150990025XXXX

5*

นายพีรณัฐ ผลวิชา

11014016XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

6*

นางสาวสุนันทา ตัง้ นิตพิ งศ์

31201013XXXXX

อาจารย์

7*

นางสุรางคนา ไชยรินคา

35504001XXXXX

อาจารย์

8*

นางอรทัย เกตุขาว

36405004XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
วท.ม.
พย.บ.
พย.ม.
ป.พย.
วท.ม.
พย.บ.

สาขาวิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เภสัชวิทยา
การพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตร์
จิตวิทยาพัฒนาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2557
2553
2563
2557
2553
2540
2544
2537
2552
2543

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

1

นายภพเก้า พุทธรักษ์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36406001XXXXX

2

นายปิยชนน์ เกษสุวรรณ

35009006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายภูวดล ด้วงโต

16704000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายไวพจน์ งามสอาด

55309900XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายกฤติน นาราเวชสกุล

15601001XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

6

ชื่อ – สกุล

นายคามิน สุทธิกุลบุตร

15601001XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
คบ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ว.ว.
ประกาศนียบัตร
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
ฟิสิกส์
นิตวิ ทิ ยากระดูก
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
อายุรศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนวมินทรา
ธิราช
โรงพยาบาลราชวิถี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2550
2539
2536
2551
2547
2543
2559
2552
2549
2553
2547
2545
2563
2560
2556
2562
2556
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7

นายณฐกร คาแก้ว

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15799000XXXXX

8

นางสาวณภัทร ศรีรักษา

34404006XXXXX

อาจารย์

9

นายณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

17202000XXXXX

อาจารย์

10

นางสาวณัฏฐินี นันทาทอง

35601011XXXXX

อาจารย์

11

นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน

3560500XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

12

ชื่อ – สกุล

นายนพดล สี่สุวรรณ

15299000XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ว.ว.
วท.ม.
พ.บ
ประกาศนียบัตร
พ.บ.
วท.บ.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทย์อานวยการปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉิน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2562
2553
2550
2554
2549
2547
2558
2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554
2553
2547
2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2516
2513
2556
2551

52

53

13

นางสาวนิศรา บุญเกิด

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36698001XXXXX

14

นายบุญฤทธิ์ คาทิพย์

35398000XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

15

นายประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์

35603002XXXXX

อาจารย์

16

นางเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

15601000XXXXX

อาจารย์

17

นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์

11007000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ว.ว.
ประกาศนียบัตร
ชัน้ สูง
พ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
ประกาศนียบัตร
ชัน้ สูง
ประกาศนียบัตร
พ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
Biomedical Science
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ชีววิทยา
ชีววิทยา
สัตววิทยา
อายุรศาสตร์
รังสีวิทยาวินจิ ฉัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แพทย์อานวยการการแพทย์
ฉุกเฉิน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2562
2550
2548
2551
2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2550
2544
2541
2560
2554
2558
2558

มหาวิทยาลัยมหิดล

2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2550

53

54

18

นางสาวรัษฎา ประภาสะวัต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
16001000XXXXX

19

นายวงศ์วัฒน์ เตมียบุตร

15601001XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

20

นางวไลลักษณ์ ภูสันต์

36407000XXXXX

อาจารย์

21

นายสรวิศ บุญญฐี

15399002XXXXX

อาจารย์

22

นางสาวสุธิดา บุญสม

15601000XXXXX

อาจารย์

23

นายอานาจ อ่อนสอาด

11899000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D
วท.ม.
วท.บ.
ว.ว.
ประกาศนียบัตร
ชัน้ สูง
M.D.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ปร.ด.
ภ.บ.
ปร.ด.
วท.บ.

สาขาวิชา
Medical Science
พยาธิวทิ ยา
จุลชีววิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา

วิศวกรรมกระบวนอาหาร
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
เวชศาสตร์ครอบครัว
เภสัชวิทยา
บริบาลเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Oita University, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Southwestern University,
PHILIPPINES
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2563
2553
2550
2559
2559
2550
2550
2556
2551
2548
2560
2556
2562
2552
2556
2549

54

55

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นาวาอากาศโทนายแพทย์ชัชวาลย์
จันทะเพชร

อาจารย์

2

นายแพทย์ปริญญา เทียนวิบูลย์

อาจารย์

3

นายแพทย์อทิ ธาวุธ งามพสุธาดล

อาจารย์

4

นายแพทย์สุวสันต์ บุญยะรัตน์

อาจารย์

5

นายแพทย์อนณ ปัญโญใหญ่

อาจารย์

คุณวุฒิ
ว.ว
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้า
เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชปฏิบัตทิ ั่วไป
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นิตเิ วชศาสตร์

ปี
2550
2559
2554
2548
2551
2548
2545
2541
2538
2558
2552
2556
2553

55

56

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ใ ห้ มี ค วามรู้ ความสามารถตรงกั บ
ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีความรอบรู้ในวิชาชีพ
มีความสามารถในการดูแลผูป้ ่วยและผูบ้ าดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จริ ง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นิสิ ตมี ทั กษะ
ภาคปฏิบัติด้านปฏิบัติก ารฉุ ก เฉิ นการแพทย์ขั้ นพื้นฐานและขั้นสู ง ภายใต้หลัก คุณธรรม จริย ธรรม
ทางวิชาชีพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานที่ฝกึ
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.4 เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4.1.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
4.1.6 สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่า งนาส่ง
สถานพยาบาลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
4.1.7 สามารถส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในกรณีฉุกเฉิน
4.1.8 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
4.1.9 ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผรู้ ับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นปี /
รหัสวิชา
รายวิชา
ภาคการศึกษา
1
323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้น
ฤดูร้อน
พืน้ ฐานในภาวะฉุกเฉิน
2
323292 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
ฤดูร้อน
การแพทย์ 1
3
323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
ฤดูร้อน
การแพทย์ 2

หน่วยกิต
1(0-4-2)
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

ตารางสอนและ
จานวนชั่วโมง
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
60 ชั่วโมง
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
375 ชั่วโมง
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
375 ชั่วโมง
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ชั้นปี /
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ภาคการศึกษา
4
323494 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 8 หน่วยกิต
ต้น
การแพทย์ 3
4
323495 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 8 หน่วยกิต
ปลาย
การแพทย์ 4
รวม
27 หน่วยกิต

ตารางสอนและ
จานวนชั่วโมง
ภาคการศึกษาต้น
600 ชั่วโมง
ภาคการศึกษาปลาย
600 ชั่วโมง
2,010 ชั่วโมง

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิต ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
รายวิชา 323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และรายวิชา 323438 สัมมนา โดยกาหนดให้
นิสิตทางานวิจัยกลุ่ม และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด หัวข้อ ของ
การวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดของ
นิสติ โดยมีขอบเขตของงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีค วามรู้ค วามเข้าใจในระเบียบวิ ธีวิจัย สามารถศึก ษาวิจัย เพื่อหาความรู้ใหม่และ
นาไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น – ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย และการดาเนินการ
วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.3 นิสติ เสนอหัวข้องานวิจัย เสนอโครงร่างงานวิจัย และความคืบหน้างานวิจัย
5.5.4 นิสิตจัดทาและส่งบทคัดย่อ นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบปากเปล่า โปสเตอร์
โครงงานวิจัยทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่อคณาจารย์ เพื่อรับข้อเสนอแนะและการประเมินผล
5.5.5 นิสิตจัดทาเนื้อหาส่งในรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ โดยส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

4. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) บู ร ณาการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
(1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็น
ฐาน ให้ ค วามส าคั ญ แ ล ะป ลู ก ฝั งใ ห้ นิ สิ ต มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มีก ารตรวจสอบและส่ งเสริมให้นิสิ ตมี คุณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร
(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเอก
ให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา
และสมาชิกกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิ สิ ต ร่ ว มกิ จ กรรมและส่ ง เสริ ม การแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
(3) กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
การมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการ
ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์
(2) ก าหนดให้ นิ สิ ต ท างานวิ จั ย กลุ่ ม ละอย่ า งน้ อ ย 1
เรื่อง
(3) บูรณาการในรายวิชา โดยการมอบหมายงานให้
นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และน าเสนอ
ผลงาน
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) แสดงออกซึ่ ง จิ ต ส านึ ก และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) แสดงออกซึ่งจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งในการ
ดารงตนและการปฏิบัติงานได้
(4) เคารพกฎหมาย สิท ธิ และเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ก าหนดให้อาจารย์ ผู้สอนทุก คนสอดแทรกเรื่ องคุ ณธรรม จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิ
ผูป้ ่วยและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะและจิตบริการด้วยกิจกรรมการให้บริการชุมชนที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน
(3) ปลูก ฝัง ให้นิสิตมีร ะเบีย บวินัย เน้น การเข้ า ชั้นเรีย นให้ต รงเวลาตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบ ภาวะผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา กล้าแสดงความคิดเห็น และ
เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) สร้างจิตสานึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทา
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่นื
(6) จัด กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเ กีย รติ แก่นิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วธิ ีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน ภายหลัง
สิ้นสุ ด การเรีย นการสอนรายวิ ช า ทั้งในชั้นเรีย นและแหล่ง ฝึก งาน โดยอาจเป็นการประเมิน ตนเอง
ประเมินโดยผูส้ อน เพื่อนนิสติ อาจารย์ประจาแหล่งฝึกงาน หรือผูร้ ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้

60

(1) ประเมินจากพฤติก รรมการเสีย สละ และรู้จัก การให้ ในกิจกรรมบริก าร
วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ในการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(4) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการแสดงออกของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ เพื่ อ น อาจารย์
บุคลากร สถาบันการศึกษา ผูป้ ่วย หรือผูร้ ับบริการ
(5) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) อธิบายความรูความเข้าใจในสาระสาคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
สถิ ติหรือคณิต ศาสตร์ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ ฉุ ก เฉิ นการแพทย์ และศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
(2) อธิบายความรู ความเข้าใจในสาระสาคัญ ด้านฉุกเฉินการแพทย์ สามารถ
บูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ
(3) อธิบายความรู้ความเข้าใจในคาสั่ง กฎ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉิน
การแพทย์
(4) ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และความรู้งานวิจัยหรือ
องค์ความรูใ้ หม่ที่ค้นคว้า กับศาสตร์ดา้ นฉุกเฉินการแพทย์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้ าใจ
หลักการทฤษฎีและสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ ที่ปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ ที่เ ปลี่ย นแปลง สามารถวิเ คราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับ ปรุง ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสนใจพัฒนา
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ความชานาญทางการแพทย์ฉุกเฉินของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในแหล่งชุมชน มีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน การฝึกปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลหรือแหล่งฝึก
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
(6) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(7) การประเมินสมุดบันทึกหัตถการ (Log book)
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) แสดงความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ รวมทั้งประเมิน
ข้อมูล แนวคิด และหลักฐานที่ทันสมัย เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานได้
(2) แสดงทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ
คิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์ ทางภาคปฏิบัติการ
ด้านฉุกเฉินการแพทย์
(3) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ในการ
วิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้นิ สิต คิด หาเหตุ ผ ล เข้าใจที่มาและสาเหตุ ของปัญ หา วิธีก ารแก้ ปั ญ หา
รวมทั้ง แนวคิด ด้ว ยตนเองในกลุ่ม ในสถานการณ์ทั่ว ไปและสถานการณ์ฉุก เฉิน โดยใช้วิธีก ารสอน
ที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การทากรณีศึกษา การสัมมนา สถานการณ์จาลอง การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การประชุมปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
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การสอนโดยใช้ภาพยนตร์ การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน ฝึกตอบปัญหา และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ออกข้อ สอบแบบกรณีศึก ษาที่ใ ห้นิ สิต แก้ปัญ หา อธิบ ายแนวคิด ของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
(2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานและการตอบข้อซักถามในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่า
(4) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
(5) ประเมินจากรายงานกรณีศกึ ษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
(2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) แสดงความรั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการเรีย นรู้ทั้ ง ตนเองและวิช าชี พ อย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่ต้องประสานงานกับ สหสาขาวิชาชีพ หรือ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะนาให้ความรู้
ด้านสุขภาพกับประชาชน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
(3) การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้น เรีย น และสัง เกตจากพฤติก รรมที่แ สดงออกในการร่ว มกิจ กรรมต่า ง ๆ โดยมีค วามคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
(6) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
มีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์
ได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์กรณีศึกษา และ
สถานการณ์ จ าลอง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม ในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมาย
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและ
ผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(3) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือ กสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่นาเสนอ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่ า ง ๆ ที่ช่วยวิเ คราะห์ เ ชิง ตั วเลข เพื่อแก้ปัญ หา การอภิ ป ราย
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินความเหมาะสม
ของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างผู้เรียน ผูส้ อน หรือผูร้ ับบริการ
(3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประยุกต์ความรู้และคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม กับศาสตร์ที่ศกึ ษาได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมายให้สวยงาม เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวิชาการ
รวมถึงมีการนาเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสื่อต่าง ๆ โดยมี
คะแนนความสวยงามมอบให้
(2) จัดการเรียนการสอน ด้วยการนาเสนอภาพที่มีความงดงามง่ายต่อการเข้าใจ
บทเรียน หรือมีเสียงดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงประกอบ เพื่อให้นิสิต
เกิดอารมณ์สุนทรีย์
(3) จัดการเรียนการสอน โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
หรือมีการนารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมิ น จากปฏิ ก ริ ย าความสนใจ และความชื่ น ชมยิ น ดี ข องนิ สิ ต และ
ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้
(2) ประเมินความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงานที่นิสติ ทา
(3) ประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี
เสียง ดนตรีหรือเสียงธรรมชาติบรรเลงเบา ๆ
(4) ประเมินระดับ ความพึง พอใจของนิสิตที่มีต่อจัดการเรีย นการสอน โดยมี
การศึก ษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือมีก ารนารูปภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประกอบการสอน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประยุกต์ความรู้และสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
(2) แสดงบุคลิกภาพตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในชั่วโมงปฏิบัติการที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้
สุขภาวะของตน และเกิดความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพ
(2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
หรือระหว่างฝึกงาน ณ แหล่งฝึก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเพื่อรักษาความ
สะอาด
(3) การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคล การนาเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปรายหมู่
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสติ
(2) ประเมิ น จากเสี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ หรื อ การยอมรั บ ของบุ ค คลภายนอก
เกี่ยวกับการแต่งกายของนิสติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
(3) ประเมินจานวนครั้งของกิจกรรมการออกกาลังกาย
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(4) ประเมินการดูแลสุขภาพ และบุคลิกภาพของนิสติ
(5) ประเมินความสามารถในการอภิปรายหมู่ของนิสิต
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) แสดงทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานฉุกเฉิน
การแพทย์
(2) เลือกใช้มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคล
และชุมชน
(3) ปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด มั่ น ในคุณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ได้
(5) เลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการ
คิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) การสาธิต การสาธิตย้อนกลับ การแสดงบทบาทสมมติ
(2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลองในห้องปฏิบัติการ หรือสถานการณ์จาลอง
(3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
(4) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์
(5) การศึกษากรณีศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึก ษา การจัดทาโครงงาน และ
การศึกษาดูงานจากสถานการณ์จริง
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลในองค์กรและผู้รับบริการ โดยการสอบปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
ณ ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
(2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต
(3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
(4) การประเมิ นทักษะ การปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ
และการทดสอบภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
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(5) การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติใ นการปฏิบั ติ ก าร
การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์จาลองในบทบาทต่าง ๆ ในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน
(6) การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน และการประเมินผลการจัดทารายงานกรณีศึก ษา
รายงานการประชุมปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานการจัดทา
โครงงาน และรายงานการศึกษาดูงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุน
ทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิก
ภาพ

(2) (3)

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3)

(1)

(1)

(2)



















3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

8.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม

(1)

(2) (3) (4)

(1)

(2) (3) (4)
























































































































































































































(1)











(1)

(2) (3) (4) (5)
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1)

(2)

(3)

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(4)

(1)





(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)





4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุน
ทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิก
ภาพ

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)











(3)

(2)

8.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
(1)

(2)

(3)





(4)

(5)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243101 ชีววิทยา 1
244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
248121 ว่ายน้าและการช่วยชีวติ
ทางน้า
323141 หลักการจัดการสุขภาพ
323142 หลักการดูแลสุขภาพขั้น
พืน้ ฐานในภาวะฉุกเฉิน
323243 จิตวิทยาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์
323244 พยาธิสรีรวิทยา
323345 ระบาดวิทยาทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
341333 เภสัชวิทยาทางการ
พยาบาลและปฏิบัติ การฉุกเฉิน
การแพทย์
361203 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1)

363220 หลักการกายวิภาค
ศาสตร์
365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน
367206 สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน
323111 หัตถการทางฉุกเฉิน
การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
323112 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐาน
323131 ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
323191 ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้น
พืน้ ฐานในภาวะฉุกเฉิน
323213 อาการวิทยาและอาการ
แสดงทางฉุกเฉินการแพทย์
323232 การยกและการ
เคลื่อนย้าย
323233 การปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์
323292 การฝึกงานปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินการแพทย์ 1
323314 การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1

(2)

(3)



2.ความรู้
(1)






(4)






























































(4)






(3)









(2)





3.ทักษะทาง
ปัญญา
(1)

(2)

(3)

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุน
ทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิก
ภาพ

(1)

(1)

(1)

(1)



















































(3)

























































(3)



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)









(2)







(4)









(2)

8.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1)

323321 หัตถการทางฉุกเฉิน
การแพทย์ขั้นสูง
323322 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
323323 การแปลผลคลื่นไฟฟ้า
หัวใจทางฉุกเฉินการแพทย์
323324 การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
323325 การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน
2
323326 การปฏิบัติการฉุกเฉินใน
สถานการณ์จาลอง
323334 การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
323335 กฎหมาย จริยธรรมและ
นิติเวชศาสตร์
323336 การจัดการทางการแพทย์
ในสถานการณ์สาธารณภัย
323337 ภาคนิพนธ์การวิจัยด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
323393 การฝึกงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 2
323438 สัมมนา

(3)

(4)



(2)


















2.ความรู้
(1)



(2)































6.
สุน
ทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิก
ภาพ

(1)

(1)

(1)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)





















(2)





(3)

(4)











(2)

8.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ

(2)

(3)







(1)



















(2)





















































































































































































































































(4)

(5)







(3)









(3)

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ









3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

323494 การฝึกงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 3
323495 การฝึกงานปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินการแพทย์ 4

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้
(1)

(2)

(3)

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุน
ทรีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิก
ภาพ

(2)

8.ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)































































































































หมวดวิชาเลือกเสรี
323214 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินขั้นพืน้ ฐาน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการประเมินผลการเรียนรู้ ให้นิสิตบรรลุ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ ตลอดจน
วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละพิสัยของการประเมิน และมีการจัดทาสรุปผลไว้ใน มคอ.5
หรือ มคอ.6
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรและคณะ
2.1.2.1 กาหนดให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบประมวลความรู้รวบยอด
(Comprehensive examination) รายวิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ช าพื้ น ฐาน
ทางวิชาชีพ
2.1.2.2 กาหนดให้มีการสอบประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured
Clinical Examination (OSCE)
2.1.2.3 คณะและหลั ก สู ต ร ร่ ว มวิ พ ากษ์ ผ ลการศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
เพื่อติดตามและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึก ผู้สาเร็จการศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2.2.2 ดาเนินการโดยการศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิตทุกปี และนาผลการวิจัยมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
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2. หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู
หลักสูตร รายวิชา และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรม
ที่รว่ มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 คณะมอบหมายงานโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลีย้ ง
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่ า นการท าวิ จั ย สายตรงในสาขาวิ ช าเป็ น อั น ดั บ แรก การสนั บ สนุ น
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ ทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยทั้งทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ให้มีความเป็นสากลอยู่เสมอ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมอบรม และ
สัมมนาทางวิชาการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 15
ชั่วโมง
2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนตารา หนังสือ และการเขียนบทความ
เพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.1.5 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาให้ เ ข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ และการพั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
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2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริก ารวิชาการแก่ ชุมชนที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ หรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมเป็ น หลั ก และ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

77

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาวิช า ตลอดระยะเวลาที่ มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
1.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่ เปิ ดสอน ขั้ นต่ าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ า หรื อมี ต าแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ า ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่
ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบ
การพิจารณา
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ เพื่ อท าหน้ าที่ วางแผนและนโยบายที่ สนั บสนุ นและก ากั บการใช้ หลั กสู ตรให้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อทาหน้าที่กากับดาเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร
ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ และคณะอนุ ก รรมการรั บ รององค์ ก รการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารและการให้
ประกาศนี ย บั ต รหรื อ เครื่ อ งหมายวิท ยาฐานะแก่ ผู้ ผ่ า นการศึ ก ษาหรื อ ผู้ ฝึ ก อบรม (อศป.) ประเมิ น
หลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน
หลั ก สู ต ร บริ ห ารและวางแผนหลั ก สู ต รด้ า นวิ ช าการ รวมทั้ ง นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน
หลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ในมุมมองของผูใ้ ช้บัณฑิต
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2.2 มีการสารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพ
อิ ส ระ ภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ จากวั นที่ สาเร็จ การศึ ก ษา เมื่ อ เที ย บกั บ บัณ ฑิ ต ที่ส าเร็ จ การศึก ษา
ในปีการศึกษานั้น ๆ
2.3 เมื่ อ นิ สิ ต ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ นิ สิ ต สามารถสอบผ่ า นใบประกาศนี ย บัตร
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสามารถทางานในสายอาชีพ ดังนี้
2.3.1 นักฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน
2.3.2 นักฉุกเฉินการแพทย์ทั้งในต่างประเทศ
2.3.3 นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถาบั นการศึกษา
และสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2.3.4 นั ก วิ ช าการและหรื อ ผู้ บ ริ ห ารจั ด การด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในสถานการณ์
สาธารณภัย ในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/ สานัก / หน่ว ยงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2.3.5 นักวิชาการสาธารณสุขในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. นิสิต
3.1 มีกระบวนการรับนิสิตที่เหมาะสม โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิ สิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของหลั ก สู ต ร และมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
มีความพร้อมในการเรียนและสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มจี ติ สานึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
3.3 มีก ารแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาเพื่อให้คาปรึก ษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นิ สิ ต
ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้
3.4 มีการสารวจข้อมูลการคงอยู่ของนิ สิต อัตราการสาเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้ม
ผลการดาเนินงาน
3.5 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียน
4. คณาจารย์
4.1 มี ร ะบบการรั บ อาจารย์ ใ หม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คับ ของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
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4.2 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
4.3 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิดสอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4.4 มี ก ารส ารวจข้ อ มู ล อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมิน
แนวโน้มผลการดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
5.3 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.4 มีก ารกาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ล ะรายวิช า โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอน
5.5 มี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย น ก ากั บ ให้ มี ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง และมี วิ ธี ก ารประเมิ น
ที่หลากหลาย เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ ซึ่งแตกต่างกั นไป
ตามลักษณะวิชาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดวิธีอย่างชัดเจน
ในหลักสูตร แสดงรายละเอียดและการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน
5.6 หลักสูตรมีการประกาศเกณฑ์การประเมินให้นิสิตผู้เข้าเรียนและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทราบล่ว งหน้าก่ อน เพื่อทราบถึ งเกณฑ์ก ารประเมิ นและวิธีก ารประเมินในแต่ล ะรายวิ ช าซึ่ง เกณฑ์
ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.7 การประเมินระหว่างการเรียนโดยดูจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ในแต่ละชั้นปี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งนิสิตเรียนครบ
ตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
5.8 การประเมินก่อนจบหลักสู ตร ทางคณะมีการจัดสอบจบการศึกษาโดยดูจากการสอบ
Comprehensive test ทั้ง MCQ และ OSCE โดยมีเกณฑ์การผ่านการสอบที่คะแนนมากกว่าร้อยละ 60
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดาเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล
6.2 มีการสารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิ สิตต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และนาผลการสารวจมาพัฒนาปรับปรุง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
14. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนน 5.0
15. อัตราการสอบผ่านในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MCQ) อย่างน้อย
ร้อยละ 50
16. อัตราการสอบผ่านในครั้งแรกของการสอบความรู้ฯ
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (OSCE) อย่างน้อย
ร้อยละ 50
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5






































































15
1-5
12

15
1-5
12

11
1-5
9

12
1-5
10

12
1-5
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 กาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้เชี่ ย วชาญ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย น
การสอนทั้ง 8 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต
การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์ การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับ ปรุ ง /พั ฒ นาการจั ดการเรี ย นการสอน
ในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิน้ สุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย บุ ค ลากรสนั บ สนุน
อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลัก สูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเ ศษ ผู้ช่ว ยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับ สนุนการเรีย นการสอน เพื่อรับ ทราบ
ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
1.2 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตร
ตามเกณฑ์
อศป.
30

104
40
64
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559
30
21
9
104
40
64
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30
104
40
64
6

140

140

140
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
21 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9 หน่วยกิต กลุม่ วิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

สาระที่ปรับปรุง

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
3 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
เปิดรายวิชาใหม่
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มพลานามัย
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่ปรับปรุง

1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003201
003202
004101
004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2559

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
104 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
40 หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆได้แก่ อัลเคน
อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเอไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน
กรดคาร์บอกซิลิก 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 การ
จัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิง่ มีชีวิต
โครงสร้างและหน้าทีข่ องพืชและสัตว์ 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
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้ม
ถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่
แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล
ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โมไดนามิกส์
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
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,

104 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
คงเดิม

คงเดิม

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

thermodynamics, electricity, basic electric circuits,
modem physics
244105

248121

323141

หลักการจัดการสุขภาพ
2(2-0-4)
Principle of Health Management
แนวคิดเกี่ยวกับบริบทของสุขภาพ ระบบสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย ภาวะผู้นา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
องค์กรทางด้านสุขภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระบบบริการสุขภาพกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน แนวทางและมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บฉุกเฉินในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

323141

ฟิสิกส์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Physics
สมดุลของแรง กาลังบิด งานและพลังงาน
ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการ
หมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การ
ลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด
ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของ
ปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนือ้ เสียง และการ
ตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า
และแม่เหล็ก 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
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
2(1-2-3)
Swimming and Life Saving
ทักษะและเทคนิคการว่ายน้า สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทาง
กาย หลักการช่วยชีวติ ทางน้า การแข่งขันทัง้ ประเภท
บุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ
บาดเจ็บเบือ้ งต้น
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
หลักการจัดการสุขภาพ
2(1-2-3)
Principles of Health Management
แนวคิดเกี่ยวกับบริบทของสุขภาพ ระบบ
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การจัดระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย ภาวะผู้นา แนวคิด
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางด้านสุขภาพ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระบบ
บริการสุขภาพกับระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน แนวทาง
และมาตรการการป้องกันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับจานวน
หน่วยกิต และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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Concept of health context, health and health
care systems, health service system in Thailand,
leadership, concept of strategic management in health
care organizations, change management, relation
between health care system and emergency medical
service system, guideline and prevention measurement
of organization of primary, secondary and tertiary care

323142

หลักวิทยาการระบาด
3(2-2-5) 323345
Principle of Epidemiology
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัด และรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การ
สอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรองโรค รูปแบบการ
ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ รวมถึง โรคประจาถิ่น
การระบาดหมู่ และการประยุกต์ระบาดวิทยาในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การวินจิ ฉัยชุมชน การ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ และไร้เชื้อหรือปัญหาสุขภาพ
การเฝ้าระวัง และการสอบสวนทางระบาดวิทยาจาก
เหตุการณ์สมมุติ
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

323143

จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(3-0-6)
Psychology of Emergency Medical Operation
แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาการสื่อสาร
สุขภาพ จิตวิทยาทางสังคม แนวคิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

323243

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
ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
2(1-2-3)
Epidemiology for Emergency Medical Operation
หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดและรูปแบบ
การศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา การคัดกรอง
โรค รูปแบบการระบาดของโรคติดเชือ้ และโรคไร้เชื้อ
รวมถึง โรคประจาถิ่น การระบาดหมู่ และการ
ประยุกต์ระบาดวิทยาในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ การป้องกันควบคุมโรคในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ การเฝ้าระวัง และการสอบสวน
ทางระบาดวิทยาในการปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์
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 noninfectious 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
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(2-2-5)
Psychology of Emergency Medical Operation
แนวคิดจิตวิทยาด้านสุขภาพ จิตวิทยาทาง
สังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว การ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ จานวน
หน่วยกิต และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
หน่วยกิต และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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323244

323246

พฤติกรรมการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การป้องกันการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และการประยุกต์จิตวิทยาด้านสุขภาพ ในการดูแล
สุขภาพฉุกเฉินทุกช่วงวัย และผูท้ ี่มีภาวะความบกพร่อง
ทางร่างกาย การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินทุกช่วงวัย
และผูท้ ี่มีภาวะความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการ
สื่อสารในผู้ร่วมงาน และการสื่อสารในกลุ่มคน และการ
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาทางสังคมในกลุม่ คนก้าวร้าว 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 antisocial group
หลักการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5) 323142
Principle of Health Care
การสื่อสารทางการรักษา หลักการและระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการติดเชือ้ การ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ หลักการประเมินภาวะ
สุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ตรวจ และติดตามสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน การดูแลผูป้ ่วย และการรักษาแก่ผู้ป่วยตามช่วง
อายุ การดูแลผูป้ ่วยที่บ้าน การดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย
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
พยาธิสรีรวิทยา
3(2-2-5) 323244
Pathophysiology
หลักการเบือ้ งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการบาดเจ็บ
การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและกระบวนการหาย
ของแผล ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของน้า และ
การไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบ
หายใจ การติดเชื้อ ภาวะช็อก และการบาดเจ็บในระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
จัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ การทางาน
เป็นทีมในด้านฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิคการเรียนรู้
และการสอน ทักษะการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย
การประยุกต์ใช้จติ วิทยาด้านสุขภาพในการดูแล
สุขภาพฉุกเฉินทุกช่วงวัย และผูท้ ี่มีภาวะความ
บกพร่องทางร่างกาย ฝึกปฏิบัติใช้หลักจิตวิทยาใน
สถานการณ์จาลองทางฉุกเฉินการแพทย์
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
หลักการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
ในภาวะฉุกเฉิน
Principles of Basic Emergency Health Care
หลักการและระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ของการป้องกันการติดเชือ้ การป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ หลักการประเมินภาวะสุขภาพแบบ
องค์รวม อุปกรณ์ตรวจ และติดตามสุขภาพขั้น
พืน้ ฐาน การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน
เบือ้ งต้น การยกและการเคลื่อนย้าย การดูแลผูป้ ่วย
ที่บ้าน และการดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย
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.
พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
หลักการเบือ้ งต้นทางพยาธิสรีรวิทยาการ
บาดเจ็บ การตายของเซลล์ การอักเสบ แผลและ
กระบวนการหายของแผล ความผิดปกติในการ
เปลี่ยนแปลงของน้า และการไหลเวียนโลหิตและ
หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ การติดเชื้อ
ภาวะช็อก และการบาดเจ็บในระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
และจานวน
หน่วยกิต
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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
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
การนาสู่เภสัชวิทยา รูปแบบ ยาเตรียม ลักษณะ
และวิธีใช้ยา การคานวณขนาดของยาและกฎหมายยา
เภสัชศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ ทีม่ ี
ความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึ ประสงค์
จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิรยิ าระหว่างยา
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

สาระที่
ปรับปรุง

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
ปิดรายวิชา

341333

เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์
3(3-0-6)
Pharmacology in Nursing and Emergency Medical
Operation
รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การ
คานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา
กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์
กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้
ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิรยิ าระหว่างยา
ของ ยาทั่วไป และยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท
ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 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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361211

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6) 361203
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยา
ของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิด
โรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การทาลาย
และการยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 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

363218

กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และการ
เจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ ได้แก่
ระบบห่อหุ้มร่างกาย และโครงร่างของร่างกาย ระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน 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

reproductive systems and psychiatrics including
drugs for detoxification
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และ
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มผี ลต่อสุขภาพ
อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกัน
การเกิดโรค การทาลาย และการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา

ปิดรายวิชา

363220

หลักการกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Principles of anatomy
หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ บทนาสู่กาย
วิภาคศาสตร์และและเนือ้ เยื่อบุผวิ ระบบโครงร่าง
ของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหายใจ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบปกคลุม
ร่างกายและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน ระบบย่อยอาหาร
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิงและระบบสืบพันธุ์เพศชาย ศึกษา
กระบวนการเจริญและพัฒนาของมนุษย์ การปฏิสนธิ
ระยะของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและทารกใน
ครรภ์

เปิดรายวิชา
ใหม่
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365222

367202

ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6) 365212
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี สมบัตแิ ละ
ความสาคัญบัฟเฟอร์ ศึกษาชนิด โครงสร้าง และสมบัติ
ของชีวโมเลกุล อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด ไลโปโปรตีน
กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์และกรดนิวคลีอกิ ศึกษา
วิธีการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน
และการควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุม
ทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการ
ดารงชีวติ ชีวพลังงานศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิถีเม
ตาบอลิสม์ รวมไปถึงความผิดปกติของเมตาบอลิสม์
ชีวเคมีกบั กลไกการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หลอด
เลือดอุดตัน ความดัน และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
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
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทัว่ ไปของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ สรีรวิทยา ของเซลล์ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
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.
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอกิ การ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน และ
การควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุม
ทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อ
การดารงชีวติ ชีวพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ
วิถีเมแทบอลิซมึ ความสัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะ
ความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
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

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ของร่างกาย และการทางานร่วมกันของระบบเหล่านี้ใน
การควบคุมและการรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะ
ปกติ
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

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
64 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Special Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการ
พูด และการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลัง
ศึกษาอยู่ให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skills with
additions of various speaking and writing
323111 ศัพท์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
Medical Terminology
คาศัพท์พ้นื ฐานทางการแพทย์ฉกุ เฉิน คาศัพท์ คา
ย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูก และกล้ามเนือ้ ระบบ

สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน
3(2-3-6)
Emergency Physiology
หน้าที่และกลไกการควบคุมการทางานของ
ร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินของ
สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้
ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อย
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไต ระบบสืบพันธุ์ และ
การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
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
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
64 หน่วยกิต

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

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.
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4) 323131
Emergency Medical System
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการ และ
องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและ
ประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การ หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการ
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
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

เทคนิคหัตถการ 1
2(1-4-4)
Procedure I
เทคนิคหัตถการสาหรับนักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้แก่ การใช้ยาระงับความรูส้ ึกเฉพาะที่ การ
ระงับปวดและการระงับประสาท หัตถการวินจิ ฉัย
หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ หัตถการที่
ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัต หัตถการอื่นๆ หัตถการ
โครงร่าง และการชะล้างตา
Procedure techniques for paramedic ; local
anesthesia, pain control and sedation, diagnostic

323111

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-4)
Emergency Medical System
คาศัพท์พ้นื ฐานทางการแพทย์ฉกุ เฉิน คาศัพท์
คาย่อ ที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการ และ
องค์ประกอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของสากล
และประเทศไทย มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ หน่วยบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน ชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักการความปลอดภัยและ
สุขภาพของผู้ปฏิบัตงิ านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การ
สื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
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
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
Basic Paramedic Procedure
เทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบการให้ออกซิเจน
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ หัตถการ
วินจิ ฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เภสัชวิทยา วิธีการ
บริหารยา การเตรียมผูป้ ่วยในการผ่าตัดด่วน การ
เก็บสิ่งส่งตรวจในแผนกฉุกเฉิน เทคนิคโลหิตพลวัต

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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procedures, genital and urinary procedures, head and
neck procedures, hemodynamic techniques, other
techniques, skeletal procedures and ocular eye
irrigation

323191

323313

323314

สาระที่
ปรับปรุง
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การซักประวัติการตรวจร่างกาย
2(1-4-4) 323213
และอาการวิทยา
History Taking Physical Examination
and Symptomatology
แนวคิด หลักการและประเภทการซักประวัติ
สุขภาพ การตรวจร่างกายตามระบบ อาการวิทยาและการ
วินจิ ฉัยโรคตามระบบ การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน
Concept, principle, and type of history taking,
physical examination in all system, symptomatology
and diagnosis from histological symptoms and
emergency patient assessment
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
2(1-4-4) 323112
Life Support I

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
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานใน
1(0-4-2)
ภาวะฉุกเฉิน
Practicum in Basic Emergency Health Care
ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้ ่วย
ฉุกเฉินเบื้องต้น การดูแลเบื้องต้นในผูป้ ่วยเบาหวาน
ระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ ฝึกประเมิน
สถานการณ์และสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจ
ติดตาม การใช้ยาเบือ้ งต้น การสื่อสารในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 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
อาการวิทยาและอาการแสดง
2(1-2-3)
ทางฉุกเฉินการแพทย์
Approaches to Emergency Symptomatology
การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน ซักประวัตแิ ละตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยตามระบบ อาการวิทยาและการ
วินจิ ฉัยโรคตามระบบ
Emergency assessment, history taking,
physical examination, approach to
symptomatology, symptomatology and diagnosis
from histological symptoms
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Basic Life Support

2(1-2-3)

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ จานวน
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การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ หัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน
การดูดของเหลวออกจากทางเดินหายใจ การใช้เครื่องมือ
กลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้า
ร่างกาย หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานในเด็กและใน
ผู้ใหญ่ การกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ชว่ ยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน การฝึกทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Assessment of respiratory tract, breathing,
cardiovascular and blood circulation in emergency cases
on the scene, airway techniques, oxygen deliver
system, suction, pediatric and adult ventilation assistance/mechanism, principle of basic life support in
pediatric and adults, automate external defibrillation,
basic life support equipment maintenance and basic life
support practice

323315

การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1
3(2-4-6) 323314
Emergency Medical Care I
หลักการดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินที่มปี ัญหาทางอายุรก
รรม การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีภาวะฉุกเฉินขั้น
พืน้ ฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ ระบบจิตเวช ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา ระบบหายใจ ระบบเลือด
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช
กระดูกหักที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุ เลือดกาเดา ความดัน
เลือดตกและการช่วยเหลือ การดูแลฉุกเฉินในเด็ก 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

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
การประเมินสถาณการณ์และผู้ป่วยในภาวะ
วิกฤติฉกุ เฉิน การประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ
หัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ เทคนิคการจัดการทางเดินหายใจ การบาบัด
ด้วยออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางเดิน
หายใจ การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจในผู้ใหญ่ การ
ใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้าร่างกาย หลักการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและในผู้ใหญ่ การกระตุก
หัวใจด้วยเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ การบารุงรักษาอุปกรณ์ชว่ ยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐาน การฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน
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
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1
2(1-2-3)
Emergency Medical Care I
หลักการดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินที่มปี ัญหาทางอายุ
รกรรม การประเมินผูป้ ่วยฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีภาวะ
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ระบบประสาท ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบภูมิคมุ้ กัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ ระบบ
จิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา
ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และ
ไต สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักที่ไม่เกิดจาก
อุบัติเหตุ เลือดกาเดา 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, nontraumatic musculo-skelation disorders, epistaxis,
shock and resuscitation, emergency in pediatrics
and aging people

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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323316

การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
3(2-4-6) 323315
Emergency Trauma Care I
การประเมินสถานการณ์ กลไกการบาดเจ็บ การ
ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน องค์รวมการดูแลผูป้ ่วย
ฉุกเฉินที่มีปญ
ั หาการบาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีปญ
ั หา
การบาดเจ็บเนือ้ เยื่ออ่อน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การ
บาดเจ็บจากสิง่ แวดล้อม
Scene size-up, mechanism of injury, trauma
patient assessment, trauma overview, emergency
trauma care with soft tissue injury, spine trauma,
environmental emergencies.

323321

เทคนิคหัตถการ 2
3(2-4-6)
Procedure Technique II
เทคนิคหัตถการสาหรับนักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน การ
เจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ เทคนิคพลวัตร หัตถการทางสูติ
กรรม วิธีการบริหารยา การแปลผลการตรวจเลือดขั้น
พืน้ ฐาน การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัตรด้วยหัตถการใน
ร่างกาย
Procedure techniques for paramedic,
cricothyrotomy, hemodynamic techniques, obstetrics,
drug administration, basic laboratory in blood chemistry
and invasive hemodynamic monitoring

323322

การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
2(1-4-4) 323322
Life Support II
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด เด็ก
และผูใ้ หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจโดยใช้อุปกรณ์
ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผูใ้ หญ่และเด็ก การใช้
เครื่องมือกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้เครื่องมือกล
ช่วยหายใจในเด็ก การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมือกดและ
อัตโนมัติระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใช้
ยาและสารน้าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจไฟฟ้า

323321

การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
2(1-2-3)
Emergency Trauma Care I
การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ กลไก
การบาดเจ็บ การประเมินผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน การดูแล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผูม้ ีปัญหาการบาดเจ็บ
เนือ้ เยื่ออ่อน การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง การ
บาดเจ็บจากสิง่ แวดล้อม การบาดเจ็บในระบบโครง
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.
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง
2(1-2-3)
Advance Paramedic Procedure
เทคนิคหัตถการขั้นสูงสาหรับนักปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินการแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การ
เจาะปอดเพื่อระบายลมด้วยเข็ม การเจาะถุงหุ้มหัวใจ
การทาคลอดปกติและการดูแลทารกแรกเกิด การ
ช่วยการคลอดที่ผิดปกติ วิธกี ารบริหารยา การใช้ยา
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
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
2(1-2-3)
Advance Life Support
หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารกแรกเกิด
เด็ก และผูใ้ หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจ
โดยใช้อุปกรณ์ส่อง การสอดใส่หลอดคาในท่อลม
ผู้ใหญ่และเด็ก การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจด้วย
พวยลม การใช้เครื่องมือกลช่วยหายใจในเด็ก การใช้
เครื่องช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่าง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสาร

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัสวิชา
จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
ชื่อ จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา
จานวน
หน่วยกิตและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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แบบไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การกากับ
จังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวติ ขัน้ สูง และการดูแล
ผู้ป่วยหลังฟื้นคืนชีพ
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

323324

การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
2(1-4-4) 323324
Emergency Medical Care II
การดูแลผูม้ ีปญ
ั หาการบาดเจ็บจากทรวงอก การ
บาดเจ็บท้องภาวะฉุกเฉินขั้นสูง ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบภูมิคมุ้ กัน โรคติดเชือ้ ต่อมไร้ท่อ
ระบบจิตเวช ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบพิษวิทยา
ระบบหายใจ ระบบเลือด ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และไต
สูติศาสตร์และสูตินรีเวช กระดูกหักทีไ่ ม่เกิดจากอุบัติเหตุ
ระบบหูตาคอจมูก ความดันเลือดตกและการช่วยเหลือ
การดูแลฉุกเฉินในทารกแรกเกิด เด็ก ผู้สูงอายุ และการ
เจ็บป่วยที่จาเพาะ
Advanced medical care ; system of nervous,
gastrointestinal, Immunology, infectious diseases,
endocrine disorder, psychiatric, cardiovascular and
circulation, toxicology, respiratory, hematology genitourinary, 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
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-4-4) 323325
Emergency Trauma Care II
การดูแลผูม้ ีปญ
ั หา การบาดเจ็บจากทรวงอก การ
บาดเจ็บท้อง อวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การ
บาดเจ็บกระดูก การบาดเจ็บเนือ้ อ่อน การบาดเจ็บใบหน้า
และคอ การบาดเจ็บระบบประสาท การบาดเจ็บหลาย
ระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่มเฉพาะบางอย่าง
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น้าในการช่วยฟื้นคืนชีพ การฟื้นคืนหัวใจไฟฟ้าแบบ
ไม่อัตโนมัติ การผันคืนหัวใจด้วยไฟฟ้า การกากับ
จังหวะหัวใจ แบบแผนการช่วยชีวติ ขัน้ สูง และการ
ดูแลผูป้ ่วยหลังฟืน้ คืนชีพ
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
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
2(1-2-3)
Emergency Medical Care II
การดูแลผูป้ ่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤติในระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท
ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมคิ ุ้มกัน โรคติดเชื้อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยได้รับสารพิษ
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ สูตินรีเวช
โรคทางโครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบหู ตา คอ จมูก
การดูแลภาวะวิกฤติฉุกเฉินในทารก เด็ก ผู้สูงอายุ
หญิงตั้งครรภ์ และการเจ็บป่วยที่จาเพาะ
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 , headeye-ear-nose-throat , emergency care in
newborn-pediatric-geriatric-pregnancy and
intensive special care
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
2(1-2-3)
Emergency Trauma Care II
การดูแลผูม้ ีปญ
ั หา การบาดเจ็บทรวงอก การ
บาดเจ็บในช่องท้อง การบาดเจ็บต่ออวัยวะสืบพันธุ์
และทางเดินปัสสาวะ การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบ
โครงร่างและกล้ามเนือ้ การบาดเจ็บรุนแรงต่อ
เนือ้ เยื่ออ่อน การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและลาคอ
การบาดเจ็บรุนแรงต่อระบบประสาท การบาดเจ็บ
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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

323325

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2(1-4-4) 323323
EKG Monitoring
ความสาคัญของการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ เส้นทาง
การนาคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการบันทึกคลื่น
หัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจขั้นพื้นฐานและขัน้
สูง การดูแลผูป้ ่วยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ การดูแล
ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ การตรวจ
ติดตามคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ และการฝึกทักษะการตรวจ
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

323332

การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-4-4)
Lifting and Moving
หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินมาก,
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง ทีแ่ คบ
และที่สงู การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทางน้า และการ
ฝึกทักษะการยึดตรึง ยกและการเคลือ่ นย้าย
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

ต่ออวัยวะในหลายระบบ และการบาดเจ็บในกลุ่ม
ผู้ป่วยเฉพาะ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ 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)
การแปลผลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจสาหรับ
2(2-0-4)
นักฉุกเฉินการแพทย์
Electrocardiography Interpretation for Paramedic
ความสาคัญของการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
เส้นทางการนาคลื่นหัวใจไฟฟ้า หลักการและวิธีการ
บันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การดูแลผูป้ ่วยที่คลื่นไฟฟ้า
หัวใจผิดปกติ การดูแลผูป้ ่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นการ
เต้นของหัวใจ การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ
การฝึกทักษะการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
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
การยกและการเคลื่อนย้าย
2(1-2-3)
Lifting and Moving
หลักการยึดตรึง ยก และเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน การยกและการเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินมาก,
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน การถอดหมวกนิรภัยผู้บาดเจ็บ
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ซากปรักหักพัง
ที่แคบ และทีส่ ูง การเคลื่อนย้ายทางอากาศและทาง
น้า การบารุงรักษาอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายและยึดตรึง
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
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การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(2-4-6) 323233
Emergency Medical Operation
โครงสร้างของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ขั้นตอน
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การขับขี่ปลอดภัย
การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงาน การรับแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย การสั่งการ
ทางการแพทย์ การให้คาแนะนาผู้ที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุ
ปฏิบัติการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการรับ
แจ้งเหตุและปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน และการฝึกปฏิบัติการรับ
แจ้งเหตุ การสั่งการ และการปฏิบัตกิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ตา่ งๆ
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, prearrival instruction, ambulance operation, documents of
reporting and operation and practicing in emergency
call taking, triaging, medical dispatching, and
emergency medical operation in various situations
323326

immobilization, maintenance of moving and lifting
instruments, and lifting and moving practices
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
2(1-2-3)
Emergency Medical Operation
โครงสร้างของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ขั้นตอนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ การ
ขับขี่ปลอดภัย การเตรียมพร้อมบารุงรักษาพาหนะ
ฉุกเฉิน การสื่อสารด้วยวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง
การ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประสานงาน การรับ
แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกประเภทผู้ป่วย
การสั่งการทางการแพทย์ การให้คาแนะนาผู้ที่อยู่ ณ
จุดเกิดเหตุ ปฏิบัตกิ ารรถพยาบาลฉุกเฉิน การ
บันทึกรายงานการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการฉุกเฉิน
การรับคาสั่งปฏิบัติการสายตรงและทางอ้อม
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
การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์
2(1-2-3)
จาลอง
Simulation for Emergency Operations
หลักการปฏิบัติการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
หลักการดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉินทางอายุรกรรมและ
อุบัติเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักการให้คาแนะนา
การฝึกจาลองสถานการณ์ หลักการเขียน
สถานการณ์จาลอง หลักการประเมินสถานการณ์
จาลอง การฝึกปฏิบตั ิการในสถานการณ์จาลอง
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,
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กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิ วชศาสตร์
3(3-0-6) 323335
Law Ethic and Forensic Medicine
หลักการ ความสาคัญของกฎหมายสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กฎระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุข บทบาทหน้าทีข่ องนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ในนิติเวชศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุด
เกิดเหตุ หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายการเปลี่ยนแปลงภายหลังการ
ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการชันสูตร การเก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ
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

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิ วชศาสตร์ 3(2-2-5)
Law Ethics and Forensic Medicine
หลักการ แนวคิด และความสาคัญของ
กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน กฎระเบียบและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
จริยธรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข บทบาท
หน้าที่ของนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในนิติเวช
ศาสตร์ การดูแลพยานหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุ
หลักการชันสูตรพลิกศพ วิเคราะห์สาเหตุการตาย
การตรวจบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการ
ตาย การตัดสินการตาย การเขียนรายงานผล การ
เก็บวัตถุพยานเพื่อส่งตรวจ การส่งศพ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานนิติเวชศาสตร์
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
การจัดการทางการแพทย์ใน
2(1-4-4) 323336 การจัดการทางการแพทย์ใน
2(1-2-3)
สถานการณ์สาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัย
Medical Management in Disaster
Medical Management in Disaster
นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทาง
นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการ
ทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย การ
เหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนการจัดการทางการแพทย์
บริหารจัดการเหตุการณ์ หลักการและขั้นตอนการ
ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุอันตราย อุบัติภัยหมู่จาก
จัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ทั่วไป กรณีวัตถุ
การก่อการร้ายและภัยพิบัติ การจัดการหลังสิ้นสุด
อันตราย อุบัติภัยหมู่จากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ
สถานการณ์ การฝึกปฏิบัตทิ ักษะการแจ้งเหตุสาธารณภัย
การจัดการหลังสิ้นสุดสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ
และการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
ทักษะการแจ้งเหตุสาธารณภัยและการจัดการทาง
Policy and plan in disaster medical management,
การแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
incident management, principles and steps in disaster
Policy and plan in disaster medical
medical management in common situation, hazardous
management, incident management, principles
materials, mass casualty incident due to termism and
and steps in disaster medical management in
disaster, medical management after disaster, practicing
common situation, hazardous materials, mass
in reporting for disaster and disaster medical
casualty incident due to termism and disaster,
management
medical management after disaster, practicing in
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การวิจัยการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
3(2-4-6) 323334
Research of Emergency Medical Operation
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภท ตัวอย่างการ
วิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การกาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ สมมติฐาน การกาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด
การสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิตสิ าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การนาเสนอข้อมูล
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั การใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และการค้นคว้าวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
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
323337

323436

สัมมนา
1(0-4-2) 323438
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question in
emergency medical operation

reporting for disaster and disaster medical
management
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
2(2-0-5)
Research of Emergency Medicine
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ประเภท
ตัวอย่างการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน การกาหนด
ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การกาหนด
ตัวแปร กรอบแนวคิด การสร้างและทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิตสิ าหรับวิเคราะห์
ข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การนาเสนอข้อมูล 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
ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1(0-2-4)
Senior Research Project for Paramedic
ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล เขียนราย
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เขียนบทความวิจัย และ
นาเสนอผลงานการวิจัยการแพทย์ฉกุ เฉิน
Practicing in collecting data, analysis,
interpretation, discussion, reporting and
presentation for emergency medicine
สัมมนา
1(0-4-2)
Seminar
การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นงานด้านปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in emergency medical operation
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การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ 1
3 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation I
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ; การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน
เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การ
ดูดของเหลวออกจากทางหายใจ เทคนิคโลหิตพลวัตร การ
ทาคลอดปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ
หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้ชพี
การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิ ฉัย วิธีการ
บริหารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานในเด็กและ
ผู้ใหญ่ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ การใช้
วิทยุสื่อสาร การรับแจ้งเหตุ และการปฏิบัติการก่อนนาส่ง
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 prehospital care operation.
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ 2 9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation II
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วทิ ยุขณะออกปฏิบัติการ
การประเมินและการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออกปฏิบัติการและรายงาน
การรับแจ้งเหตุและสั่งการ เทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐาน
สาหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้แก่ การประเมิน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้
ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การใช้
เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่ศีรษะ
และคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทาคลอดปกติ การช่วย
คลอดปกติ หัตถการอื่นๆ หัตถการโครงร่าง การกู้ชพี การ
ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิ ฉัย วิธีการบริหาร
ยา การใช้เครื่องมือกลโดยไม่ลุกล้าร่างกาย หลักการช่วย
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ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็กและในผู้ใหญ่ และการฟื้นคืน
คลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
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.
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์3
9 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation III
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม การรับแจ้ง
เหตุและสั่งการ การปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน การออกแบบและ
การบริหารจัดการระบบแพทย์ฉกุ เฉิน การฝึกปฏิบัติการ
เทคนิคหัตถการขั้นสูงสาหรับนักปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้แก่ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้ยา
ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ
ประสาท หัตถการวินจิ ฉัย หัตถการในระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ หัตถการที่ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพล
วัตร การทาคลอดปกติ การช่วยคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ
หัตถการโครงร่าง การชะล้างตา วิธีการบริหารยา การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็กและผูใ้ หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวาง
ทางเดินหายใจโดยใช้อุปกรณ์ส่อง การใช้อุปกรณ์ส่อง
กล่องเสียงโดยตรง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผูใ้ หญ่
และเด็ก การใช้เครื่องกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้
เครื่องกลช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่าง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสารน้าใน
การกู้ชพี การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไม่อัตโนมัติ
การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้า การกากับจังหวะหัวใจ
และการดูแลผูป้ ่วยหลังฟื้นคืนชีพ
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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
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพืน้ ฐานสาหรับนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เทคนิคการจัดทางเดิน
หายใจ ระบบการให้ออกซิเจน การดูดของเหลวออก
จากทางหายใจ การเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติการ การคัดแยกผู้ป่วยทางโทรศัพท์ การรับแจ้ง
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การสื่อสารทางวิทยุ การสั่งการ
ทางการแพทย์ การให้คาแนะนาเบื้องต้นทางโทรศัพท์
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยแยกโรค 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
323393 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 5 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation II
ฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถการขั้นพื้นฐานสาหรับ
นักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ การประเมินผูป้ ่วย
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ฉุกเฉิน เทคนิคการจัดทางเดินหายใจ ระบบการให้
ออกซิเจน การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ การ
ใช้เครื่องมือกลช่วยในการหายใจในผู้ใหญ่ หัตการที่
ศีรษะและคอ เทคนิคโลหิตพลวัตร การทาคลอด
ปกติ การช่วยการคลอดปกติ หัตถการอื่นๆ
หัตถการในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ การกู้
ชีพ การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หัตถการวินจิ ฉัย
วิธีการบริหารยา หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ในเด็กและผูใ้ หญ่ การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติการ การใช้วิทยุสื่อสาร การรับแจ้งเหตุ และ
การปฏิบัติการก่อนนาส่งสถานพยาบาล
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 prehospital care operation
การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 8 หน่วยกิต
Training of Emergency Medical Operation III
ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและสั่งการในศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการ การสื่อสารโดยใช้วทิ ยุขณะออก
ปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิน ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การส่งมอบ
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบันทึกรายงานการออก
ปฏิบัติการและรายงานการรับแจ้งเหตุและสัง่ การ
เทคนิคหัตถการขั้นสูงสาหรับนักปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ การเจาะเยื่อไคโคไทรอยด์ การใช้ยาระงับ
ความรู้สึกเฉพาะที่ การระงับปวดและการระงับ
ประสาท หัตถการวินจิ ฉัย หัตถการทีศ่ ีรษะและคอ
เทคนิคโลหิตพลวัตร การทาคลอดปกติ การช่วย
คลอดปกติ หัตถการอื่น ๆ หัตถการโครงร่าง การชะ
ล้างตา วิธกี ารบริหารยา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงใน
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เด็กและผูใ้ หญ่ การขจัดสิ่งขัดขวางทางเดินหายใจ
โดยใช้อุปกรณ์ส่อง การใช้อุปกรณ์ส่องกล่องเสียง
โดยตรง การสอดใส่หลอดคาในท่อลมผูใ้ หญ่และเด็ก
การใช้เครื่องกลช่วยหายใจด้วยพวยลม การใช้
เครื่องกลช่วยหายใจแบบมือกดและอัตโนมัติระหว่าง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในผู้ใหญ่และเด็ก การใช้ยาและสาร
น้าในการกู้ชพี การฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไม่
อัตโนมัติ การผันคืนจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้า การ
กากับจังหวะหัวใจ การดูแลผูป้ ่วยหลังฟื้นคืนชีพ
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
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
8 หน่วยกิต
การแพทย์ 4
Training of Emergency Medical Operation IV
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การรับแจ้งเหตุและ
สั่งการ การปฏิบัติการดูแลผูป้ ่วยวิกฤติฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ระหว่างการนาส่ง และ ณ ห้องฉุกเฉิน การ
เป็นผู้นาในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การ
ออกแบบและการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่
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6 หน่วยกิต
323214

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
การปฐมพยาบาลและการดูแลผูป้ ่วย 3(2-2-5)
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
First Aid and Basic Emergency Care
ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และ
การดูแลเบือ้ งต้นในผู้ป่วยโรคหอบหืด ภาวะปฏิกิริยา
แพ้อย่า งรุน แรง ภาวะเป็ น ลมหมดสติ โรคลมแดด
ภาวะอาหารเป็นพิษ การห้ามเลือด การดามกระดูก
การตกแต่งบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจ
หยุดเต้นและใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ
อั ต โนมั ติ การแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น และการพั ฒ นา
สมรรถนะทางร่างกายให้พร้อมในการปฐมพยาบาล
และดูแลผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉิน
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

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001103
001111
003134
000136
243101
323111
323141
323142

001112
004XXX
005171
005173
242103
244104
323131
323143

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
ชีววิทยา 1
ศัพท์ทางการแพทย์
หลักการจัดการสุขภาพ
หลักวิทยาการระบาด
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
กลุ่มพลานามัย*
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต

001101
001102
004101
242103
243101
323141

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
ชีววิทยา 1
หลักการจัดการสุขภาพ

รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

001103
003102
323131
323142

4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต

363220
367206

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
หลักการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ ฐานใน
ภาวะฉุกเฉิน
หลักการกายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยาภาวะฉุกเฉิน

รวม

323111
323112
323191

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้น
พืน้ ฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานใน
ภาวะฉุกเฉิน
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(1-2-3)

19 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

17 หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-4-2)
5 หน่วยกิต
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005172
323244
363218
367202
001XXX
001XXX
XXXXXX*

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการการดาเนินชีวติ
หลักการดูแลสุขภาพ
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาของมนุษย์
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

001204
002201
002202
244105
323244
365212
XXXXXX

146200
323212

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เทคนิคหัตถการ 1

3(3-0-6)
2(1-4-4)

003201
004201

323246

พยาธิสรีรวิทยา

3(2-2-5)

323213

341334
361211
365212
00XXXX

เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)

323232
323233
323243
341333
361203

รวม

21 หน่วยกิต

323292

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
สังคมพหุวัฒนธรรม
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
พยาธิสรีรวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ในสังคม
อาการวิทยาและอาการแสดงทาง
ฉุกเฉินการแพทย์
การยกและการเคลื่อนย้าย
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
จิตวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ 1
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
20 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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323313
323314
323315
323316
323321
323331
323332
323333

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การซักประวัติ การตรวจร่างกายและ
อาการวิทยา
การช่วยฟื้นคืนชีพ 1
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
เทคนิคหัตถการ 2
การยกและการเคลื่อนย้าย

2(1-1-4)

248121

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

323314
323315
323321
323322
323323

การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
กฎหมาย จริยธรรมและ นิตเิ วชศาสตร์
รวม

3(2-4-6)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต

323334
323345

323322
323323
323324

ภาคการศึกษาปลาย
การช่วยฟื้นคืนชีพ 2
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2

2(1-4-4)
2(1-4-4)
2(1-4-4)

323324
323325
323326

323325

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2(1-4-4)

323335

323334

การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
สาธารณภัย
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน

2(1-4-4)

323336

3(2-4-6)

323337

3(X-X-X)
16 หน่วยกิต

XXXXXX

323335
00XXXX

323391

วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ 1

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

323393

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ว่ายน้าและการช่วยชีวติ ทางน้า
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 1
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 1
หัตถการทางฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
การแปลผลคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจสาหรับ
นักฉุกเฉินการแพทย์
การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน
ระบาดวิทยาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การดูแลผูป้ ่วยฉุกเฉิน 2
การดูแลผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน 2
การปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์
จาลอง
กฎหมาย จริยธรรมและ
นิติเวชศาสตร์
การจัดการทางการแพทย์
ในสถานการณ์สาธารณภัย
ภาคนิพนธ์การวิจัยด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ 2
รวม

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-5)
2(1-2-3)
16 หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(0-2-4)
3(X-X-X)
15 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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323492

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ 2

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

323494

ภาคการศึกษาปลาย
323426
323493

แผนการศึกษา ปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ 3
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

สัมมนา
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์ 3

1(0-4-2)
9 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต

323438
323495

สัมมนา
การฝึกงานปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
การแพทย์ 4
รวม

1(0-2-4)
8 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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133

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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149
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152
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157

158

159
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคา
Assistant Professor Taweewun Srisookkum, Ph.D.
นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา
ชื่อ-สกุล
36599006XXXXX
รหัสประจาตัวประชาชน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
สถานที่ทางาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
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ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐานของกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลแม่กา จังหวัด
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พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติ ในยุค Disruptive Technology” (9-10
กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202.
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การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุ่มผูส้ ูงอายุโรงเรียนผูส้ ูงอายุ ตาบลแม่กา
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวติ ในยุค Disruptive Technology”
(9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1195-1202.
ทวีวรรณ ศรีสุขคา, เทียนทอง ต๊ะแก้ว, อรทัย เกตุขาว, กิตติยา ไทยธวัช, พีรณัฐ ผลวิชา, สุนันทา
ตั้งนิตพิ งศ์, และ สุรางคนา ไชยรินคา. (2563). อัตราความชุกและปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพ
ชีวติ ในยุค Disruptive Technology” (9-10 กรกฎาคม 2563), หน้า 1211-1218.
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ปรียาพร สีจันทร์, ศรีสุดา เจริญดี, ณรงค์ ใจเที่ยง, สมคิด จูหว้า, อรทัย เกตุขาว และ ชัยวัฒน์
แสงศรีจันทร์. (2562). ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของวัยรุ่นในจังหวัดพะเยา. วารสารกฎหมายสขภาพและ
สาธารณสุข, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562), หน้า 31-40.
เทียนทอง ต๊ะแก้ว, นัฎศรา ขวัญเพ็ชร์, ณาฤนาถ ไพรเขียว, กมลชนก ยอดแก้ว, ทวีวรรณ ศรีสุขคา,
ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ, อรทัย เกตุขาว, รัตนาวดี แก้วเทพ, กรรณิการ์ เงินดี และพัฒนพงศ์
พิศตะคุ. (2560). ผลของกิจกรรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเรื่องการปฐมพยาบาลผูป้ ่วยฉุกเฉิน
ต่อความรู้และทักษะของประชาชนบ้านแม่กาห้วยเคียน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ”
มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา, หน้า 277-278.
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาระงานสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

1* นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคา

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36599006XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

ปร.ด.
วท.ม.
ประกาศนียบัตร
พยาบาลเฉพาะทาง
ส.บ.
ปพ.ส.

2

นางสาวเทียนทอง ต๊ะแก้ว

3* นางสาวกิตติยา ไทยธวัช

35101004XXXXX

15799002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ส.ด.
ส.ม.
พย.บ.
วท.บ
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา

ประชากรศึกษา
การเจริญพันธุ์และวางแผน
ประชากร
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สภาการพยาบาล

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล
ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี)
บรมราชชนนี พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สุขศึกษา
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี
กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

4* นายเกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 150990025XXXX

อาจารย์

5* นายพีรณัฐ ผลวิชา

อาจารย์

11014016XXXXX

6* นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 31201013XXXXX

อาจารย์

7* นางสุรางคนา ไชยรินคา

35504001XXXXX

อาจารย์

8* นางอรทัย เกตุขาว

36405004XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
วท.ม.
พย.บ.
พย.ม.
ป.พย.
วท.ม.
พย.บ.

สาขาวิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เภสัชวิทยา
การพยาบาลเด็ก
พยาบาลศาสตร์
จิตวิทยาพัฒนาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2563

2564

2565

2566

2567

120

120

120

120

120

180

360

360

360

360

360

360

360

360

360

180

360

360

360

360

360

360

360

360

360

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดาเนินการ
หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2556
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