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1. ลักษณะทั่วไปขององค์กร 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ยังประสบปัญหา          

ด้านโครงสร้างประชากร และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งยังประสบปัญหาสาธารณภัย 

จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ครบทุกสาขาวิชา 

ให้ออกไปรับใช้สังคม และชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ

หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ให้ตระหนักถึงผลของความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และสาธารณภัยของประชาชน

รวมทั้งบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในระดับวิชาชีพ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร             

ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเจตนารมณ์ในแผนฯดังกล่าว หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

สามารถน าข้อมูลสารสนเทศจาก ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการประเมิน

สภาพ และวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ สามารถใช้ความรู้  และ                      

ความเช่ียวชาญ ในการช่วยเหลือบริบาล ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน าส่งสถานพยาบาล 

ทั้งในภาวะปกติ และสาธารณภัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รวมทั้งสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ ดังนี้ 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ได้จ านวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ที่ตรงกับความตอ้งการของประเทศไทย 

 3. เพื่อมุง่เน้นการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถท างานร่วมกับชุมชน เป็นที่พึ่งพา           

ของชุมชนในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การสรา้งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ 
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 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 

 5. เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้มาตรฐานสากล และให้บริการด้านสุขภาพ

กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 

 6. เพื่อพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม และน าไปพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน               

ในประเทศไทยใหไ้ด้มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

  ดังนัน้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณท์างเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา                 

ที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพของ

ประชาชนกรณีฉุกเฉิน จงึเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการ  

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรัชญา 

“ชีวติที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรอื “ปญญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม” 

“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All” 

ปณิธาน 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “(Wisdom of Community Empowerment)” 

วิสัยทัศน์  

 “มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่ งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)                   

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข                     

เพื่อน าไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก” 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 

(Comprehensive University) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐานสากล 

และพัฒนาองค์ความรู้สู่ ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับนโยบายหนึ่ง

มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ  ASEAN COMMUNITY ในปี ค.ศ. 2015                

ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 
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พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ในเขต

ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่น

ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้

ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน  ดังนี้ 

 

 1.  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผดิชอบ ความรู ้มีทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อม ของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศกึษา 

ในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนัน้ จงึตอ้งสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้ ค ร อบคลุ ม ทั้ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม ายก่ อ น เ ข้ า สู่ ต ล าด แ ร ง ง า น  แ ล ะกลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย                                              

ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทาง

วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย 

 2.  ด้านการวจิัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ

ซับซ้อนขึน้ เชน่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหมท่ี่ใชทุ้นปัญญามากกว่าทุนแรงงาน 

หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัย

เชงิอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ ด้านสาธารณสุข ตลอดจน

การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน                 

โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง                  

ในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง

เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็น

สากลได้เร็วขึน้ 
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 3.  ด้านการบรกิารวชิาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการ

ให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่

กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณา

เกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมอืกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชนเพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของ

สังคมโดยทั่วไป    

 4.  ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก

ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา

อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษา

ความแตกต่างทางประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่รว่มกันในประชาคมโลกอย่างมเีอกลักษณ์และ

ศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็น

เป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 5.  ด้านการบรหิาร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล               

โดยการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่ความ

มั่นคง และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด

หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าประสงค์หลัก

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตรต์่างๆ จ านวนทั้งสิน้ 7 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

ตอบสนองความเป็นสากลและแขง่ขันได้ในประชาคมอาเซียน 
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5 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์

ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เป็นสากล เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้

อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมและประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย

สู่การเป็น Green university 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาระบบการให้บริการและเป็นผูน้ าด้านบริการสาธารณสุข 

              

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ปรัชญา 

ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชนส์ุขแก่มวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน 

การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดขีองชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มมีาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ 

1. ผลติทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจรยิธรรม  

2. สร้างงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการน าไปประยุกต์ใช้ 

3. ให้การดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่มคีุณภาพสู่ชุมชน 

4. ให้ความรูห้รือค าปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล   
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6 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์   

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง       รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและบริหาร 

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศร ี                     รองคณบดีฝา่ยการแพทย์แผนตะวันออก 

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก                    รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศกึษา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร                รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศกึษา โรงพยาบาลพะเยา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศร ี     รักษาการแทนผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการสาธารณสุข 

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่                  รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

นายแพทย์ชาญชัย พจมาณวิพุธ                    ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการแพทยศาสตร์ 

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจริิยะพันธุ์         ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการแพทยศาสตร์ 

นายแพทย์พรชัย สุขแสน                        รักษาการแทนผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

ดร.สุทธิชัย สิรนิวล                                 รักษาการแทนผูช่้วยคณบดี 

 

แผนยุทธศาสตร์ 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2562 - 2565) 

ผลการวิเคราะห์สภาพองค์การหรอืหน่วยงานในปัจจุบัน (SWOT Analysis) 

Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  

1. ด้านหลักสูตร: เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับการรับรอง

จาก กพ.  

2. ด้านองค์กร: เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ในประเทศ

ไทยที่ได้เปิดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านผู้น า: มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมี

สามารถติดต่อกับเครอืข่ายนานาชาติ 

4.  ด้านบุคลากรในองค์กร : มีความร่วมมือของ

อาจารย์ในสาขา และระหว่างสาขาเป็นอย่างดี 

5. มีเครือข่ายโรงพยาบาล ที่สามารถเป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติแก่นิสิต 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

1. จ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อนิสิตตามมาตรฐาน TQF 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขายังไม่

เพียงพอ 

3. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์บางประเภท ส าหรับการ

ฝึกปฏิบัติความเช่ียวชาญเฉพาะสาขายังไม่เพียงพอ 

4. ขาดห้องฝึกจ าลองสถานการณ์เสมือนจริง (simulation 

room) ส าหรับการฝึกความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

5. บุคลากรที่ดูแลยังขาดความรูใ้นการดูแลเครื่องมือและ

อุปกรณ ์
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Opportunities – โอกาสท่ีจะด าเนินการได ้ 

1. มีเครือข่ายโรงพยาบาล ที่สามารถเป็นแหล่งฝึก

ปฏิบัติแก่นิสิต 

2. โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกและอาจารย์ มีความ

เต็มใจและกระตือรือร้น ที่จะถ่ายทอดความรู้และให้

การดูแลนิสิตเป็นอย่างดี 

3. มีสถาบั นการแพทย์ฉุ ก เฉิ น  (สพฉ . )  โดยมี

คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตร

การศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้

ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน

การศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) เข้ามาควบคุม

มาตรฐานหลักสูตร 

Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคาม

การด าเนินงานขององค์การ 

1. โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นิสิต

ตามมาตรฐาน อศป. ในพื้นที่ภาคเหนือที่ท า MOU             

มีจ านวนน้อย 

2. อาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน              

ที่จะเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงฝึกหัตถการขั้นสูงแก่นิสิตยังไม่

เพียงพอ 

3. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยายังมี

ศักยภาพไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตามเกณฑ์ อศป. ในการ

เป็นแหล่งฝึกให้แกน่ิสิต  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 นิสิตสามารถสอบผ่านและได้รับใบประกาศวิชาชีพตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน                

โดย อศป. ร้อยละ 100 ภายใน 5 ปี 

 

วัตถุประสงค์ร่วม (Core purpose) ของสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

1. เพื่อให้นสิิตเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสุขภาพแข็งแรง 

2. เพื่อท าวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเป็นแหลง่เรียนรูด้้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถอืได้ 

4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสติเข้าร่วมศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ค่านยิมร่วม (Core values) ของสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

1. มีวัฒนธรรมในเรื่องวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

2. มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผดิชอบ 

3. ท างานเป็นทีม การมสี่วนรว่ม 

4. พัฒนาขอ้มูลอย่างตอ่เนื่อง บนฐานขอ้มูลเชิงประจักษ์ 

5. เน้นความคิดสร้างสรรค์ 

6. บริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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พันธกิจ (Mission)ของสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

และ TQF 

2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ชุนชนเป็นฐาน 

3. ด้านบริการวิชาเป็นแหลง่ข้อมูลและแหล่งเรียนรูท้ี่มาตรฐานและเชื่อถือได้ 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บุคลากรและนิสติเข้าร่วมศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น 

5. ด้านบริหาร มีการบริหารจัดการโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

ผลผลิต output นิสติจบตามหลักสูตรร้อยละ100 

ผลลัพธ์ outcome ผ่านและได้รับใบประกาศวิชาชีพตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉิน โดย อศป. ร้อยละ100 

ผลกระทบ impact บัณฑิตสามารถท าให้มีการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและลดอัตราตาย

ได้อย่างมนีัยส าคัญและสามารถท างานในระดับอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผูน้ าทางด้านวิชาการ 

ผลผลิต output มีงานวิจัยการแพทย์ฉุกเฉินอย่างนอ้ยปีละ1น้อย 

ผลลัพธ์ outcome ชุมชนมกีารน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบ impact ชุมชนสามารถจัดการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ผลผลิต output มีแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเช่น ศูนย์กู้ชีพ เป็นแหล่งแพร่ความรู้

ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผลลัพธ์ outcome มีศูนย์กู้ชีพทั้งระดับ FR, Basic, Advance ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต

เวชกิจฉุกเฉินและมีการน าความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชุมชน 

ผลกระทบ impact มี ศูนย์กู้ชีพทั้งระดับ FR, Basic, Advance ชุมชนมีความตระหนักด้าน

การเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
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9 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสรา้งและสง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

ผลผลิต output บุคลากรและนิสติเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ต่อครัง้ 

ผลลัพธ์ outcome บุคลากรและนิสติมคีวามพึงพอใจและตระหนักต่อศลิปวัฒนธรรม 

ผลกระทบ impact มีการด ารงรักษาศลิปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

ผลผลิต output การบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ outcome การบริหารจัดการโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ผลกระทบ impact เป็นองค์กรที่มีธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ผลผลิต output นิสติมสี่วนในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์ outcome นิสิตมีความพึงพอใจและตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากร               

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยพะเยา จงึได้มขี้อตกลงว่าจะร่วมมือกันใน

การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใหม้ีปริมาณเพียงพอ (ตามเอกสารแนบภาคผนวก) 

   1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความร่วมมือกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นสถาบัน

ร่วมผลิตจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในช้ันปีที่ 4 และมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลพะเยา เป็น

สถาบันรว่มผลติโดยแบ่งเป็นแหล่งฝกึภาคสนามของนิสติช้ันปีที่ 1-3 

  2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล

ทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการ (ส ารอง) ส าหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ในรายวิชา

การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1, การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 และการฝึกงาน

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3  

   

สภาวการณ์ของหลักสูตร 

จากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่าการตายจากสาเหตุภายนอก (อุบัติเหตุ การได้รับพิษถูกท าร้าย)              

ความดันเลือดสูง และหลอดเลือดสมอง และการตายจากโรคหัวใจ เป็นอัตรา 51.6,37.4 และ 32.9                  
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10 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เป็นสาเหตุของการตายในล าดับ 2, 3 และ 4 (ส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข, 2556) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวกิฤตของชีวติของแต่ละบุคคล 

หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมทันกาลแล้ว อาจจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความ

บกพร่อง 

ในการท างานของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น โดยไม่สมควร

หรอื การตายก่อนถึงวัยอันสมควร และเกิดความทุกข์ทรมาน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม อาจจะ

มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศได้สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย 

ยังมีอัตราตายจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินสูง เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง และทันเวลา 

ทั้งนี้เพราะ“ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” ยังไม่สามารถเข้าถึงครอบคลุมผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทุกพื้นที่                    

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ              

ในด้านการให้การช่วยเหลือบริบาล ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้รอดพ้นจากความพิการ และการเสียชีวิตรวมทั้ง

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน แพทย์ส่วนใหญ่ยังเป็นแพทย์ที่หมุนเวียน                  

จากสาขาต่างๆ มาปฏิบัติงาน เนื่องจากแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยังมีจ านวนน้อยมากจึงไม่สามารถจัดการ

ให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับการบ าบัดรักษาเฉพาะอย่าง

ทันท่วงที ถึงแม้ว่าจะได้พยายามในการแก้ไขปัญหาข้างต้นมากว่า 20 ปี แล้วก็ตาม รัฐธรรมนูญ                     

แหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 และ 82 ได้ก าหนดว่า บริการสาธารณสุขที่ประชาชน

พึงได้รับจากสถานบริการของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน รวมทั้งนโยบายการปฏิรูประบบ

สุขภาพ ที่มุ่งหวังให้ประชาชน ได้รับบริการสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทุกประเภทของบริการ ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 22 ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนด

แผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ลงสู่ระดับชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีความครอบคลุม

พืน้ที่ ทั่วประเทศรวมทั้งมีการเปิดหน่วยกู้ชีพขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับสากล ดังที่องค์การ

อนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความส าคัญ และก าหนดองค์ประกอบการดูแลสุขภาพด้านการดูแลการบาดเจ็บ 

และการดูแลฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital trauma and emergencycare) ในปี พ.ศ.2550 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีการก่อตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(สพฉ.) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2555                       

โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการรวมทั้งระบบการเงินการคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
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11 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์การสร้าง และจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคีปัจจุบันการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2556-2559 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , 2557) ก าหนดให้มีกลยุทธ์                

การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้มี

การผลิตบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอ โดยเฉพาะการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็น

บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับปริญญา เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ อาทิ 

ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอังกฤษ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ใ นช่วงเริ่มต้น                

ซึ่งพบว่ามีบุคลากร ซึ่งเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินน้อยมาก                

ทั้ง ๆ ที่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 ระบุความส าคัญ และความจ าเป็นของบุคลากรด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน แต่จากรายงานพบว่ามีรายงานบุคลากรที่เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพียง 27 คนเท่านั้น 

(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2558) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข                

จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science 

Program in Emergency Medical Operation) ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ดังกล่าวข้างตน้ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 (สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557) ก าหนดให้มีกลยุทธ์ การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอ 

โดยเฉพาะการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ระดับปริญญา เชน่เดียวกับนานาอารยประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอังกฤษ 

แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งพบว่ามีบุคลากรซึ่งเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินน้อยมาก ทั้งๆที่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ ระบุความส าคัญและความจ าเป็นของบุคลากรกลุ่มนี้ โดยก าหนดเป้าหมายให้มี นักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 1,860 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ (2558) 

ระบุว่ามีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 27 คน ส าหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย                            

ที่ด าเนินการผลิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีเพียง 4 สถาบันคือ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยทั้ง 4 

มหาวิทยาลัย คาดว่ามีก าลังการผลิตเพียง 120 คนต่อปีเท่านั้น 
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12 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

คุณสมบัติของ ผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย

และจติใจ ไม่เจ็บป่วยหรอื เป็นโรคติดต่อรา้ยแรงหรือมีความผดิปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา ไม่เป็นผู้ที่

ประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะอนุกรรมการรับรององค์กร

และหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ     

แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) เห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการมี

คุณสมบัติอื่นๆตามที่ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถาบันการศึกษาก าหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หรือตาม

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

 

2. อาจารย์ 

 คณะแพทย์ศาสตร์มีอาจารย์  ตามเกณฑข์อง อศป. ดังต่อไปนี้ 

 2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 7 คน 

1. พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

2. นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน 

3. นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน 

4. นพ.บุญฤทธิ์ ค าทิพย์ 

5. ผศ.ดร.พว.ทวีวรรณ ศรีสุขค า 

6. อาจารย์ พว.อรทัย เกตุขาว 

7. อาจารย์ พว.สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์ 

 2.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Medical director คณะแพทยศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

2. นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน ผ่านการอบรมหลักสูตร Medical director คณะแพทยศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

3. นพ. เทพนฤมิตร เมธนาวิน ผ่านการอบรมหลักสูตร Medical director คณะแพทยศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
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13 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ผศ.ดร. พว.ทวีวรรณ ศรีสุขค า พยาบาลวิชาชีพจบปริญญาโทสายสุขภาพ ประสบการณ์

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า  2 ปี 

5. อาจารย์ พว.อรทัย เกตุขาว พยาบาลวิชาชีพจบปริญญาโทสายสุขภาพ ประสบการณ์ด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า  2 ปี 

6. อาจารย์ พว.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ พยาบาลวิชาชีพจบปริญญาโทสายสุขภาพ ประสบการณ์

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า  2 ปี 

7. นพ. บุญญฤทธิ์ ค าทิพย์ วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

 2.3 ภาระงานอาจารย์อาจารย์ 1 คน ไม่ควรสอนเกิน 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศกึษา 

 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ 7 

2. นพ.เธียรชัย คฤหโยธิน 5 

3. นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน 3 

4. ผศ.ดร.พว.ทวีวรรณ ศรีสุขค า 7 

5. อาจารย์ พว.อรทัย เกตุขาว 7 

6. อาจารย์ พว.สุนันทา ตั้งนินพิงศ์ 7 

7. พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค์ 7 

8. นพ.สรวิศ บุญญฐี 4 

9. พญ.สรัสวดี เถลิงศก 4 

10. พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 4 

11. พญ.พรทิพย์ ศรโีสภติ 4 

12. พญ.วงศว์ัฒน์ เตมียบุตร 5 

13. นพ.พรชัย สุขแสน  5 
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14 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล  น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

2. นพ.บุญฤทธิ์ บุญทิพย ์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. พญ.วรัตสุดา สมุทชัย น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

4. นพ.พีระชัย ดวงสะอาด น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

5. พญ.อัจฉมาพร สาถี น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

6. พญ.มาริสา ทองนอก น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

7. พญ.กมลชนก บัญศรี  น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

8. นพ.ธานินทร์ โลเกตุกระวี น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

9. นพ.นพดล สี่สุวรรณ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

10. นพ.สกล เฮดดิการด์ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

11. นพ.สุจริต สวนกุล น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

12. พญ.มุกดา จริะพูนสิน น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

13. พญ.หฤทัย ศรวีิเศษ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

14. นพ.ธวัชชัย แสนศรี น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

15. นพ.ณัฐพงค์ ศตีิสาร น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

16. นพ.ธนัฐ ลักษณานันท์ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

17. พญ.กัลป์ยกร ฉิมเล็ก น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

18. นพ.ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

19. พญ.กัลยา รุ่งเรอืงวรนนท์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

20. นพ.ชานนท์ ช่างรัตนกร น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

21. นพ. ยุทธนา โค้วจิริยะพันธ์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

22. นพ.พงศธร ทุนอินทร น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

23. นพ.สุวสันต์ บุญยะรัตน์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

24. นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

25. พญ.พรธีรา พรหมยวง น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

26. พญ.ณัชชา หาญสุทธิเวชกุล น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
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15 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

2. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นดี น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. อาจารย์ชลวัชร ชัยชาญ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

 

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2. ผศ.ดร.พว.เทียนทอง ต๊ะแก้ว น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

4. ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

5. ดร.ประจวบ แหลมหลัก น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

6. ดร.สุทธิชัย สิรินวล น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

7. อ.พว.รสรินทร์ แก้วตา น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

8. อ.พรพนา สมจติร น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

9. อ.ณรงค์ ใจเที่ยง น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

10. อ.กฤษฎา สารทอง น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

11. ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

   

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2. ผศ.ดร.เนรัฐชล สุวรรณคนธ์ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

3. ผศ.ดร.พิทักษ์ นาสมใจ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

4. ผศ.ดร ไวพจน์ งามสะอาด น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
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16 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2. ดร.ภัคศริิ สินไชยกิจ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. ดร.ณภัทร ศรรีักษา น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

4. ดร.มารุต แก้ววงศ์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

5. ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

6. ดร.ละออรัตน ์พัววิทยาเลิศ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

7. ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่น น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

8. ดร.พิชยะ ค าอ้าย น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

9. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

10.  อ.กานต์รวี ขยัน น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

11.  อ.ชมนาด สิงห์หันต์ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

 

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

ชื่อสกุล จ านวนหน่วยกิต 

1. รศ.มาลินี วงศ์นาวา น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

2. อ.ภก.องอาจ มณีใหม่ น้อยกว่า 10 หนว่ยกิต 

3. อ.ภก.ปรียาเนตร วิไลรัตน์ น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 

2.4 ประเภทอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 

แตล่ะวิชาต้องมอีาจารย์ประจ าเต็มเวลาอย่างนอ้ย 2 คน  
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17 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินจ านวน 106 คน 

 

ชั้นปีที่  จ านวน 106 คน 

4 28 

3 32 

2 26 

1 20 

รวม 106 

   

  2.4.1 สัดส่วนอาจารย์ตอ่นิสติทุกช้ันปี  = 1 : 1.36 (78 : 106) 

  2.4.2 การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติ ส าหรับ การฝึกปฏิบัติงานทั่วไป สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

= 1 : 1.64 (28 : 46) 

  2.4.3 การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานขั้นสูง สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสติ 

= 1 : 2.54 (39 : 60) 

2.4.4 การฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง การปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง แพทย์อ านวยการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 คนต่อนักศกึษาไม่เกิน 3 คนต่อครัง้ 

2.4.5 การฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง การปฏิบัติการแพทย์ที่ไม่ใช่ขั้นสูง แพทย์

อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 คนต่อนักศกึษาไม่เกิน 2 คนตอ่ครั้ง 

 2.4.5.1 นิสิตจะส่งไปฝึกงานการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแหล่งร่วมผลิต แต่ละแห่งจะส่งนิสิตไป

ฝกึงาน 8-12 คน โดยใหส้ัดส่วนไม่เกิน 1: 3 

แหลง่ฝึกที่โรงพยาบาลนครพิงค์ มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน            7 คน 

แหล่งฝกึที่โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน       6 คน 

แหลง่ฝึกที่โรงพยาบาลเลิศสนิ มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน           6 คน 

แหลง่ฝึกที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   4 คน 

แหลง่ฝึกที่โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   6 คน 

แหลง่ฝึกที่โรงพยาบาลแพร ่มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    3 คน 

 2.4.5.2 นิสิตออกฝึกภาคสนามในช้ันปีที่ 3  ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งควบคุม                   

โดยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลพะเยา 
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18 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

-  อาจารย์ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

2 นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน 

3 นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พว.ทวีวรรณ ศรสีุขค า 

5 อาจารย์ พว.อรทัย เกตุขาว 

6 อาจารย์ พว.สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์ 

7 แพทย์หญิงณัฎฐิน ีนันทาทอง 

8 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

9 แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 

10 แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ชัชวรัตน ์

11 แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรโีสภติ 

12 นายแพทย์วงศว์ัฒน์ เตมียบุตร 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลพะเยา 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 แพทย์หญิงเอม สิรวราภรณ์    ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 ENP   
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19 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์บุญฤทธิ์ ค าทิพย์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 แพทย์หญิงวรัตสุดา สมุทชัย ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์พีระชัย ดวงสะอาด ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงอัจฉมาพร สาถี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงมาริสา ทองนอก ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

7 แพทย์หญิงกมลชนก บัญศรี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์พงศธร ทุนอินทร์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์ยุทธนา โค้วจริิยะพันธุ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงพรธีรา พรหมยวง ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงณัชชา หาญสุทธิเวชกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลเลิดสิน 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์เกษมสุข โยธาสมุทร   ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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20 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์   ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์ธีระเดช ปฐมวณิชกะ   ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์ประกิตฐ์ชัย  ตันติพงศ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์สัจจะ  ชลิตาภรณ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

2.4.5.3 นิสิตออกฝึกภาคสนามในช้ันปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน การฝึกงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 1 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง จ านวน              

6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2562 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ศูนย์รับแจง้

เหตุและสั่งการ จ านวนนิสติทั้งหมด 27 คนซึ่งควบคุมโดย  

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์พงศธร ทุนอินทร์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์ยุทธนา โค้วจริิยะพันธุ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงพรธีรา พรหมยวง ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงณัชชา หาญสุทธิเวชกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

7 นายวรวิช บุญสิทธ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

8 นายพัฒนพงศ์ พิศตะคุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

9 นางภัทรวดี ใจค า นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

10 นางสาวแสงดาว ธรรมขันธา นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

11 นายพิชญ์ ค าดี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

12 นางสาวรุ่งวิภา นามะยอม นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
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21 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

13 นางเกษศริินทร์ เหราบัตร พยาบาลวิชาชีพ 

14 นางโสพิศ เวียงโอสถ พยาบาลวิชาชีพ 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์ธานินทร์ โลเกตุกระวี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์นพดล สี่สุวรรณ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์สกล เฮดดิการด์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์สุจรติ สวนกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงมุกดา จริะพูนสิน ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงหฤทัย ศรวีิเศษ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

7 นางวิลาสินี หาญเมธี          พยาบาลวิชาชีพ 

8 นางสายฝน สระทองพูน      พยาบาลวิชาชีพ 

9 นางลัดดา ยศตื้อ                พยาบาลวิชาชีพ 

10 นางสาวเกศรา กาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 

11 นางพรรณี วงศช์มภู             พยาบาลวิชาชีพ 

12 นายสิทธิศักดิ์ ตัญโญ           พยาบาลวิชาชีพ 

13 นายวีรพล โนชัย พยาบาลวิชาชีพ 

14 นายณัฐพงษ์ วงศ์สายใจ พยาบาลวิชาชีพ 

 

2.4.5.3 นิสิตออกฝึกภาคสนามในช้ันปีที่ 4 เทอมต้น การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2              

ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง และโรงพยาบาลแพร่ 

ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2562 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์

รับแจ้งเหตุและสั่งการ และหอ้งคลอด จ านวนนิสติทั้งหมด 27 คน ซึ่งควบคุมโดย 
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22 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์สุวสันต์ บุญยะรัตน์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์พงศธร ทุนอินทร์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์ยุทธนา โค้วจริิยะพันธุ์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงพรธีรา พรหมยวง ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงณัชชา หาญสุทธิเวชกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

7 นายวรวิช บุญสิทธ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

8 นายพัฒนพงศ์ พิศตะคุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

9 นางภัทรวดี ใจค า นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

10 นางสาวแสงดาว ธรรมขันธา นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

11 นายพิชญ์ ค าดี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

12 นางสาวรุ่งวิภา นามะยอม นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

13 นางเกษศริินทร์ เหราบัตร พยาบาลวิชาชีพ 

14 นางโสพิศ เวียงโอสถ พยาบาลวิชาชีพ 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์ธานินทร์ โลเกตุกระวี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์นพดล สี่สุวรรณ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 นายแพทย์สกล เฮดดิการด์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายแพทย์สุจรติ สวนกุล ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

5 แพทย์หญิงมุกดา จริะพูนสิน ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

6 แพทย์หญิงหฤทัย ศรวีิเศษ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

7 นางวิลาสินี หาญเมธี          พยาบาลวิชาชีพ 
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8 นางสายฝน สระทองพูน      พยาบาลวิชาชีพ 

9 นางลัดดา ยศตื้อ                พยาบาลวิชาชีพ 

10 นางสาวเกศรา กาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 

11 นางพรรณี วงศช์มภู             พยาบาลวิชาชีพ 

12 นายสิทธิศักดิ์ ตัญโญ           พยาบาลวิชาชีพ 

13 นายวีรพล โนชัย พยาบาลวิชาชีพ 

14 นายณัฐพงษ์ วงศ์สายใจ พยาบาลวิชาชีพ 

 

- อาจารย์ประจ าที่โรงพยาบาลแพร่ 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 นายแพทย์ธวัชชัย แสนศรี ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

2 นายแพทย์ณัฐพงค์ ศตีิสาร ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

3 แพทย์หญิงกัลป์ยกร ฉิมเล็ก ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4 นายวรพงศ์ ศรีอัจฉริยะวณิช   นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

5 นางสาวณัฐสุดา ขัตตยิะ         นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

1.5 การพัฒนาอาจารย์ 

อาจารย์ทุกท่านของคณะแพทย์  ต้องได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร 

(เกณฑค์ุณภาพ EdPEx บทที่ 5) 

 

3. การรับนักศกึษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

3.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หรอืเป็นผู้ได้รับประกาศนยีบัตรเจา้พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

3.2   มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ

ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุก และถูกพิพากษา                 

ถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แก่ผู้ปฏิบัติการ 
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3.3   มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสถาบันการศึกษา ก าหนด 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

หรอืตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 

 

จ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาและออกกลางคันในปีการศึกษา 2559 

รหัสนิสิต เป้ารับตาม

หลักสูตร(คน) 

จ านวนนิสิตปี 

1 ที่รับเข้า 

(คน) 

จ านวนนิสิตที่

ออกกลางคัน 

(คน) 

รับย้าย

สาขา 

คงเหลือ 

(คน) 

59 30 27 - 1 28 

60 30 36 4 - 32 

61 30 24 6 8 26 

62 30 20 - - - 
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4. หลักสูตร / การบรหิารหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  4.1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะในการช่วยเหลือบริบาล               

ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน โดยผูเ้รียนจะถึงพร้อมซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

  4.1.2 ความส าคัญ   

 ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่าการตายจากสาเหตุภายนอก (อุบัติเหตุ การได้รับพิษ ถูกท าร้าย) 

ความดันเลือดสูง และหลอดเลือดสมอง และการตายจากโรคหัวใจ เป็นอัตรา 51.6,  37.4 และ 32.9                

ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เป็นสาเหตุของการตายในล าดับ 2, 3 และ 4 (ส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

 การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะวิกฤตของชีวิตของแต่ละบุคคล หากไม่ได้รับการแก้ ไข                        

อย่างเหมาะสมทันกาลแล้ว อาจจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดความบกพร่อง ในการท างาน

ของอวัยวะส าคัญ รวมทั้งท าให้การบาดเจ็บหรอือาการป่วยรุนแรงขึ้น โดยไม่สมควรหรอืการตายก่อนถึงวัย

อันสมควร และเกิดความทุกข์ทรมาน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคงของประเทศได้ 

 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย ยังมีอัตราตายจากการเจ็บป่วย ฉุกเฉินสูง 

เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง และทันเวลา ทั้งนี้เพราะ  “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”                  

ยังไม่สามารถเข้าถึงครอบคลุมผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทุกพื้นที่ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ยังไม่ได้

มาตรฐาน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการให้การช่วยเหลือบริบาล ผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉินให้รอดพ้นจากความพิการ และการเสียชีวิต รวมทั้งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ

ห้องฉุกเฉิน แพทย์ส่วนใหญ่ยังเป็นแพทย์ที่หมุนเวียนจากสาขาต่างๆ  มาปฏิบัติงาน เนื่องจากแพทย์                    

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ยังมีจ านวนน้อยมาก จึงไม่สามารถจัดการให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินจนพ้นภาวะฉุกเฉิน หรือได้รับการบ าบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที ถึงแม้ว่าจะได้พยายามในการ

แก้ไขปัญหาข้างตน้มากว่า 20 ปี แล้วก็ตาม 

           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 และ 82 ได้ก าหนด ว่า บริการ

สาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับ จากสถานบริการของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึ งและได้มาตรฐาน รวมทั้ง

นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่มุ่งหวังให้ประชาชน ได้รับบริการสุขภาพที่ดี ครอบคลุมทุกประเภทของ

บริการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กระทรวงสาธารณสุข               
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จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ลงสู่ระดับชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมีความ

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการเปิดหน่วยกู้ชีพขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ

สากล ดังที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความส าคัญ และก าหนดองค์ประกอบการดูแลสุขภาพด้านการ

ดูแลการบาดเจ็บ และการดูแลฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre hospital trauma and emergency care)               

ใน ปี พ.ศ. 2550 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีการก่อตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2555                   

โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการรวมทั้งระบบการเงินการคลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์การสร้าง และจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคี 

 ปัจจุบันการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินอยู่ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557) ก าหนดให้มีกลยุทธ์              

การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้มี

การผลิตบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอ โดยเฉพาะการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็น

บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับปริญญา เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ อาทิ 

ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอังกฤษ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น                

ซึ่งพบว่ามีบุคลากร ซึ่งเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินน้อยมาก 

ทั้งๆที่ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ และ 2 ระบุความส าคัญ และความจ าเป็นของบุคลากรด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน แต่จากรายงานพบว่ามีรายงานบุคลากรที่เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพียง 27 เท่านั้น 

(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ, 2558)  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม ด ารงไว้ซึ่ งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์  และสาธารณสุข จึงพัฒนาหลักสูตร                             

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Emergency 

Medical Operation) ขึน้ เพื่อรองรับความตอ้งการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวข้างตน้ 
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 4.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ                  

ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่ด าเนินการ หลักสูตร

ปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยเน้นคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้  

 1. มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรับผดิชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่า ความเป็นมนุษย์  

 2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ ประยุกต์ใช้

ความรูใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในระดับ

ท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์และสถานการณ์ทั่วไป  

 5. มภีาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารและท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6. สามารถวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 7. ใฝ่รู ้พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสมัยได้อย่างตอ่เนื่อง 

 

4.2 แผนพัฒนาปรับปรุง   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบการศึกษาของ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2563 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1.  แผนการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ให้มีมาตรฐานไมต่่ า

กวา่ที่ สกอ. และคณะอนุกรรมการ

รับรององคก์รและหลักสูตรการศึกษา

และฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการ และการ

ให้ประกาศนียบัตรหรอืเครื่องหมาย

วิทยฐานะแกผู่้ผา่นการศึกษาหรอื

ฝึกอบรม (อศป.) ก าหนดสอดคล้อง

กับนโยบายมหาวิทยาลยัพะเยา 

(1) พัฒนาหลักสูตรให้เปน็ไปตาม

มาตรฐานสากล และ

สอดคลอ้งกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยัพะเยา 

(2) ตดิตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องใหส้อดคล้องกับ

มาตรฐานของ สกอ.  

(3) ตดิตามความตอ้งการของผู้ใช ้

และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

(1) เอกสารหลักสูตร 

(2) เอกสารประกอบหลักสูตร  

(3) รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

(4) รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของ

หน่วยงานผูใ้ช้  บัณฑติ 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการ

สอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ั้ง 8 ด้าน

ของ สกอ. 

(1) พัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดยเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เนน้

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ั้ง 8 

ด้าน 

(2)พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและการ

เรียนรูด้้วยตนเองของนิสติ 

 

 

 

(1) จ านวนแผนงาน/กจิกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ผูส้อน ในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนน้

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท้ั้ง 8 

ด้าน 

(2) สมัมนาการจัดการเรยีนการสอน 

(3) การจัดระบบการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรูโ้ดย

คณาจารย์ นสิิต และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

3. แผนการพัฒนานสิิตให้มีความพรอ้มใน

การเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัต ิ

(1) พัฒนาการเรยีนรูข้องนิสติให้

เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.

และ อศป. ก าหนด 

(2) บูรณาการการจัดการเรยีน 

การสอนในหลักสูตร กับ

กจิกรรมเสรมิหลักสูตร การ

บรกิารวชิาการ และการวจิัย

(3)จัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นใหน้ิสิต 

ฝึกทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพยีงพอและ

ต่อเนื่อง รวมทัง้สง่เสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม  

(4) พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ ที่

เน้นการมีส่วนรว่มของ

บุคลากรในสถานพยาบาลและ

สถานบรกิารบรกิาร

(1) แผนการพัฒนานสิิตให้มีความ

พรอ้มในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รายวิชาที่จัดให้มีการ บูรณาการ

การจัดการเรียน การสอนใน

หลักสูตร กับกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตร การบรกิารวชิาการ 

และการวจิัย (3)รอ้ยละของ

รายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่เนน้ใหน้สิิต

ฝึกทักษะและความช านาญใน

วิชาชีพอย่างเพยีงพอและ

ต่อเนื่อง 

(4) รอ้ยละของสถานพยาบาล 

หน่วยงานราชการ และองคก์ร

เอกชนที่เป็นแหล่งฝึกที่บุคลากร

มสี่วนร่วมในการจัดการเรยีน

การสอน 

(5) รอ้ยละของอาจารย์และผูช่้วย

สอนในแหล่งฝึก ทีไ่ด้รับการ
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สาธารณสุข หน่วยงาน

ราชการ และองคก์รเอกชน 

(5) พัฒนาทักษะด้านการแพทย์

และสาธารณสุขของอาจารย์

ให้ทันสมัย 

พัฒนาทักษะดา้นการแพทย์และ

สาธารณสุขในแต่ละป ี

 

 4.4 หลักสูตร 

 4.4.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หนว่ยกิต 
 

 4.4.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตร

ตามเกณฑ์ 

อศป. 

หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 

2553 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั   21 21 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 104 95 104 

   2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน  40 23 40 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ                      64 72 64 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 140 131 140 
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4.4.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า         30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน          21 หน่วยกิต 

       กลุ่มวชิาภาษา              9  หนว่ยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  

 

      กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                                  3  หนว่ยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom  

  000136   พะเยาศกึษา 3(3-0-6) 

     Phayao Studies 
 

 กลุ่มวชิาพลานามัย บังคับเลือก                   1  หนว่ยกิต 

004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

 Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 

 Body Conditioning  

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities  

004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

 Swimming  
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004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1) 

 Takraw  

004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

004158 ซอฟท์บอล 1(0-2-1) 

 Softball  

004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Tennis  

004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Table Tennis  

004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball  

004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton  

004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 

 Volleyball  

004165 ศลิปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense  

 

       กลุ่มวชิาบูรณาการ                8  หนว่ยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Life and Health 
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005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills 

 

 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า                   9  หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

 

       กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life  

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture  

002124 ปริทัศนศ์ลิปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts  

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

002126 ศลิปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

 

      กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  
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003132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision  

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

 Politics Economy and Society 

 

 

       กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถีชีวติ 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 

    กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Behavior  
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34 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

              2) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า                                 104  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐาน        จ านวน  40  หน่วยกิต 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

244104 

 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

2(2-0-4) 

 

323142 หลักวิทยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

323143 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(3-0-6) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

323246 พยาธิสรีรวิทยา 

Pathophysiology 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น  

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) 

361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 
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35 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

  2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ         จ านวน 64 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323212 เทคนิคหัตถการ 1   

Procedure I 

2(1-4-4) 

323313 การซักประวัติ การตรวจร่างกายและอาการวิทยา 

History Taking Physical Examination and Symptomatology 

2(1-4-4) 

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1 

Life Support I 

2(1-4-4) 

323315 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

323316 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

323321 เทคนิคหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6) 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

323323 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    

Electrocardiography Monitoring 

2(1-4-4) 

 

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย     

Lifting and Moving  

2(1-4-4) 
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36 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

Emergency Medical Operation 

3(2-4-6) 

323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นติิเวชศาสตร์ 

Law ethic and forensic Medicine 

3(3-0-6) 

323334 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย  

Medical Management in Disaster             

2(1-4-4) 

 

323335  การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

 Research of Emergency Medicine 

3(2-4-6) 

323436 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

323391 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

3 หนว่ยกิต 

323492 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Training of Emergency Medical Operation II 

9 หนว่ยกิต 

323493 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Training of Emergency Medical Operation III 

9 หนว่ยกิต 

     

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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37 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.4.4  แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน   

Fundamental English    

3(3-0-6) 

003136* พะเยาศกึษา 

Phayao studies 

3(3-0-6) 

003134* อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Civilization and Indigenous Wisdom  

3(3-0-6) 

243101 ชีววิทยา 1  

Biology I 

4(3-3-8) 

323111 ศัพท์ทางการแพทย์ 

Medical Terminology 

1(1-0-2) 

 

323141 หลักการจัดการสุขภาพ 

Principle of Health Management 

2(2-0-4) 

 

323142 หลักวิทยาการระบาด 

Principle of Epidemiology 

3(2-2-5) 

 

 

  

 รวม        19 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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38 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English    

3(3-0-6) 

004XXX* กลุ่มพลานามัย 

Physical Activities 

1(0-2-1) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6) 

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2(1-2-3) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

323131 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

Emergency Medical System  

2(2-0-4) 

323143 จติวิทยาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

Psychology of Emergency Medical Operation  

3(3-0-6) 

  

รวม 

 

21 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มพลานามัยรายวิชา 004154 ว่ายน้ า Swimming 
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39 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living  Management 

3(2-2-5) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 

Principle of Health Care 

3(2-2-5) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวทิยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศกึษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(X-X-X) 

00XXXX* วิชาศกึษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

 Free Elective 

 

 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

 

หมายเหตุ *ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชา  

 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ English for Academic Purposes 
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40 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

 

323212 เทคนิคหัตถการ 1   

Procedure Technique I 

2(1-4-4) 

323246 พยาธิสรีรวิทยา 

Pathophysiology 

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น  

Basic Pharmacology  

3(3-0-6) 

361211 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

00XXXX วิชาศกึษาทั่วไป เลือก 

General Elective 

3(X-X-X) 

  

รวม 

 

20 หน่วยกิต 

 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 60 ชั่วโมง 
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41 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

   

323313 การซักประวัติ การตรวจร่างกายและอาการวิทยา 

History Taking Physical Examination and 

Symptomatology 

2(1-4-4) 

 

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1 

Life Support I 

  2(1-4-4) 

323315 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 1    

Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) 

323316 

 

การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 1   

Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 

   

323321 เทคนิคหัตถการ 2 

Procedure Technique II  

3(2-4-6) 

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย 

Lifting and Moving 

2(1-4-4) 

323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

Emergency Medical Operation 

  3(2-4-6) 

323333 กฎหมาย จรยิธรรมและ นติิเวชศาสตร์ 

Law Ethic and Forensic Medicine 

  3(3-0-6) 

  

รวม 

 

21 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง 
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42 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

323322 การช่วยฟื้นคืนชีพ 2   

Life Support II 

2(1-4-4) 

 

323323 การดูแลผูป้่วยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care II   

2(1-4-4) 

 

323324 การดูแลผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 2    

Emergency Trauma Care II 

2(1-4-4) 

 

323325 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ    

Electrocardiography Monitoring 

2(1-4-4) 

 

323334 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 

Medical Management in Disaster             

2(1-4-4) 

 

323335  การวิจัยการแพทย์ฉุกเฉิน 

 Research of Emergency Medicine 

  3(2-4-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

  Free Elective 

       3(X-X-X) 

  

รวม 

 

16 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 360 ชั่วโมง 
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43 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

323391 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

Training of Emergency Medical Operation l 

3 หนว่ยกิต 

 

                            รวม 

 

          3 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง 

 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

323492 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

Training of Emergency Medical Operation lI 

9 หนว่ยกิต 

   

 รวม  9 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 540 ชั่วโมง 
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44 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

323493 การฝกึงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 

Training of Emergency Medical Operation lII 

9 หนว่ยกิต 

**323436 สัมมนา 

Seminar  

1(0-4-2) 

   

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

*หมายเหตุ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 600 ชั่วโมง 

 

**หมายเหตุ จัดการเรยีนการสอนรายวิชา 323436 สัมมนา 2 สัปดาห์ สุดท้ายของภาคการศกึษา 
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45 สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา 

การบรหิารจัดการ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ และเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบาย และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

 2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น

ประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

5. การจัดการศึกษา 

    5.1 ระบบการจัดการศึกษา 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ              

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  5.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

   ในปีการศึกษาช้ันปีที่ 3 

  5.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

    ไม่ม ี

5.4  การด าเนินการหลักสูตร  

   วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน กรกฎาคม – พฤศจกิายน ของทุกปีการศึกษา 

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน ธันวาคม – เมษายน ของทุกปีการศึกษา 

 ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ของช้ันปีที่ 3 
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 6. ระบบการดูแลนักศึกษา/ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  นิสิตที่เข้าศึกษาจะได้รับค าปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียนอย่างเพียงพอ ในปีการศึกษาแรก            

นิสิตต้องเข้าฟังการปฐมเทศ เพื่อฟังค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน ทุนการศึกษาและการใ ช้ ชีวิต                               

ในมหาวิทยาลัยจากผูบ้ริหารของคณะ ทุกภาคการศึกษานิสิตต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อฟังค าแนะน า

ในการลงทะเบียน อาจารย์  ที่ปรึกษาอาจแนะน าวิธีการเรียน หรือการลงทะเบียนให้นิสิตตกแผนหรือนิสิต     

ที่มีผลการเรียนต่ าเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงนิสิตที่มีผลการเรียนค่อนข้างดีก็จะได้รับค าแนะน าด้านการเรียน

เพื่อให้ได้รับรางวัลเกียรตินิยม หรือรางวัลเรียนดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐาน 

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการคัดกรองนิสิต โดยการก าหนดผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์

พื้นฐาน เมื่อเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยคณะจะจัดให้มีการสอนเสริม หรืออาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ให้ค าแนะน า และ

สอนเสริมให้รุ่นน้อง คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าตัวนิสิต ส่วนนิสิตที่มีสมรรถนะ

ร่างกายไม่แข็งแรง และเชื่องช้าต้องมีการคัดกรองนิสิตสมรรถนะร่างกายแข็งแรง และคล่องแคล่ว เมื่อนิสิต

เข้ามาศกึษามหาวิทยาลัย ต้องมีการเพิ่มพูนสมรรถนะร่างกายให้แข็งแรง 

  ก่อนการฝึกงานนอกสถานที่นิสิตต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ฝึกงาน และในภาคเรียนสุดท้ายก่อนนิสิตส าเร็จการศึกษา นิสิตต้องเข้ารับฟังปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของ

การแนะแนวอาชีพ การสมัครงาน และการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

  ในระหว่างการศึกษานิสิตสามารถติดตามผลการเรียนของตนเองผ่านระบบทะเบียนออนไลน์                 

ได้ตลอดเวลา หากนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนนิสิตสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการติดตามผมการเรียนของนิสิตเป็นประจ า นิสติที่มีปัญหาด้านผลการเรียน อาจารย์

ที่ปรึกษาอาจเรียกพบ  

 คณะแพทยศาสตร์ได้ก าหนดระบบให้ค าปรึกษาแก่นิสิตหลายระบบและหลายช่องทางเพื่อให้แน่ใจ

ว่านิสติจะได้รับการแนะน าอย่างเพียงพอ ระบบให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป ซึ่งจะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน และอื่น ๆ 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฝกึงาน ซึ่งนะเป็นการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกงาน 

- ระบบให้ค าปรึกษาโดยฝ่ายวิชาการ โดยมีนักวิชาการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่าง ๆ 

- ระบบให้ค าปรึกษาโดยฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีนักกิจการนิสิตและรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็น

ผูใ้ห้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา การใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 
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7. ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนและการจัดการ 

 7.1 ทรัพยากรการเรียนและการจัดการ 

1. มอีาคารและห้องเรียนที่เอื้อตอ่การสอน และหอ้งเรียนกลุ่มย่อยอย่างเพียงพอ 

2. ห้องท างานอย่างเหมาะสมที่เอื้อต่อการท างานของอาจารย์ และบุคคลากร 

3. มีสถานที่ท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตรส าหรับนักศกึษา 

4. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสม และอุปกรณ์                      

ที่เพียงพอ 

  5. มีห้องปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เสมือนจริงที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ 

และพร้อมใช ้

6. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพวิเตอร์ที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ตได้ 1:10 คน 

7. มีห้องเรียนและอุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม การเรียนการสอนที่

ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร และรายวิชา 

     8. หนังสือต าราเอกสาร หนังสือต ารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียน การสอน               

ส่วนใหญ่ มีอยู่ในส านักหอสมุด และหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรอืมีการยืมหนังสือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่านทางส านักหอสมุด ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตาม

รายการดังนี้ 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดและหอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

ต าราเรียน ภาษาไทย 4,566  เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ 3,881  เล่ม 

วารสาร ภาษาไทย     30  เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ     20  เล่ม 

โสตทัศนวัสดุ (วีดีทัศน ์แผน่ดิสก์ เทปบันทึกเสียง 

ซีดรีอม) 

 

 

 

2,157  ชุด 
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  ฐานขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์ 

    Medicine complete web of science 

    Science direct 

    Up to date 

    CINAHL 

    Access Medicine 

นอกจากนี้ยังมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่างๆที่จัดการเรียนการสอน ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งบริการขอ้มูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูลทางไกล 

 

 7.2 การจัดการ 

 1. จัดให้มผีูร้ับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 

  2. มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการเรียน

การสอนการศึกษาทุกประเภทอย่างตอ่เนื่อง 

  3. มีทรัพยากรการศกึษาทุกประเภทอย่างเพียงพอ และพร้อมใชต้ลอดเวลา 

  1) จัดห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสืบค้น

และแสวงหาความรู้ได้จากหนังสือ ต ารา และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยพะเยา หอ้งสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  2) จัดหอ้งอา่นหนังสือคณะแพทยศาสตร์ 

  3) บริหารจัดการให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่คณะแพทย์จัดสรร ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 4. มีการประเมินคุณภาพ และปริมาณทรัพยากรทุกประเภท รวมทั้งแหล่งฝกึอย่างต่อเนื่องทุกปี

การศกึษาโดย 

1) ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน 

2) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

3) ประสานงานและสนับสนุนให้มีต ารา และสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึกอย่าง

เพียงพอ 
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4) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใชท้รัพยากรการ

เรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ ผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึมีส่วนรว่ม 2 

5. ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสิต และผู้ช่วยสอนใน

แหลง่ฝึกทุกปีเพื่อปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการสอนภายหลังสิน้สุดการเรียน 

6.  ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

7. น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 

 

8. หอพักนักศกึษา สวัสดิการ สโมสร สถานท่ีส าหรับกีฬาและนันทนาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  อธิการบดี มีนโยบายการบริหารงานมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  

 กลุ่มอาคารหอพักนิสิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายรับนิสิตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่

ให้บริการและนอกพื้นที่ให้บริการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยควรมีพอพักให้นิสิตที่ไม่สะดวกในเรื่อง

การเดินทางมาศกึษาโดยมหาวิทยาลัยมีหอพักไว้ให้บริการนสิิตภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย หอพัก

ของมหาวิทยาลัยเอง (หอพัก มพ.) และหอพักในก ากับมหาวิทยาลัย (หอพัก UP DORM) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิตช้ันปีที่ 1 ได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อน

นิสติต่างคณะวิชา ซึ่งหอพักสามารถรองรับนิสิตได้มากกว่า 5,000 คน ได้แก่ 

 หอพักนิสิต UP DORM (University of Phayao Dormitory; UP DORM) จ านวน 32 หลัง 

 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (หอ มพ. หรือ หอเขียว) จ านวน 18 หลัง 

ทางหอพักได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งภายในหอพัก หรอืบริเวณอาคารโดยรอบ เชน่ ร้านสะดวก

ซื้อ, ร้านอาหาร, ร้านถ่ายเอกสาร และตู้ ATM เป็นต้น เพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยได้รับความสะดวกสบาย              

อีกทั้งยังต้องการสื่อให้ผู้พักอาศัยรู้สึกว่า อบอุ่น ปลอดภัย หอพักแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้         

การเอือ้อาทร น าไปสู่การเป็นบัณฑติ และมีศูนย์อาหารไว้บริการ   

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อบริการนสิิตภายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยจัดรถบัสโดยสารพลังงาน NGV ฟรี เดินทางโดยรอบมหาวิทยาลัย รถออกระยะห่าง

ประมาณ 5 นาทีต่อเที่ยว บริการตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 22.00 น. ไม่มีวันหยุด โดยมีจุดรับส่งเส้นทาง
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ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยถึงจุดเปลี่ยนรถ (บริเวณอาคารเรียนรวมหลังเก่าหรือตึกภูกามยาว PKY) และจาก

จุดเปลี่ยนรถจนถึงหอพักนิสิตในก ากับมหาวิทยาลัย (UP DORM) 

 

 สิ่งอ านวยความสะดวก 

 - ร้านมินิมาร์ท โรงอาหาร พื้นที่สันทนาการและการพักผ่อน พื้นที่ให้บริการ WIFI ครอบคลุมทั้ง

มหาวิทยาลัย 

 - 7-Eleven (เซเว่น อเีลฟเว่น) สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

 - ศูนย์หนังสอืแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา 

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรยีนรวมหลังเก่าหรอืตึกภูกามยาว PKY) 

 - ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรยีนรวมหลังใหมห่รอืตึก CE) 

 - ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารส านักงานอธิการบดี) 

 - ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 - ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (อาคารเรียน

รวมหลังใหม่หรอืตึก CE) 

 - คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (อาคารเรยีนรวมหลังใหมห่รอืตึก CE) 

 - คลินิกแพทย์แผนจนี (อาคารเรยีนรวมหลังใหมห่รอืตึก CE) 

 - หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ (อาคารเรยีนรวมหลังเก่าหรือตึกภูกามยาว PKY) 

 - อาคารสงวนเสริมศร ี(อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย/อาคารกีฬาในร่ม) 

 - สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

 - สนามวอลเลย์บอล 

 - สนามวอลเลย์บอลชายหาด 

 - สนามเทนนิส 

 - สนามแบตมินตัน 

 - สนามฟุตซอล 

 - สนามแบตมินตัน 

 - สนามฟุตบอล 
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 - สนามบาสเกตบอล 

 - สนามเปตอง 

 กิจกรรมนิสิต 

 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตได้ร่วมระหว่างศึกษาเพื่อเสริมทักษะการอยู่ร่วมในสังคม ไม่

ว่าจะเป็นชมรม ชุมนุม กิจกรรมสาขา งานกีฬาต่าง ๆ วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งออกเป็น 

กิจกรรมส่วนกลางโดย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อ.มพ.) เป็นผู้ด าเนินโครงการ กิจกรรมส่วนของ

คณะโดย สโมสรนิสิตแต่ละคณะทั้งหมด 15 คณะ 2 วิทยาลัย กิจกรรมเลือกเสรี คือชมรมต่าง ๆ และ

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ที่มีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า กิจกรรมเวียง 

ซึ่งมีบางอย่างคล้ายกับรูปแบบในระบบคอลเลจของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริจดิ์ 

โดยทั้งนีก้ิจกรรมเวียงแบ่งออกเป็น 6 เวียง คอื 

 1. เวียงกาหลวง 

 2. เวียงจอมทอง 

 3. เวียงบัว 

 4. เวียงเชียงแรง 

 5. เวียงน้ าเต้า 

 6. เวียงลอ 

 ทั้งนี้เวียงคือระบบการปกครองหนึ่งซึ่งครั้งอดีต อาณาจักรภูกามยาว (พะเยา) ได้ปกครอง                     

ในระบอบนี้ และทั้งนี้ยังมี สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ส.มพ.) เป็นผู้ดูแล รักษาสิทธิ พิทักษ์ผลประโยชน์ 

และชีวติความเป็นอยู่ของนิสติภายในมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดว้ย 

 

9. การบริหารจัดการ 

การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ก าหนดโดย สกอ. 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา                 

เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรใหม่ ปี 2553 โดยเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2554 และหลักสูตรนี้ได้รับการ

รับรองจากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้

ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2558 
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สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิชาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  (หลักสูตรปรับปรุง) แล้วเสร็จและผ่านการรับรองของ                             

สภามหาวิทยาลัย เมื่อเดอืนมนีาคม พ.ศ.2559 

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ.2559 เปิดสอนภาคการศึกษาภาคต้น 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                

เวชกิจฉุกเฉินหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 

 2. คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 11 วันที่ 22 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 3. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 9 (2558)                 

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 

  4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 102 (3/2559)  

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559           

  5. สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 เดือน เมษายน             

พ.ศ.2559   

 6. สภาวิชาชีพ คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศกึษาและอบรมผูป้ฏิบัติการ และ

การให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมาย และวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรม (อศป.) และ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม

พ.ศ.2559 

  หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน เพื่อให้

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษาพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรสภามหาวิทยาลัย 

  ส านักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษาได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวแล้ว                     

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 
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เกณฑก์ารประเมิน ผา่น ไม่ผ่าน 

1.  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 

และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรนัน้ 

  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง

น้อย 2 คน 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

  

 

10. แหล่งงบประมาณ 

  การบรหิารงบประมาณ 

 คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

แหลง่งบประมาณ ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(1)   งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

(2)   งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

11. การประเมินคุณภาพการจัดการการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 

11.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  11.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1) ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอนรายวิชา โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษาผู้ เ ช่ียวชาญ                         

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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 (2) จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอน             

ทั้ง 8 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต การสอบถามจาก

นิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                

ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา 

 (3) จัดประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบราย วิชาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

 (4) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์ การสอน 

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป 

 11.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ( 1 )  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน  

เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกรายวิชา 

 (2) อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนรว่มงานประเมินทักษะการจัดการเรียน การสอน 

 (3) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

11.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ทุกหน่วยงาน 

2.  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ โดยใ ช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย 

บุคลากรสนับสนุน อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  

3. สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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11.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตร์ก าหนดใหใ้ช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมนิคือ คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะ 

 

11.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อเสนอ

ต่อมหาวิทยาลัย 

2. จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิ เศษ ผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน                     

เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

3. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความตอ้งการ

ของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้มีผล

การด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี ดังนี้ 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน

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

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบ ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

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

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐาน ผล

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 

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

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

 

 

 


