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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หมวดที่ ๑ ข0อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
: Bachelor of Science in Emergency Medical Operation

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยHอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยHอ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
วท.บ.(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย)
Bachelor of Science in Emergency Medical Operation
B.Sc. (Emergency Medical Operation)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมHมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หนHวยกิตรวมเทHากับ ๑๔๐ หนHวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา ๔ ปP ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใชS : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเขSาศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย เปUนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขSาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบของโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามที่คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดSกําหนดเพิ่มเติม ตามขSอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
๕.๔ ความรHวมมือกับสถาบันอื่น : เปUนหลักสูตรเฉพาะของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การใหSปริญญาแกHผูSสําเร็จการศึกษา : ใหSปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรใหมH พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป\ดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปPการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๒ หลักสูตรนี้ ผHานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๐ น. ณ หSองประชุมสํานักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม
๖.๓ หลักสูตรนี้ ผHานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หSองประชุมสํานักงาน
คณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม
๖.๔ หลักการในการจัดทําหลักสูตรนี้ผHานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจํา
คณะฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หSองประชุม ๑ งานแพทยศาสตร
ศึกษาชั้น ๓ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติในหลักการในการจัดทําหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หSองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๖.๖ หลักสูตรนี้ ผHานการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมพาพันธ ๒๕๕๘ ณ หSองประชุม ๔๐๒ กองบริหาร
การศึกษา ชั้น ๔ ศูนยการเรียนรูSมหิดล ศาลายา
๖.๗ หลักสูตรนี้ผHานที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๖.๘ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.
๖.๙ หลักสูตรผHานความเห็นชอบของ อศป. ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖.๑๐ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น.
๖.๑๑ หลักสูตรผHานความเห็นชอบของ สกอ. ในการประชุม ครั้งที่ __________เมื่อวันที่_________________
๗. ความพร0อมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรSอมในการเผยแพรHวHา เปUนหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหHงชาติในปPการศึกษา ๒๕๖๐ (หลังจากเป\ดสอนเปUนเวลา ๒ ปP)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได0หลังจบการศึกษา
๘.๑ ประกอบวิชาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยในระบบราชการ ไดSแกH กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
การแพทยตHางๆ และองคการปกครองสHวนทSองถิ่น
๘.๒ ประกอบวิชาชีพอิสระเปUนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยทั้งในประเทศและตHางประเทศ
๘.๓ ประกอบอาชีพอาจารยประจําหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ประจําสถาบันฝhกอบรมตHางๆ ทั่วประเทศ
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๙. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารยผู0รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
๑. พญ.ยุวเรศมคฐ
สิทธิชาญบัญชา*
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๑๒๐๑๐๐XXXX

๒. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น*
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๙๒๐๑๐๐๙๐ XXXX

ตําแหนง
รองศาสตราจารย

- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

อาจารย

รองศาสตราจารย

สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ

ปBที่สําเร็จ

- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกHน

๒๕๓๙

- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกHน
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อว. (เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- วว. (เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- วว.(อายุรศาสตร)
- วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลSา
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อว. (เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว.(อนุสาขาเภสัชวิทยาคลินิก - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
และพิษวิทยา)
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว. (ศัลยศาสตรทั่วไป)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาลัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
Vascular Technology &
และการแพทยดิอิมพีเรียล ประเทศ
Medicine
อังกฤษ
- วว. (ศัลยศาสตรโรคหลอด
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
เลือด)
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๓

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก
สาขาอายุรศาสตร
- วว. (อายุรศาสตร)

๓. พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย ผูSชHวยศาสตราจารย
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๐๖๐๐๗๐ XXXX

๔. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป\
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๐๙๐๕๔๐ XXXX

คุณวุฒิการศึกษา

๓

๒๕๔๐

๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๕๓
๒๕๓๙
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๕๕

๒๕๒๗
๒๕๓๓
๒๕๕๐
๒๕๕๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

๕. นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ ผูSชHวยศาสตราจารย
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๑๗๐๐๓๒ XXXX

- พ.บ.

๖. นพ.ป\ยะ สมานคติวัฒน
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๐๖๐๒๕๗ XXXX

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- พ.บ.

รองศาสตราจารย

- วว. (ศัลยศาสตรทั่วไป)

- วว. (ศัลยศาสตรทรวงอก)
๗. เรืออากาศเอก นายแพทย
อัจฉริยะ แพงมา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๔๐๐๑๐๐๔๘ XXXX

ผูSแทน อศป.

- พ.บ.
- หลักสูตรเวชศาสตรการบิน
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว)

มคอ ๒

สถาบันการศึกษา
ที่สําเร็จ
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กองทัพอากาศ
- แพทยสภาแหHงประเทศไทย

หมายเหตุ * อาจารยผูSรับผิดชอบหลักสูตร , ** อศป. คณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาและฝhกอบรมผูS
ปฏิบัติการ และการใหSประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกHผูSผHานการศึ ก ษาหรื อ ฝh ก อบรม

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน / โรงพยาบาลสมทบ
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๑๐.๒ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๓ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๔ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
๑๐.๕ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐.๖ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.๗ โรงพยาบาลเจSาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๐.๘ โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
๑๐.๙ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑๐.๑๐ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
๑๐.๑๑ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
๑๐.๑๒ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหHงชาติ จังหวัดนนทบุรี
๑๐.๑๓ องคกรเอกชน เชHน มูลนิธิปtอเต็กตึ๊ง มูลนิธิรHวมกตัญvู กูSภัยฮุก31โคราช หนHวยกูSภัยมูลนิธิสวHาง
หัวหินธรรมสถาน

๔

ปBที่สําเร็จ
๒๕๓๖
๒๕๔๑
๒๕๒๑
๒๕๒๓
๒๕๒๙
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๔๔
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๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปGนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเจ็บปtวยฉุกเฉินเปUนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของเกือบทุกประเทศในโลก รวมทั้งในประเทศไทย
การเจ็บปtวยฉุกเฉิน จะครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยตHางๆ และการเจ็บปtวยฉุกเฉินจากโรคเฉียบพลัน
หรือการกําเริบของโรคประจําตัว ซึ่งการเจ็บปtวยฉุกเฉินมีความจําเปUนที่ผูSเจ็บปtวยตSองไดSรับการดูแลรักษาเบื้องตSนอยHางถูกวิธี
ตั้งแตHที่จุดเกิดเหตุโดยบุคลากรที่มีความรูSความสามารถ และตSองมีการนําสHงผูSปtวยไปยังสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมไดS
อยHางรวดเร็วและมีความถูกตSอง ไดSมีการศึกษาของสถาบันการแพทยฉุกเฉินรHวมกับมหาวิทยาลัย Kardstad ของประเทศสวีเดน
ในปP พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวHา การที่ผูSปtวยฉุกเฉินไดSรับการตรวจรักษาในหSองฉุกเฉินเร็วขึ้นทุกๆ ๑ นาที จะสามารถลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจไดSถึง ๑,๐๐๐ ลSานบาทตHอปP
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical System, EMS) ในประเทศไทยมีการพัฒนาลHาชSาเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นในยุโรปและอเมริกา แตHก็มีการพัฒนาอยHางตHอเนื่อง โดยเริ่มจากมูลนิธิตHางๆ ของชาวจีนในประเทศไทยที่สําคัญ
ไดSแกH มูลนิธิปtอเต็กตึ๊ง ซึ่งกHอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งไดSใหSความชHวยเหลือผูSปtวยขั้นตSนและลําเลียงนําสHงโรงพยาบาล จนใน
ปP พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมการแพทยไดSจัดตั้ง “ศูนยกูSชีพนเรนทร” ใหSบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและขนยSายทั้งผูSบาดเจ็บและ
ผูSปtวยฉุกเฉินในพื้นที่ระยะเวลาไมHเกิน ๑๕ นาที โดยมีหมายเลข ๑๖๖๙ เปUนหมายเลขแจSงเหตุ ตHอมาไดSมีการประกาศใชS
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดSกําหนดใหSมีคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน
(กพฉ.) และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหHงชาติ (สพฉ.) ทําหนSาที่ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหHงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ โดยมีการกําหนดคําจํากัดความของ “การบริการการแพทยฉุกเฉิน” (Emergency Medical
Service : EMS) หมายถึง การบริการผูSบาดเจ็บและผูSปtวยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย ครอบคลุมตั้งแตHการ
รับแจSงเหตุเจ็บปtวยฉุกเฉิน การใหSคําแนะนํา ปรึกษาฉุกเฉิน การดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินกHอนถึงโรงพยาบาล การลําเลียง
ขนยSายและนําสHงสถานพยาบาลที่เหมาะสม และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในสถานพยาบาล จนกระทั่งพSนภาวะฉุกเฉิน
บุคลากรทางการแพทยในระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยประกอบดSวย ผูSจHายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
(Emergency Medical Dispatcher) มีหนSาที่รับแจSงเหตุเจ็บปtวยฉุกเฉิน คัดแยกอาการฉุกเฉินทางโทรศัพท ตัดสินใจสHงหนHวย
ปฏิบัติการที่ใกลSและมีศักยภาพเหมาะสมออกทําการชHวยเหลือที่จุดเกิดเหตุ ใชSเวลาในการฝhกอบรม ๔๐ ชั่วโมง อาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย (Emergency Medical Responder) มีหนSาที่ ใหSการชHวยเหลือผูSปtวยฉุกเฉินเบื้องตSน ใชSเวลาในการฝhกอบรม
๔๐ ชั่วโมง โดยผูSเขSาฝhกอบรมตSองมีอายุ ๑๘ – ๖๐ ปP และมีวุฒิการศึกษาไมHต่ํากวHาประถมศึกษาปPที่ ๖ พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย (Basic Emergency Medical Technique) มีหนSาที่ ใหSการรักษาพยาบาลผูSปtวยฉุกเฉินเบื้องตSน ใชSเวลาในการ
ฝhกอบรม ๑๑๐ ชั่วโมง โดยที่ ผูSเขSาอบรมตSองมีอายุ ๑๘ – ๓๕ ปP และมีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปPที่ ๖ หรือเทียบเทHา
เจSาหนSาที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย (Intermediate Emergency Medical Technique) มีหนSาที่ใหSการรักษาพยาบาล
ผูSปtวยฉุกเฉินในระดับที่สูงขึ้นกวHาพนักงานฉุกเฉินการแพทย ใชSเวลาในการฝhกอบรม ๒ ปP และผูSเขSารHวมการฝhกอบรมตSองมี
อายุ ๑๖ – ๓๕ ปP และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (Paramedic) มีหนSาที่ใหS
การรักษาพยาบาลขั้นสูงแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ใชSระยะเวลาการศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปP รับผูSเขSาศึกษาที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร
๕
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาในระดับขั้นอุดมศึกษา เปUนการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขา
วิชาชีพตHางๆ ซึ่งนับไดSวHาเปUนพื้นฐานสําคัญสําหรับประเทศไทย นอกจากนี้การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังกHอใหSเกิด
องคความรูSใหมHๆ ที่มีผลสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยในป„จจุบันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการฝhกอบรมแพทย
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฉุกเฉินซึ่งเปUนแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลผูSปtวยและจัดการระบบบริการ
ในหSองฉุกเฉิน มีการจัดทํามาตรฐานการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินและมีการพัฒนาเครือขHายการสHงตHอระหวHางโรงพยาบาล
ที่มีคุณภาพและเปUนมาตรฐาน ในทางกลับกันการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Emergency Medical Service)
กลับมีการพัฒนาที่ลHาชSา ป„จจุบันทีมกูSชีพที่ปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลสHวนใหญHเปUนเจSาหนSาที่กูSชีพขั้นพื้นฐาน
ที่ผHานการฝhกอบรมเพียง ๔๐ ชั่วโมงเทHานั้น ซึ่งมีหนSาที่ในการนําสHงผูSปtวยมายังโรงพยาบาลที่ใกลSที่สุด แตHไมHสามารถ
ใหSการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและจําเปUนไดS ซึ่งป„จจุบันประเทศไทยมีหนHวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียน
แลSวรวมทั้งสิ้นมากกวHา ๗,๓๖๒ หนHวย แตHพบวHาหนHวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินดังกลHาวสามารถใหS
บริการการแพทยฉุกเฉินแกHผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินเพียงรSอยละ ๓.๒ ของจํานวนผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินที่จําเปUนตSองไดSรับการ
บริการทั้งหมดเทHานั้น (สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน, ๒๕๕๖)
จากขSอมูลแผนการพัฒนากําลังคนในระบบการแพทยฉุกเฉินของสถาบันการแพทยฉุกเฉินประจําปP
พ.ศ.๒๕๕๗ พบวHาในป„จจุบันมีความตSองการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยถึง ๕,๐๐๐ คน ซึ่งตSองใชSระยะเวลาในการ
ผลิตบุคลากรกลุHมนี้ถึง ๒๐ ปP และใชSสถาบันการศึกษาถึง ๑๓ สถาบันในการฝhกอบรมจึงจะบรรลุเป…าหมายดังกลHาว
ป„จจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยอยูHเพียงแคH ๒ มหาวิทยาลัย ไดSแกH
มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งยังผลิตบุคลากรในสาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยไดS
ไมHเพียงพอกับความตSองการของประเทศไทยและกลุHมประเทศอาเซียน
๑๒. ผลกระทบจาก ข0อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะตSองสอดคลSองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ
แพทยฉุกเฉินแหHงชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองความตSองการของประเทศ ตอบสนองนโยบายและ
สอดคลSองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรกHอใหSเกิดประโยชนกับสังคมและสาธารณชน เปUนการผลิตบัณฑิต
ในสาขาที่ขาดแคลน จึงมีความจําเปUนที่ตSองมีการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยใหSกSาวทันความตSองการและ
นโยบายดังกลHาว
๑๒.๒ ความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยมุHงเนSนผลิตบัณทิตที่มีคุณสมบัติสอดคลSองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหิดล คือ ผลิตบัณทิตที่มีความเปUนเลิศทางดSานสุขภาพ ศาสตร ศิลป† และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย
และประโยชนสุขแกHมวลมนุษยชาติ กลHาวคือ บัณทิตที่สําเร็จการศึกษามีความเปUนเลิศในการแกSป„ญหาสุขภาพ
ของประชากรในประเทศโดยเฉพาะอยHางยิ่งที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มีความรูSทางวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม พรSอมที่จะทําประโยชนใหSกับสังคม และมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยที่ดี เปUนผูSนําดSานการแพทยฉุกเฉิน
ใหSกับประเทศไทย
๖
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๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๑.๑ กลุHมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
มมศท
๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE
101 General Education for Human Development
มมศท
๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE
102 Social Studies for Human Development
มมศท
๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
MUGE
103 Arts and Science for Human Development
สมสค
๑๔๔ หลักการสื่อสาร
SHSS
144 Principle of Communication
สมสค
๒๕๐ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการแพทยและการสาธารณสุข
SHSS
250 Public Health Laws and Regulations
สมมน
๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHSS
125 Professional Code of Ethics
๑๓.๑.๒ กลุHมวิชาภาษา
ศศภอ
๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN
103 English Level 1
ศศภอ
๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN
104 English Level 2
ศศภอ
๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN
105 English Level 3
ศศภอ
๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN
106 English Level 4
ศศภท
๑๐๐ ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH
100 Arts of Using Thai Language in Communication
ศศภอ
๒๖๒ การฟ„งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
LAEN
262
Listening and Speaking for communication
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๑๓.๑.๓ กลุHมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วทคร
๑๑๑
เทคนิคการเรียนรูS
SCID
111
Learning Techniques
วทชว
๑๑๖
ชีววิทยาขั้นแนะนํา
SCBI
116
Introductory Biology
วทคณ
๑๗๐
คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐานที่ใชSไดS
SCMA
170
Applicable Basic Mathematics and Statistics
วทฟส
๑๕๙
ฟ\สิกสมูลฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
SCPY
159
Elementary Physics for Health Science
วทคม
๑๑๒
เคมีทั่วไป
SCCH
112
General Chemistry
วทคม
๑๑๙
ปฏิบัติการเคมี
SCPA
119
Chemistry Laboratory
วทชว
๑๑๗
หลักมูลของชีวิต
SCBI
117
Foundation of life
วทกว
๑๐๑
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
SCAN
101
Basic anatomy
วทคม
๑๒๑
เคมีอินทรียพื้นฐาน
SCCH
121
Basic Organic Chemistry
วทฟส
๑๑๐
ปฏิบัติการฟ\สิกสทั่วไป
SCPY
110
General Physics Laboratory
วทสร
๒๐๒
สรีรวิทยาพื้นฐาน
SCPS
202
Basic Physiology
วทชค
๒๐๖
ชีวเคมีทั่วไป
SCBC
206
General Biochemistry
วทพย
๒๐๒
พยาธิวิทยาพื้นฐาน
SCPA
202
Basic Pathology
วทคร
๒๔๖
เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
SCID
246
Basic Cell and Molecular Medicine
วทภส
๒๐๒
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
SCPM
202
Basic Pharmacology

๘
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จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย
Medical Microbiology & Parasitology

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปIดสอนให0คณะอื่น
ไมHมี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
แตHงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เพื่อทําหนSาที่
การบริหารจัดการเปUนแบบสหวิทยาการระหวHางคณะฯ ไปยังภาควิชาที่เกี่ยวขSอง (interdisciplinary) และโรงพยาบาลตHางๆ
ที่เปUนแหลHงฝhกรHวมสอน ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูSสอน ในการพิจารณาขSอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลนักศึกษาและการประเมินผลการดําเนินการ โดยมีเป…าหมาย วัตถุประสงคเปUนไปตามคําอธิบายลักษณะรายวิชา
ใน มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา

๙
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หมวดที่ ๒ ข0อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาหลักสูตร
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เปUนผูSที่มีความรูS
ความสามารถระดับวิชาชีพดSานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยนอกโรงพยาบาล มีทักษะในการประสานงาน ทํางาน
รHวมกับบุคลากรอื่นๆ ในสายงานการแพทยฉุกเฉินไดSเปUนอยHางดี มีภาวะความเปUนผูSนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการที่จุด
เกิดเหตุ ศูนยรถพยาบาลและศูนยสั่งการไดSเปUนอยHางดี มีความรูSดSานการวิจัย พัฒนาองคความรูSทางการแพทยฉุกเฉินใหSทันสมัย
ใฝtรูS เรียนรูSพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ อHอนนSอมถHอมตน ปรับตัวกับสถานการณตHางๆ ไดSดี มีเจตคติ
ที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถถHายทอดองคความรูSทางการแพทยฉุกเฉินไดS มีความแนHวแนHในการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉินใหSเจริญกSาวหนSาเพื่อแกSป„ญหาการแพทยฉุกเฉินและลดชHองวHางในการใหSบริการการแพทยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลของประเทศไทย
๑.๒ วัตถุประสงคหลักสูตร
เพื่อสรSางบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ที่มีความรูSความสามารถในการประกอบวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อสรSางบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยที่มีคุณลักษณะดังตHอไปนี้
(๑) เปUนผูSรูSรอบ มีความรูSพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ ความรูSใน
วิชาชีพ พรSอมที่จะนําไปใชSในการประกอบวิชาชีพไดS
(๒) มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณที่ดีสามารถปรับตัวเขSากับการทํางานกับ
วิชาชีพอื่นไดS
(๓) มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีจิตสาธารณะ
(๔) บัณฑิตมีทักษะของการเปUนพลเมืองที่ดี สามารถปรับตัวเขSาเปUนสHวนหนึ่งของกลุHม ชุมชน และสังคม
เคารพในศักดิ์ศรีและคุณคHาความเปUนมนุษย
(๕) มีความคิดวิจารณญาณและใฝtรูS สามารถรูSเทHาทันตนเอง มีความเขSาใจผูSอื่น มีหลักคิด วิธีคิด ที่ถูกตSอง
มีเจตคติที่ดีตHอการทํางาน มีเป…าหมาย และแรงบันดาลใจ
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๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ที่แสดงความรูSความสามารถ ที่จําเปUนตHอการปฏิบัติงาน
ดSานการแพทยฉุกเฉิน ดังนี้
(๑) มีความรูSความสามารถ ทักษะที่ดีในการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การดูแลระหวHางการนําสHง
การติดตHอประสานงาน และการสHงตHอผูSปtวยมายังสถานพยาบาลอยHางปลอดภัยภายใตSคําสั่งของแพทย
อํานวยการ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเพิ่มเติมและอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปtวยฉุกเฉินของ
ประเทศไทย
(๒) มีทักษะความสามารถในการทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวขSองกับการดูแลผูSปtวย
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาองคความรูSเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ในประเทศไทย
(๓) มีทักษะความสามารถที่ดีในการประสานงานและทํางานรHวมกับบุคลากรการแพทยฉุกเฉินอื่นๆ
ที่จุดเกิดเหตุไดSเปUนอยHางดี
(๔) มีทักษะความเปUนผูSนําของทีมกูSชีพ สามารถแกSป„ญหาเฉพาะหนSาและบริหารจัดการสถานการณตHางๆ
ไดSเหมาะสม
(๕) มีความสามารถในการเก็บตัวชี้วัดของหนHวยกูSชีพ สามารถวิเคาระหขSอมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งนําไปสูH
การพัฒนาของหนHวยกูSชีพตHอไป
(๖) มีสมรรถภาพทางรHางกายและจิตใจที่พรSอมปฏิบัติงานและมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางรHางกายและจิตใจของตนเองไดSเปUนอยHางดี
(๗) เผยแพรHองคความรูSทางการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลใหSกับบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน
อื่นๆ หรือประชาชนทั่วไปไดSเปUนอยHางดี สามารถถHายทอดองคความรูSที่มีอยูHไปยังบุคคลอื่นไดS
(๘) พัฒนาองคความรูSของตนเองใหSทันสมัยอยูHตลอดเวลา
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
๕ ปPโดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด
(Key Performance Indicator)
ที่อยูHในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ที่เกี่ยวขSองกับ
หลักสูตร

กลยุทธ
 รวบรวมติดตามผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรทุก ๕ ปP ในดSานความ
พึงพอใจ และภาวะการณไดSงาน
ของบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 รSอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดS
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
๑ ปP ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนายจSาง
ผูSประกอบการ และผูSใชSบัณฑิต
 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของบัณฑิต
และศิษยเกHา

 มีการประเมิน และปรับปรุง
รายวิชาทุกปP

 ใหSทุกรายวิชาจัดการประเมิน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้

 พัฒนาอาจารย

 จัดอบรมอาจารยใหมH และ
อาจารยเกHาดSานการเรียนการสอน
ในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย

 ผลการประเมินรายวิชาประกอบดSวย
ดSานเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลนักศึกษา และความพึงพอใจ
ในภาพรวมตHอการเรียนการสอนในรายวิชานี้
 ผลการประเมินอาจารยโดยนักศึกษา
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เปUนระบบทวิภาค โดย ๑ ปPการศึกษาแบHงเปUน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหนHวยกิตเปUนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และเกณฑการขอเป\ดหลักสูตรใหมH
มหาวิทยาลัยมหิดลปP พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน
ไมHมี
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
คณะฯ ใชSระบบหนHวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนHวยกิตบHงถึงปริมาณการศึกษาของแตHละรายวิชา
การกําหนดหนHวยกิตของแตHละรายวิชาใหSเทียบเกณฑกลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงตHอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ ไมHนSอยกวHา ๑๕ ชั่วโมง
เทHากับ ๑ หนHวยกิต
(๒) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมงตHอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหวHาง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง
เทHากับ ๑ หนHวยกิต
(๓) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติงานในคลินิก การฝhกงาน การฝhกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาที่ใชSเวลา ๓-๖
ชั่วโมงตHอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติ ๖๐ ชั่วโมง เทHากับ ๑ หนHวยกิต
(๔) การทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดSรับมอบหมาย ที่ใชSเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมดังกลHาว
หรือระหวHาง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เทHากับ ๑ หนHวยกิต
(๕) ในระบบการศึกษาตลอดปPการศึกษา การกําหนดหนHวยกิตของแตHละรายวิชาใหSนําขSอ (๑), (๒), (๓) และ (๔)
มาใชSโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีที่ไมHสามารถใชSเกณฑตามขSอ (๑), (๒), (๓), (๔) และ (๕) ไดS ใหSมหาวิทยาลัยกําหนดหนHวยกิตของ
รายวิชาตามความเหมาะสม
๒. การดําเนินการหลักสูตร
ชั้นปPที่ ๑ เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชั้นปPที่ ๒ เรียนที่ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้นปPที่ ๓ เรียนที่ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้นปPที่ ๔ เรียนที่ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
(๑) วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
(๒) วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันอาทิตย เวลา ๐๗.๐๐–๐๗.๐๐ น. ของวันรุHงขึ้น ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ
๑๓
๒.๒ คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา
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(๑) เปUนผูSสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขSา
สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ/
ระเบียบโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) เปUนผูSมีความประพฤติดี ไมHอยูHในระหวHางการตั้งกรรมการสอบสวนกรณีความผิดวินัยหรือจําเลยในคดีอาญา
ที่มีพนักงานอัยการเปUนโจทก
(๓) เปUนผูSมีรHางกายแข็งแรง และสุขภาพจิตสมบูรณปราศจากโรคที่จะเปUนอุปสรรคตHอการศึกษา

๒.๓ ปLญหาของนักศึกษาแรกเข0า
(๑) การปรับจากวิธีการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปUนวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา
(๒) การปรับตัวดSานสังคมความเปUนอยูH นักศึกษาตSองเขSาอยูHหอพักรHวมกับเพื่อนนักศึกษา
(๓) ตSองการทุนสนับสนุนทางการศึกษา
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก0ไขปLญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ ๒.๓
(๑) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมH แนะนําการวางเป…าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบHงเวลา
(๒) จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหSแกHนักศึกษาทุกคนชHวยทําหนSาที่สอดสHองดูแล ตักเตือนใหSคําแนะนําแกHนักศึกษา
(๓) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขSองกับการสรSางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ไดSแกH วันแรกพบระหวHาง
นักศึกษากับอาจารย การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปPที่ ๑ จากอาจารยผูSสอน และจัดกิจกรรมสอน
เสริมถSาจําเปUน
(๔) ตรวจสอบความตSองการอยากเรียนสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยเปUนระยะๆ โดยเฉพาะผูSที่มี
ป„ญหาทางดSานการเรียน
(๕) ติดตHอประสานงานกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหHงชาติ เพื่อจัดหาทุนสําหรับนักศึกษาที่มีความมุHงมั่นตั้งใจ
ศึกษาแตHขาดแคลนทุนทรัพย
๒.๕ แผนการรับนักศึกษา และผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปB
นักศึกษา
ชั้นปP ๑
ชั้นปP ๒
ชั้นปP ๓
ชั้นปP ๔
รวมจํานวนสะสม

๒๕๕๘
๓๐

๒๕๕๙
๓๐
๓๐

๓๐

๖๐

ปBการศึกษา
๒๕๖๐
๓๐
๓๐
๓๐
๙๐

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ

๑๔

๒๕๖๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒๕๖๒
๔๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๓๐
๓๐
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๒.๖ งบประมาณคาใช0จายในการผลิตบัณฑิต
(๑) คHาใชSจHายในการผลิตบัณฑิต
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายจาย
คHาจSางสอนรายวิชา (อาจารยพิเศษ,คHาตอบแทนพิเศษ)
คHาสาธารณูปโภค
คHาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
คHาครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอน
อื่น ๆ (ระบุ)
คHาใชSจHายในการผลิตบัณฑิต จํานวน ๓๐ คน
คHาใชSจHายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๑ คน/ปPการศึกษา
คHาใชSจHายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย ๑ คน/หลักสูตร
รายรับจากคHาธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย ๑ คน/หลักสูตร

บาท/ตอปBการศึกษา
๔๘๗,๕๐๐
๑๘๖,๙๐๔
๒๔๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๖๗,๘๑๔
๒๗๑,๒๕๓
๑๙๔,๒๙๒

(๒) รายไดSจากคHาธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลําดับ
รายได0
๑ คHาธรรมเนียมการศึกษา/คHาหนHวยกิต
๒ ทุนภายนอกหรือรายไดSที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๓. อื่นๆ (ระบุ)

บาท/ปB/หลักสูตร
๔๘,๕๗๓

๒.๗ ระบบการศึกษา
การศึกษาในระบบ
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข0ามหาวิทยาลัย
เปUนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. โครงสร0างหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร0างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุHมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๒. กลุHมวิชาภาษา
๓. กลุHมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุHมวิชาพื้นฐาน
๒. กลุHมวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๕

จํานวน
๓๐
๑๓
๙
๘
๑๐๔
๔๐
๖๔
๖

๑๔๐ หนวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
หนHวยกิต
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา ประกอบดSวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ในแตHละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสยHอภาษาไทย
หนHวยกิตของแตHละรายวิชาระบุจํานวนหนHวยกิตรวมไวSหนSาวงเล็บ สHวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชั่วโมงของการ
เรียนการสอนแบบบรรยายและจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตHอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา โดยกําหนด ดังนี้
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบดSวย
สัญลักษณ ๗ ตัว แบHงเปUน ๒ สHวน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เปUนอักษรยHอชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดSแกH
มม : MU หมายถึง
รายวิชาที่จัดรHวมระหวHางทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University)
รม
: RA หมายถึง
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
วท
: SC หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร
(Faculty of Science)
สม
: SH หมายถึง
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
(Faculty of Social Science and Humanities)
ศศ
: LA หมายถึง
คณะศิลปศาสตร
(Faculty of Liberal Arts)
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เปUนอักษรยHอของภาควิชา/ชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
อักษรยอที่การจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (รม :
RA)
กม : PD หมายถึง กุมารเวชศาสตร (Pediatrics)
คร : ID หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนรHวมกันระหวHางภาควิชา
(Integrated Department Studies)
จษ : OP หมายถึง จักษุวิทยา (Ophthalmology)
จว : PC หมายถึง จิตเวชศาสตร (Psychiatry)
นว : FO หมายถึง นิติเวชศาสตร (Forensics)
พธ : PA หมายถึง พยาธิวิทยา (Pathology)
รส : RD หมายถึง รังสีวิทยา (Radiology)
วค : FM หมายถึง เวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine)
วฉ : ER หมายถึง เวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
วฟ : RM หมายถึง เวชศาสตรฟš›นฟู (Rehabilitation Medicine)
วส : AS หมายถึง วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
๑๖
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OG
MD
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เวชศาสตรชุมชน (Community Medicine)
ศัลยศาสตร (Surgery)
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (Obstetrics-Gynecology)
อายุรศาสตร (Medicine)
ออรโธป\ดิกส (Orthopedics)

อักษรยอที่การจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร (วท : SC)
คร : ID หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนรHวมกันระหวHางภาควิชา
(Integrated Departmental Studies)
คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร (Mathematics)
คม : CH หมายถึง เคมี (Chemistry)
ชค : BC หมายถึง ชีวเคมี (Biochemistry)
ชว : BI หมายถึง ชีววิทยา (Biology)
ฟส : PY หมายถึง ฟ\สิกส (Physics)
อักษรยอที่การจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (สม : SH)
สค : SS หมายถึง สังคมศาสตร (Social Science)
มน : HU หมายถึง มนุษยศาสตร (Humanities)
อักษรยอที่การจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร (ศศ : LA)
ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย (Thai Language)
ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English Language)
ข. ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรยอของรายวิชา
 เลขตัวหนSา
หมายถึง ระดับชั้นปP ที่กําหนดใหSศึกษารายวิชานั้น ๆ
 เลข ๒ ตัวทSาย หมายถึง ลําดับที่ของการเป\ดรายวิชาในแตHละหมวดหมูH ของรายวิชานั้นๆ เพื่อไมHใหSตัวเลข
ซ้ําซSอนกัน
 ตัวอยHาง รมวฉ ๒๐๓ หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย
หมายถึง
รายวิชาเวชศาสตรฉุกเฉินของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉินเปUนผูSรับผิดชอบ เปUนรายวิชาที่เป\ดเปUนลําดับที่ ๓
ของนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยชั้นปP ๒

๑๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘
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มคอ ๒

 ความหมายของจํานวนหนวยกิตรวม ตามตัวอยHาง ๕ (๒-๖-๗) ใหSความหมายของตัวเลขดังนี้
- ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จํานวนหนHวยกิตรวม
- ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีที่ใชSเวลาตHอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา
- ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติที่ใชSเวลาฝhกหรือทดลอง/การฝhกงานหรือการฝhก
ภาคสนามตHอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา
- ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดSวยตนเองที่ใชSเวลาตHอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา
โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
-> การศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงตHอสัปดาห ใชSเวลาในการศึกษาดSวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตHอสัปดาห
-> การศึกษาภาคปฏิบัติที่ใชSเวลาฝhกหรือทดลอง/การฝhกงานหรือการฝhกภาคสนาม ๒-๖ ชั่วโมงตHอสัปดาห
ใชSเวลาในการศึกษาดSวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตHอสัปดาห
ชื่อรายวิชา เรียงตามหมวดวิชา ไดSแกH หมวดวิชาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามลําดับดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หนวยกิต

๑. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- รายวิชาแกน (มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด)
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103

จํานวน ๑๓
จํานวน ๗

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development

- รายวิชาแกน (คณะฯ กําหนด)
สมสค
SHSS
สมสค
SHSS
สมมน
SHSS

๑๔๔
144
๒๕๐
250
๑๒๕
125

๒. กลุมวิชาภาษา
ศศภอ
๑๐๓
LAEN
103

หนวยกิต
หนHวยกิต

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)

จํานวน ๖ หนHวยกิต

หลักการสื่อสาร
Principle of Communication
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข
Public Health Laws and Regulations
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Code of Ethics
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
English Level 1
๑๘

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
จํานวน ๙ หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘
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มคอ ๒

ศศภอ
๑๐๔
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN
104
English Level 2
ศศภอ
๑๐๕
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN
105
English Level 3
ศศภอ
๑๐๖
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN
106
English Level 4
(เรียน ๒ วิชา จํานวน ๖ หนวยกิต จัดกลุมการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ)
ศศภท
๑๐๐
ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH
100
Arts of Using Thai Language in Communication

๓ (๒-๒-๕)

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (รายวิชาที่จัดใหSเปUนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป)

จํานวน ๘ หนวยกิต

วทคร
SCID
วทชว
SCBI
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY

๑๑๑
111
๑๑๖
116
๑๗๐
170
๑๕๙
159

เทคนิคการเรียนรูS
Learning Techniques
ชีววิทยาขั้นแนะนํา
Introductory Biology
คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐานที่ใชSไดS
Applicable basic Mathematics and Statistics
ฟ\สิกสมูลฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Elementary Physics for Health Science

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาพื้นฐาน
วทคม
๑๑๒
SCCH
112
วทคม
๑๑๙
SCCH
119
วทชว
๑๑๗
SCBI
117
วทกว
๑๐๑
SCAN
101

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๑๐๔ หนวยกิต
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
หลักมูลของชีวิต
Foundation of life
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic anatomy
๑๙

๔๐ หนHวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๒(๑.๕-๑-๓.๕)
๓ (๒-๓-๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

วทคม
SCCH
วทฟส
SCPY
วทสร
SCPS
วทชค
SCBC
วทพย
SCPA
วทคร
SCID
วทภส
SCPM
วทจช
SCMI
ศศภอ
LAEN
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๑๒๑
121
๑๑๐
110
๒๐๒
202
๒๐๖
206
๒๐๒
202
๒๔๖
246
๒๐๒
202
๒๐๖
206
๒๖๒
262
๓๐๘
308
๓๐๙
309
๒๐๓
203
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เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการฟ\สิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology
เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
Basic Cell and Molecular Medicine
เภสัชวิทยาพื้นฐาน
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย
Medical Microbiology & Parasitology
การฟ„งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for communication
ระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Research Methodology for Paramedic
ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Epidemiology for Paramedic
หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย
Basic Medical Procedure

๒๐

มคอ ๒

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

๒. กลุมวิชาเฉพาะ
รมวฉ
๒๐๑
RAER
201
รมวฉ
๒๐๒
RAER

202

รมวฉ

๒๐๔

RAER

204

รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ

๓๐๑
301
๓๐๒
302
๓๐๓
303
๓๐๔

RAER

304

รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๓๐๕
305
๓๐๖
306
๓๐๗
307
๓๑๐
310
๓๑๑
311
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ระบบการแพทยฉุกเฉิน
Emergency Medical System
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๑
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 1
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๒
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 2
การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Service 1
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Care 1
การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๑
Emergency Care in Trauma 1
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๓
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 3
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Basic Life Support
การแปลผลคลื่นไฟฟ…าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
EKG Interpretation for Paramedic
การยกและการเคลื่อนยSาย
Lifting and Moving
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นสูง ๑
Advanced Life Support 1
หัตถการขั้นสูงทางการแพทย
Advanced Medical Procedure

๒๑

มคอ ๒

๖๔ หนHวยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๓๑๒
312
๓๑๓
313
๔๐๑
401
๔๐๒
402
๔๐๓
403
๔๐๔
404
๔๐๕
405
๔๐๖
406
๔๐๗
407
๔๐๘
408
๔๐๙
409
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นิติเวชศาสตรทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Forensic Medicine for Paramedic
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๑
Emergency Medical Field Work 1
การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Service 2
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Care 2
การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๒
Emergency Care in Trauma 2
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นสูง ๒
Advanced Life Support 2
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉินในสาธารณภัย
Emergency Care in Mass Casualty Incident
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๒
Emergency Medical Field Work 2
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๓
Emergency Medical Field Work 3
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๔
Emergency Medical Field Work 4
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๕
Emergency Medical Field Work 5

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๐๔
104

มคอ ๒

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๐-๑๒-๓)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๖ หนวยกิต
แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
Aerobics for Health
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
เสริมสรSางสมรรถภาพทางกาย
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)

๒๒
วกศท

๑๐๕

ฟุตบอล

๑ (๐-๒-๑)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

SPGE
วกสท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

105
๑๐๙
109
๑๑๐
110
๑๑๑
111
๑๑๒
112
๑๑๓
113
๑๑๔
114
๒๐๕
205
๓๑๔
314
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Soccer
วHายน้ํา
Swimming
บาสเกตบอล
Basketball
วอลเลยบอล
Volleyball
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
แบดมินตัน
Badminton
ภาษาอังกฤษสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๑
English for Paramedic 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๒
English for Paramedic 2

นอกจากรายวิชาข0างต0นแล0ว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่นๆ ที่เปIดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

๒๓
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา

มคอ ๒

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นปBที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
วทคม
SCCH
วทชว
SCBI
ศศภท
LATH
วทชว
SCBI
ศศภอ
LAEN
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE

๑๑๒
112
๑๗๐
170
๑๑๙ **
119
๑๑๗
117
๑๐๐ **
100
๑๑๖
116
๑๐๓-๑๐๕*
104-105
๑๐๒**
102
๑๐๑ ***
101
๑๐๓ ***
103

มคอ ๒

จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
เคมีทั่วไป
General Chemistry
คณิตศาสตรและสถิติศาสตรพื้นฐานที่ใชSไดS
Applicable Basic Mathematics and Statistics
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
หลักมูลของชีวิต
Foundation of life
ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of using Thai language in communication
ชีววิทยาขั้นแนะนํา
Introductory Biology
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓
English Level 1-3
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)

๒(๑.๕-๑-๓.๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

รวม ๑๙ หนวยกิต
* จัดกลุHมเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ วิชา
** จัดการเรียนการสอนตHอเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาตSนเทHานั้น
*** จัดการเรียนการสอนตHอเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเทHานั้น

๒๔
ชั้นปBที่ ๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
วทกว
SCAN
สมสค
SHSS
มมศท
MUGE
วทคม
SCCH
ศศภอ
LAEN
มมศท
MUGE
วทฟส
SCPY
วทฟส
SCPY
วทคร
SCID
ศศภท
LATH
มมศท
MUGE
วทคม
SCCH

๑๐๑
101
๑๔๔
144
๑๐๑ ***
101
๑๒๑
121
๑๐๔-๑๐๖*
104-106
๑๐๓ ***
103
๑๕๙
159
๑๑๐
110
๑๑๑
111
๑๐๐ **
100
๑๐๒ **
102
๑๑๙ **
119

กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic anatomy
หลักการสื่อสาร
Principle of Communication
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
เคมีอินทรียพื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔
English Level 2-4
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
Arts and Science for Human Development
ฟ\สิกสมูลฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Elementary Physics for Health Science
ปฏิบัติการฟ\สิกสทั่วไป
General Physics Laboratory
เทคนิคการเรียนรูS
Learning Techniques
ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of using Thai language in communication
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
Social Studies for Human Development
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory

๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๑)
รวม ๒๐ หนวยกิต

* จัดกลุHมเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ วิชา
** จัดการเรียนการสอนตHอเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาตSนเทHานั้น
*** จัดการเรียนการสอนตHอเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเทHานั้น

๒๕
ชั้นปBที่ ๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
ศศภอ
LAEN
วทชค
SCBC
วทพย
SCPA
วทคร
SCID
สมสค

๒๖๒
262
๒๐๖
206
๒๐๒
202
๒๔๖
246
๒๕๐

SHSS
รมวฉ
RAER
รมวฉ

250
๒๐๑
201
๒๐๒

RAER

202

การฟ„งและการพูดเพื่อการสื่อสาร
Listening and Speaking for Communication
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology
เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
Basic Cell and Molecular Medicine
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขSองกับการแพทย
และสาธารณสุข
Public Health Laws and Regulation
ระบบการแพทยฉุกเฉิน
Emergency Medical System
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๑
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 1

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)

รวม ๑๗ หนวยกิต

๒๖
ชั้นปBที่ ๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒

วทภส
SCPM
วทจช
SCMI
สมมน
SHHU
วทสร
SCPS
รมวฉ
RAER
รมวฉ

๒๐๒
202
๒๐๖
206
๑๒๕
125
๒๐๒
202
๒๐๓
203
๒๐๔

RAER

204

จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
๓ (๓-๐-๖)

เภสัชวิทยาพื้นฐาน
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย
Medical Microbiology & Parasitology
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Code of Ethics
สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology
หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย
Basic Medical Procedure
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๒
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 2

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)

รวม ๑๗ หนวยกิต

๒๗
ชั้นปBที่ ๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ

๓๐๑
301
๓๐๒
302
๓๐๓
303
๓๐๔

RAER

304

รมวฉ
RAER
รมวฉ

๓๐๕
305
๓๐๖

RAER
รมวฉ
RAER

306
๓๐๗
307

การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Service 1
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Care 1
การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๑
Emergency Care in Trauma 1
การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ๓
History Interview and Physical Examination for
Paramedic 3
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Basic Life Support
การแปลผลคลื่นไฟฟ…าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย
EKG Interpretation for Paramedic
การยกและการเคลื่อนยSาย
Lifting and Moving
เลือกเสรี

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

รวม ๑๙ หนวยกิต

๒๘
ชั้นปBที่ ๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๓๐๘
308
๓๐๙
309
๓๑๐
310
๓๑๑
311
๓๑๒
312
๓๑๓
313

ระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Research Methodology for Paramedic
ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Epidemiology for Paramedic
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นสูง ๑
Advanced Life Support 1
หัตถการขั้นสูงทางการแพทย
Advanced Medical Procedure
นิติเวชศาสตรทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
Forensic Medicine for Paramedic
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๑
Emergency Medical Field Work 1
เลือกเสรี

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)

รวม ๑๘ หนวยกิต

๒๙
ชั้นปBที่ ๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๔๐๑
401
๔๐๒
402
๔๐๓
403
๔๐๔
404
๔๐๕
405
๔๐๖
406

การบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Service 2
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Care 2
การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๒
Emergency Care in Trauma 2
การชHวยฟš›นคืนชีพขั้นสูง ๒
Advanced Life Support 2
การดูแลผูSปtวยฉุกเฉินในสาธารณภัย
Emergency Care in Mass Casualty Incident
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๒
Emergency Medical Field Work 2
เลือกเสรี

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๐-๑๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
รวม ๑๘ หนวยกิต

ชั้นปBที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา)
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER
รมวฉ
RAER

๔๐๗
407
๔๐๘
408
๔๐๙
409

การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๓
Emergency Medical Field Work 3
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๔
Emergency Medical Field Work 4
การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๕
Emergency Medical Field Work 5

๔(๐-๑๖-๔)
๔(๐-๑๖-๔)
๔(๐-๑๖-๔)

รวม ๑๒ หนวยกิต
๓๐
๓.๒ ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

๑. พญ.ยุวเรศมคฐ
รองศาสตราจารย
สิทธิชาญบัญชา*
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๑๒๐๑๐๐๖๕๗๔

สถาบันการศึกษา
ที่สําเร็จ

- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) - คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง - คณะแพทยศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแกHน
สาขาอายุรศาสตร
- วว.(อายุรศาสตร)
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกHน
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว) - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อว. (เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น*
อาจารย
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตร
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๓๙๒๐๑๐๐๙๐ XXXX
- วว.(เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. พญ.สาทริยา ตระกูลศรี ผูSชHวยศาสตราจารย - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
ชัย
มหาวิทยาลัย
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- วว.(อายุรศาสตร)
- วิทยาลัยแพทยศาสตร
๓๑๐๐๖๐๐๗๐ XXXX
พระมงกุฎเกลSา
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว) - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อว. (เวชศาสตรฉุกเฉิน)
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว.(อนุสาขาเภสัชวิทยา
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
คลินิกและพิษวิทยา)
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิป\ รอง
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ศาสตราจารย
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว. (ศัลยศาสตรทั่วไป)
๓๑๐๐๙๐๕๔๐ XXXX
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาลัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
Vascular Technology & และการแพทยดิอิมพีเรียล ประเทศ
Medicine
อังกฤษ
- วว. (ศัลยศาสตรโรคหลอด - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
เลือด)
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๑

ปBที่สําเร็จ
๒๕๓๙
๒๕๔๐

๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๗
๒๕๕๓
๒๕๓๙
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๕๕
๒๕๒๗
๒๕๓๓
๒๕๕๐

๒๕๕๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

มคอ ๒

สถาบันการศึกษา
ที่สําเร็จ

๕. นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ ผูSชHวยศาสตราจารย - พ.บ.
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๑๐๑๗๐๐๓๒ XXXX
- วว. (ศัลยศาสตรทั่วไป)

๒๕๓๖

๖. นพ.ป\ยะ สมานคติวัฒน รอง
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ศาสตราจารย
๓๑๐๐๖๐๒๕๗ XXXX

๒๕๒๑
๒๕๒๓

๗. เรืออากาศเอก นายแพทย ผูSแทน อศป.
อัจฉริยะ แพงมา
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
๓๔๐๐๑๐๐๔๘XXXX

- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว. (ศัลยศาสตรทรวงอก) - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ.
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรเวชศาสตรการบิน - กองทัพอากาศ
- อว. (เวชศาสตรครอบครัว) - แพทยสภาแหHงประเทศไทย

ปBที่สําเร็จ

๒๕๔๑

๒๕๒๙
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๔๔

หมายเหตุ * อาจารยผูSรับผิดชอบหลักสูตร , ** อศป. คณะอนุกรรมการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาและฝhกอบรมผูS
ปฏิบัติการ และการใหSประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกHผูSผHานการศึ ก ษาหรื อ ฝh ก อบรม

๓๒
๓.๒.๒ จํานวนอาจารยประจําจากคณะตางๆ ดังนี้
(๑) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

จํานวน ๔๐ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(๒) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓ จํานวนอาจารยพิเศษจากโรงพยาบาลสมทบ และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒๐
๒๐
๔๐
๓๐

คน
คน
คน
คน

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝXกงาน)
หลักสูตรไดSจัดใหSมีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณการฝhกปฏิบัติ การเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ซึ่ง
หมายถึง การศึกษาและฝhกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณจริง ไดSแกH ศูนยสั่งการการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หนHวยรถกูSชีพ
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในโรงพยาบาลศูนย เปUนตSน ทั้งนี้ โดยมีอาจารยแพทยเปUนผูSดูแลใหSคําปรึกษาอยHางเพียงพอกับนักศึกษา
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณฝXกปฏิบัติงาน/ฝXกภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรูS
ประสบการณฝhกปฏิบัติงาน/ฝhกภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(๑) มีความรูSความสามารถ ทักษะที่ดีในการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การดูแลระหวHาง
การนําสHง
การติดตHอประสานงาน และการสHงตHอผูSปtวยมายังสถานพยาบาลอยHางปลอดภัยภายใตSคําสั่งของแพทย
อํานวยการ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเพิ่มเติมและอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปtวยฉุกเฉินของ
ประเทศไทย
(๒) มีทักษะความสามารถในการทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวขSองกับการดูแลผูSปtวย
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาองคความรูSเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
ในประเทศไทย
(๓) มีทักษะความสามารถที่ดีในการประสานงานและทํางานรHวมกับบุคลากรการแพทยฉุกเฉินอื่นๆ
ที่จุดเกิดเหตุไดSเปUนอยHางดี
(๔) มีทักษะความเปUนผูSนําของทีมกูSชีพ สามารถแกSป„ญหาเฉพาะหนSาและบริหารจัดการสถานการณตHางๆ
ไดSเหมาะสม
(๕) มีความสามารถในการเก็บตัวชี้วัดของหนHวยกูSชีพ สามารถวิเคาระหขSอมูลเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งนําไปสูH
การพัฒนาของหนHวยกูSชีพตHอไป
(๖) มีสมรรถภาพทางรHางกายและจิตใจที่พรSอมปฏิบัติงานและมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางรHางกายและจิตใจของตนเองไดSเปUนอยHางดี
(๗) เผยแพรHองคความรูSทางการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลใหSกับบุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน
อื่นๆ หรือประชาชนทั่วไปไดSเปUนอยHางดี มีทักษะความเปUนครู สามารถถHายทอดองคความรูSที่มีอยูH
ไปยังบุคคลอื่นไดS
(๘) พัฒนาองคความรูSของตนเองใหSทันสมัยอยูHตลอดเวลา
๓๓

๔.๒ ชวงเวลาการฝXกประสบการณภาคสนาม ตามข0อ ๔.๑ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

ชั้นปB
๓
๔
๔
๔
๔

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จํานวนหนวยกิต/
สัปดาหที่ศึกษา
๓ (๐-๑๒-๓)

รายวิชา
รมวฉ ๓๑๓ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๑
RAER 313 Emergency Medical Field Work 1
รมวฉ ๔๐๖ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๒
RAER 406 Emergency Medical Field Work 2
รมวฉ ๔๐๗ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๓
RAER 407 Emergency Medical Field Work 3
รมวฉ ๔๐๘ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๔
RAER 408 Emergency Medical Field Work 4
รมวฉ ๔๐๙ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๕
RAER 409 Emergency Medical Field Work 5

มคอ ๒

หมายเหตุ

๓ (๐-๑๒-๓)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๔.๓ การจัดตารางเวลา และตารางสอน
ชั้นปB
๓
๔
๔
๔
๔

รายวิชา
รมวฉ ๓๑๓ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๑
RAER 313 Emergency Medical Field Work 1
รมวฉ ๔๐๖ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๒
RAER 406 Emergency Medical Field Work 2
รมวฉ ๔๐๗ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๓
RAER 407 Emergency Medical Field Work 3
รมวฉ ๔๐๘ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๔
RAER 408 Emergency Medical Field Work 4
รมวฉ ๔๐๙ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๕
RAER 409 Emergency Medical Field Work 5

ตารางสอนและจํานวนชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวน ๓ หนHวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ ๑
จํานวน ๓ หนHวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐ ชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐ ชั่วโมง
ภาคการศึกษาที่ ๒
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐ ชั่วโมง

๓๔
๕. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ0ามี)
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

หลักสูตรกําหนดใหSนักศึกษาเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ๓ หนHวยกิตใน
ภาคทฤษฎี และทํางานวิจัยทางดSานการแพทยฉุกเฉิน ๑ เรื่องตHอนักศึกษา ๓ คน
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู0
นักศึกษามีความรูSความเขSาใจในกระบวนการวิจัย และสามารถทําวิจัยเบื้องตSนเพื่อนําไปใชSในการแกSป„ญหาหรือ
พัฒนางานดSานการแพทยฉุกเฉินไดS
๕.๓ ชวงเวลา
เรียนทฤษฎีในชั้นปPที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ และทําวิจัยในชHวงชั้นปPที่ ๔
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๒ หนHวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
(๑) จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน
(๒) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการในการศึกษาวิจัยใหSกับนักศึกษาเปUนรายบุคคล ตั้งแตHชั้นปPที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
(๓) อาจารยที่ปรึกษา ใหSคําปรึกษาในการเลือกหัวขSอการวิจัย การเขียนเคSาโครงการวิจัย และติดตาม
การศึกษาวิจัยของนักศึกษา จนเขียนรายงานการวิจัยแลSวเสร็จในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปPที่ ๔
(๔) จัดเวทีใหSนักศึกษาไดSนําเสนอผลการวิจัยตHออาจารยและเพื่อนนักศึกษา
(๕) อาจารยที่ปรึกษาใหSขSอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยที่มีประโยชนตHอการพัฒนางานและวิชาชีพ
เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน
(๖) นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปPของนักปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency
Medicine Technique Annual Conference : EMTAC) ซึ่งจัดเปUนประจําทุกๆ ปP
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
(๑) ประเมินความกSาวหนSาในการศึกษาวิจัย โดยใชSแบบประเมินกระบวนการวิจัย
(๒) ประเมินความสนใจและความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย โดยการบันทึกของอาจารยที่ปรึกษา
(๓) ประเมินพัฒนาการของผูSเรียน โดยใชS Portfolio
(๔) ประเมินรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย

๓๕
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู0 กลยุทธการสอน และการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
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คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ ด0านบุคลิกภาพ
- แตHงกายสุภาพถูกกฎระเบียบและพรSอม
สําหรับการปฏิบัติงาน
- นําเสนอขSอมูลทางวิชาการอยHางมั่นใจ
- มนุษยสัมพันธดี ทํางานกับบุคคลอื่นไดS
เปUนอยHางดี

มคอ ๒

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแตHงกายในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน
- อบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
- มีรูปแบบการสังเกตการณและแนะนําเทคนิคการนําเสนอทางวิชาการของ
อาจารยผูSสอนและเพื่อนนักศึกษา
- จัดทําแบบประเมินดSานบุคลิกภาพของนักศึกษาโดยประเมินทั้งจากอาจารย
ผูSสอน เพื่อนรHวมชั้นเรียนและผูSรHวมงานในการฝhกปฏิบัติงานและมีการ
สะทSอนขSอมูลกลับไปยังนักศึกษาเพื่อการปรับปรุง
๑.๒ ด0านภาวะผู0นํา
- สHงเสริมการเขSารHวมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจเพื่อชHวยใหS
- มีความรับผิดชอบตHอหนSาที่ที่ไดSรับ
นักศึกษาทํางานรHวมกับผูSอื่นเพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการ
มอบหมาย
เปUนผูSนํา
- เรียนและปฏิบัติงานตรงตHอเวลา
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุHมเพื่อใหSนักศึกษามีโอกาสแสดงความเปUน
- กลSาตัดสินใจ ยอมรับฟ„งความเห็นของ ผูSนํา
เพื่อนรHวมงาน
- ฝhกวินัยในการตรงตHอเวลาในการเขSาชั้นเรียนและมีบทลงโทษที่ชัดเจน
- ประสานการทํางานกับบุคคลอื่นไดSดี
- สHงเสริมกิจกรรมชมรมตHางๆ
๑.๓ ด0านจิตอาสา
- สHงเสริมใหSนักศึกษาเขSารHวมกิจกรรมบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษของ
- นักศึกษาสนใจและเขSารHวมกิจกรรมของ คณะและมหาวิทยาลัย
คณะและมหาวิทยาลัยสม่ําเสมอ
- สHงเสริมใหSนักศึกษาเขSารHวมกิจกรรมบริการวิชาการของแหลHงฝhกปฏิบัติงานที่
- นักศึกษามีการจัดกิจกรรมและเขSารHวม เกี่ยวขSอง
กิจกรรมที่เกี่ยวขSองจิตอาสาเปUนประจํา - สHงเสริมใหSนักศึกษาจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตามความสมัครใจ
- สHงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกHสังคมของนักศึกษา
๑.๔ มีทักษะการเรียนรู0ด0วยตนเอง
- สHงเสริมการเรียนรูSทักษะการใชSเวชศาสตรเชิงประจักษในการคSนควSาศึกษา
- มีทักษะการคSนควSาขSอมูลทางวิชาการ หาความรูS
ดSวยตนเอง
- สHงเสริมการเรียนการสอนดSวยหลักฐานทางวิชาการใหมH ๆ
- มีทักษะในการทํางานวิจัยที่ดี
- กําหนดใหSนักศึกษาทํางานวิจัย 1 ฉบับตHอนักศึกษา 3 ราย
- พัฒนาองคความรูSของตนเองตาม
- มอบหมายงานหรือโครงงานใหSนักศึกษาไปคSนควSาดSวยตนเองและนําเสนอ
หลักฐานเชิงประจักษ
ผลงาน
๓๖
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแตละด0าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ ๒

(๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
(๒)ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดการกับป„ญหาในการดํารงชีพและการทํางานไดS
(๓) มีวินัยซื่อสัตยสุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม
(๔) เปUนแบบอยHางที่ดีตHอผูSอื่น ทั้งในดSานดํารงตนและการปฏิบัติงาน
(๕) เคารพกฎหมาย สิทธิ และรับฟ„งความคิดเห็นของผูSอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคHาและศักดิ์ศรี
ของความเปUนมนุษย
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรรHวมกับการอภิปรายกลุHมเกี่ยวกับป„ญหาดSานอื่น ๆ ของผูSปtวยที่
นอกเหนือจากป„ญหาสุขภาพและหาแนวทางแกSไข
(๒) สHงเสริมใหSทุกรายวิชามีการบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเขSาไปรHวมกับการเรียนรูSดSานการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(๓) เรียนรูSจากประสบการณตรงสถานการณจําลองและกรณีศึกษา
(๔) การเปUนแบบอยHางที่ดีดSานคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย
๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) ประเมินการเขSารHวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมของนักศึกษา
(๒) มีการประเมินดSานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระหวHางการเรียนและการปฏิบัติงานโดย
อาจารยผูSสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูSรHวมงานและจากนักศึกษาคนอื่น
(๓) ประเมินการเขSารHวมกิจกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
(๔) สังเกตพฤติกรรมการมีสHวนรHวมในการทํากิจกรรมกลุHม การปฏิบัติงาน
(๕) ใหSผูSใชSบัณฑิตประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
๒.๒ ความรู0
๒.๒.๑ผลการเรียนรู0ด0านความรู0
(๑) มีความรูSความเขSาใจในสาระสําคัญดSานวิทยาศาสตร วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวขSอง
(๒) มีความรูSความเขSาใจองคความรูSและสาระสําคัญในศาสตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย สามารถบูรณา
การและประยุกตกับศาสตรที่เกี่ยวขSองไดSอยHางกวSางขวางและเปUนระบบ
(๓) มีความรูSความเขSาใจสาระที่สําคัญในกระบวนการแสวงหาความรูS การจัดการความรูS และติดตาม
งานวิจัยและความรูSใหมHที่เกี่ยวขSองกับการแกSป„ญหาและการตHอยอดความรูSในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย
(๔) มีความรูSความเขSาใจและตระหนักในกฎหมาย กฎ และคําสั่งที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทยซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
๓๗

๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0
(๑) บรรยายในชั้นเรียน
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(๒) เรียนกลุHมยHอยการฝhกปฏิบัติในหSองปฏิบัติการ และการนําเสนอตัวอยHางผูSปtวยที่นHาสนใจโดยใหSผูSเรียน
มีสHวนรHวมในการเรียนรูSอภิปราย
(๓) การเรียนโดยใชSสถานการณจําลองทั้งในชั้นเรียนและแหลHงฝhกงาน
(๓) เรียนรูSจากสถานการณจริงหรือกรณีศึกษาเพื่อใหSมีประสบการณตรง
(๔) มอบหมายงาน การศึกษาคSนควSาดSวยตนเองใหSนักศึกษาเรียนรูSวิธีคSนหาขSอมูลจากแหลHงความรูSตHางๆ
(๕) ใชSสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสHงเสริมการเรียนรูS
ดSวยตนเองของนักศึกษา
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0
ประเมินจากทั้งจากผูSสอน ผูSเรียน เพื่อนนักศึกษา และอาจารยจากแหลHงฝhกปฏิบัติงาน
(๑) การสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแตHละรายวิชา
(๒) การประเมินการนําเสนอหนSาชั้นเรียน
(๓) การประเมินรายงานของผูSปtวยหรือการปฏิบัติการ
(๔) การทดสอบปากเปลHาและขSางเตียงผูSปtวย
(๕) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(๖) ประเมินพัฒนาการของผูSเรียนโดยใชSPortfolio
(๗) ประเมินความรูSความสามารถของบัณฑิตจากผูSใชSบัณฑิต
(๘) การสอบรับรองความรูSความสามารถเพื่อรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
๒.๓ ทักษะทางปLญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา
(๑) สามารถสืบคSนขSอเท็จจริง ทําความเขSาใจ และประเมินขSอมูลสารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานใหมHๆ
จากแหลHงขSอมูลที่หลากหลายไดS และนําขSอมูลไปใชSในการแกSป„ญหาและพัฒนางานไดS
(๒) สามารถคิดวิเคราะหอยHางเปUนระบบ และใหSขSอเสนอแนะอยHางสรSางสรรค โดยใชSองคความรูS
ประสบการณภาคสนาม และผลกระทบจากการตัดสินใจที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย
(๓) สามารถใชSทักษะ และความเขSาใจอันถHองแทSในเนื้อหาสาระการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(๔) สามารถพัฒนาแนวทางใหมH เพื่อแกSไขป„ญหาในการปฏิบัติงานประจําใหSสอดคลSองกับสถานการณ
และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

๓๘
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา
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(๑) อภิปรายกลุHมโดยเนSนการฝhกกระบวนการคิด ไดSแกH ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานการคิดแกSป„ญหา
การคิดอยHางมีวิจารณญาณการคิดสรSางสรรคและการคิดอยHางเปUนระบบแบบองครวม
(๒) การศึกษาคSนควSาดSวยตนเองโดยใชSแหลHงขSอมูลที่มีหลักหลักฐานทางวิชาการมากที่สุด
(๓) การฝhกปฏิบัติและการฝhกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง ภายใตSการดูแลของอาจารยผูSสอน
อยHางเหมาะสม
(๔) การทํางานวิจัยดSานการแพทยฉุกเฉิน
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา
(๑) ประเมินการทํากิจกรรมการอภิปรายกลุHมของนักศึกษา
(๒) ประเมินผลการเขียนรายงานผูSปtวยหรือรายงานการออกปฏิบัติการ
(๓) การประเมินการฝhกปฏิบัติและการฝhกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงโดยอาจารยผูSควบคุม
(๔) ประเมินงานวิจัยของนักศึกษา
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยHางสรSางสรรคกับผูSรับบริการ ผูSรHวมงาน ผูSบังคับบัญชา
และผูSเกี่ยวขSอง
(๒) สามารถทํางานเปUนทีมไดSทั้งในบทบาทสมาชิก และผูSนําในระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบบริการ
สาธารณสุขที่เกี่ยวขSอง
(๓) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูSนําในสถานการณที่ไมHชัดเจน และตSองการใชSนวัตกรรมใหมHๆ ในการ
แกSป„ญหาไดSอยHางเหมาะสมโดยพื้นฐานของตนเองและกลุHม
(๔) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูSอยHางตHอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) การเรียนกลุHมยHอยอภิปรายกลุHมและมอบหมายการทํางานเปUนกลุHม
(๒) ฝhกปฏิบัติงานที่หSองฉุกเฉิน หอผูSปtวย ศูนยกูSชีพ และหนHวยกูSชีพนอกโรงพยาบาล ซึงตSองทํางาน
รHวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ เชHน พยาบาลอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย พนักงานฉุกเฉิน
การแพทยเจSาหนSาที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย เพื่อฝhกทักษะการทํางานเปUนทีมทั้งในบทบาทของ
ผูSนําและผูSตาม
(๓) การเขียนรายงานผูSปtวยหรือรายงานการออกปฏิบัติการ
๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินความสามารถในการทํางานเปUนทีมและมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรHวมงาน โดยประเมินจาก
อาจารย ผูSรHวมงาน เพื่อนนักศึกษา และรายงานพฤติกรรมที่ผิดปกติ (Incidental report)
(๒) ประเมินความรับผิดชอบในการเขSาเรียนและปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและรายกลุHม
(๓) ประเมินจากผลงานกลุHม

๓๙
๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
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๒.๕.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถศึกษา ทําความเขSาใจในประเด็นป„ญหา เลือก และประยุกตใชSเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยไดSอยHางเหมาะสม ในการศึกษาคSนควSา
และเสนอแนะแนวทางในการแกSป„ญหา
(๒) สามารถสื่อสารไดSอยHางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และวิธีการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวขSอง รวมทั้ง
เลือกวิธีใชSรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับกลุHมบุคคลที่แตกตHางไดS
(๓) ใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขSอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขSอมูลสารสนเทศ
อยHางสม่ําเสมอ
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) บรรยายในชั้นเรียน
(๒) การอภิปรายกลุHม โดยเนSนใหSนักศึกษาไดSคSนควSาและใชSขSอมูลสารสนเทศในการแกSไขป„ญหา
(๓) การนําเสนอขSอมูลทางวิชาการ ตัวอยHางผูSปtวย กรณีศึกษาการออกปฏิบัติงาน งานวิจัยทางการแพทย
ฉุกเฉิน โดยใชSเทคนิค รูปแบบและสื่อการนําเสนอที่นHาสนใจและทันสมัย
(๔) การเขียนรายงานผูSปtวยที่เนSนการสืบคSนขSอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย
๒.๕.๓กลยุทธการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินผลการอภิปรายกลุHมของนักศึกษา
(๒) ประเมิน เทคนิครูปแบบและสื่อการนําเสนอของนักศึกษา
(๓) ประเมินทักษะการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูS
(๔) ประเมินการเขียนรายงานผูSปtวย
๒.๖ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ
๒.๖.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(๑) มีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ไดSตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอก
สถานพยาบาลและในสถานพยาบาลไดSอยHางสอดคลSองกับสภาพป„ญหา
(๒) สามารถดําเนินมาตรการป…องกันการเจ็บปtวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไดSทั้งในระดับบุคคลและชุมชนไดS
(๓) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวขSอง
(๔) บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทSองถิ่นหรือพื้นที่ไดS

๔๐
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๒.๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใช0ในการทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(๑) ปฏิบัติงานในหSองฉุกเฉิน หอผูSปtวย ศูนยรถพยาบาล ศูนยสั่งการและหนHวยกูSชีพฉุกเฉิน
ในการใหSบริการ รักษาพยาบาลและนําสHงผูSปtวยฉุกเฉินภายใตSการดูแลของอาจารยอยHางใกลSชิด
(๒) การศึกษาดูงานในหนHวยงานหรือองคกรที่ทํางานเกี่ยวขSองกับการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
(๓) การทําโครงการพิเศษในขณะที่นักศึกษาออกฝhกทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ เชHน โครงการป…องกัน
การเจ็บปtวยฉุกเฉินในชุมชน เปUนตSน
(๔) เก็บตัวชี้วัดและพัฒนาคุณภาพของศูนยสั่งการและการแพทยฉุกเฉินในระดับทSองถิ่น
๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางคลินิก
(๑) ประเมินทักษะการฝhกปฏิบัติงานจากทุกแหลHงฝhกที่นักศึกษาเขSาฝhกปฏิบัติการณ
(๒) สอบภาคปฏิบัติเชHน long case examination, OSCE (objective structured clinical
examination)
(๓) สอบขSอเขียน
(๔) ประเมินผลการดําเนินโครงการพิเศษในขณะที่นักศึกษาออกฝhกทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูSในตารางมีความหมาย ดังนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๑ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
๓.๑.๒ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งจัดการกับป„ญหาในการดํารงชีพและการทํางานไดS
๓.๑.๓ มีวินัยซื่อสัตยสุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม
๓.๑.๔ เปUนแบบอยHางที่ดีตHอผูSอื่น ทั้งในดSานดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๓.๔.๕ เคารพกฎหมาย สิทธิ และรับฟ„งความคิดเห็นของผูSอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคHาและศักดิ์ศรีของความ
เปUนมนุษย
๓.๒ ความรู0
๓.๒.๑ มีความรูSความเขSาใจในสาระสําคัญดSานวิทยาศาสตรวิทยาการจัดการมนุษยศาสตรสังคมศาสตรและศาสตร
อื่นที่เกี่ยวขSอง
๓.๒.๒ มีความรูSความเขSาใจองคความรูSและสาระสําคัญในศาสตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยสามารถบูรณาการและ
ประยุกตกับศาสตรที่เกี่ยวขSองไดSอยHางกวSางขวางและเปUนระบบ
๓.๒.๓ มีความรูSความเขSาใจสาระที่สําคัญในกระบวนการแสวงหาความรูSการจัดการความรูSและติดตามงานวิจัยและ
ความรูSใหมHที่เกี่ยวขSองกับการแกSป„ญหาและการตHอยอดความรูSในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
๓.๒.๔ มีความรูSความเขSาใจและตระหนักในกฎหมายกฎและคําสั่งที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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๔๑
๓.๓ ทักษะทางปLญญา
๓.๓.๑ สามารถสืบคSนขSอเท็จจริง ทําความเขSาใจ และประเมินขSอมูลสารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานใหมHๆ
จากแหลHงขSอมูลที่หลากหลายไดS และนําขSอมูลไปใชSในการแกSป„ญหาและพัฒนางานไดS
๓.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะหอยHางเปUนระบบ และใหSขSอเสนอแนะอยHางสรSางสรรค โดยใชSองคความรูS
ประสบการณภาคสนาม และผลกระทบจากการตัดสินใจที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
๓.๓.๓ สามารถใชSทักษะ และความเขSาใจอันถHองแทSในเนื้อหาสาระการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยทางวิชาการ
และวิชาชีพ
๓.๓.๔ สามารถพัฒนาแนวทางใหมH เพื่อแกSไขป„ญหาในการปฏิบัติงานประจําใหSสอดคลSองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยHางสรSางสรรคกับผูSรับบริการ ผูSรHวมงาน ผูSบังคับบัญชา และผูSเกี่ยวขSอง
๓.๔.๒ สามารถทํางานเปUนทีมไดSทั้งในบทบาทสมาชิก และผูSนําในระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบบริการ
สาธารณสุขที่เกี่ยวขSอง
๓.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูSนําในสถานการณที่ไมHชัดเจน และตSองการใชSนวัตกรรมใหมHๆ ในการ
แกSป„ญหาไดSอยHางเหมาะสมโดยพื้นฐานของตนเองและกลุHม
๓.๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูSอยHางตHอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๓.๕ ทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเขSาใจในประเด็นป„ญหา เลือก และประยุกตใชSเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร
ที่เกี่ยวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยไดSอยHางเหมาะสม ในการศึกษาคSนควSาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกSป„ญหา
๓.๕.๒ สามารถสื่อสารไดSอยHางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และวิธีการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวขSอง รวมทั้ง
เลือกวิธีใชSรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับกลุHมบุคคลที่แตกตHางไดS
๓.๕.๓ ใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขSอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขSอมูลสารสนเทศ
อยHางสม่ําเสมอ
๓.๖ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ
๓.๖.๑ มีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ไดSตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนอก
สถานพยาบาลและในสถานพยาบาลไดSอยHางสอดคลSองกับสภาพป„ญหา
๓.๖.๒ สามารถดําเนินมาตรการป…องกันการเจ็บปtวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไดSทั้งในระดับบุคคลและชุมชนไดS
๓.๖.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวขSอง
๓.๖.๔ บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทSองถิ่นหรือพื้นที่ไดS
๔๒
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให0ระดับคะแนน
เปUนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยกําหนดการใหSเกรดและการตัดสินผล ดังนี้
๑. การประเมินภาคทฤษฎี ไดSแกH การสอบชนิดตHางๆ ไดSแกH การสอบ multiple choice question
(MCQ), modified essay question (MEQ), constructed response question (CRQ) และ short answer question
(SAQ)
๒. การประเมินภาคปฏิบัติ ไดSแกH การสอบ objective structured clinical examination (OSCE)
การประเมินการปฏิบัติงานโดยการสังเกตพฤติกรรม (direct observation) และการสอบ long case
๓. การประเมินดSานเจตคติ ใชSแบบฟอรมการประเมินผลโดยการสังเกตของอาจารยหรือแพทยพี่เลี้ยง ประเมิน
จาก ๖ องคประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การทํางานเปUนทีม การเห็นประโยชนผูSปtวย การพัฒนาตนเองอยHาง
ตHอเนื่อง และเจตคติที่ดีตHอการบริการแบบองครวม
การตัดสินการประเมินด0านเจตคติทําด0วย สัญลักษณซึ่งไมมีแต0ม ดังนี้
สัญลักษณ
O
S
M

ความหมาย
ดีเดน (outstanding)
นาพอใจ (satisfactory)
ควรปรับปรุง (marginal)
ตัวอยHาง :
๑. มาสายเกิน ๑๕ นาที ๓ ครั้ง โดยไมHมีเหตุผลอันสมควร
ครั้งที่ ๑,๒ ตักเตือนทางวาจา
ครั้งที่ ๓ ตักเตือนเปUนลายลักษณอักษร และไดSสัญลักษณ M
๒. ขาดเรียนโดยไมHแจSงลHวงหนSา และไมHมีเหตุผลอันสมควร
๓. ฝtาฝšนระเบียบ ของภาควิชาฯ คณะฯ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน
๔. มีกิริยามารยาท หรือ ความประพฤติไมHเหมาะสม เชHน การแตHงกายไมHเรียบรSอย คุย หลับ
คุยโทรศัพทในหSองเรียนเปUนประจํา ฯลฯ
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การตัดสินการประเมินด0านเจตคติทําด0วย สัญลักษณซึ่งไมมีแต0ม (ตอ)
สัญลักษณ
U

ความหมาย

ไมนาพอใจ (unsatisfactory)
ตัวอยHาง :
๑. ติด M (ไดSรับการตักเตือนจากอาจารย และแจSงเปUนลายลักษณอักษรใหSนักศึกษารับทราบ)
และไมHมีการปรับปรุงแกSไข
๒. บิดเบือนขSอมูล
๓. ไมHรับผิดชอบผูSปtวยหรืองานที่ไดSรับมอบหมาย
๔. ฝtาฝšนระเบียบของภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน
๕. ปลอมลายเซ็นและเอกสาร ไมHวHากรณีใดๆ
๖. ขาดเรียนโดยไมHแจSงลHวงหนSา และไมHมีเหตุผลอันสมควร
๗. ทุจริตการสอบ
๘. ลักทรัพย
๙. จงใจละเมิดสิทธิผูSปtวยหรือเจตนาทําเวชปฏิบัติโดยที่ผูSปtวยเดือดรSอนหรือไมHยินยอม
๑๐. มีความประพฤติที่กHอเกิดผลเสียหายตHอผูSอื่นหรือหนHวยงานที่เกี่ยวขSอง
การคิดคะแนน มีเกณฑในการคิดคะแนนดังนี้
การประเมินแตHละรายการจะทําเปUนคะแนนแตSม (๑ - ๔)
หมวด ๑
ภาคทฤษฎี คือ การสอบขSอเขียน นักศึกษาจะตSองไดSแตSมของการสอบแตละชนิด
ไมHนSอยกวHา ๒.๐ จึงจะถือวHาสอบผHาน
หมวด ๒
ภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะตSองไดSแตSมของการสอบปฏิบัติ (OSCE) ไมHนSอยกวHา ๒.๐
จึงจะถือวHาสอบผHานและเมื่อรวมกับคะแนนการปฏิบัติงานแลSว นักศึกษาจะตSองไดSแตSม
ตามเกณฑที่
ภาควิชาฯ กําหนด คือ ไมHต่ํากวHา ๒.๐๐ จึงจะถือวHาผHาน จากนั้นคูณดSวยคHาถHวงน้ําหนัก และรวมคะแนนทั้งหมด
เปUนคะแนนสุดทSาย แล0วเทียบคะแนนแต0มเปGนเกรด ดังนี้
แตSมรวม
เกรด
๓.๕๑ - ๔.๐๐
A
๓.๒๕ – ๓.๕๐
B+
๓.๐๐ – ๓.๒๔
B
๒.๕๐ – ๒.๙๙
C+
๒.๐๐ – ๒.๔๙
C
๑.๕๐ – ๑.๙๙
D+
๑.๐๐ – ๑.๔๙
D
<๑.๐๐
F
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การตัดสินผลการศึกษา
๑. นักศึกษาตSองมีเวลาเรียนไมHนSอยกวHารSอยละ ๘๐ มิเชHนนั้นจะไมHมีสิทธิ์ในการเขSาสอบลงกอง ยกเว0นกรณีที่
มีความจําเปGน กรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ จะพิจารณาเปUนรายบุคคล
๒. ในกรณีที่การประเมินมิติดSานคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) ไมHผHานจะไดSสัญลักษณ U จะไมH
พิจารณาคะแนนในมิติดSานอื่น ๆ โดยถือวHาไมHผHานการประเมินรายวิชานี้ และไดSเกรด F ตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๓. การตัดสิน
๓.๑ เมื่อนําคะแนนการสอบทุกชนิดและคะแนนการปฏิบัติงานมารวมกันแลSวตSองไดSแตSมรวม ไมHต่ํากวHา ๒.๐๐
โดยตSองผHานการประเมินผลทั้งสองกรณี
(๑) การสอบ เชHน MCQ, SAQ/CRQ, MEQ, OSCE, Long case, Oral ฯลฯ นักศึกษาจะตSองสอบไดS
แตSมในแตHละชนิดของการสอบไมHต่ํากวHา ๒.๐ จึงจะถือวHาสอบผHาน
(๒) การปฏิบัติงานตHาง ๆ นักศึกษาจะตSองไดSแตSมไมHต่ํากวHา ๒.๐๐ จึงจะถือวHาผHานการประเมินแลSวปรับ
แตSมรวมเปUนสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะตSองไดSสัญลักษณตั้งแตH
C ขึ้นไป จึงจะถือวHาผHานการประเมินผลรายวิชา
๓.๒ กรณีนักศึกษาที่ไดSแตSมรวมเทHากับหรือมากกวHา ๒.๐๐ แตHผลการสอบชนิดใดชนิดหนึ่งไมHผHาน
(แตSมต่ํากวHา ๑.๕๐) ภาควิชาแจSงเกรดเปUน X และใหSโอกาสสอบแกSตัว ๑ ครั้ง ภายในเวลาที่ภาควิชาฯ
กําหนด หากสอบผHานจะไดSเกรดตามแตSมรวมจริงและมีการระบุในรายวิชานั้นวHาเปUนเกรดมาจากการสอบ
แกSตัว แตHถSาไมHผHานการสอบจะไดSรับเกรด D+ และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๓.๓ กรณีนักศึกษาไดSแตSมรวมเทHากับหรือมากกวHา ๒.๐๐ แตHผลการประเมินที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ไดSแตSมต่ํากวHา ๒.๐๐ ภาควิชาแจSงเกรดเปUน X และใหSโอกาสปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาเห็นสมควร
หากผHานการประเมินจะไดSเกรดตามแตSมรวมจริงและมีการระบุในรายวิชานั้นวHาเปUนเกรดมาจากการสอบ
แกSตัว แตHถSาไมHผHานการประเมินจะไดSรับเกรด D+ และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
๓.๔ กรณีนักศึกษาไดSแตSมรวมต่ํากวHา ๒.๐๐ จะไมHมีสิทธิ์สอบแกSตัว ไดSเกรดเปUนสัญลักษณ D+,D, FตามแตSมรวม
ที่ไดSจริง และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา
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การสอบแก0ตัว
ไมHใชH

แตSมรวม
> ๒.๐๐

ใชH

ผHานทั้งการสอบ
และการปฏิบัติงาน

ไมHผHานการสอบ (บาง
การสอบไดSแตSม < ๑.๕๐)

ผHาน

ไมHผHานการปฏิบัติงาน
(การปฏิบัติงานในบางมิติ
ไดSแตSม < ๒.๐๐)

แจSงเกรด X

แจSงเกรด X

สอบแกSตัว

ปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม

ผHาน
ไดSเกรด
A, B+, B, C+, C

ไมHผHาน

ไมHผHาน

ไดSเกรด D+, D, F
ไมHมีสิทธิ์สอบแกSตัว

ไดSเกรด D+

ไดSเกรด D+

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ กําหนดใหSระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูSของนักศึกษาเปUนสHวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษา
๒.๑.๒ มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูS
๒.๑.๓ ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูSในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามจํานวน
รายวิชาที่กําหนด โดยใหSนักศึกษาประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
คณะกรรมการพิจารณาความสอดคลSองของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูSกับตารางวิเคราะห
หลักสูตรการตรวจสอบผลการใหSคะแนนกับเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูSตHางๆ รวมถึงผลงาน
ของนักศึกษาและการสัมภาษณผูSชHวยสอนในแหลHงฝhก
๒.๑.๔ การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูSระดับหลักสูตร และรายงานผลตHอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการโดยการศึกษาวิจัยประเมินและติดตามบัณฑิต ทุกปP และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ
๓.๑ เกณฑการสําเร็จการศึกษา เปUนไปตามเกณฑ ดังนี้
(๑) เปUนผูSมีความประพฤติดีเหมาะสมแกHศักดิ์ศรีแหHงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
(๒) สอบผHานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๓) ไดSคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมHต่ํากวHา ๒.๐๐
(๔) สอบประมวลความรอบรูS (comprehensive examination) ผHาน
๔. เกณฑในการให0เกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมHนSอยกวHา ๑๒๐ หนHวยกิต ซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่นักศึกษายSาย
ประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเปUนรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาที่มีผลการ
เรียนไมHต่ํากวHา B (หรือเทียบเทHา) โดยไมHนําหนHวยกิตและแตSมประจําที่เทียบรายวิชา หรือโอนยSายหนHวยกิตมาคิดแตSมเฉลี่ย
สะสม จะไดSรับการพิจารณาใหSไดSรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบไดSแตSมเฉลี่ยสะสมไมHต่ํากวHา ๓.๕๐ และไดSรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดSแตSมเฉลี่ยสะสมไมHต่ํากวHา ๓.๒๕ และตSองมีคุณสมบัติ ดังตHอไปนี้
(๑) มีเวลาเรียนไมHเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปPการศึกษานSอยที่สุดที่กําหนดไวSในหลักสูตร
(๒) มีคุณสมบัติสอบไดSปริญญาตรีตามขSอ ๒๐
(๓) ไมHเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือสอบแกSตัว หรือปฏิบัติงานแกSตัวในรายวิชา
ใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยSายหนHวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยSาย หรือขอโอนจะตSองไมHเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนหนHวยกิตทั้งหลักสูตร
๔๗
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
๑. เตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ อาจารยใหมHทุกคนเขSารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารยใหมH ที่ประกอบดSวย
(๑) บทบาทหนSาที่และความสําคัญของการเปUนอาจารยประจําหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ดSวยการ
อบรมระยะสั้นเรื่องแพทยศาสตรศึกษา
(๒) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตHางๆ ของคณะ
(๓) สิทธิประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตHางๆ
๑.๒ ภาควิชามอบหมายอาจารยอาวุโสเปUนอาจารยพี่เลี้ยง โดยมีหนSาที่
(๑) ใหSคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูSและปรับตัวเองเขSาสูHการเปUนอาจารยในคณะ
(๒) ใหSคําแนะนํา และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตSองสอนคูHกับอาจารยอาวุโส
(๓) ประเมินและติดตามความกSาวหนSาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหมH
๑.๓ อาจารยทุกคนไดSรับการพัฒนาอยHางทั่วถึงในดSานการจัดการเรียนการสอน และความรูSที่ทันสมัยในทาง
การแพทย ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ และสHงเสริมใหSเขSารHวมประชุม
สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
(๑) สนับสนุนใหSเขSารHวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
(๒) สนับสนุนใหSเขSารHวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) ศึกษาดูงานอบรมในตHางประเทศ
(๔) สนับสนุนใหSเปUนนักวิจัยของคณะ
(๕) รHวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผลงาน
(๖) เขSารHวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตHางประเทศ
(๗) สนับสนุนใหSลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณหรือวิชาการ
๒. การพัฒนาความรู0 และทักษะให0แกคณาจารยและบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะประสบการณการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกปP เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูSของนักศึกษาใหSไดSตามมาตรฐานผลการเรียนรูSที่กําหนด
(๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปP
(๓) จัดอบรมประจําปPเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยเพื่อสอดคลSองกับผลการเรียนรูS
ในแตHละดSาน
(๔) สนับสนุนใหSอาจารยเขSารHวมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานดSานการจัดการเรียนการสอนและการ
วัด
และประเมินผลการเรียนรูS
(๕) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูSรHวมงาน
(๗) พัฒนาทักษะการใชSเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๔๘
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๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอื่นๆ
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหนHวยงานในลักษณะตHางๆ โดยมีการนําเสนอผลงานที่เกิดจากการรวบรวม
องคความรูS การคSนพบความรูSใหมH การแลกเปลี่ยนประสบการณรHวมกัน
(๒) สHงเสริมใหSคณาจารยเพิ่มพูนความรูS สรSางเสริมประสบการณเพื่อสHงเสริมการสอนและการวิจัยอยHาง
ตHอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนดSานการศึกษาตHอ ฝhกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตHางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและตHางประเทศ
(๓) การมีสHวนรHวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกHชุมชนที่เกี่ยวขSองกับการพัฒนา ความรูSและคุณธรรม
(๔) สHงเสริมการทําวิจัยสรSางองคความรูSใหมHเปUนหลัก และพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ
๒.๓ การพัฒนาด0านอื่น ๆ
(๑) การมีสHวนรHวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกHชุมชนที่เกี่ยวขSองกับการพัฒนาความรูSและคุณธรรม
(๒) จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยใหSแกHบุคลากรทุกคน
(๓) กําหนดใหSบุคลากรฝtายสนับสนุนเขSาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนHงอยHางนSอยปPละครั้ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(๔) จัดกลุHมบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรูSขSามหนHวยงาน
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ แตHงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวขSองโดยอSางอิงจาก อํานาจหนSาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขSอจํากัดใน
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
๑.๓ จัดทําคูHมือการบริหารหลักสูตรและคูHมือการเขียนรายละเอียดรายวิชา
๑.๔ จัดสรรรายวิชาใหSอาจารยที่เกี่ยวขSองโดยพิจารณาจากความรูSความสามารถของอาจารยผูSสอนเปUนหลัก
๑.๕ ประชุมสรุปเนื้อหาของแตHละรายวิชาเพื่อใหSมีความสอดคลSองกันและเปUนมาตรฐาน
๑.๖ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตHละรายวิชา และวางแผนการปรับปรุง
๑.๗ จัดระบบหรือกิจกรรมที่สHงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา
๑.๘ มีการเก็บขSอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๙ แตHงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาและหลักสูตร
๑.๑๐ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปPถัดไป
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณประจําปP เพื่อจัดซื้อตํารา
สื่อ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอรใหSไดSตามเกณฑมาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรSางสภาพแวดลSอมในการเรียนรูS รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรูSดSวยตนเอง
ของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
๒.๒.๑ ดSานสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันรHวมผลิตแพทย ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ชั้นปPที่ ๑
(๒) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ชั้นปPที่ ๒
(๓) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ชั้นปPที่ ๓ และ ชั้นปPที่ ๔
(๔) โรงพยาบาลสมทบ จัดการเรียนการสอนในชั้นปPที่ ๔ ไดSแกH โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเจSาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๕๐
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(๕) โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และตHางจังหวัด
(๖) องคกรเอกชน เชHน มูลนิธิปtอเต็กตึ๊ง มูลนิธิรHวมกตัญvู กูSภัยฮุก ๓๑ โคราช หนHวยกูSภัยมูลนิธิสวHาง
หัวหินธรรมสถาน เปUนตSน
๒.๒.๒ แหลHงสืบคSนความรูS ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ ดังนี้
(๑) หอสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) หSองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) งานบริหารทรัพยากรการเรียนรูS คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔) หSองสมุดโรงพยาบาลสมทบ
๒.๒.๓ ป„จจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
(๑) หุHนหัตถการตHางๆ ที่มีความสําคัญและจําเปUนสําหรับการฝhกทักษะทางหัตถการกับผูSปtวยจําลองใหSกับ
นักศึกษา
(๒) ผูSปtวยที่มีความหลากหลายและซับซSอนใหSนักศึกษาไดSเรียนรูSจํานวนมากทั้งผูSปtวยนอกและผูSปtวยใน
(๓) หSองเรียน หSองปฏิบัติการ และหSองประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
(๔) สื่อและอุปกรณในหSองเรียน และหSองประชุมตHางๆ เชHน โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร
(๕) ประสานงานในการจัดหาหอพักใกลSเคียงกับสถานที่ศึกษา และแหลHงฝhกปฏิบัติงาน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชSทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ
๒.๓.๒ ใหSอาจารยผูSสอนและผูSเรียนเสนอสื่อและตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตHอคณะกรรมการฯ
๒.๓.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจําปPและจัดซื้อตําราและสื่อตHางๆ
๒.๓.๔ จัดระบบการใชSสื่อ/อุปกรณในหSองฝhกทักษะทางคลินิก (skill lab) ใหSเอื้อตHอการเรียนรูSของนักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ ประเมินความพึงพอใจตHอความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย นักศึกษา ทั้งในสHวนของโรงพยาบาล
รามาธิบดีและสถาบันฝhกอบรมทุกปP
๒.๔.๒ ติดตามขSอมูลการใชSทรัพยากรตHาง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ
๒.๔.๓ นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหารทรัพยากรในปPตHอไป
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๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
มีกระบวนการคัดเลือกอาจารยใหมHตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูSรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูSสอนในแตHละรายวิชา จะตSองประชุมรHวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเปUนระยะๆ สม่ําเสมอ และใหSความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขSอมูลเพื่อเตรียมไวSสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปPการศึกษาทุกปP ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหSบรรลุ
เป…าหมายตามหลักสูตร และไดSบัณฑิตเปUนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๓.๓ การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
๓.๓.๑ การจัดจSางอาจารยพิเศษใหSทําไดSเฉพาะหัวขSอเรื่องที่ตSองการความเชี่ยวชาญพิเศษเทHานั้น หรือมุHงใหSเกิดการ
พัฒนาประสบการณการเรียนรูSแกHนักศึกษา นอกเหนือจากความรูSตามทฤษฎี เพื่อเปUนการเพิ่มพูน
ประสบการณการทํางานในวิชาชีพในสถานการณจริง
๓.๓.๒ การพิจารณาจะตSองผHานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตSองเสนอประวัติและผลงาน
ที่ตรงกับหัวขSอวิชาที่จะสอน
๓.๓.๓ การจัดจSางอาจารยพิเศษ ตSองวางแผนลHวงหนSาเปUนรายภาคการศึกษาเปUนอยHางนSอย
๓.๓.๔ จัดใหSมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
๓.๓.๕ อาจารยพิเศษจะตSองสอนไมHเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีความรูSอยHางต่าํ ปริญญาตรีและมีความสามารถดSานการบริหารจัดการ และการใชS
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหSครอบคลุมภาระหนSาที่ที่ตSองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู0เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดSวยการอบรมใหSมีความรูS ความเขSาใจเบื้องตSนเกี่ยวกับโครงสรSางหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพรSอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑
ปPหลังจากไดSรับการบรรจุแตHงตั้ง และ/หรือใหSมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรูS สรSางเสริมประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนHวยงานใหSเกิดการพัฒนาอยHางตHอเนื่อง โดยการอบรม ดูงานหรือทัศนศึกษา
๕. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให0คําปรึกษาด0านวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
แตHงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหSแกHนักศึกษาทุกคน ใหSคําแนะนําปรึกษาในลักษณะพี่/นSองสายรหัส โดยนักศึกษา
สามารถปรึกษากับอาจารยในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ
และการใชSชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารยที่ปรึกษาตSองกําหนดชั่วโมงใหSคําปรึกษาเพื่อใหSนักศึกษาเขSาปรึกษาไดS นอกจากนี้
ตSองมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหSคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกHนักศึกษา
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๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทรณใหSนักศึกษาทราบ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตHอ
คณะกรรมการอุทธรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตHวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารSองตSองทําเปUนหนังสือพรSอมเหตุผลประกอบ
และยื่นเรื่องผHานงานการศึกษาระดับปริญญา และใหSคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหSแลSวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตH
วันที่ไดSรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปUนที่สิ้นสุด
๖. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต
เนื่องจากหลักสูตรนี้เปUนหลักสูตรใหมHที่จะเป\ดสอนในคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปPการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งในป„จจุบันมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เป\ดสอนในหลักสูตรนี้ไดSแกH มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป„จจุบันมีบัณฑิตจบออกไปปฏิบัติงานเพียง ๑ รุHน จํานวน ๓๕ คน โดยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหHงชาติ ซึ่งเปUนองคกรในระดับประเทศ ทําหนSาที่ในการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ไดSคํานวณความตSองการอัตรากําลังคน
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จากจํานวนผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินที่ควรไดSรับการบริการการแพทยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล โดย
ไดSกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินแหHงชาติ วHาประเทศไทยมีความตSองการบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย จํานวนประมาณ ๕,๐๐๐ ซึ่งตSองใชSระยะเวลาในการผลิตถึง ๒๐ ปP และใชSสถานบันฝhกอบรมมากวHา ๑๐ สถาบัน
โดยมีเป…าหมายอัตราการไดSงานทําของบัณฑิตใน ๖ เดือนหลังสําเร็จการศึกษาเทHากับรSอยละ ๑๐๐ และ ระดับความพึงพอใจ
ของผูSใชSบัณฑิตตHอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จาก ๕.๐๐
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๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (key performance indicators)
ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป…าหมายตัวบHงชี้ทั้งหมดอยูHในระดับ ดี ตHอเนื่อง ๒ ปPการศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน
ผHาน คือ มีการดําเนินงานตามขSอ ๑ – ๕ และอยHางนSอยรSอยละ ๘๐ ของตัวบHงชี้ มีผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวSในแตHละปP
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยHางนSอยรSอยละ ๘๐ มีสHวนรHวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรโดยอนุโลมตามแบบ มคอ.๒ ของ สกอ. ที่สอดคลSองกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรององศกรการศึกษาที่ดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ.๒๕๕๗ ใหSทุกประเด็นเปUนอยHาง
นSอย
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อยHางนSอยกHอนการเป\ดสอนในแตHละภาคการศึกษาใหSครบทุก
รายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถSามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป\ดสอนใหSครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปPการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูSที่กําหนดใน
ขSอ ๓ อยHางนSอยรSอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เป\ดสอนในแตHละปPการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรูS จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน ขSอ ๕ ปPที่แลSว
๘. อาจารย (ใหมH) ทุกคนไดSรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดSานการจัดการเรียนการ
สอน
๙. อาจารยประจําทุกคนไดSรับการพัฒนาในดSานวิชาการและวิชาชีพไมHนSอยกวHา ๑๕
ชั่วโมง/ ปPการศึกษา
๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดSรับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ
ทุกคนในแตHละปP ไมHนSอยกวHาคนละ ๕๐ ชั่วโมงตHอปPการศึกษา
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปPสุดทSาย/บัณฑิตใหมHและผูSใชSบัณฑิตที่มีตHอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูSใชSบัณฑิตที่มีตHอบัณฑิตใหมH เฉลี่ยไมHนSอยกวHา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๕๔

๑

๒

ปBที่
๓
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√
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√
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√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๔

๕

√
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

๑
๑๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตHอระบบอาจารยที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
√
ไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๔. ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตHอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูS ไมHนSอยกวHา
√
๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๕. ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตHอการบริหารหลักสูตร ไมHนSอยกวHา ๓.๕๑√
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๖. อาจารยผูSสอนทุกคน มีผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
√
นักศึกษาไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑๗. บัณฑิตมีงานทําภายใน ๑ ปP หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมHนSอยกวHา รSอยละ ๘๐
๑๘. บัณฑิตที่ไดSงานทําไมHนSอยกวHา รSอยละ ๙๐ ไดSรับเงินเดือนเริ่มตSนไมHต่ํากวHาเกณฑ
ที่ ก.พ.กําหนด
เกณฑการประเมิน ดังนี้
๑ ผHานในระดับดีมาก
๒ ผHานในระดับดี
๓ ผHานในระดับพอใชS
๔ ไมHผHาน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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๒

ปBที่
๓

๔

๕
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√
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√

√

√

√

√

√

√
√
√

ตัวบHงชี้ที่ผHานทั้งหมดอยHางครบถSวนรSอยละรSอย ตามที่กําหนดในแตHละปP
ตัวบHงชี้ ขSอ ๑-๕ ผHานครบทุกขSอ และอยHางนSอยตัวบHงชี้รวมผHานไมHนSอยกวHา รSอยละ ๘๐
ตัวบHงชี้ ขSอ ๑-๕ ผHานครบทุกขSอ และอยHางนSอยตัวบHงชี้รวมผHานไมHนSอยกวHารSอยละ ๗๐
ตัวบHงชี้ ขSอ ๑-๕ ผHานไมHครบทุกขSอ และตัวชี้วัดรวมผHานนSอยกวHารSอยละ ๖๐

๕๕
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หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
๑.๑.๑ จัดใหSมีระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในแตHละรายวิชา
๑.๑.๒ จัดการประเมินผลการเรียนรูSของนักศึกษาโดยการสอบทั้งขSอเขียน ปฏิบัติ และการสังเกตระหวHางที่
นักศึกษาปฏิบัติงาน
๑.๑.๓ จัดระบบการประเมินผลประจําปP โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูSรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยผูสS อน และผูSชHวยสอนในแหลHงฝhกมีสHวนรHวม
๑.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินกลยุทธการสอน และขSอเสนอแนะในการ
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปPการศึกษาตHอไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใช0แผนกลยุทธการสอน
๑.๒.๑ การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทั้งในดSานทักษะ กลยุทธการสอน และการใชSสื่อการสอน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตHละหัวขSอในทุกรายวิชา
๑.๒.๒ สรุปผลการประเมินการสอนและสHงผลการประเมินตHออาจารย เพื่อปรับปรุงตHอไป
๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูSรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูSสอน สรุปผลการใชSแผนกลยุทธ
การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และวางแผนปรับปรุงแผน กลยุทธการสอนในปPการศึกษาตHอไป
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต
๒.๑.๑ แตHงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ประกอบดSวย ผูSแทนทุกกลุHมวิชา ผูSแทนนักศึกษาป„จจุบัน
และผูSมีสHวนไดSสHวนเสียทุกฝtาย
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ จัดทํารูปแบบการประเมินหลักสูตรอยHางเปUนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
๒.๑.๓ ทําการสํารวจขSอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาป„จจุบันทุกชั้นปP และผูSสําเร็จการศึกษา
ที่ผHานการศึกษาในหลักสูตร
๒.๑.๔ สรุปขSอมูล การประเมินหลักสูตรในภาพรวมและนําไปปรับปรุงหลักสูตรในปPถัดไป

๕๖
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๒.๒ โดยผู0ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู0ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชSขSอมูลยSอนกลับ
ของผูSเรียน ผูSสําเร็จการศึกษา ผูSใชSบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
๒.๓ โดยผู0ใช0บัณฑิต และ/หรือผู0มีสวนได0สวนเสียอื่นๆ
๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหมHโดยสํารวจขSอมูลจากผูSใชSบัณฑิต และ/หรือผูSบังคับบัญชาดSวยแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ โดยมีกลยุทธในการประเมิน ดังนี้
กลุมเปsาหมาย
๑. ผูSใชSบัณฑิต/ผูSมีสHวนไดS
สHวนเสียอื่นๆ

ระยะเวลาดําเนินการ
ภายหลังจากบัณฑิตปฏิบัติงานครบ
๑ ปP หรือภายใน ๒ ปP

๒. ผูSรHวมงานทุกระดับ

ภายหลังจากบัณฑิตปฏิบัติงานครบ
๑ ปP หรือภายใน ๒ ปP

ประเด็น
- ความพึงพอใจตHอความรูS
ความสามารถทางวิชาชีพ และอื่นๆ
ของบัณฑิต
- มนุษยสัมพันธตHอเพื่อนรHวมงาน/
การทํางานเปUนทีม
- ความพึงพอใจตHอบัณฑิตโดยรวม

เครื่องมือที่ใช0
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใชSระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบHงชี้ที่กําหนดของหลักสูตร
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําเปUนรายงาน
เสนอตHอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ จัดการประชุมเพื่อนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรตHออาจารยผูSสอน อาจารยผูSชHวยสอนในแหลHงฝhกอบรม
นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเพื่อรับทราบผลการประเมิน และหาแนวทางเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
๔.๓ ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนตามผลการประเมิน
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