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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะ      คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

หมวดท่ี ๑ ข0อมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
 ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science in Emergency Medical Operation 
 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
        ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
         ช่ือยHอ  :  วท.บ.(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�) 
        ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Science in Emergency Medical Operation 
       ช่ือยHอ  :  B.Sc. (Emergency Medical Operation) 
 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร    
 ไมHมี 
 
๔. จํานวนหน วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     
  หนHวยกิตรวมเทHากับ ๑๔๐ หนHวยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
   ๕.๑  รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา ๔ ปP  ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ๕.๒  ภาษาท่ีใชS  :  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ๕.๓  การรับเขSาศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย เปUนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขSาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบของโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดีไดSกําหนดเพ่ิมเติม ตามขSอบังคับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 
   ๕.๔ ความรHวมมือกับสถาบันอ่ืน :  เปUนหลักสูตรเฉพาะของคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   ๕.๕  การใหSปริญญาแกHผูSสําเร็จการศึกษา :  ใหSปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 

๑ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  ๖.๑ หลักสูตรใหมH พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป\ดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปPการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ๖.๒ หลักสูตรน้ี ผHานความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวัน  
                  อังคารท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๐ น. ณ หSองประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน M2 อาคารเรียนรวม  
  ๖.๓  หลักสูตรน้ี ผHานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   
                   คร้ังท่ี ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หSองประชุมสํานักงาน  
                   คณบดี ช้ัน M2 อาคารเรียนรวม 

 ๖.๔ หลักการในการจัดทําหลักสูตรน้ีผHานท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจํา 
                  คณะฯ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ หSองประชุม ๑ งานแพทยศาสตร� 
                  ศึกษาช้ัน ๓ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๖.๕ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติในหลักการในการจัดทําหลักสูตรน้ีเม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม  
                  ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หSองประชุมศาสตราจารย�เกียรติคุณนายแพทย�นที รักษ�พลเมือง ช้ัน ๕ สํานักงาน 
                  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

๖.๖ หลักสูตรน้ี ผHานการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
                  ในการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ กุมพาพันธ� ๒๕๕๘ ณ หSองประชุม ๔๐๒ กองบริหาร 
                  การศึกษา ช้ัน ๔ ศูนย�การเรียนรูSมหิดล ศาลายา  

๖.๗ หลักสูตรน้ีผHานท่ีประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน   
       ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๖.๘ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๙๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.           
 ๖.๙ หลักสูตรผHานความเห็นชอบของ อศป. ในการประชุม คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ๖.๑๐ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๙๘ เมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
          เวลา ๑๓.๐๐ น. 
           ๖.๑๑ หลักสูตรผHานความเห็นชอบของ สกอ. ในการประชุม คร้ังท่ี __________เมื่อวันท่ี_________________ 
 
๗. ความพร0อมในการเผยแพร หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพรSอมในการเผยแพรHวHา เปUนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหHงชาติในปPการศึกษา ๒๕๖๐ (หลังจากเป\ดสอนเปUนเวลา ๒ ปP) 
 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังจบการศึกษา 
 ๘.๑ ประกอบวิชาชีพนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ในระบบราชการ ไดSแกH กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน 
                 การแพทย�ตHางๆ และองค�การปกครองสHวนทSองถ่ิน  
  ๘.๒ ประกอบวิชาชีพอิสระเปUนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ท้ังในประเทศและตHางประเทศ 
           ๘.๓ ประกอบอาชีพอาจารย�ประจําหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ประจําสถาบันฝhกอบรมตHางๆ ท่ัวประเทศ     
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

๙. ช่ือ-นามสกุล  ตําแหน งทางวิชาการ คุณวุฒิ  และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารย�ผู0รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ ปBท่ีสําเร็จ 
๑. พญ.ยุวเรศมคฐ�  
สิทธิชาญบัญชา* 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๑๒๐๑๐๐XXXX 
 

รองศาสตราจารย� - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก 
สาขาอายุรศาสตร� 
- วว. (อายุรศาสตร�)  
 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
 
- อว. (เวชศาสตร�ฉุกเฉิน) 

- คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล     
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยขอนแกHน 
 
- คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแกHน 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๐ 
 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๔๖ 
 

๒๕๔๗ 

๒. นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น* 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๙๒๐๑๐๐๙๐ XXXX 

อาจารย� - พ.บ. 
 
- วว. (เวชศาสตร�ฉุกเฉิน)  
 

- คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๕๓ 

๓. พญ.สาทริยา  ตระกูลศรีชัย 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๖๐๐๗๐ XXXX 

ผูSชHวยศาสตราจารย� - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
 
- วว.(อายุรศาสตร�)  
 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
 
- อว. (เวชศาสตร�ฉุกเฉิน) 
 
- วว.(อนุสาขาเภสัชวิทยาคลินิก
และพิษวิทยา) 

- คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�     
มหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร� 
พระมงกุฎเกลSา 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๔๖ 
 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๕๕ 

๔. นพ.สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิป\ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๙๐๕๔๐ XXXX 
 

รองศาสตราจารย� - พ.บ.  
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ท่ัวไป) 
 
- วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต 
Vascular Technology & 
Medicine 
- วว. (ศัลยศาสตร�โรคหลอด
เลือด) 

- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี 
และการแพทย�ดิอิมพีเรียล ประเทศ
อังกฤษ 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๗ 
 

๒๕๓๓ 
 

๒๕๕๐ 
 
 

๒๕๕๐ 

 
 

๓ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหน ง คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ท่ีสําเร็จ 
ปBท่ีสําเร็จ 

๕. นพ.ปรีดา สัมฤทธ์ิประดิษฐ� 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๑๗๐๐๓๒ XXXX 
 

ผูSชHวยศาสตราจารย� - พ.บ. 
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ท่ัวไป) 

- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล   
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๖ 
 
๒๕๔๑ 
 

๖. นพ.ป\ยะ  สมานคติวัฒน� 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๖๐๒๕๗ XXXX 
 
 

รองศาสตราจารย� - วิทยาศาสตร�บัณฑิต 
- พ.บ. 
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ทรวงอก) 

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๑ 
๒๕๒๓ 
 
๒๕๒๙ 
 

๗. เรืออากาศเอก นายแพทย�
อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๔๐๐๑๐๐๔๘ XXXX 

ผูSแทน อศป. - พ.บ.  
 
- หลักสูตรเวชศาสตร�การบิน 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว)  

- คณะแพทยศาสตร�  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กองทัพอากาศ 
- แพทยสภาแหHงประเทศไทย 

๒๕๓๗ 
 
๒๕๓๘ 
๒๕๔๔ 

หมายเหตุ * อาจารย�ผูSรับผิดชอบหลักสูตร  , ** อศป. คณะอนุกรรมการรับรององค�กรและหลักสูตรการศึกษาและฝhกอบรมผูS

ปฏิบัติการ และการใหSประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกHผูSผHานการศึกษาหรือฝhกอบรม  
 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน / โรงพยาบาลสมทบ 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
  ๑๐.๒ คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 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 ศูนย�บริการการแพทย�ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย�เอราวัณ) สํานักการแพทย� กรุงเทพมหานคร 
  ๑๐.๑๒ สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ จังหวัดนนทบุรี 
  ๑๐.๑๓ องค�กรเอกชน เชHน มูลนิธิปtอเต็กต๊ึง  มูลนิธิรHวมกตัญvู  กูSภัยฮุก31โคราช  หนHวยกูSภัยมูลนิธิสวHาง 
            หัวหินธรรมสถาน  
 
 
 
 

๔ 
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๑๑. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปGนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       ๑๑.๑ สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         การเจ็บปtวยฉุกเฉินเปUนสาเหตุการเสียชีวิตท่ีสําคัญของเกือบทุกประเทศในโลก รวมท้ังในประเทศไทย  
การเจ็บปtวยฉุกเฉิน จะครอบคลุมท้ังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยตHางๆ และการเจ็บปtวยฉุกเฉินจากโรคเฉียบพลัน 
หรือการกําเริบของโรคประจําตัว ซึ่งการเจ็บปtวยฉุกเฉินมีความจําเปUนท่ีผูSเจ็บปtวยตSองไดSรับการดูแลรักษาเบ้ืองตSนอยHางถูกวิธี 
ต้ังแตHท่ีจุดเกิดเหตุโดยบุคลากรท่ีมีความรูSความสามารถ และตSองมีการนําสHงผูSปtวยไปยังสถานพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมไดS 
อยHางรวดเร็วและมีความถูกตSอง ไดSมีการศึกษาของสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินรHวมกับมหาวิทยาลัย Kardstad ของประเทศสวีเดน 
ในปP พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวHา การท่ีผูSปtวยฉุกเฉินไดSรับการตรวจรักษาในหSองฉุกเฉินเร็วข้ึนทุกๆ ๑ นาที จะสามารถลดความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจไดSถึง ๑,๐๐๐ ลSานบาทตHอปP  
           ระบบบริการการแพทย�ฉุกเฉิน (Emergency Medical System, EMS) ในประเทศไทยมีการพัฒนาลHาชSาเมื่อเทียบ 
กับประเทศอ่ืนในยุโรปและอเมริกา แตHก็มีการพัฒนาอยHางตHอเน่ือง โดยเร่ิมจากมูลนิธิตHางๆ ของชาวจีนในประเทศไทยท่ีสําคัญ  
ไดSแกH มูลนิธิปtอเต็กตึ๊ง ซึ่งกHอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งไดSใหSความชHวยเหลือผูSปtวยข้ันตSนและลําเลียงนําสHงโรงพยาบาล จนใน 
ปP พ.ศ. ๒๕๓๘  กรมการแพทย�ไดSจัดตั้ง “ศูนย�กูSชีพนเรนทร” ใหSบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและขนยSายท้ังผูSบาดเจ็บและ 
ผูSปtวยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีระยะเวลาไมHเกิน ๑๕ นาที โดยมีหมายเลข ๑๖๖๙ เปUนหมายเลขแจSงเหตุ ตHอมาไดSมีการประกาศใชS 
พระราชบัญญัติการแพทย�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงในพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดSกําหนดใหSมีคณะกรรมการการแพทย�ฉุกเฉิน  
(กพฉ.) และสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ (สพฉ.) ทําหนSาท่ีในการพัฒนาระบบการแพทย�ฉุกเฉินในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติการแพทย�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาการแพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  โดยมีการกําหนดคําจํากัดความของ “การบริการการแพทย�ฉุกเฉิน” (Emergency Medical  
Service : EMS) หมายถึง การบริการผูSบาดเจ็บและผูSปtวยฉุกเฉินท้ังในภาวะปกติและสาธารณภัย ครอบคลุมตั้งแตHการ 
รับแจSงเหตุเจ็บปtวยฉุกเฉิน การใหSคําแนะนํา ปรึกษาฉุกเฉิน การดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินกHอนถึงโรงพยาบาล การลําเลียง 
ขนยSายและนําสHงสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในสถานพยาบาล จนกระท่ังพSนภาวะฉุกเฉิน  
 บุคลากรทางการแพทย�ในระบบการบริการการแพทย�ฉุกเฉินของประเทศไทยประกอบดSวย ผูSจHายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Dispatcher) มีหนSาท่ีรับแจSงเหตุเจ็บปtวยฉุกเฉิน คัดแยกอาการฉุกเฉินทางโทรศัพท� ตัดสินใจสHงหนHวย 
ปฏิบัติการท่ีใกลSและมีศักยภาพเหมาะสมออกทําการชHวยเหลือท่ีจุดเกิดเหตุ ใชSเวลาในการฝhกอบรม ๔๐ ช่ัวโมง  อาสาสมัคร 
ฉุกเฉินการแพทย� (Emergency Medical Responder) มีหนSาท่ี ใหSการชHวยเหลือผูSปtวยฉุกเฉินเบ้ืองตSน ใชSเวลาในการฝhกอบรม  
๔๐ ช่ัวโมง โดยผูSเขSาฝhกอบรมตSองมีอายุ ๑๘ – ๖๐ ปP และมีวุฒิการศึกษาไมHต่ํากวHาประถมศึกษาปPท่ี ๖  พนักงานฉุกเฉิน 
การแพทย� (Basic Emergency Medical Technique) มีหนSาท่ี ใหSการรักษาพยาบาลผูSปtวยฉุกเฉินเบ้ืองตSน ใชSเวลาในการ 
ฝhกอบรม ๑๑๐ ช่ัวโมง โดยท่ี ผูSเขSาอบรมตSองมีอายุ ๑๘ – ๓๕ ปP และมีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปPท่ี ๖ หรือเทียบเทHา  
เจSาหนSาท่ีพนักงานฉุกเฉินการแพทย� (Intermediate  Emergency Medical Technique) มีหนSาท่ีใหSการรักษาพยาบาล 
ผูSปtวยฉุกเฉินในระดับท่ีสูงข้ึนกวHาพนักงานฉุกเฉินการแพทย� ใชSเวลาในการฝhกอบรม ๒ ปP  และผูSเขSารHวมการฝhกอบรมตSองมี 
อายุ ๑๖ – ๓๕ ปP และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� (Paramedic)  มีหนSาท่ีใหS 
การรักษาพยาบาลข้ันสูงแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ใชSระยะเวลาการศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปP รับผูSเขSาศึกษาท่ีจบระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร� 
       ๕  
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 ๑๑.๒ สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม     
              การศึกษาในระดับข้ันอุดมศึกษา เปUนการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในสาขา 
วิชาชีพตHางๆ ซึ่งนับไดSวHาเปUนพื้นฐานสําคัญสําหรับประเทศไทย  นอกจากน้ีการศึกษาในระดับอุดมศึกษายังกHอใหSเกิด 
องค�ความรูSใหมHๆ ท่ีมีผลสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย        
              ระบบการแพทย�ฉุกเฉินของประเทศไทยในป�จจุบันมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน มีการจัดการฝhกอบรมแพทย� 
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร�ฉุกเฉินซึ่งเปUนแพทย�ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในการดูแลผูSปtวยและจัดการระบบบริการ 
ในหSองฉุกเฉิน  มีการจัดทํามาตรฐานการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินและมีการพัฒนาเครือขHายการสHงตHอระหวHางโรงพยาบาล 
ท่ีมีคุณภาพและเปUนมาตรฐาน ในทางกลับกันการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Emergency Medical Service)  
กลับมีการพัฒนาท่ีลHาชSา ป�จจุบันทีมกูSชีพท่ีปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาลสHวนใหญHเปUนเจSาหนSาท่ีกูSชีพข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีผHานการฝhกอบรมเพียง ๔๐ ช่ัวโมงเทHาน้ัน ซึ่งมีหนSาท่ีในการนําสHงผูSปtวยมายังโรงพยาบาลท่ีใกลSท่ีสุด แตHไมHสามารถ 
ใหSการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมและจําเปUนไดS ซ่ึงป�จจุบันประเทศไทยมีหนHวยปฏิบัติการการแพทย�ฉุกเฉินท่ีขึ้นทะเบียน 
แลSวรวมท้ังส้ินมากกวHา ๗,๓๖๒ หนHวย แตHพบวHาหนHวยปฏิบัติการการแพทย�ฉุกเฉินดังกลHาวสามารถใหS 
บริการการแพทย�ฉุกเฉินแกHผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินเพียงรSอยละ ๓.๒ ของจํานวนผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินท่ีจําเปUนตSองไดSรับการ 
บริการท้ังหมดเทHาน้ัน (สํานักงานระบบบริการการแพทย�ฉุกเฉิน, ๒๕๕๖)   
  จากขSอมูลแผนการพัฒนากําลังคนในระบบการแพทย�ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินประจําปP  
พ.ศ.๒๕๕๗ พบวHาในป�จจุบันมีความตSองการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ถึง ๕,๐๐๐ คน ซึ่งตSองใชSระยะเวลาในการ 
ผลิตบุคลากรกลุHมน้ีถึง ๒๐ ปP และใชSสถาบันการศึกษาถึง ๑๓ สถาบันในการฝhกอบรมจึงจะบรรลุเป�าหมายดังกลHาว  

ป�จจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรการผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�อยูHเพียงแคH ๒ มหาวิทยาลัย ไดSแกH  
มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซ่ึงยังผลิตบุคลากรในสาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ไดS 
ไมHเพียงพอกับความตSองการของประเทศไทยและกลุHมประเทศอาเซียน   

 
๑๒. ผลกระทบจาก ข0อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒  ต อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
     การพัฒนาหลักสูตรจะตSองสอดคลSองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาการ 
แพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ แผนยุทธศาสตร�กระทรวงศึกษาธิการ  ตอบสนองความตSองการของประเทศ ตอบสนองนโยบายและ 
สอดคลSองกับวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรกHอใหSเกิดประโยชน�กับสังคมและสาธารณชน เปUนการผลิตบัณฑิต 
ในสาขาท่ีขาดแคลน จึงมีความจําเปUนท่ีตSองมีการพัฒนาหลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ใหSกSาวทันความตSองการและ
นโยบายดังกลHาว  
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
            หลักสูตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�มุHงเนSนผลิตบัณทิตท่ีมีคุณสมบัติสอดคลSองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
มหิดล คือ ผลิตบัณทิตท่ีมีความเปUนเลิศทางดSานสุขภาพ ศาสตร� ศิลป� และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย 
และประโยชน�สุขแกHมวลมนุษยชาติ กลHาวคือ บัณทิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปUนเลิศในการแกSป�ญหาสุขภาพ 
ของประชากรในประเทศโดยเฉพาะอยHางยิ่งท่ีเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล มีความรูSทางวิชาชีพท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม พรSอมท่ีจะทําประโยชน�ใหSกับสังคม และมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยท่ีดี เปUนผูSนําดSานการแพทย�ฉุกเฉิน
ใหSกับประเทศไทย  

๖ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

๑๓. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
       ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะวิทยาศาสตร� คณะสังคมศาสตร�มนุษยศาสตร� และคณะศิลปศาสตร�  
มหาวิทยาลัยมหิดล    
            ๑๓.๑.๑  กลุHมวิชาสังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร�  
 มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย� 
 MUGE 101 General Education for Human Development 
 มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย� 
 MUGE 102 Social Studies  for  Human Development 
 มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย� 
 MUGE 103 Arts and  Science  for  Human Development 
 สมสค ๑๔๔ หลักการส่ือสาร 
 SHSS 144 Principle of Communication 
 สมสค ๒๕๐ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับการแพทย�และการสาธารณสุข 
 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 ศิลปะการใชSภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
 LATH 100 Arts of Using Thai  Language in Communication 
 ศศภอ ๒๖๒     การฟ�งและการพูดเพ่ือการส่ือสาร 
  LAEN        262        Listening and Speaking for communication 
 
 
 
 
 
 

๗ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

          ๑๓.๑.๓   กลุHมวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�   
 วทคร ๑๑๑  เทคนิคการเรียนรูS 
 SCID 111  Learning Techniques 
 วทชว ๑๑๖  ชีววิทยาข้ันแนะนํา 
 SCBI 116  Introductory Biology 
 วทคณ ๑๗๐  คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พ้ืนฐานท่ีใชSไดS 
 SCMA 170  Applicable Basic Mathematics and Statistics 
 วทฟส ๑๕๙  ฟ\สิกส�มูลฐานสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
 SCPY 159  Elementary Physics for Health Science 
 วทคม ๑๑๒  เคมีท่ัวไป 
 SCCH 112  General Chemistry 
 วทคม ๑๑๙  ปฏิบัติการเคมี 
 SCPA 119  Chemistry Laboratory 
 วทชว ๑๑๗  หลักมูลของชีวิต 
 SCBI 117  Foundation of life 
 วทกว ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร�พื้นฐาน 
 SCAN 101  Basic anatomy 
 วทคม ๑๒๑  เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน 
 SCCH 121  Basic Organic Chemistry 
 วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟ\สิกส�ท่ัวไป 
 SCPY 110  General  Physics Laboratory 
 วทสร ๒๐๒  สรีรวิทยาพื้นฐาน 
 SCPS 202  Basic Physiology 
 วทชค ๒๐๖  ชีวเคมีท่ัวไป 
 SCBC 206  General Biochemistry 
 วทพย ๒๐๒  พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน 
 SCPA 202  Basic Pathology 
 วทคร  ๒๔๖  เวชศาสตร�ระดับเซลล�และโมเลกุลข้ันพื้นฐาน 
 SCID 246  Basic Cell and Molecular Medicine 
 วทภส ๒๐๒  เภสัชวิทยาพื้นฐาน 
 SCPM 202                  Basic Pharmacology 
 
 
 

๘ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 วทจช ๒๐๖   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย� 
 SCMI 206 Medical Microbiology & Parasitology 

 
๑๓.๒  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให0คณะอ่ืน  
   ไมHมี 
 
๑๓.๓  การบริหารจัดการ   
        แตHงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  เพ่ือทําหนSาท่ี
การบริหารจัดการเปUนแบบสหวิทยาการระหวHางคณะฯ ไปยังภาควิชาท่ีเก่ียวขSอง (interdisciplinary) และโรงพยาบาลตHางๆ  
ท่ีเปUนแหลHงฝhกรHวมสอน ประสานงานกับภาควิชา อาจารย�ผูSสอน ในการพิจารณาขSอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลนักศึกษาและการประเมินผลการดําเนินการ โดยมีเป�าหมาย วัตถุประสงค�เปUนไปตามคําอธิบายลักษณะรายวิชา
ใน มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 
หมวดท่ี  ๒  ข0อมูลเฉพาะหลักสูตร 

 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
      ๑.๑  ปรัชญาหลักสูตร  
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  เปUนผูSท่ีมีความรูS
ความสามารถระดับวิชาชีพดSานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย�นอกโรงพยาบาล  มีทักษะในการประสานงาน ทํางาน
รHวมกับบุคลากรอ่ืนๆ ในสายงานการแพทย�ฉุกเฉินไดSเปUนอยHางดี มีภาวะความเปUนผูSนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีจุด
เกิดเหตุ ศูนย�รถพยาบาลและศูนย�ส่ังการไดSเปUนอยHางดี มีความรูSดSานการวิจัย พัฒนาองค�ความรูSทางการแพทย�ฉุกเฉินใหSทันสมัย 
ใฝtรูS เรียนรูSพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ อHอนนSอมถHอมตน ปรับตัวกับสถานการณ�ตHางๆ ไดSดี มีเจตคติ
ท่ีดีและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถถHายทอดองค�ความรูSทางการแพทย�ฉุกเฉินไดS มีความแนHวแนHในการพัฒนา
ระบบการแพทย�ฉุกเฉินใหSเจริญกSาวหนSาเพ่ือแกSป�ญหาการแพทย�ฉุกเฉินและลดชHองวHางในการใหSบริการการแพทย�ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลของประเทศไทย 
 

๑.๒  วัตถุประสงค�หลักสูตร  
  เพื่อสรSางบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ท่ีมีความรูSความสามารถในการประกอบวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย� ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ดังน้ี   

  ๑.๒.๑  เพื่อสรSางบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ท่ีมีคุณลักษณะดังตHอไปน้ี 
     (๑) เปUนผูSรูSรอบ มีความรูSพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� สังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� การบริหารจัดการ ความรูSใน  
        วิชาชีพ พรSอมท่ีจะนําไปใชSในการประกอบวิชาชีพไดS  
         (๒) มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ�ท่ีดีสามารถปรับตัวเขSากับการทํางานกับ 
                     วิชาชีพอ่ืนไดS  
          (๓) มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีจิตสาธารณะ  
          (๔) บัณฑิตมีทักษะของการเปUนพลเมืองท่ีดี สามารถปรับตัวเขSาเปUนสHวนหน่ึงของกลุHม ชุมชน และสังคม   
        เคารพในศักด์ิศรีและคุณคHาความเปUนมนุษย� 
         (๕) มีความคิดวิจารณญาณและใฝtรูS สามารถรูSเทHาทันตนเอง มีความเขSาใจผูSอ่ืน มีหลักคิด วิธีคิด ท่ีถูกตSอง   
         มีเจตคติท่ีดีตHอการทํางาน มีเป�าหมาย และแรงบันดาลใจ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

      ๑.๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�   ท่ีแสดงความรูSความสามารถ  ท่ีจําเปUนตHอการปฏิบัติงาน  
 ดSานการแพทย�ฉุกเฉิน ดังน้ี 

(๑) มีความรูSความสามารถ ทักษะท่ีดีในการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การดูแลระหวHางการนําสHง   
     การติดตHอประสานงาน และการสHงตHอผูSปtวยมายังสถานพยาบาลอยHางปลอดภัยภายใตSคําส่ังของแพทย�   
     อํานวยการ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเพ่ิมเติมและอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปtวยฉุกเฉินของ 
     ประเทศไทย 

    (๒) มีทักษะความสามารถในการทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ท่ีเก่ียวขSองกับการดูแลผูSปtวย  
         ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาองค�ความรูSเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
          ในประเทศไทย 
     (๓) มีทักษะความสามารถท่ีดีในการประสานงานและทํางานรHวมกับบุคลากรการแพทย�ฉุกเฉินอ่ืนๆ  
         ท่ีจุดเกิดเหตุไดSเปUนอยHางดี  
    (๔) มีทักษะความเปUนผูSนําของทีมกูSชีพ สามารถแกSป�ญหาเฉพาะหนSาและบริหารจัดการสถานการณ�ตHางๆ  
        ไดSเหมาะสม  
    (๕) มีความสามารถในการเก็บตัวช้ีวัดของหนHวยกูSชีพ สามารถวิเคาระห�ขSอมูลเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัด ซึ่งนําไปสูH  
        การพัฒนาของหนHวยกูSชีพตHอไป 
      (๖) มีสมรรถภาพทางรHางกายและจิตใจท่ีพรSอมปฏิบัติงานและมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพ 
        ทางรHางกายและจิตใจของตนเองไดSเปUนอยHางดี 
  (๗) เผยแพรHองค�ความรูSทางการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลใหSกับบุคลากรในระบบการแพทย�ฉุกเฉิน 
        อ่ืนๆ หรือประชาชนท่ัวไปไดSเปUนอยHางดี สามารถถHายทอดองค�ความรูSท่ีมีอยูHไปยังบุคคลอ่ืนไดS  
  (๘) พัฒนาองค�ความรูSของตนเองใหSทันสมัยอยูHตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ งชี้ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  
๕ ปPโดยพิจารณาจากดัชนีช้ีวัด   
(Key Performance Indicator)  
ท่ีอยูHในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเก่ียวขSองกับ
หลักสูตร 
 

 รวบรวมติดตามผลการประเมิน   
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรทุก ๕ ปP ในดSานความ 
พึงพอใจ และภาวะการณ�ไดSงาน
ของบัณฑิต 

 รSอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดS 
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน  
๑ ปP ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนายจSาง  
ผูSประกอบการ และผูSใชSบัณฑิต 

 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของบัณฑิต  
และศิษย�เกHา 

 มีการประเมิน และปรับปรุง
รายวิชาทุกปP 

 ใหSทุกรายวิชาจัดการประเมิน 
ทุกรายวิชาในหลักสูตรน้ี 
 

 ผลการประเมินรายวิชาประกอบดSวย  
ดSานเน้ือหา การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลนักศึกษา และความพึงพอใจ 
ในภาพรวมตHอการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี 

 พัฒนาอาจารย�  จัดอบรมอาจารย�ใหมH และ
อาจารย�เกHาดSานการเรียนการสอน
ในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย�    

 ผลการประเมินอาจารย�โดยนักศึกษา 
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หมวดท่ี  ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑  ระบบ   

เปUนระบบทวิภาค โดย ๑ ปPการศึกษาแบHงเปUน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหนHวยกิตเปUนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และเกณฑ�การขอเป\ดหลักสูตรใหมH
มหาวิทยาลัยมหิดลปP พ.ศ.๒๕๕๒ 

     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน  ไมHมี 
     ๑.๓  การเทียบเคียงหน วยกิตในระบบทวิภาค 
   คณะฯ ใชSระบบหนHวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนHวยกิตบHงถึงปริมาณการศึกษาของแตHละรายวิชา             
การกําหนดหนHวยกิตของแตHละรายวิชาใหSเทียบเกณฑ�กลางของระบบทวิภาค ดังน้ี 
 (๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๑ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� ตลอดภาคการศึกษาปกติ ไมHนSอยกวHา ๑๕ ช่ัวโมง  
       เทHากับ ๑ หนHวยกิต 
 (๒) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหวHาง ๓๐-๔๕ ช่ัวโมง 
      เทHากับ ๑ หนHวยกิต 
 (๓) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติงานในคลินิก การฝhกงาน การฝhกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาท่ีใชSเวลา ๓-๖  
       ช่ัวโมงตHอสัปดาห� ตลอดภาคการศึกษาปกติ ๖๐ ช่ัวโมง เทHากับ ๑ หนHวยกิต 

(๔) การทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดSรับมอบหมาย ท่ีใชSเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมดังกลHาว    
     หรือระหวHาง ๔๕-๙๐ ช่ัวโมง เทHากับ ๑ หนHวยกิต 

 (๕) ในระบบการศึกษาตลอดปPการศึกษา การกําหนดหนHวยกิตของแตHละรายวิชาใหSนําขSอ (๑), (๒), (๓) และ (๔) 
       มาใชSโดยอนุโลม 
 (๖) ในกรณีท่ีไมHสามารถใชSเกณฑ�ตามขSอ (๑), (๒), (๓), (๔) และ (๕) ไดS ใหSมหาวิทยาลัยกําหนดหนHวยกิตของ 
       รายวิชาตามความเหมาะสม 
๒. การดําเนินการหลักสูตร   
       ช้ันปPท่ี ๑ เรียนท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
       ช้ันปPท่ี ๒ เรียนท่ี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล   
       ช้ันปPท่ี ๓ เรียนท่ี คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
       ช้ันปPท่ี ๔ เรียนท่ี คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 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. ของวันรุHงข้ึน ท้ังใน 
        และนอกเวลาราชการ  
 

๑๓ 

    ๒.๒   คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 
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       (๑) เปUนผูSสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขSา
ศึกษา         สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  และ/
หรือตาม    
          ระเบียบโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล 

       (๒) เปUนผูSมีความประพฤติดี  ไมHอยูHในระหวHางการต้ังกรรมการสอบสวนกรณีความผิดวินัยหรือจําเลยในคดีอาญา 
   ท่ีมีพนักงานอัยการเปUนโจทก� 

       (๓) เปUนผูSมีรHางกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตสมบูรณ�ปราศจากโรคท่ีจะเปUนอุปสรรคตHอการศึกษา 

 ๒.๓   ปLญหาของนักศึกษาแรกเข0า 
 (๑)  การปรับจากวิธีการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปUนวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 (๒)  การปรับตัวดSานสังคมความเปUนอยูH นักศึกษาตSองเขSาอยูHหอพักรHวมกับเพื่อนนักศึกษา 
 (๓)  ตSองการทุนสนับสนุนทางการศึกษา 
    ๒.๔   กลยุทธ�ในการดําเนินการเพื่อแก0ไขปLญหา/ข0อจํากดัของนักศึกษาในข0อ ๒.๓ 
 (๑)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมH แนะนําการวางเป�าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบHงเวลา 
 (๒)  จัดระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาใหSแกHนักศึกษาทุกคนชHวยทําหนSาท่ีสอดสHองดูแล ตักเตือนใหSคําแนะนําแกHนักศึกษา 
 (๓)  จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวขSองกับการสรSางความสัมพันธ�ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ไดSแกH วันแรกพบระหวHาง  
        นักศึกษากับอาจารย� การตดิตามผลการเรียนของนักศึกษาช้ันปPท่ี ๑ จากอาจารย�ผูSสอน และจัดกิจกรรมสอน 
                   เสริมถSาจําเปUน 
 (๔)  ตรวจสอบความตSองการอยากเรียนสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�เปUนระยะๆ โดยเฉพาะผูSท่ีมี  
        ป�ญหาทางดSานการเรียน 
  (๕)  ติดตHอประสานงานกับสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ เพ่ือจัดหาทุนสําหรับนักศึกษาท่ีมีความมุHงมั่นตั้งใจ 
        ศึกษาแตHขาดแคลนทุนทรัพย� 
 
    ๒.๕  แผนการรับนักศึกษา และผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปB 
 

นักศึกษา 
ปBการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ช้ันปP ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ 
ช้ันปP ๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปP ๓   ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ันปP ๔    ๓๐ ๓๐ 

รวมจํานวนสะสม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๓๐ 
จํานวนท่ีคาดว าจะสําเร็จ    ๓๐ ๓๐ 
 
 

๑๔ 
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 ๒.๖  งบประมาณค าใช0จ ายในการผลิตบัณฑิต 
   (๑)   คHาใชSจHายในการผลิตบัณฑิต      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (๒)   รายไดSจากคHาธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ 
 

ลําดับ รายได0 บาท/ปB/หลักสูตร 
๑ คHาธรรมเนียมการศึกษา/คHาหนHวยกิต ๔๘,๕๗๓ 
๒ ทุนภายนอกหรือรายไดSท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   
๓. อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
 ๒.๗  ระบบการศึกษา  

การศึกษาในระบบ 

 ๒.๘  การเทียบโอนหน วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข0ามหาวิทยาลัย 
เปUนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วHาดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

๓. โครงสร0างหลักสูตร 
    ๓.๑  หลักสูตร 

  ๓.๑.๑  หน วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                    จํานวน ๑๔๐ หน วยกิต 

 ๓.๑.๒  โครงสร0างหลักสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนHวยกิต 
   ๑. กลุHมวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� ๑๓ หนHวยกิต 
   ๒. กลุHมวิชาภาษา   ๙ หนHวยกิต 
   ๓. กลุHมวิชาวิทยาศาสตร� และคณิตศาสตร� ๘ หนHวยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ๑๐๔ หนHวยกิต 
   ๑. กลุHมวิชาพ้ืนฐาน ๔๐ หนHวยกิต 
   ๒. กลุHมวิชาเฉพาะ ๖๔ หนHวยกิต 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนHวยกิต 

๑๕ 

ลําดับ รายจ าย บาท/ต อปBการศึกษา 
๑ คHาจSางสอนรายวิชา (อาจารย�พิเศษ,คHาตอบแทนพิเศษ)   ๔๘๗,๕๐๐ 
๒ คHาสาธารณูปโภค     ๑๘๖,๙๐๔ 
๓ คHาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน    ๒๔๐,๐๐๐ 
๔ คHาครุภัณฑ�ในการจัดการเรียนการสอน      ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๕ อ่ืน ๆ (ระบุ) -  
                            คHาใชSจHายในการผลิตบัณฑิต จํานวน ๓๐ คน  

 คHาใชSจHายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉล่ีย ๑ คน/ปPการศึกษา ๖๗,๘๑๔ 
 คHาใชSจHายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉล่ีย ๑ คน/หลักสูตร ๒๗๑,๒๕๓ 
 รายรับจากคHาธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ีย ๑ คน/หลักสูตร ๑๙๔,๒๙๒ 
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            ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา ประกอบดSวย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี   

ในแตHละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสยHอภาษาไทย   
หนHวยกิตของแตHละรายวิชาระบุจํานวนหนHวยกิตรวมไวSหนSาวงเล็บ สHวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนช่ัวโมงของการ

เรียนการสอนแบบบรรยายและจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติตHอสัปดาห�ตลอดภาคการศึกษา โดยกําหนด ดังน้ี 

 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบดSวย   
สัญลักษณ� ๗ ตัว  แบHงเปUน ๒ สHวน  ดังน้ี  

 ก.  ตัวอักษร  ๔  ตัว  มีความหมาย ดังน้ี 
   -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก    เปUนอักษรยHอช่ือคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดSแกH 

   มม :  MU หมายถึง  รายวิชาท่ีจัดรHวมระหวHางทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
        (Mahidol University) 

  รม :  RA   หมายถึง คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   
       (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)   
  วท :  SC  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร�   
                                                      (Faculty of Science) 

  สม :  SH  หมายถึง คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�   
        (Faculty  of  Social  Science  and Humanities) 
   ศศ :  LA  หมายถึง คณะศิลปศาสตร�   

                                                      (Faculty of Liberal Arts)    
  -  ตัวอักษร ๒  ตัวหลัง เปUนอักษรยHอของภาควิชา/ช่ือรายวิชาหรือโครงการท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียน 
     การสอน ดังน้ี 

 �   อักษรย อท่ีการจัดการเรียนการสอนอยู ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี (รม : 
RA) 
   กม : PD  หมายถึง กุมารเวชศาสตร�   (Pediatrics)  
   คร  : ID  หมายถึง รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรHวมกันระหวHางภาควิชา   
           (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 เวชศาสตร�ครอบครัว  (Family Medicine) 
   วฉ : ER  หมายถึง เวชศาสตร�ฉุกเฉิน  (Emergency Medicine)     
   วฟ : RM  หมายถึง เวชศาสตร�ฟ��นฟู  (Rehabilitation  Medicine) 
   วส : AS  หมายถึง วิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 

๑๖ 
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   วช : CM หมายถึง เวชศาสตร�ชุมชน (Community Medicine) 
   ศศ : SU  หมายถึง ศัลยศาสตร�  (Surgery) 
   สน : OT  หมายถึง โสต ศอ  นาสิกวิทยา  (Otolaryngology) 
   สต : OG  หมายถึง สูติศาสตร�และนรีเวชวิทยา  (Obstetrics-Gynecology) 
   อย : MD  หมายถึง อายุรศาสตร�  (Medicine) 
   อท : OR  หมายถึง ออร�โธป\ดิกส�  (Orthopedics) 
 

� อักษรย อท่ีการจัดการเรียนการสอนอยู ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร� (วท : SC) 
   คร  : ID   หมายถึง รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรHวมกันระหวHางภาควิชา   
            (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) 
 

� อักษรย อท่ีการจัดการเรียนการสอนอยู ในความรับผิดชอบของคณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� (สม : SH) 
    สค : SS  หมายถึง สังคมศาสตร�  (Social Science) 
    มน : HU  หมายถึง มนุษยศาสตร�  (Humanities) 
 

�  อักษรย อท่ีการจัดการเรียนการสอนอยู ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร� (ศศ : LA) 
    ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย  (Thai Language) 
    ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English Language) 
 
 ข.   ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย อของรายวิชา 

  เลขตัวหนSา    หมายถึง     ระดับช้ันปP ท่ีกําหนดใหSศึกษารายวิชาน้ัน ๆ  
   เลข ๒ ตัวทSาย      หมายถึง     ลําดับท่ีของการเป\ดรายวิชาในแตHละหมวดหมูH ของรายวิชาน้ันๆ เพื่อไมHใหSตัวเลข 
         ซ้ําซSอนกัน 

   ตัวอยHาง รมวฉ ๒๐๓   หัตถการข้ันพ้ืนฐานทางการแพทย� 
         หมายถึง        รายวิชาเวชศาสตร�ฉุกเฉินของคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   

  ภาควิชาเวชศาสตร�ฉุกเฉินเปUนผูSรับผิดชอบ เปUนรายวิชาท่ีเป\ดเปUนลําดับท่ี ๓  
  ของนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ช้ันปP ๒ 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
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        ความหมายของจํานวนหน วยกิตรวม  ตามตัวอยHาง     ๕ (๒-๖-๗)   ใหSความหมายของตัวเลขดังน้ี 
               - ตัวเลขท่ี ๑ หมายถึง  จํานวนหนHวยกิตรวม   

- ตัวเลขท่ี ๒ หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการศึกษาภาคทฤษฎีท่ีใชSเวลาตHอสัปดาห�ใน ๑ ภาคการศึกษา  
- ตัวเลขท่ี ๓  หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการศึกษาภาคปฏิบัติท่ีใชSเวลาฝhกหรือทดลอง/การฝhกงานหรือการฝhก   
  ภาคสนามตHอสัปดาห�ใน ๑ ภาคการศึกษา  
- ตัวเลขท่ี ๔ หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดSวยตนเองท่ีใชSเวลาตHอสัปดาห�ใน ๑ ภาคการศึกษา  
 โดยมีหลักเกณฑ� ดังน้ี 
  -> การศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� ใชSเวลาในการศึกษาดSวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� 
  -> การศึกษาภาคปฏิบัติท่ีใชSเวลาฝhกหรือทดลอง/การฝhกงานหรือการฝhกภาคสนาม ๒-๖ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� 

ใชSเวลาในการศึกษาดSวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตHอสัปดาห� 
ช่ือรายวิชา เรียงตามหมวดวิชา ไดSแกH หมวดวิชาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามลําดับดังน้ี  

 

๑. กลุ มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�                 จํานวน   ๑๓     หน วยกิต  
      -  รายวิชาแกน     (มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด)     จํานวน     ๗      หนHวยกิต  
 
มมศท  ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  101   General Education for Human Development 
มมศท  ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย�    ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102  Social Studies  for  Human Development 
มมศท  ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103  Arts and  Science  for  Human Development 
 
  -  รายวิชาแกน (คณะฯ กําหนด)            จํานวน ๖ หนHวยกิต   
 
สมสค  ๑๔๔   หลักการส่ือสาร      ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  144   Principle of Communication 
สมสค  ๒๕๐  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุข  ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  250  Public Health Laws and Regulations 
สมมน  ๑๒๕  จรรยาบรรณวิชาชีพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  125  Professional  Code  of  Ethics 
 
๒.  กลุ มวิชาภาษา              จํานวน ๙ หน วยกิต  
ศศภอ              ๑๐๓               ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑                          ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN              103                English  Level 1 

 
๑๘ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                  ๓๐ หน วยกิต   
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ศศภอ   ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN   104 English  Level 2 
ศศภอ   ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN   105 English  Level 3 
ศศภอ   ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN   106 English  Level 4 
(เรียน ๒  วิชา จํานวน ๖  หน วยกิต จัดกลุ มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ) 
ศศภท   ๑๐๐ ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH   100 Arts of Using Thai  Language in Communication 
  
๓. กลุ มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  (รายวิชาท่ีจัดใหSเปUนวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป)              จํานวน ๘ หน วยกิต   
 

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรูS      ๑ (๑-๐-๒) 
SCID  111 Learning Techniques 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาข้ันแนะนํา      ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI  116  Introductory Biology 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พื้นฐานท่ีใชSไดS   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable basic Mathematics and Statistics 
วทฟส ๑๕๙ ฟ\สิกส�มูลฐานสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                ๑๐๔ หน วยกิต  

                 

๑.  กลุ มวิชาพื้นฐาน                                    ๔๐ หนHวยกิต   
วทคม  ๑๑๒  เคมีท่ัวไป      ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  112  General Chemistry 
วทคม  ๑๑๙  ปฏิบัติการเคมี      ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH  119  Chemistry Laboratory 

วทชว  ๑๑๗  หลักมูลของชีวิต      ๒(๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI  117  Foundation of life 
วทกว     ๑๐๑  กายวิภาคศาสตร�พื้นฐาน     ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN     101  Basic anatomy 
 

๑๙ 
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วทคม ๑๒๑  เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 121  Basic Organic Chemistry 
วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟ\สิกส�ท่ัวไป     ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110  General  Physics Laboratory 
วทสร ๒๐๒  สรีรวิทยาพื้นฐาน      ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202  Basic Physiology 
วทชค ๒๐๖  ชีวเคมีท่ัวไป      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 206  General Biochemistry 
วทพย ๒๐๒  พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน     ๒ (๒-๐-๔) 
SCPA 202  Basic Pathology 
วทคร  ๒๔๖ เวชศาสตร�ระดับเซลล�และโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SCID  246 Basic Cell and Molecular Medicine 
วทภส  ๒๐๒ เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SCPM  202 Basic Pharmacology 
วทจช  ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย� ๓ (๒-๒-๕) 
SCMI  206 Medical Microbiology & Parasitology 
ศศภอ  ๒๖๒ การฟ�งและการพูดเพ่ือการส่ือสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN  262 Listening and Speaking for communication 
รมวฉ ๓๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�   ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 308 Research Methodology for Paramedic 
รมวฉ ๓๐๙ ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�   ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 309 Epidemiology for Paramedic 
รมวฉ ๒๐๓ หัตถการข้ันพื้นฐานทางการแพทย� ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 203 Basic Medical Procedure  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

๒๐ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

๒.  กลุ มวิชาเฉพาะ                                           ๖๔ หนHวยกิต   
รมวฉ ๒๐๑  ระบบการแพทย�ฉุกเฉิน     ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 201  Emergency Medical System 
รมวฉ ๒๐๒  การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน  ๓ (๒-๒-๕) 
    การแพทย�  ๑ 
RAER 202  History Interview and Physical Examination for  
    Paramedic 1 
รมวฉ ๒๐๔  การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน  ๓ (๒-๒-๕) 
    การแพทย�  ๒ 
RAER 204  History Interview and Physical Examination for  
    Paramedic 2 
รมวฉ ๓๐๑  การบริการทางการแพทย�ฉุกเฉิน ๑    ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 301  Emergency Medical Service 1 
รมวฉ ๓๐๒  การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๑        ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 302  Emergency Medical Care 1 
รมวฉ ๓๐๓  การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๑      ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 303  Emergency Care in Trauma 1 
รมวฉ ๓๐๔  การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน  ๓ (๒-๒-๕) 
    การแพทย�  ๓ 
RAER 304   History Interview and Physical Examination for 
      Paramedic 3 
รมวฉ ๓๐๕  การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน    ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 305  Basic Life Support 
รมวฉ ๓๐๖  การแปลผลคล่ืนไฟฟ�าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�   ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 306  EKG Interpretation for Paramedic 
รมวฉ ๓๐๗  การยกและการเคล่ือนยSาย         ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 307  Lifting and Moving 
รมวฉ ๓๑๐  การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันสูง ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 310  Advanced Life Support 1 
รมวฉ ๓๑๑  หัตถการข้ันสูงทางการแพทย�       ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 311  Advanced Medical Procedure 

    
 

 
๒๑ 
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รมวฉ ๓๑๒  นิติเวชศาสตร�ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�    ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 312  Forensic Medicine for Paramedic 
รมวฉ ๓๑๓  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๑    ๓ (๐-๑๒-๓) 
RAER 313  Emergency Medical Field Work 1 
รมวฉ ๔๐๑  การบริการทางการแพทย�ฉุกเฉิน ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 401  Emergency Medical Service 2 
รมวฉ ๔๐๒  การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๒        ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 402  Emergency Medical Care 2 
รมวฉ ๔๐๓  การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 403  Emergency Care in Trauma 2 
รมวฉ ๔๐๔  การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันสูง ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 404  Advanced Life Support 2 
รมวฉ ๔๐๕  การดูแลผูSปtวยฉุกเฉินในสาธารณภัย      ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 405  Emergency Care in Mass Casualty Incident 
รมวฉ ๔๐๖  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๒    ๓ (๐-๑๒-๓) 
RAER 406  Emergency Medical Field Work 2 
รมวฉ ๔๐๗  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๓    ๔ (๐-๑๖-๔) 
RAER 407  Emergency Medical Field Work 3 
รมวฉ ๔๐๘  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๔    ๔ (๐-๑๖-๔) 
RAER 408  Emergency Medical Field Work 4 
รมวฉ ๔๐๙  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๕    ๔ (๐-๑๖-๔) 
RAER 409  Emergency Medical Field Work 5   
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                        ๖ หน วยกิต  
 

วกศท ๑๐๑  แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ     ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 101  Aerobics for Health 
วกศท ๑๐๒  โยคะเพ่ือสุขภาพ      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 102  Yoga for Health 
วกศท ๑๐๓  เสริมสรSางสมรรถภาพทางกาย    ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 103  Body Conditioning 
วกศท ๑๐๔  เทนนิส       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 104  Lawn Tennis 
  

๒๒ 
วกศท ๑๐๕  ฟุตบอล       ๑ (๐-๒-๑) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

SPGE 105  Soccer 
วกสท ๑๐๙  วHายนํ้า       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 109  Swimming 
วกศท ๑๑๐  บาสเกตบอล      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 110  Basketball 
วกศท ๑๑๑  วอลเลย�บอล      ๑ (๐-๒-๑)  
SPGE 111  Volleyball 
วกศท ๑๑๒  ลีลาศ       ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 112  Social Dance 
วกศท ๑๑๓  เทเบิลเทนนิส      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 113  Table Tennis 
วกศท ๑๑๔  แบดมินตัน      ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 114  Badminton 
รมวฉ ๒๐๕  ภาษาอังกฤษสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๑  ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 205  English for Paramedic 1 
รมวฉ ๓๑๔  ภาษาอังกฤษสําหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๒  ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 314  English for Paramedic 2 
  
นอกจากรายวิชาข0างต0นแล0ว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปIดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 
 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 
ช้ันปBท่ี ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑     จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
 

วทคม ๑๑๒  เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112  General Chemistry 
วทคณ ๑๗๐  คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พื้นฐานท่ีใชSไดS ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170  Applicable Basic Mathematics and Statistics 
วทคม ๑๑๙ ** ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119  Chemistry Laboratory 
วทชว ๑๑๗  หลักมูลของชีวิต ๒(๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117  Foundation of life 
ศศภท ๑๐๐ ** ศิลปะการใชSภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of using Thai language in communication 
วทชว ๑๑๖  ชีววิทยาข้ันแนะนํา ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116  Introductory Biology 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕* ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104-105 English  Level 1-3 
มมศท ๑๐๒** สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๑ *** การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย�        ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 101  General Education  for Human Development 
มมศท ๑๐๓ *** ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย�                 ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 103  Arts and Science  for  Human Development 
 
     
                                                                                                                   รวม ๑๙ หน วยกิต 
* จัดกลุHมเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ วิชา 
** จัดการเรียนการสอนตHอเน่ือง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาตSนเทHาน้ัน  
*** จัดการเรียนการสอนตHอเน่ือง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเทHาน้ัน  
 

 
 
 

๒๔ 
ช้ันปBท่ี ๑ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

 
วทกว ๑๐๑   กายวิภาคศาสตร�พื้นฐาน    ๓ (๒-๓-๕) 
SCAN 101   Basic anatomy 
สมสค ๑๔๔   หลักการส่ือสาร     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 144   Principle of Communication 
มมศท ๑๐๑ ***  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 101   General Education  for Human Development 
วทคม ๑๒๑   เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน    ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 121   Basic Organic Chemistry 
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖*  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104-106  English  Level 2-4 
มมศท ๑๐๓ ***  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�   ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 103   Arts and Science  for  Human Development 
วทฟส ๑๕๙   ฟ\สิกส�มูลฐานสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159   Elementary Physics for Health Science 
วทฟส ๑๑๐   ปฏิบัติการฟ\สิกส�ท่ัวไป    ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110   General  Physics Laboratory 
วทคร ๑๑๑   เทคนิคการเรียนรูS     ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 111   Learning Techniques 
ศศภท ๑๐๐ **          ศิลปะการใชSภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100           Art of using Thai language in communication 
มมศท ๑๐๒ **          สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย�   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102           Social Studies for Human Development 
วทคม ๑๑๙ **          ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119           Chemistry Laboratory 
                                                                                                       รวม ๒๐ หน วยกิต 

 
* จัดกลุHมเรียนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ๑ วิชา 
** จัดการเรียนการสอนตHอเน่ือง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาตSนเทHาน้ัน  
*** จัดการเรียนการสอนตHอเน่ือง ๒ ภาคการศึกษา แตHนับหนHวยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเทHาน้ัน  
 

 
๒๕ 

ช้ันปBท่ี ๒ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

 
ศศภอ ๒๖๒   การฟ�งและการพูดเพื่อการส่ือสาร    ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262   Listening and Speaking for Communication 
วทชค ๒๐๖   ชีวเคมีท่ัวไป      ๓ (๓-๐-๖) 
SCBC 206   General Biochemistry 
วทพย ๒๐๒   พยาธิวิทยาพ้ืนฐาน     ๒ (๒-๐-๔) 
SCPA 202   Basic Pathology 
วทคร ๒๔๖   เวชศาสตร�ระดับเซลล�และโมเลกุลข้ันพื้นฐาน   ๓ (๒-๒-๕) 
SCID 246   Basic Cell and Molecular  Medicine 
สมสค ๒๕๐   กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขSองกับการแพทย�   ๒ (๒-๐-๔) 
     และสาธารณสุข 
SHSS 250   Public Health  Laws  and  Regulation 
รมวฉ ๒๐๑   ระบบการแพทย�ฉุกเฉิน     ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 201   Emergency Medical System 
รมวฉ ๒๐๒   การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน  ๓ (๒-๒-๕) 
     การแพทย�  ๑ 
RAER 202   History Interview and Physical Examination for  
     Paramedic 1 

     
 

                                                                                                                  รวม ๑๗ หน วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 
ช้ันปBท่ี ๒ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
วทภส ๒๐๒   เภสัชวิทยาพื้นฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
SCPM 202   Basic Pharmacology 
วทจช ๒๐๖   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย�  ๓ (๒-๒-๕) 
SCMI 206   Medical Microbiology & Parasitology 
สมมน ๑๒๕   จรรยาบรรณวิชาชีพ    ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 125   Professional Code of Ethics 
วทสร ๒๐๒   สรีรวิทยาพื้นฐาน     ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202   Basic Physiology 
รมวฉ ๒๐๓   หัตถการข้ันพ้ืนฐานทางการแพทย�   ๓ (๒-๒-๓) 
RAER 203   Basic Medical Procedure 
รมวฉ ๒๐๔   การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน ๓ (๒-๒-๕) 
     การแพทย�  ๒ 
RAER 204   History Interview and Physical Examination for  
     Paramedic 2 

 
                                                                                               รวม ๑๗ หน วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๗ 

ช้ันปBท่ี ๓ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
 

รมวฉ ๓๐๑   การบริการทางการแพทย�ฉุกเฉิน ๑   ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 301   Emergency Medical Service 1 
รมวฉ ๓๐๒   การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 302   Emergency Medical Care 1 
รมวฉ ๓๐๓   การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 303   Emergency Care in Trauma 1 
รมวฉ ๓๐๔   การซักประวัติและตรวจรHางกายทางปฏิบัติการฉุกเฉิน ๓ (๒-๒-๕) 
     การแพทย�  ๓ 
RAER 304   History Interview and Physical Examination for  
     Paramedic 3 
รมวฉ ๓๐๕   การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน   ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 305   Basic Life Support 
รมวฉ ๓๐๖   การแปลผลคล่ืนไฟฟ�าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉิน ๒ (๒-๐-๔) 
     การแพทย�   
RAER 306   EKG Interpretation for Paramedic 
รมวฉ ๓๐๗   การยกและการเคล่ือนยSาย        ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 307   Lifting and Moving 
    เลือกเสรี       ๒ (๒-๐-๔)  

  
 

                                                                                                                   รวม ๑๙ หน วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 
ช้ันปBท่ี ๓ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
 

รมวฉ ๓๐๘   ระเบียบวิธีวิจัยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�    ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 308   Research Methodology for Paramedic 
รมวฉ ๓๐๙   ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�   ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 309   Epidemiology for Paramedic 
รมวฉ ๓๑๐   การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันสูง ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 310   Advanced Life Support 1 
รมวฉ ๓๑๑   หัตถการข้ันสูงทางการแพทย�       ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 311   Advanced Medical Procedure 
รมวฉ ๓๑๒   นิติเวชศาสตร�ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�    ๒ (๒-๐-๔) 
RAER 312   Forensic Medicine for Paramedic 
รมวฉ ๓๑๓   การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๑              ๓ (๐-๑๒-๓) 
RAER 313   Emergency Medical Field Work 1 
                                                       เลือกเสรี                  ๒ (๒-๐-๔)
  
 

                                                                                                รวม ๑๘ หน วยกิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 
ช้ันปBท่ี ๔ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

       จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
 

รมวฉ ๔๐๑  การบริการทางการแพทย�ฉุกเฉิน ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 401  Emergency Medical Service 2 
รมวฉ ๔๐๒  การดูแลผูSปtวยฉุกเฉิน ๒        ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 402  Emergency Medical Care 2 
รมวฉ ๔๐๓  การดูแลผูSบาดเจ็บฉุกเฉิน ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 403  Emergency Care in Trauma 2 
รมวฉ ๔๐๔  การชHวยฟ��นคืนชีพข้ันสูง ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
RAER 404  Advanced Life Support 2 
รมวฉ ๔๐๕  การดูแลผูSปtวยฉุกเฉินในสาธารณภัย     ๒ (๑-๒-๓) 
RAER 405  Emergency Care in Mass Casualty Incident 
รมวฉ ๔๐๖  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๒   ๓ (๐-๑๒-๓) 
RAER 406  Emergency Medical Field Work 2 
                                              เลือกเสรี                          ๒ (๒-๐-๔)  
  
                                                                                                                   รวม ๑๘ หน วยกิต 

 
ช้ันปBท่ี ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
จํานวนหนHวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

 
รมวฉ ๔๐๗  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๓   ๔(๐-๑๖-๔) 
RAER 407  Emergency Medical Field Work 3 
รมวฉ ๔๐๘  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๔   ๔(๐-๑๖-๔) 
RAER 408  Emergency Medical Field Work 4 
รมวฉ ๔๐๙  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๕   ๔(๐-๑๖-๔) 
RAER 409  Emergency Medical Field Work 5 
 

                                                                                              รวม ๑๒ หน วยกิต 
 

๓๐  
๓.๒  ช่ือ สกุล  ตําแหน งทางวิชาการ  คุณวุฒิ  และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารย� 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

        ๓.๒.๑  อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตําแหน ง คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ท่ีสําเร็จ 
ปBท่ีสําเร็จ 

๑. พญ.ยุวเรศมคฐ�  
สิทธิชาญบัญชา* 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๑๒๐๑๐๐๖๕๗๔ 
 

รองศาสตราจารย� - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั ๑) 
 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก 
สาขาอายุรศาสตร� 
- วว.(อายุรศาสตร�)  
 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
 
- อว. (เวชศาสตร�ฉุกเฉิน) 

- คณะแพทยศาสตร�ศิรริาชพยาบาล    
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแกHน 
 
- คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยขอนแกHน 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๐ 
 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๔๖ 
 

๒๕๔๗ 

๒. นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น* 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๙๒๐๑๐๐๙๐ XXXX 

อาจารย� - พ.บ. 
 
- วว.(เวชศาสตร�ฉุกเฉิน)  
 

- คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๕๓ 

๓. พญ.สาทริยา  ตระกูลศรี
ชัย 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๖๐๐๗๐ XXXX 

ผูSชHวยศาสตราจารย� - พ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั ๒) 
 
- วว.(อายุรศาสตร�)  
 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
 
- อว. (เวชศาสตร�ฉุกเฉิน) 
 
- วว.(อนุสาขาเภสัชวิทยา
คลินิกและพิษวิทยา) 

- คณะแพทยศาสตร�จุฬาลงกรณ�     
มหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร� 
พระมงกุฎเกลSา 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๓ 
 

๒๕๔๖ 
 

๒๕๔๗ 
 

๒๕๕๕ 

๔. นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิป\ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๙๐๕๔๐ XXXX 
 
 

รอง
ศาสตราจารย� 

- พ.บ.  
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ท่ัวไป) 
 
- วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต 
Vascular Technology & 
Medicine 
- วว. (ศัลยศาสตร�โรคหลอด
เลือด) 

- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี 
และการแพทย�ดิอิมพีเรียล ประเทศ
อังกฤษ 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๗ 
 

๒๕๓๓ 
 

๒๕๕๐ 
 
 

๒๕๕๐ 

๓๑ 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

ชื่อ-สกุล ตําแหน ง คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ท่ีสําเร็จ 
ปBท่ีสําเร็จ 

๕. นพ.ปรีดา สัมฤทธ์ิประดิษฐ� 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๑๗๐๐๓๒ XXXX 
 

ผูSชHวยศาสตราจารย� - พ.บ. 
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ท่ัวไป) 

- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล   
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๓๖ 
 
๒๕๔๑ 
 

๖. นพ.ป\ยะ  สมานคติวัฒน� 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๑๐๐๖๐๒๕๗ XXXX 
 
 

รอง
ศาสตราจารย� 

- วิทยาศาสตร�บัณฑิต 
- พ.บ. 
 
- วว. (ศัลยศาสตร�ทรวงอก) 

- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๑ 
๒๕๒๓ 
 
๒๕๒๙ 
 

๗. เรืออากาศเอก นายแพทย�
อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๔๐๐๑๐๐๔๘XXXX 
 

ผูSแทน อศป. - พ.บ.  
 
- หลักสูตรเวชศาสตร�การบิน 
- อว. (เวชศาสตร�ครอบครัว)  
 

- คณะแพทยศาสตร�  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กองทัพอากาศ 
- แพทยสภาแหHงประเทศไทย 

๒๕๓๗ 
 
๒๕๓๘ 
๒๕๔๔ 
 

 

หมายเหตุ * อาจารย�ผูSรับผิดชอบหลักสูตร  , ** อศป. คณะอนุกรรมการรับรององค�กรและหลักสูตรการศึกษาและฝhกอบรมผูS
ปฏิบัติการ และการใหSประกาศนียบัตรหรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแกHผูSผHานการศึกษาหรือฝhกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 
๓.๒.๒  จํานวนอาจารย�ประจําจากคณะต างๆ  ดังน้ี 

(๑)  คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล     จํานวน ๔๐  คน 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

  (๒)  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล      จํานวน ๒๐  คน 
(๓)  คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล     จํานวน ๒๐  คน 
(๔)  คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   จํานวน ๔๐  คน 

๓.๒.๓  จํานวนอาจารย�พิเศษจากโรงพยาบาลสมทบ และหน วยงานภายนอก  จํานวน ๓๐  คน 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.  องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม  (การฝXกงาน)  
 หลักสูตรไดSจัดใหSมีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ�การฝhกปฏิบัติ  การเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิก ซึ่ง
หมายถึง การศึกษาและฝhกปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ�จริง ไดSแกH  ศูนย�ส่ังการการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� หนHวยรถกูSชีพ
ข้ันพื้นฐานและข้ันสูงในโรงพยาบาลศูนย� เปUนตSน ท้ังน้ี โดยมีอาจารย�แพทย�เปUนผูSดูแลใหSคําปรึกษาอยHางเพียงพอกับนักศึกษา 
 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ�ฝXกปฏิบัติงาน/ฝXกภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรูS
ประสบการณ�ฝhกปฏิบัติงาน/ฝhกภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

 (๑) มีความรูSความสามารถ ทักษะท่ีดีในการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การดูแลระหวHาง
การนําสHง   
     การติดตHอประสานงาน และการสHงตHอผูSปtวยมายังสถานพยาบาลอยHางปลอดภัยภายใตSคําส่ังของแพทย�   
     อํานวยการ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บเพิ่มเติมและอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปtวยฉุกเฉินของ 
     ประเทศไทย 

    (๒) มีทักษะความสามารถในการทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ท่ีเก่ียวขSองกับการดูแลผูSปtวย  
         ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เพ่ือพัฒนาองค�ความรูSเก่ียวกับการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
          ในประเทศไทย 
     (๓) มีทักษะความสามารถท่ีดีในการประสานงานและทํางานรHวมกับบุคลากรการแพทย�ฉุกเฉินอ่ืนๆ  
         ท่ีจุดเกิดเหตุไดSเปUนอยHางดี  
    (๔) มีทักษะความเปUนผูSนําของทีมกูSชีพ สามารถแกSป�ญหาเฉพาะหนSาและบริหารจัดการสถานการณ�ตHางๆ  
        ไดSเหมาะสม  
    (๕) มีความสามารถในการเก็บตัวช้ีวัดของหนHวยกูSชีพ สามารถวิเคาระห�ขSอมูลเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัด ซ่ึงนําไปสูH  
        การพัฒนาของหนHวยกูSชีพตHอไป 
      (๖) มีสมรรถภาพทางรHางกายและจิตใจท่ีพรSอมปฏิบัติงานและมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถภาพ 
        ทางรHางกายและจิตใจของตนเองไดSเปUนอยHางดี 
  (๗) เผยแพรHองค�ความรูSทางการแพทย�ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลใหSกับบุคลากรในระบบการแพทย�ฉุกเฉิน 
        อ่ืนๆ หรือประชาชนท่ัวไปไดSเปUนอยHางดี มีทักษะความเปUนครู สามารถถHายทอดองค�ความรูSท่ีมีอยูH 
        ไปยังบุคคลอ่ืนไดS  

  (๘) พัฒนาองค�ความรูSของตนเองใหSทันสมัยอยูHตลอดเวลา 
๓๓ 

 
 

  ๔.๒  ช วงเวลาการฝXกประสบการณ�ภาคสนาม ตามข0อ ๔.๑   ดังนี้ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 

ชั้นปB รายวิชา 
จํานวนหน วยกิต/ 
สัปดาห�ท่ีศึกษา 

หมายเหตุ 

๓ รมวฉ ๓๑๓  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๑ 
RAER 313  Emergency Medical Field Work 1 

๓ (๐-๑๒-๓)  

๔ รมวฉ ๔๐๖  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๒  
RAER 406  Emergency Medical Field Work 2 

๓ (๐-๑๒-๓)  

๔ รมวฉ ๔๐๗ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๓ 
RAER 407 Emergency Medical Field Work 3  

๔ (๐-๑๖-๔)  

๔ รมวฉ ๔๐๘ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๔ 
RAER 408 Emergency Medical Field Work 4 

๔ (๐-๑๖-๔)  

๔ รมวฉ ๔๐๙ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๕ 
RAER 409 Emergency Medical Field Work 5 

๔ (๐-๑๖-๔)  

 
๔.๓  การจัดตารางเวลา และตารางสอน     
 

ชั้นปB รายวิชา ตารางสอนและจํานวนชั่วโมง 

๓ รมวฉ ๓๑๓  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๑ 
RAER 313  Emergency Medical Field Work 1 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  
จํานวน ๓ หนHวยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 

๔ รมวฉ ๔๐๖  การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๒  
RAER 406  Emergency Medical Field Work 2 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
จํานวน ๓ หนHวยกิต ๑๘๐ ช่ัวโมง 

๔ รมวฉ ๔๐๗ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๓ 
RAER 407 Emergency Medical Field Work 3  

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐ ช่ัวโมง 

๔ รมวฉ ๔๐๘ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๔ 
RAER 408 Emergency Medical Field Work 4 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐  ช่ัวโมง 

๔ รมวฉ ๔๐๙ การฝhกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๕ 
RAER 409 Emergency Medical Field Work 5 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
จํานวน ๔ หนHวยกิต ๒๔๐  ช่ัวโมง 

 
 
 
 

๓๔ 
๕.  ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ0ามี) 
  ๕.๑ คําอธิบายโดยย อ 
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       หลักสูตรกําหนดใหSนักศึกษาเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวจัิยทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ๓ หนHวยกิตใน
ภาคทฤษฎี และทํางานวิจัยทางดSานการแพทย�ฉุกเฉิน ๑ เร่ืองตHอนักศึกษา ๓ คน 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู0 
        นักศึกษามีความรูSความเขSาใจในกระบวนการวิจัย และสามารถทําวิจัยเบ้ืองตSนเพ่ือนําไปใชSในการแกSป�ญหาหรือ
พัฒนางานดSานการแพทย�ฉุกเฉินไดS  

๕.๓ ช วงเวลา 
        เรียนทฤษฎีในช้ันปPท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ และทําวิจัยในชHวงช้ันปPท่ี ๔ 

๕.๔ จํานวนหน วยกิต 
 ๒ หนHวยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 
(๑)  จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในช้ันเรียน 
(๒)  มอบหมายอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการในการศึกษาวิจัยใหSกับนักศึกษาเปUนรายบุคคล ตั้งแตHช้ันปPท่ี ๒   
      ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
(๓)  อาจารย�ท่ีปรึกษา ใหSคําปรึกษาในการเลือกหัวขSอการวิจัย การเขียนเคSาโครงการวิจัย และติดตาม 
      การศึกษาวิจัยของนักศึกษา จนเขียนรายงานการวิจัยแลSวเสร็จในภาคการศึกษาท่ี ๒ ของช้ันปPท่ี ๔  
(๔) จัดเวทีใหSนักศึกษาไดSนําเสนอผลการวิจัยตHออาจารย�และเพื่อนนักศึกษา 
(๕) อาจารย�ท่ีปรึกษาใหSขSอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยท่ีมีประโยชน�ตHอการพัฒนางานและวิชาชีพ  

เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงาน 
(๖) นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปPของนักปฏิบัติการการแพทย�ฉุกเฉิน (Emergency 

Medicine Technique Annual Conference : EMTAC) ซึ่งจัดเปUนประจําทุกๆ ปP  
๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

 (๑) ประเมินความกSาวหนSาในการศึกษาวิจัย โดยใชSแบบประเมินกระบวนการวิจัย 
(๒) ประเมินความสนใจและความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย โดยการบันทึกของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(๓) ประเมินพัฒนาการของผูSเรียน โดยใชS Portfolio 
(๔) ประเมินรายงานการวิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

๓๕ 

 
หมวดท่ี ๔   ผลการเรียนรู0 กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑.๑ ด0านบุคลิกภาพ 
- แตHงกายสุภาพถูกกฎระเบียบและพรSอม 
สําหรับการปฏิบัติงาน 
- นําเสนอขSอมูลทางวิชาการอยHางมั่นใจ 
- มนุษยสัมพันธ�ดี ทํางานกับบุคคลอ่ืนไดS 
เปUนอยHางดี 
 

- กําหนดระเบียบเก่ียวกับการแตHงกายในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจน  
- อบรมเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
- มีรูปแบบการสังเกตการณ�และแนะนําเทคนิคการนําเสนอทางวิชาการของ 
อาจารย�ผูSสอนและเพ่ือนนักศึกษา  
- จัดทําแบบประเมินดSานบุคลิกภาพของนักศึกษาโดยประเมินท้ังจากอาจารย� 
ผูSสอน เพ่ือนรHวมช้ันเรียนและผูSรHวมงานในการฝhกปฏิบัติงานและมีการ 
สะทSอนขSอมูลกลับไปยังนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุง   

๑.๒ ด0านภาวะผู0นํา 
- มีความรับผิดชอบตHอหนSาท่ีท่ีไดSรับ 
มอบหมาย 
- เรียนและปฏิบัติงานตรงตHอเวลา 
- กลSาตัดสินใจ ยอมรับฟ�งความเห็นของ 
เพื่อนรHวมงาน 
- ประสานการทํางานกับบุคคลอ่ืนไดSดี  

- สHงเสริมการเขSารHวมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจเพ่ือชHวยใหS 
นักศึกษาทํางานรHวมกับผูSอ่ืนเพ่ือพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการ 
เปUนผูSนํา 
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุHมเพ่ือใหSนักศึกษามีโอกาสแสดงความเปUน 
ผูSนํา 
- ฝhกวินัยในการตรงตHอเวลาในการเขSาช้ันเรียนและมีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
- สHงเสริมกิจกรรมชมรมตHางๆ 

๑.๓ ด0านจิตอาสา 
- นักศึกษาสนใจและเขSารHวมกิจกรรมของ 
คณะและมหาวิทยาลัยสม่ําเสมอ 
- นักศึกษามีการจัดกิจกรรมและเขSารHวม 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขSองจิตอาสาเปUนประจํา 

- สHงเสริมใหSนักศึกษาเขSารHวมกิจกรรมบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษของ 
คณะและมหาวิทยาลัย 
- สHงเสริมใหSนักศึกษาเขSารHวมกิจกรรมบริการวิชาการของแหลHงฝhกปฏิบัติงานท่ี 
เก่ียวขSอง 
- สHงเสริมใหSนักศึกษาจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ตามความสมัครใจ 
- สHงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�และบริการวิชาการแกHสังคมของนักศึกษา 

๑.๔ มีทักษะการเรียนรู0ด0วยตนเอง 
- มีทักษะการคSนควSาขSอมูลทางวิชาการ 
ดSวยตนเอง 
- มีทักษะในการทํางานวิจัยท่ีดี 
- พัฒนาองค�ความรูSของตนเองตาม 
หลักฐานเชิงประจักษ� 

- สHงเสริมการเรียนรูSทักษะการใชSเวชศาสตร�เชิงประจักษ�ในการคSนควSาศึกษา 
หาความรูS 
- สHงเสริมการเรียนการสอนดSวยหลักฐานทางวิชาการใหมH ๆ  
- กําหนดใหSนักศึกษาทํางานวิจัย 1 ฉบับตHอนักศึกษา 3 ราย  
- มอบหมายงานหรือโครงงานใหSนักศึกษาไปคSนควSาดSวยตนเองและนําเสนอ 
ผลงาน 

 
๓๖ 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต ละด0าน 
 ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
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(๑) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  
(๒)ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังจัดการกับป�ญหาในการดํารงชีพและการทํางานไดS  

 (๓) มีวินัยซื่อสัตย�สุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม 
 (๔) เปUนแบบอยHางท่ีดีตHอผูSอ่ืน ท้ังในดSานดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
 (๕) เคารพกฎหมาย สิทธิ และรับฟ�งความคิดเห็นของผูSอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคHาและศักดิ์ศรี 
      ของความเปUนมนุษย�  

 ๒.๑.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรรHวมกับการอภิปรายกลุHมเก่ียวกับป�ญหาดSานอ่ืน ๆ ของผูSปtวยท่ี 
       นอกเหนือจากป�ญหาสุขภาพและหาแนวทางแกSไข 
 (๒) สHงเสริมใหSทุกรายวิชามีการบูรณาการเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเขSาไปรHวมกับการเรียนรูSดSานการ 
       ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  

(๓) เรียนรูSจากประสบการณ�ตรงสถานการณ�จําลองและกรณีศึกษา 
(๔) การเปUนแบบอยHางท่ีดีดSานคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย� 

 ๒.๑.๓ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) ประเมินการเขSารHวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของนักศึกษา  
 (๒) มีการประเมินดSานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาระหวHางการเรียนและการปฏิบัติงานโดย 

      อาจารย�ผูSสอน อาจารย�ท่ีปรึกษา ผูSรHวมงานและจากนักศึกษาคนอ่ืน  
 (๓) ประเมินการเขSารHวมกิจกรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
 (๔) สังเกตพฤติกรรมการมีสHวนรHวมในการทํากิจกรรมกลุHม การปฏิบัติงาน 
 (๕) ใหSผูSใชSบัณฑิตประเมินคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
๒.๒ ความรู0 

 ๒.๒.๑ผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
(๑) มีความรูSความเขSาใจในสาระสําคัญดSานวิทยาศาสตร� วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร�  
    และศาสตร�อ่ืนท่ีเก่ียวขSอง 
(๒) มีความรูSความเขSาใจองค�ความรูSและสาระสําคัญในศาสตร�ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� สามารถบูรณา 
     การและประยุกต�กับศาสตร�ท่ีเก่ียวขSองไดSอยHางกวSางขวางและเปUนระบบ  

 (๓) มีความรูSความเขSาใจสาระท่ีสําคัญในกระบวนการแสวงหาความรูS การจัดการความรูS และติดตาม 
      งานวิจัยและความรูSใหมHท่ีเก่ียวขSองกับการแกSป�ญหาและการตHอยอดความรูSในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
     การแพทย� 
 (๔) มีความรูSความเขSาใจและตระหนักในกฎหมาย กฎ และคําส่ังท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
     การแพทย�ซึ่งเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 
 ๓๗ 

 
 

 ๒.๒.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
 (๑) บรรยายในช้ันเรียน 
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 (๒) เรียนกลุHมยHอยการฝhกปฏิบัติในหSองปฏิบัติการ และการนําเสนอตัวอยHางผูSปtวยท่ีนHาสนใจโดยใหSผูSเรียน 
     มีสHวนรHวมในการเรียนรูSอภิปราย 
 (๓) การเรียนโดยใชSสถานการณ�จําลองท้ังในช้ันเรียนและแหลHงฝhกงาน 
 (๓) เรียนรูSจากสถานการณ�จริงหรือกรณีศึกษาเพ่ือใหSมีประสบการณ�ตรง 
 (๔) มอบหมายงาน การศึกษาคSนควSาดSวยตนเองใหSนักศึกษาเรียนรูSวิธีคSนหาขSอมูลจากแหลHงความรูSตHางๆ 
 (๕) ใชSส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสHงเสริมการเรียนรูS 
    ดSวยตนเองของนักศึกษา 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
  ประเมินจากท้ังจากผูSสอน ผูSเรียน เพื่อนนักศึกษา และอาจารย�จากแหลHงฝhกปฏิบัติงาน 

(๑) การสอบเมื่อส้ินสุดการเรียนในแตHละรายวิชา  
(๒) การประเมินการนําเสนอหนSาช้ันเรียน 
(๓) การประเมินรายงานของผูSปtวยหรือการปฏิบัติการ  
(๔) การทดสอบปากเปลHาและขSางเตียงผูSปtวย 
(๕) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๖) ประเมินพัฒนาการของผูSเรียนโดยใชSPortfolio 
(๗) ประเมินความรูSความสามารถของบัณฑิตจากผูSใชSบัณฑิต 
(๘) การสอบรับรองความรูSความสามารถเพ่ือรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 

   
 ๒.๓  ทักษะทางปLญญา 
 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา 
 (๑) สามารถสืบคSนขSอเท็จจริง ทําความเขSาใจ และประเมินขSอมูลสารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานใหมHๆ  
      จากแหลHงขSอมูลท่ีหลากหลายไดS และนําขSอมูลไปใชSในการแกSป�ญหาและพัฒนางานไดS 
 (๒) สามารถคิดวิเคราะห�อยHางเปUนระบบ และใหSขSอเสนอแนะอยHางสรSางสรรค� โดยใชSองค�ความรูS  
    ประสบการณ�ภาคสนาม และผลกระทบจากการตัดสินใจท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
     การแพทย� 

(๓) สามารถใชSทักษะ และความเขSาใจอันถHองแทSในเน้ือหาสาระการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
    ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(๔) สามารถพัฒนาแนวทางใหมH เพื่อแกSไขป�ญหาในการปฏิบัติงานประจําใหSสอดคลSองกับสถานการณ� 
              และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 

๓๘ 
 

 ๒.๓.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา 
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 (๑) อภิปรายกลุHมโดยเนSนการฝhกกระบวนการคิด ไดSแกH ทักษะการคิดข้ันพื้นฐานการคิดแกSป�ญหา 
     การคิดอยHางมีวิจารณญาณการคิดสรSางสรรค�และการคิดอยHางเปUนระบบแบบองค�รวม 
 (๒) การศึกษาคSนควSาดSวยตนเองโดยใชSแหลHงขSอมูลท่ีมีหลักหลักฐานทางวิชาการมากท่ีสุด 

 (๓) การฝhกปฏิบัติและการฝhกประสบการณ�วิชาชีพในสถานการณ�จริง ภายใตSการดูแลของอาจารย�ผูSสอน 
      อยHางเหมาะสม 

 (๔) การทํางานวิจัยดSานการแพทย�ฉุกเฉิน 
 ๒.๓.๓ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปLญญา 
 (๑) ประเมินการทํากิจกรรมการอภิปรายกลุHมของนักศึกษา 
 (๒) ประเมินผลการเขียนรายงานผูSปtวยหรือรายงานการออกปฏิบัติการ 
 (๓) การประเมินการฝhกปฏิบัติและการฝhกประสบการณ�วิชาชีพในสถานการณ�จริงโดยอาจารย�ผูSควบคุม  
 (๔) ประเมินงานวิจัยของนักศึกษา 
 

 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ�ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ�อยHางสรSางสรรค�กับผูSรับบริการ ผูSรHวมงาน ผูSบังคับบัญชา  
        และผูSเก่ียวขSอง 
  (๒) สามารถทํางานเปUนทีมไดSท้ังในบทบาทสมาชิก และผูSนําในระบบการแพทย�ฉุกเฉินและระบบบริการ 
      สาธารณสุขท่ีเก่ียวขSอง   
  (๓) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูSนําในสถานการณ�ท่ีไมHชัดเจน และตSองการใชSนวัตกรรมใหมHๆ ในการ 
       แกSป�ญหาไดSอยHางเหมาะสมโดยพ้ืนฐานของตนเองและกลุHม  
  (๔) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูSอยHางตHอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

๒.๔.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) การเรียนกลุHมยHอยอภิปรายกลุHมและมอบหมายการทํางานเปUนกลุHม 

 (๒) ฝhกปฏิบัติงานท่ีหSองฉุกเฉิน หอผูSปtวย ศูนย�กูSชีพ และหนHวยกูSชีพนอกโรงพยาบาล ซึงตSองทํางาน 
    รHวมกับบุคลากรทางการแพทย�สาขาอ่ืนๆ เชHน พยาบาลอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย� พนักงานฉุกเฉิน 
    การแพทย�เจSาหนSาท่ีพนักงานฉุกเฉินการแพทย� เพ่ือฝhกทักษะการทํางานเปUนทีมท้ังในบทบาทของ 
     ผูSนําและผูSตาม 
 (๓) การเขียนรายงานผูSปtวยหรือรายงานการออกปฏิบัติการ 

 ๒.๔.๓ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ�ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) ประเมินความสามารถในการทํางานเปUนทีมและมนุษยสัมพันธ�กับเพื่อนรHวมงาน โดยประเมินจาก 
    อาจารย�  ผูSรHวมงาน เพื่อนนักศึกษา และรายงานพฤติกรรมท่ีผิดปกติ (Incidental report) 
 (๒) ประเมินความรับผิดชอบในการเขSาเรียนและปฏิบัติงานท้ังรายบุคคลและรายกลุHม 
 (๓) ประเมินจากผลงานกลุHม 

 
 

๓๙ 
 
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สามารถศึกษา ทําความเขSาใจในประเด็นป�ญหา เลือก และประยุกต�ใชSเทคนิคทางสถิติหรือ 
      คณิตศาสตร�ท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ไดSอยHางเหมาะสม ในการศึกษาคSนควSา 
     และเสนอแนะแนวทางในการแกSป�ญหา   
 (๒) สามารถส่ือสารไดSอยHางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และวิธีการส่ือสารอ่ืนท่ีเก่ียวขSอง รวมท้ัง 
      เลือกวิธีใชSรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุHมบุคคลท่ีแตกตHางไดS  

 (๓) ใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขSอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขSอมูลสารสนเทศ 
      อยHางสม่ําเสมอ   

 ๒.๕.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
           การใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) บรรยายในช้ันเรียน 
 (๒) การอภิปรายกลุHม โดยเนSนใหSนักศึกษาไดSคSนควSาและใชSขSอมูลสารสนเทศในการแกSไขป�ญหา 

 (๓) การนําเสนอขSอมูลทางวิชาการ ตัวอยHางผูSปtวย กรณีศึกษาการออกปฏิบัติงาน งานวิจัยทางการแพทย� 
       ฉุกเฉิน โดยใชSเทคนิค รูปแบบและส่ือการนําเสนอท่ีนHาสนใจและทันสมัย  

 (๔) การเขียนรายงานผูSปtวยท่ีเนSนการสืบคSนขSอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย   
 ๒.๕.๓กลยุทธ�การประเมินผลพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ประเมินผลการอภิปรายกลุHมของนักศึกษา 
 (๒) ประเมิน เทคนิครูปแบบและส่ือการนําเสนอของนักศึกษา 
 (๓) ประเมินทักษะการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูS 

 (๔) ประเมินการเขียนรายงานผูSปtวย  
 
๒.๖ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
 ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู0ด0านทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 (๑) มีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ไดSตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังนอก      
สถานพยาบาลและในสถานพยาบาลไดSอยHางสอดคลSองกับสภาพป�ญหา 
 (๒) สามารถดําเนินมาตรการป�องกันการเจ็บปtวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉินไดSท้ังในระดับบุคคลและชุมชนไดS  

 (๓) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขSอง 
 (๔) บริหารจัดการระบบการแพทย�ฉุกเฉินในระดับทSองถ่ินหรือพ้ืนท่ีไดS 

 
 

 
๔๐ 
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 ๒.๖.๒ กลยุทธ�การสอนท่ีใช0ในการทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
   (๑) ปฏิบัติงานในหSองฉุกเฉิน หอผูSปtวย ศูนย�รถพยาบาล ศูนย�ส่ังการและหนHวยกูSชีพฉุกเฉิน  
               ในการใหSบริการ รักษาพยาบาลและนําสHงผูSปtวยฉุกเฉินภายใตSการดูแลของอาจารย�อยHางใกลSชิด  
 (๒) การศึกษาดูงานในหนHวยงานหรือองค�กรท่ีทํางานเก่ียวขSองกับการดูแลผูSปtวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
 (๓) การทําโครงการพิเศษในขณะท่ีนักศึกษาออกฝhกทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ เชHน โครงการป�องกัน 

      การเจ็บปtวยฉุกเฉินในชุมชน เปUนตSน  
  (๔) เก็บตัวช้ีวัดและพัฒนาคุณภาพของศูนย�ส่ังการและการแพทย�ฉุกเฉินในระดับทSองถ่ิน 
 ๒.๖.๓ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางคลินิก 

  (๑) ประเมินทักษะการฝhกปฏิบัติงานจากทุกแหลHงฝhกท่ีนักศึกษาเขSาฝhกปฏิบัติการณ� 
  (๒) สอบภาคปฏิบัติเชHน long case  examination, OSCE (objective structured  clinical  
        examination) 
  (๓) สอบขSอเขียน 
  (๔) ประเมินผลการดําเนินโครงการพิเศษในขณะท่ีนักศึกษาออกฝhกทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
  
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ผลการเรียนรูSในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๓.๑.๑ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  
๓.๑.๒ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังจัดการกับป�ญหาในการดํารงชีพและการทํางานไดS  
๓.๑.๓ มีวินัยซื่อสัตย�สุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบตHอตนเองและสังคม 
๓.๑.๔ เปUนแบบอยHางท่ีดีตHอผูSอ่ืน ท้ังในดSานดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
๓.๔.๕ เคารพกฎหมาย สิทธิ และรับฟ�งความคิดเห็นของผูSอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคHาและศักด์ิศรีของความ 

          เปUนมนุษย�  
    ๓.๒ ความรู0 

๓.๒.๑ มีความรูSความเขSาใจในสาระสําคัญดSานวิทยาศาสตร�วิทยาการจัดการมนุษยศาสตร�สังคมศาสตร�และศาสตร� 
   อ่ืนท่ีเก่ียวขSอง 
๓.๒.๒ มีความรูSความเขSาใจองค�ความรูSและสาระสําคัญในศาสตร�ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�สามารถบูรณาการและ 
   ประยุกต�กับศาสตร�ท่ีเก่ียวขSองไดSอยHางกวSางขวางและเปUนระบบ 
๓.๒.๓ มีความรูSความเขSาใจสาระท่ีสําคัญในกระบวนการแสวงหาความรูSการจัดการความรูSและตดิตามงานวิจัยและ 
   ความรูSใหมHท่ีเก่ียวขSองกับการแกSป�ญหาและการตHอยอดความรูSในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
๓.๒.๔ มีความรูSความเขSาใจและตระหนักในกฎหมายกฎและคําส่ังท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ซึ่ง 
   เปล่ียนแปลงตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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๔๑ 
 

๓.๓ ทักษะทางปLญญา 
๓.๓.๑ สามารถสืบคSนขSอเท็จจริง ทําความเขSาใจ และประเมินขSอมูลสารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานใหมHๆ  

          จากแหลHงขSอมูลท่ีหลากหลายไดS และนําขSอมูลไปใชSในการแกSป�ญหาและพัฒนางานไดS 
 ๓.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห�อยHางเปUนระบบ และใหSขSอเสนอแนะอยHางสรSางสรรค� โดยใชSองค�ความรูS  
          ประสบการณ�ภาคสนาม และผลกระทบจากการตัดสินใจท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  

๓.๓.๓ สามารถใชSทักษะ และความเขSาใจอันถHองแทSในเน้ือหาสาระการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ทางวิชาการ 
          และวิชาชีพ 

๓.๓.๔ สามารถพัฒนาแนวทางใหมH เพ่ือแกSไขป�ญหาในการปฏิบัติงานประจําใหSสอดคลSองกับสถานการณ�และ 
         บริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๓.๔ ทักษะความสัมพันธ�ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๓.๔.๑ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ�อยHางสรSางสรรค�กับผูSรับบริการ ผูSรHวมงาน ผูSบังคับบัญชา และผูSเก่ียวขSอง 
๓.๔.๒ สามารถทํางานเปUนทีมไดSท้ังในบทบาทสมาชิก และผูSนําในระบบการแพทย�ฉุกเฉินและระบบบริการ 
    สาธารณสุขท่ีเก่ียวขSอง   
๓.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูSนําในสถานการณ�ท่ีไมHชัดเจน และตSองการใชSนวัตกรรมใหมHๆ ในการ 
    แกSป�ญหาไดSอยHางเหมาะสมโดยพ้ืนฐานของตนเองและกลุHม  
๓.๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูSอยHางตHอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

๓.๕ ทักษะ การวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเขSาใจในประเด็นป�ญหา เลือก และประยุกต�ใชSเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร� 
           ท่ีเก่ียวขSองกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�ไดSอยHางเหมาะสม ในการศึกษาคSนควSาและเสนอแนะ 
           แนวทางในการแกSป�ญหา   
 ๓.๕.๒ สามารถส่ือสารไดSอยHางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และวิธีการส่ือสารอ่ืนท่ีเก่ียวขSอง รวมท้ัง 
          เลือกวิธีใชSรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมกับกลุHมบุคคลท่ีแตกตHางไดS  
 ๓.๕.๓ ใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บขSอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขSอมูลสารสนเทศ 
          อยHางสมํ่าเสมอ   
๓.๖ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 ๓.๖.๑ มีทักษะในการปฏิบัติการฉุกเฉินแกHผูSปtวยฉุกเฉิน ไดSตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังนอก 
          สถานพยาบาลและในสถานพยาบาลไดSอยHางสอดคลSองกับสภาพป�ญหา    
 ๓.๖.๒ สามารถดําเนินมาตรการป�องกันการเจ็บปtวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉินไดSท้ังในระดับบุคคลและชุมชนไดS   
 ๓.๖.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขSอง 
 ๓.๖.๔ บริหารจัดการระบบการแพทย�ฉุกเฉินในระดับทSองถ่ินหรือพื้นท่ีไดS   
 

 
๔๒ 
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หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให0ระดับคะแนน 

 เปUนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วHาดSวยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒   
โดยกําหนดการใหSเกรดและการตัดสินผล ดังน้ี 
             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  ใชSแบบฟอร�มการประเมินผลโดยการสังเกตของอาจารย�หรือแพทย�พี่เล้ียง ประเมิน
จาก ๖ องค�ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย� การทํางานเปUนทีม การเห็นประโยชน�ผูSปtวย การพัฒนาตนเองอยHาง
ตHอเน่ือง และเจตคติท่ีดีตHอการบริการแบบองค�รวม 
 

 การตัดสินการประเมินด0านเจตคติทําด0วย สัญลักษณ�ซ่ึงไม มีแต0ม ดังนี้ 
     

สัญลักษณ� ความหมาย 

O ดีเด น (outstanding) 
S น าพอใจ (satisfactory) 
M ควรปรับปรุง (marginal) 
 ตัวอยHาง : 

๑. มาสายเกิน ๑๕ นาที ๓ คร้ัง โดยไมHมีเหตุผลอันสมควร 
   คร้ังท่ี  ๑,๒   ตักเตือนทางวาจา 
 คร้ังท่ี  ๓      ตักเตือนเปUนลายลักษณ�อักษร และไดSสัญลักษณ� M 
๒. ขาดเรียนโดยไมHแจSงลHวงหนSา และไมHมีเหตุผลอันสมควร 
๓. ฝtาฝ�นระเบียบ ของภาควิชาฯ  คณะฯ มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน 
๔. มีกิริยามารยาท หรือ ความประพฤติไมHเหมาะสม เชHน การแตHงกายไมHเรียบรSอย คุย หลับ  
   คุยโทรศัพท�ในหSองเรียนเปUนประจํา ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 
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 การตัดสินการประเมินด0านเจตคติทําด0วย สัญลักษณ�ซ่ึงไม มีแต0ม (ต อ) 

การคิดคะแนน  มีเกณฑ�ในการคิดคะแนนดังน้ี 
 การประเมินแตHละรายการจะทําเปUนคะแนนแตSม (๑ - ๔) 
 หมวด ๑  ภาคทฤษฎี  คือ การสอบขSอเขียน นักศึกษาจะตSองไดSแตSมของการสอบแต ละชนิด  
   ไมHนSอยกวHา ๒.๐ จึงจะถือวHาสอบผHาน 
 หมวด ๒  ภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะตSองไดSแตSมของการสอบปฏิบัติ (OSCE) ไมHนSอยกวHา ๒.๐  
   จึงจะถือวHาสอบผHานและเม่ือรวมกับคะแนนการปฏิบัติงานแลSว นักศึกษาจะตSองไดSแตSม 
   ตามเกณฑ�ท่ี 
 ภาควิชาฯ กําหนด คือ ไมHต่ํากวHา ๒.๐๐ จึงจะถือวHาผHาน  จากน้ันคูณดSวยคHาถHวงนํ้าหนัก  และรวมคะแนนท้ังหมด
เปUนคะแนนสุดทSาย แล0วเทียบคะแนนแต0มเปGนเกรด ดังน้ี 

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 
 
                              ๔๔ 

 

 

สัญลักษณ� ความหมาย 

U ไม น าพอใจ (unsatisfactory) 
 ตัวอยHาง : 

๑. ติด M  (ไดSรับการตักเตือนจากอาจารย� และแจSงเปUนลายลักษณ�อักษรใหSนักศึกษารับทราบ)  
   และไมHมีการปรับปรุงแกSไข 
๒. บิดเบือนขSอมูล 
๓. ไมHรับผิดชอบผูSปtวยหรืองานท่ีไดSรับมอบหมาย 
๔. ฝtาฝ�นระเบียบของภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน  
๕. ปลอมลายเซ็นและเอกสาร ไมHวHากรณีใดๆ 
๖. ขาดเรียนโดยไมHแจSงลHวงหนSา และไมHมีเหตุผลอันสมควร 
๗. ทุจริตการสอบ 
๘. ลักทรัพย� 
๙. จงใจละเมิดสิทธิผูSปtวยหรือเจตนาทําเวชปฏิบัติโดยท่ีผูSปtวยเดือดรSอนหรือไมHยินยอม 
๑๐. มีความประพฤติท่ีกHอเกิดผลเสียหายตHอผูSอ่ืนหรือหนHวยงานท่ีเก่ียวขSอง 
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การตัดสินผลการศึกษา    
 ๑. นักศึกษาตSองมีเวลาเรียนไมHนSอยกวHารSอยละ ๘๐ มิเชHนน้ันจะไมHมีสิทธิ์ในการเขSาสอบลงกอง ยกเว0นกรณีท่ี
มีความจําเปGน กรรมการการศึกษาของภาควิชาฯ จะพิจารณาเปUนรายบุคคล 
 ๒. ในกรณีท่ีการประเมินมิติดSานคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) ไมHผHานจะไดSสัญลักษณ� U จะไมH
พิจารณาคะแนนในมิติดSานอ่ืน ๆ โดยถือวHาไมHผHานการประเมินรายวิชาน้ี และไดSเกรด F ตSองลงทะเบียนเรียนซํ้า 
 ๓. การตัดสิน 
  ๓.๑ เมื่อนําคะแนนการสอบทุกชนิดและคะแนนการปฏิบัติงานมารวมกันแลSวตSองไดSแตSมรวม ไมHตํ่ากวHา ๒.๐๐       
   โดยตSองผHานการประเมินผลท้ังสองกรณี 
   (๑)   การสอบ เชHน MCQ, SAQ/CRQ, MEQ, OSCE, Long case, Oral ฯลฯ นักศึกษาจะตSองสอบไดS 
         แตSมในแตHละชนิดของการสอบไมHตํ่ากวHา ๒.๐ จึงจะถือวHาสอบผHาน 
   (๒)   การปฏิบัติงานตHาง ๆ นักศึกษาจะตSองไดSแตSมไมHต่ํากวHา ๒.๐๐ จึงจะถือวHาผHานการประเมินแลSวปรับ 
      แตSมรวมเปUนสัญลักษณ� A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะตSองไดSสัญลักษณ�ต้ังแตH  
      C ข้ึนไป จึงจะถือวHาผHานการประเมินผลรายวิชา 
   ๓.๒ กรณีนักศึกษาท่ีไดSแตSมรวมเทHากับหรือมากกวHา ๒.๐๐ แตHผลการสอบชนิดใดชนิดหน่ึงไมHผHาน  
   (แตSมต่ํากวHา ๑.๕๐) ภาควิชาแจSงเกรดเปUน X และใหSโอกาสสอบแกSตัว ๑ คร้ัง ภายในเวลาท่ีภาควิชาฯ  
   กําหนด  หากสอบผHานจะไดSเกรดตามแตSมรวมจริงและมีการระบุในรายวิชาน้ันวHาเปUนเกรดมาจากการสอบ 
                      แกSตัว แตHถSาไมHผHานการสอบจะไดSรับเกรด D+ และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
  ๓.๓ กรณีนักศึกษาไดSแตSมรวมเทHากับหรือมากกวHา ๒.๐๐ แตHผลการประเมินท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
   ไดSแตSมต่ํากวHา ๒.๐๐ ภาควิชาแจSงเกรดเปUน X และใหSโอกาสปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามท่ีภาควิชาเห็นสมควร 
   หากผHานการประเมินจะไดSเกรดตามแตSมรวมจริงและมีการระบุในรายวิชาน้ันวHาเปUนเกรดมาจากการสอบ 
                      แกSตัว แตHถSาไมHผHานการประเมินจะไดSรับเกรด D+ และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
  ๓.๔ กรณีนักศึกษาไดSแตSมรวมตํ่ากวHา ๒.๐๐ จะไมHมีสิทธิ์สอบแกSตัว ไดSเกรดเปUนสัญลักษณ� D+,D, FตามแตSมรวม    
   ท่ีไดSจริง และตSองลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ๔๕ 
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การสอบแก0ตัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 
 

ไดSเกรด D+, D, F 

ไมHมีสิทธ์ิสอบแกSตัว 

ลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 ผHาน 

 ใชHไมHใชH แตSมรวม 

> ๒.๐๐ 

ผHานท้ังการสอบ 
และการปฏิบัติงาน 

ไมHผHานการสอบ (บาง 
การสอบไดSแตSม < ๑.๕๐) 

ไมHผHานการปฏิบัติงาน 
(การปฏิบัติงานในบางมิติ 

ไดSแตSม < ๒.๐๐) 

ไดSเกรด 
A, B+, B, C+, C 

แจSงเกรด X แจSงเกรด X 

สอบแกSตัว 

 ไมHผHาน 

 ผHาน 

 ไมHผHาน 

ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม 

ไดSเกรด D+ ไดSเกรด D+ 

ลงทะเบียนเรียนซํ้า ลงทะเบียนเรียนซํ้า 
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๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนักศึกษายังไม สําเร็จการศึกษา 

 ๒.๑.๑  กําหนดใหSระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูSของนักศึกษาเปUนสHวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ
   ภายในของสถาบันการศึกษา 

 ๒.๑.๒  มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูS 
 ๒.๑.๓  ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูSในระดับรายวิชาท้ังรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามจํานวน

  รายวิชาท่ีกําหนด โดยใหSนักศึกษาประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับรายวิชา   
   คณะกรรมการพิจารณาความสอดคลSองของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูSกับตารางวิเคราะห�  
           หลักสูตรการตรวจสอบผลการใหSคะแนนกับเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรูSตHางๆ รวมถึงผลงาน 
                      ของนักศึกษาและการสัมภาษณ�ผูSชHวยสอนในแหลHงฝhก 

 ๒.๑.๔  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ดําเนินการทวนสอบ
  มาตรฐานผลการเรียนรูSระดับหลักสูตร และรายงานผลตHอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร� 
            โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
   ดําเนินการโดยการศึกษาวิจัยประเมินและติดตามบัณฑิต ทุกปP และนําผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๓.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ 

๓.๑ เกณฑ�การสําเร็จการศึกษา  เปUนไปตามเกณฑ� ดังน้ี 
 (๑)  เปUนผูSมีความประพฤติดีเหมาะสมแกHศักดิ์ศรีแหHงปริญญาวิทยาศาสตร�บัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
 (๒)  สอบผHานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
 (๓)  ไดSคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมHต่ํากวHา ๒.๐๐ 
 (๔)  สอบประมวลความรอบรูS (comprehensive examination) ผHาน 
๔. เกณฑ�ในการให0เกียรตินิยม 
  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมHนSอยกวHา ๑๒๐ หนHวยกิต ซึ่งรวมท้ังรายวิชาท่ีนักศึกษายSาย
ประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และเปUนรายวิชาหรือกลุHมรายวิชาท่ีมีผลการ
เรียนไมHต่ํากวHา B (หรือเทียบเทHา) โดยไมHนําหนHวยกิตและแตSมประจําท่ีเทียบรายวิชา หรือโอนยSายหนHวยกิตมาคิดแตSมเฉล่ีย
สะสม จะไดSรับการพิจารณาใหSไดSรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื่อสอบไดSแตSมเฉล่ียสะสมไมHต่ํากวHา ๓.๕๐ และไดSรับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื่อสอบไดSแตSมเฉล่ียสะสมไมHตํ่ากวHา ๓.๒๕ และตSองมีคุณสมบัติ ดังตHอไปน้ี  
  (๑) มีเวลาเรียนไมHเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปPการศึกษานSอยท่ีสุดท่ีกําหนดไวSในหลักสูตร  
  (๒) มีคุณสมบัติสอบไดSปริญญาตรีตามขSอ ๒๐ 
  (๓) ไมHเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกSตัว หรือปฏิบัติงานแกSตัวในรายวิชา 
       ใดเลยตลอดหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีเทียบโอน 
  (๔) ในกรณีท่ีนักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยSายหนHวยกิต จํานวนรายวิชาท่ีขอยSาย หรือขอโอนจะตSองไมHเกิน 
       หน่ึงในส่ีของจํานวนหนHวยกิตท้ังหลักสูตร 

  
๔๗ 
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หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย�และบุคลากร 
 
๑. เตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม  
 ๑.๑  อาจารย�ใหมHทุกคนเขSารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย�ใหมH ท่ีประกอบดSวย 
  (๑) บทบาทหนSาท่ีและความสําคัญของการเปUนอาจารย�ประจําหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ดSวยการ 
         อบรมระยะส้ันเร่ืองแพทยศาสตรศึกษา 
  (๒) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตHางๆ ของคณะ 
  (๓) สิทธิประโยชน�ของอาจารย� และกฎระเบียบตHางๆ 
 ๑.๒ ภาควิชามอบหมายอาจารย�อาวโุสเปUนอาจารย�พี่เล้ียง โดยมีหนSาท่ี 
  (๑) ใหSคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูSและปรับตัวเองเขSาสูHการเปUนอาจารย�ในคณะ 
  (๒)  ใหSคําแนะนํา และนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตSองสอนคูHกับอาจารย�อาวุโส 
  (๓)  ประเมินและติดตามความกSาวหนSาในการปฏิบัติงานของอาจารย�ใหมH 
 ๑.๓ อาจารย�ทุกคนไดSรับการพัฒนาอยHางท่ัวถึงในดSานการจัดการเรียนการสอน และความรูSท่ีทันสมัยในทาง 
  การแพทย� ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ และสHงเสริมใหSเขSารHวมประชุม  
   สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังน้ี 
 (๑) สนับสนุนใหSเขSารHวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
 (๒) สนับสนุนใหSเขSารHวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (๓) ศึกษาดูงานอบรมในตHางประเทศ 
 (๔) สนับสนุนใหSเปUนนักวิจัยของคณะ 
 (๕) รHวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ�ผลงาน 
 (๖)  เขSารHวมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตHางประเทศ 
 (๗) สนับสนุนใหSลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ�หรือวิชาการ 
๒.  การพัฒนาความรู0 และทักษะให0แก คณาจารย�และบุคลากร 
  ๒.๑   การพัฒนาทักษะประสบการณ�การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (๑) จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย� และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกปP เพ่ือพัฒนาการ 
   เรียนรูSของนักศึกษาใหSไดSตามมาตรฐานผลการเรียนรูSท่ีกําหนด 
 (๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําปP  
 (๓) จัดอบรมประจําปPเก่ียวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ีทันสมัยเพ่ือสอดคลSองกับผลการเรียนรูS 
   ในแตHละดSาน 
 (๔) สนับสนุนใหSอาจารย�เขSารHวมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานดSานการจัดการเรียนการสอนและการ
วัด 
   และประเมินผลการเรียนรูS 
 (๕) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูSรHวมงาน 
 (๗)  พัฒนาทักษะการใชSเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  

๔๘ 
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       ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอ่ืนๆ  
 (๑) จัดประชุมวิชาการภายในหนHวยงานในลักษณะตHางๆ โดยมีการนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวม 
  องค�ความรูS การคSนพบความรูSใหมH การแลกเปล่ียนประสบการณ�รHวมกัน 
 (๒) สHงเสริมใหSคณาจารย�เพิ่มพูนความรูS สรSางเสริมประสบการณ�เพ่ือสHงเสริมการสอนและการวิจัยอยHาง 
  ตHอเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนดSานการศึกษาตHอ  ฝhกอบรม  ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค�กรตHางๆ  
   การประชุมทางวิชาการท้ังภายในประเทศและตHางประเทศ 
 (๓) การมีสHวนรHวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกHชุมชนท่ีเก่ียวขSองกับการพัฒนา  ความรูSและคุณธรรม 
 (๔) สHงเสริมการทําวิจัยสรSางองค�ความรูSใหมHเปUนหลัก และพัฒนาการเรียนการสอนและความเช่ียวชาญ 
   ในวิชาชีพ 
      ๒.๓  การพัฒนาด0านอ่ืน ๆ 
 (๑) การมีสHวนรHวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกHชุมชนท่ีเก่ียวขSองกับการพัฒนาความรูSและคุณธรรม 
 (๒)  จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานท่ีทันสมัยใหSแกHบุคลากรทุกคน 
 (๓)  กําหนดใหSบุคลากรฝtายสนับสนุนเขSาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนHงอยHางนSอยปPละคร้ัง  
   ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 (๔)  จัดกลุHมบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรูSขSามหนHวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 
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หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การบริหารหลักสูตร 
 ๑.๑ แตHงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๑.๒ พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาท่ีเก่ียวขSองโดยอSางอิงจาก อํานาจหนSาท่ี ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขSอจํากัดใน 
        การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� 
 ๑.๓ จัดทําคูHมือการบริหารหลักสูตรและคูHมือการเขียนรายละเอียดรายวิชา 
 ๑.๔ จัดสรรรายวิชาใหSอาจารย�ท่ีเก่ียวขSองโดยพิจารณาจากความรูSความสามารถของอาจารย�ผูSสอนเปUนหลัก  
 ๑.๕ ประชุมสรุปเน้ือหาของแตHละรายวิชาเพ่ือใหSมีความสอดคลSองกันและเปUนมาตรฐาน 
           ๑.๖ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแตHละรายวิชา และวางแผนการปรับปรุง  
 ๑.๗ จัดระบบหรือกิจกรรมท่ีสHงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักศึกษา 
 ๑.๘ มีการเก็บขSอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� 
 ๑.๙ แตHงตั้งคณะกรรมการและดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชาและหลักสูตร 
 ๑.๑๐ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปPถัดไป 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
 คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณประจําปP เพื่อจัดซื้อตํารา  
ส่ือ และอุปกรณ�ประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ� และวัสดุครุภัณฑ� คอมพิวเตอร�ใหSไดSตามเกณฑ�มาตรฐาน  
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรSางสภาพแวดลSอมในการเรียนรูS รวมท้ังเพื่อสนับสนุนการเรียนรูSดSวยตนเอง
ของนักศึกษา 
     ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู เดิม   

๒.๒.๑  ดSานสถานท่ี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันรHวมผลิตแพทย� ดังน้ี 
 (๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   
       สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  ช้ันปPท่ี ๑ 

(๒) คณะวิทยาศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ช้ันปPท่ี ๒  

(๓) คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� ช้ันปPท่ี ๓ และ ช้ันปPท่ี ๔   

(๔) โรงพยาบาลสมทบ จัดการเรียนการสอนในช้ันปPท่ี ๔ ไดSแกH โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย�  จังหวัดบุรีรัมย� โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลเจSาพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลสระบุรี 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
                                                   ๕๐ 
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(๕) โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 
และตHางจังหวัด 

(๖) องค�กรเอกชน เชHน มูลนิธิปtอเต็กต๊ึง มูลนิธิรHวมกตัญvู  กูSภัยฮุก ๓๑ โคราช หนHวยกูSภัยมูลนิธิสวHาง       
     หัวหินธรรมสถาน  เปUนตSน  

            ๒.๒.๒  แหลHงสืบคSนความรูS  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสมทบ ดังน้ี 
 (๑) หอสมุดกลาง  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (๒)  หSองสมุดสตางค� มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (๓) งานบริหารทรัพยากรการเรียนรูS คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (๔) หSองสมุดโรงพยาบาลสมทบ 
๒.๒.๓  ป�จจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ 
 (๑)  หุHนหัตถการตHางๆ ท่ีมีความสําคัญและจําเปUนสําหรับการฝhกทักษะทางหัตถการกับผูSปtวยจําลองใหSกับ 
  นักศึกษา 
 (๒)  ผูSปtวยท่ีมีความหลากหลายและซับซSอนใหSนักศึกษาไดSเรียนรูSจํานวนมากท้ังผูSปtวยนอกและผูSปtวยใน 
 (๓)  หSองเรียน  หSองปฏิบัติการ และหSองประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะแพทยศาสตร� 
        โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 (๔)  ส่ือและอุปกรณ�ในหSองเรียน และหSองประชุมตHางๆ เชHน โสตทัศนูปกรณ� คอมพิวเตอร� 
  (๕) ประสานงานในการจัดหาหอพักใกลSเคียงกับสถานท่ีศึกษา และแหลHงฝhกปฏิบัติงาน  

  ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ๒.๓.๑  มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชSทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ 
            ๒.๓.๒  ใหSอาจารย�ผูSสอนและผูSเรียนเสนอส่ือและตําราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบตHอคณะกรรมการฯ 
            ๒.๓.๓  คณะจัดสรรงบประมาณประจําปPและจัดซื้อตําราและส่ือตHางๆ 
            ๒.๓.๔  จัดระบบการใชSส่ือ/อุปกรณ�ในหSองฝhกทักษะทางคลินิก (skill lab) ใหSเอ้ือตHอการเรียนรูSของนักศึกษาและ                 
   การจัดการเรียนการสอนของอาจารย� ท้ังในและนอกเวลาราชการ 
  ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ๒.๔.๑  ประเมินความพึงพอใจตHอความเพียงพอของทรัพยากร จากอาจารย� นักศึกษา ท้ังในสHวนของโรงพยาบาล 
            รามาธิบดีและสถาบันฝhกอบรมทุกปP 
 ๒.๔.๒  ติดตามขSอมูลการใชSทรัพยากรตHาง ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ� 
 ๒.๔.๓  นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการบริหารทรัพยากรในปPตHอไป 
 
 
 
 
 

๕๑ 
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๓. การบริหารคณาจารย� 
       ๓.๑  การรับอาจารย�ใหม    
     มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย�ใหมHตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยกําหนด  
       ๓.๒  การมีส วนร วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
  คณาจารย�ผูSรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย�ผูSสอนในแตHละรายวิชา จะตSองประชุมรHวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเปUนระยะๆ สมํ่าเสมอ และใหSความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขSอมูลเพ่ือเตรียมไวSสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อส้ินสุดปPการศึกษาทุกปP ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหSบรรลุ
เป�าหมายตามหลักสูตร และไดSบัณฑิตเปUนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�  
       ๓.๓   การแต งต้ังอาจารย�พิเศษ   
 ๓.๓.๑ การจัดจSางอาจารย�พิเศษใหSทําไดSเฉพาะหัวขSอเร่ืองท่ีตSองการความเช่ียวชาญพิเศษเทHาน้ัน หรือมุHงใหSเกิดการ  
           พัฒนาประสบการณ�การเรียนรูSแกHนักศึกษา นอกเหนือจากความรูSตามทฤษฎี เพื่อเปUนการเพ่ิมพูน 
           ประสบการณ�การทํางานในวิชาชีพในสถานการณ�จริง 
 ๓.๓.๒ การพิจารณาจะตSองผHานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตSองเสนอประวัติและผลงาน 
           ท่ีตรงกับหัวขSอวิชาท่ีจะสอน 
 ๓.๓.๓ การจัดจSางอาจารย�พิเศษ ตSองวางแผนลHวงหนSาเปUนรายภาคการศึกษาเปUนอยHางนSอย 
 ๓.๓.๔ จัดใหSมีการประเมินการสอนของอาจารย�พิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 
 ๓.๓.๕ อาจารย�พิเศษจะตSองสอนไมHเกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนช่ัวโมงในรายวิชาท่ีสอน 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       ๔.๑   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน ง 
     บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีความรูSอยHางตํ่าปริญญาตรีและมีความสามารถดSานการบริหารจัดการ และการใชS
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหSครอบคลุมภาระหนSาท่ีท่ีตSองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร  
      ๔.๒   การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 
    การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดSวยการอบรมใหSมีความรูS  ความเขSาใจเบ้ืองตSนเก่ียวกับโครงสรSางหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพรSอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  ภายใน ๑ 
ปPหลังจากไดSรับการบรรจุแตHงต้ัง  และ/หรือใหSมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรูS สรSางเสริมประสบการณ�ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนHวยงานใหSเกิดการพัฒนาอยHางตHอเน่ือง โดยการอบรม ดูงานหรือทัศนศึกษา  
๕. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 
      ๕.๑  การให0คําปรึกษาด0านวิชาการ และอ่ืนๆ แก นักศึกษา 
   แตHงต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาใหSแกHนักศึกษาทุกคน ใหSคําแนะนําปรึกษาในลักษณะพ่ี/นSองสายรหัส โดยนักศึกษา
สามารถปรึกษากับอาจารย�ในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ 
และการใชSชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาตSองกําหนดช่ัวโมงใหSคําปรึกษาเพ่ือใหSนักศึกษาเขSาปรึกษาไดS นอกจากน้ี 
ตSองมีอาจารย�ท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อใหSคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกHนักศึกษา 

๕๒ 
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      ๕.๒   การอุทธรณ�ของนักศึกษา 
    คณะประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการในการอุทรณ�ใหSนักศึกษาทราบ นักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ�ตHอ
คณะกรรมการอุทธรณ� ภายใน ๓๐ วัน นับแตHวันรับทราบคําส่ังลงโทษ โดยคํารSองตSองทําเปUนหนังสือพรSอมเหตุผลประกอบ 
และยื่นเร่ืองผHานงานการศึกษาระดับปริญญา และใหSคณะกรรมการอุทธรณ� พิจารณาใหSแลSวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตH
วันท่ีไดSรับหนังสืออุทธรณ� โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ�ถือเปUนท่ีส้ินสุด 
 
๖. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต 
  เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเปUนหลักสูตรใหมHท่ีจะเป\ดสอนในคณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล
ในปPการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งในป�จจุบันมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยท่ีเป\ดสอนในหลักสูตรน้ีไดSแกH มหาวิทยาลัยพะเยา และ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ป�จจุบันมีบัณฑิตจบออกไปปฏิบัติงานเพียง ๑ รุHน จํานวน ๓๕ คน โดยท่ีสถาบันการแพทย�ฉุกเฉิน
แหHงชาติ ซ่ึงเปUนองค�กรในระดับประเทศ ทําหนSาท่ีในการพัฒนาระบบการแพทย�ฉุกเฉิน ไดSคํานวณความตSองการอัตรากําลังคน
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� จากจํานวนผูSเจ็บปtวยฉุกเฉินท่ีควรไดSรับการบริการการแพทย�ฉุกเฉินจากสถานพยาบาล โดย
ไดSกําหนดในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาการแพทย�ฉุกเฉินแหHงชาติ วHาประเทศไทยมีความตSองการบัณฑิตนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย� จํานวนประมาณ ๕,๐๐๐ ซึ่งตSองใชSระยะเวลาในการผลิตถึง ๒๐ ปP และใชSสถานบันฝhกอบรมมากวHา ๑๐ สถาบัน 
โดยมีเป�าหมายอัตราการไดSงานทําของบัณฑิตใน ๖ เดือนหลังสําเร็จการศึกษาเทHากับรSอยละ ๑๐๐ และ ระดับความพึงพอใจ
ของผูSใชSบัณฑิตตHอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จาก ๕.๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 
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๗.  ตัวบ งชี้ผลการดําเนินงาน (key performance indicators) 
         ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป�าหมายตัวบHงช้ีท้ังหมดอยูHในระดับ ดี ตHอเน่ือง ๒ ปPการศึกษา โดยมีเกณฑ�การประเมิน 
ผHาน คือ มีการดําเนินงานตามขSอ ๑ – ๕ และอยHางนSอยรSอยละ ๘๐ ของตัวบHงช้ี มีผลการดําเนินงานตามท่ีระบุไวSในแตHละปP 
 

ตัวบ งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปBท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. อาจารย�ประจาํหลักสูตรอยHางนSอยรSอยละ  ๘๐ มีสHวนรHวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรโดยอนุโลมตามแบบ  มคอ.๒ ของ สกอ. ท่ีสอดคลSองกับ
หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการรับรององศ�กรการศึกษาท่ีดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร�
บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� พ.ศ.๒๕๕๗ ใหSทุกประเด็นเปUนอยHาง
นSอย 

√ √ √ √ √ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  อยHางนSอยกHอนการเป\ดสอนในแตHละภาคการศึกษาใหSครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ�ภาคสนาม (ถSามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเป\ดสอนใหSครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังส้ินสุดปPการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูSท่ีกําหนดใน 
ขSอ ๓ อยHางนSอยรSอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเป\ดสอนในแตHละปPการศึกษา 

 √ √ √ √ 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรูS จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน ขSอ ๕ ปPท่ีแลSว 

 √ √ √ √ 

๘. อาจารย� (ใหมH) ทุกคนไดSรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดSานการจัดการเรียนการ
สอน   

√ √ √ √ √ 

๙. อาจารย�ประจาํทุกคนไดSรับการพัฒนาในดSานวิชาการและวิชาชีพไมHนSอยกวHา ๑๕ 
ช่ัวโมง/ ปPการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

๑๐. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ไดSรับการพัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ 
ทุกคนในแตHละปP ไมHนSอยกวHาคนละ ๕๐ ช่ัวโมงตHอปPการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

 ๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปPสุดทSาย/บัณฑิตใหมHและผูSใชSบัณฑิตท่ีมีตHอ 
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

   √ √ 

   ๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูSใชSบัณฑิตท่ีมีตHอบัณฑิตใหมH  เฉล่ียไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ 
 จากคะแนนเต็ม  ๕.๐๐ 

    √ 

๕๔ 
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ตัวบ งชี้ผลการดําเนินงาน 
 ปBท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  ๑๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตHอระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
 

√ √ √ √ √ 

 ๑๔. ระดับความพึงพอใจของอาจารย�และนักศึกษาตHอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูS ไมHนSอยกวHา 
๓.๕๑  
  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

√ √ √ √ √ 

 ๑๕. ระดับความพึงพอใจของอาจารย�และนักศึกษาตHอการบริหารหลักสูตร ไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ 
 จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

√ √ √ √ √ 

 ๑๖. อาจารย�ผูSสอนทุกคน มีผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนโดย 
 นักศึกษาไมHนSอยกวHา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
 

√ √ √ √ √ 

  ๑๗. บัณฑิตมีงานทําภายใน ๑ ปP หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมHนSอยกวHา รSอยละ ๘๐     √ 
๑๘. บัณฑิตท่ีไดSงานทําไมHนSอยกวHา รSอยละ ๙๐ ไดSรับเงินเดือนเร่ิมตSนไมHต่ํากวHาเกณฑ� 
ท่ี ก.พ.กําหนด 

    √ 

 
เกณฑ�การประเมิน ดังนี้ 

   ๑ ผHานในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบHงช้ีท่ีผHานท้ังหมดอยHางครบถSวนรSอยละรSอย ตามท่ีกําหนดในแตHละปP 
   ๒ ผHานในระดับดี  หมายถึง ตัวบHงช้ี ขSอ ๑-๕ ผHานครบทุกขSอ และอยHางนSอยตัวบHงช้ีรวมผHานไมHนSอยกวHา รSอยละ ๘๐  
   ๓ ผHานในระดับพอใชS  หมายถึง ตัวบHงช้ี ขSอ ๑-๕ ผHานครบทุกขSอ และอยHางนSอยตัวบHงช้ีรวมผHานไมHนSอยกวHารSอยละ ๗๐   
   ๔ ไมHผHาน  หมายถึง ตัวบHงช้ี ขSอ ๑-๕ ผHานไมHครบทุกขSอ และตัวช้ีวัดรวมผHานนSอยกวHารSอยละ ๖๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 
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หมวดท่ี ๘  การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    ๑.๑ การประเมินกลยุทธ�การสอน 

  ๑.๑.๑ จัดใหSมีระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในแตHละรายวิชา  
  ๑.๑.๒ จัดการประเมินผลการเรียนรูSของนักศึกษาโดยการสอบท้ังขSอเขียน ปฏิบัติ และการสังเกตระหวHางท่ี 

    นักศึกษาปฏิบัติงาน 
  ๑.๑.๓ จัดระบบการประเมินผลประจําปP โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย�ผูSรับผิดชอบรายวิชา  

   อาจารย�ผูSสอน และผูSชHวยสอนในแหลHงฝhกมีสHวนรHวม 
  ๑.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินกลยุทธ�การสอน และขSอเสนอแนะในการ 

   วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปPการศึกษาตHอไป 
 

      ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช0แผนกลยุทธ�การสอน 
  ๑.๒.๑ การประเมินการสอนของอาจารย�โดยนักศึกษา ท้ังในดSานทักษะ กลยุทธ�การสอน และการใชSส่ือการสอน  

    เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนในแตHละหัวขSอในทุกรายวิชา 
  ๑.๒.๒ สรุปผลการประเมินการสอนและสHงผลการประเมินตHออาจารย� เพ่ือปรับปรุงตHอไป 
  ๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย�ผูSรับผิดชอบรายวิชา และอาจารย�ผูSสอน สรุปผลการใชSแผนกลยุทธ�

   การสอนรายวิชา เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา และวางแผนปรับปรุงแผน  กลยุทธ�การสอนในปPการศึกษาตHอไป 
  

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    ๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ๒.๑.๑ แตHงต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ ประกอบดSวย ผูSแทนทุกกลุHมวิชา ผูSแทนนักศึกษาป�จจุบัน  
  และผูSมีสHวนไดSสHวนเสียทุกฝtาย 
 ๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ จัดทํารูปแบบการประเมินหลักสูตรอยHางเปUนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.๑.๓ ทําการสํารวจขSอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาป�จจุบันทุกช้ันปP และผูSสําเร็จการศึกษา  
   ท่ีผHานการศึกษาในหลักสูตร 
             ๒.๑.๔ สรุปขSอมูล การประเมินหลักสูตรในภาพรวมและนําไปปรับปรุงหลักสูตรในปPถัดไป 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 
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 ๒.๒  โดยผู0ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู0ประเมินภายนอก   
   คณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ  ทําการวิเคราะห�และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชSขSอมูลยSอนกลับ 
ของผูSเรียน ผูSสําเร็จการศึกษา ผูSใชSบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 
 ๒.๓  โดยผู0ใช0บัณฑิต และ/หรือผู0มีส วนได0ส วนเสียอ่ืนๆ  
   ๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหมHโดยสํารวจขSอมูลจากผูSใชSบัณฑิต และ/หรือผูSบังคับบัญชาดSวยแบบสอบถาม และการ 
  สัมภาษณ�  โดยมีกลยุทธ�ในการประเมิน ดังน้ี 
 

กลุ มเปsาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ประเด็น เคร่ืองมือท่ีใช0 

๑. ผูSใชSบัณฑิต/ผูSมีสHวนไดS    
 สHวนเสียอ่ืนๆ   

ภายหลังจากบัณฑิตปฏิบัติงานครบ 
๑ ปP หรือภายใน ๒ ปP  

- ความพึงพอใจตHอความรูS 
   ความสามารถทางวิชาชีพ และอ่ืนๆ    
   ของบัณฑิต 
- มนุษยสัมพันธ�ตHอเพ่ือนรHวมงาน/ 
  การทํางานเปUนทีม 

แบบสอบถาม 

๒. ผูSรHวมงานทุกระดับ ภายหลังจากบัณฑิตปฏิบัติงานครบ 
๑ ปP หรือภายใน ๒ ปP 

- ความพึงพอใจตHอบัณฑิตโดยรวม แบบสอบถาม 

 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใชSระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบHงช้ีท่ีกําหนดของหลักสูตร 
 
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 

๔.๑ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําเปUนรายงาน
เสนอตHอคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

๔.๒ จัดการประชุมเพ่ือนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรตHออาจารย�ผูSสอน อาจารย�ผูSชHวยสอนในแหลHงฝhกอบรม 
นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเพ่ือรับทราบผลการประเมิน และหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 

๔.๓ ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอนตามผลการประเมิน  
 

        
 
 
 
 

๕๗ 

 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�  พ.ศ.๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล     มคอ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


