
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ด าเนินการ 
หลักสูตรปริญญา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
๑. ชื่อสาขาวิชา 

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
Bachelor of Science in Emergency Medical Operation 

ชื่อย่อ 
วท.บ. (ปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์)  
B.Sc. (Emergency Medical Operation)  

 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา 
สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นวชิาชีพที่พฒันาขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑  

เพื่อมุ่งให้นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน อันได้แก่ บุคคล 
ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปว่ยกะทันหัน ซึ่ ง เป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นตอ้ง
ได้รับการประเมนิ การจัดการ และการบ าบัดรักษาอย่างทนัท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ 
หรืออาการป่วยนั้น โดยใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติการดา้นการแพทย์ฉกุเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การ
ประสานงาน การควบคุมดูแล  การติดต่อสื่อสาร การล าเลยีงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉัย และการบ าบดัรักษาพยาบาลผูป้่วย
ฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนด าเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดบัทอ้งถิ่น
หรือพื้นที่ได้ 

 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเปน็มนษุย์ 
๔.๒ มีความรอบรูในศาสตร์ปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ ยวข้อง สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ใน 

การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๔.๓ สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๔.๔ มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และแกปัญหาได้อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ

สถานการณ์ทั่วไป 
 
 

๑ 
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๔.๕ มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.๖ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
๔.๗ ใฝ่ร ูพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

 

๕. มาตรฐานผลการเรียนร ู 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาที่ก าหนดไว ดังนี้  
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม  

๕.๑.๑ มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
๕.๑.๒ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  รวมทั้งจัดการกับปัญหาในการด ารงชีพและการท างานได้  
๕.๑.๓ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๕.๑.๔ เป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผู้อืน่  ทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัตงิาน 
๕.๑.๕ เคารพกฎหมาย  สิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 

 เป็นมนุษย ์
๕.๒ ความรู 

๕.๒.๑ มีความรูความเข้าใจในสาระส าคัญด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์  
 สังคมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

๕.๒.๒ มีความรูความเข้าใจองค์ความรู้และสาระส าคัญในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
 สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  
๕.๒.๓ มีความรูความเข้าใจสาระส าคัญในกระบวนการแสวงหาความรู การจัดการความรู และ 
 ติดตามงานวิจัยและความรู้ใหม่ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 

 ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
๕.๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัในกฎหมาย กฎ และค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 การแพทย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ สามารถสบืค้นข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมนิข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ  
 จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได ้และน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ปญัหาและพัฒนางานได้ 
๕.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ 

 ประสบการณ์ทางภาคปฏบิัติ และผลกระทบจากการตัดสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 การแพทย์ 

๕.๓.๓ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

๒ 
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๕.๓.๔ สามารถพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อแกไขปัญหาในการปฏบิัติงานประจ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
 และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ สามารถปรบัตัวและมปีฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน ผู้บงัคับบญัชา และ 
 ผู้เกี่ยวข้อง 
๕.๔.๒ สามารถท างานเป็นทีมไดท้ั้งในบทบาทสมาชิกและผูน้ าในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบบริการ

 สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง  
๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไมช่ัดเจน และตอ้งใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 
 ได้อย่างเหมาะสมโดยพืน้ฐานของตนเองและกลุ่ม 
๕.๔.๔ มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕.๕.๑ สามารถศึกษา ท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือก และประยุกตใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

 คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้อยา่งเหมาะสมในการศึกษาค้นควา้  
 และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๕.๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และวิธีการสื่อสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้  
๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล

 สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 

๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
๕.๖.๑ มีทักษะในการปฏบิัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน   
 ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาลได้อยา่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
๕.๖.๒ สามารถด าเนินมาตรการป้องกนัการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไดท้ั้งในระดับบุคคลและชุมชนได้ 
๕.๖.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๕.๖.๔ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉกุเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
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๖. องค์กรที่ก ากับดูแล  
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) เป็นคณะกรรมการตามพระราชบญัญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอ านาจ

หน้าที่ในการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบตัรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และ
มาตรฐานที่ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝกึอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผา่นการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)  ใ ห้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผา่นการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน เร่ือง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏบิัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๗. โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ต้อง สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิาร รวมทั้งขีดความสามารถ อ านาจ หน้าที่ ขอบเขต ความรบัผิดชอบ และข้อจ ากัดของ 
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยต์ามคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศก าหนด โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๖๐ หนว่ยกิต โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตขั้นต่ าของแต่ละหมวดวชิา ดังนี้ 

๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต โดยต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต จ าแนกได้ ดงันี ้

๗.๑.๑ กลุ่มวิชาพืน้ฐาน จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๗.๑.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ จ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ หน่วยกิต ทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 โดยมีภาคปฏบิัติไมน่้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ ๑ หน่วยกิตภาคปฏิบัติต้องจัดการเรียนการสอน 

 ไม่ต่ ากว่า ๖๐ ชั่วโมง  
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  

 

๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา  
เนื้อหาสาระส าคัญประกอบด้วยกลุ่มวิชาพืน้ฐานและกลุ่มวิชาเฉพาะ ดังนี้  

๘.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐาน  
 ได้แก่ ชีววิทยา เคมี เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์ชีวภาพ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิสรีรวทิยา เภสัชวทิยา 

จิตวิทยา หลักการดูแลสุขภาพ หลักวิทยาการระบาด หลักวิทยาการจัดการ และหลักการจัดระบบบริการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

๔ 
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๘.๒ กลุ่มวิชาเฉพาะ  
 ประกอบด้วย รายวชิาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ที่มีเนื้อหาสาระส าคัญสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 

การแพทย์ฉุกเฉิน และขีดความสามารถทางการแพทย์ฉุกเฉินทีค่ณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด ทั้งในสถานการณ์ทั่วไป 
และสาธารณภัย ได้แก ่ปฏิบัติการฉุกเฉิน1  ทั้งขั้นพื้นฐานและขัน้สูง การจัดการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน กฎหมาย 
และจรรยาบรรณเก่ียวกับปฏบิตัิการฉุกเฉิน นิติวิทยาศาสตร์ การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 
การวิจัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน  

 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผลการเรียนรู  
๙.๑ กลยุทธ์การสอน  

       การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ โดยการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ 
ผเูรียนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจและ 
ความถนัดของผู้เรียนโดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนได้ฝึก กระบวนการคิด ทักษะปฏิบัติ การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ใช้การวิจัยเปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดย
ผสมผสานสาระส าคัญดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้งปลูกฝงัคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ จัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้ศึกษาไดทุ้กเวลา ทุกสถานที่  

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู  
                 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่า มีพฒันาการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้ที่ก าหนด โดยต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการใช้เครือ่งมือและวิธีการวัดผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย สอดคล้อง 
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในกลยุทธก์ารสอน รวมทั้งก าหนดสัดส่วน
น้ าหนักการประเมนิในแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละด้านให้เหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชานัน้ ๆ ทั้งนี้ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบวิธีการวัดและประเมินผลล่วงหน้า ตลอดจนแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อปรับปรุงตนเอง 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
สถาบนัการศึกษาต้องก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลการเรียนรู้เพื่อยืนยันวา่ นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

ทุกด้าน อย่างน้อยตามที่ก าหนดไวในเกณฑ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยด าเนินการทวนสอบทัง้
ระดับรายวชิาและระดบัหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 

                                                 
1 ให้ถือตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

“ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอ่สื่อสาร การล าเลียงหรือขนส่ง การตรวจ
วินิจฉัย และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

๕ 
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๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา  
สถาบนัการศึกษาต้องมีการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ โดยก าหนดระบบและ 

กลไกในการด าเนนิงานเก่ียวกับการทวนสอบรายวิชา เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทั้งการประเมินด้วยวธิีอื่นที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา  
รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา  โดยสถาบนัการศึกษาต้องวางแผนและรายงานผลการทวนสอบ 
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลกัสูตร  
                  สถาบนัการศึกษาต้องด าเนนิการตรวจสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ส า เร็จการศึกษาอย่าง เป็นระบบว่า 
ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกด้านตามเกณฑ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อประเมินความส าเร็จใน 
การผลิตบัณฑิตจากหลายแหล่ง (เช่น แหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บณัฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย) เพื่อพิสูจนว์่า ผูส้ าเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรไูม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร   

 
๑๑. คุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู   

๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
๑๑.๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และ 
 คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณท์ั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่ 
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เปน็ผู้มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา  
 ถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่า อาจจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ 
๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการศึกษาก าหนด 
 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู  
ให้เทียบโอนผลการเรียนรไูด้ตามที่สถาบนัการศึกษาแตล่ะแห่งก าหนด 

 
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีจ านวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  

 
 
 
 
 
 

๖ 
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๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไมน่้อยกว่า ๕ คนที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

๑๒.๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวฒุิบัตรหรือหนังสืออนมุัติแสดงความรู้ ความช านาญ 
 ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๑๒.๑.๒ เป็นนักปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ ทีส่ าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดบัปรญิญาโท 
 ในสาขาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพและมีประสบการณ์ดา้นการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
๑๒.๑.๓ เป็นผู้ได้รับอนุมัตปิระกาศนียบตัรแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือผู้ก ากับการปฏิบัติการฉุกเฉิน  
 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสตูรต้อง 
 ไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน และต้องมีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

 ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรอืมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒.๑.๑ หรือ ๑๒.๑.๒ หรือเทียบเท่าจ านวนไมน่้อย
 กว่า ๒ คน  

๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  
๑๒.๒.๑ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ในภาพรวมก าหนด ดังนี้คือ  

 -  อาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเทา ๑ คน ต่อ นักศึกษาไม่มากกวา่ ๖ คน  
๑๒.๒.๒ การฝึกภาคปฏิบัตทิั่วไป 

 -  อาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่า ๑ คน ต่อ นักศึกษาไม่มากกวา่ ๘ คน 
๑๒.๒.๓ การฝึกปฏิบัติการแพทย์ขัน้สูง 

 -  แพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ๑ คน ต่อ นักศึกษาไม่มากกว่า ๖ คน 
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

        จัดให้มีบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน  ในจ านวนที ่
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนนุการบริหารงานของสถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และ 
บริการโสตทัศนูปกรณ์เป็นอยา่งน้อย 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ  

๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน  
๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องเรียนกลุ่มย่อยอย่างเพียงพอ 
๑๓.๑.๒ มีห้องท างานที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของอาจารย์และบุคลากร 
๑๓.๑.๓ มีสถานทีท่ ากิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักศึกษา 
๑๓.๑.๔ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เพียงพอ 
๑๓.๑.๕ มีห้องปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เสมือนจริงที่เหมาะสมและมอุีปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอและพร้อมใช้ 
๑๓.๑.๖ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ จ านวนอย่างน้อย  
 ๑ เครื่องต่อนักศึกษา ๑๐ คน 
 
 

๗ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๓.๑.๗ มีห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
 ก าหนดไวในรายละเอียดของหลกัสูตรและรายวชิา 

๑๓.๑.๘ มีห้องสมุดที่มีต าราหลักทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีหนังสือหรือต าราทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ทนัสมัย 
 ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชื่อเร่ือง และมหีนังสือทางวทิยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่มต่อนักศึกษา   
 ๑ คน หรือสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

 และทุกโอกาส  
๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือที่เก่ียวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เปน็ ปจัจุบนั  
 ไม่ต่ ากว่า  ๑๐ ชื่อเร่ือง โดยมีการรับต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ปี หรือมีฐานข้อมูลวารสารการแพทย์ฉุกเฉิน

 หรือที่เก่ียวข้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการสบืค้นได้อย่างสะดวกและทุก
 โอกาส 

๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคน้ข้อมูลทางวชิาการจากแหล่งข้อมูลทั้งในและตา่งประเทศ 
๑๓.๑.๑๑ มีแหล่งฝึกหลักในวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่ได้รับการประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกัน

 คุณภาพที่ชัดเจน มีจ านวนผู้รับบริการเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัตขิองนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือน
 คุณภาพการให้บริการ 

๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกันอันตรายทีอ่าจ 
 เกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมทั้งระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการฝึกงาน

 ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
๑๓.๒ การจัดการ  

๑๓.๒.๑ จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความต้องการทรพัยากรการศึกษาทุกประเภทอยา่งต่อเนื่อง 
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจ านวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา 
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้ งแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่อง

 อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา 
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการเรียนการ

 สอนภายหลังการสิ้นสดุการเรียน 
 

๑๔. แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ 
การพัฒนาอาจารย์ทัง้อาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า ให้พัฒนาทัง้ในด้านวิชาการและวชิาชีพ ดังนี้ 

๑๔.๑ พัฒนาและสร้างแรงจูงใจดา้นสมรรถนะและหัวใจความเป็นครูทุกปี 
๑๔.๒ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถดา้นการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลทุกปี 
 อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

๘ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๔.๓ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านปฏบิตัิการฉุกเฉินการแพทย์ให้มีความเป็นสากลอยู่เสมอ 
๑๔.๔ เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาทางวชิาการดา้นการแพทย์ฉุกเฉินและด้านที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ  
 ๑๕ ชั่วโมง 
๑๔.๕ พัฒนาทักษะการวิจัย การเขียนต ารา หนังสือ และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 
 วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
๑๔.๖ พัฒนาให้เข้าสูต าแหน่งทางวิชาการ 
๑๔.๗ พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่เก่ียวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
๑๔.๘ เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบนัการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ก าหนดไวในเกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์  โดยมีตัวบ่งชี้หลักดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ชั้นปีที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๑๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี ส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

  ๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรโดยอนุโลมตามแบบ มคอ.๒ 
ของ สกอ. ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
รับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในทุกประเด็นเปน็อย่างน้อย 

X X X X X 

  ๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนามโดยอนุโลมตามแบบ มคอ. ๓ และ 
มคอ. ๔ ของ สกอ. ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

  ๑๕.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยอนุโลม
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ของ สกอ. ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 
 
 

๙ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ชั้นปีที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๑๕.๕   จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามโดย
อนุโลมตามแบบ มคอ.๗ ของ สกอ. ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 X X X X 

  ๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรทูี่ก าหนดในข้อ ๑๕.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

 X X X X 

  ๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานในข้อ ๑๕.๕ ปีที่แล้ว 

  X X X 

  ๑๕.๘ อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบตัิครบตามก าหนดใน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่
ด าเนินการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอย่างน้อย 

X X X X X 

  ๑๕.๙ อาจารย์ใหม่ (ถามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๑๕.๑๐ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวชิาการและ
วิชาชีพไมน่้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

X X X X X 

๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าคนละ 
๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

X X X X X 

๑๕.๑๒ ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่
และผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

 
 
 
 
 
 

 
๑๐ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๖. เงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์  
        สถาบนัอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอน/ปรบัปรุงหลักสตูร สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ควรด าเนินการ ดังนี ้

๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ  
 ที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
 วิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตามหลกัเกณฑ์และ 
 เงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนนิการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัตกิารฉุกเฉิน 
 การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวฒุิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทยฉ์ุกเฉินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน  
 และผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจาก อศป. อย่างน้อย ๑ คน เพื่อด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ 
 ก าหนดไว้โดยอนุโลมตามแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 
๑๖.๓ ด าเนินการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญ และผลการเรียนรู  
 ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชาเป็นหลัก สถาบนัอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูเฉพาะของหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทีแ่ตกต่างจาก 
 สถาบนัอ่ืน โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
 เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวชิาในหลักสูตร มีความรับผดิชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง ต่อมาตรฐานผล 
 การเรียนรดู้านใด 
๑๖.๔ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามที่ก าหนดไวในหลักสูตร 
 โดยมีหัวข้ออย่างน้อย โดยอนโุลมตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔  
 (รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม) ตามล าดบั พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะท าให้เกิดผล 
 การเรียนรทูี่คาดหวังในเร่ืองใด สถาบนัต้องมอบหมายให้ภาควชิา/สาขาวชิา จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
 ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปิดสอน 
๑๖.๕ สถาบนัอุดมศึกษา ต้องเสนอสภาสถาบันอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดท าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์แล้ว 

ก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบนัควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 

๑๖.๖ สถาบนัอุดมศึกษา ต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติต่อ อศป. เพื่อให้ความเห็นชอบ  
 และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากสภาสถาบันอนุมตัิ 
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบนัอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิา ด าเนินการจัดการเรียน 
 การสอนตามกลยทุธ์การสอนและการวัดประเมินผลที่ก าหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของ 
 รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวชิา 
 
 

๑๑ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์
 ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการ
 วัดประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรบัผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 โดยมีหัวข้ออย่างน้อยโดยอนโุลมตาม แบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ 
 (รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรประมวล/
 วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิการ และ จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรใน
 ภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยโดยอนโุลมตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผล 

การด าเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนากลยทุธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล
และแกไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน และ หากจ าเปน็จะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระท าได ้

๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ และรายละเอียดอย่างน้อยโดย
 อนุโลมตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูร) เช่นเดียวกับ การรายงานผลการด าเนนิการของ
 หลักสูตรแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม่ รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพฒันา
 หลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 

๑๗. การเผยแพร่หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพื่อประโยชนต์่อการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อศป. การรับรองคุณวุฒิ
เพื่อก าหนดอัตราเงิน เดือน การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลส าหรับ
ผู้ประกอบการ สังคม และผู้มสีว่นไดส้่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่
ด า เนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร
เพื่ อการเผยแพร่ เมื่อสถาบันไดเ้ปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไปนี้  

๑๗.๑ ให้เสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนมุัติจากสภาสถาบนัอุดมศึกษากอ่นเปิดสอนและได้แจ้งส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตส่ภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนัน้และ อศป. ให้ความ

 เห็นชอบแล้ว 
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบง่ชี้ที่ก าหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกัน

 คุณภาพการศึกษาภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นบัตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนา
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่
 ด าเนินการหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจะต้อง
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ก าหนด จึงจะได้รบัการเผยแพร่ 

 
 

๑๒ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่ อศป. จะก าหนดจากผล
 การประเมินต่อไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
 อยู่ เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กร

 การศึกษาที่ด าเนนิการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตก าหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด ให้สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉิน

 แห่งชาติเสนอ อศป. เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนัน้ จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุง
 ตามเงื่อนไขของ อศป. 

 
๑๘. รายชื่อคณะกรรมการจัดท าหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๘.๑ นพ. วิทยา ชาตบิัญชาชัย กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และประธาน อศป. 
๑๘.๒ นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๑๘.๓ พ.อ. นพ. สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้แทนแพทยสภา) 
๑๘.๔ นพ. สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ ์ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้แทนแพทยสภา) 
๑๘.๕ รศ. ดร. ศิริอร สินธุ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้แทนสภาการพยาบาล)   
๑๘.๖ รศ. นพ. วิทยา ศรีดามา ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ 
    ความช านาญในประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
๑๘.๗ นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
๑๘.๘ รศ. พญ. นันทนา ศิริทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ใน อศป. 
๑๘.๙ ดร. วิภาดา วิจักขณาลญัฉ์ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ใน อศป.  
๑๘.๑๐ นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน (แพทย์) ใน อศป. 
๑๘.๑๑ ดร. ประภาพร สุวรัตนช์ัย ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน (พยาบาล) ใน อศป.  
๑๘.๑๒ นพ. อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
๑๘.๑๓ ร.อ. นพ. อัจฉริยะ แพงมา ผู้อ านวยการส านักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
   สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๑๘.๑๔ ดร. เสกสรรค์ มานวิโรจน ์ ผู้จัดการงานพัฒนาระบบผู้ปฏบิตัิการ 
   สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๑๘.๑๕ นางมยุรี สงิห์ไข่มุกข์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๘.๑๖ นพ. วิทยา จารุพูนผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
 

๑๓ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล มคอ. ๑ 

 

๑๘.๑๗ ผู้แทนภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๘.๑๘ ดร. สมคิด จูหว้า อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๘.๑๙ ดร. ทวีวรรณ ชาลีเครือ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๘.๒๐ นพ. ชัชวาลย์ จันทะเพชร แพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๑๘.๒๑ นพ. พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล แพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๔ 


