
เกณฑ์และวิธีการในการขออนุมัติเปิดด าเนินการ
และรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน

การประชุมผู้ตรวจองค์กรและหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑)

วันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง



ข้อบังคับฯ

• ข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการก าหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
• หมวด ๒ ก าหนดให้ มคฉ.๑ เป็นแนวทางในการอนุมัติองค์กรฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม (ข้อ ๑๓)

มคฉ.๑

• ประกาศ กพฉ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) พ.ศ.๒๕๖๕
• หมวด ๑ ข้อก าหนดการจัดการฝึกอบรมและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

ประกาศ คณะ
อนุกรรมการฯ

• ประกาศคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์  เรื่อง วิธีการและเกณฑ์ตรวจติดตามประเมินองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 



วิธีการและเกณฑ์ตรวจติดตามประเมินองค์กรและหลักสูตรฝึกอบรม

• ๑. ลักษณะองค์กรเป็นตาม มคฉ.
๑ หรือไม่

• ๒. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม 
(กรณีองค์กรฝึกอบรมหลัก)

• ๓. เสนอหลักสูตรต่อ คกก 
พัฒนาหลักสูตร

• ๔. เสนอผู้บริหารองค์กรเห็นชอบ

๑. องค์กรเตรียมความ
พร้อม

• ๑. ตรวจประเมินองค์กร

• ๒. เสนอผลการตรวจต่อคณะ
ผู้อนุมัติ ตามระดับแต่ละสาขา

๒. การอนุมัติเปิด
• ๑. องค์กรเปิดรับผู้เข้ารับการอบรม

• ๒. ตรวจเยี่ยมขณะเปิดด าเนินการ
หลักสูตร

• ๓. เสนอผลการตรวจรับรอง ต่อ 
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

๓. การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร

คณะอนุกรรมการฯ คณะผู้อนุมัติ หรือหน่วยจัดการ อาจจัดให้มีบุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้าไปติดตามการด าเนินการในองค์กรฝึกอบรม รวมทั้งขอให้ผู้เกี่ยวข้อง

มาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ ประกอบการพิจารณา 

๔. ก ากับติดตามการ
ด าเนินการ



สพฉ. คณะผู้อนุมัติ

2. ตรวจประเมิน
องค์กรและ

หลักสูตรภายใน 
๑๒๐ วันนับจาก

วันที่ได้รับหลักสูตร 3. เสนอผลการ
ตรวจประเมิน

ต่อคณะผู้อนุมัติ

5. ยื่นขออนุมัติ
เปิดด าเนินการ
หลักสูตร พร้อม
แนบเอกสารที่

ก าหนด

1. ท าแบบ
ประเมินความ

พร้อมของ
องค์กรฯ ตาม
แบบฟอร์ม

3. จัดท า
หลักสูตร
ฝึกอบรม

2. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

1. อนุมัติเปิดด าเนินการ
หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่
ยื่นขอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่

คณะผู้อนุมัติมีมติ

2. ให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

องค์กรฝึกอบรม

4. เสนอ
ผู้บริหาร
เห็นชอบ
หลักสูตร

1. สพฉ. รับ
ข้อมูลการยื่น

ขอ

การด าเนินการเพื่อการอนุมัติเปิดด าเนินการฝึกอบรม



ตรวจติดตามเพื่อรับรอง
มาตรฐานการฝึกอบรม

ผลการพิจารณา

บุคคลที่
คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย เข้า
ตรวจติดตามใน

ระหว่างการ
ฝึกอบรม เสนอผลการตรวจ

ติดตาม ต่อ
คณะอนุกรรมการ
ฉุกเฉินการแพทย์

เพื่อพิจารณา

1. แจ้งการเปิด
ด าเนินการหลักสูตร
ฝึกอบรมต่อ สพฉ. 

2. เปิดรับสมัครผู้
เข้าฝึกอบรมรุ่น

แรก
3. สพฉ. เสนอ

คณะอนุกรรมการ
ฉุกเฉินการแพทย์

แต่งต้ังหรือมอบหมาย
ผู้ตรวจสอบรับรอง

หลักสูตร

1. รับรองมาตรฐานการ
ฝึกอบรม

2. แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่ก าหนด

องค์กรเปิดด าเนินการ

การรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม



ลักษณะองค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรสาขาระดับ  ๑

(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือสถาบันฝึกอบรม EP ของ
แพทยสภา
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม (จฉพ หรือสูงกว่า / พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) มี EP หรือ ENP/RN หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉินการแพทย์ ที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลารวมกันอย่างน้อยสามคน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้อ านวยการหลักสูตรฝึกอบรม (ประสบการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน > ๕ ปี) 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน 
มคฉ.๑ 

(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หรือสถานพยาบาลที่ไดร้บั
การรบัรองคณุภาพ หรือสถาบันฝึกอบรม ENP ของสภาการพยาบาล
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม (จฉพ หรือสูงกว่า / พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) มี EP หรือ ENP หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉินการแพทย์ ๑ คน เต็ม
เวลา เป็นผู้อ านวยการหลักสูตร ฝึกอบรม (องค์กร เดิมถ้าไม่มี RN แทน
ได้) (ประสบการณก์ารแพทยฉ์กุเฉิน > ๕ ปี) 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน 
มคฉ.๑ 

องค์กรฝึกอบรมหลัก องค์กรฝึกอบรมสมทบ

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับ มคฉ.๑ ใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขององค์กรฝึกอบรมหลัก

องค์กรหรือหน่วยงานตั้งแต่ ๒ แห่ง อาจรวมกันเป็นรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือองค์กรสบทบ ก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมี
ลักษณะองค์กรตาม(๑) และมีอาจารย์ฝึกอบรมแห่งละอย่างน้อย ๒ คน สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ลักษณะองค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรสาขาระดับ  ๒

(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หรือสถาบันฝึกอบรม EP ของ
แพทยสภา
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม (จฉพ หรือสูงกว่า / พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) มีแพทย์ EP อย่างน้อยสามคน โดยมี ๑ คน เป็นผู้อ านวยการ
หลักสูตรฝึกอบรม 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน 
มคฉ.๑ 

(๑.) เป็นหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ENP 
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม (จฉพ หรือสูงกว่า/พยาบาลวิชาชีพ)
(๓) มีแพทย์ EP หรือ ENP หรือ นฉพ. หรือ นักฉุกเฉินการแพทย์ ๑ คน 
เป็นผู้อ านวยการหลักสูตรฝึกอบรม 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน 
มคฉ.๑ 

องค์กรฝึกอบรมหลัก องค์กรฝึกอบรมสมทบ

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับ มคฉ.๑ ใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขององค์กรฝึกอบรมหลัก

สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

องค์กรหรือหน่วยงานตั้งแต่ ๒ แห่ง อาจรวมกันเป็นรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือ
องค์กรสบทบ ก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมีลักษณะองค์กรตาม (๑) และมีอาจารย์ฝึกอบรมแห่งละอย่างน้อย ๒ คน



(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง หรือสถาบันฝึกอบรม EP ชองแพทยสภา
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 

- ระดับ ๓-๔ : นฉพ ขึ้นไป/พยาบาลวิชาชีพ)
-ระดับ ๕-๖ : นฉพ ขึ้นไป/ ENP)

(๓) มี EP อย่างน้อยสามคน โดยมี ๑ คน เป็นผู้อ านวยการหลักสูตร
ฝึกอบรม 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน มคฉ.
๑ 

ลักษณะองค์กรฝึกอบรมที่ด าเนินการหลักสูตรสาขาระดับ  ๓-๖

(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการระดับสูงขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง หรือ
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันฝึกอบรม ENP ของสภาการ
พยาบาล
(๒) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน โดยมี ๑ คน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม 

- ระดับ ๓-๔ : นฉพ ขึ้นไป/พยาบาลวิชาชีพ
-ระดับ ๕-๖ : นฉพ ขึ้นไป/ ENP

(๓) มี EP ๑ คน เป็นผู้อ านวยการหลักสูตรฝึกอบรม 
(๔) มีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนครั้งการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน มคฉ.
๑ 

องค์กรฝึกอบรมหลัก องค์กรฝึกอบรมสมทบ

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม
ท่ีสอดคล้องกับ มคฉ.๑

ใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ขององค์กรฝึกอบรมหลัก

สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

องค์กรหรือหน่วยงานตั้งแต่ ๒ แห่ง อาจรวมกันเป็นรูปแบบองค์กรภาคี เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรฝึกอบรมหลักหรือ
องค์กรสบทบ ก็ได้ โดยแต่ละแห่งต้องมีลักษณะองค์กรตาม (๑) และมีอาจารย์ฝึกอบรมแห่งละอย่างน้อย ๒ คน



ศักยภาพการฝึกอบรมคืออะไร
ศักยภาพการฝึกอบรม  ประกอบด้วย
๑. คุณสมบัติและจ านวนอาจารย์ฝึกอบรมที่จะเป็นสิ่งก าหนดว่าองค์กรสามารถรับผู้เข้ารับการอบรมได้รุ่นละกี่คน ดังนี้ 

คุณสมบัติอาจารย์ฝึกอบรม

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่อาจารย์หนึ่งคนที่สามารถรับได้
ในแต่ละสาขา

หมายเหตุ
สาขา

ระดับ ๑
สาขา

ระดับ ๒
สาขาระดับ 

๓
สาขาระดับ 

๔
สาขาระดับ 

๕
สาขาระดับ 

๖

๑. EP ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๔ อาจารย์ฝึกอบรมที่รับผู้
เข้าฝึกอบรมสาขาใด
เต็มศักยภาพแล้ว ไม่
สามารถรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสาขาอื่นได้ 
จนกว่าจะสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมในรุ่นนั้นของ
สาขานั้น

๒. แพทย์อื่น ๘ ๘ ๘ ๘ ๔ ๒

๓. ENP ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๔. พยาบาลวิชาชีพ ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๐

๕. นักฉุกเฉินการแพทย์ ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๖. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๘ ๘ ๘ ๔ ๒ ๑

๗. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ๘ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐
สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ศักยภาพการฝึกอบรม(ต่อ)
๒.จ านวนครั้งของการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน

สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ข้อยกเว้นลักษณะบางประการ(ส าหรับองค์กรเดิม)
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เห็นชอบก าหนดนิยามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะการปฏิบัติการฉุกเฉิน ส าหรับองค์กรฝึกอบรมที่เคยรับรองอยู่เดิมที่ยื่นขอ

เปิดด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑ ในสาขาระดับ ๑-๔ ดังนี้

๑. การปฏิบัติการแพทย์นอกโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลที่เป็นการ

ปฏิบัติแพทย์ ทั้งขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน โดยมีจ านวนครั้งตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑

สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ข้อยกเว้นลักษณะบางประการ(ส าหรับองค์กรเดิม)
๒. ผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉนิที่ไดร้ับการคัดแยก ณ ห้องฉุกเฉิน ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีระดับความฉกุเฉิน

เทียบได้กับระบบ ESI ดังนี้

๒.๑ ผู้ป่วยไร้เสถียรภาพ เทียบได้กับ ESI level ๑

๒.๒ ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงสงู เทียบได้กับ ESI level ๒

๒.๓ ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงปานกลาง เทียบได้กับ ESI level ๓
๒.๔ ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ และมีความเสี่ยงในการทรุดลงต่ า เทียบได้กับ ESI level ๔

๒.๕ ผู้ป่วยมีเสถียรภาพ และไม่มีความเสี่ยงในการทรุดลง เทียบได้กับ ESI level ๕

๓. การช่วยฟื้นคืนชีพ หมายถึง ข้อมูลการปฏิบตัิการช่วยฟื้นคืนชีพนอกโรงพยาบาล ทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

และขั้นพื้นฐาน

๔. การก ากับการปฏบิัติการฉกุเฉิน หมายถึง ข้อมูลการออกปฏิบัตกิารฉกุเฉินของหน่วยปฏบิัตกิารนั้น ภายใต้การ

ก ากับของหน่วยปฏิบัตกิารอ านวยการ
สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



คณาจารย์และบุคลากร
ต าแหน่ง คุณวุฒิ

สาขาระดับ ๑ สาขาระดับ ๒ สาขาระดับ๓ สาขาระดับ ๔ สาขาระดับ ๕ สาขาระดับ ๖

๑.ผู้อ านวยการหลักสูตร
นฉพ ขึ้นไป/ ผู้
ปฏิบัติการกลุ่ม

วิชาชีพ
EP

๒. พอป. - EP / พอป.

๓.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

จฉพ.ขึ้นไป / ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ นฉพ ขึ้นไป/ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ
นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย์ /ENP/EP/
แพทย์อื่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

จฉพ.ขึ้นไป / ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ นฉพ ขึ้นไป/ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ
นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย์ /ENP/EP/
แพทย์อื่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

๕.อาจารย์ฝึกอบรม จฉพ.ขึ้นไป / ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ นฉพ ขึ้นไป/ผู้ปฏิบัติการกลุ่มวิชาชีพ 
นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย์ /ENP/EP/
แพทย์อื่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ ๑. อาจมีอาจารย์พิเศษในบางรายวิชาที่เป็นความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งครูช่วยฝึกและบุคลากรสนับสนุนได้
๒. จ านวนในแต่ละต าแหน่งเป็นไปตามที่ก าหนดใน มคฉ.๑ของแต่ละสาขา (เอกสารน าเสนอที่ ๔)

ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 14



คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบด้วย อย่างน้อย  ๕ คน ดังนี้

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อย ๒ คน

๒. บุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ ที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี อย่างน้อย ๒ คน

๓. บุคคลที่คณะผู้อนุมัติมอบหมายอย่างน้อย ๑ คน

หน้าที่

ด าเนินการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับ มคฉ.๑ โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดการฝึกอบรมอย่างน้อยตามที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ก าหนด

ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 15



กรรมการพัฒนาหลักสูตร กรณีบุคคลที่คณะผู้อนุมัติมอบหมาย
คณะผู้อนุมัติได้มีมติในการประชุมซักซ้อมแนวทางการด าเนินการของคณะผู้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ เห็นชอบให้ใช้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร ในสาขาระดับ ๑-๓ ดังนี้
(๑) เห็นชอบในหลักการ เรื่องการมอบหมายบุคคลของคณะผู้อนุมัติ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร

ขององค์กรฝึกอบรมที่ขอเปิดด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรมระดับ ๑ - ๓ ตาม ข้อ ๑๖ (๒) ของเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ฉุกเฉินการแพทย์ (มคฉ.๑) โดยให้องค์กรฝึกอบรมเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งมีบุคคลเพือ่เป็นผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
ผู้อนุมัติอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๒) บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตาม (๑) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ฝึกอบรม และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีป่ฏิบัติการฉุกเฉนิ 
ข. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
ค. พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์หรอืผูไ้ด้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ทีม่ีประสบการณ์อย่างน้อยสามปี



สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เอกสารประกอบ
การยื่นขออนุมัติเปิดด าเนินการ



องค์กรหลัก องค์กรสมทบ

 แบบฟอร์มแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฯ
 หลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ขอเปิด และเอกสารแนบท้ายหลักสูตร 
ดังนี้
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (แนบค าสั่งแต่งตั้ง)
 เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร (รายงานการประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)
 ตารางฝึกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง

 แบบฟอร์มแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฯ
 หลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรหลักในสาขาที่ขอเปิด และ
เอกสารแนบท้ายหลักสูตร ดังนี้
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (แนบค าสั่งแต่งตั้ง)
 เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร (รายงานการประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)
 ตารางฝึกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง
 หนังสือแสดงความยินยอมขององค์กรหลักที่ให้การยอมรับให้เป็น

องค์กรสมทบและยินยอมให้ใช้หลักสูตร

กรณีร่วมกันหลายองค์กรในรูปแบบองคก์รภาคีทั้งหลักและสมทบ 
หลักฐานเพิ่มเติม คือ หนังสือแสดงความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเป็นองค์กรภาคีและมีการก าหนดภาระกิจของ
แต่ละองค์กรที่ชัดเจน ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 18

เอกสารประกอบการยื่น
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๑.แบบฟอร์มยื่นค าขอเปิด
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๒.แบบฟอร์มแสดงศักยภาพและความพร้อม
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๓.หลักสูตรฝึกอบรม (มคฉ.๒)



วิธีการยื่น
•ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ สพฉ. : 
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/
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วิธีการขออนุมัติเปิดด าเนินการหลักสูตร

สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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สรม._สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


