
ขอบงัคับ กพฉ.วาดวยการกําหนดผูปฏบิัติการ ฯ 
พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบบั ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 

และ
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑)

1สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

นาํเสนอ ๑
เอกสารประกอบการนาํเสนอ 

ขอ้บงัคบัฯ _2563

กลุม่งานรบัรองและกาํกบัมาตรฐานผูป้ฏิบตักิาร
สาํนกัรบัรองและกาํกบัมาตรฐาน
สถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแห่งชาติ



ประเด็นนําเสนอ

๑. สาระสําคัญของขอบังคับ กพฉ. ที่เกี่ยวของกับผูปฏบิัตกิาร

๒. เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉกุเฉินการแพทย (มคฉ.๑)

๓. การจัดทําหลกัสตูรฝกอบรม (มคฉ.๒)
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พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 

มาตรา ๓ “ผูปฏิบัติการ” หมายความวา บคุคลซ่ึงปฏบิัตงิานเก่ียวกับ
การแพทยฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด

มาตรา ๑๑ (๖)  กพฉ.มีอํานาจหนาที่ออกขอบังคับเก่ียวกับการ
รับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการให
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม 
เวนแตการดังกลาวจะมีกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดานการแพทย
และการสาธารณสุขเปนการเฉพาะ ก็ใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน
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• ขอบงัคับ กพฉ. วาดวยการรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝกอบรม  ผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทย
ฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔ (ขอบังคับเดิม)

• ขอบังคับ กพฉ.วาดวยการกําหนดผูปฏิบัติการ การรับรององคกรและ
หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมผูปฏิบัติการ และการใหประกาศนียบัตร
หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม พ.ศ.๒๕๖๓ 
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

4

ขอบงัคับ กพฉ.

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 
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สาระสําคัญ

ขอบังคบั กพฉ.วาดวยการกําหนดผูปฏิบัติการ ฯ 

พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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“ฉุกเฉินการแพทย” หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกสถานที่ ต้ัง

โรงพยาบาลซ่ึงมีขีดความสามารถในการบําบัดเจาะจงใหแกผูปวยฉุกเฉินรายน้ันได รวมทั้ง

การปฏิบัติงานอื่นเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม การคนควา และการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น

ฉุกเฉิน

              “ประกาศนียบัตร” หมายความวา หนังสือรับรองความรู และความสามารถทาง

ฉุกเฉินการแพทย ซ่ึงออกใหแกบุคคลผูมีคุณวุฒิครบถวนตามสาขาที่กําหนดในขอบังคับน้ี

และไดขอขึ้นทะเบียนกับหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่ 

กพฉ.กําหนด เปนผูปฏิบัติการ เพื่อใหผูปฏิบัติการดังกลาวมีอํานาจ หนาที่ ขอบเขต ความ

รับผิดชอบ และขอจํากัดในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน ภายใตบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวยการแพทย ฉุกเฉิน ตลอดจนขอบังคับ ประกาศ และระเบียบของ

คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ที่กําหนดสําหรับสาขาน้ัน
6

นิยามศพัทท่ีสําคัญ
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หมวด ๑ : กําหนดผูปฏิบัติการ และกรอบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทยแหงชาติ

กําหนดผูปฏิบัติการ

7

“ผูปฏบิัติการ”  ประกอบดวยบุคคลซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพทยฉกุเฉิน

ดานปฏิบัติการฉุกเฉิน

กลุมวิชาชีพ
(เชน แพทย พยาบาล 

นักฉุกเฉินการแพทย ที่ปฏิบตัิการฉุกเฉิน )

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย

(ที่ไมเปนผูประกอบวิชาชพี)

ดานวิชาการ

กลุมวิชาชีพ

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย
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รูปแบบของการเปนองคกรฝกอบรม

(๑) องคกรหลัก ไดแก องคกรฝกอบรมที่จัดทําและดําเนินการแผนงานและหลักสูตร
ฝกอบรม (มคฉ.๒) สาขาใดที่ไดรับการอนุมัติจากคณะผูอนุมัติใหดําเนินการหลักสูตร
ฝกอบรมตามที่กําหนดในมคฉ.๑ สาขาน้ัน 

 (๒) องคกรสมทบ ไดแก องคกรฝกอบรมที่ดําเนินการฝกอบรมผูปฏิบัติการสาขาใดตาม
แผนงานและหลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒) ขององคกรฝกอบรมหลักแหงหน่ึงแหงใดซ่ึง
คณะอนุกรรมการประกาศรับรองหลักสูตรฝกอบรมนั้นแลว และไดรับการยอมรับเปนหนังสือ
จากองคกรฝกอบรมหลักสาขาน้ัน โดยไดรับการอนุมัติจากคณะผูอนุมัติใหดําเนินการ
หลักสูตรฝกอบรมตามที่กําหนดใน มคฉ.๑ สาขาน้ัน
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หมวด ๒ : การรับรององคกรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม
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    องคกรหรือหนวยงานต้ังแต ๒ แหง อาจรวมกนัเปนรูปแบบองคกรภาคี เพ่ือใหมลีักษณะเปนองคกรฝกอบรมหลักหรือ

องคกรสบทบ ก็ได โดยแตละแหงตองมีลักษณะองคกรเปนไปตามที่กําหนด และมีอาจารยฝกอบรมแหงละอยางนอย ๒ คน



หมวด ๓ : การใหประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะ
แกผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม

• ขอ ๒๑ ผูขอรับประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี

(๑) เปนผูมีความรู ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานเก่ียวกบัการแพทย

ฉกุเฉินสาขาน้ัน โดยไดรับการฝกอบรมจากองคกรฝกอบรมตามหลักสูตร
ฝกอบรมท่ีคณะอนุกรรมการรับรอง

(๑) มีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน มคฉ.๑



บทเฉพาะกาล

๑.สําหรับองคกรการศึกษาหรือฝกอบรมที่ไดรบัการรับรองตามขอบังคับเดิม

๒.สําหรับผูปฏบิัตกิารที่เคยไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับเดิม
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สําหรับองคกรฝกอบรมที่เคยไดรับการรับรอง

๑.องคกรที่ไดแจงหลักสูตรตอ สพฉ.แลว (ตามขอ ๓๔ วรรคสอง)

         - ปรบัปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคฉ.๑ (สามารถจัดการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเดมิตอไปได) ภายในสองป หลัง มคฉ.๑ มีผลใชบังคับ

- เม่ือปรับปรุงหลักสูตรแลว ใหเสนอหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือขอเปด
ดําเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ ตอไป

๒.องคกรที่ไมไดแจงหลักสูตรตอ สพฉ.

- ใหระงบัการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรเดิมไวกอน

- ปรบัปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ มคฉ.๑ (เม่ือปรับปรงุหลักสูตรแลว ให
เสนอหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือขอเปดดําเนินการหลกัสตูรตาม มคฉ.๑ ตอไป

หมายเหตุ  ตรวจสอบสถานะองคกรไดทางหนาเวบ็ไซต สพฉ.
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การดําเนินการของผูปฏิบัติการเดิม

  ผูที่เคยไดรับประกาศนียบัตรตามขอบังคับเดิม จะมีแนวทางในการเปลี่ยนผาน
เพ่ือเปนผูปฏิบัติการตามขอบังคับใหม  ตามเกณฑและวิธีการที่กําหนด

                                      ขอเปลี่ยนผาน
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ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับเดิม

ผูปฏิบัติการ

ตามขอบังคับใหมภายใน ๓ ป หลัง มคฉ.๑
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เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย

(มคฉ.๑)

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 



มคฉ.๑

• ขอ ๙ วรรคสาม “ให สพฉ.หรือองคกรอ่ืนที่คณะอนกุรรมการกําหนด 
ดาํเนินการจัดทาํราง มคฉ.๑ ………………………”

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 14

“เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย (มคฉ.๑)” เปนขอกําหนดข้ันตํ่า

เก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพและเกณฑอื่นในการจัดการฝกอบรมเพ่ือการ

ผลิตหรือเพิ่มพูนคุณวุฒิของผูปฏิบัติการกลุมชวยฉุกเฉินการแพทย รวมทั้ง

เปนขอกําหนดข้ันตํ่าของการรับรองหลักสูตรฝกอบรมขององคกรฝกอบรม 

เพ่ือใหผูปฏิบัติการที่ผานการอบรมมีผลลัพธการเรียนรูไมตํ่ากวาระดับคุณวุฒิ

ตามกรอบคุณวฒุิแหงชาติ



แนวคิดและหลักการในการจัดทํา มคฉ.๑

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 15

สอดคลอง

กรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ



กรอบ
คุณวุฒิ
แหงชาติ

กรอบคุณวุฒิ
ฉุกเฉิน
การแพทย
แหงชาติ

เกณฑ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ฉกุเฉิน
การแพทย

(มคฉ.๑)

หลักสูตร

ฝกอบรม

(มคฉ.๒)

กรอบคุณวฒุิแหงชาติ >>>>หลักสูตรฝกอบรม



ขอบังคบัฯ >>> การจัดทํา มคฉ.๑

กรอบคุณวุฒิฉกุเฉิน
การแพทยแหงชาติ

สวนที่ ๑

 เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉกุเฉิน

การแพทย (มคฉ.๑)

หมวด ๑ 

ขอกําหนดการจัดการฝกอบรม

และการรับรองหลักสูตรฝกอบรม

หมวด ๒ 

การอนุมัติให ตออายุ และเพิก

ถอนประกาศนยีบัตร

สวนที่ ๒ 

องคกรฝกอบรม
ลักษณะองคกรฝกอบรม

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 17

ผนวก ข 

แหงขอบังคับฯ



มคฉ. ๑

 ๑. องคกรฝกอบรม 

ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรม

๒. คณะอนุมัติ

ใชเปนหลักเกณฑในการ
อนุมัติเปดฝกอบรม

๓.ผูตรวจสอบการดาํเนินการฝกอบรม 

ใชเปนแนวทางในการตรวจสอบ

๔. อนกุรรมการฯ
ใชเปนแนวทางในการ
ตรวจรับรองหลักสูตร

ฝกอบรม

18

สพฉ.ดําเนินการใหสาขานั้น

ไดรับการรับรองคุณวุฒิตาม

กฎหมาย กพ และ กถ.

มคฉ.๑ กับการรับรองหลักสูตรฝกอบรมขององคกรฝกอบรม

สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 

อายกุารอนุมัติเปดดําเนินการ

สาขา อาย ุ(ป)

 ระดับ ๑-๓   ๓ 

ระดับ ๔ ข้ึนไป   ๕ ป



 มคฉ. ๑ กับ ประกาศนียบัตร

มคฉ.๑

คุณสมบัติ

ผูเขารับการอบรม

เกณฑวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ

การเรียนรูตาม
สาขา

วิธีการและเกณฑการวัดและ
ประเมินความรู ทักษะ และ

ความสามารถ

คุณสมบตัิผูขอการ
ขอรับ

ประกาศนียบัตร

19

การอนุมัติให ตออายุ ประกาศนียบัตร เปนไปตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข เกณฑ และวิธีการ ที่กําหนดใน มคฉ ๑ 
สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 

อายปุระกาศนียบัตร

สาขา อายุ (ป)

 ระดับ ๑-๓   ๓ 

ระดับ ๔ -๕   ๔ ป

ระดับ ๖ ๕ ป



 ความสําคัญของ มคฉ.๑ กบัผูปฏบิัติการ 

๑. เพ่ือใหผูปฏิบัติการมีคุณวุฒิเปนไปตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

๒. เพ่ือใหผูไดรับประกาศนียบัตรไดรับการรับรองคุณวุฒิตามกฎหมายวาดวย
ขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 
ในการกําหนดอัตราเงินเดอืน 

๓. สงเสริมความกาวหนาและความมั่นคงในสายอาชพีของผูปฏิบตัิการ

20สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 



มคฉ.๑ ที่ประกาศ และมีผลใชบังคับแลว  ๖ สาขา

 ๑. สาขาอาสาสมัครฉกุเฉินการแพทย (เทียบไดกับระดับ ๑ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาต)ิ

๒. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (เทียบไดกับระดับ ๒ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาต)ิ

๓. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทยพิเศษ (เทียบไดกับระดับ ๓ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

 ๔. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย (เทียบไดกับระดับ ๔ ตามกรอบคุณวุฒแิหงชาติ)

๕. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทยขั้นสูง (เทียบไดกับระดับ ๕ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ)

๖. สาขานกัปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย (เทียบไดกับระดับ ๖ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาต)ิ
 

ประกาศ ณ  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   มีผลถัดจากวันประกาศเปนตนไป

21สํานักรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ 

เปน มคฉ. ๑ สาํหรับผูปฏิบัติการดานปฏิบตัิการฉุกเฉิน กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย



องคประกอบ มคฉ.๑ 
หมวด ๑ ขอกําหนดการจัดการฝกอบรมและการรับรองหลกัสตูรฝกอบรม

ประกอบดวย

   ๑.ชื่อสาขา

   ๒.ชื่อประกาศนียบัตร

   ๓.ระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒแิหงชาติ

   ๔.ลักษณะและพันธกิจสาขา

   ๕.มาตรฐานการเรียนรู

   ๖. องคกรกํากับดูแล

   ๗.โครงสรางหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม

      ๗.๑ จํานวนหนวยกิจกรรม

      ๗.๒ กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไวใจได (Entrust able professional activities : EPA)

      ๗.๓ จํานวนชั้นฝกอบรมและหนวยกิจกรรม

   ๗.๔ รูปแบบการจัดการฝกอบรม



๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา

๙. กลวิธีการฝกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู

๑๑. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม จํานวนผูเขารับการอบรม และการเทียบโอนผลการเรียนรู

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการฝกอบรม

๑๓. องคกรฝกอบรม ทรัพยากรการฝกอบรม การบริหารจัดการ และการจัดการ

๑๔. แนวทางการพัฒนาอาจารยฝกอบรมและครูชวยฝก

๑๕. การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม การทบทวน/พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทยสูการปฏิบัติ

๑๗.การเผยแพรหลักสูตรฝกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉิน

การแพทย

๑๘.อายุและการตออายุการรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรม
สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 23

หมวด ๑ (ตอ)



หมวด ๒ 
การอนุมัติให ตออายุ และเพิกถอนประกาศนียบัตร

ประกอบดวย

๑๙.คุณสมบัติผูขอรับประกาศนยีบัตร

๒๐.อายุประกาศนียบัตรและการตออายุประกาศนียบัตร

๒๑.อภิไธยเพ่ือแสดงวิทยฐานะ

๒๒.การเพิกถอนประกาศนียบัตร

ภาคผนวก

  EPA



การกําหนดหนวยกจิกรรม และช้ันปฝกอบรม
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 หนวยกิจกรรม  มคฉ.๑ กําหนดให

หน่ึงหนวยกิจกรรม ตองมี ภาคทฤษฎี ไมนอยกวา ๕ ชั่วโมง/สัปดาห  
                                   ภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง/สปัดาห

มีวันพักอยางนอย ๑ วนั/สัปดาห ฝกอบรมไมเกิน ๑๒ ช่ัวโมง/วัน 

หน่ึงสัปดาหฝกปฏิบัติไมเกิน  ๔๘ ชั่วโมง (รวมกิจกรรมทั้งหมดไมเกิน ๖๐ ชั่วโมง)

ชั้นฝกอบรม

๑ ชั้นฝกอบรม ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิจกรรม

๑ ชั้นฝกอบรม ฝกอบรมไดไมเกิน ๓๖ เดือนปฏทิิน (เฉล่ียไมนอยกวา ๑ หนวยกิจกรรม/เดือน)

๑ ปปฏิทิน ฝกอบรมไดไมเกิน ๖๐ หนวยกิจกรรม



กลยุทธการฝกอบรมหลกัสูตรตาม มคฉ.๑ และการประเมินผล
ยึดหลัก

๑. Competency base, มั่นใจไดวาผูปฏบิัติการมีความรู ความสามารถ

เพียงพอในการดูแลผูปวยฉุกเฉินในแตละระดับ เปนการคุมครองผูปวยฉุกเฉินตาม

มาตรา ๒๘ แหง พรบ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

๒. flexible time, fix standard มีความยืดหยุนในดานการบริหาร

จัดการ 

การประเมนิผูผานการอบรม 
    ใชกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจได (Entrustable professional activities: EPA) 

ในการประเมินผูเขารับการอบรม

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 26



EPA คืออะไร
กิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจได (Entrustable professional activities: EPA) 
หมายถงึ กิจกรรมการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินที่ทําใหไววางใจไดวาผูเขารับ
การอบรมจะสามารถทําไดอยางเหมาะสมและถูกตองเม่ือไดรับมอบหมาย 
ซ่ึงมี  ๕ ดาน ประกอบดวย
EPA ที่ ๑ ดานการฝกบริบาลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency patient care) 

EPA ที่ ๒ ดานการฝกทักษะหัตถการฉุกเฉินการแพทย (Emergency procedural 

skills) 

EPA ที่ ๓ ดานการฝกชวยอํานวยการ (Medical direction assistance) 

EPA ที่ ๔ ดานการฝกบริหารระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency medical 

service system administration) 

EPA ที่ ๕ ดานการฝกงานวิชาการฉุกเฉินการแพทย (Academic EMS) 

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 27



   ขั้นความสามารถ ความหมาย

ขั้นที่ ๑ ขั้นตน (novice) ใหเรียนรูดวยการสังเกตเทานั้น โดยยังไมสมควรอนุญาต

ใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉิน

 ขั้นที่ ๒ ขั้นกาวหนา (advance) สมควรอนุญาตใหลงมือชวยอาจารยหรือครชูวยฝกในการ

ปฏิบตักิิจกรรมนั้นกับผูปวยฉุกเฉินได

 ขั้นที่ ๓ ขั้นสามารถ (competent) สมควรอนุญาตใหลงมือปฏิบติักิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉนิ

ดวยตนเองได โดยมีอาจารยหรอืครูชวยฝกกํากับดูแล

 ขั้นที่ ๔ ขั้นชํานาญ (proficient) สมควรอนุญาตใหลงมือปฏิบติักิจกรรมนั้นกับผูปวยฉกุเฉนิ

ดวยตนเองได โดยไมตองมีการกํากับดูแล

 ขั้นที่ ๕ ขั้นเชี่ยวชาญ (expert) สมควรมอบหมายใหกํากับดูแลผูอื่นในการปฏิบติักจิกรรม

นั้นได
สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 28

ขั้นความสามารถ
เปนการกําหนดขั้นความสามารถการเรยีนรูและความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไวใจไดแต

ละกิจกรรม แบงเปน ๕ ขั้น ดังน้ี



หลักสตูรเดิม มคฉ.๑

ช่ือหลักสูตร ระยะเวลา ชื่อสาขา ระดับ จํานวน หนวยกจิกรรม

การฝกอบรมปฐมพยาบาล

และชวยปฏิบัตกิารแพทย

ขั้นพื้นฐาน

๔๐ ชม +ฝก

ประสบการณ ๑๐ คร้ัง

ใน ๑๒๐ วัน

อาสาสมัครฉุกเฉิน

การแพทย

๑ ๑๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก ม.ตน

(กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง 

และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๓๐๐ ชั่วโมง)

การปฏิบัติการแพทยข้ัน

พื้นฐานและชวยปฏิบัติ

การแพทยขั้นสูง

๑๑๕ ชม +ฝก

ประสบการณ ๑๐ คร้ัง

ใน ๑๒๐ วัน

พนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

๒ ๒๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก ม.ปลาย 

(กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา ๑๐๐ ชั่วโมง 

และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๖๐๐ ชั่วโมง)

หรือ ๗๐ หนวยกจิกรรมตอจาก อฉพ. 

การรบัแจงการเจ็บปวย

ฉกุเฉิน

๒๔ ชม +ฝก

ประสบการณ ๙๐ วัน

พนักงานฉุกเฉิน

การแพทยพิเศษ

๓ ๑๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก พฉพ.

(กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา ๕๐ ชั่วโมง 

และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๓๐๐ ชั่วโมง)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาปฏิบัติการ

ฉกุเฉินการแพทย

๒ ป เจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย

๔ ๓๐ หนวยกจิกรรม ตอจาก พฉพพ.

(กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา ๑๕๐ ชั่วโมง 

และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๙๐๐ ชั่วโมง)

การประสานปฏิบัติการ

ฉกุเฉิน

๒๔ ชม +ฝก

ประสบการณ ๙๐ วัน

เจาพนักงานฉกุเฉิน

การแพทยขั้นสูง

๕ ๓๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก จฉพ.

(กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา ๑๕๐ ชั่วโมง 

และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๙๐๐ ชั่วโมง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

๔ ป นักปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย

๖ ๓๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก จฉพส. (กิจกรรมวิชาการไมนอยกวา 

๑๕๐ ชั่วโมง และปฏิบัติในสถานการณจริงไมนอยกวา ๙๐๐ 

ชั่วโมง) หรือ ๑๒๐ หนวยกิจกรรม ตอจาก ม.ปลายสํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 29

 เทียบเคียงหลักสูตรเดมิ กับ มคฉ.๑ 



คุณวฒิการศึกษา กรอบคุณวุฒิแหงชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชพี มคฉ.๑

กลุมชวยฉุกเฉินการแพทย

ปริญญาเอก ระดับ 8 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 8

ปริญญาโท ระดับ 7 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 7

ผูจบ ป.ตรี 

หรือ ปวส. 

สาขาอื่น ให

เทียบโอน

หนวย

กิจกรรมเปน

รายบุคคล

ปริญญาตรี

(ทล.บ.)

ปริญญาตรี ระดับ 6 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 6 6. สาขานักปฏิบัติการฉุกเฉนิ

การแพทย (นฉพ.)

ปวส. อนุปริญญา

ระดับ 5 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 5 5. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉินการแพทย

ขั้นสูง (จฉพส.)

ระดับ 4 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 4 4. สาขาเจาพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย (จฉพ.)

ม.ปลาย +

ทักษะอาชีพ

ปวช. ระดับ 3 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 3 3. สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย

พิเศษ (พฉพพ.)

ม.ปลาย ระดับ 2 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 2 2. สาขาพนักงานฉกุเฉินการแพทย (พฉพ.)

ม.ตน ระดับ 1 คณุวุฒิวิชาชีพชั้น 1 1. อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (อฉพ.)

กําหนดให ๑ หนวยกิจกรรม 

เทากับการฝกอบรมภาค

ทฤษฏี ๕ ชั่วโมง และ ฝก

ปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง

60*

60
*

30*

30*

30*

10
*

70*
10*

20*

* จํานวนหนวยกิจกรรม
30

บันไดการไตระดับการฝกอบรมผูปฏิบัติการ ตาม มคฉ.๑ แตละระดับ

เทียบกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

120*



สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 31

การจดัทําหลักสูตรฝกอบรม(มคฉ.๒)



๑. ชื่อองคกรฝกอบรม

๒. ชื่อหลักสูตรสาขา

(ภาษาไทย) หลักสูตรฝกอบรมสาขา…………………………………………

(ภาษาอังกฤษ) Curriculum Training for ………………………………..

๓. ชื่อสาขาประกาศนียบัตร

     (ภาษาไทย)      ประกาศนียบัตรสาขา…………………………………………….

     (ภาษาองักฤษ) Certificate of Authority in ……………………………...

๔. ระดับตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

ระดับ ……….. ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

 ๕. หนวยงานกํากับดูแล

หัวขอหลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒)

หลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒) มีองคประกอบตามหวัขอดังตอไปน้ี



๖. รูปแบบองคกร/ความรวมมือกับองคกรอ่ืนในการดําเนินการหลักสูตร

๖.๑ รูปแบบองคกร

 เปนองคกรหลัก

 เปนองคกรสบทบ กับ ……(ชื่อองคกรหลัก)

๖.๒  รวมมือกับองคกรอื่น (องคกรภาค)ี

  ไมรวมกับองคกรอื่น

  รวมกับองคกรอืน่

หัวขอองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม



๗. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนมุัติใหเปดดาํเนนิการ
๗.๑ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ในการประชุมครั้งที่ ……….. เมื่อวันที่ …...................

๗.๒ ผานความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร

เมื่อวันที…่………...........……

๗.๓ ผานความเห็นชอบและไดรับการอนุมัติใหเปดดําเนินการหลักสูตรจากคณะผูอนุมัติ 

เมื่อวันที…่………...........……

๗.๔ ไดรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย

ในการประชุมครั้งที่ ……….. เมื่อวันที่ …...................

หัวขอองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม



๘. พันธกิจของแผนงานการฝกอบรม

๙. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning  Outcomes : PLOs)

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานการฝกอบรม

๑๑. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร

๑๑.๑ โครงสรางหลักสูตร และจํานวนหนวยกิจกรรม

   ๑๑.๒ เนื้อหาการฝกอบรม 

   ๑๑.๓ กลยุทธการฝกอบรม

๑๑.๔ วิธีการใหการฝกอบรม

หัวขอองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม



๑๒.  การบริหารจัดการฝกอบรม 

๑๓. การผานการฝกอบรม

๑๔. ผูเขารับการฝกอบรม
๑๔.๑ คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม

๑๔.๒ จํานวนตอรุน

๑๔.๓ เกณฑการคดัเลือกผูเขารับการฝกอบรม

๑๔.๔ ขั้นตอนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม

๑๔.๕ สิทธิของผูเขารับการฝกอบรม

๑๔.๖ เกณฑการเทียบโอนระหวางองคกรฝกอบรม

๑๔.๗ การปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพหลังผานการฝกอบรม

หัวขอองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม



๑๕. อาจารยผูใหการฝกอบรม

๑๖. ทรัพยากรฝกอบรม

๑๖.๑ สถานที่ฝกอบรม

๑๖.๒ อุปกรณการฝกอบรม

๑๖.๓ ผูรับผิดชอบเร่ืองอปุกรณ

๑๖.๔ แผนบริหารจัดการทรพัยากร 

๑๗. การประเมินหลักสูตร การทบทวน/พัฒนาการฝกอบรม และการประกัน

คุณภาพการฝกอบรม

๑๘. การเห็นชอบการดําเนินการหลักสูตรฝกอบรม
(ลงนามโดยผูบริหารสงูสุดขององคกร)

หัวขอองคประกอบหลักสูตรฝกอบรม



สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 38

กพฉ.ประกาศ มคฉ.๑
องคกรฝกอบรม ผูตรวจประเมิน/ผูตรวจ

รับรอง

คณะผูอนุมัต/ิ

อนุกรรมการ

สพฉ./หนวยจัดการ

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง
ในการ

- จดัทําหลักสูตรฝกอบรม
ใหสอดคลองกบั มคฉ.๑

- บริหารจัดการฝกอบรม 
และควบคมุกํากับ การ
ฝกอบรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ฝกอบรม

- ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกบั 
มคฉ.๑

ใช มคฉ.๑ เปนเครื่องมือ

ในการ

- ประเมินองคกรเพ่ือ

อนุมัติเปดดําเนินการ

หลักสูตร

- ตรวจรับรองมาตรฐาน

การฝกอบรมขององคกร

ฝกอบรม

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง

ในการ

- อนุมัติเปดดําเนินการ

หลักสูตรขององคกร

ฝกอบรม

- รับรองมาตรฐาน

หลักสูตรฝกอบรม ตออายุ

องคกร

- อนุมัติให ตออายุ เพิก

ถอนประกาศนียบัตร

ใช มคฉ.๑ เปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการเพื่อ

- การอนุมัติเปด

ดําเนินการหลักสูตร

- การรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรฝกอบรม ตออายุ

องคกร 

- กํากับติดตามการ

ดําเนินงานขององคกร

- การอนุมัติให ตออายุ 

เพิกถอนประกาศนียบัตร

สรุป
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