
หลักสูตรฝึกอบรม
และการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

กลุ่มงานรับรองและก ากับมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ
ส านักรับรองและก ากับมาตรฐาน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



กรอบ
คณุวฒุิ
แหง่ชาติ

กรอบ
คณุวฒุิ
ฉุกเฉิน
การแพทย ์
แหง่ชาติ

เกณฑ ์
มาตรฐาน
คณุวฒุิ
ฉุกเฉิน
การแพทย ์
(มคฉ.๑)

หลกัสตูร
ฝึกอบรม
(มคฉ.๒)



๑.ชือ่องคก์รฝึกอบรม

๒. ชือ่หลกัสูตรสาขา

(ภาษาไทย) หลกัสูตรฝึกอบรมสาขา…………………………………………

(ภาษาองักฤษ) Curriculum Training for ……………………………………………….

๓. ชือ่สาขาประกาศนียบตัร

(ภาษาไทย)      ประกาศนียบตัรสาขา…………………………………………………….

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

๔. ระดบัตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ

ระดบั ……….. ตามกรอบคณุวุฒแิห่งชาติ

๕.หน่วยงานก ากบัดูแล

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



๖.รูปแบบองคก์ร/ความรว่มมอืกบัองคก์รอืน่ในการด าเนินการหลกัสูตร

๖.๑ รูปแบบองคก์ร

 เป็นองคก์รหลกั

 เป็นองคก์รสบทบ กบั ……(ชือ่องคก์รหลกั)

๖.๒  รว่มมอืกบัองคก์รอืน่ 
 ไม่รว่มกบัองคก์รอืน่

 รว่มกบัองคก์รอืน่

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



๗. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเหน็ชอบ/อนุมตัใิหเ้ปิดด าเนินการ

๗.๑ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรในการประชมุคร ัง้ที ่………..เมือ่
วนัที…่……….

๗.๒ ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมตัโิดยผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์ร เมือ่
วนัที…่……………………………

๗.๓ ผ่านความเห็นชอบและไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปิดด าเนินการหลกัสูตรจากคณะผูอ้นุมตั ิเมือ่
วนัที…่………..

๗.๔ ไดร้บัการรบัรองจากคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทยใ์นการประชมุ คร ัง้ที…่…… เมือ่
วนัที…่………

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



๘.พนัธกจิของแผนงานการฝึกอบรม

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

๑๐.ผลสมัฤทธิข์องแผนงานการฝึกอบรม

๑๑.แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร

๑๑.๑ โครงสรา้งหลกัสูตร และจ านวนหน่วยกจิกรรม

๑๑.๒ เนือ้หาการฝึกอบรม 

๑๑.๓ กลยุทธก์ารฝึกอบรม

๑๑.๔ รูปแบบหลกัสูตรฝึกอบรม

๑๑.๕ วธิกีารใหก้ารฝึกอบรม

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



๑๒. การบรหิารจดัการฝึกอบรม 

๑๓. การผ่านการฝึกอบรม

๑๔.ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

๑๔.๑ คุณสมบตัผูิเ้ขา้รบัการอบรม (ตามทีก่ าหนดใน มคฉ ๑ และองคก์รอาจก าหนดเพิม่เตมิดด)้

๑๔.๒ จ านวนตอ่รุน่ (ตามศกัยภาพการฝึกอบรม)

๑๔.๓ เกณฑก์ารคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรม

๑๔.๔ ข ัน้ตอนการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรม

๑๔.๕ สทิธขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม

๑๔.๖ เกณฑก์ารเทยีบโอนระหวา่งองคก์รฝึกอบรม

๑๔.๗ การปฏบิตังิานหรอืการประกอบอาชพีหลงัผ่านการฝึกอบรม

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



๑๕.อาจารยผู์ใ้หก้ารฝึกอบรม (รายชือ่ คณุวุฒแิละจ านวน ท ัง้ขององคก์รและแหล่งฝึก)

๑๖. ทรพัยากรฝึกอบรม

๑๖.๑ สถานที ่ฝึกอบรม

๑๖.๒  อปุกรณก์ารฝึกอบรม

๑๖.๓ ผูร้บัผดิชอบเร ือ่งอปุกรณ์

๑๖.๔ แผนบรหิารจดัการทรพัยากร 

๑๗. การประเมนิหลกัสูตร การทบทวน/พฒันาการฝึกอบรม และการประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรม

๑๘.การเหน็ชอบของผูบ้รหิาร

หวัขอ้องคป์ระกอบหลกัสตูรฝึกอบรม



แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร
โครงสรา้งหลกัสูตร และจ านวนหน่วยกจิกรรม

มคฉ.๑ ก าหนด  ให้มี  หน่วยกิจกรรม จ านวน ๒๐ หน่วยกิจกรรรม ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หนึ่งหน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย  จ านวนชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ ไม่น้อยกว่า  ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และชั่วโมงฝึก

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมของหลักสูตร
๑. ส่วนกิจกรรมวิชาการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ (  ต.ย มคฉ.๒  ๑๒๐ ชั่วโมง)

-ทฤษฎี
-ทักษะปฏิบัติในระหว่างเรียนทฤษฎี

๒.  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ไม่น้อยกว่า   ๖๐๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
ในหนึ่งสัปดาห์ มีวันพักอย่างน้อย ๑ วัน  ฝึกอบรมไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง/วัน ฝึกปฏิบัติไม่เกิน  ๔๘ ชั่วโมง  

รวมกิจกรรมทั้งหมดไม่เกิน ๖๐ ชั่วโมง    (เฉลีย่๑ หน่วยกจิกรรม/เดอืน)



จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ตาม EPA
กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจ(EPA) จ านวนหน่วยกิจกรรม

ที่ก าหนดตาม มคฉ.๑
จ านวนชั่วโมงวิชาการ

(๑ หน่วย =๖ ชั่วโมง)

จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง
(๑ หน่วย= ๓๐ ชม.)

๑. ด้านการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ๘ ๔๘ ๒๔๐

๒. ด้านทักษะหัตถการฉุกเฉินการแพทย์ ๙ ๕๔ ๒๗๐

๓. ด้านการช่วยอ านวยการ ๑ ๖ ๓๐

๔. ด้านการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๑ ๖ ๓๐

๕. ด้านวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ ๑ ๖ ๓๐

รวม ๒๐ ๑๒๐ ๖๐๐







วิธีการให้การอบรม



การจัดการฝึกอบรมในส่วนของกิจกรรมวิชาการ
จ านวน ๑๒๐ ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

(๑) จัดการฝึกอบรมในรูปแบบการบรรยายในสถานที่อบรม หรือ นอกสถานที่ตั้ง หรือ ผ่านทางระบบ
ทางไกล ตามสถานการณ์ โดยการบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา การสาธิต และการให้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดิโอหรือ
สื่อการสอนในรูปแบบอื่น อาจมีการประเมินความรู้ก่อนการอบรม

(๒) การฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการแพทย์เฉพาะอย่างที่
เกี่ยวข้อง(Direct observation practice skill assessment: DOPs) ตามอ านาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
และข้อจ ากัดในการปฏิบัติการแพทย์ของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ตามค าสั่งการแพทย์และการอ านวยการที่ก าหนดไว้
ในแต่ละรายวิชา (EPA ที่ ๒)

(๓) การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินบูรณาการการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จ าลอง โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ฝึกอบรมร่วมกันออกแบบสถานการณ์ที่หลากหลาย มีขั้นตอนการฝึกการออกปฏิบัติการ
ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลเสมือนจริงในผู้ป่วยที่มีระดับความฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนด   ในทุก EPA



การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง

(๑) การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินบูรณาการการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (EPA ๑) การฝึกทักษะหัตถการการแพทย์ 
(EPA ๒) การบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน (EPA ๔) และ วิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EPA ๕) โดยจัดให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้ารับการฝึกในสถานการณ์จริง ณ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ และ ห้องฉุกเฉิน โดยการจัดตารางการหมุนเวียนการ
ฝึกในสถานการณ์จริง กระจายไปยังแหล่งฝึกภาคสนามต่างๆ  โดยแต่ละแหล่งฝึกจะมีอาจารย์ฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดใน มคฉ.๑ หรืออาจารย์ฝึกอบรมขององค์กรหลัก เป็นผู้ประเมินการฝึกปฏิบัติห้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมี
สัดส่วนอาจารย์ฝึกอบรมต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกสาขารวมกันแล้ว ไม่เกิน ๑ : ๖  โดยจัดตารางการฝึกส าหรับผู้เข้า
อบรมแต่ละคนเพ่ือให้สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม  

(๒) การฝึกปฏิบัติการช่วยอ านวยการ (EPA ๓) โดยการจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหมุนเวียนกันเข้าฝึก ณ 
หน่วยปฏิบัติการอ านวยการ อย่างน้อยคนละ ๔ ผลัดเวร (๘ ชั่วโมงต่อหนึ่งผลัดเวร) 

ทั้งน้ีในแต่ละแหล่งฝึกจะต้องมีอาจารย์ฝึกอบรม ประเมินการฝึกของผู้เข้ารับการอบรม จนกว่าจะม่ันใจและเชื่อใจว่า
สามารถปฏิบัติได้ จึงลงความเห็นว่า ผ่านการประเมินในเรื่องน้ันๆ

จ านวน ๖๐๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย



การจัดการฝึกอบรมในส่วนของการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
EPA ที่ กิจกรรมท่ีต้องฝึก ขั้น

ความสามาถ
จ านวนคร้ัง

ที่ต้องประเมินผ่าน

๑. ด้านการบริบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

(๑) การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีเสถียรภาพแล้วและไม่มีความเสี่ยงในการทรุด
ลง (Stable with no risk of deterioration: N)

ขั้น ๔ อย่างน้อย
๓ ครั้ง

(๒) การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีเสียรภาพแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในการทรุด
ลงต่ า (Stable with low risk of deterioration: L)

ขั้น ๓ อย่างน้อย 
๒ ครั้ง

๓) การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีเสียรภาพแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงในการทรุดลง
ปานกลาง (Stable with medium  risk of deterioration: M)

ขั้น ๒ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง

๒. ด้านทักษะหัตถการ
ฉุกเฉินการแพทย์

(๑) หัตถการประเภท ก. ข้ัน ๕ 
อย่างน้อย   
อย่างละ    
๒ คร้ัง

(๒) หัตถการประเภท ข. ข้ันที่ ๔ 
(๓) หัตถการประเภท ค. ข้ันที่ ๓ 



การจัดการฝึกอบรมในส่วนของการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
EPA ที่ กิจกรรมที่ต้องฝึก ขั้น

ความ
สามาถ

จ านวนคร้ัง
ที่ต้อง

ประเมินผ่าน

๓. ด้านการช่วยอ านวยการ (๑) การรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขั้นที่ ๒ อย่างน้อย
๒ คร้ัง

๔. ด้านการบริหารระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

(๑) การเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้นฐาน ขั้นที่ ๔ อย่างน้อย
๓ คร้ัง

๕. ด้านวิชาการฉุกเฉิน
การแพทย์

(๑) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ขั้นที่ ๔ อย่างน้อย 
๑ คร้ัง



ขั้นความสามารถ ความหมาย
ขั้นที่ ๑ ขั้นต้น (novice) ให้เรียนรู้ด้วยการสังเกตเท่านั้น โดยยังไม่สมควรอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ขั้นที่ ๒ ขั้นก้าวหน้า (advance) สมควรอนุญาตให้ลงมือช่วยอาจารย์หรือครูช่วยฝึกในการปฏิบัติกิจกรรม
นั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้

ขั้นที่ ๓ ขั้นสามารถ (competent) สมควรอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยตนเองได้ 
โดยมีอาจารย์หรือครูช่วยฝึกก ากับดูแล

ขั้นที่ ๔ ขั้นช านาญ (proficient) สมควรอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นกับผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยตนเองได้ 
โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล

ขั้นที่ ๕ ขั้นเชี่ยวชาญ (expert) สมควรมอบหมายให้ก ากับดูแลผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้

ส ำนกัรบัรองและก ำกับมำตรฐำน สถำบนักำรแพทยฉ์กุเฉินแหง่ชำติ 18

ขั้นความสามารถ
เป็นการก าหนดขั้นความสามารถการเรียนรู้และความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้แต่ละกิจกรรม 
แบ่งเป็น ๕ ขั้น ดังนี้



การจัดสอบ

๑.การสอบ Pre-post test (ข้อสอบขององค์กรฝึกอบรม)
๒.การสอบปฏิบัติเพ่ือรับรองความสามารถ  (๖ ข้อ ตาม มคฉ.๑ ก าหนด) ประกอบด้วย
◦ เหตุฉุกเฉินหัวใจ  ๒ ข้อ
◦ เหตุบาดเจ็บ       ๒ ข้อ
◦ เหตุฉุกเฉินอื่น     ๒ ข้อ
๓. การฝึกและทดสอบความรู้และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพ่ือรับรองการผ่านการอบรม 
(ส าหรับเป็นหลักฐานประกอบการขอรับประกาศนียบัตร)



การบริหารจัดการด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม

ก่อนการเปิดการอบรม
◦๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการเปิดอบรม  
◦๒. มอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
◦ -อาจารย์ฝึกอบรมที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชา
◦ -การบริหารจัดการ (การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม สถานที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เอกสารประกอบ สื่อ โสต ฯลฯ)
◦ -การติดตาม ประเมินผล รายวิชา และภาพรวม



ระหวา่งการฝึกอบรมและกอ่นสิน้สุดการฝึกอบรมในสว่นกจิกรรมวชิาการ
๑.ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม
๒.บริหารจัดการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมวิชาการตามโครงสร้างหลักสูตร

และแผนการฝึกอบรม  มีการประเมินผลรายวิชาและภาพรวม
๓.จัดให้มีการสอบการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน วัดผลรายบุคคล
๔.จัดสอบภาคปฏิบัติ ๖  ข้อ
๕. การประเมินเจตคติ
๖.ชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และประสานแหล่งฝึกปฏิบัติที่จะส่งผู้เข้ารับการอบรมไป

ฝึก พร้อมแจ้งช่องทางการประสานงาน กรณีมีปัญหาการฝึกปฏิบัติ และติดตามการฝึกเป็นระยะๆ

การบริหารจัดการด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม



การรบัรองผูส้ าเรจ็การฝึกอบรม
จะส าเรจ็การฝึกอบรม  เมือ่ สิง่ทีอ่งคก์รฝึกอบรมตอ้งด าเนินการ

๑. เขา้รบัการฝึกอบรมครบตามโครงสรา้งและ
แผนการฝึกอบรมทัง้ในส่วนของกจิกรรมวชิาการ
และฝึกปฏบิตัใินสถานการณจ์รงิ
๒. สอบผ่านการสอบปฏบิตัเิพือ่รบัรอง
ความสามารถตามเกณฑท์ีก่ าหนด
๓. ผ่านการประเมนิเจตคติ
๔.ผ่านการอบรมและทดสอบการชว่ยฟ้ืนคนืชพี
ขัน้พืน้ฐาน
๕.ผ่านการฝึกปฏบิตั ิและไดร้บัการประเมนิ
กจิกรรมทีเ่ช ือ่ถอืไวใ้จได ้(EPA)ครบทุกขอ้ในทุก
ดา้น ตามทีก่ าหนด

๑.บนัทกึขอ้มูล และรบัรองผลการส าเรจ็การ
ฝึกอบรมตามโปรแกรมทีก่ าหนด
๒.ออกหนังสอืรบัรองการผ่านการอบรมการชว่ยฟ้ืน
คนืชพีขัน้พืน้ฐาน (ระบุวนัทีผ่่านการอบรม)
๓.ออกหนังสอืรบัรองความสามารถ โดยผูเ้ขา้รบั
การอบรมตอ้งมผีลการประเมนิผ่านตามเกณฑท์ี่
ก าหนด ทุกส่วน

- รบัรองการส าเรจ็การฝึกอบรม
- การประเมนิ EPA ครบตามทีก่ าหนด

๔. ชีแ้จงแนวทางการสอบเพือ่การให ้
ประกาศนียบตัร(สอบปรนัย โดยใชข้อ้สอบกลาง)



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณาจารย์
ต าแหน่ง จ านวนและ

คุณวุฒิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ผู้อ านวยการหลักสูตร ๑ คน
เต็มเวลา(EP/ENP/
นฉพ. ประสบการณ์

EMS ๕ ปี)

๑.บริหารจัดการด าเนินการหลักสูตรฝึกอบรม
๒.ทบทวนคุณภาพและวางแผนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๓.ประเมินประสิทธิภาพของแผนการฝึกอบรม
๔.ก ากับติดตามการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ฝึกอบรม

๒.แพทย์อ านวยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

๑.ทบทวนและร่วมก าหนดเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
๒.ทบทวนและร่วมก าหนดความต้องการในการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ
อบรมในระหว่างการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติในสถานการณ์
จริง
๓.ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการอบรมและช่วยแก้ไขเม่ือจ าเป็น
๔.ส่งเสริมด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ดี รวมท้ังเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณาจารย์
ต าแหน่ง จ านวนและคุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อย่างน้อย ๓ คน(เต็ม
เวลา อาจมีบางเวลาได้ 
แต่เต็มเวลาไม่น้อยกว่า 
๕๐% )
คุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ฝึกอบรม

๑.สอนและประเมินการฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้
๒.ให้ค าชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม
๓.ค้นคว้าวิจัย
๔.ติดตามผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตร

๔.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๑ คน ที่มี
ประสบการณ์ EMS
มากกว่า ๕ ปี

๑.วางแผนการด าเนินการฝึกอบรม
๒.ควบคุมคุณภาพการฝึกอบรม
๓.ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
๔.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณาจารย์
ต าแหน่ง จ านวนและคุณวุฒิ หน้าที่ความรับผิดชอบ

๕.อาจารย์ฝึกอบรม ๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติ
ก่ารฉุกเฉิน
๒.ยาบาลวิชาชีพที่เป็นอาจารย์
ฝึกอบรมขององค์กรเดิม/พยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉินที่มีประสบการณ์ ๓ ปี
ขึ้นไป + ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์
ฝึกอบรม ตามอนฯุ ก าหนด
๓.นักฉุกเฉินการแพทย์ที่มี
ประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไป +ผ่านการ
อบรมเป็นอาจารย์ฝึกอบรม ตามอนุฯ 
ก าหนด
๔. ผู้ได้รับประกาศนียบัตรในสาขา
ตั้งแต่ จฉพ.ขึ้นไป +ประสบการณ์ ๓ 
ปีขึ้นไป +ผ่านการอบรมเป็นอาจารย์
ฝึกอบรม ตามอนฯุ ก าหนด

๑.สอนและประเมินการฝึกปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้
๒..ให้ค าชี้แนะ เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม
๓.ค้นคว้าวิจัย
๔.ติดตามผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในรายกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้




