
การขออนุมัตเิปดดําเนินการหลักสูตร
และ

การจดัทําหลักสูตรฝกอบรม(มคฉ.๒)

1สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

นําเสนอ ๓

สถาบนัการแพทยฉกุเฉินแหงชาติ



การขออนุมัตเิปดดําเนินการและรับรองมาตรฐานหลักสูตร

ขั้นตอนการดําเนินการสูการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรฝกอบรม
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๑.ลักษณะองคกรเปน

ตาม มคฉ.๑ หรือไม
(รายละเอียดตามชดุนาํเสนอ ๔)

๒.จัดทําหลักสูตร

ฝกอบรม  (กรณีองคกรหลัก)

๓.เสนอหลักสูตรตอ คกก 

พัฒนาหลักสูตร

๔.เสนอผูบริหารองคกร

เห็นชอบ

๑.ตรวจประเมนิ

องคกร

๒.เสนอผลการตรวจ

ตอคณะผูอนุมัติ 

ตามระดบัแตละ

สาขา

๑.องคกรเปดรับผูเขารบั

การอบรม

๒.ผูตรวจรับรอง ตรวจ

เย่ียมขณะเปดดําเนินการ

หลักสตูร

๓.เสนอผลการตรวจ

รับรอง ตอ 

คณะอนุกรรมการฉุกเฉิน

การแพทย

องคกรเตรียมความพรอม การอนุมตัิเปด การรับรองมาตรฐานหลักสูตร

(สําหรับองคกรที่ไดรับอนุมัติใหเปด

ยืนขออนมุติั



 การเตรียมความพรอมขององคกร

       ๑.ประเมินศกัยภาพและความพรอมขององคกรฝกอบรม วาสอดคลอง
กับ มคฉ.ในสาขาที่ตองการจะเปดหรือไม   

ศกัยภาพดานคณาจารย

ศกัยภาพดานลักษณะการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินขององคกร

                   (*** รายละเอียดตาม PPT นําเสนอ ๔****)

๒.จัดทาํหลกัสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒)
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กรอบ
คุณวุฒิ
แหงชาติ

กรอบคุณวุฒิ
ฉุกเฉิน
การแพทย
แหงชาติ

เกณฑ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ฉกุเฉิน
การแพทย

(มคฉ.๑)

หลักสูตร

ฝกอบรม

(มคฉ.๒)

กรอบคุณวฒุิแหงชาติ >>>>หลักสูตรฝกอบรม



การจัดทําหลักสตูรฝกอบรม

องคกรที่ประสงคจะดําเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ สาขาใดสาขาหน่ึง  
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• ลักษณะองคกรสอดคลองตาม มคฉ.๑ 
ที่เปนองคกรหลกัได

• จัดทาํหลักสตูรฝกอบรม (มคฉ.๒)
องคกรหลัก

• ลักษณะองคกร เปนองคกรหลักไมได 
(แตสามารถเปนสมทบได)

• ขอใชหลักสูตรฝกอบรมขององคกรหลัก
องคกรสมทบ

ยื่น

ขออนุมัติเปด

ดําเนินการ

หลักสตูร



คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประกอบดวย อยางนอย  ๕ คน ดังน้ี

๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยประจําหลกัสูตรอยางนอย ๒ คน

๒. บคุคลภายนอกที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ ๖ ที่มีประสบการณดานการแพทย
ฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวา ๕ ป อยางนอย ๒ คน

๓. บคุคลที่คณะผูอนุมัตมิอบหมายอยางนอย ๑ คน

หนาที่

       ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับ มคฉ.๑ โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดการฝกอบรมอยางนอยตามที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉนิการแพทย
กําหนด
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คณาจารยและบุคลากร
ตําแหนง คุณวุฒิ

สาขาระดบั ๑ สาขาระดับ ๒ สาขาระดับ๓ สาขาระดับ ๔ สาขาระดับ ๕ สาขาระดับ ๖

๑.ผูอํานวยการ

หลักสตูร

นฉพ ขึ้นไป/ 

ผูปฏิบัติการ

กลุมวชิาชีพ

EP

๒. พอป. - EP / พอป.

๓.อาจารยประจํา

หลักสตูร

จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

๔.อาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร

จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

๕.อาจารยฝกอบรม
จฉพ.ขึ้นไป / ผูปฏิบตัิการกลุม

วิชาชีพ

นฉพ ขึ้นไป/ผูปฏิบัติการกลุม

วิชาชีพ 

นฉพ./นักฉุกเฉินการแพทย 

/ENP/EP/แพทยอื่นที่ปฏิบัติงาน

การแพทยฉุกเฉิน

หมายเหตุ ๑. อาจมีอาจารยพิเศษในบางรายวิชาที่เปนความรูเฉพาะดาน รวมทั้งครชูวยฝกและบุคลากรสนับสนุนได

๒. จาํนวนในแตละตําแหนงเปนไปตามทีกํ่าหนดใน มคฉ.๑ของแตละสาขา (เอกสารนําเสนอที่ ๔)สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 7



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



     องคกรหลัก องคกรสมทบ

 แบบฟอรมแสดงศกัยภาพและความ
พรอมขององคกรฯ

 หลักสูตรฝกอบรมในสาขาที่ขอเปด และ
เอกสารแนบทายหลักสูตร ดังนี้

    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตร (แนบคําส่ังแตงต้ัง)

    เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตร
จากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (รายงาน

การประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)

    ตารางฝกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการ
และการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง

 แบบฟอรมแสดงศกัยภาพและความพรอมขององคกรฯ

 หลักสูตรฝกอบรมขององคกรหลักในสาขาที่ขอเปด และ
เอกสารแนบทายหลักสูตร ดังนี้

    คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร (แนบคาํส่ัง
แตงต้ัง)

    เอกสารแสดงการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร (รายงานการประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร)

    หนังสือแสดงความยินยอมขององคกรหลักที่ใหการยอมรับ
ใหเปนองคกรสมทบและยินยอมใหใชหลักสูตร

    ตารางฝกอบรมทั้งกิจกรรมวิชาการและการฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง

กรณีรวมกันหลายองคกรในรปูแบบองคกรภาคทีั้งหลักและสมทบ 

หลักฐานเพ่ิมเติม คือ  หนังสือแสดงความเห็นชอบของผูบงัคับบญัชาของทุกหนวยงานที่รวมมือกันเปนองคกรภาคี

และมีการกําหนดภาระกิจของแตละองคกรที่ชัดเจน
สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 14

เอกสารประกอบการยื่น>>>> ตาม ปะหนาขออนุมัติ
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แบบฟอรมย่ืนคําขอเปด



แบบฟอรมแสดงศักยภาพและความพรอม
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หลักสูตรฝกอบรม (มคฉ.๒) 
(พรอมเอกสารแนบท่ีกําหนดทายหลักสูตร)
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คณะผูอนุมตัิ
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สาขาระดับ ๖-๘  >> กพฉ.

สาขาระดับ ๔-๕ >> คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย

สาขาระดับ ๑-๓ >> คณะบุคคลที่คณะอนุกรรมการฯ แตงต้ัง ตาม ขอ ๑๐(๓) มี ๕ คณะ 

เขตพื้นที่ เขตบริการสุขภาพที่ รายนามคณะผูอนุมัติ

๑   ๑ , ๒ และ ๓ ๑. ผศ.บริบูรณ เชนธนากิจ(ประธาน) ๒. นายเกรียงศักดิ์ ปนตาธรรม

๓. นางสาวยพุดี ทองสวน

๒  ๔, ๕ และ ๖ ๑. นางสาวทิพา ชาคร  (ประธาน) ๒. นายสรสิทธิ์ บุณยะวิโรจ

๓. นายจีรวุธ ทองทศ

๓ ๗, ๘, ๙ และ ๑๐  ๑. นายอิสระ อริยชัยพาณิชย (ประธาน)๒. นายวีรศกัด์ิ พงษพุทธา 

๓. นางธนัชพร สมาทอง

๔ ๑๑ และ ๑๒ ๑. รศ ดร.ไชยพร ยุกเซ็น  (ประธาน) ๒. นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ

๓. นางมยุรา สุทธิจํานงค

๕ กทม. ๑. นายจิรกิตติ์ เฮงรัศมี  (ประธาน) ๒. นายวีรพล สอนมีทอง

๓. นายอํานาจ กาศสกุล



อายุการอนุมัติใหดําเนินการหลักสูตร

    อายุการอนุมตัิใหดําเนินการหลักสูตร

ระดับเทียบเทากรอบคุณวุฒิแหงชาติ อายุ (ป)

-ระดับ ๑ ระดับ ๒  และ ระดับ ๓  ๓ 

-ระดับ ๔  ขึ้นไป ๕

ตออายุการรับรอง โดยการแสเงผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรม  รวมทั้งการปรับปรงุ พัฒนาหลักสูตร ที่ปรับจากหลักสูตรเดิม

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



• “องคกรฝกอบรมใดที่ไดรับการอนุมัติใหเปดดําเนินการในหลักสูตรใด
หลักสูตรหน่ึงในสาขาที่สูงกวา องคกรน้ันสามารถดําเนินการจัดฝกอบรมใน
หลักสูตรที่ต่ํากวา ทั้งน้ีองคกรฝกอบรมตองแจงหลักสูตรที่จะดําเนินการตอ 
สพฉ.ทราบกอนเปดดําเนินการ”

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



วิธีการขออนุมตัิเปดดาํเนินการหลักสูตร

สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



สรม._สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



  วิธีการยื่น

•ยื่นผานทางเว็บไซต สพฉ. : 
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/

สํานกัรับรองและกํากับมาตรฐาน สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 23


