
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้
ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
______________________ 

 

     

  ด้วยคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ              
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) ได้มีมติ            
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในการประกาศกำหนดลักษณะองค์กรที่
จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน และได้มีมติเห็นชอบเพ่ิมเติมในการประชุม ครั้งที่  
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน              
ว่าด้วยการ รับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศการกำหนดลักษณะองค์กร          
ที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน              
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคบัตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี ้
  “การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น ที่จัดขึ้นโดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติการ และให้หมายความถึงหลักสูตร กิจกรรม หรือโครงการที่จัดทำ
ขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน   
  “คณะทำงาน” หมายความว่า คณะทำงานบริหารจัดการระบบการต่ออายุประกาศนียบัตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินและการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  “องค์กร” หมายความว่า หน่วยงานที่มีลักษณะตามประกาศคณะอนุกรรมการรับรององค์กร
และหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่           
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม เรื่อง การกำหนดลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน การรบัรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วย
คะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



-๒- 
 

  “หน่วยคะแนน” หมายความว่า จำนวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งคิดค่าเป็น
หน่วยคะแนนตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด 
  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
  ข้อ ๔  ลักษณะองค์กรที่จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน จะต้องเป็นหรือมลีักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) องค์กรที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา 
หรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม (อศป.) และยังคงสถานะเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองอยู่  

(ข) องคก์รการศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิเช่น ศูนย์แพทยศาสตร 
ศึกษาชั้นคลินิก หรือคณะแพทยศาสตร์ หรือแหล่งฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

(ค) วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
(ง) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
(จ) สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
(ฉ) สภาการพยาบาล หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาลให้สามารถจัด 

การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และยังคงมีสถานะการรับรองจากสภาการพยาบาล 
(ช) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(ซ) หน่วยปฏิบัติการที่สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องได้ตามท่ี อศป. กำหนด 

  ข้อ ๕  องค์กร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนการบริหารจัดการในการขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และจำนวน                   

หน่วยคะแนน 
(ข) จัดการศกึษาต่อเนื่องในหลักสตูร โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับการรับรองจากคณะทำงาน  

และมีการประเมินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ค) ออกหลักฐานรับรองการเข้าร่วมในหลักสูตร โครงการ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ยื่น 

ขอให้กับผู้ที่เข้าร่วมในหลักสูตร โครงการ กิจกรรมทีไ่ด้รบัการรับรอง 
(ง) บันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าร่วมในหลักสูตร โครงการ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ 

องค์กรจัดเองโดยลงบันทึกในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่สถาบันกำหนด ภายในสี่สิบห้าวันหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

(จ) ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร โครงการ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และจำนวนหน่วย 
คะแนนของผู้เข้าร่วมในหลักสูตร โครงการ กิจกรรมให้ถูกตอ้ง 
  ข้อ ๖  การศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ 

(ก) การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟ้ืนฟูวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้านการแพทย์ 
ฉุกเฉิน หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

(๑) การประชุมวิชาการ 
(๒) การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น 
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๔) การสัมมนาทางวิชาการ 

(ข) การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทความทางวิชาการ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เช่น บทความวิชาการซึ่งสามารถค้นได้จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ทั้งทาง Online , e learning , e book เป็นต้น 

(ค) การศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
 



 
-๓- 

 
  ๖.๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  (ก ) ก ารตี พิ ม พ์ บ ท ความท างด้ าน ก ารแพ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น  (Publication) ใน ว ารส าร                        
ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือวารสารวิชาการที่ เกี่ยวข้องที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI , ISI , Scopus                    
หรือ Scimaco 
       (๑) วารสารนานาชาติ 
       (๒) วารสารภาษาไทย 
  (ข)  การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) หรืองานวิจัยในรูปแบบ Oral 
Presentation โปสเตอร์ 
       (๑) ในการประชุมระดับนานาชาติ 
       (๒) ในการประชุมระดับชาติ 
  (ค)  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
  (ง)  การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย (Proposal and 
editorial reviews)  
  (จ)  การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตำแหน่งทางวิชาการ หรือเพ่ือเลื่อนระดับความก้าวหน้า 
ของตำแหน่ง (Peer review reader)  
  (ฉ)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (External 
examiner)  
  (ช)  เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรชั้นคลินิก 
  (ซ)  เป็นอาจารย์ฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
        (๑) อาจารย์สอนภาคทฤษฎี 
        (๒) อาจารย์สอนภาคปฏิบัต ิ
  (ฌ)  การสร้างสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบเพ่ือการศึกษา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เช่น บทความวิชาการ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทาง Online  
e learning , e book เป็นต้น  
  (ญ)  ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการสำหรับประชาชน หรือโครงการสร้างสรรค์ระบบ 
หรือกิจกรรมการให้บริการ 
  (ฎ)  สร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  (ฏ) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์  และสุขภาพแก่ประชาชน (Health 
education provider) ที่ไม่ใช่งานประจำ 
  (ฐ)  นวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสุขภาพ (Innovation for EMS and health) 
  (ฑ)  การแต่งตำรา (Text book) ทางวิชาการดา้นการแพทย์ฉกุเฉิน 
  ข้อ ๗  การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑  การเพิม่พูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
         (ก) การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟ้ืนฟูวิชาการที่ เกี่ยวข้อง 
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อ ๖.๑ (ก) ให้คิด
หน่วยคะแนน ๑ ชั่วโมงเท่ากับ  ๑ หน่วยคะแนน การอบรมเชิงปฏิบัติการให้คิด ๑ ชั่ วโมงเท่ากับ                        
๑ หน่วยคะแนน 
        ทั้งนี้การคิดหน่วยคะแนนให้ได้ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน ไม่นับรวมเวลาพักรับประทาน
อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
 
 



 
-๔- 

 
        (ข) การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทความทางวิชาการ การเรียนรู้ผ่านฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Online , e learning , e book เป็นต้น  ตามข้อ ๖.๒ (ข)  
โดยบทความ ๑ เรื่องมีคำถามจำนวน ๑๐ ข้อ ตอบถูกจำนวนตั้งแต่ ๘ ข้อขึ้นไป คิดเป็น ๒ หน่วยคะแนน  
ตอบถูกจำนวนน้อยกว่า ๘ ข้อ ไม่ได้คะแนน 
       (ค) การศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อ ๖.๑ (ค) 
โดยต้องศึกษาไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นไม่เกิน ๑๕ หน่วยคะแนน 
  ๗.๒  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
        (ก ) การตี พิ ม พ์บทความทางด้ านการแพทย์ ฉุก เฉิน (Publication) ในวารสาร                
ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือวารสารวิชาการที่ เกี่ยวข้องที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI, ISI, Scopus                  
หรือ SCIMACO 
        ๑. วารสารนานาชาติ 
   ชื่อแรก : เรื่องละ ๕๐ หน่วยคะแนน ชื่อลำดับอื่น : เรื่องละ ๒๐ หน่วยคะแนน 
        ๒. วารสารภาษาไทย 
   ชื่อแรก : เรื่องละ ๒๕ หน่วยคะแนน ชื่อลำดับอื่น : เรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
        ๓. วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI, ISI, Scopus หรือ SCIMACO 
   ชื่อแรก : เรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน ชื่อลำดับอื่น : เรื่องละ ๔ หน่วยคะแนน 
        (ข) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) หรืองานวิจัย  
         ๑. การนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ 
                               Oral Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๓๐ หน่วยคะแนน 
                               Poster Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๑๕ หน่วยคะแนน   
         ๒. การนำเสนอในการประชุมระดับชาติ 
   Oral Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๒๐ หน่วยคะแนน  
   Poster Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน  
         ๓. การนำเสนอในระดับเขต 
   Oral Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน  
   Poster Presentation ผู้นำเสนอ : เรื่องละ ๕ หน่วยคะแนน    
       (ค) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการทำหน้าที่
กรรมการพิจารณาจรยิธรรมงานวิจัย เรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน       
       (ง) การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย (Propqsal and 
editorial reviews) เรื่องละ ๒๐ หน่วยคะแนน         
       (จ) การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตำแหน่งทางวิชาการ หรือเพ่ือเลื่อนระดับความก้าวหน้า
ของตำแหน่ง (Peer review reader) รายละ ๕๐ หน่วยคะแนน       
       (ฉ) กลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editonal peer review) เรื่องละ                
๒ หน่วยคะแนน            
       (ช) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (External 
examiner) เรื่องละ ๓๐ หน่วยคะแนน 
      (ซ) การเป็นวิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วมในกิจกรรมตามประเภทกิจกรรมข้อ ๖.๑  
(กิจกรรมที่ ๑ - ๔) คนละ ๕ หน่วยคะแนน ต่อ ๑ ชั่วโมง 
 
 
 



-๕- 
 

      (ฌ) เป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ฝึกอบรม หรืออาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 
      ๑. อาจารย์ผู้สอนภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงการบรรยาย ได้ ๕ คะแนน 
      ๒. อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัต ิ
   - ผู้สอนหลัก ๑ ชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ ได้ ๑ หน่วยคะแนน 
   - ผู้ช่วยสอน  ๑ ชั่วโมงการฝึกปฏิบัต ิได้ ๐.๕ หน่วยคะแนน 
       ทั้งนี้ กรณีแบ่งสอนภาคปฏิบัติเป็นฐาน ทั้งผู้สอนหลักและผู้ช่วยสอน ให้คิดค่าหน่วย
คะแนนไดไ้ม่เกิน ๒ คน : ฐาน 
       (ญ) เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์ฝึกอบรมประจำแหล่งฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ของผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหลักที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
๘ ชั่วโมงการฝึกปฏิบัติได้  ๒ หน่วยคะแนน โดยต้องมีรายชื่อเป็นพี่เลี้ยงที่องค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมส่งมา 
                          (ฏ) การสร้างสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบเพ่ือการศึกษา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เช่น บทความวิชาการ บทความวิชาการ online , e learning , e book เป็นต้น ชื่อแรก ๕ หน่วยคะแนน  
ชื่อลำดับอื่น ๓ หน่วยคะแนนต่อ ๑ บทความ 
       (ฏ) ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการสำหรับประชาชน หรือโครงการสร้างสรรค์ระบบ 
หรือกิจกรรมการให้บริการ โครงการละ ๕ หน่วยคะแนน (โครงการละ ๑ คน เฉพาะผู้เขียนโครงการ) 
       (ฐ) สร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (Clinical Practice guideline) ที่ผู้ช่วยเวชกรรมมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา ได้คนละ ๒ หน่วย
คะแนนต่อ ๑ บทความ 
      (ฑ) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่ใช่งานประจำ โดยแต่ละครั้ง
ไมน่้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ได้ ๑ หน่วยคะแนนต่อครั้งต่อคน 
      (ฒ) นวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสุขภาพ (Innovation for EMS and health)  
   - ผู้ผลิตหลักคิดเป็นเรื่อง หรือชิ้นละไม่เกิน ๒๐ หน่วยคะแนน 
   - ผู้ผลิตคิดเป็นเรื่อง หรือชิ้นละไม่เกิน ๑๐ หน่วยคะแนน (รวมกันไม่เกิน ๕ คน) 
      (ณ) การแต่งตำรา (Text book) หรือหนังสือ (book) ทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
            - ผู้ แต่ งทั้ ง เล่ ม  (ไม่ น้ อยกว่ า  ๕ ๐  ห น้ าต่ อ เล่ มขนาดกระดาษ  เอ  ๔  ) ได้                             
๕๐ หน่วยคะแนน 
            - ผู้แต่งบางบท บทละ ๕ หน่วยคะแนน 
            - บรรณาธิการกลั่นกรองตำรา หนังสือ เล่มละ ๑๐ หน่วยคะแนน (กรณีบรรณาธิการ
มากกว่า ๑ คน ให้เฉลี่ยคะแนนตามสัดส่วนการกลั่นกรอง) 
  ข้อ ๘  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุประกาศนียบัตร
ปฏิบัติการฉุกเฉินต้องเป็นหน่วยคะแนนที่ เก็บสะสมภายในช่วงระยะเวลาที่ยังสามารถยื่นขอต่ออายุ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินได้  และหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่ องดังกล่าว จะใช้ต่ออายุ
ประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉกุเฉินได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถเก็บไว้ใช้สำหรับการต่ออายุครั้งถัดไปได้    
  ข้อ ๙  ขั้นตอนการรับรองกิจกรรมในการจัดการศกึษาต่อเนื่อง 
           องค์กรที่มีลักษณะตามข้อ ๔ หากประสงค์จะจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์
ฉุกเฉินเพ่ือการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ตามกิจกรรมที่กำหนดใน ๖.๑ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
(ก) ยื่นคำขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่อสถาบัน พร้อมแนบหลักสูตร โครงการ  

กิจกรรม เอกสารหลักฐานการชำระคา่ธรรมเนียมพร้อมทัง้ตัวอย่างหลักฐานการรับรองหน่วยคะแนนที่จะให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคำขอโดยต้องยื่นเสนอต่อสถาบันก่อนดำเนินการ                  
ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน ซึ่งในโครงการต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
               ๑ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้อนุมัติโครงการ 
               ๒ หลักการและเหตุผล 
               ๓ วัตถุประสงค์ 
      ๔ วิธีดำเนินการประชุม 
      ๕ วิทยากร โดยระบุจำนวนและคุณวุฒ ิ
      ๖ กำหนดการ หรือตารางเวลาการประชุมตามที่จัดจริง และในโครงการ 
หรือกิจกรรมใดที่มีการฝึกปฏิบัติให้กำหนดรูปแบบและฐานการฝึกปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมระบุสัดส่วนอาจารย์
ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในสัดส่วนไม่เกิน ๑ ต่อ ๑๐  
       ๗ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาพร้อมระบุจำนวนและระดับ            
ผู้ปฏิบัติการ 
       ๘ งบประมาณ 
       ๙ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(ข) คณะทำงานจะเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองกิจกรรม และจำนวนหน่วยคะแนน 
การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และให้สถาบันแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรทราบ 
  ข้อ ๑๐ องค์กรที่ได้รับการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากคณะทำงานแล้วจะได้รับ
รหัสกิจกรรมพร้อมระบุจำนวนหน่วยคะแนนที่ได้ องค์กรสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามที่ กำหนดไว้ 
ในโครงการที่ขอรับรอง และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวสามารถได้รับหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่องได้ ให้องค์กรดำเนินการตามหน้าที่ขององค์กร ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๕ 
  ข้อ ๑๑ การยื่นขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องในกรณีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรหรือพัฒนาวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖.๒ ให้ยื่นคำขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ภายในสี่สิบห้าวันหลังการเข้าร่วมในกิจกรรม
ตามข้อ ๖.๒ 
  

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                            
              (นางนันทนา  ศิริทรัพย์) 

ประธานอนุกรรมการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ 
และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม 


