แนวทางการขอรับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมสำหรับองค์กรที่เคยรับรองอยู่เดิม
ตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรอง
องค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ “ให้ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นอาจารย์หรือครูในองค์กรการศึกษา
หรือองค์กรฝึกอบรมที่ดำเนินการหลักสูตรในการผลิตผู้ ปฏิบัติการตามข้อบังคับและประกาศที่ถูกยกเลิกแล้วในข้อ
๓ อยู่ก่อนวันที่ มคฉ.๑ สาขานั้นมีผลใช้บังคับ และคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทียบเท่าสาขาใด
ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้นั้นได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึกสาขาที่ให้การฝึกอบรมสูงสุด….” นั้น
ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ฝึกอบรมในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรองอยู่เดิม ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับการดำเนินการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์
และองค์กรฝึกอบรมสามารถเปิดดำเนินการหลักสูตรตาม มคฉ.๑ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฉุกเฉิน
การแพทย์จึงได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการอนุมัติประกาศนียบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรมหรือครู
ช่วยฝึกสำหรับอาจารย์หรือครูในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ดำเนินการหลักสูตรในการผลิตผู้ปฏิบัติการ ตาม
ข้อบังคับเดิม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
การดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา
๑. สพฉ.ทำหนังสือแจ้งแนวทางในการดำเนินการ แก่องค์กรทุกองค์กร
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
(หลังประกาศใช้ มคฉ.๑ และเกณฑ์ฯ)
๒. ให้องค์กรฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ฝึกอบรมในสังกัดของ
องค์กรฝึกอบรมนั้น โดยจะต้องเป็นผู้ที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒.๑ อาจารย์ในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองให้
ดำเนินการหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ผู้ที่สามารถ
ขอรับประกาศนีบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรมตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่า
ด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ ต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
- พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
- พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อยสามปี

การดำเนินการ
- นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างน้อยสามปี (ประกาศนียบัตรยังมีอายุอยู่)
- เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างน้อยสามปี (ประกาศนียบัตรยังมีอายุอยู่)
๒.๒ อาจารย์ ใ นองค์ ก รการศึ ก ษาที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองให้ ด ำเนิ น การ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ผู้ที่
สามารถขอรับประกาศนีบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรมตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับ
กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้
ต้องเป็นผู้ทมี่ ีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
- พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
- พยาบาลวิชาชีพที่ประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อยห้าปี
- ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่มี
ประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อยห้าปี (ประกาศนียบัตรยังมีอายุอยู่)
๒.๓ อาจารย์ประจำในองค์กรการศึกษาที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการ
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ผู้ที่สามารถขอรับประกาศนีบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรมตามข้อบังคับข้อ ๓๕ แห่ง
ข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ฉบับ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๕ ได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมการที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
- พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ที่ประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
น้อยห้าปี
- ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่มี
ประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างน้อยห้าปี
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่องค์กรฝึกอบรมนั้นมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติด้วย

ช่วงระยะเวลา

การดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา
๓. ให้องค์กรฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ ๒ พร้อมแนบ ๕ มีนาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ส่งมายัง สพฉ.ผ่านทาง google form :
ภายใน ๙๐ วัน หลัง มคฉ.๑ มีผลใช้บังคับ
https://shorturl.asia/vkMTF

QR code แบบฟอร์มรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ฝึกอบรม
๔. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรม
๔.๑ แบบฟอร์มรายชื่ออาจารย์ฝึกอบรมในสังกัด
๔.๒ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย ให้เป็นอาจารย์ฝึกอบรมในหลักสูตร
หรืออาจารย์ฝึกอบรมประจำแหล่งฝึกปฏิบัติ (กรณีขอให้กับอาจารย์ประจำแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ)
๔.๓ เอกสารแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ เป็นรายบุคคล ประกอบดวย
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสำเนาประกาศนียบัตร
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิที่แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
คุณสมบัติที่กำหนดของแต่ละบุคคล
- เอกสารการรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดนั้น โดยต้องระบุ
ระยะเวลาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการฉุกเฉิน
๕. เมื่อ สพฉ. ได้รับเอกสารแล้วจะตรวจสอบหลักฐาน และเสนอรายชื่อผู้มี
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ต่อคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อขอ
อนุมัติให้ประกาศนียบัตร
๖. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรม
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕
๗. ผู้ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาจารย์
มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕
ฝึกอบรม ตามวันและเวลาที่ สพฉ. กำหนด

ขัน้ ตอนและวิธีการในการอนุมัติประกาศนียบัตรสาขาอาจารย์ฝึกอบรมหรือครูช่วยฝึก
สำหรับอาจารย์หรือครูในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ดำเนินการหลักสูตรในการผลิตผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิม

ผู้รับผิดชอบ

การดำเนินการ
ทำหนังสือแจ้งต่อองค์กรฝึกอบรมตาม
ข้อบังคับเดิม แจ้งแนวทางการดำเนินการ

- สพฉ.
- องค์กรฝึกอบรม
- องค์กรฝึกอบรม
- สพฉ.

ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน

องค์กรฝึกอบรมรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
พร้อมทั้งหลักฐานแสดงคุณวุฒิส่ง สพฉ.ผ่าน
ทาง google form
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ยื่น
ขอรับประกาศนียบัตร
ถูกต้อง/ครบถ้วน

- สพฉ.
- สพฉ.
ไม่อนุมัติ
- คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อ
คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
สาขาอาจารย์ฝึกอบรม/ครูช่วยฝึก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือแจ้งการดำเนินการตาม
ข้อ ๓๕
- รายชื่ออาจารย์
ฝึกอบรม
- เอกสารแนบแสดง
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
- รายชื่ออาจารย์ฝึกอบรม
- เอกสารแนบแสดงคุณวุฒ/ิ คุณสมบัติ
- checklist ตรวจสอบเอกสาร
- รายชื่อผู้ขอรับประกาศนียบัตรสาขา
อาจารย์ฝึกอบรม
- รายงานการประชุม

อนุมัติ

- สพฉ.
- ผู ้ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ป ระกาศนี ย บั ต ร
อาจารย์ฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติและแจ้งให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ฝึกอบรม

- สพฉ.
บันทึกทะเบียนข้อมูลอาจารย์ฝึกอบรม

- รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
ประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรม
- รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
ประกาศนียบัตรอาจารย์ฝึกอบรม

คณะผู้อนุมัต*ิ หมายถึง คณะผู้อนุมัติตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่
ระดับ ๑-๓ คณะผู้อนุมัติที่คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์แต่งตัง้
ระดับ ๔-๕ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
ระดับ ๖-๘ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

