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ประกาศคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและการสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับ 
การเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 
ที่ 1/2561 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาธิแพทย ์
ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

 
 
        เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในท านองเดียวกัน ในเรื่องการรับรองอย่างต่อเนื่องส าหรับความสามารถในการ
ตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าของผู้ช่วยพยาธิแพทย์ ภายหลังจากการสอบวัดความรู้
ความสามารถและได้รับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถดังกล่าวนั้นเป็นครั้งแรกโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
แห่งประเทศไทย และครบก าหนดระยะเวลาการรับรอง 3 ปีแล้ว ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ยังคงได้รับการรับรอง
ความสามารถตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ีคือ 

1. เมื่อครบก าหนดการรับรองประกาศนียบัตรฯ เดิมแล้ว ท าการสอบวัดความรู้ความสามารถอีกครั้ง
และได้ผลการสอบคือ “ผ่าน” พร้อมได้รับประกาศนียบัตรแสดงความสามารถในการตรวจสิ่งส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ซึ่งจะได้รับการรับรองต่ออีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 

2. เป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และขณะครอบครอง
ประกาศนียบัตรฯ เดิมที่ยังได้รับการรับรองอยู่นั้น มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคจ านวน 90 คะแนนภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

        อนึ่งผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่ได้รับการรับรองความสามารถอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 ปี และยังคง
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 ปีด้วย
เช่นกัน จะได้รับการรับรองความสามารถต่อไปโดยต้องอยู่ในสถานะภาพการเป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปีนับจากนี้เป็นต้นไป ซึ่งไม่ต้องท าการสอบวัดความรู้ความสามารถ
อีกครั้ง และ/หรือท าการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถผู้ช่วยพยาธิแพทย์ 2561                                                                                    หน้า 2 จาก 4 
 

การพิจารณาคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education Credit) 
(1). การปฏิบัติงานด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า 

(1.1). การปฏิบัติงานด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าแบบเต็มเวลาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 5 วัน จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 25 คะแนนต่อปี 

(1.2). การปฏิบัติงานด้านการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าแบบไม่เต็มเวลา
รวมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 15 คะแนนต่อปี 

(2). การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยากายวิภาค  
(2.1). การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ/หรือการ

เข้าร่วมประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยากายวิภาคซึ่งถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มการประชุมน้ัน 
(2.1.1). การเข้าฟังบรรยายในการประชุมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนการศึกษา

ต่อเนื่องจ านวน 1 คะแนน 
(2.1.2). การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะได้รับคะแนน

การศึกษาต่อเนื่องจ านวน 0.5 คะแนน 
(2.2). การเข้าร่วมประชุมวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ (2.1) ขอให้ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่จะเข้าร่วม

ประชุมนั้น ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรม
และสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าท าการพิจารณาและรับรองก่อนการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การ
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นทางการตามมติของ
คณะอนุกรรมการฯ 

(3). การเป็นวิทยากรและการสอนทางพยาธิวิทยากายวิภาค  
(3.1). การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือในการประชุมวิชาการทางพยาธิวิทยากายวิภาคซึ่งถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มการประชุมน้ัน 
(3.1.1). การเป็นวิทยากรภาคบรรยายในการประชุมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะได้รับคะแนน

การศึกษาต่อเนื่องจ านวน 3 คะแนน 
(3.1.2). การเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติการในการประชุมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะได้รับคะแนน

การศึกษาต่อเนื่องจ านวน 1 คะแนน 
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(3.2). การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ (2.1) และ/หรือการเป็นวิทยากร
ในหัวข้อทางพยาธิวิทยากายวิภาคของหลักสูตรต่างๆ ขอให้ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่จะเป็นวิทยากร
นั้น ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบ
วัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคด้วยตาเปล่าท าการพิจารณาและรับรองก่อนการการเป็นวิทยากร เพื่อให้การเป็น
วิทยากรดังกล่าวสามารถได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นทางการตามมติของ
คณะอนุกรรมการฯ 

(3.3). การเป็นวิทยากรแก่ผู้ที่มาฝึกปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคในหน่วยงานต้นสังกัด ขอให้
ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่จะเป็นวิทยากรดังกล่าวนั้น ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียด
ให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็นผู้ช่วยพยาธิ
แพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าท าการพิจารณาและรับรอง
อย่างเป็นทางการ โดยการเป็นวิทยากรส าหรับกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้จะได้รับคะแนนการศึกษา
ต่อเนื่องไม่เกินจ านวน 10 คะแนนต่อปี ซึ่งมีรายละเอียดของการให้คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ดังนี้คือ  
(3.3.1). การเป็นวิทยากรภาคบรรยายให้แก่ผู้ที่มาฝึกปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 1 คะแนน 
(3.3.2). การเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่มาฝึกปฏิบัติงานทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 

จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 1 คะแนนต่อคนต่อวัน 
(4). กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านวิชาการ 

(4.1). การแต่งหนังสือและ/หรือต าราทางด้านพยาธิวิทยา 
(4.1.1). การปรากฏเป็นชื่อแรกในรายนามของคณะผู้แต่งหนังสือและ/หรือต าราทางด้านพยาธิ

วิทยาน้ัน จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 40 คะแนน 
(4.1.2). การปรากฏชื่อในล าดับอื่นจากรายนามของคณะผู้แต่งหนังสือและ/หรือต าราทางด้าน

พยาธิวิทยาน้ัน จะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 20 คะแนน 
(4.2). การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

(4.2.1). การปรากฏเป็นชื่อแรกในรายนามของคณะผู้เขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้วในวารสารวิชาการของประเทศไทย จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 20 
คะแนน 

(4.2.2). การปรากฏเป็นชื่อแรกในรายนามของคณะผู้เขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้วในวารสารวิชาการของต่างประเทศ จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 30 
คะแนน 
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(4.2.3). การปรากฏชื่อในล าดับอื่นจากรายนามของคณะผู้เขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้วในวารสารวิชาการของประเทศไทย จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จ านวน 10 คะแนน 

(4.2.4). การปรากฏชื่อในล าดับอื่นจากรายนามของคณะผู้เขียนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้วในวารสารวิชาการของต่างประเทศ จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จ านวน 15 คะแนน 

(4.3). การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาหรือโปสเตอร ์ 
(4.3.1). การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาหรือโปสเตอร์โดยใช้ภาษาไทย จะได้รับ

คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 15 คะแนน ไม่ว่าจะปรากฏชื่อเป็นล าดับใดก็ตามใน
โปสเตอร์ที่ท าการน าเสนอน้ัน 

(4.3.2). การน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาหรือโปสเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับ
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 20 คะแนน ไม่ว่าจะปรากฏชื่อเป็นล าดับใดก็ตามใน
โปสเตอร์ที่ท าการน าเสนอน้ัน 

(4.4). การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคซึ่งถูกจัดขึ้นภายในหน่วยงานต้นสังกัด 
ขอให้ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนั้น ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานแสดง
รายละเอียดให้คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็น
ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าท าการพิจารณา
และรับรองอย่างเป็นทางการ โดยจะไดร้ับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 5 คะแนนต่อปี 

(4.5). การเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ความสามารถส าหรับการเป็น
ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า ตามที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จะได้รับ
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องจ านวน 10 คะแนนต่อวาระการด ารงต าแหน่ง 
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