
ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีต่อเนื่อง 

ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสเีทคนิค 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  7/1  วรรคหนึ่ง  ข้อ  7/3  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต   
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ   พ.ศ.  2547  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  
ประกอบกับข้อ  4  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน  และรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2562  คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ   
สาขารังสีเทคนิค  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   

อย่างต่อเนื่อง  โดยการศึกษา  การฝึกอบรมระยะสั้นและหรือกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่จัดขึ้นโดยมี
เป้าหมาย  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ 
หรือวิชาการ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมาย  และให้หมายรวมถึงสมาคม  มูลนิธิ  สภาวิชาชีพหรือชมรมที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง   
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรังสีเทคนิค 

“หน่วยคะแนน”  หมายความว่า  จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้น้ าหนัก   
เป็นหน่วยคะแนนหรือเครดิต 

“คณะท างาน”  หมายความว่า  คณะท างานที่คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่    
ตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 

 
 

ข้อ 4 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  
แบ่งได้เป็น  5  ประเภท  ดังนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(1) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพรังสีเทคนิค   
ที่จัดโดยสถาบัน 

(2) กิจกรรมประเภทที่มุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคลที่ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน   
ตามหลักวิชาการของสาขารังสีเทคนิค 

(3) กิจกรรมประเภทเฉพาะตัวบุคคลหรือกลุ่ม  เกี่ยวกับงานสอน  งานบริการ  หรืองานวิจัย  
ทางสาขารังสีเทคนิค  เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม 

(4) กิจกรรมเฉพาะตัวบุคคลที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้   โดยเข้าศึกษาในระบบหลักสูตร   
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 

(5) กิจกรรมอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้ใน  (1) - (4)  ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรอง  
เป็นรายกรณี 

รายละเอียด  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5 เมื่ อผู้ประกอบโรคศิลปะผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4  ให้สถาบันออกหลักฐานเกี่ยวกับการผ่าน 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ข้อ 6 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ  ให้ยื่น 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐานและผลการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น   

การผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  7/3  วรรคสาม  
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562   
ผู้ประกอบโรคศิลปะที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะต้องเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  จ านวนห้าสิบหน่วยคะแนน  ภายในห้าปี   
ก่อนวันครบก าหนดอายุใบอนุญาต   

การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศ 
ข้อ 7 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะก่อนวันที่กฎกระทรวง   

ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออก  
ใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  มีผลบังคับใช้  ต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4  โดยไม่ต้องเก็บ 
หน่วยคะแนนหรือเครดิต 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 8 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  6  วรรคสอง  ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะก าหนด 

ภายใต้บังคับแห่งวรรคหนึ่ง  กรณีสถาบันเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้สถาบันมีหน้าที่ยื่นค าขอแทนผู้ประกอบโรคศิลปะที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันนั้น   
ทั้งนี้  ตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนด 

การยื่นค าขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
อย่างต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อาจด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด   
ที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนดก็ได้ 

หมวด  2 
การขอรับรองกิจกรรม 

 
 

ข้อ 9 สถาบันหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ท้ายประกาศนี้   พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น  
ก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   

ให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอแล้วหากผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

เห็นว่าค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อ านวยการ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง   
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไปและ   
ให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ 11 เมื่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้รับค าขอพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ให้เสนอคณะท างานเพ่ือพิจารณารับรองหรือไม่รับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

เมื่อคณะท างานพิจารณารับรองหรือไม่รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแล้วให้ผู้อ านวยการ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4   

การท าหน้าที่ของคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการแทนคณะกรรมการวิชาชีพ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 13 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ที่ได้รับการรับรองจากคณะท างานแล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากร  ต้องแจ้งให้คณะท างานก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม 

ให้น าความในข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากรด้วยโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 14 สถาบันได้จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  นับแต่วันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  ใช้บังคับ  ให้ยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
นภาพงษ ์ พงษน์ภางค ์

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสเีทคนิค 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



รส.7 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะสำขำรังสีเทคนิค 

 
เขียนที…่……………………………………… 

                                                                                    วันที่…….เดือน…………พ.ศ. ……….. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………………..…….นามสกุล………………..…………………อายุ…….……ปี 
    เกิดวันที่……..…เดือน………………..…….พ.ศ…….…..สัญชาติ………………………………ศาสนา…….....................… 
 
2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี……………..…....หมู่ที…่…………ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร............................................................ 

ซอย/ตรอก………………………………………..……............... ถนน………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด........ ...............................
รหัสไปรษณีย…์……………………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….……………… 
e-mail ……………………………………………………………………………….………….. 
 

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เลขท่ี รส.  ...…………………………...........................…… 
    ออกให้  ณ   วันที่………………….……………………………………หมดอายุวันที่……..…………………………………………. 
 
4. ปจัจุบันปฏิบัติงานอยู่ท่ี ………………………………………….………….…………………………...……………………………….. 

เลขที…่……………………..… หมู่ที…่………..……...ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร.................................................. ......... 
ซอย/ตรอก………………………….…………………............. ถนน…………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย…์……………..…………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….…………… 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งสร้างความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
  
6. ข้าพเจ้าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ   

การประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542 โดยได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 
  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 6.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบบั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย) 
 6.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (ฉบับจริง) 
 6.4 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
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6.5  ส าเนาหลักฐานการเก็บคะแนน จากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  

 
ล ำดับ

ที ่
กิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่ือง หน่วยงำนที่จัดกิจกรรม

กำรศึกษำต่อเน่ือง 
วัน/เดือน/ปี  

ที่จัด
กิจกรรม 

หน่วยคะแนน 
ที่ได้รับตำม
ภำคผนวก 

แนบท้ำยประกำศฯ 

ผลกำรตรวจสอบ
หน่วยคะแนนโดย
คณะกรรมกำร

วิชำชีพฯ  
(เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมหน่วยคะแนนที่ได้รับ   
 

ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้น เป็นจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ………..…………….……………ผู้ยื่นค าขอ 

     (……………..………………………) 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีเทคนิค 

     ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     ไม่ผ่านตามเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           ................................................................................ ................................................................. 
 
         ลงนาม ........................................... 

                                   (.............................................) 

                            วันที่................................................. 
 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 



รส. 8 
แบบค ำขอรับรองกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องกำรประกอบโรคศิลปะ 

สำขำรังสีเทคนิค (กรณีสถำบัน) 
                                                                                    เขียนที่………………………………………… 
                                                                                    วันที่…….เดือน…….………พ.ศ. ……….. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

          ด้วยสถาบัน.............................................................. สงักัด (ถ้ามี)................................................................. 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อได้ 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...................................นามสกุล...... .........................ต าแหน่งในองค์กร.................................. 

ที่อยู่ขององค์กร อาคาร...................................ชั้นที่...........................เลขที่.......................หมู่. ...........................  

ซอย............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............. ...........จงัหวัด................................... 

โทรศัพท…์…………………..…… โทรสาร…………………………… E- mail………………………………………………………………… 

Website………………………………………...………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะพิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง  

............................................................................................................................................................... ..................... 

..................................................................... .................................................................................................... ........... 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  โครงการและรายละเอียด   

  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

                                                                            ลงชื่อ.......................................................... 

                                                                                 (.........................................................) 

                                                                          คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/นำยก/ประธำน/หัวหน้ำฝ่ำย 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีเทคนิค  

     รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับ............................หน่วยคะแนน 
     ไมร่ับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           ............................................................................................................................. .................... 

         ลงนาม ........................................... 
           (.............................................) 
                            วันที่................................................. 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 



รส. 9 

แบบค ำขอเก็บหน่วยคะแนน/รับรองกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องกำรประกอบโรคศิลปะ 
สำขำรังสีเทคนิค (กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะ) 

เขียนที…่……………………………………… 
                                                                                            วันที่…….เดอืน…...………พ.ศ. ……….. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………..…….นามสกุล……................โทรศัพท์.................................       
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เลขที่ใบอนุญาต รส.  ........................... 
          มีความประสงค์ จะด าเนินการดังนี้ 
               ขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
               ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง
.................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทที่... (กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่องกิจกรรมที่ขอรับรอง) 
 
      กิจกรรมประเภทที่ 1        กิจกรรมชนิดที่ 1.1 การประชุมวิชาการประจ าปี (วิชาการ) 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.2 การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.4 ประชุมวิชาการด้านรังสีเทคนิคระดับจังหวัด/เขต 
  
      กิจกรรมประเภทที่ 2        กิจกรรมชนิดที่ 2.1 การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
      กิจกรรมประเภทที่ 3        กิจกรรมชนิดที่ 3.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเทคนิคเกี่ยวกับงานสอนงานบริการ 
            กิจกรรมชนิดที่ 3.2 การตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรืองานวิจัยทางรังสีเทคนิค 

กิจกรรมชนิดที่ 3.3 การแต่งหนังสือหรือต าราทางรังสีเทคนิค 
กิจกรรมชนิดที่ 3.4 การเสนอผลงานทางวิชาการ 

                                        กิจกรรมชนิดที่ 3.5 การกลั่นกรองบทความหรือผลงานวิจัยโดย  
               คณะบรรณาธิการ 
                                        กิจกรรมชนิดที่ 3.6 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

                                   กิจกรรมชนิดที่ 3.7 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยและประเมินจริยธรรมวิจัย 
ในมนุษย์ 

                                           กิจกรรมชนิดที่ 3.8 การอ่านผลงานเพ่ือประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.10 การเป็นวิทยากร/ผู้อภิปรายร่วม ใน กิจกรรมชนิดที่  

1.1 – 1.4 
กิจกรรมชนิดที่ 3.11 การสร้างสื่อพร้อมแบบทดสอบ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.12 การสร้างหรือพัฒนาแนวการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
                          รังสีเทคนิค 
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กิจกรรมชนิดที่ 3.13 นวัตกรรมทางวิชาชีพรังสีเทคนิค 
กิจกรรมชนิดที่ 3.14 ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน  
กิจกรรมชนิดที่ 3.15 การศึกษาดูงานทางรังสีวิทยา 
กิจกรรมชนิดที่ 3.16 การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ หรือเป็นผู้ตรวจ 
                            ประเมินคุณภาพ 
 

 กิจกรรมตามข้อ 3 (4)    กิจกรรมชนิดที่ 4.1 การศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นในรังสีวิทยา 
  กิจกรรมชนิดที่ 4.2 การศึกษาในหลักสูตรทางรังสีเทคนิคระดับปริญญาโท /เอก 
 
 กิจกรรมตามข้อ 3 (5)   กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมประเภทที่ 1 ถึง 4 ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
      หลักฐานการประกอบการขอเก็บหน่วยคะแนน ระบุ .............................................................................  
       (กรณีขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต)  
      โครงการและรายละเอียด (กรณีขอรับรองหลักสูตร/กิจกรรม)   
  อ่ืน ๆ ระบุ 
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                                  ลงชื่อ ..................................................... 

         (..............................................................) 
        ต าแหน่ง.................................................. 

 

สรุปผลการพิจารณาเก็บหน่วยคะแนน/คณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีเทคนิค 

     ผลการเก็บหน่วยคะแนนจ านวน ............ หน่วยคะแนน รวมหน่วยคะแนนสะสมทั้งหมด ........... หนว่ยคะแนน 

     รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับ............................หน่วยคะแนน 

     ไมร่ับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           ............................................................................................................................. .................... 

         ลงนาม ........................................... 

           (.............................................) 

                            วันที่................................................. 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 
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ภาคผนวก 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 
ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค พ.ศ. 2563 

 
 

กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 
 

  (1) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพรังสีเทคนิคท่ีจัดโดยสถาบัน 
  (2) กิจกรรมประเภทที่มุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคลที่ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามหลักวิชาการของสาขารังสีเทคนิค 
  (3) กิจกรรมประเภทเฉพาะตัวบุคคลหรือกลุ่ม เกี่ยวกับงานสอน งานบริการ หรืองานวิจัยทางสาขารังสีเทคนิค เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม 
  (4) กิจกรรมเฉพาะตัวบุคคลที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ โดยเข้าศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
    (5) กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ใน (1) - (4) ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรองเป็นรายกรณี 

 
    หมายเหตุ    การพิจารณาหน่วยคะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะท างาน และให้ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     2 

กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพรังสีเทคนิคท่ีจัดโดยสถาบัน  
 

กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน หมำยเหตุ 
1.1 กำรประชุม
วิชำกำรประจ ำปี 
 

เป็นกิจกรรมที่การน าเสนอผลงานวิชาการ    
การอภิ ป ราย การบรรยาย เป็ นต้ น  เพ่ื อ 
ทบทวนความรู้ เดิมและเพ่ิมพูนความรู้ ใหม่              
แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนนโดยคิด
ชั่วโมงเป็นฐาน โดยมีการคิดหน่วยคะแนนดังนี้ 
- รู ป แ บ บ ก า ร บ ร ร ย า ย  แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย               

คิด 1 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยคะแนน 
- รู ป แ บ บ ก า ร อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร                

คิด 2 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยคะแนน  
- กำรประชุมต้องไม่น้อยกว่ำ 2 วัน 
- ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนต่อกำรประชุม 1 
ครั ง    

1. ไม่นับรวมเวลาพักรับประทานอาหารว่าง   
(ไม่น้อยกว่า 15 นาที) อาหารกลางวันและ
ช่วงเวลาสันทนาการ 

2. การประชุมวิชาการสาขาการแพทย์หรือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ให้คิด 1 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยคะแนน  

1.2 กำรอบรม
ฟื้นฟูวิชำกำร / 
กำรอบรม    
ระยะสั น 

เป็นกิจกรรมรูปแบบการบรรยาย สัมมนา และ
อภิปราย เพ่ือทบทวนความรู้เดิมและเพ่ิมพูน
ความรู้ใหม ่

(เหมือนข้อ 1.1) 
ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนต่อกำรประชุม       
1 ครั ง      
 

(เหมือนข้อ 1.1) 

1.3 กำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร 
 

เป็นกิจกรรมที่ พัฒนาองค์ความรู้ทักษะและ 
เจตคติ น าเสนอโดยการสอนแสดง ปฏิบัติ   
และประชุมกลุ่ม/อภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น  
โดยก าหนดระยะเวลาการจัดอบรมไม่เกิน  10 
วัน 

(เหมือนข้อ 1.1) 
ไม่เกิน 5 หน่วยคะแนนต่อกำรประชุม 1 ครั ง      

(เหมือนข้อ 1.1) 

1.4 ประชุม
วิชำกำรด้ำน  
รังสีเทคนิคระดับ
จังหวัด/เขต 
 

เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ     
นักรังสีการแพทย์  
 
 
 
 
 

(เหมือนข้อ 1.1) 
ไม่เกิน 5 หน่วยคะแนนต่อกำรประชุม 1 ครั ง      

(เหมือนข้อ 1.1) 
-ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
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เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคลที่ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามหลักวิชาการของสาขารังสีเทคนิค 

 
กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน หมำยเหตุ 
2.1 กำรเรียนรู้
อย่ำงมี
ปฏิสัมพันธ์ 
ผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่ อการศึกษาต่อ เนื่ องผ่ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ช่วยน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการศึกษาใน
เรื่องนั้น ๆ 

2.1.1 บทความ 1 เรื่อง จะมีเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบที่มี
ค าถามจ านวนไม่ต่ ากว่า 5 ข้อ คิดเท่ากับ 1 หน่วยคะแนน  
2.1.2 ในกรณีที่ เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบที่มีค าถาม
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10 ข้อ คิดเท่ากับ 2 หน่วยคะแนน 
 

ไม่เกิน 10 หน่วย
คะแนน/ปี 
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กิจกรรมประเภทเฉพำะตัวบุคคลหรือกลุ่ม เกี่ยวกับงำนสอน งำนบริกำร  หรืองำนวิจัยทำงสำขำรังสีเทคนิค  เพื่อมุ่งพัฒนำควำมรู้ส่วนบุคคลหรือกลุ่ม  
 
 

กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน หมำยเหตุ 
3.1 เป็นผู้ปฏิบัติงำนทำง  
รังสีเทคนิค เกี่ยวกับงำนสอน 
งำนบริกำร 

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคที่
ปฏิบัติ งานในสถานพยาบาลของรัฐและ
เอกชน หรือสอนในสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตสาขา
รั ง สี เท ค นิ ค ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

ได้  2  หน่วยคะแนนต่อปี มีหลักฐานการปฏิบัติงาน
จากหัวหน้าส่วนงานหรือ

การสอนที่เกี่ยวข้องกับงาน
รังสีเทคนิค 

3.2 กำรตีพิมพ์บทควำม  
ทำงวิชำกำรหรืองำนวิจัย  
ทำงรังสีเทคนิค 
 

เป็ น กิ จ ก ร ร ม เฉ พ า ะ บุ ค ค ล ห รื อ ก ลุ่ ม          
เป็นบทความ/ งานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ   
3.2.1 การตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับ
สากล หมายถึ ง การตี พิ ม พ์บทความใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด 
  
 
3.2.2 การตีพิมพ์บทความวิชาการใน
ระดับชาติ หมายถึง การตีพิมพ์บทความใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
          
 

 
 
 
3.2.1 การตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

- ผู้เขียนชื่อแรก หรือ Corresponding 
author จะได้รับเรื่องละ 5  หน่วยคะแนน 
     - ผู้เขียนชื่ออ่ืน จะได้รับเรื่องละ 2.5 หน่วย
คะแนน 
3.2.2 การตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับชาติ 
     - ผู้เขียนชื่อแรก หรือ Corresponding 
author จะได้รับเรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 
    - ผู้เขียนชื่ออ่ืน จะได้รับเรื่องละ 1.5 หน่วย
คะแนน 

(ไม่มี) 

3.3 กำรแต่งหนังสือหรือต ำรำ
ทำงรังสีเทคนิค 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มท่ีแต่งและ
ตีพิมพ์หนังสือ/ต าราทางรังสีเทคนิคซึ่งได้รับ
การยอมรับจากสถาบันหลักที่เป็นต ารา/
หนังสือ ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อบท 

 หนังสือหรือต าราภาษาไทย/ต่างประเทศ 
          - ผู้แต่งชื่อแรก เรื่อง/เล่ม/ฉบับละ  10  
หน่วยคะแนน 

    - ผู้แต่งชื่ออ่ืน เรื่อง/ เล่ม/ฉบับละ   5 
หน่วยคะแนน  

(ไม่มี) 
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กิจกรรมชนิดที่ ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 

3.4 กำรเสนอผลงำน       
ทำงวิชำกำร 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม โดยการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ/R2R/CQI/วิจัย
ทางสาขารังสีเทคนิค ในที่ประชุมวิชาการ
ประจ าปีของสถาบันการศึกษา หรือองค์กร
วิชาชีพต่างๆ รูปแบบการน าเสนอ ได้แก่ แบบ
ปากเปล่า โปสเตอร์ วีดีทัศน์ เป็นต้น 

3.4.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- ผู้น าเสนอหลัก เรื่องละ  5 หน่วยคะแนน 
- ผู้ น า เสนอชื่ อร่วม เรื่องละ 2 .5  หน่ วย
คะแนน 

3.4.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- ผู้น าเสนอหลัก เรื่องละ  3 หน่วยคะแนน 
- ผู้น าเสนอชื่อร่วม เรื่องละ1.5 หน่วยคะแนน 

(ไม่มี) 

3.5 กำรกลั่นกรองบทควำม
หรือผลงำนวิจัยโดย        
คณะบรรณำธิกำร 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการให้ทบทวนและกลั่นกรอง
บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยทางรังสี
วิทยา เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ
การยอมรบั  

ผู้กลั่นกรองได้ 3 หน่วยคะแนนต่อ 1 บทความ (ไม่มี) 

3.6 กำรตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล โดยการตรวจสอบ
เครื่องมือวิจัยทางรังสีวิทยา ซึ่งได้รับการใช้ใน
บทความที่ตีพิมพ์ตามวารสารตามหัวข้อ 3.2 

ผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยได้ 1 หน่วยคะแนน  ต่อ 
1 เรื่อง (ไม่เกิน 6 หน่วย/ปี) 

(ไม่มี) 

3.7 กำรกลั่นกรองโครงร่ำง
งำนวิจัยและประเมินจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล / กลุ่ม ในการ
ทบทวนและกลั่นกรองเนื้อหาในโครงร่าง
งาน วิ จั ย ให้ ถู ก ต้ อ งต าม ห ลั ก วิ ช าก า ร  
(Scientific  reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย 
(Ethical reviews) ทางรังสีวิทยา  

ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยได้  1.5 หนว่ย
คะแนนต่อ 1 โครงการ (ไม่เกิน 6 หน่วย/ปี) 
 

 (ไม่มี) 

3.8 กำรอ่ำนผลงำนเพื่อ
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการ เพ่ือ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

ผู้อ่านผลงานวิชาการได้ 3 หน่วยคะแนนต่อการ
ประเมิน 1 ราย (ไม่เกิน 6 หน่วย/ปี) 

(ไม่มี) 

3.9 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในกำรสอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้  2  หน่วยคะแนนต่อการ
สอบ 1 เรื่อง (ไม่เกิน 6 หน่วย/ปี) 

(ไม่มี) 



                                                                     6 
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3.10 กำรเป็นวิทยำกร/      
ผู้อภิปรำยร่วม ใน กิจกรรม
ชนิดที่ 1.1 – 1.4 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร เพ่ือบรรยาย หรืออภิปรายร่วม หรือ
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางรังสีเทคนิค 
 

3.10.1 วิทยากรบรรยายหลัก ชั่วโมงละ 2 หน่วย
คะแนน 
3.10.2 ผู้อภิปรายหรือผู้ด าเนินการอภิปราย 
ชั่วโมงละ 1 หน่วยคะแนน 
3.10.3 วิทยากรการน าฝึกภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ 
1 หน่วยคะแนน  
ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน/ปี 

(ไม่มี) 

3.11 กำรสร้ำงสื่อพร้อม
แบบทดสอบ 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสื่อการเรียนรู้ ตามกิจกรรมชนิดที่ 2.1  
 

3.11.1 บทความ 1 เรื่อง จะมี เนื้อหาพร้อม
แบบทดสอบที่มีค าถามจ านวนไม่ต่ ากว่า 5 ข้อ   
คิดเท่ากับ 1 หน่วยคะแนน  
3.11.2 ในกรณีที่เนื้อหาพร้อมแบบทดสอบที่มี
ค าถามจ านวนไม่ต่ ากว่ า 10  ข้อ  คิด เท่ ากับ        
2 หน่วยคะแนน 

(ไม่มี) 

3.12 กำรสร้ำงหรือพัฒนำ
แนวกำรปฏิบัติงำนทำง
วิชำชีพรังสีเทคนิค 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนางานบริการทางรังสีเทคนิค โดย
สร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทาง
คลินิกที่เฉพาะกับปัญหาทางรังสีเทคนิค ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
ศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12.1 ผู้ เขียนหรือพัฒนาแนวการปฏิบัติงาน 
(Guideline) เรื่องละ 3 หน่วยคะแนนต่อราย 
3.12.2 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนางาน
บริการ (Work instruction) เรื่องละ 2 หน่วย
คะแนนต่อราย 
ไม่เกิน 5 หน่วยคะแนน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 

(ไม่มี) 
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3.13 นวัตกรรมทำงวิชำชีพ
รังสีเทคนิค 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการ
คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์รังสี
วิทยา ซึ่งได้รับการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนา
เป็นขั้นตอน จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม
สามารถน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติทางรังสีวิทยา เพ่ือเผยแพร่ให้กับ       
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค น าไป
ป ระยุ ก ต์ ใช้ เ พ่ื อป ระ โยชน์ ท างวิ ช าชี พ       
รังสีเทคนิค 

3.13.1  ผู้ผลิตหลัก เรื่องหรือชิ้นงานละ            
3 หน่วยคะแนน 

3.13.2  ผู้ผลิตร่วม เรื่องหรือชิ้นงานละ          
1.5 หน่วยคะแนน  

จ านวนผู้ด าเนินการการ
ผลิ ตน วั ต ก รรม ห นึ่ ง  ๆ    
ไม่เกิน 5 ราย 
 

3.14 ผู้ควบคุมกำร          
ฝึกปฏิบัติงำน  
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิคของโรงพยาบาล หรือสถาบันทาง
การแพทย์ ที่ เป็นแหล่งฝึกงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาให้เป็นผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา  
รังสีเทคนิค 

ให้หน่วยคะแนน 2 หน่วยคะแนนต่อสถาบัน 
ไม่เกิน 6 หน่วยคะแนนต่อปี 

 

3.15 กำรศึกษำดูงำนทำง 
รังสีวิทยำ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิคของโรงพยาบาล หรือสถาบันทาง
การแพทย์ กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

ให้หน่วยคะแนน 1 หน่วยคะแนนต่อครั้ง 
ไม่เกิน 3 หน่วยคะแนนต่อปี 

 

3.16 กำรเป็นผู้ตรวจติดตำม
ระบบคุณภำพ หรือเป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภำพ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
รังสีเทคนิคของโรงพยาบาล หรือสถาบันทาง
การแพทย์ เพ่ือเป็นผู้ตรวจติดตามระบบ
คุณภาพ หรือเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพทาง
รังสีวิทยา 
 
 

ให้หน่วยคะแนน 1 หน่วยคะแนนต่อครั้ง 
ไม่เกิน 3 หน่วยคะแนนต่อปี 
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4.1  กำรศึกษำหลักสูตร
เฉพำะทำงระยะสั นใน      
รังสีวิทยำ 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเฉพาะทางรังสีวิทยามีระยะเวลา   
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
 

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นจะได้หน่วย
คะแนน เท่ากับ 10 หน่วยคะแนน 

(ไม่มี) 

4.2 กำรศึกษำในหลักสูตรทำง    
รังสีเทคนิคระดับปริญญำโท 
หรือเอก 
 

เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งเข้าศึกษาใน
ระบ บห ลั กสู ต รการ เรี ยนการสอนของ
สถาบันการศึกษา โดยศึกษาหลักสูตรทาง 
รั งสี เทคนิ ค เพ่ิ มขึ้ น ในระดับป ริญ ญ า โท     
หรือปริญญาเอก  
 

ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสาขารังสี
เทคนิคจะได้หน่วยคะแนนปริญญาโท เท่ากับ 20 
หน่วยคะแนน และ ปริญญาเอก เท่ากับ 30 หน่วย
คะแนน 

(ไม่มี) 

 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ใน (1) - (4) ซึ่งคณะกรรมกำรวิชำชีพให้กำรรับรองเป็นรำยกรณี 
 
 
หมำยเหตุ แต่ละกิจกรรมต้องมีหลักฐำน/เอกสำรเกี่ยวข้องท่ีถูกต้องเป็นจริงมำแสดง 


