


คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ 

ISBN : 978-616-11-3574-4

ที่ปรึกษา

 นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ�านวยการส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กองบรรณาธิการ

 กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน

  	นางณัฎฐิรา อรุณรัตนดิลก

  	นางทิพวัลย์  หงส์พงษ์

  	นางจริยา  ผุดผ่อง

 กลุ่มการประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์ทางเลือก

  	นางดรุณี  วัชรธรรม

  	นางวรุณรัตน์  เงากระจ่าง

  	นางอารีวรรณ  ปั่นแก้ว

  	น.ส.ธนิสา  ขันติศุข

 กลุ่มพัฒนาวิชาการ

  	นางสมพร  มีเสถียร 

  	น.ส.ปทิตตา  พันธ์ละออ 

  	น.ส.วันวิสา ภูสนาม

จัดท�าโดย

 ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 โทรศัพท์ 0-2193-7085

 www.mrd.go.th

 http://mrd-hss.moph.go.th

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2561

จ�านวนพิมพ์ : 200 เล่ม

พิมพ์ที่ :  บริษัท อาร์ต ควอลิไฟท์ จ�ากัด



คู่มอืการปฏิบัตงิานการประกอบโรคศิลปะ 
 

   

       ผู้รับผดิชอบ : 
1.___________________________________________ 

                         (นางดรุณี  วชัรธรรม) 
       ตาํแหน่ง :      หวัหนา้กลุ่มการประกอบโรคศิลปะดา้นการแพทยท์างเลือก  

 

               

2.___________________________________________ 
                    (นางณฎัฐิรา  อรุณรัตนดิลก) 

       ตาํแหน่ง :      หวัหนา้กลุ่มการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 
       ทบทวนโดย_____________________________________________ 
                                                   (นายอาคม  ประดิษฐสุวรรณ) 
       ตาํแหน่ง :    ผูอ้าํนวยการสาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 

               

 
       อนุมตัโิดย______________________________________________ 
                                             (นายแพทยธ์งชยั  กีรติหตัถยากร) 
       ตาํแหน่ง :               รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
                           ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 

 
                 

ฉบับที ่2 
แก้ไขคร้ังที ่    01 

วนัทีบั่งคบัใช้  18 มถุินายน 2561                      
สถานะเอกสาร   ควบคุม 

เอกสารฉบับนีเ้ป็นสมบัตขิองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามนําไปใช้ภายนอก หรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต 



คาํนํา 
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ส่งเสริม พัฒนา กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาลและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ เสริมสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารดา้นสุขภาพ โดยมุง่เน้นการสง่เสรมิและคุม้ครองประชาชน
ใหไ้ดร้บับรกิารดา้นสขุภาพทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นธรรม 

  ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร ์
ผลผลิต และผลลพัธ์ อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล จะต้องอาศยักระบวนการทํางานที่ได้มาตรฐาน 
ถูกตอ้ง รวดเรว็ และตรวจสอบได ้ สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ จงึจดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิาน
การประกอบโรคศลิปะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่ภายในสํานักสถานพยาบาลและ 
การประกอบโรคศลิปะ ต่อไป 

  คณะผูจ้ดัทํา ขอขอบพระคุณผูอ้ํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
ทีไ่ดส้นับสนุนการดําเนินงานดงักล่าว เจา้หน้าทีก่ลุ่มการประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนปจัจุบนั และ
เจา้หน้าทีก่ลุ่มการประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก ทีม่คีวามมุ่งมัน่และร่วมมอืร่วมใจในการผลกัดนั
และให้ข้อมูลเพื่อจดัทํารายละเอียดของกระบวนงานต่างๆ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มอืฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรบับุคลากรในการปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  หากมขี้อผดิพลาด
ประการใด ตอ้งขออภยัไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย    
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ส่วนท่ี 1 
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คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-001 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     3     

1. วตัถปุระสงค ์
 คู่มอืปฏบิตังิานฉบบัน้ีจดัทําขึน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกระบวนงานการขอขึน้ทะเบยีน
เพือ่รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 7 สาขา ไดแ้ก่ (1) สาขารงัสเีทคนิค (2) สาขากจิกรรมบาํบดั (3) สาขา
เทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก (4) สาขาจติวทิยาคลนิิก (5) สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย  
(6) สาขากายอุปกรณ์ และ (7) สาขาการแพทยแ์ผนจนี ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
2. ผงักระบวนการทาํงาน 
ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 

(PT/WT) 
ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 
 

1 วนัทาํการ ศนูยบ์รกิาร 
ธุรกจิสขุภาพ 

2. 
 
 

29 วนัทาํการ รศป. / รศท. 

3. 30 วนัทาํการ 
  
 

คณะอนุกรรมการ/ 
รศป. / รศท. 

 

4  

5. 
 
 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / รศป. / 

รศท. 

6. 
 

12 วนัทาํการ 
(รวมขัน้ตอนการ
พมิพใ์บอนุญาต) 

สพรศ. 

7.  
 
 

3 วนัทาํการ สพรศ. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 75 วนัทาํการ 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พจิารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

START 

รบัเอกสารคาํขอ / ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ 

เสนอผูอ้นุญาตลงนาม 

คณะกรรมการวชิาชพี 
         - รบัรองผลการสอบและอนุมตักิารขึน้ทะเบยีน 
       - ประกาศผลการสอบและการขึน้ทะเบยีน 

คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาคุณสมบตั ิ
ผูข้อขึน้ทะเบยีน  

ทาํหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณา 

END 

คุณสมบตัคิรบถว้น 

รบัรอง 

คุณสมบตัไิมค่รบถว้น 

แจง้ผูย้ ืน่คาํขอ 

ไมร่บัรอง 

                           - ดาํเนินการจดัสอบ 
                           - สรุปผลการสอบ 

3คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-001 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     3     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
 3.1 หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการรบัสมคัรสอบและการสอบแต่ละครัง้ อา้งองิตามประกาศคณะกรรมการ
วชิาชพีแต่ละสาขา  
 3.2 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ กรณีเอกสารหรอืหลกัฐานไมถู่กตอ้งหรอืยงัขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใดใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตทราบทนัท ีกรณีที่สามารถแก้ไขหรอืเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ใหแ้จ้งใหผู้ข้ออนุญาต
ดาํเนินการแกไ้ขหรอืยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิใหค้รบถว้น หรอืถา้เป็นกรณีทีไ่ม่อาจดําเนินการไดใ้นขณะนัน้ 
ใหท้ําบนัทกึสองฝา่ย โดยระบุความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยื่นเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้กําหนด
ระยะเวลาทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขหรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิไวใ้นบนัทกึดงักล่าว ทัง้น้ี หากผูข้ออนุญาต 
ได้แก้ไขหรอืยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เติมครบถ้วนตามที่บนัทกึสองฝ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรยีกเอกสารหรือ
หลกัฐานเพิม่เตมิอื่นอกีไม่ได ้(ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 

เอกสารประกอบดว้ย 
1)   คาํรอ้งขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
2)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
3)   สาํเนาทะเบยีนบา้น 
4)   รปูถ่ายหน้าตรง ทา่ปกต ิไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตาดาํ ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน                 
      ขนาด 1 น้ิว หา้มใชร้ปูถ่ายชนิดโพลาลอยดห์รอืรปูถ่ายทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 
5)   หนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพตามแบบทีก่าํหนด 
6)   สาํเนาใบปรญิญาบตัร 
7)   กรณผีูส้าํเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศซึง่มไิดม้สีญัญาตไิทย ตอ้งแนบ 
      7.1 สาํเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะจากประเทศทีส่าํเรจ็การศกึษา 
      7.2 สาํเนาใบรายงานผลการศกึษา 
      7.3 หนงัสอืแจง้ผลการรบัรองสถาบนัการศกึษาจากคณะกรรมการวชิาชพีแต่ละสาขา 
8)   หลกัฐานอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการวชิาชพีประกาศกาํหนด เชน่ ใบรายงานผลการศกึษา     
      สาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นชือ่ – สกุล, ทะเบยีนสมรส, หนงัสอืแต่งตัง้ยศ เป็นตน้ 
9)   ซองจดหมายยาว (ขนาด 23 ซม. X 11 ซม.) ตดิแสตมป์ 5 บาท จาํนวน 1 ซอง  
      และตดิแสตมป์ 30 บาท จาํนวน 1 ซอง พรอ้มจา่หน้าซองถงึตนเอง 
10) ใบตอบรบัในประเทศ (ป.133ก) ของไปรษณยีไ์ทยทีก่รอกขอ้ความสง่ถงึตนเอง 
11) เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ  
       11.1 สาขาจติวทิยาคลนิิก ตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองกระบวนการฝึกปฏบิตังิานใน 
                โรงพยาบาลหรอืองคก์รใดทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาจติวทิยาคลนิิก รบัรอง 
       11.2 สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย ตอ้งแนบใบรายงานผล 
     การฝึกปฏบิตังิาน 
       11.3 สาขาการแพทยแ์ผนจนี ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืเดนิทางกรณผีูย้ ืน่คาํขอไมใ่ช่

สญัชาตไิทย 

4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-001 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     3     

 3.3 คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาคุณสมบตัผิูข้อขึน้ทะเบยีน / ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ  

 3.4 ดาํเนินการจดัสอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

 3.5 คณะอนุกรรมการฯ พจิารณาสรุปผลการสอบ เสนอต่อคณะกรรมการวชิาชพี 

 3.6 พจิารณารบัรองผลการสอบและอนุมตักิารขึน้ทะเบยีน 

 3.7 ประกาศผลการสอบและการขึน้ทะเบยีน  

 3.8 ทาํหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณา ตามทีค่ณะกรรมการวชิาชพีรบัรอง 

 3.9 กรณีทีด่าํเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่คาํขอทราบถงึเหตุ
แห่งความล่าชา้ทุก 7 วนั จนกวา่จะพจิารณาแลว้เสรจ็ และสง่สาํเนาใหส้าํนักงาน กพร. ทราบ ทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 4.1 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 
 4.2 ประกาศของคณะกรรมการวชิาชพี 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี 
 5.2 บนัทกึการขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะในระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค
ดา้นสขุภาพภาคเอกชน   
 5.3 ทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะตามสาขา 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 พจิารณารบัรองประกาศโดยคณะกรรมการวชิาชพี 
 6.2 หนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารบัรอง 

6.3 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ
แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ) 

 

5คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 
         ประกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-002 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     3     

1. วตัถปุระสงค ์

คู่มอืปฏบิตังิานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบกระบวนงานการขอแก้ไข 
หรอืเพิม่เตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 วนัทาํการ ศนูยบ์รกิาร 
ธุรกจิสขุภาพ 

2. 
 

 
 

1 วนัทาํการ รศป. / รศท. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

2 วนัทาํการ สพรศ. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 4  วนัทาํการ 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

START

END

      - ผู้ประกอบโรคศิลปะยื่นคําร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการ 
        ในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
      - เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร      

ตรวจสอบหลักฐานและดําเนินการแก้ไขในทะเบียน 
และระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบโรคศิลปะ 

เสนอให้ผู้อํานวยการลงนามในทะเบียนที่แก้ไข 
(กรณีเปลี่ยน คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ดําเนินการยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาตฯ ตามกระบวนการ 
ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ) 

6 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 
         ประกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-002 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     3     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

 3.1 การนับระยะเวลา 4 วนั นับจากวนัทีห่น่วยงานประทบัตราลงรบัเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานตอ้ง
ครบถ้วน ถูกต้อง หากมกีารแก้ไขเอกสารต้องนับวนัหลงัจากหน่วยงานได้รบัเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี 
ยกเวน้กรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกดิจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ หรอืการมุ่งรา้ย
ต่อองคก์ร เชน่ อุทกภยั อคัคภียั การก่อการประทว้ง การก่อการจลาจล การก่อวนิาศกรรม เป็นตน้ 

 3.2 เอกสารประกอบดว้ย 
     1)  คาํรอ้งขอแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายการในทะเบยีนหรอืใบอนุญาต 

        2)  บตัรประจาํตวัประชาชน 
     3)  สาํเนาใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 

           4)  เอกสารทีย่ ืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาแกไ้ข เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบแจง้เปลีย่นชือ่      
                               ชือ่สกุล เป็นตน้ 
        5) สาํเนาทะเบยีนบา้น 
        6) หนงัสอืมอบอาํนาจ กรณมีอบอาํนาจ 

3.3 กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการหรอืรบัเอกสารแทน ต้องทําเป็นหนังสอืมอบอํานาจ  
ซึ่งต้องติดอากรแสตมป์พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ และ 
ผูร้บัมอบอาํนาจสามารถลงนามแทนผูม้อบอาํนาจในบนัทกึใหแ้กไ้ขของหน่วยงานได ้(บนัทกึสองฝา่ย) 

3.4 กรณีแกไ้ขสาระสาํคญัในใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ ไดแ้ก่ คาํนําหน้าชื่อ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตอ้งยื่น 
คาํรอ้งขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะดว้ย 

3.5 ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ 
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หน้าทีจ่ะจดัทาํบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูร้บับรกิารจะตอ้งดําเนินการแกไ้ข หรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบนัทกึมเิช่นนัน้จะถอืว่า
ผูร้บับรกิารละทิง้คาํขอ 

 3.6 กรณีทีด่ําเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

หมายเหตุ :  1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ 
                   ไวใ้นคูม่อืเรยีบรอ้ยแลว้ 

     2. กรณียื่นคาํรอ้งฯ ผ่านสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจะตอ้งดาํเนินการจดัส่งคาํรอ้งฯ พรอ้มเอกสาร 
                   หลกัฐานประกอบ มายงัสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ขัน้ตอนการดําเนินงาน 
                   ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีส่าํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ไดร้บั 
                   เอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อื 

7คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 
         ประกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-002 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     3     

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 คาํขอแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายการในทะเบยีนและใบอนุญาต 
           5.2 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
6.2 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ

แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ) 

8 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-003 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     3     

1. วตัถปุระสงค ์

 คู่มอืปฏบิตังิานฉบบัน้ีจดัทําขึน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกระบวนงานการขอใบแทน
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 วนัทาํการ ศนูยบ์รกิาร 
ธุรกจิสขุภาพ 

2. 
 

 
 

1 วนัทาํการ รศป./รศท. 

3. 
 
 
 
 
 

20 วนัทาํการ สพรศ. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 22 วนัทาํการ 
 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

START 

END 

        - ผูป้ระกอบโรคศลิปะยืน่คาํรอ้งขอใบแทนใบอนุญาต 
          และเอกสารประกอบคาํขอ  
        - เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสาร 

เสนอใหผู้อ้นุญาตพจิารณาลงนามในใบแทน 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบหลกัฐาน และจดัทาํใบแทนใบอนุญาต 
พรอ้มลงบนัทกึในทะเบยีน 

9คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-003 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     3     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

 3.1 การนับเวลา 22 วนัทาํการ นับจากวนัทีห่น่วยงานประทบัตราลงรบัเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานตอ้ง
ครบถ้วน ถูกต้อง หากมกีารแก้ไขเอกสารต้องนับวนัหลงัจากหน่วยงานได้รบัเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี 
ยกเวน้กรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกดิจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ หรอืการมุ่งรา้ย
ต่อองคก์ร เชน่ อุทกภยั อคัคภียั การก่อการประทว้ง การก่อการจลาจล การก่อวนิาศกรรม เป็นตน้ 
 3.2 เอกสารประกอบดว้ย 
 1)  คาํรอ้งขอใบแทนใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 
  2)  บตัรประจาํตวัประชาชน 
  3)  ใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะฉบบัจรงิ (กรณสีญูหายใหใ้ชใ้บแจง้ความแทน) 
  4)  สาํเนาทะเบยีนบา้น 
 5)  ภาพถ่าย ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รปู แต่งกายสภุาพ หน้าตรง ครึง่ตวั ทา่ปกต ิ 
     ไมส่วมหมวก ไมใ่สแ่วน่ตาดาํ  ไมเ่ป็นภาพถ่ายโพลารอยด ์ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
  6)  หนงัสอืมอบอาํนาจ กรณมีอบอาํนาจ 

3.3 การยืน่คาํรอ้งขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ ผูข้อตอ้งมายืน่ดว้ยตนเอง ณ จุดบรกิาร 
หรอืกรณีทีไ่มส่ามารถมายืน่และ/หรอืรบัเอกสารดว้ยตนเองได ้ตอ้งมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นมายืน่และ/หรอืรบัแทน 
โดยทําเป็นหนังสอืมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นมารบัแทน ซึ่งตอ้งตดิอากรแสตมป์พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจสามารถลงนามแทนผูม้อบอํานาจในบนัทกึใหแ้กไ้ขของ
หน่วยงานได ้(บนัทกึสองฝา่ย) 
 3.4 ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ 
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หน้าทีจ่ะจดัทาํบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูร้บับรกิารจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบนัทกึ มเิช่นนัน้จะถอืวา่
ผูร้บับรกิารละทิง้คาํขอ 
 3.5 กรณีทีด่ําเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้นตามที่
ระบุไวใ้นคูม่อืเรยีบรอ้ยแลว้ 
                 2. กรณยีืน่คาํรอ้งฯ ผา่นสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจะตอ้งดาํเนินการจดัสง่คาํรอ้งฯ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ มายงัสาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับ
ระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีส่าํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อื 

10 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-003 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     3     

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 คาํขอใบแทนใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 
           5.2 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
6.2 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ

แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ) 

 

 

11คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาองักฤษ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-004 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     3     

1. วตัถปุระสงค ์

 คู่มอืปฏบิตังิานฉบบัน้ีจดัทําขึน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทางใหเ้จา้หน้าที่ผูร้บัผดิชอบกระบวนงานการขอใบแปล
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ ในสังกัดสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 
 

 
 

1 วนัทาํการ 
 

ศนูยบ์รกิาร 
ธุรกจิสขุภาพ 

2. 
 

 
 
 

1 วนัทาํการ รศป./รศท. 

3. 
 
 
 

 

6 วนัทาํการ สพรศ. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 8  วนัทาํการ 
 
 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

START 

END 

        - ผูป้ระกอบโรคศลิปะยืน่คาํรอ้งขอใบแปลใบอนุญาต 
          และเอกสารประกอบคาํขอ  
        - เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสาร      

เจา้หน้าทีต่รวจสอบหลกัฐาน  
และจดัทาํใบแปลใบอนุญาตพรอ้มลงบนัทกึในทะเบยีน  

เสนอใหเ้ลขานุการคณะกรรมการวชิาชพี 
ลงนามรบัรองใบแปลใบอนุญาต 

12 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาองักฤษ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-004 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     3     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

 3.1 การนับระยะเวลา 8 วนันับจากวนัทีห่น่วยงานประทบัตราลงรบัเอกสาร โดยเอกสารหลกัฐานตอ้ง
ครบถ้วน ถูกต้อง หากมกีารแก้ไขเอกสารต้องนับวนัหลงัจากหน่วยงานได้รบัเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี 
ยกเวน้กรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤตหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกดิจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ หรอืการมุ่งรา้ย
ต่อองคก์ร เชน่ อุทกภยั อคัคภียั การก่อการประทว้ง การก่อการจลาจล การก่อวนิาศกรรม เป็นตน้ 
 3.2 เอกสารประกอบดว้ย 
  1)  คาํขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะเป็นภาษาองักฤษ 
 2)  บตัรประจาํตวัประชาชน 
 3)  สาํเนาใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะ 
 4)  ภาพถ่าย ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รปู แต่งกายสภุาพ หน้าตรง ครึง่ตวั ทา่ปกต ิ 
      ไมส่วมหมวก ไมใ่สแ่วน่ตาดาํ  ไมเ่ป็นภาพถ่ายโพลารอยด ์ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
 5)  หนงัสอืมอบอาํนาจ กรณมีอบอาํนาจ 

3.3 การยื่นคาํรอ้งขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ ผูข้อตอ้งมายื่นดว้ยตนเอง ณ จุดบรกิาร 
หรอืกรณีทีไ่มส่ามารถมายืน่และ/หรอืรบัเอกสารดว้ยตนเองได ้ตอ้งมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นมายืน่และ/หรอืรบัแทน 
โดยทําเป็นหนังสอืมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารบัแทน ซึ่งต้องติดอากรแสตมป์พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูร้บัมอบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจสามารถลงนามแทนผูม้อบอํานาจในบนัทกึ 
ใหแ้กไ้ขของหน่วยงานได ้(บนัทกึสองฝา่ย) 

3.4 ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ 
ไมส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หน้าทีจ่ะจดัทาํบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูร้บับรกิารจะตอ้งดําเนินการแกไ้ข หรอืยื่นเอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบนัทกึ มเิช่นนัน้ 
จะถอืวา่ผูร้บับรกิารละทิง้คาํขอ 
 3.5 กรณีทีด่ําเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

 
หมายเหตุ:  1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้นตามที่
ระบุไวใ้นคูม่อืเรยีบรอ้ยแลว้ 
                 2. กรณยีืน่คาํรอ้งฯ ผา่นสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจะตอ้งดาํเนินการจดัสง่คาํรอ้งฯ พรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ มายงัสาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับ
ระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีส่าํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ไดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อื 

13คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเป็นภาษาองักฤษ 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-004 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     3     

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 คาํขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะเป็นภาษาองักฤษ 
5.2 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 ระบบฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
6.2 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ

แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ) 

 

14 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 
 

ไมเ่หน็ชอบ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

อนุมตั ิ
ไมอ่นุมตั ิ

แจง้เจา้หน้าทีแ่กไ้ข 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

เหน็ชอบ 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

แจง้เจา้หน้าที ่แกไ้ข 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัหนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-005 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     7     

1. วตัถปุระสงค ์

  คู่มือปฏิบตัิงานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบกระบวนงานการขอขึ้น
ทะเบยีนเพื่อรบัหนังสอือนุญาตใหบุ้คคลประกอบโรคศลิปะ โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร์ ไดแ้ก่ ทศันมาตรศาสตร ์
และไคโรแพรคติก ในสังกัดสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 

 

 
 

 

22  
วนัทาํการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ รศท 

2. 
 
 
 

3. 
 

5  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท 

4. 
 
 
 
 

1  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท. / 
ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

START 

เจา้หน้าทีเ่สนอแผนการจดัสอบใหค้ณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศ,คาํสัง่ 
และเสนอขออนุมตัดิาํเนินการโครงการ 

 

คณะกรรมการการประกอบ
โรคคลิปะเพือ่พจิารณา 

เจา้หน้าทีป่ระกาศรบัสมคัรสอบขึน้เวบ็ไซตแ์ละ 
สง่ศนูยบ์รกิารสขุภาพเพือ่เผยแพรก่ารรบัสมคัรฯ 

คณะอนุกรรมการ พจิารณาให้
ความเหน็ 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศและคาํสัง่เสนอคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะเพือ่พจิารณา 
 

อธบิดพีจิารณาอนุมตัโิครงการ
และลงนามประกาศ/คาํสัง่ 

A 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 
 

ไมเ่หน็ชอบ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

อนุมตั ิ
ไมอ่นุมตั ิ

แจง้เจา้หน้าทีแ่กไ้ข 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

เหน็ชอบ 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

แจง้เจา้หน้าที ่แกไ้ข 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัหนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-005 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     7     

1. วตัถปุระสงค ์

  คู่มือปฏิบตัิงานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบกระบวนงานการขอขึ้น
ทะเบยีนเพื่อรบัหนังสอือนุญาตใหบุ้คคลประกอบโรคศลิปะ โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร์ ไดแ้ก่ ทศันมาตรศาสตร ์
และไคโรแพรคติก ในสังกัดสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 

 

 
 

 

22  
วนัทาํการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ รศท 

2. 
 
 
 

3. 
 

5  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท 

4. 
 
 
 
 

1  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท. / 
ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

START 

เจา้หน้าทีเ่สนอแผนการจดัสอบใหค้ณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศ,คาํสัง่ 
และเสนอขออนุมตัดิาํเนินการโครงการ 

 

คณะกรรมการการประกอบ
โรคคลิปะเพือ่พจิารณา 

เจา้หน้าทีป่ระกาศรบัสมคัรสอบขึน้เวบ็ไซตแ์ละ 
สง่ศนูยบ์รกิารสขุภาพเพือ่เผยแพรก่ารรบัสมคัรฯ 

คณะอนุกรรมการ พจิารณาให้
ความเหน็ 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศและคาํสัง่เสนอคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะเพือ่พจิารณา 
 

อธบิดพีจิารณาอนุมตัโิครงการ
และลงนามประกาศ/คาํสัง่ 

A 

15คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ

การขอข
ึน้ท

ะเบยีนเพ
ือ่รบัหนงัสอือนญุ

าตใหบ้คุคลประกอบโรคศลิปะ โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ท
ศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพ

รคตกิ) 



 

 
คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

 
 

คุณสมบตัคิรบถว้น 

ไมเ่หน็ชอบ 

ไมค่รบถว้น 

ตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

เหน็ชอบ 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัหนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์ 2  ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-005 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     7     

 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอ
บ 

5. 
 
 

 

 
 
 

 
 

1  
วนัทาํการ 

กลุม่รศท./
ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

19  
วนัทาํการ 

 
 

 

กลุม่ รศท. 
 

6. 
 
 
 

5  
วนัทาํการ 

 
 

กลุม่ รศท. 
 

5  
วนัทาํการ 

 
 
 

กลุม่ รศท. 
 

10   
วนัทาํการ 

 
 

กลุม่ รศท. 
 

7. 
 

10  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท. 
 

22  
วนัทาํการ 

 
 
 
 

กลุม่ รศท. 
 

ผูข้อขึน้ทะเบยีนยืน่คาํขอ 

เจา้หน้าทีร่บัเรือ่งคา่ธรรมเนียมและตรวจสอบหลกัฐานคาํขอใหค้รบถว้น 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศผูม้สีทิธสิอบและ 
ไมม่สีทิธสิอบ และเสนอประธานกรรมการลงนาม 

คณะอนุกรรมการ พจิารณา
คุณสมบตัผิูย้ ืน่คาํขอขึน้ทะเบยีนฯ 

เจา้หน้าทีแ่ละคณะอนุกรรมการ 
ดาํเนินการสอบผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ 

คณะอนุกรรมการพจิารณา
เหน็ชอบรบัรองผลสอบ 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบหลกัฐานและคุณสมบตัพิรอ้มรวบรวมรายชือ่ 
เสนอคณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณารบัรองเป็นผูม้สีทิธสิอบความรู ้

เพือ่ขึน้ทะเบยีนการประกอบโรคศลิปะ 

เจา้หน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูผลการสอบ 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 

เจา้หน้าทีด่าํเนนิการประกาศรายชือ่ 
ผูม้สีทิธ/ิไมม่สีทิธสิอบทางเวบ็ไซต ์

เจา้หน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูผลการสอบเสนอตอ่คณะกรรมการ 
การประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิาณาอนุมตัใิหข้ ึน้ทะเบยีนการประกอบโรคศลิปะ 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศผลการสอบเสนอตอ่ประธานอนุกรรมการฯ ลงนาม 

B 

A 

16 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

 
 

ไมอ่นุมตั ิ

อนุมตัใิหข้ ึน้ทะเบยีน 

ตรวจสอบ/แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัหนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์ 2  ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-005 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
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ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอ
บ 

8. 
 
 

 

 
 

 
5  

วนัทาํการ 
 
 
 

 
กลุม่ รศท. 
 

9. 
 

22  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท. 

10. 
 

4  
วนัทาํการ 

กลุม่ รศท  

11.  1  
วนัทาํการ 

ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 132 วนัทาํการ  เป็นการนับรวมทุกขัน้ตอนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่ ัง้แต่
เริม่ตน้จนจบขบวนการขึน้ทะเบยีนฯ (กระบวนการที ่1-4 ) เน่ืองจากคู่มอืน้ีเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
จงึจาํเป็นตอ้งเขยีนรายละเอยีดเพือ่ใหผู้ท้ ีม่าปฏบิตังิานในสว่นน้ีสามารถดาํเนินงานต่อไปได ้กรณกีารนบัระยะเวลา 
104 วนัทําการตามที่ระบุในคู่มอืสําหรบัประชาชน เริม่นับตัง้แต่ผูข้อขึ้นทะเบยีนยื่นคําขอ (กระบวนที่ 5 จนถึง 
End) เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในคูม่อืประชาชน 
 

หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอือนุญาต 
เสนอต่อรฐัมนตรเีพือ่ลงนาม  

ผูข้อขึน้ทะเบยีนหรอืผูร้บัมอบอาํนาจ 
รบัหนงัสอือนุญาตฯ ณ ศนูยบ์รกิารสขุภาพ 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอืแจง้ผลสอบ
กาํหนดการรบัหนงัสอือนุญาตฯ 

เจา้หน้าทีท่าํหนงัสอืนําสง่เอกสาร 
ไปยงัศนูยบ์รกิารสขุภาพ 

คณะกรรมการการประกอบ
โรคคลิปะเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

B 

เจา้หน้าทีส่ง่มอบหนงัสอือนุญาตฯ 

END 
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ศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพ

รคตกิ) 
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3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

3.1  เจา้หน้าทีจ่ดัทําแผนการจดัสอบและร่างคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการสอบเสนอคณะอนุกรรมการ
แต่ละศาสตร ์เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 3.1.1 ในกรณเีหน็ชอบ ใหด้าํเนินการจดัทาํขอ้มลูเสนอเขา้คณะกรรมการการการประกอบโรคศลิปะ  
 3.1.2 ในกรณีไม่เห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่นํากลับไปทบทวน แล้วดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

รายละเอยีดใหเ้รยีบรอ้ยและดาํเนินการเสนอกลบัเขา้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณาต่อไป 
3.2  เจา้หน้าทีจ่ดัเตรยีมแผนการสอบ ประกาศการรบัสมคัรและการสอบความรู ้และคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบความรูเ้สนอคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิารณา 
   3.2.1 ในกรณอีนุมตั ิใหด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 3.2.2 ในกรณีไม่อนุมตัิ ให้เจ้าหน้าที่ทบทวนแก้ไข และนําเสนอมตใิห้คณะอนุกรรมการแต่ละศาสตร ์
พจิารณาอกีครัง้หน่ึง  

3.3  เจา้หน้าทีจ่ดัทาํเอกสารเกีย่วกบัการดาํเนินการสอบ ดงัน้ี 
 3.3.1 จดัทาํหนงัสอืเสนอโครงการต่ออธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 3.3.1.1 ในกรณอีนุมตั ิใหด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 3.3.1.2 ในกรณีไมอ่นุมตั ิใหเ้จา้หน้าทีด่าํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงใหถู้กตอ้งเหมาะสม เพือ่ดาํเนินการ

นําเสนอขอ้มลูต่อคณะอนุกรรมการฯ หรอืคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ พจิารณาอกีครัง้ 
 3.3.2 จัดทําประกาศรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอหนังสืออนุญาตฯ และคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบความรูเ้สนอประธานอนุกรรมการฯ ลงนาม 
 3.3.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําประกาศรบัสมคัรสอบขึ้นเวบ็ไซต์เพื่อแจ้งข่าวเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ และจดัทําหนังสอืขอความร่วมมอื 
ในการรบัสมคัรสอบไปยงัศนูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  

 3.3.4 เจ้าหน้าที่จ ัดส่งคําสัง่และประกาศการรับสมคัรสอบฯ ไปยงัหน่วยงานและกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ตามรายชือ่ในคาํสัง่ 

3.4  ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิปะศาสตรต่์างๆ ใหย้ืน่คาํขอ ณ ศนูยบ์รกิารธุรกจิสุขภาพ 
(One Stop Service) กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ พรอ้มทัง้หลกัฐานและเอกสารประกอบตามทีป่ระกาศกําหนด 
ในกรณีที่คําขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้นเหตุให้ไม่สามารถ
พจิารณาได ้เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งแจง้ใหผู้ย้ ืน่ขอหนังสอืทราบในทนัททีีต่รวจพบความบกพร่องนัน้ และแจง้ใหผู้ย้ ืน่ขอ
หนังสอือนุญาตฯ ดาํเนินการส่งเอกสารหลกัฐานในการสอบภายในเวลาทีก่ําหนด และจดัทาํบนัทกึความบกพร่อง
ของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูร้บับรกิารจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในบนัทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูร้บับรกิารละทิง้คาํขอ 
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3.5  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง และจดัทํารวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพจิารณารบัรองคุณสมบตัผิูม้สีทิธสิอบความรูเ้พือ่ขอขึน้ทะเบยีนหนังสอือนุญาตใหบุ้คคล
ทาํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตร,์ ศาสตรไ์คโรแพรคตกิ) 

3.6  คณะอนุกรรมการพจิารณา 
 3.6.1 มมีตเิหน็ชอบรบัรองคุณสมบตัผิูม้สีทิธสิอบ เจา้หน้าทีด่าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 
 3.6.2 มมีตไิม่รบัรองคุณสมบตัผิูม้สีทิธสิอบ เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานเพิม่และประสานผูย้ ืน่คําขอ 

ใหด้ําเนินการ หากไม่สามารถจดัหาหรอืเพิม่เอกสารหลกัฐานตามทีเ่จา้หน้าทีร่อ้งขอไดถ้อืว่าขาดคุณสมบตัแิละ 
ไมร่บัรองสทิธใินการสอบ 

3.7  เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศผูม้สีทิธสิอบและผูไ้มม่สีทิธสิอบเสนอประธานอนุกรรมการฯ ลงนาม   
3.8  เจา้หน้าทีด่ําเนินการนําประกาศขึน้เวบ็ไซตเ์พือ่ประกาศผลผูม้สีทิธสิอบและผูไ้มม่สีทิธสิอบ เพื่อแจง้ขา่ว

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
3.9  เจา้หน้าทีแ่ละคณะอนุกรรมการฯ ดาํเนินการสอบผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตัทิีก่าํหนด 
3.10 เจา้หน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูผลการสอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพือ่พจิารณารบัรองผลสอบ 

 3.10.1 มมีตริบัรองผลสอบ 
 3.10.2 มมีติไม่รบัรองผลสอบ ต้องกลบัไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรบัแก้ไขรายงาน

ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเสนอเขา้คณะอนุกรรมการฯ เพือ่รบัรองต่อไป 
3.11 เจา้หน้าทีจ่ดัทาํประกาศผลการสอบเสนอต่อประธานอนุกรรมการฯ ลงนาม และประกาศผลสอบทางเวบ็ไซต์

เพือ่แจง้ผลใหผู้ย้ ืน่ขอขึน้ทะเบยีนทราบ 
3.12 เจา้หน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลูผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิาณาอนุมตัใิห้

ขึน้ทะเบยีนการประกอบโรคศลิปะ 
3.13 คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิารณาอนุมตัใิหข้ึน้ทะเบยีน 

 3.13.1 มมีตเิหน็ชอบอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
 3.13.2 มมีติไม่รบัรองผลสอบ ต้องกลบัไปตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลและปรบัแก้ไขรายงาน 

ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเสนอเขา้คณะกรรมการฯ เพือ่อนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนต่อไป 
3.14 เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอือนุญาตฯ ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯ เสนอผูอ้าํนวยการฯ อธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

ลงนามถงึปลดักระทรวงฯ และรฐัมนตรลีงนามหนงัสอือนุญาตฯ 
3.15 เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอืแจง้ผลสอบและกาํหนดเวลาในการรบัหนงัสอือนุญาตฯ 
3.16 เจา้หน้าทีท่าํหนงัสอืนําสง่หนงัสอือนุญาตไปยงัศนูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ 
3.17 ผูข้อขึน้ทะเบยีนหรอืผูร้บัมอบอาํนาจรบัหนงัสอือนุญาตฯ ณ ศนูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ 
3.18 เจา้หน้าทีส่ง่มอบหนงัสอือนุญาตฯ พรอ้มใหผู้ร้บัหนงัสอือนุญาตฯลงนามรบัเอกสาร 
3.19 กรณีทีด่าํเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคาํขอทราบถงึ

เหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งสําเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
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4. รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

1) แบบคาํขอหนงัสอือนุญาตใหท้าํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(แบบ ทม.1, คพ.1 ) 
2) บตัรประจาํตวัประชาชน 
3) ใบสาํคญัการเปลีย่นชื่อ ทัง้กรณีเปลีย่นชื่อหรอืเปลีย่นนามสกุลและลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีที ่

          ใชเ้อกสารสาํเนา  
4)  หนงัสอืเดนิทาง 
5) สาํเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหนังสอืรบัรองการศกึษาจากสภามหาวทิยาลยั หรอืหนังสอืรบัรองการสาํเรจ็ 

           การศกึษาจากคณะทีจ่บการศกึษา ฉบบัจรงิ 
6) ภาพถ่าย ขนาด 1 น้ิว ภาพถ่ายปกต ิหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาํ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน  

          ไมใ่ชภ่าพถ่ายโพโลลอยด ์พรอ้มเขยีนชือ่ดา้นหลงัภาพ  
7) ทะเบยีนบา้น 
8) หนังสอืรบัรองการตรวจสุขภาพ ระยะเวลาการรบัรองตอ้งไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อกหนังสอืรบัรอง  

  (ตามแบบทีก่าํหนด) พรอ้มประทบัตราคลนิิกหรอืสถานพยาบาล  
9) ในกรณีเป็นชาวต่างชาตติอ้งมสีาํเนาหนังสอืเดนิทาง (passport) หลกัฐานแสดงการไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู ่

ในประเทศไทยอยา่งน้อยปีละไมน้่อยกวา่ 270 วนั เป็นเวลาสามปีตดิต่อกนันับถงึวนัสอบ จาํนวนอยา่งละ 
1 ฉบบั (ตอ้งรบัรองสาํเนาดว้ย) และสาํเนาเอกสาร Work permit ตามมตทิีป่ระชุมคณะอนุกรรมการศาสตรน์ัน้ๆ 

10) ใหแ้นบซองจดหมายยาว (ขนาด 11 x 23 ซม.) ตดิแสตมป์ 30 บาท จาํนวน 1 ซอง  พรอ้มจ่าหน้าซองถงึตวั 
 ทา่นเองใหค้รบถว้น 

11) เอกสารอื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................................... 

5. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

   พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542, พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547, พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 พรอ้มดว้ยพระราชกฤษฎกีา 
กฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศกระทรวงและประกาศคณะกรรมการวชิาชพีที่ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ
การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 
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คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือรบัหนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์ 2  ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
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6. การจดัเกบ็และเข้าถึงเอกสาร  

6.1 การจดัเกบ็เอกสาร 
6.1.1  รายงานการประชุมของ กลุม่การประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก   
6.1.2  ทะเบยีนผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุญาต  2 ศาสตร ์ 
6.1.3  คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการฯ 2 ศาสตร ์
6.1.4  หนงัสอื/เอกสารทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง 

6.2 ผูมี้สิทธิเข้าถึงข้อมลู 

      6.2.1 กลุม่สง่เสรมิและพฒันาการประกอบโรคศลิปะ 
      6.2.2 เจา้หน้าทีศ่นูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ (One Stop Service) กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
      6.2.3 คณะอนุกรรมการแต่ละศาสตร ์

7. ระบบการติดตาม  

   7.1 ประเมนิผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองผลการดาํเนินงานของราชการในระดบัสาํนักฯ ทาํหน้าที่
ตดิตาม กาํกบั และประเมนิผลกระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิปะ   
    7.2 ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของโครงการ/เป้าหมาย 
          สาขาวชิาชพีการประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ควบคุม กํากบั 
ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ จาํนวน 1 สาขา และ 2 ศาสตรว์ชิาชพี 

   7.3 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ
แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ)  
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คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอต่ออายหุนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-006 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
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1. วตัถปุระสงค ์

คูม่อืปฏบิตังิานฉบบัน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกระบวนงานการขอต่ออายุ
หนงัสอือนุญาตใหบุ้คคลประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์ไดแ้ก่ ทศันมาตรศาสตร ์และไคโรแพรคตกิ 
ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1.  
 
 
 

 
 

1 วนัทาํการ* 

 
 

รศท. 

2.  
 

5 วนัทาํการ* รศท. 

3.  
 

4.  
 

1 วนัทาํการ ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

5.  
 
 

1 วนัทาํการ รศท. 

6.  
 

 
 

10 วนัทาํการ 
 
 

รศท. 

7.  
 

10 วนัทาํการ รศท. 

    

เจา้หน้าทีต่รวจสอบขอ้มลูผูข้ ึน้ทะเบยีน 2 ศาสตร ์

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอืแจง้เรือ่งการต่ออายุของ 
ผูข้ ึน้ทะเบยีนฯ เสนอผูบ้รหิารลงนาม 

เจา้หน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืแจง้เรือ่งการต่ออายุของ 
ผูข้ ึน้ทะเบยีนฯกาํหนดวนัต่ออายุและวนัรบัหนงัสอื 

ผูข้อขึน้ทะเบยีนยืน่คาํรอ้งและเอกสารประกอบคาํรอ้ง 

เจา้หน้าทีต่รวจสอบหลกัฐาน 

คณะอนุกรรมการพจิารณา
คุณสมบตัขิองผูร้อ้งต่ออายุ 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํขอ้มลูสรุปผลเสนอคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  

START 

เหน็ชอบ 

ไมเ่หน็ชอบ 

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

A 
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คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การขอต่ออายหุนังสืออนุญาตให้บคุคลประกอบโรคศิลปะ 
         โดยอาศยัศาสตร ์2 ศาสตร ์(ทศันมาตรศาสตรแ์ละไคโรแพรคติก)  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-006 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     5     

 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

8. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 วนัทาํการ รศท. 

9.  
 
 

22 วนัทาํการ รศท. 

10.  
 
 
 

2 วนัทาํการ รศท. 

11.  
 
 

1 วนัทาํการ ศนูยบ์รกิาร
ธุรกจิสขุภาพ 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 75 วนัทาํการ เป็นการนับขบวนการการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตังิาน
ทุกขัน้ตอนอยา่งละเอยีด  (กระบวนการทาํงานลาํดบัที ่1, 2 และ 3) ก่อนทีจ่ะถงึขัน้ตอนการใหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในคู่มอืประชาชน กรณีการนับระยะเวลา 69 วนัทําการตามที่ระบุในคู่มอืสําหรบัประชาชน เริ่มนับจากวนัที่
เจา้หน้าทีต่รวจรบัเอกสารของผูย้ ื่นคําขอต่ออายุหนังสอือนุญาตทัง้รุ่นก่อนวนัหมดอายุของหนังสอื (กระบวนการ
ทาํงานลาํดบัที ่4) โดยเอกสารหลกัฐานตอ้งครบถว้นถูกตอ้ง หากมกีารแกไ้ขเอกสารตอ้งนับวนัหลงัจากหน่วยงาน
ไดร้บัเอกสารแกไ้ขครบถว้นแลว้ ยกเวน้กรณีทีเ่กดิภาวะวกิฤต หรอืมเีหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่วา่ภยัธรรมชาต ิ
อุบตัเิหตุ หรอืการมุ่งรา้ยต่อองคก์ร เช่น อุทกภยั อคัคภียั การก่อการประทว้ง การก่อการจลาจลการก่อวนิาศกรรม 
เป็นตน้ หรอืผูม้อีาํนาจลงนามไมส่ามารถลงนามไดต้ามระยะเวลาทีก่าํหนด 
 

หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ 
เพือ่พจิารณาเหน็ชอบใหผู้ย้ ืน่คาํขอ 

ต่ออายหุนงัสอือนุญาต 

A 

เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนงัสอือนุญาต 
เสนอรฐัมนตรลีงนามหนงัสอือนุญาต  

เจา้หน้าทีด่าํเนินการแจง้ผลและการรบัหนงัสอื 
อนุญาตผา่นเวบ็ไซต ์

 

เจา้หน้าทีส่ง่มอบหนงัสอือนุญาตฯ 

END 
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3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

3.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนของผู้ขึ้นทะเบียน 2 ศาสตร์ หรือจดัทาํเป็นตารางข้อมูลของ
การต่ออายใุนแต่ละรุน่ของผูข้ ึน้ทะเบยีนการประกอบโรคศลิปะทัง้ 2 ศาสตร ์

3.2 จดัทาํหนงัสอืแจง้เรือ่งการต่ออายหุนงัสอือนุญาตการประกอบโรคศลิปะแก่ผูข้ ึน้ทะเบยีนก่อนหมดอาย ุ
30 วนั พรอ้มทัง้กาํหนดวนัรบัหนงัสอือนุญาตเสนอต่อผูบ้รหิารลงนาม 

3.3 ดาํเนินการจดัสง่หนงัสอืแจง้เรือ่งการต่ออายหุนงัสอือนุญาตการประกอบโรคศลิปะแก่ผูข้ ึน้ทะเบยีนฯ 
3.4 การยื่นคาํร้องต่ออายุ ผูข้อต้องมายื่นด้วยตนเอง ณ ศูนย์บรกิารธุรกจิสุขภาพ หรอืมอบอํานาจให้

บุคคลอื่น โดยทาํเป็นหนังสอื และตดิอากรแสตมป์พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจและ
ผูร้บัมอบอาํนาจภายในระยะเวลาทีก่าํหนดก่อนหนงัสอือนุญาตฉบบัเดมิหมดอายจุาํนวนสามสบิวนั พรอ้มหลกัฐาน
เอกสารประกอบ ดงัน้ี 

3.4.1 คาํขอตามแบบฟอรม์คาํขอต่ออายหุนงัสอือนุญาตใหบุ้คคลทาํการประกอบโรคศลิปะ  
                      (แบบ ทม.5 , คพ.5 ) 

3.4.2 รปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไมใ่สแ่วน่ตาดาํ ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 3 รปู  (ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน)  
3.4.3 สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั (พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
3.4.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั (พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 
3.4.5 หนงัสอืรบัรองการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตร ์(ฉบบัจรงิ) 
3.4.6 หนงัสอืรบัรองการตรวจสขุภาพจากสถานพยาบาล หรอื สถานประกอบการดา้นการแพทย ์หรอื

สถานพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ตอ้งมตีราประทบัของคลนิิกหรอืสถานพยาบาลนัน้ดว้ย และระยะเวลา
การรบัรองตอ้งไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง 

3.4.7 สาํเนาหลกัฐานอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนดในแต่ละศาสตรท์ัง้ 2 ศาสตรต์ามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ตามขอ้ 5.1 และ 5.2 

3.4.8 ในกรณเีป็นชาวต่างชาตติอ้งม ี
       3.4.8.1 สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (passport)  หลกัฐานแสดงการไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า  270 วนั เป็นเวลาสามปีตดิต่อกนันับถงึวนัสอบ  จํานวนอย่างละ 1 ฉบบั (ตอ้งรบัรอง
สาํเนาดว้ย) 

    3.4.8.2 สาํเนาเอกสาร Work permit ตามมตทิีป่ระชุมคณะอนุกรรมการศาสตรน์ัน้ๆ 
    3.4.8.3 หนังสอืรบัรองการทาํงานของผูไ้ดร้บัหนังสอือนุญาตฯไดท้าํการประกอบโรคศลิปะ 

ในสถานพยาบาลของรฐัหรอืสถานพยาบาลตาม พรบ.การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2542 เป็นเวลาไมน้่อยกวา่หกเดอืน 
3.4.9 ใหแ้นบซองจดหมายยาว (ขนาด 11 x 23 ซม.) ตดิแสตมป์ 30 บาท จาํนวน 1 ซอง พรอ้มจ่าหน้าซอง

ถงึตวัทา่นเองใหค้รบถว้น 
3.4.10 หลกัฐานการเปลีย่นชือ่–สกุล หรอืหนงัสอืแต่งตัง้ยศ  
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3.4.11 สาํเนาหลกัฐานการผ่านการอบรมหรือการประชุม สมัมนาเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้าน
ทศันมาตรศาสตร ์ซึง่จดัโดยกระทรวงสาธารณสุขหรอืองคก์รอื่นทีค่ณะอนุกรรมการพจิารณาการอนุญาตใหบุ้คคล
ทาํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์รบัรอง 

3.4.12 อื่น ๆ (ระบุ) ตามทีค่ณะอนุกรรมการฯประกาศกาํหนด 
3.5 เจา้หน้าทีต่รวจสอบหลกัฐานเอกสารประกอบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร คุณสมบตัขิองผูย้ ื่นคํารอ้ง 

แต่ละครัง้อา้งองิ ดงัน้ี 
3.5.1 ทศันมาตรศาสตร ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสอือนุญาตใหบุ้คคล

ทาํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์ พ.ศ. 2550  
3.5.2 ศาสตร์ไคโรแพรคตกิ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร  และเงื่อนไข 

ในการการอนุญาตใหบุ้คคลทาํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตรไ์คโรแพรคตกิ พ.ศ. 2557 ตามขอ้ 8 และขอ้ 9 
       ในกรณทีีค่าํขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นตน้เหตุ

ให้ไม่สามารถพจิารณาได้ เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบในทนัทีและให้ดําเนินการจดัส่งเอกสารให้
ครบถว้นตามทีเ่จา้หน้าทีก่าํหนดและจดัทาํบนัทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูร้บับรกิารจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบนัทกึ มเิช่นนัน้จะถอืวา่
ผูร้บับรกิารละทิง้คาํขอ 
  3.6 จดัทําขอ้มูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพจิารณารบัรองคุณสมบตัิของผูย้ ื่นคําขอต่ออายุหนังสอื
อนุญาต  

 3.6.1 มมีตริบัรองคุณสมบตัดิาํเนินการตามขึน้ตอนต่อไป 
 3.6.2 มมีตไิม่รบัรองคุณสมบตัขิองผูย้ ื่นคาํขอ ใหด้าํเนินการตรวจสอบแกไ้ขความถูกตอ้งหรอืแจง้

ผูย้ ื่นคาํขอเพือ่ขอเอกสารเพิม่และนําเสนอเขา้คณะอนุกรรมการฯ เพือ่รบัรองคุณสมบตัต่ิอไป 
  3.7 เจา้หน้าทีจ่ดัทาํขอ้มลูสรุปผลเสนอคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิารณาอนุญาตใหต่้ออายุ
หนงัสอือนุญาตใหบุ้คคลทาํการประกอบโรคศลิปะต่อไปอกี 2 ปี 
  3.8 คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เพือ่พจิารณาเหน็ชอบใหผู้ย้ ืน่คาํขอต่ออายหุนงัสอือนุญาต 
 3.9 เจา้หน้าทีจ่ดัทาํหนังสอือนุญาตฯ ของผูข้อขึน้ทะเบยีนฯเสนอผูอ้ํานวยการฯ อธบิดกีรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ ลงนามถงึปลดักระทรวงฯ และรฐัมนตรลีงนามหนงัสอือนุญาตฯ   
 3.10 เจา้หน้าทีท่าํหนังสอืนําสง่หนังสอือนุญาตฯ ของผูย้ ืน่คาํขอฯไปยงัศนูยบ์รกิารสุขภาพเพือ่สง่มอบให ้
ผูย้ ืน่คาํขอมารบัพรอ้มทัง้แจง้ผลการรบัหนงัสอือนุญาตผา่นเวบ็ไซต ์
 3.11 ผูย้ ืน่คาํขอต่ออายมุาแสดงตนขอรบัหนงัสอือนุญาตฯ ณ ศนูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ 
 3.12 เจา้หน้าทีส่ง่มอบหนงัสอือนุญาตฯ 
 3.13 กรณีทีด่าํเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ืน่คาํขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งสําเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

หมายเหตุ：ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันบัแต่วนัพจิารณาแลว้เสรจ็ 
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4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

  4.1 พ.ร.บ.การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุหนังสอือนุญาตใหบุ้คคลทําการประกอบโรคศลิปะ 
โดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์พ.ศ. 2550 ตามขอ้ 2 และขอ้ 3 
 4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร  และเงื่อนไขในการการอนุญาตใหบุ้คคล 
ทาํการประกอบโรคศลิปะโดยอาศยัศาสตรไ์คโรแพรคตกิ  พ.ศ. 2557 ตามขอ้ 8 และขอ้ 9 

5. การจดัเกบ็และเข้าถึงเอกสาร  

5.1 การจดัเกบ็เอกสาร 
5.1.1 รายงานการประชุมของกลุม่การประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก 
5.1.2 ทะเบยีนผูไ้ดร้บัหนงัสอือนุญาต 2 ศาสตร ์ 

    5.1.3 คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการฯ 2 ศาสตร ์
5.1.4 หนงัสอื/เอกสารทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง 

5.2 ผูม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู 
      5.2.1 กลุม่การประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก 
      5.2.2 เจา้หน้าทีศ่นูยบ์รกิารธุรกจิสขุภาพ (One Stop Service) กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
      5.2.3 คณะอนุกรรมการแต่ละศาสตร ์

6. ระบบการติดตาม 

   6.1 ประเมนิผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองผลการดาํเนินงานของราชการในระดบัสาํนักฯ ทาํหน้าที่
ตดิตาม กาํกบั และประเมนิผลกระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิปะ   
    6.2 ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของโครงการ/เป้าหมาย 
           สาขาวชิาชพีการประกอบโรคศลิปะดา้นการแพทยท์างเลอืก ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ควบคุม กํากบั 
ใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ จาํนวน 1 สาขา และ 2 ศาสตร ์ 

   6.3 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ
แห่งความล่าช้าไปยงัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติ 
การอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดย
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ)  
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1. วตัถปุระสงค ์

 คู่มอืปฏิบตัิงานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบกระบวนงานการรบัรอง
สถาบนัการศกึษา 6 สาขา ไดแ้ก่ (1) สาขารงัสเีทคนิค (2) สาขากจิกรรมบาํบดั (3) สาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 
(4) สาขาจติวทิยาคลนิิก (5) สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย และ (6) สาขากายอุปกรณ์ 
ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 

 
 

 1 วนัทาํการ 
 

สพรศ. 
 

2. 
 

 

 25 วนัทาํการ คณะกรรมการ
วชิาชพี /สพรศ. 
 

3.  56 วนัทาํการ 
(ไมร่วม

ระยะเวลากรณี
แกไ้ขเอกสาร 

- หากมกีารปรบั 
ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 180 วนั
นบัจากวนัที่
ไดร้บัการแจง้) 

คณะอนุกรรมกา
รวชิาชพี / 
คณะกรรมการ
วชิาชพี /สพรศ. 
 

4. 
 

  

5.  3 วนัทาํการ คณะกรรมการ
วชิาชพี/สพรศ. 

6.  3 วนัทาํการ คณะกรรมการ
วชิาชพี/สพรศ. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 88 วนัทาํการ 
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

START 

ตรวจสอบเอกสาร 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
แจง้สถาบนัฯ  
ปรบัแกไ้ข แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

คณะอนุกรรมการฯ      
-พจิารณาหลกัฐานและ    
-ตรวจประเมนิสถาบนัฯ 

ไมเ่หน็ชอบ 

คณะกรรมการวชิาชพี 
พจิารณารบัรองสถาบนัฯ 

เหน็ชอบ 
ไมเ่หน็ชอบ 

ออกหนงัสอืรบัรองและประกาศรบัรองสถาบนัการศกึษา 

เหน็ชอบ 

เสนอผูอ้นุญาตลงนาม 

END 

27คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ

ก
ารรบั

รองส
ถ

าบ
นั

ก
ารศ

กึ
ษ

า 6 ส
าข

า 



 

คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การรบัรองสถาบนัการศึกษา 6 สาขา  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-007 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     4     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 3.1 จดัทาํหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขในการขอรบัรองสถาบนัการศกึษา โดยจดัทําเป็นประกาศ
คณะกรรมการวชิาชพี และทบทวนหลกัเกณฑ ์ทุกๆ 5 ปี 

 3.2 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษา โดยจดัทาํเป็นคาํสัง่คณะกรรมการวชิาชพี 

 3.3 คณะอนุกรรมการพจิารณาคาํขอ และเอกสารประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการวชิาชพี เรื่องเกณฑ์
และแบบประเมนิฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสถาบนัทีข่อรบัรอง 
  เอกสารประกอบดว้ย 

1) คาํขอการรบัรองสถาบนัการศกึษา 
2) แบบประเมนิการรบัรองสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการเรยีน การสอน 
3) หลกัสตูรทีข่อรบัการประเมนิ 
4) หนงัสอือนุมตัหิลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 
5) เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีแ่ต่ละสาขากาํหนด 

5.1 สาขากจิกรรมบาํบดั 
5.1.1 สาํเนาหนงัสอืรบัรอง หรอืยนิยอมของสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นแหลง่ฝึกปฏบิตั ิ
5.1.2 สาํเนาใบอนุญาตใหต้ัง้ และหรอืดาํเนินการสถาบนัการศกึษาของ

มหาวทิยาลยั และหรอืหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
(เฉพาะกรณสีถาบนัการศกึษาเอกชน) 

5.1.3 แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ัง้หน่วยงานทีผ่ลติบณัฑติและสิง่ปลกูสรา้งบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

5.1.4 แผนผงัแสดงตาํแหน่งทีต่ ัง้ของหอ้งต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษา 
5.1.5 รปูแสดงสว่นต่างๆ ของอาคาร สถานที ่เครือ่งมอืและอุปกรณ์สาํหรบั 

การจดัการศกึษา สวสัดกิาร และนนัทนาการ 
5.1.6 ขอ้มลูหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญา 
5.1.7 เอกสารแสดงระบบการบรหิารจดัการตามทีร่ะบุในขอ้ 2 ของขอ้มลูหน่วยงาน 
5.1.8 โครงสรา้งการบรหิารองคก์ร และระดบัภาควชิา 

5.2 สาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 
5.2.1 ขอ้มลูหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญา 
5.2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรอง หรอืยนิยอมของสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นแหลง่ฝึกปฏบิตั ิ

ทางคลนิิกทุกแหง่ 
5.2.3 สาํเนาใบอนุญาตใหต้ัง้ และหรอืดาํเนินการสถาบนัการศกึษาของ

มหาวทิยาลยั และหรอืหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
5.2.4 แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ัง้หน่วยงานทีผ่ลติบณัฑติและสิง่ปลกูสรา้งบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 
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5.3 สาขาจติวทิยาคลนิิก 
5.3.1 หนงัสอืรบัรองหรอืยนิยอมของสถานทีฝึ่กภาคปฏบิตั ิ
5.3.2 กาํหนดเปิดการเรยีนการสอน 
5.3.3 สาํเนาใบอนุญาตใหต้ัง้และดาํเนินการสถาบนัการศกึษา (เฉพาะกรณี

สถาบนัการศกึษาภาคเอกชน) 
5.3.4 แผนพฒันาบุคลากรอาจารย ์
5.3.5 แผนการจดัสรรงบประมาณและมแีหลง่งบประมาณ 

5.4 สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  
5.4.1 หนงัสอืรบัรองสถาบนัจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
5.4.2 เอกสารรบัรองสถานภาพสมาชกิสมาคมโสดสมัผสัวทิยาและการแกไ้ข 

การพดูแหง่ประเทศไทย 
5.4.3 แผนงานหรอืโครงการพฒันาอาจารย ์
5.4.4 หลกัฐานวฒุกิารศกึษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกภาคปฏบิตั ิ
5.4.5 โครงสรา้งการบรหิารขององคก์ร และระดบัภาควชิา 
5.4.6 แผนผงัแสดงตาํแหน่งทีต่ ัง้ของหอ้งต่างๆ ทีใ่ชใ้นการจดัการศกึษา 
5.4.7 หลกัฐานแสดงระดบัเสยีงรบกวนสงูสดุทีย่อมรบัไดใ้นหอ้งตรวจการไดย้นิ 
5.4.8 แผนการจดัสรรงบประมาณและมแีหลง่งบประมาณ 

3.3.1 กรณีที่คณะอนุกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบนัที่ขอรบัรองต้องทบทวนคาํสัง่
คณะอนุกรรมการ 

3.3.2 ในกรณีทีต่อ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิ ตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิ/แกไ้ข ตามคําแนะนําและตอบกลบั
ภายในระยะเวลาทีค่ณะอนุกรรมการกาํหนด 
 3.4 ตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษา  

3.4.1 ประสานและนัดตรวจประเม ินสถาบนัการศ ึกษาที่ขอรบัรอง  ตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการวชิาชพีกาํหนด 
  3.4.2 ตรวจประเมนิสถานที ่
  3.4.3 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาชพี 

3.4.4 กรณีทีค่ณะอนุกรรมการวชิาชพีมคีวามเหน็วา่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการวชิาชพี
กาํหนด ใหส้ถาบนัการศกึษาปรบัปรุงแกไ้ขและแจง้ผลการปรบัปรุงแกไ้ขกลบัมาภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 3.5 พจิารณารบัรองสถาบนัการศกึษา 

3.5.1 คณะอนุกรรมการตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษาเสนอผลการตรวจประเมนิต่อคณะกรรมการ
วชิาชพี 
  3.5.2 คณะกรรมการวชิาชพีพจิารณา  
            3.5.2.1 กรณมีมีตริบัรองสถาบนัการศกึษา ใหเ้สนอผูอ้นุญาตลงนามหนงัสอืรบัรอง และ
ประกาศรบัรองสถาบนัการศกึษา 
            3.5.2.2 กรณมีมีตไิมร่บัรองสถาบนัการศกึษา ใหท้าํหนงัสอืแจง้ผูย้ ืน่คาํขอ 
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การรบัรองสถาบนัการศึกษา 6 สาขา  
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-007 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    4    ของ     4     

 3.6 กรณีทีด่ําเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 4.1 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 
 4.2 ประกาศของคณะกรรมการวชิาชพี 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี 
 5.2 แบบตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษา 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 พจิารณารบัรองประกาศโดยคณะกรรมการวชิาชพี 
 6.2 คณะอนุกรรมการพจิารณาผลการประเมนิรว่มกนั 
 6.3 หนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารบัรอง 

6.4 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ
แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู  
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ)  
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คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 

ไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ ์

ไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ ์

คณะอนุกรรมการฯ 
พจิารณาสรุปผลการ

ตรวจประเมนิ ไมผ่า่นเกณฑ ์

แกไ้ขเรยีบรอ้ย 

เป็นไปตามเกณฑ ์

คณะคณะกรรมการวชิาชพี
สาขาการแพทยแ์ผนจนี 

พจิารณาผลการตรวจประเมนิ ไมเ่หน็ชอบ 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การรบัรองสถาบนัการศึกษา สาขาการแพทยแ์ผนจีน 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-008 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1    ของ     3     

1. วตัถปุระสงค ์
 คู่มอืปฏิบตัิงานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบกระบวนงานการรบัรอง
สถาบนัการศกึษา สาขาการแพทยแ์ผนจนี ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 
ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา 

(PT/WT) 
ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 

 
 

1 วนัทาํการ 
 
 

คณะกรรมการ
วชิาชพีสาขา

การแพทยแ์ผนจนี/
สพรศ. / รศท. 

2. 
 

 

103 วนัทาํการ
(ไมร่วม

ระยะเวลากรณี
แกไ้ขเอกสาร 

-หากมกีารปรบั 
ใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 120 วนั
นบัจากวนัที่
ไดร้บัการแจง้) 

 
 

 

คณะกรรมการ
วชิาชพีสาขา

การแพทยแ์ผนจนี/ 
สพรศ. / รศท. 

 3. 
 

 

4. 

5. 
 

 
 

  

6. 
 

6 วนัทาํการ คณะกรรมการ
วชิาชพีสาขา

การแพทยแ์ผนจนี/
สพรศ. / รศท. 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 110 วนัทาํการ  
หมายเหตุ : 1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัเอกสารครบถว้น  
 2. การแจ้งผลการพจิารณาแก่ผู้ยื่นคําขอ ต้องแจ้งภายใน 7 วนันับตัง้แต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 10 ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

START 

เสนอผูอ้นุญาตลงนาม ออกหนงัสอืรบัรองและประกาศรบัรองสถาบนัการศกึษา 

END 

หน่วยงานรบัคาํขอและตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  
(สถาบนัการศกึษา เสนอหลกัสตูรและสง่เอกสารประกอบ) 

- แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการฯ พจิารณา   
  หลกัสตูรและหลกัฐานต่างๆ 

เป็นไปตามเกณฑ ์

แจง้สถาบนัฯ ปรบัแกไ้ข 

คณะอนุกรรมการฯ  
ตรวจประเมนิ ณ 
สถาบนัการศกึษา 

ผา่นเกณฑ ์

เหน็ชอบ 
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คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 

 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การรบัรองสถาบนัการศึกษา สาขาการแพทยแ์ผนจีน 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-008 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     3     

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 3.1 จดัทาํหลกัเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขในการขอรบัรองสถาบนัการศึกษา โดยจดัทาํเป็นประกาศ
คณะกรรมการวชิาชพีและทบทวนหลกัเกณฑท์ุกๆ 5 ปี 
 3.2 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษาโดยจดัทาํเป็นคาํสัง่คณะกรรมการวชิาชพี 
 3.3 คณะอนุกรรมการพจิารณาคาํขอและเอกสารประกอบตามประกาศคณะกรรมการวชิาชพีเรื่องเกณฑ์
และแบบประเมนิฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัสถาบนัทีข่อรบัรอง 
  เอกสารประกอบดว้ย 

1)  คาํขอการรบัรองสถาบนัการศกึษา 
2) แบบประเมนิการรบัรองสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการเรยีน การสอน 
3) หลกัสตูรทีข่อรบัการประเมนิ 
4)  เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนีกาํหนด 

3.3.1 กรณีที่คณะอนุกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันที่ขอรับรองต้องทบทวนคาํสัง่
คณะอนุกรรมการ 

3.3.2 ในกรณทีีต่อ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิ/แกไ้ข ตามคาํแนะนําและตอบกลบั
ภายในระยะเวลาทีค่ณะอนุกรรมการกาํหนด 
 3.4 ตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษา  

3.4.1 ประสานและนัดตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษาทีข่อรบัรอง  ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
วชิาชพีกาํหนด 
  3.4.2 ตรวจประเมนิสถานที ่
  3.4.3 ประชุมคณะอนุกรรมการวชิาชพี 
   3.4.4 กรณีทีค่ณะอนุกรรมการวชิาชพีมคีวามเหน็วา่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการวชิาชพี
กาํหนด ใหส้ถาบนัการศกึษาปรบัปรุงแกไ้ขและแจง้ผลการปรบัปรุงแกไ้ขกลบัมาภายในระยะเวลาที ่
 3.5 พจิารณารบัรองสถาบนัการศกึษา 

3.5.1 คณะอนุกรรมการตรวจประเม ินสถาบนัการศึกษาเสนอผลการตรวจประเม ินต่อ
คณะกรรมการวชิาชพี 
  3.5.2 คณะกรรมการวชิาชพีพจิารณา  
            3.5.2.1 กรณีมมีตริบัรองสถาบนัการศกึษา ใหเ้สนอผูอ้นุญาตลงนามหนังสอืรบัรอง และ
ประกาศรบัรองสถาบนัการศกึษา 
            3.5.2.2 กรณมีมีตไิมร่บัรองสถาบนัการศกึษา ใหท้าํหนงัสอืแจง้ผูย้ ืน่คาํขอ 
 3.6 กรณีทีด่าํเนินการไม่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีคู่่มอืกําหนด ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นคาํขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วนั จนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ และส่งเนาให้สํานักงาน กพร. ทราบ ทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  
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คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  การรบัรองสถาบนัการศึกษา สาขาการแพทยแ์ผนจีน 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-008 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     3     

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 4.1 กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ 
 4.2 ประกาศของคณะกรรมการวชิาชพี 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

 5.1 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี 
 5.2 แบบตรวจประเมนิสถาบนัการศกึษา 

6. ระบบการติดตาม 

 6.1 พจิารณารบัรองประกาศโดยคณะกรรมการวชิาชพี 
 6.2 คณะอนุกรรมการพจิารณาผลการประเมนิรว่มกนั 
 6.3 หนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารบัรอง 

6.4 กรณไีมส่ามารถดาํเนินการตามคูม่อืสาํหรบัประชาชนทีไ่ดป้ระกาศไว ้ตอ้งจดัสง่สาํเนาหนงัสอืแจง้เหตุ
แห่งความล่าช้าไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดย 
เข้าไปยังระบบสารสนเทศคู่มือสําหรับประชาชน (https://backend.info.go.th/) เมนู ระบบส่งสําเนาหนังสือ  
แจง้ลา่ชา้ (ดาวน์โหลดคูม่อืการใชง้านระบบสง่สาํเนาลา่ชา้ ทีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กพร. :  www.opdc.go.th เมนู 
พรบ.การอาํนวยความสะดวกฯ)  
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1. วตัถปุระสงค ์

คู่มอืปฏิบตัิงานฉบบัน้ีจดัทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบกระบวนการยกร่าง และ
พฒันากฎหมายในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ปฏบิตังิาน 
ในการยกรา่ง และพฒันากฎหมายใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

2.1  การยกร่างพระราชบญัญติั/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา ** 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 
 

 
 

  
 
 

สพรศ. 
2. 
 

 
ประมาณ 
1 เดอืน 

 
คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ. 

3. 
 

ประมาณ 
2 เดอืน 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ. 

4. ประมาณ 
2 เดอืน 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ./ 
กองกฎหมาย 

5. 
 
 

ประมาณ 
1 เดอืน 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ. 

6. 
 

ประมาณ 
2 เดอืน 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ. 

7. ประมาณ 
3 เดอืน -1 ปี 
ขึน้อยูก่บั

ลาํดบัชัน้ของ
กฎหมาย 

คณะกรรมการ
วชิาชพี / สพรศ. 

START 

คณะกรรมการวชิาชพีพจิารณายกรา่ง 

ประชาพจิารณ์ * 

ปรบัปรงุรา่ง 

ใหค้วามเหน็ชอบ 

เสนอกฎหมาย 

ตดิตามผล 

A 

เสนอความเหน็ 
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ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา ** 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

7. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 สปัดาห ์
 

รศท./รศป. 

8. 
 
 
 

2 เดอืน สพรศ. 
และวชิาชพี
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 การยกร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา ** 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 

 2 เดอืน คณะกรรมการ
การประกอบ 
โรคศลิปะ/ 
สพรศ. 

 
2. 
 

2 เดอืน คณะกรรมการ
วชิาชพี/สพรศ. 

3. 1 เดอืน คณะกรรมการ
วชิาชพี/สพรศ. 

4. 
 
 
 
 

1 เดอืน คณะกรรมการ
วชิาชพี/สพรศ. 

 

START 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการและทาํประชาพจิารณ์ * 

พจิารณา 

ใหค้วามเหน็และเสนอต่อคณะกรรมการวชิาชพี 

เสนอกองกฎหมาย 

B 

กรณีพฒันากฎหมาย : ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

END 

กรณีเป็น พรบ./พรฎ. : ประสานไปยงัวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 

A 
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ลาํดบั 
กระบวนการ ใชเ้วลา ** 

(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

5. 
 
 
 

 2 เดอืน รศท./รศป. 

6. 
 
 

1 สปัดาห ์ รศท./รศป. 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง การทาํประชาพจิารณ์ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการวชิาชพี/คณะกรรมการ 
                              การประกอบโรคศลิปะ 
      ** หมายถงึ ระยะเวลาทีใ่ชอ้าจไมเ่ป็นไปตามทีก่าํหนด ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
3.1 การยกร่าง พระราชบญัญติั / พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง / ประกาศ / ระเบียบ 

3.1.1 สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ หรอืกรรมการวชิาชพี จดัทาํขอ้เสนอในการ 
ยกรา่งหรอืปรบัปรุง โดยรวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

3.1.2 สาํรวจความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้ง 
กรณมีกีารทาํประชาพจิารณ์ คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการพจิารณาผล โดย 
1) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะ 

โดยวธิปีระชาพจิารณ์ พ.ศ. 2539  
2) ดาํเนินการตามกระบวนการทาํประชาพจิารณ์ 

3.1.3 คณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาเน้ือหาทีม่กีารแกไ้ขปรบัปรุง ตามผลประชาพจิารณ์และ
กองกฎหมายปรบัปรุงร่างตามความเหน็ของคณะกรรมการ โดยตอ้งออกร่างพระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา  
ตามรปูแบบของการตรากฎหมาย 

3.1.4 คณะกรรมการประกอบโรคศลิปะ / คณะกรรมการสถานพยาบาล พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
และสง่ใหก้องกฎหมายดาํเนินการตามขัน้ตอน 

3.1.5 ใหค้วามคดิเหน็หรอืประสานผูเ้กีย่วขอ้งตามการรอ้งขอจากกองกฎหมาย 
3.1.6 ตดิตามความคบืหน้าผลการนําเสนอกฎหมาย ดงัน้ี 

1) การออกพระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา ตามกระบวนการเสนอกฎหมาย 
2) กฎกระทรวง / ระเบยีบกระทรวง / ประกาศกระทรวง ตามระเบยีบบรหิารราชการ 

เสนอประธานกรรมการวชิาชพีลงนาม 

ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

B 

END 
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3.1.7 กรณพีฒันากฎหมาย :  ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง การแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหท้าํเป็นหนงัสอื 

3.1.8 กรณีเป็นพระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา : ประสานไปยงัวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง และประชุม
เพือ่ซกัซอ้มทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการดาํเนินการตาม พระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา 

3.2 การยกร่าง ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ 

3.2.1 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการยกรา่งและทาํประชาพจิารณ์ (ถา้ม)ี โดย 
1) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะ 

โดยวธิปีระชาพจิารณ์ พ.ศ. 2539 
2) ดาํเนินการตามกระบวนการทาํประชาพจิารณ์ 

3.2.2 คณะกรรมการวชิาชพีพจิารณาสว่นของการแกไ้ขปรบัปรุงตามการประชาพจิารณ์ 
3.2.3 คณะกรรมการประกอบโรคศลิปะพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเฉพาะกรณทีีต่อ้งหารอื 
3.2.4 ส่งให้กองกฎหมายดําเนินการตามขัน้ตอน และให้ความคิดเห็นหรือประสานผู้เกี่ยวข้อง 

ตามการรอ้งขอจากกองกฎหมาย 
3.2.5 เสนอประธานกรรมการวชิาชพีลงนามและลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
3.2.6 ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง 

4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ โดยวธิปีระชาพจิารณ์ พ.ศ. 2539 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

- ไมม่ ี

6. ระบบการติดตาม 

6.1 การยกร่าง พระราชบญัญติั / พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวง / ประกาศ / ระเบียบ 
6.1.1 ผู้อํานวยการสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบร่าง 

พระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา / กฎกระทรวง / ประกาศ / ระเบยีบ 
6.1.2 สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ สรุปผลจากการทําประชาพจิารณ์ (ถา้ม)ี และ

ความเหน็ของกรรมการ 
6.1.3 รา่งเน้ือหาทีม่กีารแกไ้ขปรบัปรุงตามผลประชาพจิารณ์ 
6.1.4 รา่งเน้ือหาทีผ่า่นการปรบัปรุงจากกองกฎหมาย 
6.1.5 รา่งทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 
6.1.6 ความคดิเหน็ตามการรอ้งขอใหท้บทวน 
6.1.7 พระราชบญัญตั ิ/ พระราชกฤษฎกีา 
6.1.8 กฎกระทรวง / ระเบยีบกระทรวง / ประกาศกระทรวง 

37คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ

ก
ระบ

วน
ก

ารย
ก

รา่ง แล
ะพ

ฒั
น

าก
ฎ

ห
ม

าย



 

คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการยกร่าง และพฒันากฎหมาย 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-009 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    5    ของ     5     

6.2 การยกร่าง ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ 

6.2.1 สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ สรุปผลจากการทาํประชาพจิารณ์ 
6.2.2 ความเหน็ของกรรมการ 
6.2.3 รา่งเน้ือหาทีม่กีารแกไ้ขปรบัปรุงตามผลประชาพจิารณ์ 
6.2.4 รา่งเน้ือหาทีผ่า่นการปรบัปรุงจากกองกฎหมาย 
6.2.5 รา่งทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 
6.2.6 ความคดิเหน็ตามการรอ้งขอใหท้บทวน 
6.2.7 สาํเนากฎหมายทีล่งราชกจิจานุเบกษาแลว้ 
6.2.8 หนงัสอืนําสง่กฎหมาย 

 
 

38 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
         การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    1   ของ   8  

1. วตัถปุระสงค ์

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบกระบวนการจัดการ 
ขอ้กลา่วหา กลา่วโทษ ตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ ในสงักดัสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

2. ผงักระบวนการทาํงาน 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา * 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. 
 
 

 

 
 

 

 
 

2 วนั 

 
 

บร. / รศป. /รศท. 

2. 
 

ประมาณ 
2 เดอืน 

คณะกรรมการวชิาชพี/ 
คณะอนุกรรมการ
วชิาชพีสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ/ 
สพรศ. 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

ประมาณ 2 เดอืน 
(กรณีมผีูเ้กีย่วขอ้ง
จาํนวนมากอาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาเพิม่ขึน้) 

คณะกรรมการวชิาชพี/
คณะอนุกรรมการ
วชิาชพีทีท่าํหน้าที่

สอบสวน 
5. 

 
 คณะอนุกรรมการ

วชิาชพีทีท่าํหน้าที่
สอบสวน 

6. 
 

 คณะกรรมการ
วชิาชพี 

7.   คณะกรรมการ
วชิาชพี 

 
 

   

START 

รบัเรือ่งคาํกล่าวหา กล่าวโทษ 

คณะกรรมการวชิาชพีพจิารณา 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 

มมีลู 

- แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน 
- สอบสวน 

สรปุและเสนอผลการสอบสวน 

ไมม่มีลู 
- สอบขอ้เทจ็จรงิ 
- สรปุและเสนอผลการสอบ

พจิารณา วนิิจฉยัชีข้าด 

A 
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
         การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    2    ของ     8     

 

ลาํดบั กระบวนการ ใชเ้วลา * 
(PT/WT) 

ผูร้บัผดิชอบ 

6.  
 

ภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัทีม่คีาํ

วนิิจฉยั 

ผูอ้าํนวยการ  
สพรศ. 

7. 
 
 

2 วนั กลุม่ รศป. / รศท. 

8.  ภายในเดอืน
ตุลาคม 

 
 
 

 

หมายเหต ุ: * หมายถงึ ระยะเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ ทัง้น้ี กฎหมายกาํหนดใหพ้จิารณาโดยไมช่กัชา้ 

3. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 3.1 รบัเรื่องกล่าวหา กล่าวโทษ (จากผูเ้สยีหายทีย่ ื่นดว้ยตนเอง หรอืทางไปรษณีย ์พรอ้มลงลายมอืชื่อ) 
ตรวจสอบความสมบรูณ์ และออกใบรบัเรือ่ง 
  3.1.1 ในกรณทีีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยี ์ใหบ้นัทกึคาํรอ้งเป็นหนงัสอื พรอ้ม
ใหผู้เ้สยีหายลงลายมอืชือ่ในคาํรอ้งนัน้ 
  3.1.2 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของหนงัสอืการกลา่วหา กลา่วโทษ โดยตอ้ง 

1) ยืน่ต่อคณะกรรมการวชิาชพี 
2) ระบุชือ่และทีอ่ยูข่องผูเ้สยีหาย 
3) ระบุเหตุการณ์ทีช่ดัเจน 
4) มกีารลงลายมอืชือ่ผูเ้สยีหาย 
5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
6) หมายเลขโทรศพัท ์

  3.1.3 กรณหีนงัสอืรอ้งเรยีนไมส่มบรูณ์ ใหแ้จง้ผูเ้สยีหายดาํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
  3.1.4 ออกใบรบัหนงัสอืรอ้งเรยีน โดยแสดงวนั เดอืน ปี ทีร่บัคาํรอ้ง และลงลายมอืชือ่ผูร้บั 
 

จดัทาํและสง่หนงัสอืแจง้คาํวนิิจฉยั 

A 

บนัทกึคาํวนิิจฉยัในทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

ตดิตามสถานะและสรปุการกลา่วหากลา่วโทษ
ประจาํปี 

END 
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
       การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    3    ของ     8     

 3.2 เสนอเรื่องเขา้คณะกรรมการวชิาชพี เพือ่พจิารณามลูความผดิ หรอืคณะกรรมการวชิาชพีอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมการวชิาชพีไม่น้อยกว่าสามคน  
และแต่งตัง้คนหนึ่งเป็นประธาน สรุปขอ้เทจ็จรงิเสนอคณะกรรมการวชิาชพี เพือ่พจิารณามลูความผดิ  

3.2.1 การพจิารณาคาํกลา่วหา กลา่วโทษ มาตรา 39 วา่  
1) มคีวามผดิฝา่ฝืนตามมาตรา 36, 37, 38  

1.1)  ไม่แจง้วธิกีารประกอบโรคศลิปะใหผู้ป้ว่ยทราบ และ/หรอืไม่ใหผู้ป้ว่ยมสีทิธใินการเลอืก
1.2) วธิกีารบาํบดัโรค เวน้แต่ในกรณฉุีกเฉิน (ม.36) 
1.3) ประพฤตผิดิมาตรฐาน ขอ้จาํกดั และเงือ่นไขการประกอบโรคศลิปะ (ม.37)  
1.4) ประพฤตผิดิจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี (ม.38) 

2) สทิธกิลา่วหา กลา่วโทษ (อายคุวาม) 
2.1) ไม่พน้กําหนดหน่ึงปี นับแต่วนัที่ผูไ้ดร้บัความเสยีหายหรอืผูก้ล่าวโทษรูเ้รื่อง

และรูต้วัผูป้ระพฤตผิดิ 
      2.2) ไมเ่กนิสามปี นบัแต่วนัทีม่กีารกระทาํความผดิ 

3) ในกรณีการถอนคํากล่าวหาหรือคํากล่าวโทษ ไม่เป็นเหตุให้ระงบัการดําเนินการ 
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 

4) การหาข้อเท็จจริงเพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษ 
วา่มมีลูหรอืไม ่ซึง่อาจดาํเนินการ 

4.1) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดย 
4.1.1) ออกหนังสอืเรยีกผูถู้กกล่าวหา หรอืถูกกล่าวโทษ หรอืผูเ้สยีหาย รวมถงึ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จง 
4.1.2) แนบสาํเนาเรื่องทีก่ล่าวหาหรอืกล่าวโทษใหผู้ถู้กกล่าวหาหรอืกล่าวโทษ

ทราบดว้ย 
4.1.3) การส่งหนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืขอ้กล่าวโทษใหส้่งแก่ผูน้ัน้ ตามทีอ่ยู ่

ทีป่รากฏในทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะหรอืในทะเบยีนราษฎรโ์ดยสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน 
4.1.4) ผูท้ีร่บัหนังสอืเรยีก หรอืหนังสอืแจง้ฯ ตอ้งลงลายมอืชื่อในใบรบัหนังสอื

แจง้/หนงัสอืเรยีก และสง่กลบัทีส่าํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
4.2) รบัฟงัพยานหลกัฐาน คาํชีแ้จง หรอืความเหน็ของผูเ้สยีหาย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและ

ความเหน็ของพยานผูเ้ชีย่วชาญ 
4.3) ขอใหผู้ค้รอบครองเอกสารสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
        การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    4    ของ     8     

5) สรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการวชิาชีพโดยรายงานและความเห็นที่เสนอต่อ
คณะกรรมการวชิาชพีอยา่งน้อยตอ้งมสีาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

5.1) วนั เดอืน ปี ทีส่รุปรายงาน และความเหน็ 
5.2) ชือ่ ทีอ่ยู ่ของผูป้ระกอบโรคศลิปะทีถู่กกลา่วหา หรอืถูกกลา่วโทษ 
5.3) พฤตกิรรมโดยยอ่ของผูป้ระกอบโรคศลิปะในคาํกลา่วหาหรอืคาํกลา่วโทษ 
5.4) หลกัฐานทีร่วบรวมมาได ้
5.5) ความเห็นพร้อมทัง้เหตุผลที่แสดงว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่ถูก

กลา่วหาหรอืกลา่วโทษ มมีลูหรอืไม ่
5.6) ความเหน็แยง้ของอนุกรรมการวชิาชพี (ถา้ม)ี 

6) ในการเสนอรายงานความเหน็ว่ามมีลูหรอืไม่ตามขอ้ 5) กรณีแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
สอบขอ้เทจ็จรงิใหถ้อืตามความเหน็ของอนุกรรมการวชิาชพี ซึง่ทาํหน้าทีส่อบขอ้เทจ็จรงิฝา่ยขา้งมาก 

7) ในกรณีทีอ่นุกรรมการวชิาชพีซึ่งทําหน้าทีส่อบขอ้เทจ็จรงิผูใ้ด มคีวามเหน็แตกต่างไป 
จากอนุกรรมการวชิาชพีซึ่งทําหน้าที่สอบขอ้เทจ็จรงิฝ่ายขา้งมาก และต้องการใหบ้นัทกึความเหน็ที่แตกต่างไว ้
กใ็หก้ระทาํได ้โดยระบุไวต้ามขอ้ 6) 

3.2.2 กรณีเป็นความผดิทางอาญา ใหท้าํหนังสอืส่งสาํเนาเรื่องไปยงักองกฎหมาย เพื่อพจิารณา
ดาํเนินการ 
 3.3 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสอบสวน 

3.3.1 กรณีคํากล่าวหา กล่าวโทษไม่มมีูลใหย้กคํารอ้ง กรณีไม่มคีวามผดิฝ่าฝืนตามมาตรา 36, 
37, 38 ใหจ้ดัทําหนังสอืยุตเิรื่อง โดยระบุเหตุผลในการยุตใิหช้ดัเจน (ตาม ม.44 วรรคสอง) และแจง้ให ้ผูก้ล่าวหา 
กลา่วโทษ หรอืผูถู้กกลา่วหากลา่วโทษรบัทราบ 

3.3.2 กรณีทีม่มีลู ใหด้าํเนินการสอบสวนโดยคณะอนุกรรมการวชิาชพีทีถู่กแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
วชิาชพี  

1) กรณีมคีวามผดิฝา่ฝืนตามมาตรา 36, 37, 38 ใหด้าํเนินการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการวชิาชพี 
ไมน้่อยกวา่สามคนและแต่งตัง้คนหนึ่งเป็นประธาน ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

1.1) เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะในสาขาตามที่กําหนดไว ้ยกเวน้อนุกรรมการวชิาชพีที่
เป็นเลขานุการหรอืผูช้่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการวชิาชพีซึ่งทําหน้าที่สอบสวน หรอืบุคคลใดที่เชญิมา 
เป็นอนุกรรมการวชิาชพีซึง่ทาํหน้าทีส่อบสวน 

1.2) เป็นผูไ้ม่เคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตประกอบโรคศลิปะ หรอืเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบโรคศลิปะในสาขานัน้ๆ 

1.3) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
 

42 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ

ก
ระ

บ
วน

ก
าร

จดั
ก

าร
ข

อ้ก
ล

า่ว
ห

า 
ก

ล
า่ว

โท
ษ

 ต
าม

พ
ระ

รา
ช

บ
ญั

ญ
ตั

กิ
าร

ป
ระ

ก
อบ

โร
ค

ศ
ลิ

ป
ะ 

พ
.ศ

. 2
54

2 
แล

ะท
ีแ่ก

ไ้ข
เพ

ิม่
เต

มิ



 

คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
       การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    5    ของ     8     

3.3.3 การสอบสวนตอ้งดาํเนินการโดย 
1) ถามชือ่ตวั ชือ่สกุล 
2) แจง้ขอ้กลา่วหา หรอืกลา่วโทษใหผู้ถู้กกลา่วหาหรอืกลา่วโทษไดท้ราบ 
3) บอกใหท้ราบวา่ถอ้ยคาํทีไ่ดใ้หไ้ว ้อาจใชเ้ป็นหลกัฐานในการกระทาํผดิได ้
4) กรณเีตม็ใจใหก้าร ใหจ้ดคาํใหก้ารไว ้
5) กรณไีมเ่ตม็ใจใหก้าร ตอ้งบนัทกึไว ้

 3.3.4 ผูถู้กกลา่วหา หรอืกลา่วโทษมสีทิธิท์าํคาํชีแ้จงหรอืนําพยาน หลกัฐานใดๆ มอบต่อประธาน
อนุกรรมการสอบสวน ภายใน 15 วนั นบัแต่หนงัสอืแจง้ หรอืภายในเวลาทีก่าํหนด 

 3.3.5 กรณีทีผู่ถู้กกล่าวหา หรอืกล่าวโทษไม่มาตามหนังสอืเรยีก ใหด้ําเนินการสอบสวนต่อไป
ตามหลกัฐานทีม่อียู ่หรอือาจขยายเวลาไดอ้กีตามสมควร 

 3.3.6 สํานวนการสอบสวน ต้องระบุสถานที่ วัน เดือน ปี ที่จัดทํา นามและตําแหน่งของ 
ผูท้าํบนัทกึ และอนุกรรมการวชิาชพีซึง่ทาํหน้าทีส่อบสวนทุกคนลงลายมอืชือ่รบัรองไวใ้นสาํนวนการสอบสวน 

 3.3.7 ในการสอบสวน หากจําเป็นตอ้งใชล้่ามในการแปลภาษา ล่ามตอ้งสาบานหรอืปฏญิาณตน
วา่จะทาํหน้าทีโ่ดยสจุรติใจจะไมเ่พิม่เตมิหรอืตดัทอนสิง่ทีแ่ปล โดยเมือ่มลีา่มแปลคาํใหก้าร คาํพยานหรอือื่นๆ ล่าม
ตอ้งแปลใหถู้กตอ้งและใหล้า่มลงลายมอืชือ่ในคาํแปลนัน้ดว้ย 

 3.3.8 การระบุโทษเป็นไปตามมาตรา 44 (2) 
 3.4 จดัทําสรุปผลการสอบสวน และเสนอสํานวนการสอบสวน พร้อมทัง้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
วชิาชพีเพือ่วนิิจฉยัชีข้าด 

 3.4.1 สรุปการสอบสวน รวบรวมเอกสารพยานหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้ความเหน็และ
เสนอสาํนวนการสอบสวน โดยอา้งองิระเบยีบและมาตรฐานต่างๆ ใหช้ดัเจน 

 3.4.2 เปรยีบเทยีบผลการพจิารณาวนิิจฉัยความผดิกรณีการกระทําความผดิในลกัษณะต่างๆ  
ทีเ่คยเกดิขึน้ ทัง้ในสาขาเดยีวกนัและสาขาอื่น (ถา้ม)ี 
 3.5 พจิารณาวนิิจฉยัชีข้าด และจดัทาํคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชพี 

 3.5.1 พจิารณาสาํนวนการสอบสวน โดยอา้งองิมาตรฐานการประกอบวชิาชพีและระเบยีบวา่ดว้ย
การรกัษาจรรยาบรรณผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

 3.5.2 เปรยีบเทยีบผลการพจิารณาวนิิจฉัยความผดิกรณีการกระทําความผดิในลกัษณะต่างๆ  
ทีเ่คยเกดิขึน้ ทัง้ในสาขาเดยีวกนัและสาขาอื่น (ถา้ม)ี 

 3.5.3 กรณีเห็นว่าสํานวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัย หรือจะต้องมี
พยานหลกัฐานเพิม่เตมิ กใ็หส้่งกลบัไปยงัคณะอนุกรรมการวชิาชพีซึ่งทําหน้าทีส่อบสวนเพื่อทําการสอบสวนหรอื
หาพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ 
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 3.5.4 ถ้าเห็นว่าสํานวนการสอบสวนสมบูรณ์เพยีงพอที่จะวนิิจฉัย ให้คณะกรรมการวชิาชีพ
วนิิจฉยั ดงัน้ี 
   1) ยกคาํกลา่วหาหรอืคาํกลา่วโทษ 
   2) ลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 วา่กลา่วตกัเตอืน 
2.2 ภาคทณัฑ ์
2.3 พกัใชใ้บอนุญาตมกีาํหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แต่ไมเ่กนิสองปี 
2.4 เพกิถอนใบอนุญาต 

  3.5.5 จดัทาํคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชพี โดย 
       1) ทาํเป็นหนังสอืพรอ้มดว้ยเหตุผล ทัง้ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัและขอ้กฎหมายที่
อา้งองิ ขอ้พจิารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพนิิจวนิิจฉยั 
   2) ลงลายมอืชือ่กรรมการวชิาชพีทีว่นิิจฉยัและมาประชุมในวาระนัน้ 

3.5.6 บนัทกึขอ้ความตามคาํสัง่วนิิจฉยัไวใ้นทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะ   
 3.6 จดัทําและส่งหนังสอืแจง้คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวชิาชพีไปยงัผูถู้กกล่าวหาหรอืถูกกล่าวโทษ 
และคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะเพือ่ทราบ 
  3.6.1 สง่หนังสอืแจง้ตามทีอ่ยูป่รากฏในทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะหรอืในทะเบยีนราษฎร ์โดย
สง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน 
  3.6.2 สําหรบัผู้ได้รบัวนิิจฉัยให้พกัใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตให้แจ้งสทิธิ กําหนดเวลา และ
วธิกีารในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะในหนงัสอืแจง้คาํวนิิจฉยัดว้ย 
  3.6.3 หนงัสอืแจง้คาํวนิิจฉยั ตอ้งแจง้ชอ่งทางและระยะเวลาการอุทธรณ์ 
 3.7 ตดิตามสถานะการดําเนินการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีน กล่าวหา กล่าวโทษ ทัง้หมด เพื่อใช้
ในการปรบัปรุงการดาํเนินการขององคก์ร และหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3.7.1 ตดิตามสถานการณ์ดาํเนินการของขอ้รอ้งเรยีนกลา่วหา กลา่วโทษแต่ละกรณ ี
  3.7.2 จัดทํารายงานสรุปจํานวนการกล่าวหา กล่าวโทษ ตามสาขาการประกอบโรคศิลปะ
สถานะการดาํเนินการ ประเภทความผดิ และผลการวนิิจฉยั เสนอต่อคณะกรรมการวชิาชพี 
  3.7.3 วเิคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข โดยพจิารณาความเหมาะสมของมาตรฐานและ
ระเบยีบต่างๆ รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
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4. กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

 4.1 พระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
4.2 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารกลา่วหา กลา่วโทษหรอืสอบสวนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
4.3 ระเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
4.4 มาตรฐานการประกอบวชิาชพี 
4.5 หนงัสอืแจง้หรอืหนงัสอืเรยีกเป็นไปตามแบบแนบทา้ยระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และวธิกีารกลา่วหา กลา่วโทษ หรอื สอบสวนผูป้ระกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2546 
4.6 ทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
4.7 ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ์
4.8 ระเบยีบและเงือ่นไขในการประกอบโรคศลิปะ 
4.9 ผลการพจิารณาวนิิจฉยัความผดิทีเ่คยเกดิขึน้ 

5. การจดัเกบ็และการเข้าถึงเอกสาร 

5.1 คาํรอ้งเรยีน กลา่วหา กลา่วโทษ 
5.2 ใบรบัหนงัสอืรอ้งเรยีน 
5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาชพี 
5.4 คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการวชิาชพีทาํหน้าทีส่อบขอ้เทจ็จรงิ 
5.5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาชพีสอบขอ้เทจ็จรงิ 
5.6 หนงัสอืแจง้ขอ้กลา่วหา หรอืขอ้กลา่วโทษ 
5.7 หนงัสอืเรยีก 
5.8 ใบรบัหนงัสอืแจง้ 
5.9 ใบรบัหนงัสอืเรยีก ตามแบบฟอรม์ทีแ่นบทา้ยระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ 
5.10 คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบสวน 
5.11 รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบสวน 
5.12 หนงัสอืรายงานผลการพจิารณาต่อคณะกรรมการวชิาชพี 
5.13 สาํนวนการสอบสวน 
5.14 สรุปผลการสอบสวนพรอ้มสาํนวนการสอบสวน 
5.15 บนัทกึการประชุมคณะกรรมการวชิาชพี 
5.16 คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชพี 
5.17 ทะเบยีนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
5.18 หนงัสอืแจง้คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวชิาชพี 
5.19 รายงานการตดิตาม และสรุปการกลา่วหากลา่วโทษ 
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คูม่อืการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่าํนกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ  
 

คู่มือการปฏิบติังาน 
การประกอบโรคศิลปะ 

เรือ่ง  กระบวนการจดัการข้อกล่าวหา กล่าวโทษ ตามพระราชบญัญติั 
        การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เอกสารเลขที ่SP-PAH-M-010 ฉบบัที ่2 แกไ้ขครัง้ที ่1   
วนัทีบ่งัคบัใช ้18 มถุินายน  2561 หน้า    8    ของ     8     

6. ระบบการติดตาม 

6.1 คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบขอ้เทจ็จรงิ 
 6.2 รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบขอ้เทจ็จรงิ 

6.3 คาํสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบสวน 
 6.4 รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการทีท่าํหน้าทีส่อบสวน 
 6.5 หนงัสอืรายงานผลการพจิารณาต่อคณะกรรมการวชิาชพี 
 6.6 สาํนวนการสอบสวน 
 6.7 ตรวจสอบการบนัทกึและดาํเนินการตามคาํสัง่วนิิจฉยัทุกเดอืนกนัยายน 
 6.8 ตรวจสอบรายงานการตดิตามและสรุปการกลา่วหากลา่วโทษ 
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ส่วนท่ี 2 
ภาคผนวก 
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                                                                                          เลขท่ี……………    วันท่ี………..…... 
                                                                                          ลงช่ือ………..………..ผูรับคาํรอง 

…..  .1 
 

คํารองขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา…………………… 
                                                                              เขียนท่ี……………..………………………….…… 

                                                                                      วันท่ี…………เดือน………………..….พ.ศ…...…. 

 1. ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)…………………………….……………………………..……………อาย…ุ………ป เกิดวันท่ี………......... 
เดือน…………….พ.ศ……………..สัญชาติ…………….…เลขประจําตัวประชาชน 

เลขหนังสือเดินทางของบุคคลตางดาว       
 

อยูเลขท่ี………….………….…ซอย………….………….…...ถนน………………..………..…….หมูท่ี…….………..ตําบล/แขวง…………………………….…… 
อําเภอ/เขต……………..………….จังหวัด………………………..…รหัสไปรษณีย………………….…หมายเลขโทรศัพท…………………………………….… 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  อยูเลขท่ี………….…….ซอย………………..……..ถนน…………………………..หมูท่ี……..ตําบล/แขวง………….……….……. 
อําเภอ/เขต……………..…………..จังหวัด…………………….…….รหัสไปรษณีย…….………..หมายเลขโทรศัพท…………………………………………… 

 2. มีความรูในวิชาชีพโดยไดรับการศึกษาและไดรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา  
สาขา……………………………………………… จาก……………………………………………………………..เมื่อ พ.ศ. ………………………………. 

 3. เคยไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ สาขา………………………………………………………………………… 
ประเภท……………………………………….จากประเทศ…………………………………….เมื่อ พ.ศ. …………………….…. 

 4. ประสงคขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขา…………………………………. 

 5. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
             ไมเปนผูมีความประพฤติเสียหายซึ่งสรางความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                        ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีท่ีอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสยีเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
                        ไมเปนผูตดิยาเสพติดใหโทษ 

 6. ขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังตอไปน้ี 
                        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือสําเนาบัตรพนักงานของรัฐ 
                        กรณเีปนคนตางดาวตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารคนตางดาว 
                        สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานแสดงถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยกรณีเปนคนตางดาว 
                        สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ  สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา 
                        หนังสือแสดงผลการสอบผานความรูจากคณะกรรมการวิชาชีพ(ถามี) 
                        หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะ 

                        ภาพถายขนาด 1 น้ิว  แตงกายสภุาพ หนาตรง  ครึ่งตัว ทาปกต ิ ไมสวมหมาก  ไมใสแวนตาดาํ 

                        ซึ่งถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  3 ภาพ  (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด) 
                        สําเนาใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะจากตางประเทศสาํหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 
                        ซึ่งมิไดมีสญัชาติไทย 
                        หลักฐานอ่ืน ๆ(ถาม)ี……………………………………………….…………..      
                                                     
                                               ลายมือช่ือ……………..………………………………………ผูยื่นคํารอง 
                                                              (……………………………………..) 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขา………………………………………….  ไดออกใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศลิปะ 
เมื่อวันท่ี…………….เดือน……………………………พ.ศ. ………………….………..ทะเบียนใบอนุญาตเลขท่ี…………………………..……... 
ผูลงนามใบอนุญาต 

                      (                                 )                                   (                                  ) 
                         กรรมการและเลขานุการ                                         ประธานกรรมการวิชาชีพ 

             

           

ภาพถาย 
ขนาด 1 น้ิว 
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หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

 
                       เขียนท่ี……………………………………………….. 

………………………………………………………. 
วันท่ี………เดือน…………..………………พ.ศ. ……….. 

 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………… 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตเลขท่ี……….............….ออกให ณ วันท่ี.……เดือน……...………พ.ศ. ......... 
ไดทําการตรวจรางกาย(นาย/นาง/นางสาว)  ……………………………….……………………………………………….……..      
เม่ือวันท่ี …………เดือน…………….…………….……………พ.ศ. ………………แลว 

สวนท่ี 1  
นาย/นาง/นางสาว……………………..…………………………………ปราศจากโรค  ดังตอไปนี้ 
(1)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(3)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม 
(4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
สวนท่ี 2  
กรณีท่ีแพทยตรวจพบโรคอ่ืนๆซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอการประกอบโรคศิลปะ 

 (โปรดระบุ)…………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
……………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………………… 

        
(ลงนาม)……………………………………………… 

(…………………………………………….) 
                                                                                           แพทยผูตรวจ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ตองประทับตราสถานพยาบาลท่ีออกหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพดวย 
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คํารองขอแกไขหรือเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 

                                                                                                    เขียนท่ี.......................................................... 

วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ............................ 

 1.ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................................อายุ............................ป 

เปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขา………………………………………. ตามใบอนุญาตเลขท่ี......................................................................... 

ออกให ณ วันท่ี.....................................เดือน....................................................................................พ.ศ.......................................... 

อยูบานเลขท่ี.....................................ซอย/ตรอก......................................หมูท่ี..............ถนน............................................................ 

ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย......................................หมายเลขโทรศัพท..................................................... 

  2.มีความประสงคจะขอเปลี่ยน 

            ช่ือตัว 
 ช่ือสกุล 
            การแกไขเพ่ิมเติมอ่ืนๆ................................................................................................................................... 
 พรอมกับคํารองน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวยคือ 
               สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 

          สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานแสดงถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยกรณเีปนคนตางดาว 
               สําเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนช่ือสกุลเพราะการสมรส 
            สําเนาหนังสือสําคัญการไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุลหรือการแกไขเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                แลวแตกรณี 
            หนังสือมอบอํานาจ กรณมีอบอํานาจ 

  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)............................................................................................................................................................ 

                   

                                                                              ลายมือช่ือ....................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

      ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี................ลงวันท่ี............................. 

 

 

 

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชอง             หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี........................................... 
ลงช่ือ............................ผูรับคํารอง 

  ไดรับใบอนุญาตท่ีแกไขแลว 

  ลงช่ือ..................................ผูรับ                

  วันท่ี......................................... 
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คํารองขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

                                                                                                    เขียนท่ี.......................................................... 

วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ............................ 

 1.ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................................................อายุ............................ป 

สัญชาติ...................ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะในสาขา…………………………………………………………………………..                                     

ตามใบอนุญาตเลขท่ี................................................ออกให ณ วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ..................................... 

อยูบานเลขท่ี.....................................................ซอย/ตรอก...............................................................................................................

หมูท่ี..................ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง.....................................................................

อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณยี................................................

หมายเลขโทรศัพท..................................................... 

  2.มีความประสงคขอใบแทนใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ เน่ืองจาก 

            ชํารุด 
 สูญหาย เมื่อวันท่ี………………………………………………………….. 
 พรอมกับคํารองน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ มาดวยจํานวน............................................ฉบับ คือ 
               สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวเจาหนาท่ีรัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัว 
                        พนักงานของรัฐ กรณเีปนคนตางดาวตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารคนตางดาว 

          สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานแสดงถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยกรณเีปนคนตางดาว 
               ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เฉพาะกรณีท่ีถูกทําลายในสาระสําคญั (ถามี) 
            ภาพถายขนาด 1 น้ิว แตงกายสุภาพ หนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา 
                         ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ภาพ (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด) 
          หลัก    หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี)............................................................................................................................................................ 

                   

                        

                                                                                  ลายมือช่ือ....................................................................ผูยื่นคํารอง 

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

   

         

  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...............เลขท่ี................ลงวันท่ี............................. 

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย / ลงในชอง             หนาขอความท่ีตองการ 

 

เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี........................................... 
ลงช่ือ............................ผูรับคํารอง 

  ไดรับใบแทนใบอนุญาตแลว 

  ลงช่ือ..................................ผูรับ                

  วันท่ี......................................... 

 

                                                                                                                                      
 
 
 

 

คํารองขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเปนภาษาอังกฤษ 
 

                                                                                    เขียนที่……………………………………………………………………… 
                                                         วันที…่…..……เดือน………………..…………………………. พ.ศ………….……. 

 
1.ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………….…………………….………………………………………… อายุ…………..…ป 

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา…………………………………………………………..………………ประเภท…………………………………………………….. 
ตามใบอนุญาตเลขที…่………………………………….……………… ออกให ณ วันที…่………….เดือน……….…………………………พ.ศ………..…..   
อยูบานเลขที…่………………………………… ซอย/ตรอก……………………………………………………………………………หมูที…่…………….………. 
ถนน………………………………………... ตําบล/แขวง……………………………..……….. อําเภอ/เขต………….………………………………………..….
จังหวัด…………………………….……..…………. รหัสไปรษณีย……………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………….…………… 
 2. มีความประสงคขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเปนภาษาอังกฤษ จํานวน……………..ฉบับ  
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัวและชื่อสกุลของขาพเจาเปนภาษาอังกฤษเขียนดังนี้ (เขียนตัวพิมพใหญ)………………………………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…… 
ที่อยูในประเทศไทยเขียนเปนภาษาอังกฤษเขียน (เขียนตัวพิมพใหญ)…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พรอมกับคํารองนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวย คือ 
สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  
ภาพถายขนาด 1 นิ้ว  แตงกายสุภาพ หนาตรง คร่ึงตัว ทาปกต ิไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดาํ  
ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ภาพ (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด) 
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ 
เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
         ลายมือชื่อ……………………………………..…………………ผูยืน่คํารอง 
                       (…………..………………………………………) 

 
 

                                                            ใบเสร็จรับเงินเลมที…่………...เลขที…่……..…. ลงวันที…่………………………… 
 
 
 

หมายเหตุ: ใหใสเคร่ืองหมาย/ลงในชองวาง           หนาขอความที่ตองการ 
 

เลขรับท่ี…………………….……………… 
วันท่ี…………………………..…………….. 
ลงช่ือ……………………………ผูรับคํารอง 

ไดรับใบแปลฯ แลว 
 
ลงช่ือ…………………….……….ผูรับ 
วันท่ี………………………..…………. 
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คํารองขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเปนภาษาอังกฤษ 
 

                                                                                    เขียนที่……………………………………………………………………… 
                                                         วันที…่…..……เดือน………………..…………………………. พ.ศ………….……. 

 
1.ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………….…………………….………………………………………… อายุ…………..…ป 

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา…………………………………………………………..………………ประเภท…………………………………………………….. 
ตามใบอนุญาตเลขที…่………………………………….……………… ออกให ณ วันที…่………….เดือน……….…………………………พ.ศ………..…..   
อยูบานเลขที…่………………………………… ซอย/ตรอก……………………………………………………………………………หมูที…่…………….………. 
ถนน………………………………………... ตําบล/แขวง……………………………..……….. อําเภอ/เขต………….………………………………………..….
จังหวัด…………………………….……..…………. รหัสไปรษณีย……………………………หมายเลขโทรศัพท……………………………….…………… 
 2. มีความประสงคขอใบแปลใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเปนภาษาอังกฤษ จํานวน……………..ฉบับ  
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัวและชื่อสกุลของขาพเจาเปนภาษาอังกฤษเขียนดังนี้ (เขียนตัวพิมพใหญ)………………………………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…… 
ที่อยูในประเทศไทยเขียนเปนภาษาอังกฤษเขียน (เขียนตัวพิมพใหญ)…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พรอมกับคํารองนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานมาดวย คือ 
สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  
ภาพถายขนาด 1 นิ้ว  แตงกายสุภาพ หนาตรง คร่ึงตัว ทาปกต ิไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดาํ  
ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ภาพ (ตองไมเปนภาพถายโพลาลอยด) 
หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ 
เอกสารอ่ืนๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
         ลายมือชื่อ……………………………………..…………………ผูยืน่คํารอง 
                       (…………..………………………………………) 

 
 

                                                            ใบเสร็จรับเงินเลมที…่………...เลขที…่……..…. ลงวันที…่………………………… 
 
 
 

หมายเหตุ: ใหใสเคร่ืองหมาย/ลงในชองวาง           หนาขอความที่ตองการ 
 

เลขรับท่ี…………………….……………… 
วันท่ี…………………………..…………….. 
ลงช่ือ……………………………ผูรับคํารอง 

ไดรับใบแปลฯ แลว 
 
ลงช่ือ…………………….……….ผูรับ 
วันท่ี………………………..…………. 
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  แบบ ทม.1 

 
แบบค าขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศลิปะ 

โดยอาศัยทศันมาตรศาสตร์ 
 

เขียนที่………………………………………………… 
วันที่……………เดือน…………..……พ.ศ…………………… 
 

1. ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………………..………………………………………….……….………อายุ…….………….ปี     
    เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ..................สัญชาติ...............เชื้อชาติ..............ศาสนา......... .........  
2. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................................................................  
3.  ที่อยู่ บ้านเลขที…่……....……หมู่ที.่......………… ซอย/ตรอก……………...................…………..………..…………….

ถนน…………………………………..… ต าบล/แขวง…………..…………อ าเภอ/เขต………………..……………………...... 
จังหวัด…………………….…… รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์…………………….โทรสาร.......................... 

4.  ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ท่ี ..................................................................................... เลขที…่…...… หมู่ที.่......... 
     ซอย/ตรอก……………...............……..……………ถนน…………………………………..… ต าบล/แขวง…………..…… 
     อ าเภอ/เขต…………………..………. จังหวัด……………….……….…… รหัสไปรษณีย์………………………………………      

โทรศัพท์………………………...……โทรศัพท์มือถือ........................................ โทรสาร............................................. 
    E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  มีความรู้ในวิชาชีพโดยได้รับการศึกษาและได้รับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา 
     สาขาทัศนมาตรศาสตร์ จาก…………………………………………………………………………เมื่อ พ.ศ. 

……..……………………………….. 
6.  มีความประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตให้ท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ตามมาตรา 31 
    แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้           
  6.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว จ านวน  3 รูป  (ห้ามใช้รูปโพลาลอยด์)  
  6.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
  6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
  6.4  ส าเนาใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ส าเร็จการศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ 
  6.5  ใบรับรองแพทย์ 7 โรค 
  6.6  หลักฐานอ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................... .............. 

............................................................................................................................. ..................... 
 
                                                     ลายมือชื่อ…………………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
 
                                                                           (........................................................) 
 

 
รูปถ่าย ๑ น้ิว 
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แบบ คพ. ๕ 
 

แบบคําขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ 
โดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก 

เขียนที่………………………………………… 
วันที่……..เดือน………………………พ.ศ. ……….. 

 
๑. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….นามสกุล……………………..…………………อายุ…………….ปี 
 เกิดวันที่…………เดือน………………….……….พ.ศ. ………..สัญชาติ…………เชื้อชาติ………………ศาสนา………….…… 
๒. ที่อยู่ในประเทศไทย บ้านเลขที่……..……....หมู่ที่………ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร................................................... 
 ซอย/ตรอก ……..................ถนน…………………….……………………แขวง/ตําบล……….………………………………..... 
    เขต/ อําเภอ……………….………..………จังหวัด……………………………………........รหัสไปรษณีย์………………..……… 
 โทรศัพท์………………………โทรสาร………….…………..………… e-mail …………………………………...………...……… 
๓. หนังสืออนุญาตให้บุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก เลขที่………………………….. 
 ออกให้ ณ วันที่…………………………………………………หมดอายุวันที่…………………………………………….…….…….. 
๔. ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ ………………………………..…………….……………………………………………………..….………… 
 เลขที่……………… หมู่ที่………...ช่ือหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร..................................................................................... 
 ซอย/ตรอก…………….………............. ถนน………………..………….………แขวง/ตําบล……………………..……………… 
 เขต/อําเภอ……………..……….…………จังหวัด…………………………………………………………..…………………………… 
 รหัสไปรษณีย์………………..………โทรศัพท์……………..…………………….โทรสาร…………….……………..………….…… 
๕. ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก ตามมาตรา ๓๑ 
 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้แนบเอกสาร 
   ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๕.๒ สําหรับผู้มีสญัชาติไทย         

               สาํเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ   (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
              สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 
๕.๓ สําหรับผูม้ีสัญชาติอื่น  
              สําเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 ๕.๔ หนังสืออนุญาตให้บุคคลทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก (ฉบับจริง) 
 ๕.๕ หนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล    
          พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่าได้เป็นผู้ทําการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติกในสถานพยาบาลดังกล่าว      
          เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๕.๖ หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
 ๕.๗ สําเนาหลักฐานการผ่านการประชุม การอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
          ศาสตร์ไคโรแพรคติก ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือองค์กรอ่ืนที่คณะกรรมการการประกอบ     
          โรคศิลปะพิจารณารับรอง    
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 ๕.๗.๑  การอบรมเรื่อง................................................................................................................ 

เมื่อวันที่……………………………………………..ถึง………………………………………………………… 
หน่วยงานที่จัดอบรม……………………………………………………………………………………..…… 

 ๕.๗.๒  การประชุมสัมมนาเรื่อง…………………………….……………………….……………..……..…….…… 
  เมื่อวันที่……………………………………………..ถึง……………………………………..……….……….… 
  หน่วยงานที่จัดประชุม………………………………………………………………….…………….………. 
 ๕.๗.๓  บทความทางวิชาการที่ได้เขียนลงในวารสาร/นิตยสารช่ือ………………………..……….…..… 
  เรื่อง………………………………………………………………………………………………………….……… 
  ปีที่………………ฉบับที่……….………เล่มที…่…………….…เดือน…………..…………..…..…….…… 
 ๕.๗.๔  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ไคโรแพรคติกให้กับสถาบันการศึกษา 
  ....…………………………………………………………………………………………………………………… 
  เรื่อง……………………………………………………………………………………………….………………… 
  เมื่อวันที่……………….……………………………..ถึง………………………..…………………………….… 

๕.๗.๕  มีการศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อยสิบสองช่ัวโมงในเวลาสองปีตามอายุหนังสืออนุญาต       
          ซึ่งคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้รับรองหลักสูตรการศกึษาดังกล่าว 

                            เมื่อวันที่……………….…………………………………………………………..…………………………….… 
 ๕.๘ อ่ืน ๆ 
 (ระบุ)……………………………….……………………………………………………………………………..………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
 
 

       ลงช่ือ………..…………….………………………….ผู้ยื่นคําขอ 
(……………………………………) 
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แบบคําขอตออายุหนังสืออนุญาตใหบุคคลทําการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศยัทัศนมาตรศาสตร

เขียนที…่……………………………………… 
วันที…่…..เดือน………………………พ.ศ. ……….. 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………นามสกุล……………………............อายุ………......ป 
    เกิดวันที…่…….เดือน…………….พ.ศ. …….....สัญชาต…ิ………เชื้อชาต…ิ………..ศาสนา……….. 
2. ที่อยูในประเทศไทย บานเลขที…่…….... หมูที…่………ชื่อหมูบาน/ตึก/อาคาร............................... 
    ซอย/ตรอก…… ………………….......................ถนน…………………………………………….….. 
    ตําบล…………………………………..................อําเภอ………………………………………….….. 

 จังหวัด…………………....... รหสัไปรษณีย……..………………   โทรศัพท……………………......... 
 โทรสาร………..…………..……………..e - mail  address …………………………………………… 

3. หนังสืออนญุาตใหการประกอบโรคศลิปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร  เลขที…่………………………… 
    ออกให  ณ   วันที…่……………….………………หมดอายุวนัที…่…..………………………………… 
4. ปจจุบันปฏิบตัิงานอยูที…่………………………….…………………………....………………………… 
   เลขที…่…………หมูที…่………..ชื่อหมูบาน/ตึก/อาคาร....................………………………………... 
   ซอย/ตรอก……………………………. ....................ถนน……………………………………………… 
   ตําบล/แขวง………………………………………… อําเภอ/เขต……………..…………….…………….. 

 จังหวัด…………………....... รหสัไปรษณีย……..………………   โทรศัพท……………………......... 
 โทรสาร………..…………..…..e - mail  address ……………………………………………………… 

5. ขอตอหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทศันมาตรศาสตร ตามมาตรา   31  
    แหงพระราชบัญญตัิการประกอบโรคศลิปะ  พ.ศ. 2542  โดยไดแนบเอกสาร 

5.1  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก    ไมใสแวนตาดํา ขนาด 2  นิ้ว   จํานวน  3  รูป 
       (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
5.2  สําเนาทะเบียนบาน  1  ฉบับ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.3  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 1  ฉบับ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.4  หนังสือรับรองการประกอบโรคศลิปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร (ฉบับจริง) 
5.5  ใบรับรองคณุสมบัติจากสถานพยาบาล  หรือ  สถานประกอบการดานการแพทย  
       หรือสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ถามี) 
 

แบบ ทม. 5
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5.6  สําเนาหลักฐาน  อ่ืนๆ 
  5..6.1  การอบรมเรื่อง....................................................................................... 
           เมื่อวันที…่………………………..ถึง……………………………………………. 

หนวยงานที่จดัอบรม………………………………………………..……………. 
  5.6.2 การประชมุสมัมนาเรื่อง………………………………..……..…….……………. 

เมื่อวันที…่………………………………..ถึง……………….……….………….. 
หนวยงานที่จดัประชมุ…………………………………………………….……… 

  5.6.3 บทความทางวชิาการที่ไดเขียนลงในวารสาร/นิตยสารชื่อ……………..………… 
เรื่อง…………………………………………………………………………….. 
ปที…่…………ฉบับที…่…………เลมที…่………เดือน……..………………. 

    5.6.4 เปนวิทยากรเก่ียวกับความรูดานทัศนมาตรศาสตรใหกับมหาวทิยาลยั……………   
…………………………………………………………………………….………..     
………………….………………………………………………………………….. 

 5.7  อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………….………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ………..…………….……………ผูย่ืนคําขอ 
      (……………………………………) 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา 

                  หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา  สาขารังสีเทคนิค  
 

 อาศัยอํานาจตามขอ ๘ แหงประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เร่ือง หลักเกณฑและแบบ
ประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขารังสี
เทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงคขอการรับรอง ระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี ้

ขอมูลสถาบันการศึกษา 

เปนขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญา สาขารังสีเทคนิค 

มหาวทิยาลัย………………………………………………………………………. 

สถานท่ี………………………………………………………………………………. 

 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร วิชาพ้ืนฐาน วิชาชีพ ฝกปฏิบัติงาน 
ปริญญาตร.ี.......... 
 (ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. 
…………………………) 

    

ปริญญาตรี............... (หลักสูตรตอเนื่อง) 
 (ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. 
…………………………) 

    

  

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาและจํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษายอนหลัง 5 ป  

ชื่อหลักสูตร จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา จํานวนบัณฑติท่ีจบการศึกษา 
พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. 

ปริญญาตรี................           
ปริญญาตรีรังสีเทคนิค (หลักสูตร
ตอเนื่อง) 

          

รวม           
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 ๒ 

โรงพยาบาลท่ีใชเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาล จํานวน (แหง) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
โรงพยาบาลศูนย  
โรงพยาบาลท่ัวไป  
โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลเฉพาะทาง  
โรงพยาบาลเอกชน  
สถาบัน/ศูนย/อ่ืนๆ  

รวม  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร....................................................................... 

ปรัชญา วิสัยทัศนและ พันธกิจ ของหนวยงาน......................................................... 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   ................................................................................. 

๑.การเรียนการสอน 

   ๑.๑ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     เนื้อหาครอบคลุมกลุมรายวิชาตอไปนี้ 

ก. วิชาพ้ืนฐาน    จํานวนหนวยกิต ประกอบดวย ……………………………………… 
ข. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    จํานวนหนวยกิต ประกอบดวย................................. 
ค. วิชาชีพเฉพาะ   จํานวนหนวยกิต      ประกอบดวย…………………………..…         
 ง.   คําอธิบายรายวิชา……………………………………..…………………………………….. 
 จ.   แผนการศึกษา.....................................................……................................... 
 ฉ.ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตลอดหลักสูตร...................จํานวน 

ชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง 

๑.๒  อาจารย 

อาจารย จํานวน วุฒิ 

ตรี โท เอก 

อาจารยประจําหลักสูตร     

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางรังสีเทคนิค     

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางรังสีเทคนิค มีใบ
ประกอบโรคศิลปะ 

    

อาจารยพิเศษ     

                     ก.   การสรรหาอาจารย............................................................................................ 
  ข.  การประเมินอาจารย……………………………………………………………………………… 
  ค.  การพัฒนาอาจารย .........................................................…………........................ 
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 ๓ 

 ๑.๓  ปจจัยเก้ือหนุน 

  ก.หองเรียนและอุปกรณการสอน................................................................................ 
  ข.สื่อการศึกษาและหองสมุด...................................................................................... 
  ค.การประเมินและปรับปรุง....................................................................................... 

๒. การวิจัย 

๒.๑  นโยบาย แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 

………………………………………………………………………………………………… 
๒.๒  การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย 
………………………………………………………………………………………………… 

๓. กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

๓.๑ แผนงานและกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………… 
๓.๒ การสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………… 
๓.๓ การประเมินและปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………… 
๓.๔ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………... 

๔.  การบริการวิชาการ 

๔.๑ แผนงานและกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒ การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………….. 

๕.การบริหารจัดการ 

๕.๑ โครงสราง ระบบบริหารจัดการ และเปาหมายของสถาบัน 

………………………………………………………………………………………………….. 
๕.๒ การมีสวนรวมของบุคลากรของสถาบัน  
…………………………………………………………………………………………………... 
๕.๓ การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
………………………………………………………………………………………………….. 

๖.การประกันคุณภาพ 

๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

…………………………………………………………………………………………………... 
๖.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
…………………………………………………………………………………………………... 
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 ๔ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑  หลักสูตรพรอมคําอธิบายรายวิชาท่ีไดรับการรับรองฉบับลาสุด จํานวน ๑๐ ฉบับ พรอมไฟลขอมูล 

จํานวน ๑ ชุด 
๒  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งและดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 
๓  อ่ืน ๆ (ถามี) ................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ...........................................................  ผูยืน่คําขอ 
 

ตําแหนงอธิการบดีหรือเทียบเทา 
   

วันท่ี.....        เดือน ...........              พ.ศ........ 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขากิจกรรมบําบัด  

วันท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. ........ 

เรียน ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................อาย ุ...................... ป 
อยูบานเลขท่ี ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ........................................... 
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ................................... 
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท ..................................................... โทรสาร .......................................... 
เปนผูบริหาร ของสถาบันการศึกษาชื่อ ........................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ........................................... 
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ................................... 
รหัสไปรษณีย .................... โทรศัพท .............................................................................................................. 
โทรสาร .................................................................... อีเมลล .......................................................................... 
เปนหนวยงานสังกัด ....................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาฯ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้   
 (     ) 1.หลักสูตร ชื่อ .............................................................................................   
                     (โดยในเบื้องตน ใหสงหลักสูตรจํานวน 8 ชุด  หลังจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ดานตรวจ
ประเมินสถาบันการศึกษา ไดพิจารณาใหปรับแกไขแลว จึงสงเพ่ิมเติมอีก 19 ชุด) 

(     ) 2.สําเนาหนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานท่ีท่ีใชเปนแหลงฝกปฏิบัติทางคลินิกทุกแหง 
           จํานวน 2 ชุด 

 (     ) 3. สําเนาใบอนุญาตใหตั้ง และ/หรือดําเนินการสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ/   
                      หรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด (เฉพาะกรณี 
                      สถาบนัการศึกษาเอกชน) จํานวน 2 ชุด 

(     ) 4. แผนท่ี แสดงบริเวณท่ีตั้งของหนวยงานท่ีผลิตบัณฑิต และสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง  
            จํานวน 2 ชุด 
(     ) 5. แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของหองตางๆ ท่ีใชในการจัดการศึกษา  ไดแก รายละเอียดตาม 
           ขอ 7.1 -  7.2  และหองสมุด และ/หรือหองศึกษาดวยตนเอง ตามแบบประเมินการรับรอง 
           สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด   จํานวน 2 ชุด 
(     ) 6. รูปแสดงสวนตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดตามขอ 7.1 - 7.2  และหองสมุด และ/หรือ 

 หองศึกษาดวยตนเอง  ตามแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด    จํานวน 2 ชุด 

(     ) 7. ขอมูลหนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาสาขากิจกรรมบําบัด  จํานวน 10 ชุด 
(     ) 8. เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) ...................................................................................... 

                                                      
                                                         ลงชื่อ .............................................................. ผูยื่นคําขอ 

                                                     (............................................................) 
                                             ตําแหนง ………………..……………………………………… 

 

หมายเหตุ  ใหผูยื่นคําขอจัดทําขอมูลหนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด         
สงพรอมคําขอจํานวน 1 ฉบับ ตามหัวขอในหนาท่ี 2 
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ขอมูลหนวยงานท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขากิจกรรมบําบัด        

 

1. คุณสมบัติของสถาบันการศึกษา           

    1.1 ชื่อสถาบนัการศึกษา……………..……………………………………………………….....................…………………… 
    1.2 สถานท่ีตั้ง………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
    1.3 หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร...…………..………………………………………………………………………………. 
    1.4 โครงสรางการบริหารของสถาบันการศึกษา...…………………………………………….……………………………. 
    1.5 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรระดับสาขาวิชา  
           - ปรัชญา …………………………………..……………………………………………………………………………………… 
           - วิสัยทัศน ……………………..…………………………………………………………………………………………………. 
           - พันธกิจ …………………………..………………..……………………………………………………………………………. 

2. การบรหิารจัดการ(สรุปพอสังเขป พรอมเอกสารแสดง) 
    2.1 ระบบการสรรหาหวัหนาหนวยงาน   
    2.2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
    2.3 แผนดําเนินงานระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป  
    2.4 แผนการปฏิบัติงานประจําป  
               - แผนการจัดหาและพัฒนาอาจารย บุคลากรสนับสนุน  
               - แผนพัฒนาหลักสูตร  
               - แผนจัดหาครุภัณฑ เครื่องมือและโสตทัศนูปกรณ  
               - แผนพัฒนางานวิจัย  
               - แผนความรวมมือกับสถาบันหรือองคกรอ่ืน   
    2.5 รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป  

3. คุณสมบัติและจํานวนอาจารย 
    3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
และตําแหนง
ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ  ชื่อสถาบันท่ีจบ และประเทศ 

เลขท่ี
ใบอนุญาต
ประกอบ  
โรคศิลปะ 

เลขท่ีสมาชิกสมาคม
นักกิจกรรมบําบดั/

อาชีวบําบัด        
แหงประเทศไทย 

 ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
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  3.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
และตําแหนง
ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ  ชื่อสถาบันท่ีจบ และประเทศ 

เลขท่ี
ใบอนุญาต
ประกอบ  
โรคศิลปะ 

เลขท่ีสมาชิกสมาคม
นักกิจกรรมบําบัด/

อาชีวบําบัด        
แหงประเทศไทย 

 ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

  

   
  3.3 อาจารยประจํา 

ชื่อ-สกุล 
และตําแหนง
ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ  ชื่อสถาบันท่ีจบ และประเทศ 

เลขท่ี
ใบอนุญาต
ประกอบ  
โรคศิลปะ 

เลขท่ีสมาชิกสมาคม
นักกิจกรรมบําบัด/

อาชีวบําบัด        
แหงประเทศไทย 

 ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

  

 

  
3.4 อัตราสวนอาจารยประจําสาขากิจกรรมบําบัด : นักศึกษา = ………………………………………………………… 
   
3.5 อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 

ชื่อ-สกุล 
 

ตําแหนง หนวยงาน เลขท่ีใบอนุญาตประกอบ  
โรคศิลปะ 

1. 
2. 
3. 

   

 

      อัตราสวนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก : นักศึกษา = ………………………….……………… 
 

4. คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและระบบการคัดเลือก 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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5. หลักสูตร 
    5.1 จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

 

นักศึกษา 
ปการศึกษา 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 
ชั้นปท่ี 1       
ชั้นปท่ี 2       
ชั้นปท่ี 3       
ชั้นปท่ี 4       

รวม       

    5.2 โครงสรางหลักสูตร  

ชื่อหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 
ตลอด

หลักสูตร 
หมวด 
วิชา 

ศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวด 
วิชา 

เลือกเสรี 
พ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

วิชาชีพ 
กระบวนวิชา
ฝกปฏิบัติ 
ทางคลินิก 

ปริญญาตรี.........................
(ปรับปรุงคร้ังสุดทาย พ.ศ. ….) 
หลักสูตรไดรับการอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยเม่ือ 
.......................................... 
กําหนดการเปดการเรียน  
การสอน ................................ 

      

     
      5.3 หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน......................................หนวยกิต ประกอบดวย            
     กลุมวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หนวยกิต 

                กลุมวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน......................................หนวยกิต ประกอบดวย  

2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน......................................หนวยกิต 
เนื้อหา ปรากฏในกระบวนวิชา จํานวนชั่วโมง หรือหนวยกิต 

กายวิภาคศาสตร   
สรีรวิทยา   
ประสาทกายวิภาคศาสตร   
ความรูเก่ียวกับออรโธปดิกส   
จิตเวชศาสตร   
กุมารเวชศาสตร   
ศัลยศาสตร   
หลักการพ้ืนฐานทางการพยาบาล   
อ่ืนๆ   
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2.2) กลุมวิชาชีพ จํานวน......................................หนวยกิต 

ก) กลุมวิชาชีพภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ ท่ีไมบังคับหนวยกิตในแตละวิชา  
เนื้อหา ปรากฏในกระบวนวิชา จํานวนชั่วโมง หรือหนวยกิต 

   
   
   
   

 
ข) กลุมวิชาชีพภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีบังคับหนวยกิต   ตองมีจํานวนหนวยกิต

และมีเนื้อหาครอบคลุม ดังตอไปนี้ 
เนื้อหา ปรากฏในกระบวนวิชา จํานวนชั่วโมง หรือหนวยกิต 

   
   
   
   

      
     ค) กลุมวิชาชีพท่ีเปนการฝกปฏิบัติทางคลินิก  

กระบวนวิชา หนวยกิต จํานวนชั่วโมง 
   
   
   

รวม   
                   
            3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวน......................................หนวยกิต  
 
หมายเหตุ     1 หนวยกิต ระบบทวิภาคของรายวิชาภาคทฤษฎี เทากับ 15 ชั่วโมง   

1 หนวยกิต ระบบทวิภาคของรายวิชาภาคปฏิบัติ เทากับ 30 – 45 ชัว่โมง 
1 หนวยกิต ระบบทวิภาคของรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก เทากับ 45 – 90 ชัว่โมง  

  
      5.4 คุณสมบัติและเกณฑของสถานท่ีท่ีเปนแหลงฝกปฏิบัติทางคลินิก ท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
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6. ระบบการดูแลนักศึกษา      
    มีแผนการสนับสนุน และมีผูรับผิดชอบในการดูแล สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา  ท้ังในหลักสูตรและ  
    เสริมหลักสูตร  
  6.1  มีอาจารยท่ีปรึกษา……………………………………………………………………………………….  
            6.2  มีบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร.................................……………………………. 
            6.3  มีแผนงานและกิจกรรม…………………..…………………… …………………………………………….. 

  6.4  การประเมินและปรับปรุง …………………………………..………………………………………………….. 

7. อาคารสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณทางกิจกรรมบําบัดสําหรับการจัดการศึกษา 
 ๗.๑ อาคาร สถานท่ีสําหรับการจัดการศึกษา สวัสดิการและนันทนาการ                     

  ๗.๑.๑  อาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหาร หองประชุม หองทํางานของอาจารย และ 
          บุคลากรเพียงพอตอการดําเนินการสอนท่ีมีคุณภาพ 

 ๗.๑.๒  หองปฏิบัติการกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ เครื่องใชเพียงพอ และพรอมใช 
๗.๑.๓  หองฝกปฏิบัติทางคลินิกกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ เครื่องใชเพียงพอ และพรอมใช 
๗.๑.๔  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณจํานวน 
          เพียงพอและพรอมใช 

  ๗.๑.๕  การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือใหนักศึกษาไดใชเปนท่ีอานหนังสือ ศึกษาคนควาหาความรู 
          ดวยตนเอง และทํากิจกรรมนันทนาการ         

 ๗.๒  เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการจัดการศึกษา 
               7.2.1  เครือขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือใหนักศึกษาใชสืบคน 
                               ขอมูลไดตลอดเวลา          
                ๗.2.2  อุปกรณโสตทัศนูปกรณสําหรับการจัดการศึกษาในวิชาตาง ๆ อยางเพียงพอ 

เหมาะสม และพรอมใชตลอดเวลา 

8. หองสมุดและ/หรือหองศึกษาดวยตนเอง                  
  .................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

9. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
        ๙.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
   9.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในทุกรายวิชาของหลักสูตร  

๙.3 มีการจัดทําประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร 

๙.4 มีแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

๙.5 มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๙.6 มีการตรวจสอบการประเมินคุณภาพและนําผลมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัด 
      การเรียนการสอนของสาขาวิชา เพ่ือประกันคุณภาพของผลผลิต 

  
  

 
                                ลงช่ือ ...............................................  ผูย่ืนคําขอ 

             ตําแหนง ……………………………………….. 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
                                   วันท่ี ...... เดือน ...................... พ.ศ. ........ 

เรียน ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................อายุ .................... ป 
อยูบานเลขท่ี ....................ตรอก/ซอย .........................................ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต .................................จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ...............................................โทรสาร ......................................... 
เปนผูบริหารของสถาบันการศึกษาชื่อ ................................................................................................... 
เลขท่ี .............................ตรอก/ซอย .............................................ถนน ............................................... 
ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ/เขต ...................................จังหวัด ...................................... 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ...............................................โทรสาร ......................................... 
เปนหนวยงานสังกัด ............................................................................................................................ 
 ขาพเจาขอยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาฯ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ดังตอไปนี้ 
 (     ) 1. หลักสูตรชื่อ.........................................................................................จํานวน 25 ชุด 
 (     ) 2. หนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานท่ีท่ีใชเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ 
 (     ) 3. สําเนาใบอนุญาตใหตั้ง และ/หรือดําเนินการสถาบันการศึกษาของ.................................. 
  ..........................................................................(เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 
 (     ) 4. แผนท่ี แสดงท่ีตั้งของสถาบันการศึกษา และสิ่งปลูกสรางบริเวณใกลเคียง จํานวน 2 ชุด 
 (     ) 5. ขอมูลสถาบันการศึกษา 
 (     ) 6. เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี)................................................................................ 
 

    ลงชื่อ ...................................................... ผูยื่นคําขอ 
             ( ................................................... ) 
        หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรืออธิการบดี 

                หรือผูบริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ใหผูยื่นคําขอจัดทํารายงานขอมูลสถาบันการศึกษาสงพรอมคําขอจํานวน 1 ฉบับตามหัวขอใน 
    หนา 2  
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ขอมูลสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษา 
 ชื่อสถาบันการศึกษา(ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)............................................................................ 
 สถานท่ีตั้ง............................................................................................................................................ 
          โทรศัพท..............................................................โทรสาร.................................................................... 
 

 

หลักสูตรท่ีจะขอรับการประเมิน 
จํานวนหนวยกิต 

  ตลอดหลักสูตร วิชาพ้ืนฐาน วิชาชีพ ฝกปฏิบัติงาน 

ปริญญา....................................         
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. ....) 
(ชื่อเต็มและชื่อยอภาษาไทย   
และภาษาอังกฤษ)         

 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (ระบุ 3 ปยอนหลังและคาดการณลวงหนา 1 ป) 
 

ชั้นป ปการศึกษา 

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

ชั้นปท่ี 1             

ชั้นปท่ี 2             

ชั้นปท่ี 3             

ชั้นปท่ี 4             

รวม             
 
สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน 
 

สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน อาจารยประจํา เลขท่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ/ 

(โรงพยาบาล,สถาบัน,ศูนย)  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

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

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

รวม    
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของภาควิชา 
   2.1 ปรัชญา .................................................................................................................................... 
   2.2 วิสัยทัศน ................................................................................................................................... 
   2.3 พันธกิจ ..................................................................................................................................... 
   2.4 วัตถุประสงค ............................................................................................................................. 
 
3. การเรียนการสอน  
   3.1 หลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1.1 เนื้อหาครอบคลุมกลุมรายวิชาตอไปนี้ 
  ก. วิชาพ้ืนฐาน จํานวนหนวยกิต ประกอบดวย ........................................................... 
  ข. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวนหนวยกิต ประกอบดวย ............................................... 
  ค. วิชาชีพเฉพาะ   จํานวนหนวยกิต ประกอบดวย ......................................................... 
  ง. คําอธิบายรายวิชา .................................................................................................. 
  จ. แผนการศึกษา ....................................................................................................... 
  ฉ. ระยะเวลาการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตลอดหลักสูตร ........................................ 
 3.1.2 อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/ชื่อสถาบันท่ีจบ เลขท่ีใบอนุญาต 

อาจารยประจํา ตร ี โท เอก ประกอบโรคศิลปะ 

          

          

          

          
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/ชื่อสถาบันท่ีจบ เลขท่ีใบอนุญาต 

อาจารยพิเศษ ตรี โท เอก 
ประกอบโรคศิลปะ/

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

          

          

          

          
  

3.1.3 ปจจัยเก้ือหนุน (ระบุจํานวนและอธิบายรายละเอียด) 
  ก. หองเรียนและหองปฏิบัติการ ................................................................................... 
  ข. เครือ่งมืออุปกรณการสอนทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ....................................... 
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  ค. สื่อการศึกษาและหองสมุด / หองอานหนังสือ ........................................................... 
  ง. อ่ืน ๆ ..................................................................................................................... 
4. การวิจัย 
    4.1 นโยบาย แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนงานวจิัย ................................................................. 
    4.2 การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย .................................................................................................. 
    4.3 นวัตกรรม ................................................................................................................................ 
5. กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
    5.1 แผนงานและกิจกรรม ................................................................................................................ 
    5.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ............................................................................................. 
    5.3 การประเมินและปรับปรุง ........................................................................................................... 
    5.4 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................................. 
6. การบริการวิชาการ 
    6.1 แผนงานและกิจกรรม ................................................................................................................ 
    6.2 การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง ............................................................................. 
7. ระบบและกลไกการบริหารจัดการของภาควิชา  
    7.1 โครงสรางองคกร รายชื่อผูบริหาร และระบบบริหารจัดการ............................................................ 
    7.2 การมีสวนรวมของบคุลากรของสถาบัน........................................................................................ 
    7.3 การประเมินและพัฒนาของระบบบริหารจัดการ........................................................................... 
8. การประกันคุณภาพของภาควิชา 
    8.1 แผนงานและกิจกรรม ................................................................................................................ 
    8.2 การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง ............................................................................. 
 

ลงชื่อ ................................................... ผูยื่นคําขอ 
ตําแหนง หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรืออธิการบดี 

            หรือผูบริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาจิตวิทยาคลินิก 

 
ขอมูลสถาบันการศึกษา 

เปนขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือท่ีศึกษา
กระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเปนวิชาเอก 

ช่ือสถาบันการศึกษา……………………………………………………………………….………………… 

สถานท่ีตั้ง……………………………………………………………วันท่ีย่ืนคําขอ………………………. 

ปริญญาตรี  

ช่ือหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 
ตลอด

หลักสูตร 
วิชาพ้ืนฐาน

ท่ัวไป 
สาขาจิตวิทยาคลินิก วิชาเลือกเสรี 

 
วิชา

เฉพาะ
สาขา 

การฝก
ภาคปฏิบัต ิ

ปริญญา........... 
 (ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ..…) 

 

    

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. ……) 

 

    

 

ปริญญาโท  

ช่ือหลักสูตร ตลอดหลักสูตร หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก วิทยานิพนธ/                       
การคนควาอิสระ 

ปริญญา........... 
 (ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ..…) 

    

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. ……) 
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จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา  

 

ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 

ช้ันปท่ี 1      

ช้ันปท่ี 2      

ช้ันปท่ี 3      

ช้ันปท่ี 4      

รวม      

 
ปริญญาโท 

ปการศึกษา 25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 

จํานวนท่ีคาดวาจะรับ      

จํานวนสะสม      

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ      

สถานท่ีฝกภาคปฏิบัต ิ

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

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

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

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

1. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 

ปรัชญา ………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

วิสัยทัศน …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

พันธกิจ …………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

        วัตถุประสงค .............................................................................................................................................. 
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2.  บุคลากรทางดานอาจารย 

      คุณวุฒิของอาจารย                 
 

ช่ืออาจารย 
 

เลขท่ีใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศิลปะ 

ช่ือปริญญา(สาขาท่ีจบ)/
สถาบันการศึกษา 

ปท่ีจบ 
ตรี โท เอก 

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิสาขาจิตวิทยา
คลินิก หรือกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิก
เปนวิชาเอก 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยประจํา (คุณวุฒิอ่ืน ๆ) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยพิเศษ 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  (ป โท) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ป โท) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

2.1 อัตราสวนอาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุจํานวน ........ : .......... : .......... 

๒.๒ อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา ตลอดหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ระบุจํานวน ....... : ........ 

2.3 อัตราสวนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติทางคลินิกตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ                      
สาขาจิตวิทยาคลินิก : นักศึกษา   ระบุจํานวน ....... : ........ 

2.4 การพัฒนาอาจารย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  บุคลากรทางดานอาจารย 

      คุณวุฒิของอาจารย                 
 

ช่ืออาจารย 
 

เลขท่ีใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศิลปะ 

ช่ือปริญญา(สาขาท่ีจบ)/
สถาบันการศึกษา 

ปท่ีจบ 
ตรี โท เอก 

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิสาขาจิตวิทยา
คลินิก หรือกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิก
เปนวิชาเอก 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยประจํา (คุณวุฒิอ่ืน ๆ) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยพิเศษ 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  (ป โท) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ป โท) 
1. …………………………………………………. 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….… 

    

2.1 อัตราสวนอาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุจํานวน ........ : .......... : .......... 

๒.๒ อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา ตลอดหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ระบุจํานวน ....... : ........ 

2.3 อัตราสวนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติทางคลินิกตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ                      
สาขาจิตวิทยาคลินิก : นักศึกษา   ระบุจํานวน ....... : ........ 

2.4 การพัฒนาอาจารย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. คุณสมบัติของนิสิต/นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

4. หลักสูตร  

4.1 ปริญญาตรี  

ตลอดหลักสูตร จํานวน……….หนวยกิต เนื้อหาครอบคลุมกลุมรายวิชาตอไปนี้ 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน……….หนวยกิต ประกอบดวย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวน............หนวยกิต ประกอบดวย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. หมวดฝกปฏิบัติ จํานวน.............หนวยกิต      ประกอบดวย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร................. 
จํานวนชั่วโมงท่ีฝกภาคปฏิบตัิ……………… 

                  4. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน...........หนวยกิต       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2 ปริญญาโท  

ตลอดหลักสูตร จํานวน……….หนวยกิต เนื้อหาครอบคลุมกลุมรายวิชาตอไปนี้ 
1. หมวดวิชาบังคับ  จํานวน……….หนวยกิต ประกอบดวย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 การฝกภาคปฏิบัติ  จํานวน............หนวยกิต 
          ระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร................. 
           จํานวนชั่วโมงท่ีฝกภาคปฏิบัติ……………… 
2. หมวดวิชาเลือก   จํานวน............หนวยกิต  ประกอบดวย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ   จาํนวน.............หนวยกิต      

5. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

5.1 แผนงานและกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.3 การประเมินและปรับปรุง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.4 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. อาคารสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ 

6.1 อาคารสถานท่ี/หองปฏิบัติการทางจิตวิทยาคลินิก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2 เครื่องมือและอุปกรณทางจิตวิทยาคลินิก  ระบุชื่อ/จํานวน 
อัตราสวนของเครื่องมือตอจํานวนนักศึกษา   
แบบทดสอบ จํานวนนักศึกษา:จํานวนแบบทดสอบ 

แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก  
แบบทดสอบเชาวนปญญา  
แบบทดสอบความบกพรองทางการเรียน  
แบบทดสอบบุคลิกภาพ  
แบบทดสอบประสาทจิตวิทยา  

7. หองสมุด/ส่ือสารสนเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. การบริหารจัดการ 

8.1 โครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.2 การจัดทําแผนบริหารจัดการหลักสูตรและบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.3 การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 

9.1  ระบบการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.2  การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
10.1  หลักสูตรพรอมคําอธิบายรายวิชาท่ีไดรับการรับรองฉบับลาสุด จํานวน 10 ฉบับ พรอมไฟลขอมูล 

จํานวน 1 ชุด 
10.2  หนังสือรับรองหรือยินยอมของสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ 
10.3  กําหนดเปดการเรียนการสอน 
10.4  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งและดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 
10.5  อ่ืน ๆ (ถามี) ............................................................................................. 

 
ลงชือ่...........................................................  ผูยื่นคําขอ 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรืออธกิารบดี 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

……………………………………….. 

1. ขอมูลสถาบันการศึกษา 

เปนขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของ         
การสื่อความหมาย 

หนวยงาน............................................................ภาควิชา....................................................................             
คณะ..............................................................มหาวิทยาลัย………..…………..…………………………. 

ท่ีอยู……………………………………………………..………………..……………………………………. 

โทรศัพท......................................................โทรสาร.............................................................................. 

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

ชื่อหลักสูตร(ไทย/อังกฤษ) …...............................................................……………………………………  

ชือ่ปริญญา(ไทย/อังกฤษ)...................................................................................................................... 

วิชาเอก(ไทย/อังกฤษ)........................................................................................................................... 

ขอการรับรองครัง้ท่ี............................ 

2. บุคลากรทางดานอาจารย  

2.1 อัตราสวนอาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุจํานวน ........ : .......... : .......... 

๒.๒ อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตร : นักศึกษาทุกชั้นปตลอดหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระบุจํานวน ....... : ........ 

2.3 อัตราสวนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติทางคลินิกตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ                      
สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย : นักศึกษา   ระบุจํานวน ....... : ........ 

๒.4  อาจารยประจําหลักสูตร    
 

ชื่อ เลขที่
ใบอนุญาต 

ประกอบโรค
ศิลปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา 

สถานภาพสมาชิกสมาคม
โสตสัมผัสวิทยาและการ
แกไขการพูดแหงประเทศ

ไทย 

อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
1………………………………. 
2…………………………… 
3…………………………… 

   

อาจารยประจํา (คณุวุฒิอ่ืน ๆ) 
1…………………………….. 
2………………………………. 
3……………………………… 
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ช่ือ 

เลขที่
ใบอนุญาต 

ประกอบโรค
ศิลปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา 

สถานภาพสมาชิกสมาคม
โสตสัมผัสวิทยาและการ
แกไขการพูดแหงประเทศ

ไทย 
อาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิสาขาการ
แกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 
1………………………………….. 
2…………………………………. 
3……………………………….. 

   

อาจารยพิเศษ(คุณวุฒิอ่ืน ๆ) 
1………………………………….. 
2…………………………………. 
3……………………………….. 

   

 

๒.5   ดานการพัฒนาอาจารย (แผนงานหรือโครงการ) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

3. หลักสูตร  

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา หรือแผนการรับนักศึกษา 

นักศึกษา 
ปการศึกษา

............ 
ปการศึกษา

............ 
ปการศึกษา

............ 
ปการศึกษา

............ 
ปการศึกษา

............ 
ช้ันปท่ี 1      
ช้ันปท่ี 2      
ช้ันปท่ี 3      
ช้ันปท่ี 4      

รวม      

โครงสรางหลักสูตร 

ช่ือปริญญา 
หนวยกิต 

รวม 
 

วิชา
ศึกษา
ท่ัวไป 

วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

 

วิชาชีพ (64 หนวยกิต) 
วิชาเลือกเสรี 

 วิชาแกน 
 

วิชาเอก 
 

ปริญญาตรี
.............................. 
 (ปรับปรุงครั้งสดุทาย 
พ.ศ. ………………) 
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 การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 375 ชั่วโมง  

ก. การสังเกตการณทางคลินิก        นอยกวา  มากกวา  เทากับ     25     ชั่วโมง 

 ข. การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก   นอยกวา  มากกวา  เทากับ   350     ชั่วโมง  

โดย  สาขาวิชาเอกแกไขการไดยิน 

  ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการไดยิน นอยกวา  มากกวา  เทากับ   325    ชัว่โมง 

  ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด    นอยกวา  มากกวา  เทากับ   25     ชัว่โมงหรือ 
สาขาวิชาเอก แกไขการพูด 

  ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด   นอยกวา  มากกวา  เทากับ  325   ชั่วโมง 

ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการไดยิน   นอยกวา  มากกวา  เทากับ   25    ชั่วโมง 

สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน   

ชื่อสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน).......................................................  
  คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

      ดานการแกไขการพูด     จํานวนผูปวยในคลินิกเฉลี่ย …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)............................................................ 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ชื่ออาจารย/ผูดูแล ……………………เลขท่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 

     ดานการแกไขการไดยิน    จํานวนผูปวยในคลินิกเฉลี่ย …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)........................................................... 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ชื่ออาจารย/ผูดูแล ……………………เลขท่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 

    อ่ืนๆ.......................................................... 

ชื่อสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน (โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน).......................................................  
  คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

      ดานการแกไขการพูด      จํานวนผูปวยในคลินิกเฉลี่ย …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดบัแรก)............................................................ 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ชื่ออาจารย/ผูดูแล ……………………เลขท่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 

     ดานการแกไขการไดยิน    จํานวนผูปวยในคลินิก เฉลี่ย…………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดบัแรก)............................................................. 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ชื่ออาจารย/ผูดูแล ……………………เลขท่ีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 

    อ่ืนๆ.......................................................... 
 
 
 

82 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะ



                                                 -4 - 

 

4. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
๔.๑ มีหนวยงานรับผิดชอบทําหนาท่ีดูแล สนับสนุน  และพัฒนานักศึกษาท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒ มีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน  เพ่ือติดตามความกาวหนาของการศึกษาชวยเหลือและปองกัน
แกไขปญหาการศึกษา  และปญหาอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.  อาคารสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณตรวจวินิจฉัยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย
สําหรับการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการและนันทนาการ     

 ๕.๑ มีอาคารสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอน/ หองปฏิบัติการ หองตรวจวินิจฉัย/ หองบําบัด
ทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 หองเรียน/หองปฏิบัติการ ระบุขนาดและจํานวน ................................................................. 

 ๕.๒ มีการจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับสวัสดิการ สโมสรนักศึกษาสถานท่ีสําหรับ กีฬาและนันทนาการอยาง
เพียงพอ 
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๕.๓  มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายและโสตทัศนูปกรณใหพรอม
และเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง  ๆ

 ระบุชื่อและจํานวน............................................................................ 

6. หองสมุด 
๖.๑   มีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักศึกษาและอาจารย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖.๒   มีเครื่องคอมพิวเตอรจัดไวในท่ีตางๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนขอมูลความรู      
       จากฐานขอมูลตางๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖.๓   มีการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักศึกษาไดใชเปนท่ีอานหนังสือ ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. การบริหารจัดการ 
๗.๑   ระบบการสรรหาหวัหนาหนวยงานและทีมผูบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.๒   แผนดําเนินการระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.๓   แผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗.๔   มีโครงสรางองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและจํานวนเหมาะสม   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน   
๘.๑   มีการวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน สถาบันไวชัดเจน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘.๒   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนระยะ เพ่ือประกันคุณภาพของผลผลิต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(......)    คําขอการรับรองสถาบันการศึกษา  
(......) แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาฯ 
(......)    หลักสูตรท่ีขอการรับรองฉบับลาสุด  
(......)    หนังสืออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย (ถามี) 
(......)    หนังสือรับรองสถาบันจากกระทรวงศึกษาธิการ   
(......) เอกสารรับรองสถานภาพสมาชิกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูด                           
           แหงประเทศไทย 
(......) แผนงานหรือโครงการพัฒนาอาจารย 
(......) หลักฐานวุฒิการศึกษาของอาจารยผูควบคุมการฝกภาคปฎิบัติ 
(......) โครงสรางการบรหิารขององคกร และระดับภาควิชา 
(......) แผนผังแสดงตําแหนงท่ีตั้งของหองตางๆ ท่ีใชในการจัดการศึกษา ไดแก รายละเอียด    
           ตามขอ 5 และ 6 
(......) หลักฐานแสดงระดับเสียงรบกวนสูงสุดท่ียอมรับได ในหองตรวจการไดยิน 
(......) แผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณ  
(.......)    อ่ืน ๆ (ถามี) 

10. อ่ืน ๆ (ถามี) 

…………………….……………..…………………………………………………………. 

……………………………..………………………………………………………….. 

…………………………………..………………………………………………………….. 
 
 

       ลงชื่อ...............................................................    ผูยื่นคําขอ 
(............................................................) 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา 

                  หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา  สาขากายอุปกรณ  
 

 อาศัยอํานาจตามขอ ๗ แหงประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ เร่ือง หลักเกณฑและแบบ
ประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขากาย
อุปกรณ พ.ศ. ๒๕๕5 เพื่อใหการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสาขากายอุปกรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงคขอการรับรอง ระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอมูลสถาบันการศึกษา 

เปนขอมูลท่ัวไปของสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญา สาขากายอุปกรณ 

มหาวทิยาลัย……………………………………………………………………………………… 

สถานท่ี…………………………………………………………………………………………….. 
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/หนวยบริการกายอุปกรณ ท่ีใชเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน………………………. 
 

สถานท่ีฝึกปฏิบตังิาน จํานวน (แหง่) 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั  

โรงพยาบาลศนูย์  

โรงพยาบาลทัว่ไป  

โรงพยาบาลชมุชน  

โรงพยาบาลเฉพาะทาง  

โรงพยาบาลเอกชน  

สถาบนั/ศนูย์/อ่ืนๆ  

รวม  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร.............................................................................................................. 
ปรัชญา วิสัยทัศนและ พันธกิจ ของหนวยงาน.......................................................................................... 
วัตถุประสงคของหลักสูตร   ................................................................................................................... 
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 ๒ 

๑.การเรียนการสอน 

๑.๑ หลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร/และแผนการศึกษาพรอมคําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชา หนวยกิตตามเกณฑ หนวยกิตของหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

(๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   -  กลุมวิชาภาษา 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนท่ีจัดเปน
วิชาศึกษาท่ัวไป) 

๑๕๓  หนวยกิต 

๓๐  หนวยกิต 

๑๐  หนวยกิต 

๙  หนวยกิต 

๑๑  หนวยกิต 

 

(๒)  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนท่ีจัดเปน
พ้ืนฐานวิชาชีพฯ) 

   -  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย 

   -  กลุมวิชาพ้ืนฐานดานกายอุปกรณ 

   -  กลุมวิชากายอุปกรณ 

๑๑๗  หนวยกิต 

๗  หนวยกิต 

 

๒๐  หนวยกิต 

๕  หนวยกิต 

๘๕  หนวยกิต 

 

(๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หนวยกิต  

 

สถานท่ีฝกปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร...................จํานวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง 

๑.๒  อาจารย 

อาจารย จํานวน วุฒิ 

ตรี โท เอก 

อาจารยประจําหลักสูตร     

อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางกายอุปกรณ มีใบ
ประกอบโรคศิลปะ 

    

อาจารยพิเศษ     

                     ก.   การสรรหาอาจารย............................................................................................ 
  ข.  การประเมินอาจารย………………………………………………………………… 
  ค.  การพัฒนาอาจารย ................................................................................... 

 ๑.๓  ปจจัยเก้ือหนุน 

ก.หองเรียนและอุปกรณการสอน................................................................................ 
ข.สื่อการศึกษาและหองสมุด...................................................................................... 
ค.การประเมินและปรับปรุง....................................................................................... 
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 ๓ 

๒. การวิจัย 

๒.๑  นโยบาย แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 

………………………………………………………………………………………………… 
๒.๒  การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย 
………………………………………………………………………………………………… 

๓. กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

๓.๑ แผนงานและกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………… 
๓.๒ การสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………... 
๓.๓ การประเมินและปรบัปรงุ 
………………………………...………………………………………………………………… 
๓.๔ มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
…………………………………………………………………………………………………... 

๔.  การบริการวิชาการ 

๔.๑ แผนงานและกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………...……… 
๔.๒ การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง 
………………………………………………………………………………………………….. 

๕.การบริหารจัดการ 

๕.๑ โครงสราง ระบบบริหารจัดการ และเปาหมายของสถาบัน 

………………………………………………………………………………………………….. 
๕.๒ การมีสวนรวมของบุคลากรของสถาบัน  
…………………………………………………………………………………………………... 
๕.๓ การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
………………………………………………………………………………………………….. 

๖.การประกันคุณภาพ 

๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

…………………………………………………………………………………………………... 
๖.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
…………………………………………………………………………………………………... 
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 ๔ 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑  หลักสูตรพรอมคําอธิบายรายวิชาท่ีไดรับการรับรองฉบับลาสุด จํานวน ๑๐ ฉบับ พรอมไฟลขอมูล 

จํานวน ๑ ชุด 
๒  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งและดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 
๓  อ่ืน ๆ (ถามี) ................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ...........................................................  ผูยื่นคําขอ 
 

ตําแหนงอธิการบดีหรือเทียบเทา 
   

วันท่ี.....        เดือน ...........              พ.ศ........ 
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คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปดสอน  
หลักสูตรปริญญา หรอืประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน  

 
ขอมูลสถาบันการศึกษา 

เปนขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่ท่ีเปดสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………. 

สถานที่ตั้ง………………………………………………วันที่ย่ืนคําขอ………………………. 

ช่ือหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 
ตลอด

หลักสูตร 
วิชาพื้นฐาน

ทั่วไป 
 สาขาการแพทยแผนจีน วิชาเลือกเสรี 

 

วิชาเฉพาะ
สาขา 

การฝก
ภาคปฏิบัติ 

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. …) 

 

    

ปริญญา........... 
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย พ.ศ. …) 

 

    

จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา 

ปการศึกษา ช้ันปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 รวม 
       
       
       
       

สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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1.คณุสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 

ปรัชญา ………………………………………………………………………..………. 

วิสัยทัศน ……………………………………………………………………………….. 

พันธกิจ …………………………………………………………………..…………….. 

        วัตถุประสงค   ...................................................................................................... 
2.  บุคลากรทางดานอาจารย 

   2.1 คุณวุฒิของอาจารย                 

 
ชื่ออาจารย 

เลขที่ใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศลิปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศกึษา 

ปที่จบ 
ตรี โท เอก 

อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิ หลักสูตร
ปริญญา หรือประกาศนยีบัตรเทียบเทา
ปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน 
1………………………………. 
2…………………………… 
3…………………………… 

    

อาจารยประจาํ (คณุวุฒิอ่ืน ๆ) 
1…………………………….. 
2………………………………. 
3……………………………… 

    

อาจารยพิเศษ 
1………………………………….. 
2…………………………………. 
3……………………………….. 

    

  2.2 การสรรหาอาจารย 
…………………………………………………………..…………………………………..…………….. 
  2.3 การประเมินอาจารย 
…………………………………………………………………………..……………….…………………. 
  2.4 การพัฒนาอาจารย
........................................................................................................................................... 

3.หลักสูตร  
  เนื้อหาครอบคลุมกลุมรายวิชาตอไปนี้ 

3.1 วิชาพื้นฐานทั่วไป    จํานวน……….หนวยกิต ประกอบดวย 
………………………………………………………………………………… 
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3.2  วิชาเฉพาะสาขา   จาํนวน............หนวยกิต  ประกอบดวย
.............................................................................................................. 

3.3 การฝกภาคปฏิบัติ     จํานวน.............หนวยกิต      ประกอบดวย 
………………………………………………………………………………         

      ระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติตลอดหลักสตูร................. 
จํานวนชั่วโมงที่ฝกภาคปฏิบัติ……………… 

3.4 วิชาเลือกเสร ีจํานวน...........หนวยกิต       
……………………………………………………………………………… 

4.  ระบบการดูแลนักศกึษา/ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

4.1 แผนงานและกิจกรรม 

………………………………………………………………. 
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

………………………………………………………………. 
4.3 การประเมินและปรับปรงุ 

…………………………………………………………………. 
4.4 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

……………………………………………………… 

5.  อาคารสถานที่ เครื่องมือและอปุกรณ 

 5.1  อาคารสถานที่   

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

 5.2 คลินิกการแพทยแผนจีน /หองปฏิบัติการทางการแพทยแผนจีน  

                (ระบุขอมูลการเปดใหบริการรักษา, สถานที่ตั้ง, แพทยประจําคลินิก, ผูเขารับบริการ, หลักฐาน
การขออนุญาตเปดคลินิก) 

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

          5.3 เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยแผนจีน (ระบุชื่อ / จํานวน) 

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

6.  หองสมุด/สื่อสารสนเทศ 

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

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

 
7.  การบรหิารจัดการ 

7.1 โครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการ  

…………………………………………………………………….. 
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7.2 การจัดทําแผนบริหารจัดการหลักสูตรและบุคคลากร 
………………………………………………………………………….. 

7.3 การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
…………………………………………………….. 
 

8. การประเมินคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน 

 8.1 ระบบการประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพ 

………………………………………………………………….. 
 8.2 การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

……………………………………………………………………………. 
9. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

9.1  หลักสูตรพรอมคาํอธิบายรายวชิาทีไ่ดรับการรับรองฉบับลาสุด จํานวน 10 ฉบับ พรอม
ไฟลขอมูล จํานวน 1 ชุด 

9.2  หนังสือรับรองหรือยินยอมของสถานที่ฝกภาคปฏิบัติ 
9.3  กําหนดเปดการเรียนการสอน 
9.4  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งและดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 
9.5  อื่น ๆ (ถามี) ............................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  ผูยื่นคําขอ 

 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรืออธกิารบด ี
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