หลักเกณฑ์ การรับรองความสามารถในการปฏิบัตงิ านของนักเซลล์วทิ ยา
โดยสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่ งประเทศไทย
(ปรับปรุ งจาก Certification Continuance Criteria for C.T. (IAC) by IAC)
หลังจากที่ผา่ นการสอบ proficiency test โดยสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทย และได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถครั้งแรกเป็ นเวลา 2 ปี แล้ว นักเซลล์วทิ ยายังคงได้รับการรับรองความสามารถ
นั้นต่อไปโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. เข้าสอบ proficiency test ใหม่เมื่อหมดวาระการรับรองและได้รับการรับรองต่ออีก 2 ปี หรื อ
2. เป็ นสมาชิกของสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทย และ ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเซลล์วทิ ยา 90
คะแนนภายในเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
คะแนนการศึกษาต่ อเนื่อง (Continuing Education Credit) พิจารณาดังต่ อไปนี้
I. การปฏิบตั ิงานทางเซลล์วทิ ยา
- ปฏิบตั ิงานเซลล์วทิ ยาเต็มเวลา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ได้ 25 คะแนน/ปี หรื อ
- ปฏิบตั ิงานเซลล์วทิ ยาไม่เต็มเวลารวมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ได้ 15 คะแนน/ปี
II. การเข้าร่ วมประชุมวิชาการทางเซลล์วทิ ยา
- การเข้าร่ วมประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทย และประชุมวิชาการ
ทางเซลล์วทิ ยาที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จากสมาคมฯ ก่อนการประชุม ฟังบรรยาย 1 ชม.ได้ 1 คะแนน ฝึ กปฏิบตั ิการ 1 ชม.ได้ 0.5 คะแนน
- การเข้าร่ วมประชุมวิชาการอื่นๆ ให้ส่งรายละเอียดให้คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องของ
สมาคมฯพิจารณา และ ได้คะแนนตามมติของอนุกรรมการฯ
III. การเป็ นวิทยากร และการสอนทางเซลล์วทิ ยา
- การเป็ นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทย และ
ประชุมวิชาการทางเซลล์วทิ ยาที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมตั ิคะแนน
การศึกษาต่อเนื่องจากสมาคมก่อนการประชุมบรรยาย 1 ชม.ได้ 3 คะแนนสอนปฏิบตั ิการ 1 ชม.ได้
1 คะแนน
- การเป็ นวิทยากรในการประชุมวิชาการอื่นๆ หรื อการสอนทางเซลล์วทิ ยาในหลักสู ตรต่าง ๆ ให้ส่ง
รายละเอียดให้คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องของสมาคมฯพิจารณา และ ได้คะแนนตามมติ
ของอนุกรรมการฯ
- การสอนผูม้ าฝึ กงาน บรรยาย 1 ชม 1 คะแนน ฝึ กปฏิบตั ิ 1 คะแนน/คน/วัน โดยต้องส่ งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและได้ไม่เกินปี ละ 10 คะแนน
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IV. กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ
- หนังสื อ ตารา 40 คะแนน สาหรับชื่อหนึ่ง 20 คะแนนสาหรับผูร้ ่ วมเขียน ๖ (co author)
- ดีพิมพ์บทความทางวิจยั ในวารสาร 20 คะแนนวารสารในประเทศ 30 คะแนน วารสารต่างประเทศ
โดยต้องเป็ นชื่อหนึ่ง ชื่อรองให้ครึ่ งหนึ่ง
- การเสนอผลงานด้วยวาจา หรื อโปสเตอร์ ภาษาไทย 15 คะแนน ภาษาต่างประเทศ 20 คะแนน ไม่
ระบุวา่ ต้องเป็ นชื่อหนึ่ง
- การเข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ หาร อนุกรรมการต่างๆ ที่ทางสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทย
แต่งตั้ง 10 คะแนน/วาระ(ไม่วา่ จะเป็ นกี่คณะก็ได้ 10 คะแนน)
- การเข้าร่ วมอ่านสไลด์ในโตรงการ QA ให้ 5 คะแนน/โครงการ (Pap, NonGyne) ต้องมีหลักฐาน
ประกอบ
- การดาเนินกิจกรรมทางวิชาการเซลล์วทิ ยาภายในหน่วยงาน 5 คะแนน/ปี ต้องส่ งหลักฐาน
ประกอบ
ผูท้ ี่ได้รับการรับรองความสามารถติดต่อกัน 12 ปี และยังคงปฏิบตั ิงานทางเซลล์วทิ ยาอย่างต่อเนื่องจะ
ได้รับการรับรองความสามารถต่อไปโดยไม่ตอ้ งเก็บคะแนนหรื อสอบใหม่ แต่ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมาคมเซลล์วทิ ยา
ต่อเนื่องทุกปี
ข้ อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการการศึกษาต่ อเนื่อง
- หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถโดยใช้วธิ ี การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเซลล์วทิ ยา 90 คะแนน
ภายในระยะเวลาเวลา 2 ปี จะเริ่ มใช้หลังจากการจัดสอบ proficiency test ครั้งต่อไป (ในวันที่ 5 มีนาคม
2553)ผูท้ ี่สามารถใช้หลักเกณฑ์น้ ีได้ตอ้ งเป็ นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง (active member) ของสมาคมเซลล์วทิ ยา
แห่งประเทศไทย หากขาดการต่ออายุสมาชิกจะไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์น้ ีได้
- เนื่องจากการรับรองความสามารถครั้งที่แล้วซึ่ งจัดสอบในปี 2550 จะหมดอายุภายในปี 2552 นี้ และครั้ง
ก่อนหน้านั้นหมดอายุไปแล้วคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องของสมาคมฯ มีมติให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทาง
เซลล์วทิ ยาที่สอบผ่านproficiency test ก่อนปี 2553 ได้รับการรับรองความสามารถจนถึงวาระการสอบครั้ง
ต่อไป คือ 5 มีนาคม 2553 หลังจากนั้นจะหมดอายุ ซึ่ งจะได้รับการรับรองใหม่โดย
1. การเข้าสอบproficiency test ใหม่ หรื อ
2. ได้รับอนุมตั ิการรับรองความสามารถเป็ นกรณี พิเศษโดยการแสดงความเป็ น active member ด้วยการ
สมัครหรื อต่ออายุการเป็ นสมาชิกสมาคมเซลล์วทิ ยาแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมวาระปี 2553-2554
ซึ่ งจะได้รับการรับรองความสามารถต่อไปอีกเป็ นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจึงจะใช้หลักเกณฑ์การรับรอง
ความสามารถโดยใช้วธิ ี การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเซลล์วทิ ยา 90 คะแนนภายในระยะเวลา
เวลา 2 ปี ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ดา้ นบน
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