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สวนที่ 1 การแบงประเภทกิจกรรมและการกําหนดจํานวนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
การแบงกลุมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ปรับเปลี่ยนตามสถานะของผูทํากิจกรรม ดังนี้
กลุมที่ 1 ผูรับความรู ผูทํากิจกรรมเปนผูรับความรูจากงานประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ฝกอบรม อภิปรายหมู กิจกรรมสโมสรวารสาร การประชุมวิช าการภายในหน วยงาน การประชุมวิชาการระหวางหนวยงาน
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการเผยแพรความรูท างสัตวแพทย
1.1 ผูเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม อภิปรายหมู กิจกรรมสโมสร
วารสาร การประชุมวิชาการภายในหนวยงาน การประชุมวิชาการระหวางหนวยงาน การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆที่มี
การเผยแพรความรู
หลักการคิดหนวยกิต ผูเขารวมกิจกรรม ไดรับ 1 หนวยกิตตอ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ตองไมเกิน 9 หนวยกิตตอวัน ไมเกิน 30
หนวยกิตตอกิจกรรม กิจกรรมที่ใชเวลามากกวา30นาทีขึ้นไป คิดเปน 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ ผูเขารวมกิจกรรมสโมสรวารสาร ทั้งผูบรรยาย และผูเขารวมไดรับ 1 หนวยกิตตอ 1 ชั่วโมงเทากัน
ทั้งนี้ ผูเขารวมกิจกรรมการเผยแพรความรูท ี่ไมใชสาขาสัตวแพทยศาสตร แตเปนศาสตรที่เกี่ยวของ ไดรับหนวยกิตสูง
สุด ไมเกิน 20 หนวยกิตตอรอบใบอนุญาต และกิจกรรมการเผยแพรความรูในศาสตรที่เกี่ยวของที่ไดรับการอนุมัตินั้น ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยเทานั้น
กลุมที่ 2 ผูเผยแพรความรู เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมเปนผูเผยแพรความรูจากการเปนวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม อภิปรายหมู รวมถึงเปนผูนําเสนอผลงานทางวิชาการ ผู ตีพิมพบทความ
ทางวิชาการ ผูผลิตตํารา ผูผลิตสื่อการเรียน และผูออกขอสอบที่ไดรับการอนุมัติจากศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
2.1 วิทยากรบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา การฝกอบรม อภิปรายหมู การบรรยายพิเศษ สโมสรวารสาร
การประชุมวิชาการภายในหนวยงาน และการประชุมวิชาการระหวางหนวยงาน ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะตองเปนสถาบันที่ไดรับ
การรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
หลักการคิดหนวยกิต วิทยากรบรรยายไดรับ 5 หนวยกิตตอการบรรยาย 1 เรื่อง ทั้งนี้ตองไมเกิน 15 หนวยกิตตอวัน
และไมเกิน 30 หนวยกิตตอกิจกรรม
2.2 วิทยากรปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมภาคปฏิบัติการในการประชุมวิชาการ การสัมมนา
การฝกอบรม
หลักการคิดหนวยกิต วิทยากรปฏิบัติการไดรับ 2 หนวยกิตตอ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ตองไมเกิน 15 หนวยกิตตอวัน และไม
เกิน 30 หนวยกิตตอกิจกรรม
2.3 ผูนําเสนอผลงานวิชาการ โดยการนําเสนอปากเปลา หรือนําเสนอโปสเตอรในงานประชุมวิชาการ งานสัมมนา
วิชาการ
หลักการคิดหนวยกิต ผูนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ไดรับ 5 หนวยกิตตอเรื่อง และผูนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ ไดรับ 10 หนวยกิตตอเรื่อง
2.4 การตีพิมพบทความ ผลงานวิจัย หรือกรณีศึกษาในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการ
เขียนบทความสําหรับจัดทําชุดคําถามคําตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู และแบบทดสอบออนไลน (e-Learning)
หลักการคิดหนวยกิต
- การตีพิมพบทความที่ไมอยูในฐาน TCI (Thai Citation Index) เชน นิตยสาร วารสาร ไดรับ 5 หนวยกิตตอเรื่อง
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- การตีพิมพบทความที่อยูในฐานขอมูล TCI ระดับชาติ ไดรับ 10 หนวยกิตตอเรื่อง
- การตีพิมพ บทความที่ อยูในฐานขอมูล TCI ระดับ นานาชาติ ไดรั บ 20 หนว ยกิต ตอเรื่ อง โดยใชเกณฑฐานขอมู ล
Scopus
- การเขียนบทความสําหรับจัดทําชุดคําถามคําตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู บทความวิชาการในนิตยสารหรือวารสาร
เพื่อการศึกษาดวยตนเอง บทความวิชาการจัดแสดงบนบอรด กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน (e-Learning) ที่ไดรับการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิเปนที่เรียบรอย ไดรับ 10 หนวยกิตตอเรื่อง
ทั้งนี้ ผูเขียนบทความชื่อแรก และชื่อรอง ไดคะแนนเทากัน
2.5 การผลิตตํารา ซึ่งตองมีจํานวน 100 หนาขึ้นไป
หลักการคิดหนวยกิต ผูผลิตตําราความยาว 100 – 200 หนา ไดรับ 50 หนวยกิตตอเลม ผูผลิตตําราความยาว 201
หนาขึ้นไป ไดรับ 100 หนวยกิตตอเลม
2.6 การผลิตสื่อการเรียน วีดีทัศน สื่อวิชาการ
หลักการคิดหนวยกิต ไดรับ 10 – 100 หนวยกิตตอผลงาน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ศูนยการศึกษา
ตอเนื่องทางสัตวแพทย
2.7 ผู ออกข อสอบ ของวิ ท ยาลั ย วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ชํ า นาญการแห ง ประเทศไทย และศู น ย ป ระเมิ น ความรู
ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย (ศ.ป.สพ.) โดยหน วยงานเปนผู ยื่นขอกิจกรรมและผูไดรั บ
หนวยกิตจะตองเคยผานการอบรมการออกขอสอบของศ.ป.สพ.มาแลวเทานั้น
หลักการคิดหนวยกิต ไดรับ 1 หนว ยกิตตอขอสอบ 1 ขอ ทั้ งนี้ใหปรับเปลี่ยนไดตามดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ
ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
กลุมที่ 3 ผูศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมเปนผูศึกษาเรียนรู ทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา การศึกษาระดับ
หลังปริญญาเอก และการศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากการทําแบบทดสอบ ไดแก ชุดคําถามคําตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู
กิจกรรมแบบทดสอบออนไลน (e-Learning) บทความวิชาการและชุดคําถามในนิตยสารหรือวารสาร บทความวิชาการที่ศูนย
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยใหการรับรอง การเรียนหลักสูตรผานระบบเครือขาย (Online course)
3.1 กิจกรรมการศึกษาดวยตนเอง (Self-learning) เปนกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองจากการอานบทความและ
ตอบคําถามในวารสารหรือชุดคําถามคําตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู หรือบทความพิเศษที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
ใหการรับรองแลว รวมทั้งเปนกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง
สัตวแพทยใหการรับรองแลว
หลักการคิดหนวยกิต
- การตอบชุดคําถามจากวารสาร นิตยสาร ชุดคําถามคําตอบเพื่อการเพิ่มพูนความรู ไดรับ 1 หนวยกิตตอเรื่อง
- การตอบชุ ด คํ าถามผ านสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิก ส ที่ เป น เรื่ องสั้ น ได รั บ 1 หน ว ยกิ ต ตอเรื่อง การตอบชุด คํ าถามผานสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนเรื่องยาวไดรับ 3 หนวยกิตตอเรื่อง
- การตอบชุดคําถามผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตางประเทศที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่ องทางสัตว
แพทย ไดรับ 1 หนวยกิตตอ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ตองไมเกิน 6 หนวยกิตตอวัน และไมเกิน 20 หนวยกิตตอป
3.2 กิจกรรมการเพิ่มพูนความรูจากการศึกษาตอ ในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
และวุ ฒิบั ตรของวิ ทยาลั ยวิ ชาชี พการสัต วแพทยชํ านาญการแห งประเทศไทย (วสพท.) ในสาขาวิช าสั ตวแพทยศาสตรห รื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพการสัตวแพทย ทั้งนี้ หากเปนศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ใหขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
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หลั ก การคิ ด หน ว ยกิ ต ได รั บ 15 หน ว ยกิ ต ต อภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รขอได ไ ม เ กิ น 2 ภาค
การศึก ษา ระดับ ปริ ญญาโท ขอไดไ มเ กิน 4 ภาคการศึ กษา ระดับ ปริญ ญาเอกและวุ ฒิบั ตรของวสพท.ขอไดไม เกิ น 6 ภาค
การศึกษา
กลุมที่ 4 กิจกรรมอื่นๆ เปนกิจกรรมที่ไมสามารถจัดเขากลุมที่ 1 หรือ กลุมที่ 2 หรือ กลุมที่ 3 ได
4.1 กิจกรรมบริหารงานดานวิชาชีพการสัตวแพทย เกี่ยวของในการบริหารงานดานวิชาชีพการสัตวแพทยซึ่งไดรับ
มอบหมายเปน กรณีพิ เ ศษ หรื อเฉพาะกรณีที่ ผู เ ขาร ว มกิ จ กรรมใช ความรูความสามารถทางด านสั ต วแพทย ในการบริ ห าร
กิจกรรม โดยมิใชเปนงานประจําตามหนาที่ของตนโดยปกติ
หลักการคิดหนวยกิต กิจกรรมระดับชาติไดรับ 5 หนวยกิตตอกิจกรรม กิจกรรมระดับนานาชาติไดรับ 10 หนวยกิต
ตอกิ จ กรรม ทั้ ง นี้ต องไม เ กิ น 20 หน ว ยกิ ต ต อป โดยกิ จ กรรมที่พิ จ ารณารั บรองหน ว ยกิต ใหเ ป น ไปตามดุ ล ยพินิ จ ของ
คณะกรรมการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
4.2 กิ จ กรรมการบริ ก ารสาธารณะที่ พั ฒ นาวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย เป น กิ จ กรรมที่ ผู เ ข า ร ว มใช ค วามรู
ความสามารถทางด านวิ ชาชี พการสั ต วแพทย ในการเขาร วมกิ จกรรมเพื่อบริก ารแกส าธารณะ ทั้ง นี้ ตองไม ไ ดเ ป นการร ว ม
กิจกรรมตามหนาที่ซึ่งสมาชิกผูนั้นปฏิบัติอยูเปนปกติ
หลักการคิดหนวยกิต กิจกรรมระดับชาติไดรับ 1 หนวยกิตตอชั่วโมง กิจกรรมระดับนานาชาติไดรับ 2 หนวยกิตตอ
ชั่วโมง ทั้ง นี้กิจกรรมระดับชาติตองไมเกิน 6 หนวยกิตต อกิจกรรม และกิจกรรมระดับนานาชาติตองไมเกิน 12 หนวยกิตต อ
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่พิจารณารับรองหนวยกิต ใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทย
4.3 กิจกรรมสัตวแพทยอาวุโส เปนกิจกรรมดานวิชาชีพการสัตวแพทยสําหรับสัตวแพทยอาวุโสผูมีอายุตั้งแต 55 ป
ขึ้นไป โดยนําเสนอเปนเอกสารเชิงวิชาการเกี่ยวของกับประสบการณการทํางานหรือบทความที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
กอใหเกิดแนวคิดใหมทางดานวิชาชีพการสัตวแพทย
หลักการคิดหนวยกิต กิจกรรมบทความสัตวแพทยอาวุโสที่เปนประสบการณการทํางานที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
สัตวแพทยไดรับ 50 หนวยกิตตอกิจกรรม และกิจกรรมบทความสัตวแพทยอาวุโสที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนไดรับ 100
หนวยกิตตอกิจกรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝายวิชาการของศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
ทั้งนี้ กิจกรรมอื่ น ๆ ที่น อกเหนือจากนี้ ใหเ ปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการศู นยการศึก ษาต อเนื่องทางสัต ว
แพทย
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ตารางที่ 1 สรุปการแบงประเภทกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
กลุม

สถานะ

1

1.1

(ผูรับ
ความรู)

ความรู

ผูเขารวมกิจกรรมให

รหัสกิจกรรมเดิม

101-108,
203

หลักการ

201- 1 ชั่วโมง= 1 หนวยกิต

หมายเหตุ

- ไมเกิน 9 หนวยกิต/วัน
- ไมเกิน

30

หนวยกิต/

รูปแบบกิจกรรมคือ การประชุม สัมมนา
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การฝกอบรม

Journal club

กิจกรรม

2

2.1

(ผูเผยแพร
ความรู)

เสวนา อภิปรายหมู สโมสร
วารสาร

วิทยากรบรรยาย

2.2 วิทยากรปฏิบัตกิ าร

2.3

101-105,107-108, 5 หนวยกิต/เรือ่ ง
201-203
106

2 หนวยกิต/ชั่วโมง

5

ผูนําเสนอผลงาน

วิชาการ

หนวยกิต/เรือ่ ง

(ระดับชาติ)

10

ชื่อหลักและชือ่ รอง ไดหนวย
กิตเทากัน

หนวยกิต/เรือ่ ง

(ระดับนานาชาติ)

2.4 การตีพิมพบทความ

301-304

5 หนวยกิต/เรือ่ ง

TCI (Thai
Citation Index) เชน
ไมอยูในฐาน
นิตยสาร

307-308

10

หนวยกิต/เรือ่ ง

อยูในฐานขอมูล TCI

(ระดับชาติ)

20

หนวยกิต/เรือ่ ง

ใชเกณฑฐานขอมูล Scopus

(ระดับนานาชาติ)

2.5 การผลิตตํารา

306

2.6 การผลิตสื่อการเรียน 306

10 หนวยกิต/เรื่อง (E- เรื่องสั้น/เรือ่ งยาวไดเทากัน
learning)
50 หนวยกิต/เรือ่ ง ขึ้นกับสัดสวนการรวมงาน
(เอกสารยืนยัน)
(100-200 หนา)
100 หนวยกิต/เรือ่ ง
(>200 หนา)
10-100 หนวยกิต/ผลงาน

ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการศ.ศ.สพ.

ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการศ.ศ.สพ.

2.7 ผูออกขอสอบ

วิทยาลัยวิชาชีพ

1 หนวยกิต/ขอ

ศูนยประเมินฯ

3
(ผูศึกษา)

กิจกรรมการศึกษาดวย
ตนเอง

ยื่นโดยหนวยงานเทานั้น

เฉพาะผูผา นการอบรมเทานั้น

307

1 หนวยกิต/เรื่อง

308

e-Learning ในประเทศ

การตอบชุดคําถาม

ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการศ.ศ.สพ.

5

กลุม

สถานะ

รหัสกิจกรรมเดิม

หลักการ

หมายเหตุ

เรื่องสั้น 1 หนวยกิต/เรื่อง
เรื่องยาว 3 หนวยกิต/เรือ่ ง

กิจกรรมการศึกษาหลัง
ระดับปริญญาตรีในสาขา
สัตวแพทยศาสตร

309 (หลังปริญญา)

เรียนทางไกล
ตางประเทศ

ไมเกิน 6 หนวยกิต/วัน

1 ชั่วโมง= 1 หนวยกิต

ไมเกิน 20 หนวยกิต/ป

15 หนวยกิต/ภาคเรียน

ประกาศนียบัตร ไมเกิน

2

ภาคการศึกษา
ปริญญาโท ไมเกิน

4

ภาค

การศึกษาในสาขาวิชาศาสตรอื่นที่
เกี่ยวของ
ใหขึ้นกับดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการศูนยการศึกษาตอเนือ่ ง
ทางสัตวแพทย

การศึกษา
ปริญญาเอกและ วว. ไมเกิน

6
4

กิจกรรมอื่น ๆ

310 บริหารงานวิชาชีพ 5

หนวยกิต/กรรมการ

ภาคการศึกษา

ไมเกิน 20 หนวยกิต/ป

(ชาติ)

10

พิจารณาโดยคณะกรรมการศูนย
การศึกษาตอเนือ่ งทางสัตวแพทย

หนวยกิต/

กรรมการ (นานาชาติ)

311 บริการงานวิชาชีพ 1

หนวยกิต/ชั่วโมง

ไมเกิน 6 หนวยกิต/กิจกรรม

หนวยกิต/ชั่วโมง

ไมเกิน 12 หนวยกิต/กิจกรรม

(ชาติ)

2
312 สัตวแพทยอาวุโส

(นานาชาติ)
บทความสัตวแพทยอาวุโสทีเ่ ปนประสบการณทาํ งานที่เปน
ประโยชนตอ วิชาชีพสัตวแพทย 50 หนวยกิต

บทความสัตวแพทยอาวุโสที่มหี ลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนทางดานวิชาชีพการสัตวแพทย 100 หนวยกิต

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฝาย
วิชาการ ของศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง
สัตวแพทย
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สวนที่ 2 ขั้นตอนการขอหนวยกิตจากกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯรายบุคคล
และการขอรับรองกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯของสถาบันหลัก สถาบันสมทบ
การขอหนวยกิตจากกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯรายบุคคล
เงื่อนไขการขอหนวยกิตรายบุคคล
1. เปนสัตวแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชั้น 1
2. มีความประสงคจะขอหนวยกิตรายบุคคลจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
3. กิจกรรมที่ยื่นขอเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรอบใบอนุญาตปจจุบัน หากอยูเกินรอบใบอนุญาตปจจุบัน ตองเขียนแบบคํา
ขอโอนยายหนวยกิตรายบุคคลดวย
4.ไมเป นผูคางจายคาธรรมเนี ยมในการขอกิจกรรมหน วยกิตรายบุคคล (หากมีคาธรรมเนียมคางจาย ใหชําระใหเรียบรอย
กอน)
ขั้นตอนการขอหนวยกิตรายบุคคล
1. ผูยื่นขอหนวยกิต กรอกขอมู ลในแบบคําขอหนวยกิตรายบุคคล (แบบ005-2) พรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบคําขอ
หนวยกิต พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกฉบับ ในชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.1 ติดตอดวยตนเอง ที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย (ศ.ศ.สพ.) ในเวลาทําการ วันจันทรถึงศุกร เวลา 8.30
น. ถึง 16.30 น.
1.2 สงเอกสารทาง อีเมล: vetcce@vetcouncil.or.th
1.3 สงเอกสารทางโทรสารที่หมายเลข 02-017-0709 ระบุสงถึงหนวยงานศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
1.4 สงเอกสารทางไปรษณีย ที่อยู ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สํานักสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู 1
ถนนนครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขอ และเอกสารหลักฐานที่ตองใชทั้งหมด
2.1 หากแบบคําขอ และเอกสารหลักฐาน ถูกตองและครบถวน ผูยื่นขอจะไดรับการแจงกลับวาไดรับเอกสารถูกตอง
และครบถวน ภายใน 3 วัน ทางโทรศัพท หรืออีเมลตามที่ระบุไวในแบบคําขอหนวยกิตรายบุคคล
2.2 หากแบบคําขอ และเอกสารหลั กฐาน ไมถูกตองและครบถวน ผู ยื่นขอจะไดรับการติดตอกลับตามหมายเลข
โทรศัพท หรือ อีเมล ที่ไดแจงไวตามใบคําขอ และผูยื่นขอจะตองแกไขใหถูกตองและครบถวนภายใน 15 วัน หากพนกําหนดดังกลาว ผู
ยื่นขอจะตองทําการยื่นเอกสารทั้งหมดใหม
3. ผูจัดการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย พิจารณารูปแบบกิจกรรม
- หากไมเขาเกณฑใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
- หากเขาเกณฑ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยออกใบรับรองกิจกรรมใหกับผูยื่นขอหนวยกิตภายใน 10 วัน หลังไดรับ
และตรวจสอบเอกสารครบถวน โดยแจงคาธรรมเนียมทางโทรศัพทหรืออีเมล ที่ระบุไวในใบคําขอ หลังออกใบรับรองกิจกรรมไมเกิน 5
วัน
4. ผูขอ ชําระคาธรรมเนียมและสงหลักฐานการชําระเงิน ภายใน 30 วัน หลังออกใบรับรองกิจกรรม
5. ผูยื่นชําระเงินคาธรรมเนียมผานชองทางใด ชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
5.1 ชําระเงินสด ที่ฝายการเงิน สัตวแพทยสภา
5.2 โอนเงินผานธนาคาร
5.3 บริการชําระเงินเคานเตอรเซอรวิส
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และสงหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ทาง อีเมล หรือแฟกซ หรือ จดหมาย
6. อัตราคาธรรมเนียม ในการขอหนวยกิตรายบุคคล
- 1-5 หนวยกิตแรก 50 บาท
- หนวยกิตที่ 6 เปนตนไป หนวยกิตละ 10 บาท
7. ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลหลักฐานการชําระเงิน
7.1 หากพบวาถูกตอง ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย จะบันทึกคะแนนในระบบของสมาชิกภายใน 7 วัน หลัง
ไดรับเอกสารการชําระเงิน
7.2 หากไมถูกตอง เจาหนาที่จะติดตอกลับภายใน 3 วัน หลังจากที่เจาหนาที่ไดรับ
เอกสารการชําระเงิน
8. หนวยกิตที่ไดรับในแตละกิจกรรมตาม ตารางที่ 1
9. ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ออกใบเสร็จผูยื่นขอ ภายใน 14 วัน หลังไดรับเอกสารการชําระเงิน ผูยื่นขอสามารถ
รับใบเสร็จไดที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ตามวันและเวลาทําการ
10. หากกิจกรรมที่ยื่นขอหนวยกิตแลว ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาตอเนื่องฯเรียบรอย ผูยื่นขอ
มีความประสงคจะยกเลิกการยื่นขอหนวยกิตในกิจกรรมนั้น มีคาธรรมเนียมในการยกเลิก กิจกรรมละ 300 บาท ตามประกาศ ศ.ศ.สพ.
ที่ 2/2557 เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการพิจารณากิจกรรม กรณียกเลิกการขอหนวยกิตรายบุคคล
ขั้นตอนการขอหนวยกิตรายบุคคล
สมาชิก

ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ

ยื่นเอกสาร ใบขอหนวยกิตรายบุคคล(แบบ
005-2) และเอกสารหลักฐานใหครบถวน

ไมครบถวน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ไมเกิน 2 วัน

ครบถวน
ไมเกิน 3 วัน

พิจารณาหนวยกิต
ไมเกิน 7 วัน
ออกใบรับรองกิจกรรม แจงคาธรรมเนียม
แจงที่ประชุมคณะกรรมการศ.ศ.สพ.เพื่อทราบ

(หากไมชําระเงินภายใน 30 วันจะ
ทําการยกเลิกกิจกรรมที่ยื่นขอ)

ไมเกิน 30 วัน
ไดรับหลักฐานการชําระเงิน
ไมเกิน 7 วัน

ขึ้นคะแนนในระบบ

8

การขอรับรองกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯของสถาบันหลัก สถาบันสมทบ
1. ผู ประสานงานสถาบัน ยื่น เอกสารขอจั ดกิ จกรรมของสถาบั น ประกอบดว ย ใบขอจั ดกิ จกรรมสํ าหรับ สถาบั น และ
เอกสารรายละเอียดโครงการ หลักฐานการชําระเงิน กอนที่เริ่มจัดกิจกรรมอยางนอย 15 วันทําการ โดยเอกสารรายละเอียด
โครงการระบุขอมูลดังนี้
1.1 ชื่อกิจกรรม วัน เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม
1.2 กิจกรรมที่มีกําหนดการ ตองมีรายละเอียด ชวงเวลา หัวขอ และรายชื่อวิทยากร ในแตละคาบ
และการยื่นขอกิจกรรมฯ กอนวันจัดกิจกรรมนอยกวา 5 วันทําการ ทางศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยไมขอรับ
พิจารณาทุกกรณี
2. เจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
2.1 หากเอกสารการขอครบถวน ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย จะพิจารณาคุณสมบัติของกิจกรรมภายใน
15 วัน หลังไดรับเอกสารครบถวน
2.2 กรณี คุณสมบัติ ของกิจกรรมครบถ วนเขาหลักเกณฑ ทางศูนยการศึกษาต อเนื่ องทางสัตวแพทยจะแจ งรหั ส
กิ จ กรรม หน วยกิ ต ที่ ได รั บ และค าธรรมเนี ยมกิ จกรรม กลั บ ไปยั ง สถาบั น หลั ก สถาบั น สมทบ ภายใน 7 วั น ทํ าการ และแจ ง
คณะกรรมการ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย และ
ใหสถาบันทําการชําระคาธรรมเนียม ดังนี้
1) คารับรองหลักสูตรกิจกรรมฯ ของทางสถาบันหลัก/สมทบ
การจัดกิจกรรม ตั้งแต 30 นาที แตไมเกิน 3 ชั่วโมง ตอ วัน (คิดคาธรรมเนียม 500 บาท ตอ วัน )
การจัดกิจกรรม ตั้งแต 3 ชั่วโมง แตไมเกิน 9 ชั่วโมง ตอ วัน (คิดคาธรรมเนียม 1,000 บาท ตอ วัน)
2) คารับรองหนวยกิตผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม (โดยประมาณการ) คูณ 10 บาท
หากมีจํานวนผูเขารวมประชุมจริง มากกวา จํานวนที่ประมาณการใหจายสวนตางเพิ่มเติมภายหลัง
3) กรณียื่นขอฯ กอนวันจัดงาน นอยกวา 15 วัน ทําการ ตองจายคาธรรมเนียมการขอจัดกิจกรรมกรณีเรงดวนเพิ่มเติม
1,000 บาทตอกิจกรรม
โดยชําระเงินคาธรรมเนียมผานชองทางใด ชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ชําระเงินสด ที่ฝายการเงิน สัตวแพทยสภา

- โอนเงินผานธนาคาร
-

บริการชําระเงินเคานเตอรเซอรวิส

ทั้งนี้ หากสถาบันชําระคาธรรมเนียมเกิน ทาง ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยจะไมคืนเงินในทุกกรณี
2.3 กรณีมีขอสงสัยในการรับรองกิจกรรมฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยใน
การไมรับพิจารณา และนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยเพื่อพิจารณา
2.4 ศู นย การศึ กษาตอเนื่ องทางสัตวแพทย ออกใบรับรองกิ จกรรมและนํ าขึ้ นในระบบสมาชิ กของสั ตวแพทยสภา
ภายใน 7 วัน หลังผานมติที่ประชุมกรรมการ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
3. สถาบันกรอกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมในระบบฯ ภายใน 15 วัน หลังวันสุดทายที่จัดกิจกรรม หากสถาบันกรอกรายชื่อ
ในระบบฯ ภายหลังจากชวงเวลาที่ระบุให ทางสถาบันตองแจงการบันทึกขอมูลในระบบฯ กลับมาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทย ทางโทรศัพท หรือ อีเมล ศูนยการศึกษาตอเนื่องฯจึงจะดําเนินการตอในขั้นตอนถัดไป
4. สถาบันสงหลักฐานการเขารวมกิจกรรม(ตัวจริง) เชน ใบลงลายมือชื่อของผูเขารวมกิจกรรม มาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ทางสัตวแพทย สํานักสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู 1 ถนนนครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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5. ศูนย การศึ กษาตอเนื่ องทางสั ตวแพทย ตรวจสอบความถูก ต องของเอกสารเช น ความถู กต องของรายชื่ อผู เ ขาร ว ม
กิจกรรมในระบบ กับใบลงลายมือชื่อตัวจริง เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หลังจากไดรับเอกสาร ที่ระบุไวในขอที่ 5
6. หากเอกสาร ถูกตอง ครบถวน หนวยกิตจะขึ้นในระบบฯ หลังจากวันที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น ภายใน 3 วัน
หากเอกสาร ไมถู กตอง ครบถวน ผูยื่นขอจะไดรับการติดตอกลับตามหมายเลขโทรศั พท หรือ อีเมล ตามที่ไดขอมูลการ
ติดตอของสถาบันไว
7. หากมีการยื่นขอจัดกิจกรรม และได ผานที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย แล ว
สถาบันมีความประสงคจะยกเลิก การยื่นขอจัดกิจกรรม มีคาธรรมเนียมในการยกเลิก กิจกรรมละ 1,000 บาท ตามประกาศ ศูนย
การศึ กษาต อเนื่ องทางสั ตวแพทย ที่ 1/2553 เรื่ อง การกํ าหนดค าธรรมเนี ยมการพิ จารณากิ จกรรมกรณี ยกเลิ กการจั ดกิ จกรรม
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย

ขั้นตอนการขอจัดกิจกรรมของสถาบันหลัก และสถาบันสมทบ
กอนวันจัดกิจกรรม
สถาบัน

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ

กรอกใบขอจัดกิจกรรม และสงเอกสารตาง ๆ
- รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
- กําหนดการ รายชื่อวิทยากร

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ไมครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

ถูกตอง
ครบถวน
ไมเกิน 14 วัน
ผูจัดการ ศ.ศ.สพ.ตรวจคุณสมบัติกิจกรรม
เขาหลักเกณฑ
ไมเกิน 7 วัน

เพื่อทราบ

ออกใบรับรองกิจกรรมใหสถาบัน
ไมเกิน 7 วัน

สถาบันชําระคาธรรมเนียมหลังอนุมตั ิกิจกรรม

ออกใบเสร็จ

กรณีมีขอสงสัย

ไมเกิน 45 วัน

เพื่อพิจารณา

เขาที่ประชุมกรรมการ
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ทางสัตวแพทย
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หลังวันจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น

สถาบัน

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ

สถาบันจัดกิจกรรมแลว
ไมเกิน 15 วัน นับจากวันจัดกิจกรรม

กรอกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมในระบบ

ไมเกิน 5วัน

เจาหนาที่ตรวจสอบรายชื่อในระบบและ
ตรวจสอบคาธรรมเนียมที่ตองชําระ
เพิ่มเติม
ไมเกิน 15 วัน

สถาบันชําระเงินเพิ่มเติม

ศ.ศ.สพ. ไดรบั หลักฐานการชําระเงิน
เพิ่มเติม และเอกสารใบรายชื่อตัวจริง

ไมเกิน 2 วัน

- ออกใบเสร็จรับเงิน(กรณีชําระเพิ่มเติม)
- หนวยกิตเพิ่มในระบบผูเขารวมกิจกรรม
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สวนที่ 3 หลักเกณฑและขั้นตอนในการรับรองสถานภาพสถาบัน
เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
สถาบัน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สถาบันหลัก
2. สถาบันสมทบ
1. สถาบันหลัก
คุณสมบัติของสถาบันหลัก
1. เปนสถาบันการสอนและฝกอบรมทางสัตวแพทยศาสตร โดยไดรับการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา
หรือเปนองคกรวิชาชีพหลัก
2. มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยไดเปนประจํา โดยรวมถึงการจัดการประชุม
วิชาการทางสัตวแพทยประจําป
3. มีการจัดทําวารสารหรือสื่อทางวิชาการของสถาบันสําหรับใชในกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
4. มีหนวยงานหรือฝาย หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
โดยคณะกรรมการตองเปนสัตวแพทย ผูเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา อยางนอย 1 คน
5. สถาบั นหลักที่ไดรับการรับรองจากศูนย การศึกษาตอเนื่ องทางสัตวแพทยแลว หากไมขาดคุณสมบัติ และ
ปฏิบัติตามหนาที่หลัก จะมีอายุตลอดชีพ
หนาที่หลักของสถาบันหลัก
1.จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยอยางทั่วถึงในหลายรูปแบบ
และมีการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการของกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้ง
จากผูเ ขารวมกิจกรรมเพื่อใหกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่องที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน
2.แจงแผนงานประจําปตอ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
3.ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยทุกครั้ง ผูจัดกิจกรรมตองสงรายละเอียดของกิจกรรม และ
ระยะเวลาดํ าเนินกิ จกรรมให แก ศู นย การศึ กษาต อเนื่ องทางสั ตวแพทย เพื่ อพิ จารณารั บรองกิ จกรรมล วงหน าตาม
ระยะเวลาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย กําหนด
4.บริหารจัดการกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทย ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.ผูจัดกิจกรรมตองรับผิดชอบมิใหมสี วนหนึ่งสวนใดของเนื้อหาหลักเปนการโฆษณาผลิตภัณฑเพื่อการธุรกิจ
6.ออกเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยใหแกผูเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล
7.สามารถสงหลักฐานการขอรับรองหนวยกิตในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทยได โดยสงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมและกรอกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม เพื่อการรับรองการเขารวมกิจกรรม
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยผาน website http://www.vetcouncil.or.th และจัดสงหลักฐานการ
เขารวมกิจกรรมของแตละบุคคลมาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย เชน ใบลงลายมือชื่อของผูเขารวมกิจกรรม
(ตัวจริง) พรอมชําระคาธรรมเนียมใหแก ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัด
กิจกรรมเสร็จสิ้น
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2. สถาบันสมทบ
คุณสมบัติของสถาบันสมทบ
1. เปนองคกร หรือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย
2. มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยภายในองคกร / หนวยงาน หรือ ระหวาง
องคกร/หนวยงาน
3. มี หน วยงานหรื อฝ าย หรื อคณะกรรมการที่ มีหน าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการศึ กษาต อเนื่ องฯ โดย
คณะกรรมการตองเปนสัตวแพทย ผูเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา อยางนอย 1 คน
4. สถาบันสมทบที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยแลว จะมีอายุ 3 ป
หนาที่หลักของสถาบันสมทบ
1. จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยใหผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยอยางทั่วถึงในหลายรูปแบบ
และมีการประเมิ นคุณภาพเชิ งวิ ชาการของกิจกรรมที่ จัดขึ้ นทุกครั้งจากผู เขาร วมกิ จกรรมเพื่ อให กิ จกรรมการศึ กษา
ตอเนื่องที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน
2. แจงแผนงานประจําปตอศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ
3. จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯ ภายในองคกร หรือหนวยงาน หรือ ระหวางองคกรหรือระหวางหนวยงาน
อยางนอย 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป
- หากสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯ ไดอยางนอย 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป สามารถทําการตอ
อายุสถาบันได โดยไมเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด
- หากไมสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯ ไดอยางนอย 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ป จะถูกยกเลิกการ
เปนสถาบันสมทบ และตองทําการสมัครเขาใหม
4. ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯ ทุกครั้ง ผูจัดกิจกรรมตองสงรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรมใหแก ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย เพื่อพิจารณารับรองกิจกรรมลวงหนาตามระยะเวลาที่ศูนย
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยกําหนด
5. ออกหนั งสื อรับรองการเข ารวมกิ จกรรมการศึกษาต อเนื่ องทางสั ตวแพทย ใหแก ผู เข าร วมกิ จกรรมเป น
รายบุคคล
6. ผูจัดกิจกรรมตองรับผิดชอบมิใหมีสวนหนึ่งสวนใดของเนื้อหาหลักเปนการโฆษณาผลิตภัณฑเพื่อการธุรกิจ
7. สามารถสงเอกสารหลักฐานการขอรับรองหนวยกิตในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มายังศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ทางสัตวแพทยได โดยสงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมและกรอกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม เพื่อการรับรองการเขารวม
กิจกรรม ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องฯผาน website: http://www.vetcouncil.or.th และจัดสงรายละเอียดการ
เขารวมกิจกรรมของแตละบุคคลมาที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย เชน ใบลงลายมือชื่อของผูเขารวมกิจกรรม
(ตัวจริง) พรอมชําระคาธรรมเนียมใหแก ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัด
กิจกรรมเสร็จสิ้น
หมายเหตุ
1. ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย มีสิทธิออกประกาศเพิกถอนการรับรองได หากสถาบันหลักนั้นขาด
คุณสมบัติ หรือไมปฏิบัติตามหนาที่
2. ในกรณีที่สถาบันขาดคุณสมบัติขางตนหรือถูกเพิกถอนสิทธิ จะไมสามารถขอรับรองการสมัครเปนสถาบันได
อีกอยางนอย 1 ป หรือตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยพิจารณาเห็นสมควร
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3. ศู นยการศึกษาตอเนื่องทางสั ตวแพทย ไมอนุ ญาตใหสถาบันที่ ไดรับการรับรองสถานภาพเปนสถาบั น จั ด
การศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยไปใชในเชิงธุรกิจ หรือการโฆษณาอวดอางสรรพคุณ

ขั้นตอนการสมัครเปนสถาบันหลัก และสถาบันสมทบ
1. หัวหนา หรือผูบริหาร หรือตัวแทนหนวยงาน เปนผูยื่นคําขอสมัครในการรับรองสถานภาพสถาบัน ใหขอ
รับรองสถานภาพสถาบันในนามของคณะกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย หรือฝายการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทยของสถาบันนั้น ๆ
2. ผูสมัครกรอกรายละเอียด และสงเอกสารดังตอไปนี้ (สามารถ Download ไดจาก
http://www.vetcouncil.or.th)
2.1 ใบสมัครเพื่ อเขารั บการพิ จารณาเป นสถาบั นหลั กเพื่อจั ดกิ จกรรมการศึก ษาต อเนื่องทางสัต วแพทย
(แบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 001-1)
2.2 แบบคํารับรองของสถาบันหลัก / สถาบันสมทบในการจัดกิจกรรม (แบบเอกสาร ศ.ศ.สพ. 002)
2.3 เอกสารการจัดตั้งหนวยงาน หรือ เอกสารรับรองบริษัท (ระบุลักษณะธุรกิจหรือกิจการที่ทํา)
2.4 สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ตอเนื่องทางสัตวแพทย
2.5 เอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยในชวงที่ผานมา
2.6 เอกสารการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยที่
คาดวาจะจัดลวงหนา 1 ป
ในชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ดวยตนเอง ที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ในเวลาทําการ
- สง อีเมล: vetcce1@vetcouncil.or.th
- โทรสารที่หมายเลข 02-017-0709
- สงไปรษณีย ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สํานักสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู 1 ถนน
นครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2.7 สําหรับสถาบันสมทบ มีคาธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท
3. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของใบสมัคร แบบคํารับรอง และเอกสารหลักฐานที่ตองใชทั้งหมด
3.1 หากใบสมั คร แบบคํ ารั บรอง และเอกสารหลั ก ฐาน ถู กต องและครบถ วน ผู สมั ครจะได รั บ
ขอความตอบรับการไดรับเอกสาร ภายใน 7 วัน ทางโทรศัพทหรือ อีเมล
3.2 หากใบสมัคร แบบคํารับรอง และเอกสารหลักฐาน ไมถูกตองและครบถวน ผูสมัครจะไดรับใบ
บันทึก 2 ฝายเอกสารไมครบถวน(สถาบัน) ภายในวันที่ยื่นเอกสาร หรือวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสาร และผูสมัครจะตอง
แกไขใหถูกตองและครบถวนภายใน 7 วัน หากพนกําหนดดังกลาว ผูยื่นจะตองทําการยื่นเอกสารทั้งหมดใหม
4. คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย จะพิจารณาใหการรับรองสถานภาพสถาบัน
เดือนละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจาก
4.1 คุณสมบัติของหนวยงานหรือองคกร
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4.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบ
วิชาชีพ การสัตวแพทยในชวงที่ผานมา เชน รายละเอียดโครงการที่เคยจัดสัมมนา วารสารที่สถาบันนั้น ๆ ผลิตขึ้น เปน
ตน
4.3 เจตนารมณในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
5. ศูนยการศึกษาตอเนื่องสงเอกสารตอบรับการรับรองสถาบันใหแกผูสมัครทาง อีเมล และ ไปรษณีย ภายใน
7 วัน หลังไดรับการรับรองจาก คณะกรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย
ขั้นตอนการตออายุสถาบันสมทบ
1. หัวหนา หรือผูบริหาร หรือตัวแทนหนวยงาน เปนผูยื่นคําขอสมัครในการขอตออายุสถาบัน ใหขอต อ
อายุในนามของคณะกรรมการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย หรือฝายการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยของ
สถาบันนั้นๆ
2. คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยจะตองเปนสมาชิกของสัตวแพทย
สภาอยางนอย 1 คน
3. ผูยื่นขอตออายุกรอกรายละเอียด และสงเอกสารดังตอไปนี้ (สามารถ Download ไดจาก
http://www.vetcouncil.or.th)
3.1 แบบคําขอตออายุเพื่อการพิจารณาเปนสถาบันหลัก / สมทบ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องทาง
สัตวแพทย
3.2 สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ตอเนื่องทางสัตวแพทยจะตองเปนสมาชิกของสัตวแพทยสภาอยางนอย 1 คน
3.3 เอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยในชวงที่รอบการเปนสถาบันหลัก/สมทบที่ผานมา
ในชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ดวยตนเอง ที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย ในเวลาทําการ
- สง อีเมล: vetcce1@vetcouncil.or.th
- โทรสารที่หมายเลข 02-017-0709
- สงไปรษณีย ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สํานักสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู 1 ถนน
นครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของใบตออายุสถาบัน และเอกสารหลักฐานที่ตองใชทั้งหมด
4.1 หากเอกสารหลักฐานการตออายุ ถูกตองและครบถวน ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทยจะ
นําเรื่องให คณะกรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย พิจารณาภายใน 45 วัน หลังเจาหนาที่
ตรวจสอบ เอกสารครบถวน
4.2 หากเอกสารหลั กฐาน ไมถู กตองและครบถวน ผู ยื่นขอจะไดรั บใบบั นทึ ก 2 ฝายเอกสารไม
ครบถวน(สถาบัน) ภายในวันที่ยื่นเอกสาร หรือวันที่เจาหนาที่ไดรับเอกสาร และผูยื่นจะตองแกไขใหถูกตองและครบถวน
ภายใน 7 วัน หากพนกําหนดดังกลาว ผูยื่นจะตองทําการยื่นเอกสารทั้งหมดใหม
5. คณะกรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย จะพิจารณาการตออายุสถาบัน เดือนละ 1
ครั้ง โดยพิจารณาจาก
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5.1 คุณสมบัติของหนวยงานหรือองคกร
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบ
วิชาชีพ การสัตวแพทยในชวงที่ผานมา เชน รายละเอียดโครงการที่เคยจัดสัมมนา วารสารที่สถาบันนั้น ๆ ผลิตขึ้น เปน
ตน
5.3 เจตนารมณในการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูใหแกผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
6. ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตวแพทย สงเอกสารตอบรับการรับรองการตออายุสถาบันใหแกผูสมัครทาง
อีเมล และ ไปรษณีย ภายใน 7 วัน หลังไดรับการรับรองจาก คณะกรรมการบริหาร ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสัตว
แพทย

ขั้นตอนการสมัครและตออายุ สถาบันหลักและสถาบันสมทบ
สถาบัน

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

กรอกใบสมัคร ใบตออายุ และสงหลักฐาน
ไมครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

ถูกตอง
ครบถวน
ไมเกิน 45 วัน

คณะกรรมการ ศ.ศ.สพ. พิจารณา
ไมเกิน 7 วัน

สงผลการพิจารณาใหผูสมัคร

