ประกาศสภาเทคนิคการแพทย
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน
หนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความข อ ในข อ ๗ และข อ ๑๔ แห ง ข อ บั ง คั บ สภาเทคนิ ค การแพทย ว า ด ว ยศู น ย
การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งเทคนิ ค การแพทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และด ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิ ค
การแพทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศสภาเทคนิค
การแพทย ว า ด ว ย หลั กเกณฑ วิ ธี การ เงื่ อนไขในการกําหนดและการขึ้ น ทะเบีย น หน ว ยคะแนนของศู น ย
การศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน หนวย
คะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
ขอ ๒ การศึกษาตอเนื่องแบงออกไดดังนี้
(๑) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทย
หรือวิทยาศาสตรการแพทยหรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่
จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ไดแก
๑. การประชุมวิชาการประจําป
๒. การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔. การสัมมนาทางวิชาการ
๕. การอภิปรายหมู
๖. การบรรยายชุดวิชาการที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง
๗. การบรรยายพิเศษ
(๒) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทย
หรือวิทยาศาสตรการแพทยตามขอ ๒ (๑) ๑ ถึง ๗ ที่ไมไดจัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบัน
สมทบทั้งในประเทศและตางประเทศหรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบแตมิได
ขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง โดยผูรวมกิจกรรมตองยื่นเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไวในทายประกาศนี้
(๓) กิจกรรม...
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(๓) กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุงเนนการการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการนําองคความรูตอ
เนื่องมาจากทฤษฎีจากกิจกรรมในขอ ๒ (๑) หรือ (๒) มาใชใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย
ของพันธกิจในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงบุคคลในวงการแพทย สาธารณสุขอื่นๆ ไดแก
๑. การทบทวนหัวขอทางการแพทย
๒. การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมพื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
๓. การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน
๔. การเสนอพยาธิสภาพผูปวยที่นาสนใจ
๕. สโมสรวารสาร
๖. กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(๔) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรูโดยศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตาม
เกณฑของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
๑. การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
(๕) กิจกรรมประเภทการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑. การเป น อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิ บัติงานทางคลินิกของนิสิตนั กศึ กษาเทคนิ ค
การแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย
๒. การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ
๓. การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๔. การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย (กิจกรรมตามขอ ๒ (๑) หรือ (๒)
๕. การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๖. การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๗. การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
๘. นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
๙. การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ
๑๐. การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑๑. การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑๒. การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑๓. การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
๑๔. การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการ
๑๕. การเปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
๑๖. การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข
๑๗. โครงการสํารวจผูรับบริการที่เกี่ยวของกับงานทางเทคนิคการแพทย
/ ๑๘. โครงการ...
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๑๘. โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
๑๙. การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง
๒๐. การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปนผูตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพของหนวยรับรอง
๒๑. การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
(๖) กิ จ กรรมประเภทเพิ่ ม พู น ความรู โ ดยศึ ก ษาในระบบหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของ
สถาบันการศึกษา
๑. การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ตอยอดของวิชาชีพเทคนิค
การแพทยหรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๒. การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย
๓. การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ
(๗) กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากขอ ๒ (๑) ถึง (๖) ซึ่งสภาเทคนิคการแพทยจะพิจารณาหนวยคะแนน
ใหเปนแตละกรณีไป
ขอ ๓ การขอขึ้นทะเบีย นหนว ยคะแนนเพื่อรับ รองหลักสูตรหรือกิจ กรรมที่จัดโดยสถาบัน หลักและ
สถาบั น สมทบหรื อ ผู ดํ า เนิ น กิ จ กรรมจะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ รองหลั ก สู ต รหรื อ กิ จ กรรมพร อ มหลั ก ฐานต อ ศู น ย
การศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยตามแบบ ศ.น.ทนพ. ๐๓ และ ศ.น.ทนพ. ๐๔ แลวแตกรณีตามทายประกาศ
ขอ ๔ ขอกิจกรรมตามขอ ๒ (๑) ตองเสนอโครงการลวงหนาไมนอยกวาสี่สิบ หาวัน กอนการดํ าเนิ น
กิจกรรมโดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
(1) ชื่อกิจกรรมและผูรับผิดชอบกิจกรรม
(2) หลักการและเหตุผล
(3) วัตถุประสงค
(4) วิธีการดําเนินการประชุม
(5) รายชื่อและประวัติโดยยอของวิทยากรหรือผูอภิปราย
(6) กําหนดการกิจกรรม
(7) กลุมเปาหมายและจํานวน
(8) งบประมาณ
(9) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(10) การประเมินการดําเนินกิจกรรม
(11) เอกสารอางอิง (ถามี)
ขอ ๕ ศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยจะเปนผูพิจารณาใหการรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม
กรณีที่ใหการรับรอง ศูนยฯ จะกําหนดรหัสหลักสูตรหรือกิจกรรมและจํานวนหนวยคะแนนใหแลวแจงผลการ
พิจารณาใหสถาบันหรือผูยื่นคําขอทราบ
/ ขอ ๖ กิจกรรม
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ภาคผนวก ก.
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน
หนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
กิจกรรมประเภทที่ ๑
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรการแพทย ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ (กิจกรรมชนิดที่ ๑ - ๗)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๑ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรูหรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย การเผยแพรความรูใหมหรือทบทวนความรูเดิมใหทันสมัย
และเป น มาตรฐานที่ ย อมรั บ ในวงการวิ ช าชีพเทคนิ คการแพทย ซึ่งจัดโดยสถาบัน หลักหรือสถาบัน สมทบ
กิจกรรมประเภทที่ ๑ จะอยูในรูปแบบของโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นไมเกินสี่สัปดาห และตองมีการระบุ
สังเขปสาระ เนื้อหา รูปแบบ การจัดประชุม สถานที่จัด กําหนดการที่แนนอน กิจกรรมกลุมนี้สามารถแบงออก
ไดเปน ๗ ชนิด
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๑
กิจกรรมชนิดที่ ๑ การประชุมวิชาการประจําป
กิจกรรมชนิดที่ ๒ การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
กิจกรรมชนิดที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมชนิดที่ ๔ การสัมมนาทางวิชาการ
กิจกรรมชนิดที่ ๕ การอภิปรายหมู
กิจกรรมชนิดที่ ๖ การบรรยายชุดวิชาการที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง
กิจกรรมชนิดที่ ๗ การบรรยายพิเศษ
คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่๑
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ ๑
ชื่อไทย การประชุมวิชาการประจําป
ชื่ออังกฤษ Annual conference
กิจกรรมชนิดที่ ๒
ชื่อไทย การอบรมฟนฟูวิชาการ /การอบรม
ระยะสั้น
ชื่ออังกฤษ Refresh Course Training
/Short Course Training

คําจํากัดความ
เป น กิ จ กรรมประชุ ม ประจํ า ป โดยมี ก ารนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยรวมกับการบรรยาย สัมมนาอภิปรายหรือการ
ให ค วามรู รู ป แบบอื่ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ทบทวนความรู เ ดิ ม และ
เพิ่มพูนความรูใหมแกนักเทคนิคการแพทย
เปนกิจกรรมฟนฟูวิชาการ ในรูปแบบการอบรม ระยะสั้น
คิดคะแนนไมเ กิน ๒๕ ชั่ว โมงโดยการนํา เสนออาจเป น
การบรรยาย สัมมนา และอภิปรายเปนตน
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กิจกรรมชนิดที่ ๓
ชื่อไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชื่ออังกฤษ Workshop Training

เปนกิ จกรรมที่พัฒนาความรูทักษะและเจตคติ นําเสนอ
โดยการสอนแสดง ฝกหัตถการจากหุนจําลอง หรือสถาน
การจํ า ลองของห อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การฝ ก ฝนการใช
เครื่ อ งมื อ ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร และการประชุ ม กลุ ม /
อภิปรายกลุมยอย เปนตน

กิจกรรมชนิดที่ ๔
ชื่อไทย การสัมมนาทางวิชาการ
ชื่ออังกฤษ Seminar

เป น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู สํ า หรั บ นั ก เทคนิ ค
การแพทยและบุคลากรดานการแพทยโดยมีการนําเสนอ
ความรูสาขาเทคนิคการแพทยหรือความรูที่เกี่ยวของแก
ผูเขารวมสัมมนาผูนําเสนอเปนผูเชี่ยวชาญโดยบุคคลเดียว
หรือเปนกลุมผูเชี่ยวชาญและเปดใหที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นหรือสอบถามได ผลการประชุมสัมมนาสรุปไดเปน
แนวคิดทางเทคนิคการแพทยหรือแนวทางปฏิบัติการทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย

กิจกรรมชนิดที่ ๕
ชื่อไทย การอภิปรายหมู
ชื่ออังกฤษ Panel Discussion

เปนกิจกรรมที่ จัดใหมีการอภิปรายถึงปญหาทางเทคนิ ค
การแพทย เ ฉพาะเรื่ อ ง โดยคณะบุ ค คลทางเทคนิ ค
การแพทยแขนงตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญตางสาขาโดยเปด
โอกาสใหที่ประชุมอภิปรายซักถาม
เป น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู สํ า หรั บ นั ก เทคนิ ค
การแพทยที่มีการนําเสนอเนื้อหาที่กําหนดไวเปนชวง ๆ
อย า งต อ เนื่ อ งโดยมี วิ ธี ก ารบรรยายให ค รอบคลุ ม และ
เชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมด โดยมีชั่วโมงบรรยายมากกวา การ
อบรมระยะสั้นในกิจกรรมชนิดที่ ๒
เป น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู สํ า หรั บ นั ก เทคนิ ค
การแพทยที่จัดขึ้นเปนกรณีพิเศษโดยเชิญผูเชี่ยวชาญสาขา
นั้น ๆ มาเปนผูบรรยาย

กิจกรรมชนิดที่ ๖
ชื่อไทย การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ชื่ออังกฤษ Series of Lecture
กิจกรรมชนิดที่ ๗
ชื่อไทย การบรรยายพิเศษ
ชื่ออังกฤษ Special Lecture

น้ําหนักหนวยคะแนน
กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง คิดชั่วโมงเปนฐาน (Hour–based credit) ใหคิดหนวยคะแนน
หนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง ยกเวนกิจกรรมชนิดที่ ๓ ใหคิดหนวยคะแนนดังนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วไป
คิดเปนหนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง
การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
คิดเปนหนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง และไม
เกินสามหนวยคะแนนตอครั้ง
กิจกรรม ๑-๗ ใหคิด ๑ หนวยคะแนน/๑ ชั่วโมง โดยกิจกรรมชนิดที่ ๒ ใหคะแนนสูงสุดไมเกิน ๒๕
คะแนนกิจกรรมชนิดที่ ๖ ใหคะแนนสูงสุดไมเกิน ๔๐ คะแนน
สําหรับวิทยากรหรือผูอภิปรายใหดูกิจกรรมประเภทที่ ๕ ชนิดที่ ๒๐
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เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้รวมทุกกิจกรรมสามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี
การกําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ยื่นรายละเอียดกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ
พรอมชําระคาธรรมเนียมที่ www.mtc.or.th เพื่อขอรับการพิจารณารับรองกิจกรรมประเภทที่ ๑
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยพิจารณาออกใบรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
ใหแกสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ
๓.สถาบั น หลั ก/สถาบั น สมทบ มี ห นาที่ออกหนังสือรั บ รองเฉพาะเทคนิคการแพทยทุก คนที่ผา น
กิจกรรมตามเกณฑที่กําหนดโดยระบุหนวยคะแนนและรหัสกิจกรรมพรอมกับบันทึกคะแนนของ
ผูเขารวมกิจกรรมนั้นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ
๔. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ มีหนาที่บันทึกหนวยคะแนนของผูที่เขารวมกิจกรรมเฉพาะผูที่เขารวม
กิจกรรมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดไวในกิจกรรมชนิดนั้นๆ ลงในฐานขอมูลของศูนยการศึกษา
ตอเนื่องฯ ภายในสิบหาวันนับแตการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยสถาบัน/สมทบแจงรายชื่อผูที่เขารวม
กิจกรรมและหนวยคะแนนที่ไดรับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัดดวย, การประชุมมากกวา ๑ วัน ที่มี
เนื้อหาไมตอเนื่องกัน หากผูจัดเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะคิดคะแนนใหผูเขารวมกิจกรรมเฉพาะ
บางวัน ใหยื่นขออนุมัติตอ ศ.น.ทนพ.กอน
5. ผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบหนวยคะแนนของตนเองไดจากเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่องภายในหกสิบวันนับแตการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในกรณีที่ตรวจสอบไมพบหนวยคะแนนจาก
การเขารวมกิจกรรมครั้งนั้นผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองไป
อางอิงกับสถาบันที่จัดการทํากิจกรรมครั้งนั้นเพื่อบันทึกหนวยคะแนนตอไปได
1

ขั้นตอนการลงทะเบียนของกิจกรรมประเภทที่ ๑
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ตองจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณในการลงทะเบียน ดังนี้
๑. รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และ
ลายมือชื่อของผูที่เขารวมกิจกรรมในแตละวัน หรือ
๒. การบันทึกขอมูลผานระบบอิเลคทรอนิกส เพื่อเก็บขอมูลผูที่เขารวมกิจกรรมแตละวัน
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กิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘)
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรการแพทย ที่ไมไดจัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ แตมิไดขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘) หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรูหรือทบทวน
ความสามารถทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยหรือวิชาการที่เกื้อกูลกับการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย การเผยแพรความรูใหมหรือทบทวนความรูเดิมใหทันสมัยและเปนมาตรฐานที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซึ่งมีรูปแบบ ระยะเวลาและชนิดของกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมประเภท
ที่ ๑ ที่ไมไดจัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
หลักหรือสถาบันสมทบ แตมิไดขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง
น้ําหนักหนวยคะแนน
กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง คิดชั่วโมงเปนฐาน (Hour–based credit) ใหคิดหนวยคะแนน ๑
หนวยคะแนน/๑ ชั่วโมง โดยหลักการเดียวกับประเภทที่ ๑
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น เวนแตกรณีที่ ศ.น.ทนพ.
อนุญาตใหผูจัดกิจกรรมสงหลักฐานขอรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน ลวงหนากอนจัดกิจกรรม
สามารถสงรายชื่อเทคนิคการแพทยที่ผานการอบรมทั้งหมดในกิจกรรมนั้น ตอ ศ.น.ทนพ.รวมเปนชุดเดียวได
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้รวมทุกกิจกรรมสามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี
การกําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนข องศูน ยก ารศึก ษาต อเนื่อ งฯ หรือ กรณีมี ผูร ว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข า ยได รั บ คะแนนมากกวา ๑ คน ให ผูทํากิ จ กรรมหรือผู แทนกรอกแบบฟอร ม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่นราย
กลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ หลักฐานการไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาจากผูจัด เชน ประกาศนียบัตรหรือหนังสือ
รับรองการเขารวมกิจกรรม
๑.๒ โครงการและกําหนดการอบรมที่ระบุจํานวนชั่วโมงในการบรรยายที่ชัดเจน
๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
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กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูยื่นขอหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหศูนย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการ
พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูที่เ ข า ร ว มกิ จ กรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากเว็บ ไซตของศูน ยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมประเภทที่ ๓
กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น โดยมุ ง เน น การการปฏิ บั ติ ห รื อ การบริ ก าร ซึ่ ง เกิ ด จากการนํ า องค ค วามรู ต อ
เนื่องมาจากทฤษฎีจากประเภทที่ ๑ มาใชใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง
บุคคลในวงการแพทย สาธารณสุขอื่นๆ และสาธารณชน
กิจกรรมประเภทนี้ สวนใหญจะเหมาะสมกับผูใหบริการดานทางหองปฏิบัติการไปสูแพทย และ ดาน
ขอมูลทางหองปฏิบัติการเพื่อการปองกันโรค และการรักษาสุขภาพสําหรับประชาชนทุกระดับโดยตรง
กิจกรรมประเภทที่ ๓ มีประกอบดวย ๖ ชนิด (กิจกรรมชนิดที่ ๙ – ๑๔)
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๓
กิจกรรมชนิดที่ ๙ การทบทวนหัวขอทางการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๑๐ การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมฟนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
กิจกรรมชนิดที่ ๑๑ การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๒ การเสนอพยาธิสภาพผูปวยที่นาสนใจ
กิจกรรมชนิดที่ ๑๓ สโมสรวารสาร
กิจกรรมชนิดที่ ๑๔ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ 3
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ 9
ชื่อไทย การทบทวนหัวขอทางการแพทย
ชื่ออังกฤษ Medical topic reviews
กิจกรรมชนิดที่ 10
ชื่อไทย การประชุมวิชาการระหวาง
หองปฏิบัติการ การอบรมฟนฟูวิชาการ/การ
อบรมระยะสั้น
ชื่ออังกฤษ Inter – laboratory academic
conference

คําจํากัดความ
เปนกิจกรรมกลุม โดยมีการนําเสนอเนื้อหารายละเอียด
ทางวิชาการที่รวบรวมองคความรูตางๆ ในหัวขอนั้นๆ โดย
มีการนําเสนอความเปนมาของหัวขอนั้น และความรูที่มี
อยูในปจจุบนั รวมถึงแนวโนมในอนาคต อาจมีการซักถาม
อภิปราย และออกความคิดเห็นจากที่ประชุมในตอนทาย
เปนกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาองคความรูสําหรับนักเทคนิค
การแพทย อย า งน อ ยสองห อ งปฏิ บั ติ ก ารขึ้ น ไป หรื อ
ระหวางหองปฏิบัติการกับ หนวยงานอื่นของโรงพยาบาล
โดยอาจนําเสนอตัวอยางผูปวยที่นาสนใจ ในดานผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยเฉพาะโรค หรือขอมูล
ทางวิ ช าการอื่ น ๆก็ ไ ด เป น กิ จ กรรมที่ ทํ า เป น ประจํ า ใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวดวยหรือไมก็ได
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กิจกรรมชนิดที่ 11
ชื่อไทย การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/
หนวยงาน
ชื่ออังกฤษ Inter–departmental/
academic conference
กิจกรรมชนิดที่ 12
ชื่อไทย การเสนอพยาธิสภาพผูปวยที่นาสนใจ
ชื่ออังกฤษ case conference
กิจกรรมชนิดที่ 13
ชื่อไทย สโมสรวารสาร
ชื่ออังกฤษ Journal club

กิจกรรมชนิดที่ 14 กิจกรรมการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ชื่ออังกฤษ study visit

เป น กิ จ กรรมกลุ ม ที่ มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ที่ เ ป น เทคนิ ค
การแพทย ตางภาควิชา ตางคณะ ตางหนวยงานที่ทํางาน
ตางสาขา แตมีความเกี่ยวเนื่องกัน หรือแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในวิชาชีพของแตละราย
เปนกิจกรรมกลุม ระหวางเทคนิคการแพทย หรือรวมกับ
กับวิชาชีพอื่น เพื่อปรึกษาปญหาเกี่ยวกับผูปวยและการ
ตรวจทางเทคนิคการแพทยที่นาสนใจ โดยมีการอภิปราย
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการเรียนรู
จากประสบการณการดูแลผูปวยรวมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ
เปนกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาองคความรูสําหรับนักเทคนิค
การแพทย โดยมีการกําหนดกลุมบุคคลที่แนนอน เพื่อทํา
การเลือกและนําเสนอเนื้อหาทางวิช าการจากวารสารที่
เป น ประโยชน กั บ เทคนิ ค การแพทย ที่ ทั น สมั ย ให แ ก ที่
ประชุมในหน วยงานเปนประจํ า ในระยะเวลาที่ กําหนด
แนนอน เปนการนําเสนอแบบเปด โดยที่ประชุมสามารถ
อธิบายแสดงความคิดเห็นได
เปนกิจกรรมการศึกษาดูงาน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย

น้ําหนักหนวยคะแนน
กํา หนดโดยศู น ยการศึ กษาต อเนื่ องกิจ กรรรมชนิดที่ ๙ ถึง ๑๓ คิดชั่ว โมงเปน ฐาน (Hour–based
credit) ใหคิดหนวยคะแนน หนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง กิจกรรมชนิดที่ ๑๔ คิดหนวยคะแนนเปน
จํานวนครั้ง ครั้งละ ๓ หนวยคะแนน
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน หรือยื่นโดยเครือขายที่จัดกิจกรรม
โดยระบุรายชื่อนักเทคนิคการแพทยที่เขารวมกิจกรรมพรอมเลขใบประกอบวิชาชีพฯ
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หนวยคะแนนในกิจกรรมชนิดที่ ๙ ถึง ๑๓ สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี
การกําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดที่ ๑๔ สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน ๑๕
หนวยคะแนนตอการตออายุใบอนุญาต
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ขั้นตอนการยื่นขอหนวยคะแนนของกิจกรรมประเภทที่ ๓
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจกรรมที่เขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหจัดหรือเขารวมกิจกรรมโดยผูบริหารขององคกร
๑.๒ โครงการจัดการทบทวนหัวขอทางการแพทย การประชุมระหวางภาควิชา/หนวยงาน การ
เสนอพยาธิ ส ภาพผู ป ว ยที่ น า สนใจ สโมสรวารสารซึ่ ง ประกอบด ว ย ชื่ อ กิ จ กรรมและ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการโครงการ รายชื่อ
ของวิทยากรหรือผูอภิปราย กําหนดการของกิจกรรม กลุมเปาหมายและจานวนงบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับการประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสาร อางอิง (ถามี) หรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ
๑.๓ เอกสารการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมที่ประกอบดวยรายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และลายมือชื่อของผูที่เขารวมกิจกรรม
ในแตละวัน
๑.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนหรือผูจัดตองสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการ
พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูที่เ ข า ร ว มกิ จ กรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากเว็บ ไซตของศูน ยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมประเภทที่ ๔
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู โดยศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑของ
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง (กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ – ๑๖)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มุงพัฒนาเพิ่มพูนความรูสวนบุคคลโดยศึกษาหรือเรียนรูดวย
ตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๔
กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมชนิดที่ ๑๖ การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
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คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ 4
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ 15
ชื่อไทย การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออังกฤษ Interactive Learning Through
Information Technology

กิจกรรมชนิดที่ 16
ชื่อไทย การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
ชื่ออังกฤษ Self-Study through
Instructional Media

คําจํากัดความ
เป น กิ จ กรรมเฉพาะบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู แ ละ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู โ ดยการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ
สื่อการศึกษาตอเนื่องผานเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช น
Computer –Assisted Instruction (CAI), Internet
Continuing Medical Technology Education
(internet CMTE) ซึ่งชวยนําผูเรียนไปสูเปาหมายของ
การศึกษาในเรื่องนั้น ๆ และสามารถขึ้นทะเบียนไดทาง
Internet ที่ เ ชื่ อ มไปยั ง บั ญ ชี ส ะสมหน ว ยคะแนน
(Account) ของผูเรียน
เป น กิ จ กรรมเฉพาะบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู โ ดย
การศึกษาทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการสอน
อื่ น ๆ ที่ ผ ลิ ต หรื อ รั บ รองโดยศู น ย ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง
ไดแก บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ
แบบศึ ก ษาต อ เนื่ อ งทางไปรษณี ย ทั้ ง นี้ ต อ งมี ก าร
ประเมินผลการเรียนรูดวยการตอบแบบทดสอบ

น้ําหนักหนวยคะแนน
กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ตามประกาศของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ตามชนิดของกิจกรรม
ที่มีความยากงายตางกัน เชนบทความสั้น ๔-๕ หนา กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ขอ ผูทําแบบทดสอบได
ตอนละ ๑ คะแนน ผูเขียนได ๕ คะแนน เปนตน
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยมีการกําหนดขั้นสูง
ของหนวยคะแนนไมเกินรอยละ 60
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
กรณีการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ผูที่เขารวมกิจกรรม ตองลงทะเบียนผานเว็บไซดของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
๒. ผูที่เขารวมกิจกรรม ตอบแบบทดสอบทุกขอและสงคําตอบผานเว็บไซตที่ศูนยการศึกษาตอเนื่อง
กําหนด
๓. ศูนย การศึกษาตอเนื่องตรวจคําตอบ และบั นทึกหน วยคะแนนใหแกผูที่เข ารว มกิ จกรรมดว ย
โปรแกรม คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหนวยคะแนน(Account) สวนตัวของผูที่เขารวม
กิจกรรมทันที
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กรณีการศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
๑. ผูที่เขารวมกิจกรรมซื้อแบบทดสอบทางไปรษณียจากศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
หรือสถาบันหลัก
๒. ผูท่ีเขารวมกิจกรรมตองตอบแบบทดสอบทุกขอและสงกระดาษคําตอบทางไปรษณียใหแกศูนย
การศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลัก
๓. ศูนยการศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลัก ตรวจคําตอบ และบันทึกหนวยคะแนนใหแกผูที่เขารวม
กิจกรรม
๔. คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหนวยคะแนน (Account) สวนตัวของผูที่เขารวมกิจกรรมภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลักไดรับกระดาษคําตอบ
กิจกรรมประเภทที่ ๕
กิจกรรมประเภทการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย (กิจกรรม
ชนิดที่ ๑๗ – ๓๗)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๕ หมายถึง กิจกรรมที่มุงเนนใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ หรื อพัฒนาระบบคุณภาพ ที่เกี่ย วของกับงานบริการหองปฏิบั ติการ
งานวิจัยทางหองปฏิบัติการ การเรียนการสอน หรืองานบริการชุมชน
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๕
กิจกรรมชนิดที่ ๑๗ การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค
การแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๑๘ การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ
กิจกรรมชนิดที่ ๑๙ การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๐ การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดานวิชาชี พ
เทคนิคการแพทย (กิจกรรมประเภทที่ ๑ หรือ ๒)
กิจกรรมชนิดที่ ๒๑ การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๒ การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๓ การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๔ นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๕ การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ
กิจกรรมชนิดที่ ๒๖ การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๗ การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๘ การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๙ การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๐
กิจกรรมชนิดที่ ๓๑
กิจกรรมชนิดที่ ๓๒
กิจกรรมชนิดที่ ๓๓
กิจกรรมชนิดที่ ๓๔
กิจกรรมชนิดที่ ๓๕
กิจกรรมชนิดที่ ๓๖

การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการ
การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข
โครงการสํารวจผูรับบริการที่เกี่ยวของกับงานทางเทคนิคการแพทย
โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง
การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปนผูตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพของหนวยรับรอง
กิจกรรมชนิดที่ ๓๗ การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมชนิดที่ ๑๗

ชื่อไทย การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษา
เทคนิคการแพทย ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Clinical Instructor (CI) of Medical Technology Education

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๗
เป น กิ จ กรรมเฉพาะนั ก เทคนิ ค การแพทย ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารของ โรงพยาบาล หรื อ สถาบั น ทาง
การแพทย ที่เปนแหลงฝกงานตามเกณฑสภาเทคนิคการแพทย โดยไดรับการแตงตั้งจากสถาบันการศึกษาที่
สภาเทคนิคการแพทยรับรองใหเปนอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค
การแพทย
น้ําหนักหนวยคะแนน
ใหหนวยคะแนน ๐.๕ หนวยคะแนนตอนักศึกษาตอสัปดาห โดยหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูทําคํา
รับรองการกระจายหนวยคะแนนใหกับผูที่เขารวมกิจ กรรม (มีหนังสือแตงตั้งจากสถาบันการศึกษาใหเป น
อาจารยพิเศษ) โดยอัตราสวนจํานวนผูที่เขารวมกิจกรรม (อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก) ตอ
จํานวนนักศึกษาที่ฝกปฏิบัติตองไมเกินหนึ่งตอสอง หากเกินอัตราสวนนี้ศูนยการศึกษาตอเนื่อง จะไมคิดหนวย
คะแนนให
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของ
หนวยคะแนนที่ใชเพื่อการตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการยื่นขอหนวยคะแนน
๑. หนวยงานที่เขารวมกิจกรรม ยื่นแบบฟอรมสําหรับกิจกรรมการเปนอาจารยพิเศษรับนักศึกษา
ฝกงาน (CMTE-F01) โดยดาวนโหลดไฟลไดที่ www.mtc.or.th แลวกรอกรายละเอียดจานั้น สง
ไฟลทางอีเมล cmtethailand@gmail.com ภายในหกสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
พรอมแนบหลักฐาน ดังนี้
1
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๑.๑ หนังสือแตงตั้งใหเ ปนอาจารย พิเ ศษผูควบคุมการฝกปฏิบั ติงานทางคลินิกของนั กศึกษา
เทคนิคการแพทยของสถาบันการ ศึกษาแหงนั้น
๑.๒ เอกสารอนุมัติจากผูบริหารในการรับเปนสถานที่ฝกงาน (ถามี)
๑.๓ เอกสารแสดงรายชื่อจํานวนนิสิต นักศึกษาที่ฝกงานของแตละสถาบัน
๑.๔ ตารางการฝกงานที่แสดงชวงเวลาในการฝกงาน
๑.๕ รายชื่ออาจารยผูคุมฝกงาน
๑.๖ ใบรับรองระบบคุณภาพ LA หรือ ISO15189 หรือเทียบเทา ของหนวยงาน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาแลวบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผู ที่เ ข า ร ว มกิ จ กรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บ ไซตของศูน ยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๘

ชื่อไทย การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ
ชื่ออังกฤษ Creating Learning Media and Examination

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๘
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวของกับการสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบตามกิจกรรมชนิดที่
๑๕ และกิจกรรมชนิดที่ ๑๖ ใหกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง
น้ําหนักหนวยคะแนน
กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องตามประกาศของ ศ.น.ทนพ. ตามชนิดของกิจกรรมที่มีความยาก
งายตางกัน เชนบทความสั้น ๔-๕ หนา กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ขอ ผูทําแบบทดสอบไดตอนละ ๑
คะแนน ผูเขียนได ๕ คะแนนเปนตน
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูผลิตสื่อยื่นแบบยื่นแบบฟอรม CMTE-F02 พรอมเนื้อหาบทความและแบบทดสอบในรูปแบบ
ไฟล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง word
และ PDF
มายั ง ศู น ย ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ อ งผ า นทาง
อีเมลcmtethailand@gmail.com
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูผ ลิตสื่อสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๑๙

ชื่อไทย การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Writing Medical Technology Book or Text Book

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๙
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม ที่แตงและตีพิมพหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
โดยหนังสือหรือตําราอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ หนังสือหรือตําราตองมีจํานวนหนาไมนอยกวา
หาสิบหนา (ขนาด A4) และเปนตําราที่มีการพิมพเผยแพร หรือเปนตําราฉบับปรับปรุงแกไขในชวงเวลา ๕ ป
ที่ขอตอใบอนุญาต
หมายเหตุ
หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะ
ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ
ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ช า หรื อ ของหลั ก สู ต รก็ ไ ด ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการถ า ยทอดวิ ช า
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตํารา ตองมีความทันสมัย
ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ
ที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่ไมใชผูเรียนในวิชานั้นแตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้น
ดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น
น้ําหนักหนวยคะแนน
๑. หนังสือหรือตําราภาษาตางประเทศ
สัดสวนผลงาน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐
สัดสวนผลงาน นอยกวารอยละ ๕๐
๒. หนังสือหรือตําราภาษาไทย
สัดสวนผลงาน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐
สัดสวนผลงาน นอยกวารอยละ ๕๐

คิดเรื่องละ ๑๐ หนวยคะแนน
คิดเรื่องละ ๕ หนวยคะแนน
คิดเรื่องละ ๕ หนวยคะแนน
คิดเรื่องละ ๓ หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูท ํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีที่มีผู
เข า ข ายได รั บ คะแนนเพี ย งบุ คคลเดีย ว หรื อ หากมี ผู ร ว มทํ า กิ จ กรรมที่ เ ข า ข า ยได รั บ คะแนน
มากกวา 1 ทาน ใหผูทํากิจกรรมกรอกแบบฟอรม CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง
อีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่นรายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตอง
แบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ หนังสือหรือตําราที่แตงขึ้นที่เปนไฟล PDF
๑.๒ จดหมายหรือหลักฐานการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ (ถามี)
๑.๓ หนังสือรับรองสัดสวนของผลงาน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ
กําหนดหนวยคะแนน
๓. เมื่อผานการพิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๔. ผูแตงหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๐

ชื่อไทย การเปน วิ ทยากรหรือผู อภิปรายในเนื้ อหาทางวิ ชาชี พหรือวิ ชาการด า น
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษSpeaker or Panelist in Medical Technology

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๐
เปน กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ได รับเชิญใหเ ปน วิทยากรหรื อผูอภิป ราย เพื่อบรรยาย อภิ ปราย หรือ
ฝกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยในกิจกรรมประเภทที่ ๑ (กิจกรรม
ชนิดที่ ๑ - ๗) ซึ่งจัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘)
น้ําหนักหนวยคะแนน
วิทยากรหลัก
ผูอภิปรายหรือผูดําเนินการอภิปราย
ผูชวยวิทยากรควบคุมการฝกปฏิบัติ

ชั่วโมงละ 3 หนวยคะแนน
ชั่วโมงละ 3 หนวยคะแนน
(คิดน้ําหนักหนวยคะแนนตามสัดสวนเวลาที่อภิปรายจริง)
ชั่วโมงละ 1 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน

- 17-

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจกรรมที่เขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุ มั ติห รื อรั บ ทราบให ดํ า เนิ น กิ จ กรรมจากผู บ ริ ห ารขององค ก รหรื อ
หลักฐานการเชิญเปนวิทยากรหรือผูอภิปราย
๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู หรือการบรรยายซึ่ง
ประกอบด ว ย ชื่ อกิ จ กรรมและผู รับ ผิดชอบกิจ กรรม หลักการและเหตุผ ลวั ตถุป ระสงค
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรม รายชื่ อ ของวิ ท ยากรหรื อ ผู อ ภิ ป ราย กํ า หนดการกิ จ กรรม
กลุมเปาหมายและจํานวนงบประมาณ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การประเมิน การดําเนิน
กิจกรรมและเอกสารอางอิง
๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
๑.๔ กรณี เ ป น วิ ทยากรของสถาบัน หลัก หรือสถาบัน สมทบ ใหส ถาบัน นั้น ๆสงหลักฐานของ
วิทยากรที่เปนเทคนิคการแพทยให ศ.น.ทนพ. เปนชุดเดียวพรอมกับหลักฐานของผูเขารวม
ประชุมได
กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน จะตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนย การศึ กษาต อเนื่องดํา เนิ นการพิจ ารณาหลักสูตรและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการ
พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผู เ ป น วิ ทยากรหรื อผู อ ภิ ป รายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได จ ากเว็บ ไซตของศูน ย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๑ ชื่อไทย การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Creating System or Activities of Medical Technology Providers
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๑
เปนกิจกรรมกลุมหรือเฉพาะบุคคล ที่สรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ที่เ ป น ประโยชน ตอผู รั บ การบริ การโดยใชความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม เชน กิจ กรรมพัฒ นา
งานวิจัยจากงานประจํา (R2R) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน (CQI) การสรางระบบบริการเทคนิค
การแพทยสําหรับการรายงานผลดวนสําหรับผูปวยฉุกเฉิน การสรางเสริมสุขภาพในชุมชนดวยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย เปนตน
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น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูส รางสรรคระบบหรือกิจกรรม
กิจกรรมละ 5 หนวยคะแนน
ผูร วมสรางสรรคระบบหรือกิจกรรม
กิจกรรมละ 2 หนวยคะแนน
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. จํานวนผูทํากิจกรรมเรื่องหนึ่งไมเกิน ๕ ราย
๓. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ
๔. การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ
อายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจกรรมที่เขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ ทาน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุ มในระบบออนไลน โ ดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ เกาสิบ วัน หลังจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลหรือสแกนเปน PDF File
ดังนี้
๑.๑ โครงการหรือแนวทางที่แสดงถึงแนวความคิด หรือ ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติใหม
๑.๒ ผลการดําเนินงานที่เปนรูปเลมและคํารับรองจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในองคกร
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูสร างสรรค ระบบหรื อกิ จกรรมหรื อผู รว มสรางสรรคร ะบบหรือกิ จกรรม สามารถตรวจสอบ
คะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนย
การศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๒

ชื่อไทย การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Developing Clinical Medical Technology Practice Guideline

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๒
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุม เพื่อพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย โดยสราง
หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกที่เฉพาะกับปญหาทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูที่มีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนา
เรื่องละ 2 หนวยคะแนนตอราย
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ
๓. การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ
อายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ โครงการในการการสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑.๒ สํ า เนาแนวทางการปฏิ บัติ งานที่ พั ฒ นาขึ้ น แลว เป น รู ป เล มพร อมหนั งสื อคํ า รับ รองจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในองคกร
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูที่มีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนน
ของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษา
ตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๓

ชื่อไทย การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
ชื่ออังกฤษ Medical Technology and Health Knowledge Transfer

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๓
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุม ที่ถายทอดองคความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ
การแพทยแกบุคลากรการแพทยและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนงานนอกเหนืองานในหนาที่ประจํา
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูถายทอดความรู
ครั้งละ 3 หนวยคะแนน
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาองคความรูที่ถายทอด
๓. การถายทอดความรูหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นตอการตอ
อายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลน โดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร
๑.๒ เนื้อหาการบรรยาย
๑.๓ หลักฐานแสดงการถายทอดความรู เชน หนังสือรับรองจากผูเกี่ยวของ ภาพจัดกิจกรรม
เปนตน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูถายทอดความรู สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๔

ชื่อไทย นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
ชื่ออังกฤษ Innovation in Medical Technology and Health

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๔
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม ที่มีการคิดคน ประดิษฐเครื่องมือ วิธีเทคนิคการแพทย ซึ่งไดรับ
การทดลอง พิ สู จ น และพั ฒ นาเป น ขั้ น ตอน จนเชื่ อ ถื อ ได ว า ให ผ ลที่ ดี ก ว า เดิ ม สามารถนามาปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงแนวทางปฏิ บั ติ ท างเทคนิ คการแพทย เพื่ อเผยแพรใ หกั บ นัก เทคนิค การแพทยทั่ ว ไป นํา ไป
ประยุกตใชเพื่อประโยชนทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือทางการแพทย
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูผลิตหลัก
ผูรวมผลิต

เรื่องหรือชิ้นงานละ 10 หนวยคะแนน
เรื่องหรือชิ้นงานละ 5 หนวยคะแนน

สํา หรั บ การรั บ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ให มีผ ลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. จํานวนผูดําเนินการการผลิตนวัตกรรมหนึ่ง ๆ ไมเกินหาราย
๓. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ
๔. การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ
อายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลน โดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร
๑.๒ รายละเอียดของนวัตกรรม
๑.๓ หลักฐานที่แสดงถึงการทดลอง พิสูจน และพัฒนาเปนขั้นตอน จนเชื่อถือไดวาใหผลที่ ดี
กวาเดิมและสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย
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๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูผลิตหรือผูรวมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๕
ชื่อไทย การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ
ชื่ออังกฤษ Publishing of Medical Technology Articles in Academic Journal
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๕
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่เปนเจาของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งไดรับการ
พิจารณาลงตีพิมพในวารสารวิชาการ
หมายเหตุ
๑. ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย
๒. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียง เพื่อ
วิเคราะหอยางเปนระบบโดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน
๓. บทความวิจัย หมายถึง บทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความ
กระชับและสั้น สาหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
น้ําหนักหนวยคะแนน
๑. การตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานขอมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานขอมูล
อื่นที่สากลยอมรับ
ผูเขียนชื่อแรกหรือผูรับผิดชอบบทความ
เรื่องละ 10 หนวยคะแนน
ผูเขียนชื่ออื่น
เรื่องละ 5 หนวยคะแนน
๒. การตีพิมพในวารสารวิชาการอื่นที่มีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผูเขียนชื่อแรกหรือผูรับผิดชอบบทความ
เรื่องละ 5 หนวยคะแนน
ผูเขียนชื่ออื่น
เรื่องละ 3 หนวยคะแนน
สําหรั บ การรั บ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ให มีผ ลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลน โดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ สําเนาบทความที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพแลว
๑.๒ สําเนาปกวารสารและสารบัญที่แสดงรายละเอียดของวารสารและบทความที่ตีพิมพ
๑.๓ หนังสือรับรองสัดสวนของผลงาน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องพิจารณาบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยและกําหนดหนวยคะแนนเมื่อ
ผานการพิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามน้ําหนักหนวยคะแนน
๓. ผูเขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๖

ชื่อไทย การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Presentation in Medical Technology

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๖
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในที่
ประชุมวิชาการประจําปของสถาบันตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอ เชน แบบปากเปลา แบบโปสเตอร แบบวีดี
ทัศน เปนตน
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูนําเสนอผลงาน
เรื่องละ 5 หนวยคะแนน
ผูรวมผลงาน
เรื่องละ 2 หนวยคะแนน
สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การนําเสนอผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ
อายุใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
1.1 เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร
1.2 บทคัดยอของผลงาน
๑.3 ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน (ถามี)
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ
กํ า หนดหน ว ยคะแนน เมื่ อผ านการพิจ ารณาแล ว ศู น ยก ารศึ กษาตอ เนื่ องจะทํา หน าที่บั น ทึ ก
คะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูเสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๗

ชื่อไทย การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Manuscript Review of Medical Technology Article

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๗
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผูเกี่ยวของ ใหทบทวนและกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน
วิชาการ หรือ เพื่อการผลิตสื่อการศึกษาตอเนื่องรวมถึงการดําเนินการของบรรณาธิการที่รับผิดชอบ
น้ําหนักหนวยคะแนน
บทความเพื่อตีพิมพในวารสารตางประเทศ
บทความเพื่อตีพิมพในวารสารในประเทศ
บทความเพื่อการผลิตสื่อการศึกษาตอเนื่องฯ
นําหนักหนวยคะแนนการเปนบรรณาธิการ

บทความละ 10 หนวยคะแนน
บทความละ 5 หนวยคะแนน
บทความละ 3 หนวยคะแนน
ฉบับละ 10 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การทบทวนหรื อกลั่ น กรองผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ ในขั้นตอนตาง ๆ สามารถขึ้น ทะเบีย นหนว ย
คะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลน โดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑เอกสารแสดงการแตงตั้งใหเปนผูทบทวนและกลั่นกรองจากบรรณาธิการ
๑.๒ หัวขอหรือชื่อเรื่องที่ทบทวน
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองจากบรรณาธิการในการกลั่นกรองผลงาน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูทบทวนและกลั่นกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๘

ชื่อไทย การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Validation of Medical Technology Instrument

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๘
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซึ่งเปนงานที่นอกเหนือจากหนาที่ประจํา
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย

เรื่องละ 3 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย เรื่ องหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนว ย
คะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผู แทนกรอกแบบฟอร ม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
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๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูสอบทวนเครื่องมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๒ โครงการที่แสดงรายละเอียดชื่อเครื่องมือและหัวขอที่สอบทวน
๑.๓ สําเนารูปเลมรายงานผลการดําเนินการสอบทวนเครื่องมือ
๑.๔ หนังสือตอบรับผลการรายงานผลการสอบทวนเครื่องมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทาง
เว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนั บแตวันที่ศูนยการศึ กษาตอเนื่องไดรั บ
เอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๙

ชื่อไทย การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
ชื่ออังกฤษ Review of Research Proposal

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๙
เป น กิ จ กรรมเฉพาะบุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายหรื อ แต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการทบทวนและ
กลั่นกรองเนื้อหาในโครงร างงานวิ จัยทางวิ ชาชีพเทคนิคการแพทย ใหถูกตองตามหลักวิช าการ (Scientific
reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย (Ethical reviews) ซึ่งเปนงานที่นอกเหนือจากหนาที่ประจําโดยโครงรางวิจัย
ตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัด
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย

เรื่องละ 3 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชส าหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การกลั่น กรองโครงรางงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้ ง
เทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
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๑.2 หนั งสือตอบขอบคุ ณสํ าหรับการกลั่น กรองโครงรางงานวิจัย จากหนว ยงานหรือหนังสือ
รับรอง
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผู ก ลั่ น กรองโครงร างงานวิ จั ย สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได ทางเว็ บ ไซต ของศู น ย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน
ครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๓๐

ชื่อไทย การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการ
ชื่ออังกฤษ Peer Review for Academic Position Appraisal

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๐
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการอานผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย เพื่อพิจารณากําหนดประเมินตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการประเมินตําแหนงวิชาการทุก
ระดับและทุกสังกัด
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูประเมินผลงานวิชาการ

รายละ 5 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูอานผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
๑.๒ หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการอานผลงานจากหนวยงานหรือหนังสือรับรอง
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดาเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๑

ชื่อไทย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ
ชื่ออังกฤษ External Committee for Thesis Examination

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๑
เป น กิ จ กรรมเฉพาะบุ คคล ที่ ไดรั บ เชิญ ใหเปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภ ายนอกในการสอบปองกัน
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาอื่น ๆ
ที่ เ กื้ อ กู ล กั บ การประกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
น้ําหนักหนวยคะแนน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เรื่องละ 3 หนวยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การเปนกรรมการในปองกันวิทยานิพนธเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่ง
ครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๑.๒ หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ รายละเอียดพอสังเขปและผูสอบปองกันวิทยานิพนธ
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองสําหรับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผู เ ป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได ท างเว็ บ ไซต ข องศู น ย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน
ครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๒

ชื่อไทย การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข
ชื่ออังกฤษ Administration meeting

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๒
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพื่อการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนางานดานการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย การ
วิจัยทางเทคนิคการแพทย งานดานสาธารณสุข ซึ่งเปนงานที่นอกเหนือจากหนาที่ประจํา
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูเขารวม

ครั้งละ 1 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 40 ของ
หนวยคะแนนที่ใชในการตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน
๑.๒ ระเบียบวาระการประชุม
๑.๓ สําเนาหรือภาพถายลายเซ็นผูเขารวมประชุม หรือหนังสือตอบขอบคุณในการเขารวมประชุม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทาหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผู เ ป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได ท างเว็ บ ไซต ข องศู น ย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน
ครบถวน
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๓

ชื่อไทย โครงการสํารวจผูรับบริการที่เกี่ยวของกับงานทางเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Medical Technology Customer Survey

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๓
เปนกิจกรรมกลุมหรือเฉพาะบุคคล เพื่อเปนการสํารวจกิจกรรมการใหบริการและผลของการใหบริการ
เช น อั ต ราการติดเชื้ อ ความชุ กของโรค ความพึงพอใจของผูใชบริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดย
วิเคราะหสถานการณจากการสํารวจขอมูลจากเวชระเบียนรายไข และขอมูลสารสนเทศของกลุมงาน ซึ่งผลของ
การสํารวจสามารถนําไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการและรวมไปถึงพฤติกรรมการใหบริการ การรับ
บริการการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ฯลฯ
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูทําการสํารวจหลัก
ผูรวมทําการสํารวจ

เรื่องละ 5 หนวยคะแนน
เรื่องละ 3 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 4๐
ของหนวยคะแนนที่ใชในการตออายุใบอนุญาต
๒. จํานวนผูดําเนินการโครงการเรื่องละไมเกินหาราย
๓. การสํารวจผูรับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอ
การตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากตนสังกัด
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรูถึงผลการดําเนินงานของผูบริหารขององคกร
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
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๓. ผูทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บ ไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๓๔

ชื่อไทย โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
ชื่ออังกฤษ Community Health Survey

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๔
เปนกิจกรรมกลุมของสถานบริการในระดับชุมชน โดยที่การสํารวจสภาวะสุขภาพ ทําใหทราบปญหา
สุขภาพในชุมชน ซึ่งนําไปสูการแกปญหาสุขภาพนั้นๆ โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
เชน ปญหาสุขภาพของแตละพื้นที่ที่ไดรับการแกไข ตามความจําเปนเรงดวน
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูทําการสํารวจหลัก
ผูรวมทําการสํารวจ

เรื่องละ 5 หนวยคะแนน
เรื่องละ 3 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 4๐
ของหนวยคะแนนที่ใชในการตออายุใบอนุญาต
๒. จํานวนผูทําการสํารวจเรื่องละไมเกิน 5 ราย
๓. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสํารวจ
๔. การสํารวจผูรับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอ
การตออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอร ม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากตนสังกัด
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรูถึงผลการดําเนินงานของผูบริหารขององคกร
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
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๓. ผู เ ป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได ท างเว็ บ ไซต ข องศู น ย
การศึ กษาตอเนื่ องภายในหกสิบวันนับ แตวัน ที่ศูน ยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน
ครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๓๕

ชื่อไทย การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง
ชื่ออังกฤษ The improving of Laboratory Quality System

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๕
เปนกิจกรรมกลุมของนักเทคนิคการแพทยที่มีสวนรวมในการพัฒนาหองปฏิบัติการจนไดรับการรับรอง
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเทา รวมถึงการคงสถานะ การ
รับรองมาตรฐานดังกลาว
น้ําหนักหนวยคะแนน
หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูจัดการคุณภาพ
นักเทคนิคการแพทยอื่นๆ ที่รวมกิจกรรม

ครั้งละ 10 หนวยคะแนน
ครั้งละ 5 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณี ผู ไ ด ก ารรั บ รองระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย (LA) ให ก รอก
แบบฟอรม CMTE-F03 มาพรอมกับใบสมัครเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพฯ
๒. ในกรณีไดรับการรับรองในระบบอื่น ๆ เชน ISO ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบ
ออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือ
หากมีผูรวมทํากิจกรรมที่เขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอก
แบบฟอรม CMTE-F03 และมายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com
ภายในเกาสิบวันหลังไดรับการรับรองโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลเปน
PDF File ดังนี้
๒.๑ สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพในระบบนั้นๆ
๒.๒ Organization chart ที่ระบุชื่อและตําแหนงของนักเทคนิคการแพทยผูยื่น
๓. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน ในกรณีการรับรองระบบ
คุณภาพ LA เมื่อผ านการอนุมัติจ ากสภาเทคนิคการแพทย เมื่อผ านการพิจารณาแลวศูน ย
การศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
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๔. ผูเปนรวมทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา
ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
หมายเหตุ ผู ที่ไดการรับ รองระบบคุณภาพ LA ตั้งแต วันที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ถึงวัน ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ใหยื่นตามขอ ๒ กอน สวนผูที่จะขอการรับรองหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
ใหยื่นตามขอ ๑
กิจกรรมชนิดที่ ๓๖

ชื่อไทย การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน(เครือขาย) หรือเปนผูตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพของหนวยรับรอง
ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Laboratory

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๖
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ไดรับเชิญหรือไดรับการมอบหมายใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการโดยใชมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเทา
โดยไมใชการทําภายในหนวยงานที่สังกัดอยู และเปนงานที่นอกเหนือจากหนาที่ประจํา
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
ผูต รวจประเมินระบบคุณภาพ

ครั้งละ 1 หนวยคะแนน
ครั้งละ 3 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชีพ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสาหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ในกรณีที่มีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม
ยื่ น ขอรั บ รองกิ จ กรรมผ า นระบบออนไลนของศูน ยการศึกษาตอ เนื่องฯ หรือกรณี มีผูรว มทํ า
กิจ กรรมที่ เ ข า ข ายได รั บคะแนนมากกว า ๑ คน ใหผูทํากิจ กรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม
CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น
รายกลุมในระบบออนไลนโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้
๑.๑ หนังสือแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับสถานที่ วันเวลา ที่ปฏิบัติงาน และรายละเอียดผูไดรับการ
ตรวจติดตามและการประเมิน
๑.๓ เอกสารหรือภาพถายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน
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๑.๔ หนังสือขอคุณจากหนวยงานที่เชิญเปนผูใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการ
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูเปนผูตรวจติดตามหรือตรวจประเมินสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของ
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน
ครบถวน
กิจกรรมชนิดที่ ๓๗

ชื่อไทย การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Education

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๗
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ไดรับเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาดาน
เทคนิ ค การแพทย ใ นสภาบั น การศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น สภาเทคนิ ค
การแพทย หรือเกณฑประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้งนี้
โดยไมใชการทําภายในหนวยงานที่สังกัดอยู และเปนงานที่นอกเหนือจากหนาที่ประจํา
น้ําหนักหนวยคะแนน
ผูตรวจติดตามและประเมินภายใน
ผูตรวจติดตามและประเมินภายนอก

ครั้งละ 1 หนวยคะแนน
ครั้งละ 3 หนวยคะแนน

สําหรั บการรับ รองกิจ กรรมและกํ าหนดหนว ยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูป ระกอบวิ ชาชี พ
เทคนิคการแพทยรายที่ยื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสาหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดขั้น
สูงของหนวยคะแนน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีที่มีผู
เข า ข ายได รั บ คะแนนเพี ย งบุ คคลเดี ย ว หรื อ หากมี ผู ร ว มทํ า กิ จ กรรมที่ เ ข า ข า ยได รั บ คะแนน
มากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษา
ตอเนื่องทางอีเมลcmtethailand@gmail.com หรือการยื่นรายกลุมในระบบออนไลน ภายใน
เกาสิบวันหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยทั้งสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลเปน PDF
File ดังนี้
๑.๑ หนังสือแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
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๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับสถานที่ วันเวลา ที่ปฏิบัติงาน และรายละเอียดผูไดรับการ
ตรวจติดตามและการประเมิน
๑.๓ เอกสารหรือภาพถายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน
๑.๔ หนังสือขอบคุณจากหนวยงานที่เชิญเปนผูใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ
การศึกษา
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูตรวจติดตามหรือผูตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย
การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
กิจกรรมประเภทที่ ๖
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
(กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ – ๔๐)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๖ หมายถึ ง กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ศึกษาในหลั กสูตรการเรียนการสอนสาขา
เทคนิคการแพทย หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย โดยหลักสูตรตองไดรับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๖
กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ตอยอดของวิชาชีพเทคนิค
การแพทยหรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๓๙ การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๔๐ การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ
กิจกรรมชนิดที่ ๓๘

ชื่อไทย การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ตอยอดของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทยหรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Graduated Study

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๘
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย ระดับปริญญาโท หรือ
ปริ ญญาเอก หรื อสาขาวิ ท ยาศาสตร การแพทย หรือ สาขาอื่น ๆ ที่ เกื้อกูล กับ การประกอบวิช าชีพเทคนิ ค
การแพทย สําหรับกรณีหลักสูตรดังกลาวทั้งในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.)
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น้ําหนักหนวยคะแนน
หลักสูตรละ 50 หนวยคะแนน
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ส ามารถใชสําหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายใน 90
วันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลหรือแสกนเปน PDF File ดังนี้
๑.๑ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript หรือสําเนาใบปริญญาบัตร
๑.๒ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
หมายเหตุ
กรณี ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ กษาในประเทศหรื อต างประเทศ ที่ ห ลั ก สู ต รไม ไ ดรั บ การรั บ รองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองคกรวิชาชีพ (ถามี) ผูยื่นขอหนวยคะแนนตองดําเนินการขอรับ
รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทยกอน
กิจกรรมชนิดที่ ๓๙

ชื่อไทย การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
ชื่ออังกฤษ Medical Technology Intensive Training Program

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๙
เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา และไดรับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติเกี่ยวกับความรู
ความชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นทาง
เทคนิคการแพทย โดยหลักสูตรตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย และสภาสถาบัน
ที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย
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น้ําหนักหนวยคะแนน
หลักสูตรละ 50 หนวยคะแนน
เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หน ว ยคะแนนในกิ จ กรรมประเภทนี้ ส ามารถใชสํ าหรับ การตอ อายุใบอนุญ าตไดโ ดยไมมีการ
กําหนดขั้นสูงของหนวยคะแนน
๒. การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายในเกา
สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลเปน PDF File ดังนี้
๑.๑ หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร หรือใบประกาศนียบัตร
๑.๒ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
หมายเหตุ
กรณี ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ กษาในประเทศหรื อต างประเทศ ที่ ห ลั ก สูต รไม ไ ดรั บ การรั บ รองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองคกรวิชาชีพ (ถามี) ผูยื่นขอหนวยคะแนนตองดําเนินการขอรับ
รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย
กิจกรรมชนิดที่ ๔๐

ชื่อไทย การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ
ชื่ออังกฤษ Management and Administrative study

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๔๐
เปนกิจกรรมเพิ่มพูนความรูเฉพาะบุคคลในหลักสูตรดานการบริหารจัดการที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน โดยไดรับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒๕ ชั่วโมง
น้ําหนักหนวยคะแนน
หลักสูตรที่มีชั่วโมงศึกษา ๒๕-๕๐ ชั่วโมง
หลักสูตรที่มีชั่วโมงศึกษา มากกวา ๕๐ ชั่วโมง
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หลักสูตรละ ๑๐ คะแนน
หลักสูตรละ ๒๐ คะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหนวยคะแนน
๑. หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ ๘๐
ของหนวยคะแนนที่ใชในการตออายุใบอนุญาต
๒. การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนวยคะแนน
๑. ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายในเกา
สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟลเปน PDF File ดังนี้
๑.๑ หนังสือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร
๑.๒ หลักสูตรที่แสดงจํานวนชัว่ โมงและหัวขอในการอบรม
๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
กรณีเ อกสารหลั กฐานไมครบถว น ผูขอขึ้น ทะเบีย นหนว ยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เมื่อผานการพิจารณาแลว
ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาที่บันทึกคะแนนใหตามเกณฑ
๓. ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
ตารางแสดงคาธรรมเนียมการยื่นขึ้นทะเบียนหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย
กิจกรรม
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ประเภทที่ กิจกรรม
การประชุมวิชาการประจําป
1
01
การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
1
02
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
03
การสัมมนาทางวิชาการ
1
04
การอภิปรายหมู
1
05
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอยางตอเนื่อง
1
06
การบรรยายพิเศษ
1
07
กิจกรรมรหัส 01 ถึง 07 ที่ไมไดจัดโดยสถาบันหลักและสมทบ
2
08
การทบทวนหัวขอทางการแพทย
3
09
การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมฟนฟูวิชาการ/
3
10
การอบรมระยะสั้น
การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน
3
11
การเสนอพยาธิสภาพผูปวยที่นาสนใจ
3
12
- 39-

คาธรรมเนียม
(บาท)
2,000
1,000
500
500
500
500
500

ยกเวน
คาธรรมเนียม

กิจกรรม
ประเภทที่
3
3
4
4
5

รหัส
กิจกรรม
13
14
15
16
17

5
5
5

18
19
20

5

21

5

22

5
5
5

23
24
25

5
5

26
27

5
5
5
5

28
29
30
31

5
5
5
5

32
33
34
35

ชื่อกิจกรรม
สโมสรวารสาร
กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต
นักศึกษาเทคนิคการแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย
การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ
การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดาน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย
การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย
การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยใน
วารสารวิชาการ
การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงทางวิชาการ
การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ
การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข
โครงการสํารวจผูรับบริการที่เกี่ยวของกับงานทางเทคนิคการแพทย
โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน
การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง
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คาธรรมเนียม
(บาท)

กิจกรรม
ประเภทที่
5

รหัส
กิจกรรม
36

5
6

37
38

6

39

6
0

40
00

ชื่อกิจกรรม

คาธรรมเนียม
(บาท)

การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปน
ผูต รวจประเมินระบบคุณภาพของหนวยรับรอง
การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ตอยอดของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิค
การแพทย
การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น
ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ 01 – 40
สภาฯ เปนผู
กําหนด

- 41-

