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ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน 

หน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความข้อในข้อ ๗ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศสภาเทคนิค
การแพทย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับน้ีเรียกว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วย
คะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ 

 ข้อ ๒ การศึกษาต่อเน่ืองแบ่งออกได้ดังน้ี  
(๑) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์

หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่
จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ได้แก่  

๑. การประชุมวิชาการประจําปี 
๒. การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๔. การสัมมนาทางวิชาการ 
๕. การอภิปรายหมู่ 
๖. การบรรยายชุดวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๗. การบรรยายพิเศษ 

(๒) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์
หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามข้อ ๒ (๑) ๑ ถึง ๗ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบัน
สมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบแต่มิได้
ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องย่ืนเอกสาร
และหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในท้ายประกาศน้ี 

(๓) กิจกรรม... 
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(๓) กิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการนําองค์ความรู้ต่อ
เน่ืองมาจากทฤษฎีจากกิจกรรมในข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ของพันธกิจในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงบุคคลในวงการแพทย์ สาธารณสุขอ่ืนๆ  ได้แก่ 

๑. การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์  
๒. การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการการอบรมพ้ืนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น 
๓. การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
๔. การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
๕. สโมสรวารสาร 
๖. กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

(๔) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตาม
เกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

๑. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป 

(๕) กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑. การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตนักศึกษาเทคนิค

การแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
๒. การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
๓. การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๔. การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ (กิจกรรมตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) 
๕. การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๖. การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๗. การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
๘. นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
๙. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวารสารวิชาการ 
๑๐. การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๒. การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 
๑๔. การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
๑๕. การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
๑๖. การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
๑๗. โครงการสํารวจผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 

/ ๑๘. โครงการ... 
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๑๘. โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
๑๙. การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
๒๐. การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง 
๒๑. การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

(๖) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษา 

๑. การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

๒. การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 

๓. การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 
(๗) กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากข้อ ๒ (๑) ถึง (๖) ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาหน่วยคะแนน

ให้เป็นแต่ละกรณีไป  
ข้อ ๓ การขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพ่ือรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลักและ

สถาบันสมทบหรือผู้ดําเนินกิจกรรมจะต้องย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมพร้อมหลักฐานต่อศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ตามแบบ ศ.น.ทนพ. ๐๓ และ ศ.น.ทนพ. ๐๔ แล้วแต่กรณีตามท้ายประกาศ 

ข้อ ๔ ข้อกิจกรรมตามข้อ ๒ (๑) ต้องเสนอโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก่อนการดําเนิน
กิจกรรมโดยครอบคลุมรายละเอียดดังน้ี 

(1) ช่ือกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
(2) หลักการและเหตุผล 
(3) วัตถุประสงค์ 
(4) วิธีการดําเนินการประชุม 
(5) รายช่ือและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย 
(6) กําหนดการกิจกรรม 
(7) กลุ่มเป้าหมายและจํานวน 
(8) งบประมาณ 
(9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(10) การประเมินการดําเนินกิจกรรม 
(11) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

ข้อ ๕ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม
กรณีที่ให้การรับรอง ศูนย์ฯ จะกําหนดรหัสหลักสูตรหรือกิจกรรมและจํานวนหน่วยคะแนนให้แล้วแจ้งผลการ
พิจารณาให้สถาบันหรือผู้ย่ืนคําขอทราบ  

/ ข้อ ๖ กิจกรรม 
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ข้อ ๖ กิจกรรมตามข้อ ๒ (๑) ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์แล้ว
สามารถดําเนินกิจกรรมได้ภายในสามปีนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองให้การรับรอง 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนให้เป็นไป 
ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศน้ี 
 ข้อ ๘ กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองที่ดําเนินการต้ังแต่ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการอายุ
ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้
สามารถเก็บสะสมสําหรับต่ออายุใบอนุญาตได้ 

 ข้อ ๙ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้พิจารณา 
ช้ีขาด 

ข้อ ๑๐ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 

 

       (รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย  วิริยะยุทธกร) 
       นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
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ภาคผนวก ก. 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน 

หน่วยคะแนนของศนูย์การศกึษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 
 

กิจกรรมประเภทที่ ๑ 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ (กิจกรรมชนิดที่ ๑ - ๗) 
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๑ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการท่ีเพ่ิมพูนความรู้หรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 
กิจกรรมประเภทที่ ๑ จะอยู่ในรูปแบบของโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นไม่เกินสี่สัปดาห์ และต้องมีการระบุ
สังเขปสาระ เน้ือหา รูปแบบ การจัดประชุม สถานที่จัด กําหนดการท่ีแน่นอน กิจกรรมกลุ่มน้ีสามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๗ ชนิด 

ชนิดของกิจกรรมประเภทที ่๑ 
กิจกรรมชนิดที ่๑ การประชุมวิชาการประจําปี 
กิจกรรมชนิดที ่๒ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
กิจกรรมชนิดที ่๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมชนิดที ่๔ การสมัมนาทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที ่๕ การอภิปรายหมู่ 
กิจกรรมชนิดที ่๖ การบรรยายชุดวิชาการท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมชนิดที ่๗ การบรรยายพิเศษ 

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่๑ 
ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดที่ ๑ 
ชื่อไทย การประชุมวิชาการประจําป ี
ชื่ออังกฤษ Annual conference  

เป็ น กิจกรรมประชุมประจํ า ปี  โดยมี การนํ าเสนอ
ผลงานวิจัยร่วมกับการบรรยาย สัมมนาอภิปรายหรือการ
ให้ความรู้รูปแบบอ่ืนทั้งน้ีเพ่ือทบทวนความรู้เดิมและ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่แก่นักเทคนิคการแพทย์ 
 

กิจกรรมชนิดที่ ๒ 
ชื่อไทย การอบรมฟื้นฟูวิชาการ /การอบรม
ระยะสั้น 
ชื่ออังกฤษ Refresh Course Training 
/Short Course Training 

เป็นกิจกรรมฟ้ืนฟูวิชาการ ในรูปแบบการอบรม ระยะสั้น 
คิดคะแนนไม่เกิน ๒๕ ช่ัวโมงโดยการนําเสนออาจเป็น 
การบรรยาย สัมมนา และอภิปรายเป็นต้น 
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กิจกรรมชนิดที่ ๓ 
ชื่อไทย การอบรมเชงิปฏิบติัการ 
ชื่ออังกฤษ Workshop Training 

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ นําเสนอ
โดยการสอนแสดง ฝึกหัตถการจากหุ่นจําลอง หรือสถาน
การจําลองของห้องปฏิบัติการ หรือการฝึกฝนการใช้
เครื่องมือในห้องปฏิบั ติการ และการประชุมกลุ่ม  / 
อภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น 
 

กิจกรรมชนิดที่ ๔ 
ชื่อไทย การสมัมนาทางวิชาการ 
ชื่ออังกฤษ Seminar 
 

เป็น กิจกรรม เพ่ื อ พัฒนาความรู้ สํ าหรับ นัก เทคนิค
การแพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์โดยมีการนําเสนอ
ความรู้สาขาเทคนิคการแพทย์หรือความรู้ที่เก่ียวข้องแก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้นําเสนอเป็นผู้เช่ียวชาญโดยบุคคลเดียว
หรือเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญและเปิดให้ที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นหรือสอบถามได้ ผลการประชุมสัมมนาสรุปได้เป็น
แนวคิดทางเทคนิคการแพทย์หรือแนวทางปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
 

กิจกรรมชนิดที่ ๕ 
ชื่อไทย การอภิปรายหมู่ 
ชื่ออังกฤษ Panel Discussion 

เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้มีการอภิปรายถึงปัญหาทางเทคนิค
การแพทย์เฉพาะเรื่อง โดยคณะบุคคลทางเทคนิค
การแพทย์แขนงต่าง ๆ และผู้เช่ียวชาญต่างสาขาโดยเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายซักถาม 

กิจกรรมชนิดที่ ๖ 
ชื่อไทย การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
ชื่ออังกฤษ Series of Lecture 

เป็น กิจกรรม เพ่ื อ พัฒนาความรู้ สํ าหรับ นัก เทคนิค
การแพทย์ที่มีการนําเสนอเนื้อหาที่กําหนดไว้เป็นช่วง ๆ 
อย่างต่อเน่ืองโดยมีวิธีการบรรยายให้ครอบคลุมและ
เช่ือมโยงเน้ือหาทั้งหมด โดยมีช่ัวโมงบรรยายมากกว่า การ
อบรมระยะสั้นในกิจกรรมชนิดที่ ๒ 

กิจกรรมชนิดที่ ๗ 
ชื่อไทย การบรรยายพิเศษ 
ชื่ออังกฤษ Special Lecture 

เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สําหรับนักเทคนิค
การแพทย์ที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยเชิญผู้เช่ียวชาญสาขา
น้ัน ๆ มาเป็นผู้บรรยาย 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิดช่ัวโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน

หน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง ยกเว้นกิจกรรมชนิดที่ ๓ ให้คิดหน่วยคะแนนดังน้ี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วไป    คิดเป็นหน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง 
การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ คิดเป็นหน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง และไม่

เกินสามหน่วยคะแนนต่อครั้ง 
กิจกรรม ๑-๗ ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน/๑ ช่ัวโมง โดยกิจกรรมชนิดที่ ๒ ให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน ๒๕ 

คะแนนกิจกรรมชนิดที่ ๖ ให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน ๔๐ คะแนน 
สําหรับวิทยากรหรือผู้อภิปรายให้ดูกิจกรรมประเภทที่ ๕ ชนิดที่ ๒๐
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เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีรวมทุกกิจกรรมสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มี

การกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ย่ืนรายละเอียดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ 

พร้อมชําระค่าธรรมเนียมที่ www.mtc.or.thเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองกิจกรรมประเภทที่ ๑ 
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์พิจารณาออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง

ให้แก่สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 
๓.สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองเฉพาะเทคนิคการแพทย์ทุกคนที่ผ่าน

กิจกรรมตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยระบุหน่วยคะแนนและรหัสกิจกรรมพร้อมกับบันทึกคะแนนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ 

๔. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ มีหน้าที่บันทึกหน่วยคะแนนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกิจกรรมชนิดน้ันๆ ลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ืองฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยสถาบัน/สมทบแจ้งรายช่ือผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและหน่วยคะแนนท่ีได้รับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัดด้วย, การประชุมมากกว่า ๑ วัน ที่มี
เน้ือหาไม่ต่อเน่ืองกัน หากผู้จัดเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะคิดคะแนนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
บางวัน ให้ย่ืนขออนุมัติต่อ ศ.น.ทนพ.ก่อน 

5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ืองภายในหกสิบวันนับแต่การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ันผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองไป
อ้างอิงกับสถาบันที่จัดการทํากิจกรรมคร้ังน้ันเพ่ือบันทึกหน่วยคะแนนต่อไปได้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนของกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 
สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลงทะเบียน ดังน้ี 
๑. รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ

ลายมือช่ือของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน หรือ 
๒. การบันทึกข้อมูลผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละวัน 
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กิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘) 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

บทนิยาม 
 กิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘) หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการท่ีเพ่ิมพูนความรู้หรือทบทวน 
ความสามารถทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิชาการที่เก้ือกูลกับการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับ
ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีรูปแบบ ระยะเวลาและชนิดของกิจกรรมเช่นเดียวกับกิจกรรมประเภท
ที่ ๑ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
หลักหรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิดช่ัวโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน ๑ 

หน่วยคะแนน/๑ ช่ัวโมง โดยหลักการเดียวกับประเภทที่ ๑ 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน เว้นแต่กรณีที่ ศ.น.ทนพ. 
อนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมส่งหลักฐานขอรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน ล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 
สามารถส่งรายช่ือเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมท้ังหมดในกิจกรรมน้ัน ต่อ ศ.น.ทนพ.รวมเป็นชุดเดียวได้ 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีรวมทุกกิจกรรมสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มี

การกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนราย
กลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 

๑.๑  หลักฐานการได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาจากผู้จัด เช่น ประกาศนียบัตรหรือหนังสือ
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม    

๑.๒  โครงการและกําหนดการอบรมท่ีระบุจํานวนช่ัวโมงในการบรรยายที่ชัดเจน 
๑.๓  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด
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กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทกึคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมประเภทที่ ๓ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการนําองค์ความรู้ ต่อ

เน่ืองมาจากทฤษฎีจากประเภทที่ ๑ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง
บุคคลในวงการแพทย์ สาธารณสุขอ่ืนๆ และสาธารณชน 

กิจกรรมประเภทน้ี ส่วนใหญ่จะเหมาะสมกับผู้ให้บริการด้านทางห้องปฏิบัติการไปสู่แพทย์ และ ด้าน
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันโรค และการรักษาสุขภาพสําหรับประชาชนทุกระดับโดยตรง 
กิจกรรมประเภทที่ ๓ มีประกอบด้วย ๖ ชนิด (กิจกรรมชนิดที่ ๙ – ๑๔) 

ชนิดของกิจกรรมประเภทที ่๓ 
กิจกรรมชนิดที ่๙ การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๐ การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น 
กิจกรรมชนิดที ่๑๑ การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
กิจกรรมชนิดที ่๑๒ การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
กิจกรรมชนิดที ่๑๓ สโมสรวารสาร 
กิจกรรมชนิดที ่๑๔ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ ๓ 
ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดที่ 9 
ชื่อไทย การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Medical topic reviews 

เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการนําเสนอเน้ือหารายละเอียด
ทางวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในหัวข้อน้ันๆ โดย
มีการนําเสนอความเป็นมาของหัวข้อน้ัน และความรู้ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต อาจมีการซักถาม 
อภิปราย และออกความคิดเห็นจากที่ประชุมในตอนท้าย 

กิจกรรมชนิดที่ 10 
ชื่อไทย การประชุมวิชาการระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ การอบรมฟืน้ฟูวิชาการ/การ
อบรมระยะสัน้ 
ชื่ออังกฤษ Inter – laboratory academic 
conference  

เป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สําหรับนักเทคนิค
การแพทย์ อย่างน้อยสองห้องปฏิบัติการขึ้นไป หรือ
ระหว่างห้องปฏิบัติการกับ หน่วยงานอ่ืนของโรงพยาบาล
โดยอาจนําเสนอตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจ ในด้านผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือข้อมูล
ทางวิชาการอ่ืนๆก็ได้ เป็นกิจกรรมท่ีทําเป็นประจําใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
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กิจกรรมชนิดที่ 11 
ชื่อไทย การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/
หน่วยงาน 
ชื่ออังกฤษ Inter–departmental/ 
academic conference 

เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้ เข้าร่วมประชุมที่ เป็นเทคนิค
การแพทย์ ต่างภาควิชา ต่างคณะ  ต่างหน่วยงานที่ทํางาน
ต่างสาขา แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในวิชาชีพของแต่ละราย 
 

กิจกรรมชนิดที่ 12 
ชื่อไทย การเสนอพยาธสิภาพผู้ป่วยที่นา่สนใจ  
ชื่ออังกฤษ case conference 

เป็นกิจกรรมกลุ่ม ระหว่างเทคนิคการแพทย์ หรือร่วมกับ
กับวิชาชีพอ่ืน เพ่ือปรึกษาปัญหาเก่ียวกับผู้ป่วยและการ
ตรวจทางเทคนิคการแพทย์ที่น่าสนใจ โดยมีการอภิปราย 
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

กิจกรรมชนิดที่ 13 
ชื่อไทย สโมสรวารสาร  
ชื่ออังกฤษ Journal club  

เป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สําหรับนักเทคนิค
การแพทย์ โดยมีการกําหนดกลุ่มบุคคลท่ีแน่นอน เพ่ือทํา
การเลือกและนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการจากวารสารที่
เป็นประโยชน์กับเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่ที่
ประชุมในหน่วยงานเป็นประจํา ในระยะเวลาที่กําหนด
แน่นอน เป็นการนําเสนอแบบเปิด โดยที่ประชุมสามารถ
อธิบายแสดงความคิดเห็นได้ 

กิจกรรมชนิดที่ 14 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
ชื่ออังกฤษ  study visit 

เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
และเก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกิจกรรรมชนิดที่ ๙ ถึง ๑๓ คิดช่ัวโมงเป็นฐาน (Hour–based 

credit) ให้คิดหน่วยคะแนน หน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง  กิจกรรมชนิดที่ ๑๔ คิดหน่วยคะแนนเป็น
จํานวนคร้ัง ครั้งละ ๓ หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน หรือย่ืนโดยเครือข่ายที่จัดกิจกรรม
โดยระบุรายช่ือนักเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเลขใบประกอบวิชาชีพฯ 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมชนิดที่ ๙ ถึง ๑๓ สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มี

การกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดที่ ๑๔ สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกิน ๑๕ 

หน่วยคะแนนต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
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ขั้นตอนการย่ืนขอหน่วยคะแนนของกิจกรรมประเภทที ่๓ 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 
๑.๑  เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒  โครงการจัดการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ การประชุมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน การ

เสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่ น่าสนใจ สโมสรวารสารซึ่งประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการโครงการ รายช่ือ
ของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจานวนงบประมาณ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสาร อ้างอิง (ถ้ามี) หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมน้ัน ๆ 

๑.๓  เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วยรายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และลายมือช่ือของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละวัน 

๑.๔  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนหรือผู้จัดต้องส่งเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ

พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมประเภทที่ ๔ 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง (กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ – ๑๖) 

บทนิยาม 
กิจกรรมประเภทที่ ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ส่วนบุคคลโดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ 

ชนิดของกิจกรรมประเภทที ่๔ 
กิจกรรมชนิดที ่๑๕ การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมชนิดที ่๑๖ การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป
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คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ 4 
ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดที่ 15 
ชื่อไทย การเรยีนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่ออังกฤษ Interactive Learning Through 
Information Technology 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประ เมิ น ผลการเรียนรู้ โดยการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับ
สื่อการศึกษาต่อเน่ืองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
Computer –Assisted Instruction (CAI), Internet 
Continuing Medical Technology Education 
(internet CMTE) ซึ่งช่วยนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของ
การศึกษาในเร่ืองน้ัน ๆ และสามารถขึ้นทะเบียนได้ทาง 
Internet ที่ เ ช่ื อม ไป ยั งบัญ ชีสะสมหน่ วยคะแนน 
(Account) ของผู้เรียน 

กิจกรรมชนิดที่ 16 
ชื่อไทย การศกึษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเรจ็รูป 
ชื่ออังกฤษ Self-Study through 
Instructional Media 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดย
การศึกษาทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการสอน
อ่ืน ๆ ที่ผลิตหรือรับรองโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ได้แก่ บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
แบบศึกษาต่อเน่ืองทางไปรษณี ย์ ทั้ งน้ี  ต้องมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการตอบแบบทดสอบ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ ตามประกาศของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ ตามชนิดของกิจกรรม

ที่มีความยากง่ายต่างกัน  เช่นบทความส้ัน ๔-๕ หน้า กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ข้อ ผู้ทําแบบทดสอบได้
ตอนละ ๑ คะแนน ผู้เขียนได้ ๕ คะแนน เป็นต้น 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยมีการกําหนดขั้นสูง

ของหน่วยคะแนนไม่เกินร้อยละ 60 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
กรณีการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ 
๒.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งคําตอบผ่านเว็บไซต์ที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง

กําหนด 
๓.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โปรแกรม คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน(Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทันที 
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กรณีการศึกษาด้วยตนเองผา่นสื่อสําเร็จรปู 
๑.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซื้อแบบทดสอบทางไปรษณีย์จากศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์

หรือสถาบันหลัก 
๒.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งกระดาษคําตอบทางไปรษณีย์ให้แก่ศูนย์

การศึกษาต่อเน่ืองหรือสถาบันหลัก 
๓.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองหรือสถาบันหลัก ตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

๔.  คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองหรือสถาบันหลักได้รับกระดาษคําตอบ 

กิจกรรมประเภทที่ ๕ 
กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (กิจกรรม

ชนิดที่ ๑๗ – ๓๗) 

บทนิยาม 
กิจกรรมประเภทที่ ๕ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ หรือพัฒนาระบบคุณภาพ ที่เก่ียวข้องกับงานบริการห้องปฏิบัติการ
งานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน หรืองานบริการชุมชน 

ชนิดของกิจกรรมประเภทที ่๕ 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๗  การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค

การแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๑๘  การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
กิจกรรมชนิดที ่๑๙  การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๐  การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ (กิจกรรมประเภทที่ ๑ หรือ ๒) 
กิจกรรมชนิดที ่๒๑  การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๒  การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๓  การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๔  นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๕  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวารสารวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๖  การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๗  การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๘  การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๒๙  การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
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กิจกรรมชนิดที ่๓๐  การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๑  การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
กิจกรรมชนิดที ่๓๒  การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
กิจกรรมชนิดที ่๓๓  โครงการสํารวจผู้รับบริการทีเ่ก่ียวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๓๔  โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
กิจกรรมชนิดที ่๓๕  การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๖  การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๗ การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมชนิดที่ ๑๗ ชื่อไทย การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

 ชื่ออังกฤษ Clinical Instructor (CI) of Medical Technology Education 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๗ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะนักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาล หรือสถาบันทาง

การแพทย์ ที่เป็นแหล่งฝึกงานตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับการแต่งต้ังจากสถาบันการศึกษาที่
สภาเทคนิคการแพทย์รับรองให้เป็นอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ให้หน่วยคะแนน ๐.๕ หน่วยคะแนนต่อนักศึกษาต่อสัปดาห์ โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้ทําคํา

รับรองการกระจายหน่วยคะแนนให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (มีหนังสือแต่งต้ังจากสถาบันการศึกษาให้เป็น
อาจารย์พิเศษ) โดยอัตราส่วนจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) ต่อ
จํานวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติต้องไม่เกินหน่ึงต่อสอง หากเกินอัตราส่วนน้ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง จะไม่คิดหน่วย
คะแนนให้ 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ

หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการย่ืนขอหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ย่ืนแบบฟอร์มสําหรับกิจกรรมการเป็นอาจารย์พิเศษรับนักศึกษา

ฝึกงาน (CMTE-F01) โดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.mtc.or.th แล้วกรอกรายละเอียดจาน้ัน ส่ง
ไฟล์ทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com ภายในหกสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
พร้อมแนบหลักฐาน ดังน้ี 
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๑.๑ หนังสือแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์ของสถาบันการ ศึกษาแห่งน้ัน 

๑.๒ เอกสารอนุมัติจากผู้บริหารในการรับเป็นสถานที่ฝึกงาน (ถ้ามี) 
๑.๓ เอกสารแสดงรายช่ือจํานวนนิสิต นักศึกษาที่ฝึกงานของแต่ละสถาบัน 
๑.๔ ตารางการฝึกงานที่แสดงช่วงเวลาในการฝึกงาน 

๑.๕ รายช่ืออาจารย์ผู้คุมฝึกงาน  
๑.๖ ใบรับรองระบบคุณภาพ LA หรือ ISO15189 หรือเทียบเท่า ของหน่วยงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาแล้วบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๑๘ ชื่อไทย การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
ช่ืออังกฤษ Creating Learning Media and Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๘ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่เก่ียวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบตามกิจกรรมชนิดที่ 

๑๕ และกิจกรรมชนิดที่ ๑๖ ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองตามประกาศของ ศ.น.ทนพ. ตามชนิดของกิจกรรมที่มีความยาก

ง่ายต่างกัน  เช่นบทความสั้น ๔-๕ หน้า กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ข้อ ผู้ทําแบบทดสอบได้ตอนละ ๑ 
คะแนน ผู้เขียนได้ ๕ คะแนนเป็นต้น 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ผู้ผลิตสื่อย่ืนแบบย่ืนแบบฟอร์ม CMTE-F02 พร้อมเน้ือหาบทความและแบบทดสอบในรูปแบบ

ไฟล์ อิ เล็กทรอนิกส์  ทั้ ง word และ  PDF มายังศูน ย์การศึกษาต่อเน่ืองผ่ านทางอี เมล์
cmtethailand@gmail.com 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ผลิตสื่อสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๑๙ ชื่อไทย การแต่งหนังสือหรอืตําราทางวิชาชีพเทคนคิการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Writing Medical Technology Book or Text Book  

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๙ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่แต่งและตีพิมพ์หนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
โดยหนังสือหรือตําราอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หนังสือหรือตําราต้องมีจํานวนหน้าไม่น้อยกว่า
ห้าสิบหน้า (ขนาด A4) และเป็นตําราที่มีการพิมพ์เผยแพร่ หรือเป็นตําราฉบับปรับปรุงแก้ไขในช่วงเวลา ๕ ปี 
ที่ขอต่อใบอนุญาต 

หมายเหตุ 
หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ

ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ัน ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ์ 

ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชา
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เน้ือหาสาระของตํารา ต้องมีความทันสมัย 
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตํารา” อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เรียนในวิชาน้ันแต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระของตําราน้ัน
ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชาน้ัน 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
๑.  หนังสือหรือตําราภาษาต่างประเทศ 

สัดส่วนผลงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐  คิดเรื่องละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
สัดส่วนผลงาน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐    คิดเรื่องละ  ๕  หน่วยคะแนน 

๒.  หนังสือหรือตําราภาษาไทย 
สัดส่วนผลงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐  คิดเรื่องละ  ๕  หน่วยคะแนน 
สัดส่วนผลงาน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐    คิดเรื่องละ  ๓  หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น
สูงของหน่วยคะแนน 
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ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ในกรณีที่มีผู้

เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้ทํากิจกรรมกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทาง
อีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้อง
แบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ หนังสือหรือตําราที่แต่งขึ้นที่เป็นไฟล์ PDF 
๑.๒ จดหมายหรือหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) 
๑.๓ หนังสือรบัรองสัดส่วนของผลงาน   

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ
กําหนดหน่วยคะแนน 

๓.  เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๔.  ผู้แต่งหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๐ ชื่อไทย การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษSpeaker or Panelist in Medical Technology 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๐ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย เพ่ือบรรยาย อภิปราย หรือ  

ฝึกปฏิบัติในเน้ือหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในกิจกรรมประเภทท่ี ๑ (กิจกรรม
ชนิดที่ ๑ - ๗) ซึ่งจัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทที่ ๒ (กิจกรรมชนิดที่ ๘) 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
วิทยากรหลัก ช่ัวโมงละ 3 หน่วยคะแนน 
ผู้อภิปรายหรือผู้ดําเนินการอภิปราย ช่ัวโมงละ 3 หน่วยคะแนน 

(คิดนํ้าหนักหน่วยคะแนนตามสัดส่วนเวลาที่อภิปรายจริง) 
ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติ ช่ัวโมงละ 1 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 
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ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กรหรือ 

หลักฐานการเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย 

๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายซึ่ง
ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ 
วิ ธีการดําเนินกิจกรรม  รายช่ือของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายและจํานวนงบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การประเมิน การดําเนิน
กิจกรรมและเอกสารอ้างอิง 

๑.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 
๑.๔ กรณีเป็นวิทยากรของสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ให้สถาบันน้ันๆส่งหลักฐานของ

วิทยากรที่เป็นเทคนิคการแพทย์ให้ ศ.น.ทนพ. เป็นชุดเดียวพร้อมกับหลักฐานของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาหลักสูตรและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๑ ชื่อไทย การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชพีเทคนคิการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Creating System or Activities of Medical Technology Providers 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๑ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ที่สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการบริการโดยใช้ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ เช่น กิจกรรมพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจํา (R2R) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน (CQI) การสร้างระบบบริการเทคนิค
การแพทย์สําหรับการรายงานผลด่วนสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ เป็นต้น 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน จะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
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น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม   กิจกรรมละ 5 หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม  กิจกรรมละ 2 หน่วยคะแนน 
สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  จํานวนผู้ทํากิจกรรมเรื่องหน่ึงไม่เกิน ๕ ราย 
๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๔.  การสร้างสรรค์ระบบหน่ึง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่อ

อายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ ท่าน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี เก้าสิบวันหลังจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นโดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์หรือสแกนเป็น PDF File 
ดังน้ี 
๑.๑ โครงการหรือแนวทางที่แสดงถึงแนวความคิด หรือ ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติใหม่ 
๑.๒ ผลการดําเนินงานที่เป็นรูปเล่มและคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในองค์กร 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม สามารถตรวจสอบ
คะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๒ ชื่อไทย การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Developing Clinical Medical Technology Practice Guideline 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๒ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ โดยสร้าง

หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกที่เฉพาะกับปัญหาทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา  เรื่องละ 2 หน่วยคะแนนต่อราย 
สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๓.  การสร้างสรรค์ระบบหน่ึง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่อ

อายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ โครงการในการการสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑.๒ สําเนาแนวทางการปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้นแล้วเป็นรูปเล่มพร้อมหนังสือคํารับรองจาก

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในองค์กร 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว

ศนูย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนน

ของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๓ ชื่อไทย การถ่ายทอดความรูท้างวิชาชีพเทคนคิการแพทย์และการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Medical Technology and Health Knowledge Transfer 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๓ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ

การแพทย์แก่บุคลากรการแพทย์และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นงานนอกเหนืองานในหน้าที่ประจํา   
น้ําหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ถ่ายทอดความรู้   ครั้งละ 3 หน่วยคะแนน 
สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเน้ือหาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 
๓.  การถ่ายทอดความรู้หน่ึง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ันต่อการต่อ

อายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 

๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒ เน้ือหาการบรรยาย 
๑.๓ หลักฐานแสดงการถ่ายทอดความรู้ เช่น หนังสือรับรองจากผู้เก่ียวข้อง ภาพจัดกิจกรรม  

เป็นต้น 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ถ่ายทอดความรู้ สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๒๔ ชื่อไทย นวัตกรรมทางวิชาชพีเทคนคิการแพทย์และการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Innovation in Medical Technology and Health 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๔ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือ วิธีเทคนิคการแพทย์ ซึ่งได้รับ

การทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นตอน จนเช่ือถือได้ว่าให้ผลที่ ดีกว่าเดิมสามารถนามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย์ เพ่ือเผยแพร่ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ทั่วไป นําไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือทางการแพทย์ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ผลิตหลัก   เรื่องหรือช้ินงานละ 10 หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมผลิต    เรื่องหรือช้ินงานละ  5  หน่วยคะแนน 

 สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  จํานวนผู้ดําเนินการการผลิตนวัตกรรมหน่ึง ๆ ไม่เกินห้าราย 
๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๔.  การสร้างสรรค์ระบบหน่ึง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่อ

อายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒ รายละเอียดของนวัตกรรม 
๑.๓ หลักฐานที่แสดงถึงการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นตอน จนเช่ือถือได้ว่าให้ผลที่ดี 

กว่าเดิมและสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ 



- 23- 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๕ 
ชื่อไทย การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวารสารวิชาการ 
ชื่ออังกฤษ Publishing of Medical Technology Articles in Academic Journal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๕ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งได้รับการ

พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ 
๑.  ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย 
๒.  บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ

วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งน้ี มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง เพ่ือ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 

๓.  บทความวิจัย หมายถึง บทความท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ให้มีความ
กระชับและสั้น สาหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
๑.  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีรายช่ือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานข้อมูล

อ่ืนที่สากลยอมรับ 
ผู้เขียนช่ือแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ  เรื่องละ 10 หน่วยคะแนน 
ผู้เขียนช่ืออ่ืน     เรื่องละ  5  หน่วยคะแนน 

๒.  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอ่ืนที่มีผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา 
ผู้เขียนช่ือแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ  เรื่องละ  5  หน่วยคะแนน 
ผู้เขียนช่ืออ่ืน     เรื่องละ  3  หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 



- 24- 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ สําเนาบทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์แล้ว 

๑.๒ สําเนาปกวารสารและสารบัญที่แสดงรายละเอียดของวารสารและบทความที่ตีพิมพ์ 
๑.๓ หนังสือรบัรองสัดส่วนของผลงาน   

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองพิจารณาบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยและกําหนดหน่วยคะแนนเมื่อ
ผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามนํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๓.  ผู้เขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๖ ชื่อไทย การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Presentation in Medical Technology 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๖ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในที่

ประชุมวิชาการประจําปีของสถาบันต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอ เช่น แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ แบบวีดี
ทัศน์ เป็นต้น 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้นําเสนอผลงาน   เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมผลงาน   เรื่องละ 2 หน่วยคะแนน 
สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การนําเสนอผลงานเรื่องหน่ึง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่อ

อายุใบอนุญาต
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ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 

1.1 เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
1.2 บทคัดย่อของผลงาน 
๑.3 ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน (ถ้ามี) 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ
กําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึก
คะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๗ ชื่อไทย การทบทวนและกลัน่กรองผลงานวิชาการทางวิชาชพีเทคนคิการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Manuscript Review of Medical Technology Article 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๗ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผู้เก่ียวข้อง ให้ทบทวนและกล่ันกรอง

ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน
วิชาการ หรือ เพ่ือการผลิตสื่อการศึกษาต่อเน่ืองรวมถึงการดําเนินการของบรรณาธิการที่รับผิดชอบ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ         บทความละ 10 หน่วยคะแนน 
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ           บทความละ  5  หน่วยคะแนน 
บทความเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษาต่อเน่ืองฯ       บทความละ  3  หน่วยคะแนน 
นําหนักหน่วยคะแนนการเป็นบรรณาธิการ         ฉบับละ 10 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การทบทวนหรือกลั่นกรองผลงานเรื่องหน่ึง ๆ ในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วย

คะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
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ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 

๑.๑เอกสารแสดงการแต่งต้ังให้เป็นผู้ทบทวนและกลั่นกรองจากบรรณาธิการ 
๑.๒ หัวข้อหรือช่ือเรื่องที่ทบทวน 
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองจากบรรณาธิการในการกลั่นกรองผลงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ทบทวนและกล่ันกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๘ ชื่อไทย การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชพีเทคนคิการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Validation of Medical Technology Instrument 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๘ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้สอบทวนเครือ่งมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่องหน่ึง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วย

คะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อการต่ออายุใบอนญุาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
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๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้สอบทวนเครื่องมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑.๒ โครงการที่แสดงรายละเอียดช่ือเคร่ืองมือและหัวข้อที่สอบทวน  
๑.๓ สําเนารูปเล่มรายงานผลการดําเนินการสอบทวนเคร่ืองมือ  
๑.๔ หนังสือตอบรับผลการรายงานผลการสอบทวนเครื่องมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้สอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทาง
เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๒๙ ชื่อไทย การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 
ชื่ออังกฤษ Review of Research Proposal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๙ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนและ

กลั่นกรองเน้ือหาในโครงร่างงานวิจัยทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Scientific 
reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย (Ethical reviews) ซึ่งเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าที่ประจําโดยโครงร่างวิจัย
ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย   เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สาหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยเรื่องหน่ึง ๆ สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้ง

เท่าน้ันต่อการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
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๑.2 หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานหรือหนังสือ
รับรอง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๐ ชื่อไทย การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่ออังกฤษ Peer Review for Academic Position Appraisal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๐ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ เพ่ือพิจารณากําหนดประเมินตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการประเมินตําแหน่งวิชาการทุก
ระดับและทุกสังกัด 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ประเมินผลงานวิชาการ    รายละ 5 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้อ่านผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑.๒ หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการอ่านผลงานจากหน่วยงานหรือหนังสือรับรอง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดาเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๑ ชื่อไทย การเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
ชื่ออังกฤษ External Committee for Thesis Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๑ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ 
ที่ เก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การเป็นกรรมการในป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่องหน่ึง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึง

ครั้งเท่าน้ันต่อการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑.๒ หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ รายละเอียดพอสังเขปและผู้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองสําหรับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๒ ชื่อไทย การประชุมบรหิารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
ชื่ออังกฤษ Administration meeting 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๒ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางาน เพ่ือการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ การ
วิจัยทางเทคนิคการแพทย์ งานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้เข้าร่วม   ครั้งละ 1 หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ

หน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน 
๑.๒ ระเบียบวาระการประชุม  
๑.๓ สําเนาหรือภาพถ่ายลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม หรือหนังสือตอบขอบคุณในการเข้าร่วมประชุม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทาหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๓ ชื่อไทย โครงการสํารวจผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Medical Technology Customer Survey  

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๓ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นการสํารวจกิจกรรมการให้บริการและผลของการให้บริการ 

เช่น อัตราการติดเช้ือ ความชุกของโรค ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดย
วิเคราะห์สถานการณ์จากการสํารวจข้อมูลจากเวชระเบียนรายไข้ และขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มงาน ซึ่งผลของ
การสํารวจสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการและรวมไปถึงพฤติกรรมการให้บริการ การรับ
บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ทําการสํารวจหลัก   เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมทําการสํารวจ   เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑. หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 4๐ 

ของหน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต 
๒.  จํานวนผู้ดําเนินการโครงการเรื่องละไม่เกินห้าราย 
๓.  การสํารวจผู้รับบริการในประเด็นหน่ึง สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อ

การต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากต้นสังกัด 
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารขององค์กร 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
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๓.  ผู้ทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๔ ชื่อไทย โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
ชื่ออังกฤษ Community Health Survey 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๔ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มของสถานบริการในระดับชุมชน โดยที่การสํารวจสภาวะสุขภาพ ทําให้ทราบปัญหา

สุขภาพในชุมชน ซึ่งนําไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพน้ันๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
เช่น ปัญหาสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ที่ได้รับการแก้ไข ตามความจําเป็นเร่งด่วน 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ทําการสํารวจหลัก   เรื่องละ 5 หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมทําการสํารวจ   เรื่องละ 3 หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 4๐ 

ของหน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต 
๒.  จํานวนผู้ทําการสํารวจเรื่องละไม่เกิน 5 ราย 
๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสํารวจ 
๔.  การสํารวจผู้รับบริการในประเด็นหน่ึง สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ันต่อ

การต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากต้นสังกัด 
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารขององค์กร 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
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๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๕ ชื่อไทย การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
ชื่ออังกฤษ The improving of Laboratory Quality System 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๕ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีส่วนรวมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรอง

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเท่า รวมถึงการคงสถานะ การ
รับรองมาตรฐานดังกล่าว 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้จัดการคุณภาพ   ครั้งละ 10 หน่วยคะแนน 
นักเทคนิคการแพทย์อ่ืนๆ ที่ร่วมกิจกรรม   ครั้งละ  5  หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ในกรณีผู้ได้การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ให้กรอก

แบบฟอร์ม CMTE-F03 มาพร้อมกับใบสมัครเพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพฯ 
๒.  ในกรณีได้รับการรับรองในระบบอ่ืน ๆ เช่น ISO ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบ

ออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือ
หากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอก
แบบฟอร์ม CMTE-F03 และมายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com
ภายในเก้าสิบวันหลังได้รับการรับรองโดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น 
PDF File ดังน้ี 
๒.๑ สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพในระบบน้ันๆ 
๒.๒ Organization chart ที่ระบุช่ือและตําแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ผู้ย่ืน 

๓.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน ในกรณีการรับรองระบบ
คุณภาพ LA เมื่อผ่านการอนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
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๔.  ผู้เป็นร่วมทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ  ผู้ที่ ได้การรับรองระบบคุณภาพ LA ต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ย่ืนตามข้อ ๒ ก่อน ส่วนผู้ที่จะขอการรับรองหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 
ให้ย่ืนตามข้อ ๑   

กิจกรรมชนิดที่ ๓๖ ชื่อไทย การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน(เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง 
ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Laboratory 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๖ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญหรือได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการโดยใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเท่า 
โดยไม่ใช่การทําภายในหน่วยงานที่สังกัดอยู่ และเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน  ครั้งละ 1 หน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ   ครั้งละ 3 หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สาหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมน้ันๆ ให้ผู้ทํากิจกรรม

ย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํา
กิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม 
CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืน
รายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
๑.๑ หนังสือแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เก่ียวกับสถานท่ี วันเวลา ที่ปฏิบัติงาน และรายละเอียดผู้ได้รับการ

ตรวจติดตามและการประเมิน 
๑.๓ เอกสารหรือภาพถ่ายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 
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๑.๔ หนังสือขอคุณจากหน่วยงานท่ีเชิญเป็นผู้ให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือตรวจประเมินสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๗ ชื่อไทย การเปน็ผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคณุภาพการศึกษา 
ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Education 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๗ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาด้าน

เทคนิคการแพทย์ในสภาบันการศึกษา ตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน สภาเทคนิค
การแพทย์ หรือเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้งน้ี 
โดยไม่ใช่การทําภายในหน่วยงานที่สังกัดอยู่ และเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจติดตามและประเมินภายใน   คร้ังละ 1 หน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจติดตามและประเมินภายนอก  ครั้งละ 3 หน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทน้ีสามารถใช้สาหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้น

สูงของหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑.  ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ในกรณีที่มีผู้

เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ืองทางอีเมล์cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ ภายใน
เก้าสิบวันหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยทั้งสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF 
File ดังน้ี 
๑.๑ หนังสือแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
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๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เก่ียวกับสถานท่ี วันเวลา ที่ปฏิบัติงาน และรายละเอียดผู้ได้รับการ
ตรวจติดตามและการประเมิน 

๑.๓ เอกสารหรือภาพถ่ายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 
๑.๔ หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานท่ีเชิญเป็นผู้ให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ

การศึกษา 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ตรวจติดตามหรือผู้ตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์

การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

กิจกรรมประเภทที่ ๖ 
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา

(กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ – ๔๐) 

บทนิยาม    
กิจกรรมประเภทที่ ๖ หมายถึง กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขา

เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ โดยหลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ชนิดของกิจกรรมประเภทที ่๖ 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๘  การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๙  การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ 
กิจกรรมชนิดที ่๔๐  การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ ชื่อไทย การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Graduated Study 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๘ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ สําหรับกรณีหลักสูตรดังกล่าวทั้งในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) 
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น้ําหนักหน่วยคะแนน 
หลักสูตรละ 50 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ัน 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑.  ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ภายใน 90

วันสําเร็จการศึกษาโดยต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์หรือแสกนเป็น PDF File ดังน้ี 
๑.๑ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 
๑.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ 
กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนต้องดําเนินการขอรับ
รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ก่อน 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๙ ชื่อไทย การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Medical Technology Intensive Training Program 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๙ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา และได้รับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติเก่ียวกับความรู้ 

ความชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นทาง
เทคนิคการแพทย์ โดยหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และสภาสถาบัน
ที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
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น้ําหนักหน่วยคะแนน 
หลักสูตรละ 50 หน่วยคะแนน 

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการ

กําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน 
๒.  การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ัน 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑.  ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ภายในเก้า

สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF File ดังน้ี 
๑.๑ หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร หรือใบประกาศนียบัตร 
๑.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ 
กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนต้องดําเนินการขอรับ
รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ 

กิจกรรมชนิดที่ ๔๐ ชื่อไทย การศกึษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 
ชื่ออังกฤษ Management and Administrative study 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๔๐ 
 เป็นกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะบุคคลในหลักสูตรด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน โดยได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๕ ช่ัวโมง 

น้ําหนักหน่วยคะแนน 
หลักสูตรทีม่ีช่ัวโมงศึกษา ๒๕-๕๐ ช่ัวโมง           หลักสูตรละ ๑๐ คะแนน 
หลักสูตรทีม่ีช่ัวโมงศึกษา มากกว่า ๕๐ ช่ัวโมง     หลักสูตรละ ๒๐ คะแนน 
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เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑.  หน่วยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดน้ีสามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ 

ของหน่วยคะแนนที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต 
๒.  การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ัน 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนหนว่ยคะแนน 
๑.  ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ฯ ภายในเก้า

สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF File ดังน้ี 
๑.๑ หนังสือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร 
๑.๒ หลักสูตรที่แสดงจํานวนช่ัวโมงและหัวข้อในการอบรม 
๑.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมือ่ผ่านการพิจารณาแล้ว 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

ตารางแสดงคา่ธรรมเนียมการย่ืนขึ้นทะเบยีนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนคิการแพทย์ 
กิจกรรม
ประเภทที่ 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1 01 การประชุมวิชาการประจําปี 2,000 
1 02 การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 1,000 
1 03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 500 
1 04 การสัมมนาทางวิชาการ 500 
1 05 การอภิปรายหมู่ 500 
1 06 การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 500 
1 07 การบรรยายพิเศษ 500 
2 08 กิจกรรมรหสั 01 ถึง 07 ที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันหลักและสมทบ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 

3 09 การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์  
3 10 การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ/

การอบรมระยะสั้น 
3 11 การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
3 12 การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
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กิจกรรม
ประเภทที่ 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

3 13 สโมสรวารสาร  
3 14 กิจกรรมการศกึษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
4 15 การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 16 การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป 
5 17 การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
5 18 การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
5 19 การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 20 การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้าน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 21 การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ 
5 22 การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ 
5 23 การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
5 24 นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
5 25 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใน

วารสารวิชาการ 
5 26 การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 27 การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ 
5 28 การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 29 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 
5 30 การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
5 31 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์ 
5 32 การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
5 33 โครงการสํารวจผู้รับบริการทีเ่ก่ียวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
5 34 โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
5 35 การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
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กิจกรรม
ประเภทที่ 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

5 36 การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็น
ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง 

 

5 37 การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 
6 38 การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

6 39 การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

6 40 การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 
0 00 กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที ่01 – 40  สภาฯ เป็นผู้

กําหนด 
 


