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สรุปสาระสําคัญของประกาศสภาเทคนิคการแพทย ์
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบยีน หน่วยคะแนนของศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง 
เทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

จัดทําโดย สํานักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ อนกุรรมการประชาสัมพันธ์ และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย ์

ข้อมูลจาก ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วย
คะแนนของศูนย์การศึกษาตอ่เนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

การศึกษาต่อเน่ืองแบ่งออก ๓ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 
๑. กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ 
๒. กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ 
๓. กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วม 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน ตามรายละเอียดน้ี  
เป็นรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ดําเนินการตั้งแต่ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการอายุ
ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้สามารถเก็บสะสม
สําหรับต่ออายุใบอนุญาตได้ 

ประเด็นสําคัญที่ควรรู้ คือ 
๑. เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ทราบสาระสําคัญของประกาศ มุ่งเน้นการดําเนินการบันทึกคะแนนส่วนบุคคล 
๒. เน้ือหามีการตัดทอนเพื่อความกระชับ กรุณาอ่านรายละเอียดอีกครั้งในประกาศสภาเทคนิคการแพทย์  
๓. จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถบันทึกในระบบได้ถูกต้องว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นกิจกรรม

ประเภท และชนิดใด โดยดูได้จากคํานิยามกิจกรรม 
๔. เอกสารที่แนบต้องครบถ้วนตามที่กําหนดในแต่ละประเภท/ชนิดกิจกรรม โดยเฉพาะการแสดงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า

ร่วมประจักษ์ชัดในเอกสารว่ากิจกรรมนี้ท่านได้เข้าร่วมจริง (ก่อนการเข้าร่วม/การเข้าร่วม/หลังการเข้าร่วม) 
๕. วันที่เริ่มนับกิจกรรมที่สามารถขอบันทึกคะแนนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือ  15 October 

2013  
๖. คะแนนที่สะสมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตมีอายุเท่ากับระยะที่อายุใบอนุญาตยังคงอยู่ และต้องเริ่มเก็บ

บันทึกคะแนนใหม่เมื่อได้รับการต่อใบอนุญาตในรอบถัดไป 
๗. แนวทางการเตรียมเอกสารเพือ่บันทึกคะแนนในระบบ ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ เงือ่นไขในการกําหนดและการขึ้น

ทะเบียนหน่วยคะแนน และสามารถบันทึกโดยการ log in เข้าระบบ ได้ที่ 
http://www.mtc.or.th/login_user.php 

๘. สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ สํานักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์  
(ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล โทรศัพท์ ๐๙๔-๔๖๔-๖๘๒๘) 

เน้ือหามี ๕ ส่วน คือ 
๑) ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
๒) ตารางสรุปรายละเอียดกจิกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 
๓) คําอธิบายประกอบประเภท/ชนดิกิจกรรม และข้ันตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๔) Link สําหรับเอกสารประกอบการบันทึกคะแนน (เฉพาะบางรายการ) 
๕) อัตราค่าธรรมเนียม (สําหรับสถาบัน/องค์กร ที่ยื่นขอ) 
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เน้ือหาส่วนที่ ๑ 
การศึกษาต่อเน่ืองแบ่งออก ๔ กิจกรรมหลัก ดังน้ี 

(๑) กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ 
๑. ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบทั้งในประเทศ

และต่างประเทศหรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบแต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ได้แก่  

๑. การประชุมวิชาการประจําปี 
๒. การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๔. การสัมมนาทางวิชาการ 
๕. การอภิปรายหมู่ 
๖. การบรรยายชุดวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๗. การบรรยายพิเศษ 

๒. โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
๑. การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือสําเร็จรูป 

๓. โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
๑. การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

หรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๒. การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะส้ันทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ 
๓. การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 

(๒) กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการนําองค์ความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ได้แก่ 

๑. การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์  
๒. การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการการอบรมพื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น 
๓. การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
๔. การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
๕. สโมสรวารสาร 
๖. กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

(๓) กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑. การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในหลักสูตร

เทคนิคการแพทย์ 
๒. การสร้างส่ือการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
๓. การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๔. การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๕. การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๖. การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๗. การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
๘. นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
๙. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวารสารวิชาการ
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๑๐. การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. การทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๒. การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑๓. การกล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
๑๔. การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
๑๕. การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
๑๖. การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
๑๗. โครงการสํารวจผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
๑๘. โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
๑๙. การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
๒๐. การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพของ

หน่วยรับรอง 
๒๑. การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

(๔) กิจกรรมอื่นๆ นอกจากข้อ (๑) ถึง (๓) พิจารณาหน่วยคะแนนให้เป็นแต่ละกรณีไป  
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เน้ือหาส่วนที่ ๒ 
ตารางสรุปรายละเอียดกิจกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 
 

กิจกรรม
ประเภทที ่

ชนิดที ่ ชื่อกิจกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 
เกณฑ์ขั้นสูงที่ใชค้ะแนน

ต่ออายุ 
๑ ๐๑ การประชุมวิชาการประจําปี 

กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิด
ชั่วโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) 
กิจกรรม ๑-๗ ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน/๑ 
ชั่วโมง  
โดยกิจกรรมชนิดที่ ๐๒ ให้คะแนนสูงสุด
ไม่เกิน ๒๕ คะแนน 
กิจกรรมชนิดที่ ๐๖ ให้คะแนนสูงสุดไม่
เกิน ๔๐ คะแนน 

ไม่มีการกําหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 

๐๒ การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะส้ัน 
๐๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๐๔ การสัมมนาทางวิชาการ 
๐๕ การอภิปรายหมู่ 
๐๖ การบรรยายชุดวิชาการท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
๐๗ การบรรยายพิเศษ 

๒ ๐๘ กิจกรรมชนิดท่ี ๐๑-๐๗  
ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบัน
สมทบ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วย
คะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

๓ ๐๙ การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิด
ชั่วโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) 

หนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง 

ไม่มีการกําหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน ๑๐ การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการ 

การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ /การอบรมระยะสั้น 
๑๑ การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/

หน่วยงาน 
๑๒ การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยท่ีน่าสนใจ 
๑๓ สโมสรวารสาร 
๑๔ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ คิดหน่วยคะแนนเป็นจํานวนคร้ัง  

คร้ังละ ๓ หน่วยคะแนน 
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยคะแนน 

๔ ๑๕ การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองฯ 
ตามประกาศของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
ฯ ตามชนิดของกิจกรรมท่ีมีความยาก
ง่ายต่างกัน  เช่นบทความส้ัน ๔-๕ หน้า 
กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ข้อ ผู้ทํา

แบบทดสอบได้ตอนละ ๑ คะแนน 
ผู้เขียนได้ ๕ คะแนน เป็นต้น 

ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต ๑๖ การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรปู 
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กิจกรรม
ประเภทที ่

ชนิดที ่ ชื่อกิจกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม เกณฑ์ขั้นสูงที่ใชค้ะแนน
ต่ออายุ 

๕ ๑๗ การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค
การแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

ให้หน่วยคะแนน ๐.๕ หน่วยคะแนนต่อ
นักศึกษาต่อสัปดาห์ โดยหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ทําคํารับรองการ
กระจายหน่วยคะแนนให้กับผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (มีหนังสือแต่งต้ังจาก
สถาบันการศึกษาให้เป็นอาจารย์พิเศษ) 

ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต 

๑๘ การสร้างส่ือการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
 

กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองตาม
ประกาศของ ศ.น.ทนพ. เช่น ผู้ทํา
แบบทดสอบได้ตอนละ ๑ คะแนน 
ผู้เขียนได้ ๕ คะแนนเป็นต้น 

ไม่กําหนด 

๑๙ การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

ภาษาต่างประเทศ 
สัดส่วนผลงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ ๕๐ คิดเร่ืองละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
สัดส่วนผลงาน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คิด
เร่ืองละ ๕ หน่วยคะแนน 
ภาษาไทย 
สัดส่วนผลงาน มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ ๕๐ คิดเร่ืองละ ๕ หน่วยคะแนน 
สัดส่วนผลงาน น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คิด
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 

๒๐ การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทาง
วิชาชีพหรือวิชาการด้านวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์(กิจกรรมประเภทที่ ๑ หรือ ๒) 

วิทยากรหลัก ชั่วโมงละ ๓ หน่วย
คะแนน 
ผู้อภิปรายหรือผู้ดําเนินการอภิปราย
ชั่วโมงละ ๓ หน่วยคะแนน 
(คิดน้ําหนักหน่วยคะแนนตามสัดส่วน
เวลาที่อภิปรายจริง) 
ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมงละ ๑ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 

๒๑ การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม 
กิจกรรมละ ๕ หน่วยคะแนน 
ผู้ ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม
กิจกรรมละ ๒ หน่วยคะแนน 
สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนด
หน่วยคะแนนประเภทนี้ ให้มีผลเฉพาะผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์รายที่
ยื่นขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนด
หน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 

๒๒ การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา 
เร่ืองละ ๒ หน่วยคะแนนต่อราย 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๒๓ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และการแพทย์ 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
คร้ังละ ๓ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายที่ยื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
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กิจกรรม
ประเภทที ่

ชนิดที ่ ชื่อกิจกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม เกณฑ์ขั้นสูงที่ใชค้ะแนน
ต่ออายุ 

๕ ๒๔ นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และ
การแพทย์ 

ผู้ผลิตหลัก 
เร่ืองหรือชิ้นงานละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมผลิต  
เร่ืองหรือชิ้นงานละ  ๕  หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๒๕ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ในวารสารวิชาการ 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายช่ือ
ในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่สากลยอมรับ 
ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ
เร่ืองละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
ผู้เขียนชื่ออ่ืน เร่ืองละ  ๕  หน่วย
คะแนน 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอ่ืนที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ
เร่ืองละ  ๕  หน่วยคะแนน 
ผู้เขียนชื่ออ่ืนเร่ืองละ  ๓ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๒๖ การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 

ผู้นําเสนอผลงาน 
เร่ืองละ ๕ หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมผลงาน 
เร่ืองละ ๒ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๒๗ การทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการ
ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศ 
บทความละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารใน
ประเทศ 
บทความละ  ๕ หน่วยคะแนน 
บทความเพ่ือการผลิตส่ือการศึกษา
ต่อเน่ืองฯ 
บทความละ  ๓  หน่วยคะแนน 
การเป็นบรรณาธิการ 
ฉบับละ ๑๐ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
 

๒๘ การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

ผู้สอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพฯ 
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
 

๒๙ การกล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
 

ผู้กล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
 

๓๐ การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ผู้ประเมินผลงานวิชาการ 
รายละ ๕ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
 

๓๑ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกใน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
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กิจกรรม
ประเภทที ่

ชนิดที ่ ชื่อกิจกรรม เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม เกณฑ์ขั้นสูงที่ใชค้ะแนน
ต่ออายุ 

๕ ๓๒ การประชุมบริหารจัดการ 
ด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วม 
คร้ังละ ๑ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต 

๓๓ โครงการสํารวจผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับ
งานทางเทคนิคการแพทย์ 

ผู้ทําการสํารวจหลัก 
เร่ืองละ ๕ หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมทําการสํารวจ 
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต 

๓๔ โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
 

ผู้ทําการสํารวจหลัก 
เร่ืองละ ๕ หน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมทําการสํารวจ 
เร่ืองละ ๓ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต 

๓๕ การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือผู้จัดการ 
คุณภาพ คร้ังละ ๑๐ หน่วยคะแนน 
นักเทคนิคการแพทย์อ่ืนๆ ที่ร่วมกิจกรรม 
คร้ังละ  ๕ หน่วยคะแนน 

ไม่กําหนด 
 

๓๖ การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจ
ประเมินระบบ คุณภาพของหน่วยรับรอง 

ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 
คร้ังละ ๑ หน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ 
คร้ังละ ๓ หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๓๗ การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบ
คุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจติดตามและประเมินภายใน 
คร้ังละ ๑ หน่วยคะแนน 
ผู้ตรวจติดตามและประเมินภายนอก 
คร้ังละ 3 หน่วยคะแนน 
มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์รายท่ียื่นขอให้รับรองกิจกรรม
และกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น 

ไม่กําหนด 
 

๓๘ การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือหลักสูตรที่เก้ือกูลกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรละ ๕๐ หน่วยคะแนน 
 

ไม่กําหนด 
 

๓๙ การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร
หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรละ ๕๐ หน่วยคะแนน 
 

ไม่กําหนด 
 

๔๐ การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรที่มีชั่วโมงศึกษา ๒๕-๕๐ ชั่วโมง 
หลักสูตรละ ๑๐ คะแนน 
หลักสูตรที่มีชั่วโมงศึกษา มากกว่า ๕๐ ชม 
หลักสูตรละ ๒๐ คะแนน 

ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยคะแนนที่ใช้เพ่ือ
การต่ออายุใบอนุญาต 
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เน้ือหาส่วนที่ ๓ 
คําอธิบายประกอบประเภท/ชนิดกิจกรรม และขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 
 
กิจกรรมประเภทท่ี ๑ (กิจกรรมชนิดท่ี ๑-๗) 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ีจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ทางสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ จะเป็นผู้ดําเนินการขอคะแนน จัด
กิจกรรม และบันทึกคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามคะแนนได้ท่ีสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ กิจกรรมน้ี
ท่านไม่ต้องยื่นการบันทึกคะแนนเอง 

กิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ท่ีไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือท่ีจัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้น
ทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมนี้ท่านต้องยื่นการบันทึกคะแนนเอง 
น้ําหนักหน่วยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทนี้ ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
รายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น เว้นแต่กรณีท่ี ศ.น.ทนพ. อนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมส่งหลักฐาน
ขอรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน ล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม สามารถส่งรายชื่อเทคนิคการแพทย์ท่ีผ่านการอบรม
ท้ังหมดในกิจกรรมนั้น ต่อ ศ.น.ทนพ.รวมเป็นชุดเดียวได้ เอกสารการย่ืนขอบันทึกคะแนนแบบกลุ่มสามารถ ดาวน์โหลดได้ท่ี  
http://www.mtc.or.th/download_doc/10_Group%20Request.pdf 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน กิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.comหรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑  หลักฐานการได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาจากผู้จัด เช่น ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้า

ร่วมกิจกรรม    
๑.๒  โครงการและกําหนดการอบรมท่ีระบุจํานวนชั่วโมงในการบรรยายท่ีชัดเจน 
๑.๓  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
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กิจกรรมประเภทท่ี ๓ ประกอบด้วย ๖ ชนิด (กิจกรรมชนิดท่ี ๙ – ๑๔) 
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ ซ่ึงเกิดจากการนําองค์ความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึงบุคคลในวงการแพทย์ สาธารณสุขอ่ืนๆ และสาธารณชน กิจกรรมประเภทนี้ 
ส่วนใหญ่จะเหมาะสมกับผู้ให้บริการด้านทางห้องปฏิบัติการไปสู่แพทย์ และ ด้านข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการป้องกันโรค 
และการรักษาสุขภาพสําหรับประชาชนทุกระดับโดยตรง 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทนี้ ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
รายที่ ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน หรือย่ืนโดยเครือข่ายท่ีจัดกิจกรรมโดยระบุรายชื่อนักเทคนิค
การแพทย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเลขใบประกอบวิชาชีพฯ 
ขั้นตอนการย่ืนขอหน่วยคะแนนของกิจกรรมประเภทท่ี ๓ 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์ 
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 
๑.๑  เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒  โครงการจัดการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ การประชุมระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน การเสนอพยาธิ

สภาพผู้ป่วยท่ีน่าสนใจ สโมสรวารสารซ่ึงประกอบด้วย ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการโครงการ รายชื่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการของ
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจานวนงบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับการประเมินการดําเนิน
กิจกรรมและเอกสาร อ้างอิง (ถ้ามี) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 

๑.๓  เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีประกอบด้วยรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เลขท่ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และลายมือชื่อของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 

๑.๔  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนหรือผู้จัดต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ศูนย์

การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้ว 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหก

สิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมประเภทท่ี ๔ ประกอบด้วย ๒ ชนิด (กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ – ๑๖) 

กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง  
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ส่วนบุคคลโดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
กรณกีารเรียนรูอ้ย่างมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 
๒.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งคําตอบผ่านเว็บไซต์ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด 
๓.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโปรแกรม 

คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทันที 
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กรณีการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป 
๑.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซื้อแบบทดสอบทางไปรษณีย์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์หรือ

สถาบันหลัก 
๒.  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งกระดาษคําตอบทางไปรษณีย์ให้แก่ศูนย์

การศึกษาต่อเน่ืองหรือสถาบันหลัก 
๓.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสถาบันหลัก ตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
๔.  คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในหกสิบ

วันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสถาบันหลักได้รับกระดาษคําตอบ 
 
กิจกรรมประเภทท่ี ๕ ประกอบด้วย ๑๑ ชนิด (กิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ – ๓๗) 

กิจกรรมประเภทท่ี ๕ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาวิชาชีพ หรือพัฒนาระบบคุณภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริการห้องปฏิบัติการงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การ
เรียนการสอน หรืองานบริการชุมชน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ ชื่อไทย การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต 

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Clinical Instructor (CI) of Medical Technology Education 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะนักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาล หรือสถาบันทางการแพทย์ ท่ีเป็นแหล่ง

ฝึกงานตามเกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ โดยได้รับการแต่งต้ังจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาเทคนิคการแพทย์รับรองให้เป็น
อาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
ขั้นตอนการย่ืนขอหน่วยคะแนน 

๑.  หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ย่ืนแบบฟอร์มสําหรับกิจกรรมการเป็นอาจารย์พิเศษรับนักศึกษาฝึกงาน (CMTE-
F01) โดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ท่ี http://mtc.or.th/download_doc_cmte.php แล้วกรอกรายละเอียดจานั้น 
ส่งไฟล์ทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com ภายในหกสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมพร้อมแนบ
หลักฐาน ดังนี้ 
๑.๑ หนังสือแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

ของสถาบันการ ศึกษาแห่งนั้น 
๑.๒ เอกสารอนุมัติจากผู้บริหารในการรับเป็นสถานท่ีฝึกงาน (ถ้ามี) 
๑.๓ เอกสารแสดงรายชื่อจํานวนนิสิต นักศึกษาท่ีฝึกงานของแต่ละสถาบัน 
๑.๔ ตารางการฝกึงานท่ีแสดงช่วงเวลาในการฝึกงาน 
๑.๕ รายชื่ออาจารย์ผู้คุมฝึกงาน  
๑.๖ ใบรับรองระบบคุณภาพ LA หรือ ISO15189 หรือเทียบเท่า ของหน่วยงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาแล้วบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหก

สิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ ชื่อไทย การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
ชื่ออังกฤษ Creating Learning Media and Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบตามกิจกรรมชนิดท่ี ๑๕ และ

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๖ ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ผู้ผลิตสื่อ ย่ืนแบบย่ืนแบบฟอร์มCMTE-F02พร้อมเ น้ือหาบทความและแบบทดสอบในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง word และ PDF มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องผ่านทางอีเมล์ cmtethailand@gmail.com 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ผลิตสื่อสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๙  ชื่อไทย การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษ Writing Medical Technology Book or Text Book  
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๙ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ท่ีแต่งและตีพิมพ์หนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยหนังสือหรือ
ตําราอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หนังสือหรือตําราต้องมีจํานวนหน้าไม่น้อยกว่าห้าสิบหน้า (ขนาด A4) และเป็น
ตําราท่ีมีการพิมพ์เผยแพร่ หรือเป็นตําราฉบับปรับปรุงแก้ไขในช่วงเวลา ๕ ปี ท่ีขอต่อใบอนุญาต 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับ
คะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมท่ีเข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า ๑ ท่าน ให้ผู้ทํากิจกรรม
กรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์cmtethailand@gmail.comหรือการย่ืนราย
กลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลกัฐานดังนี้ 
๑.๑ หนังสือหรือตําราท่ีแต่งข้ึนท่ีแสกนเป็นไฟล์ PDF 
๑.๒ จดหมายหรือหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคณุวุฒิ (ถ้ามี) 
๑.๓ หนังสือรับรองสัดส่วนของผลงาน   

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดหน่วย
คะแนน 

๓.  เม่ือผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๔.  ผู้แต่งหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายใน

หกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๐ ชื่อไทย การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Speaker or Panelist in Medical Technology 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๐ 
เป็นกิ จกรรมเฉพาะบุคคล ท่ี ไ ด้ รับ เชิญใ ห้ เป็น วิทยากรหรือผู้ อ ภิปราย  เ พ่ือบรรยาย  อภิปราย  หรือ  

ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในกิจกรรมประเภทที่ ๑ (กิจกรรมชนิดท่ี ๑ - ๗) ซ่ึง
จัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) 
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ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กรหรือ หลักฐานการเชิญ

เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย 
๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายซ่ึงประกอบด้วย 

ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินกิจกรรม รายชื่อ
ของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจํานวนงบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ การประเมิน การดําเนินกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง 

๑.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด 
๑.๔กรณีเป็นวิทยากรของสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ให้สถาบันนั้นๆส่งหลักฐานของวิทยากรท่ีเป็นเทคนิค

การแพทย์ให้ ศ.น.ทนพ. เป็นชุดเดียวพร้อมกับหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุมได้ 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาหลักสูตรและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๑ ชื่อไทย การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษCreating System or Activities of Medical Technology Providers 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๑ 

เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ท่ีสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับการบริการโดยใช้ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ เช่น กิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา (R2R) กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน (CQI) การสร้างระบบบริการเทคนิคการแพทย์สําหรับการรายงานผลด่วนสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 
เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดข้ันสูงของ
หน่วยคะแนน 

๒.  จํานวนผู้ทํากิจกรรมเรื่องหนึ่งไม่เกิน ๕ ราย 
๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๔.  การสร้างสรรค์ระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ ท่าน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
อีเมล์cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสาร
หลักฐานดังนี้ เก้าสิบวันหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟล์หรือ
สแกนเป็น PDF File ดังนี้ 
๑.๑ โครงการหรอืแนวทางท่ีแสดงถึงแนวความคิด หรือ ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติใหม่ 
๑.๒ ผลการดําเนินงานท่ีเป็นรูปเล่มและคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในองค์กร

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน จะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
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๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเอง
ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๒ ชื่อไทย การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษ Developing Clinical Medical Technology Practice Guideline 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๒ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย์ โดยสร้างหรือพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีเฉพาะกับปัญหาทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
ศักยภาพของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 
เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดข้ันสูงของ
หน่วยคะแนน 

๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๓.  การสร้างสรรค์ระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ โครงการในการการสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑.๒ สําเนาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาขึ้นแล้วเป็นรูปเล่มพร้อมหนังสือคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้บริหารในองค์กร 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทาง

เว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ ชื่อไทย การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษMedical Technology and Health Knowledge Transfer 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์แก่
บุคลากรการแพทย์และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นงานนอกเหนืองานในหน้าท่ีประจํา   
เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดข้ันสูงของ
หน่วยคะแนน 

๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด 
๓.  การถ่ายทอดความรู้หนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
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ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒ เนื้อหาการบรรยาย 
๑ .๓  หลักฐานแสดงการถ่ายทอดความ รู้  เช่น  หนั งสือ รับรองจากผู้ เ ก่ียว ข้อง  ภาพจัดกิจกรรม  

เป็นต้น 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ถ่ายทอดความรู้ สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายในหกสิบ

วันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ ชื่อไทย นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษInnovation in Medical Technology and Health 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ท่ีมีการคิดค้น ประดิษฐ์เคร่ืองมือ วิธีเทคนิคการแพทย์ ซ่ึงได้รับการทดลอง 
พิสูจน์ และพัฒนาเป็นข้ันตอน จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลท่ีดีกว่าเดิมสามารถนามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค
การแพทย์ เพ่ือเผยแพร่ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ท่ัวไป นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือทาง
การแพทย์ 
เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

๑.  หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใช้สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดข้ันสูงของ
หน่วยคะแนน 

๒.  จํานวนผู้ดําเนินการการผลิตนวัตกรรมหนึ่ง ๆ ไม่เกินห้าราย 
๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
๔.  การสร้างสรรค์ระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
๑.๒ รายละเอียดของนวัตกรรม 
๑.๓ หลักฐานท่ีแสดงถึงการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นข้ันตอน จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลท่ีดี กว่าเดิมและ

สามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย์ 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๓.  ผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายใน

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

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๕ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีเป็นเจ้าของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซ่ึงได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ 
หมายเหตุ 

๑.  ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย 
๒.  บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ท้ังนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ 
อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง เพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยท่ีผู้เขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 

๓.  บทความวิจัย หมายถึง บทความท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น 
สาหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง

กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์ 
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 
๑.๑ สําเนาบทความท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์แล้ว 
๑.๒ สําเนาปกวารสารและสารบัญท่ีแสดงรายละเอียดของวารสารและบทความท่ีตีพิมพ์ 
๑.๓ หนังสือรับรองสัดส่วนของผลงาน   

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องพิจารณาบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยและกําหนดหน่วยคะแนนเม่ือผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามน้ําหนักหน่วยคะแนน 

๓.  ผู้เขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ ชื่อไทย การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษ Presentation in Medical Technology 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในท่ีประชุมวิชาการ
ประจําปีของสถาบันต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอ เช่น แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ แบบวีดีทัศน์ เป็นต้น 

การนําเสนอผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน 
1.1 เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบให้ดําเนินกิจกรรมจากผู้บริหารขององค์กร 
1.2 บทคัดย่อของผลงาน 
๑.3 ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน (ถ้ามี) 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกําหนดหน่วย
คะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
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กิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ ชื่อไทย การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Manuscript Review of Medical Technology Article 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนและกลั่นกรองผลงาน

วิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงานวิชาการ หรือ เพ่ือการ
ผลิตสื่อการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงการดําเนินการของบรรณาธิการท่ีรับผิดชอบ 

การทบทวนหรือกลั่นกรองผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ ในข้ันตอนต่าง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ัง
เท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสาร
หลักฐานดังนี้ 
๑.๑เอกสารแสดงการแต่งต้ังให้เป็นผู้ทบทวนและกลั่นกรองจากบรรณาธิการ 
๑.๒ หัวข้อหรือชื่อเร่ืองท่ีทบทวน 
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองจากบรรณาธิการในการกลั่นกรองผลงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ทบทวนและกลั่นกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๘ ชื่อไทย การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ชื่ออังกฤษ Validation of Medical Technology Instrument 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๘ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ซ่ึงเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจํา 

การสอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เร่ืองหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ัง
เท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้สอบทวนเคร่ืองมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๒ โครงการท่ีแสดงรายละเอียดชื่อเคร่ืองมือและหัวข้อท่ีสอบทวน  
๑.๓ สําเนารูปเล่มรายงานผลการดําเนินการสอบทวนเครื่องมือ  
๑.๔ หนังสือตอบรับผลการรายงานผลการสอบทวนเคร่ืองมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้สอบทวนเคร่ืองมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๒๙ ชื่อไทย การกล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
ชื่ออังกฤษ Review of Research Proposal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๙ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนและกลั่นกรองเนื้อหาใน

โครงร่างงานวิจัยทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Scientific reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย 
(Ethical reviews) ซ่ึงเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจําโดยโครงร่างวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยเร่ืองหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุ
ใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 
๑.2 หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยจากหน่วยงานหรือหนังสือรับรอง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๓๐ ชื่อไทย การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่ออังกฤษ Peer Review for Academic Position Appraisal 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๐ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
เพ่ือพิจารณากําหนดประเมินตําแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงครอบคลุมการประเมินตําแหน่งวิชาการทุกระดับและทุกสังกัด 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้อ่านผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
๑.๒ หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการอ่านผลงานจากหน่วยงานหรือหนังสือรับรอง 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดาเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๑ ชื่อไทย การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ชื่ออังกฤษ External Committee for Thesis Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๑ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกื้อกูลกับการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การเป็นกรรมการในป้องกันวิทยานิพนธ์เร่ืองหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการ
ต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑.๒ หัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์ รายละเอียดพอสังเขปและผู้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองสําหรับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๓๒ ชื่อไทย การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 

ชื่ออังกฤษ Administration meeting 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๒ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือ
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนางานด้านการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ การวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ งาน
ด้านสาธารณสุข ซ่ึงเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจํา 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ เอกสารแสดงการแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 
๑.๒ ระเบียบวาระการประชุม  
๑.๓ สําเนาหรือภาพถ่ายลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม หรือหนังสือตอบขอบคุณในการเข้าร่วมประชุม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๓ ชื่อไทย โครงการสํารวจผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
ชื่ออังกฤษ Medical Technology Customer Survey  

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๓ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นการสํารวจกิจกรรมการให้บริการและผลของการให้บริการ เช่น อัตรา

การติดเชื้อ ความชุกของโรค ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยวิเคราะห์สถานการณ์จากการ
สํารวจข้อมูลจากเวชระเบียนรายไข้ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน ซ่ึงผลของการสํารวจสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการบริการและรวมไปถึงพฤติกรรมการให้บริการ การรับบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

จํานวนผู้ดําเนินการโครงการเรื่องละไม่เกินห้าราย และการสํารวจผู้รับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถข้ึนทะเบียน
หน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์ 
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากต้นสังกัด 
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารขององค์กร 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๓๔ ชื่อไทย โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 

ชื่ออังกฤษ Community Health Survey 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๔ 

เป็นกิจกรรมกลุ่มของสถานบริการในระดับชุมชน โดยท่ีการสํารวจสภาวะสุขภาพ ทําให้ทราบปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ซ่ึงนําไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพนั้นๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาสุขภาพของแต่ละพ้ืนท่ี
ท่ีได้รับการแก้ไข ตามความจําเป็นเร่งด่วน 

จํานวนผู้ทําการสํารวจเรื่องละไม่เกิน ๕ ราย การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสํารวจ และการสํารวจ
ผู้รับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้นต่อการต่ออายุใบอนุญาต 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์ 
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 
๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจากต้นสังกัด 
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  
๑.๓ หลักฐานการตอบรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารขององค์กร 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๕ ชื่อไทย การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
ชื่ออังกฤษ The improving of Laboratory Quality System 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๕ 
เป็นกิจกรรมกลุ่มของนักเทคนิคการแพทย์ท่ีมีส่วนรวมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรองมาตรฐานงาน

เทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเท่า รวมถึงการคงสถานะ การรับรองมาตรฐานดังกล่าว 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ในกรณีผู้ได้การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ให้กรอกแบบฟอร์ม CMTE-F03
มาพร้อมกับใบสมัครเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพฯ  

๒.  ในกรณีได้รับการรับรองในระบบอ่ืน ๆ เช่น ISO ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมท่ีเข้า
ข่ายได้รับคะแนนมากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F03 และมายังศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางอีเมล์cmtethailand@gmail.comภายในเก้าสิบวันหลังได้รับการรับรองโดยทั้งสองกรณีต้องแบบ
เอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟล์เป็น PDF File ดังนี้ 
๒.๑ สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพในระบบน้ันๆ 
๒.๒ Organization chart ท่ีระบุชื่อและตําแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ผู้ย่ืน 

3.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน ในกรณีการรับรองระบบคุณภาพ LA 
เม่ือผ่านการอนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์ เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าท่ี
บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

4.  ผู้เป็นร่วมทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายใน
หกสิบวันนบัแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีส่วนรวมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ LA ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ย่ืนตามข้อ ๒ ก่อน ส่วนผู้ท่ีจะขอการรับรองหลังวันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ย่ืนตามข้อ ๑   
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๖ ชื่อไทย การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน(เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ
คุณภาพของหน่วยรับรอง 
ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Laboratory 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๖ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับเชิญหรือได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการโดยใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเท่า โดยไม่ใช่การทําภายใน
หน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ และเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจํา 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ให้ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรอง
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือกรณีมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนน
มากกว่า ๑ คน ให้ผู้ทํากิจกรรมหรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์ 
cmtethailand@gmail.com หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์โดยท้ังสองกรณีต้องแบบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้ 
๑.๑ หนังสือแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ  
๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับสถานท่ี วันเวลา ท่ีปฏิบัติงาน และรายละเอียดผู้ได้รับการตรวจติดตาม

และการประเมิน 
๑.๓ เอกสารหรือภาพถ่ายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 
๑.๔ หนังสือขอคุณจากหน่วยงานท่ีเชิญเป็นผู้ให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนนิการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือตรวจประเมินสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๓๗ ชื่อไทย การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

ชื่ออังกฤษ External/Internal Auditor for Education 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๗ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาด้านเทคนิค
การแพทย์ในสภาบันการศึกษา ตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน สภาเทคนิคการแพทย์ หรือเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท้ังนี้ โดยไม่ใช่การทําภายในหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ 
และเป็นงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีประจํา 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ผู้ทํากิจกรรมย่ืนขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผู้เข้าข่ายได้รับ
คะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผู้ร่วมทํากิจกรรมที่เข้าข่ายได้รับคะแนนมากกว่า 1 คน ให้ผู้ทํากิจกรรม
หรือผู้แทนกรอกแบบฟอร์ม CMTE-F02 มายังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางอีเมล์cmtethailand@gmail.com 
หรือการย่ืนรายกลุ่มในระบบออนไลน์ ภายในเก้าสิบวันหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยท้ังสองกรณีต้องแบบ
เอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟล์เป็น PDF File ดังนี้ 
๑.๑ หนังสือแต่งต้ังหรือเชิญให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 
๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เกี่ยวกับสถานท่ี วันเวลา ท่ีปฏิบัติงาน และรายละเอียดผู้ได้รับการตรวจติดตาม

และการประเมิน 
๑.๓ เอกสารหรือภาพถ่ายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 
๑.๔ หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานท่ีเชิญเป็นผู้ให้เป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องจะทําหน้าท่ีบันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้ตรวจติดตามหรือผู้ตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
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กิจกรรมประเภทท่ี ๖ ประกอบด้วย ๓ ชนิด (กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ – ๔๐) 
บทนิยาม    

กิจกรรมประเภทที่ ๖ หมายถึง กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาเทคนิค
การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
โดยหลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของกจิกรรมประเภทที่ ๖ 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๘  การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์หรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

กิจกรรมชนิดที่ ๓๙  การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะส้ันทางวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ 

กิจกรรมชนดิที่ ๔๐  การศึกษาหลักสูตรด้านการบรหิารจัดการ 
 
กิจกรรมชนิดที่ ๓๘ ชื่อไทย การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์หรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่อองักฤษ Graduated Study 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๘ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาโท หรือปริญญา

เอก หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกื้อกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สําหรับกรณี
หลักสูตรดังกล่าวทั้งในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหนึง่ครัง้เทา่นั้น 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ผู้ทํากิจกรรมยืน่ขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาตอ่เนื่อง ฯ ภายในเก้าสิบวัน
หลังสําเร็จการศึกษาโดยตอ้งแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF File ดังนี ้
๑.๑ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 
๑.๒ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่งกําหนด 

กรณเีอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบยีนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิม่เติมให้ศูนย์
การศึกษาต่อเนือ่ง ภายในสิบหา้วันนับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพจิารณาและกําหนดหน่วยคะแนน  
เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งจะทําหน้าทีบ่ันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซตข์องศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาตอ่เนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ 
กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรอืต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ไดร้ับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้าม)ี ผู้ยื่นขอหน่วยคะแนนต้องดําเนินการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์กอ่น 
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กิจกรรมชนิดที่ ๓๙ ชื่อไทย การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทาง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ชื่อองักฤษ Medical Technology Intensive Training Program 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๓๙ 
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา และได้รับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติเกี่ยวกับความรู้ ความ

ชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะส้ันทางเทคนิคการแพทย์ 
โดยหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ และสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิค
การแพทย์ 

การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหนึง่ครัง้เทา่นั้น 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ผู้ทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฯ ภายในเก้าสิบวัน
สําเร็จการศึกษาโดยต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF File ดังนี้ 
๑.๑ หนังสืออนมุัติ หรือวุฒิบัตร หรอืใบประกาศนียบัตร 
๑.๒ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่งกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓.  ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

หมายเหตุ 
กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ยื่นขอหน่วยคะแนนต้องดําเนินการขอรับรอง
สถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
 
กิจกรรมชนิดที ่๔๐ ชื่อไทย การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ 

ชื่อองักฤษ Management and Administrative study 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๔๐ 
 เป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เฉพาะบุคคลในหลักสูตรด้านการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
โดยได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง 

การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหนึง่ครัง้เทา่นั้น 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑.  ผู้ทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฯ ภายในเก้าสิบวัน
สําเร็จการศึกษาโดยต้องแบบเอกสารหลักฐานที่แปลงไฟล์เป็น PDF File ดังนี้ 
๑.๑ หนังสือวุฒบิัตร หรือประกาศนียบัตร 
๑.๒ หลักสูตรทีแ่สดงจํานวนชั่วโมงและหัวข้อในการอบรม 
๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่งกําหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
๒.  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพจิารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพจิารณาแล้ว ศูนย์

การศึกษาต่อเนือ่งจะทําหน้าทีบ่ันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
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เน้ือหาส่วนที่ ๔ 
Link สําหรับเอกสารประกอบการบันทึกคะแนน (เฉพาะบางรายการ) 
 
CMTE-F01 แบบฟอร์มสําหรับกิจกรรมการเป็นอาจารยพ์ิเศษรับนักศึกษาฝึกงาน  (Excel file) 
http://mtc.or.th/download_doc_cmte.php 
 
CMTE-F02  แบบคิดคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองทางเทคนิคการแพทย์เป็นกลุ่มบุคคล  
http://www.mtc.or.th/download_doc/10_Group%20Request.pdf 
 
CMTE-F03 แบบคิดคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองทางเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมที่ ๓๕ การมีส่วนรวมในการพฒันาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 
http://mtc.or.th/download_doc/11_Activity35.pdf 
 
เน้ือหาส่วนที่ ๕ 
ตารางแสดงค่าธรรมเนียมการยื่นขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย ์

กิจกรรม
ประเภทที ่

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม ค่าธรรมเนยีม 
(บาท) 

1 01 การประชุมวิชาการประจําป ี 2,000 
1 02 การอบรมฟื้นฟวูิชาการ / การอบรมระยะส้ัน 1,000 
1 03 การอบรมเชงิปฏิบัติการ 500 
1 04 การสัมมนาทางวิชาการ 500 
1 05 การอภิปรายหมู่ 500 
1 06 การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง 500 
1 07 การบรรยายพิเศษ 500 
2 08 กิจกรรมรหัส 01 ถึง 07 ที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันหลักและสมทบ 

ยกเว้น
ค่าธรรมเนยีม 

3 09 การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์  
3 10 การประชุมวิชาการระหว่างห้องปฏิบัติการการอบรมฟื้นฟวูิชาการ/การ

อบรมระยะส้ัน 
3 11 การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
3 12 การเสนอพยาธสิภาพผู้ป่วยที่นา่สนใจ 
3 13 สโมสรวารสาร 
3 14 กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาวิชาชีพ 
4 15 การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 16 การศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือสําเร็จรูป 
5 17 การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตนักศึกษา

เทคนิคการแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 
5 18 การสร้างส่ือการเรยีนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
5 19 การแตง่หนังสือหรือตําราทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 20 การเป็นวิทยากรหรอืผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวชิาชีพหรือวิชาการด้าน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
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กิจกรรม
ประเภทที ่

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม ค่าธรรมเนยีม 
(บาท) 

5 21 การสร้างสรรค์ระบบหรือกจิกรรมการให้บริการทางวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์

 

5 22 การสร้างหรือพฒันาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 23 การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
5 24 นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการแพทย์ 
5 25 การตพีิมพ์ผลงานวิชาการทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ในวารสารวิชาการ 
5 26 การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์
5 27 การทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 28 การสอบทวนเครื่องมอืทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
5 29 การกล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
5 30 การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
5 31 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
5 32 การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข 
5 33 โครงการสํารวจผู้รับบริการทีเ่กีย่วข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ 
5 34 โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 
5 35 การร่วมพัฒนาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการจนผ่านการรับรอง 
5 36 การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือข่าย) หรือเป็นผู้ตรวจ

ประเมินระบบคุณภาพของหน่วยรับรอง 
5 37 การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 
6 38 การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต่อยอดของวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
6 39 การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะส้ันทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
6 40 การศึกษาหลักสูตรด้านการบรหิารจัดการ 
0 00 กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนอืจากกจิกรรมที่ 01 – 40  สภาฯ เป็นผู้

กําหนด 
 


