
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย 

เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการข้ึนทะเบียน 

หนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความขอในขอ ๗ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยศูนย

การศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิค

การแพทย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศสภาเทคนิค

การแพทย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการข้ึนทะเบียน หนวยคะแนนของศูนย

การศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการข้ึนทะเบียน หนวย

คะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 

ขอ ๒ การศึกษาตอเนื่องแบงออกไดดังนี้  

(๑) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทย

หรือวิทยาศาสตรการแพทยหรือหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยท่ี

จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ไดแก  

๑. การประชุมวชิาการประจําป 

๒. การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๔. การสัมมนาทางวิชาการ 

๕. การอภิปรายหมู 

๖. การบรรยายชุดวิชาการท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่อง 

๗. การบรรยายพิเศษ 

(๒) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรูความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทย

หรือวิทยาศาสตรการแพทยตามขอ ๒ (๑) ๑ ถึง ๗ ท่ีไมไดจัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือสถาบัน

สมทบท้ังในประเทศและตางประเทศหรือท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบแตมิได

ขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง โดยผูรวมกิจกรรมตองยื่นเอกสาร

และหลักฐานตามท่ีระบุไวในทายประกาศนี้ 

(๓) กิจกรรม... 
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(๓) กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมุงเนนการการปฏิบัติหรือการบริการ ซ่ึงเกิดจากการนําองคความรูตอ

เนื่องมาจากทฤษฎีจากกิจกรรมในขอ ๒ (๑) หรือ (๒) มาใชใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย

ของพันธกิจในวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึงบุคคลในวงการแพทย สาธารณสุขอ่ืนๆ  ไดแก 

๑. การทบทวนหัวขอทางการแพทย  

๒. การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมพ้ืนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น 

๓. การประชมุวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน 

๔. การเสนอพยาธิสภาพผูปวยท่ีนาสนใจ 

๕. สโมสรวารสาร 

๖. กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

(๔) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรูโดยศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตาม

เกณฑของศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

๑. การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป 

(๕) กิจกรรมประเภทการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑. การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตนักศึกษาเทคนิค

การแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

๒. การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ 

๓. การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๔. การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดานวิชาชีพเทคนิค

การแพทย (กิจกรรมตามขอ ๒ (๑) หรือ (๒) 

๕. การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๖. การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๗. การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

๘. นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

๙. การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ 

๑๐. การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑๑. การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑๒. การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑๓. การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย 

๑๔. การอานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

๑๕. การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

๑๖. การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 

๑๗. โครงการสํารวจผูรับบริการท่ีเก่ียวของกับงานทางเทคนิคการแพทย 

/ ๑๘. โครงการ... 
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๑๘. โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 

๑๙. การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง 

๒๐. การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปนผูตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพของหนวยรบัรอง 

๒๑. การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

(๖) กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของ

สถาบนัการศึกษา 

๑. การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีตอยอดของวิชาชีพเทคนิค

การแพทยหรือหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๒. การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย 
๓. การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ 

(๗) กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจากขอ ๒ (๑) ถึง (๖) ซ่ึงสภาเทคนิคการแพทยจะพิจารณาหนวยคะแนน

ใหเปนแตละกรณีไป 

ขอ ๓ การขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพ่ือรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีจัดโดยสถาบันหลักและ

สถาบันสมทบหรือผูดําเนินกิจกรรมจะตองยื่นคําขอรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมพรอมหลักฐานตอศูนย

การศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยตามแบบ ศ.น.ทนพ. ๐๓ และ ศ.น.ทนพ. ๐๔ แลวแตกรณีตามทายประกาศ 

ขอ ๔ ขอกิจกรรมตามขอ ๒ (๑) ตองเสนอโครงการลวงหนาไมนอยกวาสี่สิบหาวันกอนการดําเนิน

กิจกรรมโดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ 

(1) ชื่อกิจกรรมและผูรับผิดชอบกิจกรรม 

(2) หลักการและเหตุผล 

(3) วัตถุประสงค 

(4) วิธีการดําเนินการประชุม 

(5) รายชื่อและประวัติโดยยอของวิทยากรหรือผูอภิปราย 

(6) กําหนดการกิจกรรม 

(7) กลุมเปาหมายและจํานวน 

(8) งบประมาณ 

(9) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

(10) การประเมินการดําเนินกิจกรรม 

(11) เอกสารอางอิง (ถามี) 

ขอ ๕ ศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยจะเปนผูพิจารณาใหการรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม

กรณีท่ีใหการรับรอง ศูนยฯ จะกําหนดรหัสหลักสูตรหรือกิจกรรมและจํานวนหนวยคะแนนใหแลวแจงผลการ

พิจารณาใหสถาบันหรือผูยื่นคําขอทราบ  

/ ขอ ๖ กิจกรรม 
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ภาคผนวก ก. 

เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการกําหนดและการข้ึนทะเบียน 

หนวยคะแนนของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 

 

กิจกรรมประเภทท่ี ๑ 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยหรือ

วิทยาศาสตรการแพทย ท่ีจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ (กิจกรรมชนิดท่ี ๑ - ๗) 

บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทท่ี ๑ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการท่ีเพ่ิมพูนความรูหรือทบทวน ความสามารถทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย การเผยแพรความรูใหมหรือทบทวนความรูเดิมใหทันสมัย

และเปนมาตรฐานท่ียอมรับในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซ่ึงจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 

กิจกรรมประเภทท่ี ๑ จะอยูในรูปแบบของโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นไมเกินสี่สัปดาห และตองมีการระบุ

สังเขปสาระ เนื้อหา รูปแบบ การจัดประชุม สถานท่ีจัด กําหนดการท่ีแนนอน กิจกรรมกลุมนี้สามารถแบงออก

ไดเปน ๗ ชนิด 

ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑ การประชุมวิชาการประจําป 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒ การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๔ การสัมมนาทางวิชาการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๕ การอภิปรายหมู 

กิจกรรมชนิดท่ี ๖ การบรรยายชุดวิชาการท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมชนิดท่ี ๗ การบรรยายพิเศษ 

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทท่ี๑ 

ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑ 
ช่ือไทย การประชุมวิชาการประจําป 
ช่ืออังกฤษ Annual conference  

เปน กิจกรรมประชุมประจํ าป  โ ดย มีการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยรวมกับการบรรยาย สัมมนาอภิปรายหรือการ
ใหความรูรูปแบบอ่ืนท้ังนี้ เพ่ือทบทวนความรู เดิมและ
เพ่ิมพูนความรูใหมแกนักเทคนิคการแพทย 
 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒ 
ช่ือไทย การอบรมฟนฟูวิชาการ /การอบรม
ระยะส้ัน 
ช่ืออังกฤษ Refresh Course Training 
/Short Course Training 

เปนกิจกรรมฟนฟูวิชาการ ในรูปแบบการอบรม ระยะสั้น 
คิดคะแนนไมเกิน ๒๕ ชั่วโมงโดยการนําเสนออาจเปน 
การบรรยาย สัมมนา และอภิปรายเปนตน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓ 
ช่ือไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ช่ืออังกฤษ Workshop Training 

เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาความรูทักษะและเจตคติ นําเสนอ
โดยการสอนแสดง ฝกหัตถการจากหุนจําลอง หรือสถาน
การจําลองของหองปฏิบัติการ หรือการฝกฝนการใช
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ และการประชุมกลุม / 
อภิปรายกลุมยอย เปนตน 
 

กิจกรรมชนิดท่ี ๔ 
ช่ือไทย การสัมมนาทางวิชาการ 
ช่ืออังกฤษ Seminar 
 

เปน กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนาความรู สํ าหรับนัก เทคนิค
การแพทยและบุคลากรดานการแพทยโดยมีการนําเสนอ
ความรูสาขาเทคนิคการแพทยหรือความรูท่ีเก่ียวของแก
ผูเขารวมสัมมนาผูนําเสนอเปนผูเชี่ยวชาญโดยบุคคลเดียว
หรือเปนกลุมผูเชี่ยวชาญและเปดใหท่ีประชุมแสดงความ
คิดเห็นหรือสอบถามได ผลการประชุมสัมมนาสรุปไดเปน
แนวคิดทางเทคนิคการแพทยหรือแนวทางปฏิบัติการทาง
หองปฏิบัติการทางการแพทย 
 

กิจกรรมชนิดท่ี ๕ 
ช่ือไทย การอภิปรายหมู 
ช่ืออังกฤษ Panel Discussion 

เปนกิจกรรมท่ีจัดใหมีการอภิปรายถึงปญหาทางเทคนิค
การแพทย เฉพาะเรื่อง โดยคณะบุคคลทางเทคนิค
การแพทยแขนงตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญตางสาขาโดยเปด
โอกาสใหท่ีประชุมอภิปรายซักถาม 

กิจกรรมชนิดท่ี ๖ 
ช่ือไทย การบรรยายชุดวิชาท่ีจัดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
ช่ืออังกฤษ Series of Lecture 

เปน กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนาความรู สํ าหรับนัก เทคนิค
การแพทยท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีกําหนดไวเปนชวง ๆ 
อยางตอเนื่องโดยมีวิธีการบรรยายใหครอบคลุมและ
เชื่อมโยงเนื้อหาท้ังหมด โดยมีชั่วโมงบรรยายมากกวา การ
อบรมระยะสั้นในกิจกรรมชนิดท่ี ๒ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๗ 
ช่ือไทย การบรรยายพิเศษ 
ช่ืออังกฤษ Special Lecture 

เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคความรูสําหรับนักเทคนิค
การแพทยท่ีจัดข้ึนเปนกรณีพิเศษโดยเชิญผูเชี่ยวชาญสาขา
นั้น ๆ มาเปนผูบรรยาย 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง คิดชั่วโมงเปนฐาน (Hour–based credit) ใหคิดหนวยคะแนน

หนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง ยกเวนกิจกรรมชนิดท่ี ๓ ใหคิดหนวยคะแนนดังนี้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการท่ัวไป    คิดเปนหนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง 

การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ คิดเปนหนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง และไม

เกินสามหนวยคะแนนตอครั้ง 

กิจกรรม ๑-๗ ใหคิด ๑ หนวยคะแนน/๑ ชั่วโมง โดยกิจกรรมชนิดท่ี ๒ ใหคะแนนสูงสุดไมเกิน ๒๕ 

คะแนนกิจกรรมชนิดท่ี ๖ ใหคะแนนสูงสุดไมเกิน ๔๐ คะแนน 

สําหรับวิทยากรหรือผูอภิปรายใหดูกิจกรรมประเภทท่ี ๕ ชนิดท่ี ๒๐
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เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้รวมทุกกิจกรรมสามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี

การกําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ยื่นรายละเอียดกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ 

พรอมชําระคาธรรมเนียมท่ี 1www.mtc.or.th เพ่ือขอรับการพิจารณารับรองกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 

๒. ศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทยพิจารณาออกใบรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง

ใหแกสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 

๓.สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ มีหนาท่ีออกหนังสือรับรองเฉพาะเทคนิคการแพทยทุกคนท่ีผาน

กิจกรรมตามเกณฑท่ีกําหนดโดยระบุหนวยคะแนนและรหัสกิจกรรมพรอมกับบันทึกคะแนนของ

ผูเขารวมกิจกรรมนั้นผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ 

๔. สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ มีหนาท่ีบันทึกหนวยคะแนนของผูท่ีเขารวมกิจกรรมเฉพาะผูท่ีเขารวม

กิจกรรมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในกิจกรรมชนิดนั้นๆ ลงในฐานขอมูลของศูนยการศึกษา

ตอเนื่องฯ ภายในสิบหาวันนับแตการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยสถาบัน/สมทบแจงรายชื่อผูท่ีเขารวม

กิจกรรมและหนวยคะแนนท่ีไดรับไปยังสถาบันหลักท่ีตนสังกัดดวย, การประชุมมากกวา ๑ วัน ท่ีมี

เนื้อหาไมตอเนื่องกัน หากผูจัดเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะคิดคะแนนใหผูเขารวมกิจกรรมเฉพาะ

บางวัน ใหยื่นขออนุมัติตอ ศ.น.ทนพ.กอน 

5. ผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบหนวยคะแนนของตนเองไดจากเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่องภายในหกสิบวันนับแตการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นในกรณีท่ีตรวจสอบไมพบหนวยคะแนนจาก

การเขารวมกิจกรรมครั้งนั้นผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองไป

อางอิงกับสถาบันท่ีจัดการทํากิจกรรมครั้งนั้นเพ่ือบันทึกหนวยคะแนนตอไปได 

ข้ันตอนการลงทะเบียนของกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 

สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ตองจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณในการลงทะเบียน ดังนี้ 

๑. รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และ

ลายมือชื่อของผูท่ีเขารวมกิจกรรมในแตละวนั หรือ 

๒. การบันทึกขอมูลผานระบบอิเลคทรอนิกส เพ่ือเก็บขอมูลผูท่ีเขารวมกิจกรรมแตละวัน 
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กิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยหรือ

วิทยาศาสตรการแพทย ท่ีไมไดจัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือ

สถาบันสมทบ แตมิไดขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

บทนิยาม 

 กิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการท่ีเพ่ิมพูนความรูหรือทบทวน 

ความสามารถทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยหรือวิชาการท่ีเก้ือกูลกับการประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย การเผยแพรความรูใหมหรือทบทวนความรูเดิมใหทันสมัยและเปนมาตรฐานท่ียอมรับ

ในวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีรูปแบบ ระยะเวลาและชนิดของกิจกรรมเชนเดียวกับกิจกรรมประเภท

ท่ี ๑ ท่ีไมไดจัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือท่ีจัดข้ึนโดยสถาบัน

หลักหรือสถาบันสมทบ แตมิไดขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง คิดชั่วโมงเปนฐาน (Hour–based credit) ใหคิดหนวยคะแนน ๑ 

หนวยคะแนน/๑ ชั่วโมง โดยหลักการเดียวกับประเภทท่ี ๑ 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น เวนแตกรณีท่ี ศ.น.ทนพ. 

อนุญาตใหผูจัดกิจกรรมสงหลักฐานขอรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน ลวงหนากอนจัดกิจกรรม 

สามารถสงรายชื่อเทคนิคการแพทยท่ีผานการอบรมท้ังหมดในกิจกรรมนั้น ตอ ศ.น.ทนพ.รวมเปนชุดเดียวได 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้รวมทุกกิจกรรมสามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี

การกําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่นราย

กลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑  หลักฐานการไดเขารวมประชุม อบรม สัมมนาจากผูจัด เชน ประกาศนียบัตรหรือหนังสือ

รับรองการเขารวมกิจกรรม    

๑.๒  โครงการและกําหนดการอบรมท่ีระบุจํานวนชั่วโมงในการบรรยายท่ีชัดเจน 

๑.๓  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด
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กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูยื่นขอหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมใหศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการ

พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมประเภทท่ี ๓ 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมุงเนนการการปฏิบัติหรือการบริการ ซ่ึงเกิดจากการนําองคความรูตอ

เนื่องมาจากทฤษฎีจากประเภทท่ี ๑ มาใชใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึง

บุคคลในวงการแพทย สาธารณสุขอ่ืนๆ และสาธารณชน 

กิจกรรมประเภทนี้ สวนใหญจะเหมาะสมกับผูใหบริการดานทางหองปฏิบัติการไปสูแพทย และ ดาน

ขอมูลทางหองปฏิบัติการเพ่ือการปองกันโรค และการรักษาสุขภาพสําหรับประชาชนทุกระดับโดยตรง 

กิจกรรมประเภทท่ี ๓ มีประกอบดวย ๖ ชนิด (กิจกรรมชนิดท่ี ๙ – ๑๔) 

ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๓ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๙ การทบทวนหัวขอทางการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๐ การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมฟนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๑ การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๒ การเสนอพยาธิสภาพผูปวยท่ีนาสนใจ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๓ สโมสรวารสาร 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๔ กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทท่ี 3 

ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี 9 
ช่ือไทย การทบทวนหัวขอทางการแพทย 
ช่ืออังกฤษ Medical topic reviews 

เปนกิจกรรมกลุม โดยมีการนําเสนอเนื้อหารายละเอียด
ทางวิชาการท่ีรวบรวมองคความรูตางๆ ในหัวขอนั้นๆ โดย
มีการนําเสนอความเปนมาของหัวขอนั้น และความรูท่ีมี
อยูในปจจุบนั รวมถึงแนวโนมในอนาคต อาจมีการซักถาม 
อภิปราย และออกความคิดเห็นจากท่ีประชุมในตอนทาย 

กิจกรรมชนิดท่ี 10 
ช่ือไทย การประชุมวิชาการระหวาง
หองปฏิบัติการ การอบรมฟนฟูวิชาการ/การ
อบรมระยะส้ัน 
ช่ืออังกฤษ Inter – laboratory academic 
conference  

เปนกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาองคความรูสําหรับนักเทคนิค
การแพทย อยางนอยสองหองปฏิบัติการข้ึนไป หรือ
ระหวางหองปฏิบัติการกับ หนวยงานอ่ืนของโรงพยาบาล
โดยอาจนําเสนอตัวอยางผูปวยท่ีนาสนใจ ในดานผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยเฉพาะโรค หรือขอมูล
ทางวิชาการอ่ืนๆก็ได เปนกิจกรรมท่ีทําเปนประจําใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวดวยหรือไมก็ได 
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กิจกรรมชนิดท่ี 11 
ช่ือไทย การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/
หนวยงาน 
ช่ืออังกฤษ Inter–departmental/ 
academic conference 

เปนกิจกรรมกลุม ท่ีมีผู เขารวมประชุมท่ีเปนเทคนิค
การแพทย ตางภาควิชา ตางคณะ  ตางหนวยงานท่ีทํางาน
ตางสาขา แตมีความเก่ียวเนื่องกัน หรือแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในวิชาชีพของแตละราย 
 

กิจกรรมชนิดท่ี 12 
ช่ือไทย การเสนอพยาธิสภาพผูปวยท่ีนาสนใจ  
ช่ืออังกฤษ case conference 

เปนกิจกรรมกลุม ระหวางเทคนิคการแพทย หรือรวมกับ
กับวิชาชีพอ่ืน เพ่ือปรึกษาปญหาเก่ียวกับผูปวยและการ
ตรวจทางเทคนิคการแพทยท่ีนาสนใจ โดยมีการอภิปราย 
ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
จากประสบการณการดูแลผูปวยรวมกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 

กิจกรรมชนิดท่ี 13 
ช่ือไทย สโมสรวารสาร  
ช่ืออังกฤษ Journal club  

เปนกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาองคความรูสําหรับนักเทคนิค
การแพทย โดยมีการกําหนดกลุมบุคคลท่ีแนนอน เพ่ือทํา
การเลือกและนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการจากวารสารท่ี
เปนประโยชนกับเทคนิคการแพทย ท่ีทันสมัยใหแก ท่ี
ประชุมในหนวยงานเปนประจํา ในระยะเวลาท่ีกําหนด
แนนอน เปนการนําเสนอแบบเปด โดยท่ีประชุมสามารถ
อธิบายแสดงความคิดเห็นได 

กิจกรรมชนิดท่ี 14 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
ช่ืออังกฤษ  study visit 

เปนกิจกรรมการศึกษาดูงาน หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
และเก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย  

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องกิจกรรรมชนิดท่ี ๙ ถึง ๑๓ คิดชั่วโมงเปนฐาน (Hour–based 

credit) ใหคิดหนวยคะแนน หนึ่งหนวยคะแนนตอหนึ่งชั่วโมง  กิจกรรมชนิดท่ี ๑๔ คิดหนวยคะแนนเปน

จํานวนครั้ง ครั้งละ ๓ หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน หรือยื่นโดยเครือขายท่ีจัดกิจกรรม

โดยระบุรายชื่อนักเทคนิคการแพทยท่ีเขารวมกิจกรรมพรอมเลขใบประกอบวิชาชีพฯ 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมชนิดท่ี ๙ ถึง ๑๓ สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมี

การกําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดท่ี ๑๔ สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกิน ๑๕ 

หนวยคะแนนตอการตออายุใบอนุญาต 
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ข้ันตอนการย่ืนขอหนวยคะแนนของกิจกรรมประเภทท่ี ๓ 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑.๑  เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหจัดหรือเขารวมกิจกรรมโดยผูบริหารขององคกร 

๑.๒  โครงการจัดการทบทวนหัวขอทางการแพทย การประชุมระหวางภาควิชา/หนวยงาน การ

เสนอพยาธิสภาพผูปวยท่ีนาสนใจ สโมสรวารสารซ่ึงประกอบดวย ชื่อกิจกรรมและ

ผูรับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการโครงการ รายชื่อ

ของวิทยากรหรือผูอภิปราย กําหนดการของกิจกรรม กลุมเปาหมายและจานวนงบประมาณ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับการประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสาร อางอิง (ถามี) หรือ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 

๑.๓  เอกสารการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมท่ีประกอบดวยรายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม 

เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และลายมือชื่อของผูท่ีเขารวมกิจกรรม

ในแตละวัน 

๑.๔  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนหรือผูจัดตองสงเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการ

พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมประเภทท่ี ๔ 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู โดยศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑของ

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง (กิจกรรมชนิดท่ี ๑๕ – ๑๖) 

บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทท่ี ๔ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาเพ่ิมพูนความรูสวนบุคคลโดยศึกษาหรือเรียนรูดวย

ตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 

ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๔ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๕ การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๖ การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป
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คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทท่ี 4 

ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี 15 
ช่ือไทย การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ืออังกฤษ Interactive Learning Through 
Information Technology 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ
ประ เ มินผลการ เ รี ยนรู โ ดยการ มีปฏิ สั ม พันธ กับ
สื่อการศึกษาตอเนื่องผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
Computer –Assisted Instruction (CAI), Internet 
Continuing Medical Technology Education 
(internet CMTE) ซ่ึงชวยนําผูเรียนไปสูเปาหมายของ
การศึกษาในเรื่องนั้น ๆ และสามารถข้ึนทะเบียนไดทาง 
Internet ท่ีเชื่อมไปยังบัญชีสะสมหนวยคะแนน 
(Account) ของผูเรียน 

กิจกรรมชนิดท่ี 16 
ช่ือไทย การศึกษาดวยตนเองผานส่ือสําเร็จรูป 
ช่ืออังกฤษ Self-Study through 
Instructional Media 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู โดย
การศึกษาทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการสอน
อ่ืน ๆ ท่ีผลิตหรือรับรองโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
ไดแก บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
แบบศึกษาตอเนื่องทางไปรษณีย  ท้ังนี้  ตองมีการ
ประเมินผลการเรียนรูดวยการตอบแบบทดสอบ 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ตามประกาศของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ ตามชนิดของกิจกรรม

ท่ีมีความยากงายตางกัน  เชนบทความสั้น ๔-๕ หนา กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ขอ ผูทําแบบทดสอบได

ตอนละ ๑ คะแนน ผูเขียนได ๕ คะแนน เปนตน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยมีการกําหนดข้ันสูง

ของหนวยคะแนนไมเกินรอยละ 60 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

กรณีการเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรม ตองลงทะเบียนผานเว็บไซดของศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 

๒.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรม ตอบแบบทดสอบทุกขอและสงคําตอบผานเว็บไซตท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่อง

กําหนด 

๓.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องตรวจคําตอบ และบันทึกหนวยคะแนนใหแกผูท่ีเขารวมกิจกรรมดวย

โปรแกรม คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหนวยคะแนน(Account) สวนตัวของผูท่ีเขารวม

กิจกรรมทันที 
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กรณีการศึกษาดวยตนเองผานส่ือสําเร็จรูป 

๑.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรมซ้ือแบบทดสอบทางไปรษณียจากศูนยการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย

หรือสถาบันหลัก 

๒.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรมตองตอบแบบทดสอบทุกขอและสงกระดาษคําตอบทางไปรษณียใหแกศูนย

การศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลัก 

๓.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลัก ตรวจคําตอบ และบันทึกหนวยคะแนนใหแกผูท่ีเขารวม

กิจกรรม 

๔.  คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหนวยคะแนน (Account) สวนตัวของผูท่ีเขารวมกิจกรรมภายใน

หกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องหรือสถาบันหลักไดรับกระดาษคําตอบ 

กิจกรรมประเภทท่ี ๕ 

กิจกรรมประเภทการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย (กิจกรรม

ชนิดท่ี ๑๗ – ๓๗) 

บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทท่ี ๕ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยไดมีสวนรวม

ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ หรือพัฒนาระบบคุณภาพ ท่ีเก่ียวของกับงานบริการหองปฏิบัติการ

งานวิจัยทางหองปฏิบัติการ การเรียนการสอน หรืองานบริการชุมชน 

ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๕ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๗  การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค

การแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๘  การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๙  การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๐  การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดานวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย (กิจกรรมประเภทท่ี ๑ หรือ ๒) 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๑  การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๒  การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๓  การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๔  นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๕  การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๖  การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๗  การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๘  การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๙  การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๐  การอานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๑  การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๒  การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๓  โครงการสํารวจผูรับบริการท่ีเก่ียวของกับงานทางเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๔  โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๕  การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๖  การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปนผูตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพของหนวยรบัรอง 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๗ การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ ช่ือไทย การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษา

เทคนิคการแพทย ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

 ช่ืออังกฤษ Clinical Instructor (CI) of Medical Technology Education 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ 

เปนกิจกรรมเฉพาะนักเทคนิคการแพทยในหองปฏิบัติการของ โรงพยาบาล หรือสถาบันทาง

การแพทย ท่ีเปนแหลงฝกงานตามเกณฑสภาเทคนิคการแพทย โดยไดรับการแตงตั้งจากสถาบันการศึกษาท่ี

สภาเทคนิคการแพทยรับรองใหเปนอาจารยควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค

การแพทย 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ใหหนวยคะแนน ๐.๕ หนวยคะแนนตอนักศึกษาตอสัปดาห โดยหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูทําคํา

รับรองการกระจายหนวยคะแนนใหกับผูท่ีเขารวมกิจกรรม (มีหนังสือแตงตั้งจากสถาบันการศึกษาใหเปน

อาจารยพิเศษ) โดยอัตราสวนจํานวนผูท่ีเขารวมกิจกรรม (อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก) ตอ

จํานวนนักศึกษาท่ีฝกปฏิบัติตองไมเกินหนึ่งตอสอง หากเกินอัตราสวนนี้ศูนยการศึกษาตอเนื่อง จะไมคิดหนวย

คะแนนให 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของ

หนวยคะแนนท่ีใชเพ่ือการตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการย่ืนขอหนวยคะแนน 

๑.  หนวยงานท่ีเขารวมกิจกรรม ยื่นแบบฟอรมสําหรับกิจกรรมการเปนอาจารยพิเศษรับนักศึกษา

ฝกงาน (CMTE-F01) โดยดาวนโหลดไฟลไดท่ี 1www.mtc.or.th แลวกรอกรายละเอียดจานั้น สง

ไฟลทางอีเมล cmtethailand@gmail.com ภายในหกสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

พรอมแนบหลักฐาน ดังนี้ 
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๑.๑ หนังสือแตงตั้งใหเปนอาจารยพิเศษผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

เทคนิคการแพทยของสถาบันการ ศึกษาแหงนั้น 

๑.๒ เอกสารอนุมัติจากผูบริหารในการรับเปนสถานท่ีฝกงาน (ถามี) 

๑.๓ เอกสารแสดงรายชื่อจํานวนนิสิต นักศึกษาท่ีฝกงานของแตละสถาบัน 

๑.๔ ตารางการฝกงานท่ีแสดงชวงเวลาในการฝกงาน 

๑.๕ รายชื่ออาจารยผูคุมฝกงาน  

๑.๖ ใบรับรองระบบคุณภาพ LA หรือ ISO15189 หรือเทียบเทา ของหนวยงาน 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาแลวบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ ช่ือไทย การสรางส่ือการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ 

ชื่ออังกฤษ Creating Learning Media and Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวของกับการสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบตามกิจกรรมชนิดท่ี 

๑๕ และกิจกรรมชนิดท่ี ๑๖ ใหกับศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กําหนดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่องตามประกาศของ ศ.น.ทนพ. ตามชนิดของกิจกรรมท่ีมีความยาก

งายตางกัน  เชนบทความสั้น ๔-๕ หนา กระดาษ A4 มีแบบทดสอบ ๕ ขอ ผูทําแบบทดสอบไดตอนละ ๑ 

คะแนน ผูเขียนได ๕ คะแนนเปนตน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ผูผลิตสื่อยื่นแบบยื่นแบบฟอรม CMTE-F02 พรอมเนื้อหาบทความและแบบทดสอบในรูปแบบ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส ท้ัง word และ PDF มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องผานทาง

อีเมลcmtethailand@gmail.com 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูผลติสื่อสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายใน

หกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๑๙ ช่ือไทย การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Writing Medical Technology Book or Text Book  

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๙ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม ท่ีแตงและตีพิมพหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

โดยหนังสือหรือตําราอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ หนังสือหรือตําราตองมีจํานวนหนาไมนอยกวา

หาสิบหนา (ขนาด A4) และเปนตําราท่ีมีการพิมพเผยแพร หรือเปนตําราฉบับปรับปรุงแกไขในชวงเวลา ๕ ป 

ท่ีขอตอใบอนุญาต 

หมายเหตุ 

หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง และใหทัศนะ

ของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือ

เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการ

เรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ี

จัดพิมพ 

ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ

เปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชา

ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตํารา ตองมีความทันสมัย 

ผลงานทางวิชาการท่ีเปน “ตํารา” อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับท่ีมีความสมบูรณ

ท่ีสุด ซ่ึงผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูเรียนในวิชานั้นแตสามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้น

ดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

๑.  หนังสือหรือตําราภาษาตางประเทศ 

สัดสวนผลงาน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐  คิดเรื่องละ ๑๐ หนวยคะแนน 

สัดสวนผลงาน นอยกวารอยละ ๕๐    คิดเรื่องละ  ๕  หนวยคะแนน 

๒.  หนังสือหรือตําราภาษาไทย 

สัดสวนผลงาน มากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐  คิดเรื่องละ  ๕  หนวยคะแนน 

สัดสวนผลงาน นอยกวารอยละ ๕๐    คิดเรื่องละ  ๓  หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผู

เขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผูรวมทํากิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนน

มากกวา 1 ทาน ใหผูทํากิจกรรมกรอกแบบฟอรม CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง

อีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่นรายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตอง

แบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ หนังสือหรือตําราท่ีแตงข้ึนท่ีเปนไฟล PDF 

๑.๒ จดหมายหรือหลักฐานการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ (ถามี) 

๑.๓ หนังสือรับรองสัดสวนของผลงาน   

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ

กําหนดหนวยคะแนน 

๓.  เม่ือผานการพิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๔.  ผูแตงหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๐ ช่ือไทย การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดาน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษSpeaker or Panelist in Medical Technology 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๐ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเชิญใหเปนวิทยากรหรือผูอภิปราย เพ่ือบรรยาย อภิปราย หรือ  

ฝกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการดานเทคนิคการแพทยในกิจกรรมประเภทท่ี ๑ (กิจกรรม

ชนิดท่ี ๑ - ๗) ซ่ึงจัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทท่ี ๒ (กิจกรรมชนิดท่ี ๘) 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

วิทยากรหลัก ชั่วโมงละ 3 หนวยคะแนน 

ผูอภิปรายหรือผูดําเนินการอภิปราย ชั่วโมงละ 3 หนวยคะแนน 

(คิดน้ําหนักหนวยคะแนนตามสัดสวนเวลาท่ีอภิปรายจริง) 

ผูชวยวิทยากรควบคุมการฝกปฏิบัติ ชั่วโมงละ 1 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

- 17- 

mailto:cmtethailand@gmail.com


ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกรหรือ 

หลักฐานการเชิญเปนวิทยากรหรือผูอภิปราย 

๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู หรือการบรรยายซ่ึง

ประกอบดวย ชื่อกิจกรรมและผูรับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค 

วิธีการดําเนินกิจกรรม รายชื่อของวิทยากรหรือผูอภิปราย กําหนดการกิจกรรม 

กลุมเปาหมายและจํานวนงบประมาณ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ การประเมิน การดําเนิน

กิจกรรมและเอกสารอางอิง 

๑.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

๑.๔ กรณีเปนวิทยากรของสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ใหสถาบันนั้นๆสงหลักฐานของ

วิทยากรท่ีเปนเทคนิคการแพทยให ศ.น.ทนพ. เปนชุดเดียวพรอมกับหลักฐานของผูเขารวม

ประชุมได 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาหลักสูตรและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการ

พิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดจากเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๑ ช่ือไทย การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Creating System or Activities of Medical Technology Providers 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๑ 

เปนกิจกรรมกลุมหรือเฉพาะบุคคล ท่ีสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทยท่ีเปนประโยชนตอผูรับการบริการโดยใชความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม เชน กิจกรรมพัฒนา

งานวิจัยจากงานประจํา (R2R) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน (CQI) การสรางระบบบริการเทคนิค

การแพทยสําหรับการรายงานผลดวนสําหรับผูปวยฉุกเฉิน การสรางเสริมสุขภาพในชุมชนดวยวิชาชีพเทคนิค

การแพทย เปนตน 

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน จะตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม

ใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
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น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูสรางสรรคระบบหรือกิจกรรม   กิจกรรมละ 5 หนวยคะแนน 

ผูรวมสรางสรรคระบบหรือกิจกรรม  กิจกรรมละ 2 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  จํานวนผูทํากิจกรรมเรื่องหนึ่งไมเกิน ๕ ราย 

๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ 

๔.  การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ

อายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ ทาน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ เกาสิบวันหลังจัด

กิจกรรมเสร็จสิ้นโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลหรือสแกนเปน PDF File 

ดังนี้ 

๑.๑ โครงการหรือแนวทางท่ีแสดงถึงแนวความคิด หรือ ระบบ หรือวิธีการปฏิบัติใหม 

๑.๒ ผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปเลมและคํารับรองจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในองคกร 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมหรือผูรวมสรางสรรคระบบหรือกิจกรรม สามารถตรวจสอบ

คะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนย

การศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๒๒ ช่ือไทย การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏบัิติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Developing Clinical Medical Technology Practice Guideline 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๒ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุม เพ่ือพัฒนางานบริการทางเทคนิคการแพทย โดยสราง

หรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกท่ีเฉพาะกับปญหาทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ใหสอดคลอง

กับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูท่ีมีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนา  เรื่องละ 2 หนวยคะแนนตอราย 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ 

๓.  การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ

อายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ โครงการในการการสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑.๒ สําเนาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาข้ึนแลวเปนรูปเลมพรอมหนังสือคํารับรองจาก

ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในองคกร 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูท่ีมีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนน

ของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษา

ตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ ช่ือไทย การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Medical Technology and Health Knowledge Transfer 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุม ท่ีถายทอดองคความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ

การแพทยแกบุคลากรการแพทยและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงเปนงานนอกเหนืองานในหนาท่ีประจํา   

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูถายทอดความรู   ครั้งละ 3 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาองคความรูท่ีถายทอด 

๓.  การถายทอดความรูหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงครั้งเดียวเทานั้นตอการตอ

อายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลน โดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร 

๑.๒ เนื้อหาการบรรยาย 

๑.๓ หลักฐานแสดงการถายทอดความรู เชน หนังสือรับรองจากผูเก่ียวของ ภาพจัดกิจกรรม  

เปนตน 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูถายทอดความรู สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ ช่ือไทย นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Innovation in Medical Technology and Health 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม ท่ีมีการคิดคน ประดิษฐเครื่องมือ วิธีเทคนิคการแพทย ซ่ึงไดรับ

การทดลอง พิสูจน และพัฒนาเปนข้ันตอน จนเชื่อถือไดวาใหผลท่ีดีกวาเดิมสามารถนามาปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย เพ่ือเผยแพรใหกับนักเทคนิคการแพทยท่ัวไป นําไป

ประยุกตใชเพ่ือประโยชนทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือทางการแพทย 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูผลิตหลัก   เรื่องหรือชิ้นงานละ 10 หนวยคะแนน 

ผูรวมผลิต    เรื่องหรือชิ้นงานละ  5  หนวยคะแนน 

 สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  จํานวนผูดําเนินการการผลิตนวัตกรรมหนึ่ง ๆ ไมเกินหาราย 

๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสรางสรรคระบบ 

๔.  การสรางสรรคระบบหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ

อายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลน โดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร 

๑.๒ รายละเอียดของนวัตกรรม 

๑.๓ หลักฐานท่ีแสดงถึงการทดลอง พิสูจน และพัฒนาเปนข้ันตอน จนเชื่อถือไดวาใหผลท่ีดี 

กวาเดิมและสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย 
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๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูผลิตหรือผูรวมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๕ 

ช่ือไทย การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในวารสารวิชาการ 

ช่ืออังกฤษ Publishing of Medical Technology Articles in Academic Journal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๕ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล ท่ีเปนเจาของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซ่ึงไดรับการ

พิจารณาลงตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หมายเหตุ 

๑.  ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย 

๒.  บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือ

วิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผล

การวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียง เพ่ือ

วิเคราะหอยางเปนระบบโดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน 

๓.  บทความวิจัย หมายถึง บทความท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความ

กระชับและสั้น สาหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

๑.  การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีรายชื่อในฐานขอมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานขอมูล

อ่ืนท่ีสากลยอมรับ 

ผูเขียนชื่อแรกหรือผูรับผิดชอบบทความ  เรื่องละ 10 หนวยคะแนน 

ผูเขียนชื่ออ่ืน     เรื่องละ  5  หนวยคะแนน 

๒.  การตีพิมพในวารสารวิชาการอ่ืนท่ีมีผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ผูเขียนชื่อแรกหรือผูรับผิดชอบบทความ  เรื่องละ  5  หนวยคะแนน 

ผูเขียนชื่ออ่ืน     เรื่องละ  3  หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลน โดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ สําเนาบทความท่ีไดรับการพิจารณาตีพิมพแลว 

๑.๒ สําเนาปกวารสารและสารบัญท่ีแสดงรายละเอียดของวารสารและบทความท่ีตีพิมพ 

๑.๓ หนังสือรับรองสัดสวนของผลงาน   

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องพิจารณาบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยและกําหนดหนวยคะแนนเม่ือ

ผานการพิจารณาแลว ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามน้ําหนักหนวยคะแนน 

๓.  ผูเขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ ช่ือไทย การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Presentation in Medical Technology 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยในท่ี

ประชุมวิชาการประจําปของสถาบันตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนอ เชน แบบปากเปลา แบบโปสเตอร แบบวีดี

ทัศน เปนตน 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูนําเสนอผลงาน   เรื่องละ 5 หนวยคะแนน 

ผูรวมผลงาน   เรื่องละ 2 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การนําเสนอผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตอ

อายุใบอนุญาต
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

1.1 เอกสารแสดงการอนุมัติหรือรับทราบใหดําเนินกิจกรรมจากผูบริหารขององคกร 

1.2 บทคัดยอของผลงาน 

๑.3 ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงาน (ถามี) 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและ

กําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลวศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึก

คะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ ช่ือไทย การทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Manuscript Review of Medical Technology Article 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผูเก่ียวของ ใหทบทวนและกลั่นกรอง

ผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน

วิชาการ หรือ เพ่ือการผลิตสื่อการศึกษาตอเนื่องรวมถึงการดําเนินการของบรรณาธิการท่ีรับผิดชอบ 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

บทความเพ่ือตีพิมพในวารสารตางประเทศ         บทความละ 10 หนวยคะแนน 

บทความเพ่ือตีพิมพในวารสารในประเทศ           บทความละ  5  หนวยคะแนน 

บทความเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษาตอเนื่องฯ       บทความละ  3  หนวยคะแนน 

นําหนักหนวยคะแนนการเปนบรรณาธิการ         ฉบับละ 10 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การทบทวนหรือกลั่นกรองผลงานเรื่องหนึ่ง ๆ ในข้ันตอนตาง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวย

คะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต 
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ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลน โดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑เอกสารแสดงการแตงตั้งใหเปนผูทบทวนและกลั่นกรองจากบรรณาธิการ 

๑.๒ หัวขอหรือชื่อเรื่องท่ีทบทวน 

๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรับรองจากบรรณาธิการในการกลั่นกรองผลงาน 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูทบทวนและกลั่นกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๘ ช่ือไทย การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Validation of Medical Technology Instrument 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๘ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ซ่ึงเปนงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย   เรื่องละ 3 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย เรื่องหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวย

คะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 
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๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูสอบทวนเครื่องมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑.๒ โครงการท่ีแสดงรายละเอียดชื่อเครื่องมือและหัวขอท่ีสอบทวน  

๑.๓ สําเนารูปเลมรายงานผลการดําเนินการสอบทวนเครื่องมือ  

๑.๔ หนังสือตอบรับผลการรายงานผลการสอบทวนเครื่องมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทาง

เว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับ

เอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๙ ช่ือไทย การกล่ันกรองโครงรางงานวิจัย 

ช่ืออังกฤษ Review of Research Proposal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๙ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการทบทวนและ

กลั่นกรองเนื้อหาในโครงรางงานวิจัยทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยใหถูกตองตามหลักวิชาการ (Scientific 

reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย (Ethical reviews) ซ่ึงเปนงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจําโดยโครงรางวิจัย

ตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัด 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย   เรื่องละ 3 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสาหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้ง

เทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย

- 27- 



๑.2 หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการกลั่นกรองโครงรางงานวิจัยจากหนวยงานหรือหนังสือ

รับรอง 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูกลั่นกรองโครงรางงานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๐ ช่ือไทย การอานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ืออังกฤษ Peer Review for Academic Position Appraisal 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๐ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิในการอานผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย เพ่ือพิจารณากําหนดประเมินตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงครอบคลุมการประเมินตําแหนงวิชาการทุก

ระดับและทุกสังกัด 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูประเมินผลงานวิชาการ    รายละ 5 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูอานผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

๑.๒ หนังสือตอบขอบคุณสําหรับการอานผลงานจากหนวยงานหรือหนังสือรับรอง 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดาเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๑ ช่ือไทย การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

ช่ืออังกฤษ External Committee for Thesis Examination 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๑ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีไดรับเชิญใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกัน

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาอ่ืน ๆ 

ท่ีเก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   เรื่องละ 3 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การเปนกรรมการในปองกันวิทยานิพนธเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่ง

ครั้งเทานั้นตอการตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑.๒ หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ รายละเอียดพอสังเขปและผูสอบปองกันวิทยานิพนธ 

๑.๓ หนังสือตอบขอบคุณหรือหนังสือรบัรองสําหรับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๒ ช่ือไทย การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 

ช่ืออังกฤษ Administration meeting 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๒ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ท่ีไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางาน เพ่ือการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนางานดานการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย การ

วิจัยทางเทคนิคการแพทย งานดานสาธารณสุข ซ่ึงเปนงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูเขารวม   ครั้งละ 1 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 40 ของ

หนวยคะแนนท่ีใชในการตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑. ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ เอกสารแสดงการแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

๑.๒ ระเบียบวาระการประชุม  

๑.๓ สําเนาหรือภาพถายลายเซ็นผูเขารวมประชุม หรือหนังสือตอบขอบคุณในการเขารวมประชุม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทาหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 
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กิจกรรมชนิดท่ี ๓๓ ช่ือไทย โครงการสํารวจผูรับบริการท่ีเกี่ยวของกับงานทางเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Medical Technology Customer Survey  

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๓ 

เปนกิจกรรมกลุมหรือเฉพาะบุคคล เพ่ือเปนการสํารวจกิจกรรมการใหบริการและผลของการใหบริการ 

เชน อัตราการติดเชื้อ ความชุกของโรค ความพึงพอใจของผูใชบริการ คุณภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดย

วิเคราะหสถานการณจากการสํารวจขอมูลจากเวชระเบียนรายไข และขอมูลสารสนเทศของกลุมงาน ซ่ึงผลของ

การสํารวจสามารถนําไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมการบริการและรวมไปถึงพฤติกรรมการใหบริการ การรับ

บริการการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ฯลฯ 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูทําการสํารวจหลัก   เรื่องละ 5 หนวยคะแนน 

ผูรวมทําการสํารวจ   เรื่องละ 3 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑. หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 4๐ 

ของหนวยคะแนนท่ีใชในการตออายุใบอนุญาต 

๒.  จํานวนผูดําเนินการโครงการเรื่องละไมเกินหาราย 

๓.  การสํารวจผูรับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอ

การตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากตนสังกัด 

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  

๑.๓ หลักฐานการตอบรับรูถึงผลการดําเนินงานของผูบริหารขององคกร 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 
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๓.  ผูทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๔ ช่ือไทย โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 

ช่ืออังกฤษ Community Health Survey 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๔ 

เปนกิจกรรมกลุมของสถานบริการในระดับชุมชน โดยท่ีการสํารวจสภาวะสุขภาพ ทําใหทราบปญหา

สุขภาพในชุมชน ซ่ึงนําไปสูการแกปญหาสุขภาพนั้นๆ โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ 

เชน ปญหาสุขภาพของแตละพ้ืนท่ีท่ีไดรับการแกไข ตามความจําเปนเรงดวน 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูทําการสํารวจหลัก   เรื่องละ 5 หนวยคะแนน 

ผูรวมทําการสํารวจ   เรื่องละ 3 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ 4๐ 

ของหนวยคะแนนท่ีใชในการตออายุใบอนุญาต 

๒.  จํานวนผูทําการสํารวจเรื่องละไมเกิน 5 ราย 

๓.  การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของการสํารวจ 

๔.  การสํารวจผูรับบริการในประเด็นหนึ่ง สามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเทานั้นตอ

การตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑.๑ รายละเอียดโครงการสํารวจท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากตนสังกัด 

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงาน  

๑.๓ หลักฐานการตอบรับรูถึงผลการดําเนินงานของผูบริหารขององคกร 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 
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๓.  ผูเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่องภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๕ ช่ือไทย การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง 

ช่ืออังกฤษ The improving of Laboratory Quality System 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๕ 

เปนกิจกรรมกลุมของนักเทคนิคการแพทยท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาหองปฏิบัติการจนไดรับการรับรอง

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเทา รวมถึงการคงสถานะ การ

รับรองมาตรฐานดังกลาว 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

หัวหนาหองปฏิบัติการหรือผูจัดการคุณภาพ   ครั้งละ 10 หนวยคะแนน 

นักเทคนิคการแพทยอ่ืนๆ ท่ีรวมกิจกรรม   ครั้งละ  5  หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ในกรณีผูไดการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) ใหกรอก

แบบฟอรม CMTE-F03 มาพรอมกับใบสมัครเพ่ือขอการรับรองระบบคุณภาพฯ 

๒.  ในกรณีไดรับการรับรองในระบบอ่ืน ๆ เชน ISO ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบ

ออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือ

หากมีผูรวมทํากิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอก

แบบฟอรม CMTE-F03 และมายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com

ภายในเกาสิบวันหลังไดรับการรับรองโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลเปน 

PDF File ดังนี้ 

๒.๑ สําเนาใบรับรองระบบคุณภาพในระบบนั้นๆ 

๒.๒ Organization chart ท่ีระบุชื่อและตําแหนงของนักเทคนิคการแพทยผูยื่น 

๓.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน ในกรณีการรับรองระบบ

คุณภาพ LA เม่ือผานการอนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย เม่ือผานการพิจารณาแลวศูนย

การศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 
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๔.  ผูเปนรวมทํากิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

หมายเหตุ  ผูท่ีไดการรับรองระบบคุณภาพ LA ตั้งแตวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ใหยื่นตามขอ ๒ กอน สวนผูท่ีจะขอการรับรองหลังวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

ใหยื่นตามขอ ๑   

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๖ ช่ือไทย การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน(เครือขาย) หรือเปนผูตรวจ

ประเมินระบบคุณภาพของหนวยรับรอง 

ช่ืออังกฤษ External/Internal Auditor for Laboratory 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๖ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเชิญหรือไดรับการมอบหมายใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบ

คุณภาพหองปฏิบัติการโดยใชมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA) หรือ มาตรฐาน ISO15189 หรือเทียบเทา 

โดยไมใชการทําภายในหนวยงานท่ีสังกัดอยู และเปนงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน  ครั้งละ 1 หนวยคะแนน 

ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพ   ครั้งละ 3 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสาหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ในกรณีท่ีมีผูเขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียวในการอบรมหรือประชุมนั้นๆ ใหผูทํากิจกรรม

ยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่องฯ หรือกรณีมีผูรวมทํา

กิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนนมากกวา ๑ คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม 

CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษาตอเนื่องทางอีเมล cmtethailand@gmail.com หรือการยื่น

รายกลุมในระบบออนไลนโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑.๑ หนังสือแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ  

๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เก่ียวกับสถานท่ี วันเวลา ท่ีปฏิบัติงาน และรายละเอียดผูไดรับการ

ตรวจติดตามและการประเมิน 

๑.๓ เอกสารหรือภาพถายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 

- 34- 



๑.๔ หนังสือขอคุณจากหนวยงานท่ีเชิญเปนผูใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเปนผูตรวจติดตามหรือตรวจประเมินสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของ

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๗ ช่ือไทย การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

ช่ืออังกฤษ External/Internal Auditor for Education 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๗ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีไดรับเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาดาน

เทคนิคการแพทยในสภาบันการศึกษา ตามเกณฑการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน สภาเทคนิค

การแพทย หรือเกณฑประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท้ังนี้ 

โดยไมใชการทําภายในหนวยงานท่ีสังกัดอยู และเปนงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

ผูตรวจติดตามและประเมินภายใน   ครั้งละ 1 หนวยคะแนน 

ผูตรวจติดตามและประเมินภายนอก  ครั้งละ 3 หนวยคะแนน 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนประเภทนี้ ใหมีผลเฉพาะผูประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยรายท่ียื่นขอใหรับรองกิจกรรมและกําหนดหนวยคะแนนเทานั้น 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสาหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการกําหนดข้ัน

สูงของหนวยคะแนน 

ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ในกรณีท่ีมีผู

เขาขายไดรับคะแนนเพียงบุคคลเดียว หรือหากมีผูรวมทํากิจกรรมท่ีเขาขายไดรับคะแนน

มากกวา 1 คน ใหผูทํากิจกรรมหรือผูแทนกรอกแบบฟอรม CMTE-F02 มายังศูนยการศึกษา

ตอเนื่องทางอีเมลcmtethailand@gmail.com หรือการยื่นรายกลุมในระบบออนไลน ภายใน

เกาสิบวันหลังจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยท้ังสองกรณีตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลเปน PDF 

File ดังนี้ 

๑.๑ หนังสือแตงตั้งหรือเชิญใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา
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๑.๒ รายละเอียดพอสังเขป เก่ียวกับสถานท่ี วันเวลา ท่ีปฏิบัติงาน และรายละเอียดผูไดรับการ

ตรวจติดตามและการประเมิน 

๑.๓ เอกสารหรือภาพถายยืนยันการตรวจติดตามหรือการตรวจประเมิน 

๑.๔ หนังสือขอบคุณจากหนวยงานท่ีเชิญเปนผูใหเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพ

การศึกษา 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูตรวจติดตามหรือผูตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนย

การศึกษาตอเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

กิจกรรมประเภทท่ี ๖ 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา

(กิจกรรมชนิดท่ี ๓๘ – ๔๐) 

บทนิยาม    

กิจกรรมประเภทท่ี ๖ หมายถึง กิจกรรมเฉพาะบุคคลท่ีศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขา

เทคนิคการแพทย หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย โดยหลักสูตรตองไดรับการรับรองจากสภาสถาบันท่ีจัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๖ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๘  การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีตอยอดของวิชาชีพเทคนิค

การแพทยหรือหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๙  การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๔๐  การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๘ ช่ือไทย การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีตอยอดของวิชาชีพ

เทคนิคการแพทยหรือหลักสูตรท่ีเกื้อกูลกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Graduated Study 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๘ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซ่ึงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย ระดับปริญญาโท หรือ

ปริญญาเอก หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก้ือกูลกับการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย สําหรับกรณีหลักสูตรดังกลาวท้ังในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) 
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น้ําหนักหนวยคะแนน 

หลักสูตรละ 50 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายใน 90

วันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลหรือแสกนเปน PDF File ดังนี้ 

๑.๑ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 

๑.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน

หกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

หมายเหตุ 

กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ท่ีหลักสูตรไมไดรับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองคกรวิชาชีพ (ถามี) ผูยื่นขอหนวยคะแนนตองดําเนินการขอรับ

รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทยกอน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๓๙ ช่ือไทย การฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักสูตรอบรมระยะส้ันทาง

วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ช่ืออังกฤษ Medical Technology Intensive Training Program 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๓๙ 

เปนกิจกรรมเฉพาะบุคคลซ่ึงสําเร็จการศึกษา และไดรับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติเก่ียวกับความรู 

ความชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลซ่ึงสําเร็จการศึกษาและไดรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นทาง

เทคนิคการแพทย โดยหลักสูตรตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย และสภาสถาบัน

ท่ีจัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาท่ีไดรับ

การรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย 
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น้ําหนักหนวยคะแนน 

หลักสูตรละ 50 หนวยคะแนน 

เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดโดยไมมีการ

กําหนดข้ันสูงของหนวยคะแนน 

๒.  การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายในเกา

สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลเปน PDF File ดังนี้ 

๑.๑ หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตร หรือใบประกาศนียบัตร 

๑.๒ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน

หกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

หมายเหตุ 

กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ท่ีหลักสูตรไมไดรับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองคกรวิชาชีพ (ถามี) ผูยื่นขอหนวยคะแนนตองดําเนินการขอรับ

รองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย 

กิจกรรมชนิดท่ี ๔๐ ช่ือไทย การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ 

ช่ืออังกฤษ Management and Administrative study 

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๔๐ 

 เปนกิจกรรมเพ่ิมพูนความรูเฉพาะบุคคลในหลักสูตรดานการบริหารจัดการท่ีเปนประโยชนตอการ 

ปฏิบัติงาน โดยไดรับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ท่ีมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒๕ ชั่วโมง 

น้ําหนักหนวยคะแนน 

หลักสูตรท่ีมีชั่วโมงศึกษา ๒๕-๕๐ ชั่วโมง           หลักสูตรละ ๑๐ คะแนน 

หลักสูตรท่ีมีชั่วโมงศึกษา มากกวา ๕๐ ชั่วโมง     หลักสูตรละ ๒๐ คะแนน 
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เง่ือนไขการกําหนดหนวยคะแนน 

๑.  หนวยคะแนนเฉพาะกิจกรรมชนิดนี้สามารถใชสําหรับการตออายุใบอนุญาตไดไมเกินรอยละ ๘๐ 

ของหนวยคะแนนท่ีใชในการตออายุใบอนุญาต 

๒.  การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนไดเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนหนวยคะแนน 

๑.  ผูทํากิจกรรมยื่นขอรับรองกิจกรรมผานระบบออนไลนของศูนยการศึกษาตอเนื่อง ฯ ภายในเกา

สิบวันสําเร็จการศึกษาโดยตองแบบเอกสารหลักฐานท่ีแปลงไฟลเปน PDF File ดังนี้ 

๑.๑ หนังสือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร 

๑.๒ หลักสูตรท่ีแสดงจํานวนชัว่โมงและหัวขอในการอบรม 

๑.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ผูขอข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนจะตองสงเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.  ศูนยการศึกษาตอเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหนวยคะแนน เม่ือผานการพิจารณาแลว 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะทําหนาท่ีบันทึกคะแนนใหตามเกณฑ 

๓.  ผูเขาศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองไดทางเว็บไซตของศูนยการศึกษาตอเนื่องภายใน

หกสิบวันนับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน 

ตารางแสดงคาธรรมเนียมการย่ืนข้ึนทะเบียนหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องเทคนิคการแพทย 

กิจกรรม

ประเภทท่ี 

รหัส

กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม คาธรรมเนียม 

(บาท) 

1 01 การประชุมวิชาการประจําป 2,000 

1 02 การอบรมฟนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 1,000 

1 03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 500 

1 04 การสัมมนาทางวิชาการ 500 

1 05 การอภิปรายหมู 500 

1 06 การบรรยายชุดวิชาท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่อง 500 

1 07 การบรรยายพิเศษ 500 

2 08 กิจกรรมรหัส 01 ถึง 07 ท่ีไมไดจัดโดยสถาบันหลักและสมทบ 

ยกเวน

คาธรรมเนียม 

3 09 การทบทวนหัวขอทางการแพทย  

3 10 การประชุมวิชาการระหวางหองปฏิบัติการการอบรมฟนฟูวิชาการ/

การอบรมระยะสั้น 

3 11 การประชุมวิชาการระหวางภาควิชา/หนวยงาน 

3 12 การเสนอพยาธิสภาพผูปวยท่ีนาสนใจ 
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กิจกรรม

ประเภทท่ี 

รหัส

กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม คาธรรมเนียม 

(บาท) 

3 13 สโมสรวารสาร  

3 14 กิจกรรมการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

4 15 การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 16 การศึกษาดวยตนเองผานสื่อสําเร็จรูป 

5 17 การเปนอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต

นักศึกษาเทคนิคการแพทยในหลักสูตรเทคนิคการแพทย 

5 18 การสรางสื่อการเรียนรูพรอมแบบทดสอบ 

5 19 การแตงหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

5 20 การเปนวิทยากรหรือผูอภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการดาน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย 

5 21 การสรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

5 22 การสรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

5 23 การถายทอดความรูทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

5 24 นวัตกรรมทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยและการแพทย 

5 25 การตีพิมพผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทยใน

วารสารวิชาการ 

5 26 การเสนอผลงานทางวิชาการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

5 27 การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

5 28 การสอบทวนเครื่องมือทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

5 29 การกลั่นกรองโครงรางงานวิจัย 

5 30 การอานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

5 31 การเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ 

5 32 การประชุมบริหารจัดการดานเทคนิคการแพทยและสาธารณสุข 

5 33 โครงการสํารวจผูรับบริการท่ีเก่ียวของกับงานทางเทคนิคการแพทย 

5 34 โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน 

5 35 การรวมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการจนผานการรับรอง 
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กิจกรรม

ประเภทท่ี 

รหัส

กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม คาธรรมเนียม 

(บาท) 

5 36 การเปนผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (เครือขาย) หรือเปน

ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพของหนวยรับรอง 

 

5 37 การเปนผูตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

6 38 การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีตอยอดของ

วิชาชีพเทคนิคการแพทยหรือหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับวิชาชีพเทคนิค

การแพทย 

6 39 การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร อนุมัติบัตรหรือหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น

ทางวชิาชีพเทคนิคการแพทย 

6 40 การศึกษาหลักสูตรดานการบริหารจัดการ 

0 00 กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ี 01 – 40  สภาฯ เปนผู

กําหนด 
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