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ระเบียบศูนยการศึกษาตอเนือ่งของทันตแพทยวาดวยประเภท 
และเกณฑการรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย 

พ.ศ. 2551 
*********************************** 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  8 และขอ  13.2 แหงขอบังคับทันตแพทยสภา  วาดวย                
ศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย พ.ศ. 2546 และดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาตอเนื่อง ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงออกระเบียบ
ศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยวาดวยประเภท และเกณฑการรับรองคุณภาพกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย พ.ศ. 2551 ไวดังนี ้

 
ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยวาดวยประเภทและเกณฑ       
การรับรองคุณภาพกจิกรรมการศึกษาตอเนือ่งของทันตแพทย พ.ศ. 2551 
 
ขอ  2  บรรดาระเบียบ  ขอกาํหนด  มติคณะกรรมการหรอืคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนีห้รือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ 3  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ 4  ประเภทของกิจกรรมการศึกษาตอเนือ่งของทันตแพทยที่ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมสามารถ
เก็บสะสมหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องได  จัดแบงประเภทเปนกลุมกิจกรรมไดดงันี้ 

4.1 กลุมกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเผยแพรความรู  หรือมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบริการหรือ  
การรักษาทางทันตกรรมในสถานบริการ 

4.2 กลุมกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทีเ่ปนการพัฒนาความรูดวยตนเอง 
4.3 กลุมกจิกรรมที่ 3 กิจกรรมการศึกษาตอเนือ่งระยะยาวในสถาบันเครือขาย 
4.4 กลุมกิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวิชาการหรือการพัฒนาวิชาการอื่นๆ 
 

ขอ 5  ใหกําหนดเกณฑการรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยเปนหนวยกิจกรรม 
โดยมีน้ําหนักของหนวยกจิกรรมแตกตางกันตามที่ปรากฏในแตละกลุมกิจกรรม 
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ขอ 6  กลุมกิจกรรมที่เผยแพรความรู  หรือมุงเนนการพัฒนาคุณภาพบริการ  หรือการรักษา             
ทางทันตกรรมในสถานบริการ  ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมสามารถจําแนกได  2  ประเภท  ดังนี ้

 6.1. กิจกรรมที่เผยแพรองคความรูสําหรับทันตแพทยที่ดาํเนินการจัดโดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ของทันตแพทย หรือสถาบันเครือขายของศูนยการศกึษาตอเนื่องของทันตแพทยทีไ่ดรับการรับรอง
คุณภาพจากศนูยการศกึษาตอเนื่องของทันตแพทย กิจกรรมประกอบดวย   

6.1.1 การประชุมวิชาการประจําป (Annual academic meeting) 
6.1.2 การอบรมระยะสัน้ หรืออบรมฟนฟูวชิาการ (Refresher course or short course training) 
6.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training) 
6.1.4 การสัมมนาทางวิชาการ (Seminar conference) 
6.1.5 การบรรยายทางวิชาการ (Special lecture) 

6.2 กิจกรรมทีมุ่งเนนการพัฒนาคุณภาพดานบริการการรักษาทางทันตกรรมในสถานบริการ
กิจกรรมประกอบดวย   

6.2.1 การประชุมวิชาการภายในหรือระหวางโรงพยาบาลหรือหนวยงานบริการ 
6.2.2 การประชุมวิชาการภายในหรือระหวางภาควิชา   
6.2.3 การประชุมวิชาการระดับจังหวัดหรือระดับภาค   
6.2.4 การเสนอรายงานผูปวย หรือรายงานวิจัยในสโมสรวิจัย (Research  club) หรือสโมสร

วารสาร (journal club) ซ่ึงตองมีผูเขารวมกจิกรรมมากกวา 10 คน ขึ้นไป  
 

การคํานวณหนวยกิจกรรมในขอ 6.1 และ 6.2  กําหนดให พิจารณา ดังนี้ 
(1) ในกรณีทีเ่ปนกิจกรรมหรือหัวขออันเกีย่วของกับวิชาการทางทันตแพทยศาสตร  ผูฟงที่

เขารวมกิจกรรมบรรยายได 1 หนวยกิจกรรมตอ 1 ช่ัวโมงของการเขารวมกิจกรรม  และผูเขารวมกิจกรรม
ภาคปฏิบัติได 1 หนวยกจิกรรมตอ 3 ช่ัวโมงการเขารวมกจิกรรม 

(2)  ในกรณีทีเ่ปนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพองคกร  คุณภาพการบริการ  ผูฟงที่เขารวมกิจกรรม
ได 1 หนวยกิจกรรมตอ  3  ช่ัวโมงบรรยายในทุกรูปแบบกิจกรรม  

  ในกรณีที่เปนวิทยากรในการประชุม หรือผูอภิปรายได 5 หนวยกิจกรรมตอ 1 ช่ัวโมง     
ในกรณีที่มีวิทยากรหรือผูอภปิรายมากกวา 1 คนใหหารเฉลี่ยหนวยกิจกรรมตามสัดสวนวิทยากร 

(3)  การเปนอาจารยพิเศษควบคุมการฝกปฏิบัติงานใหกบันิสิตหรือนักศึกษาซึ่งมีการจัดทํา
ตารางการสอนอยางเปนทางการ  ผูควบคุมการปฏิบัติจะได 5 หนวยกจิกรรมตอ 1 หนวยกิต (เทียบเทา 
15 คาบภาคปฏิบัติ) กรณีที่อาจารยพิเศษมากกวา 1 คนใหหารเฉลี่ย  

 (4) ในกรณีทีห่นวยงานจัดโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรโครงการของหนวยงานตองผาน
การอนุมัติจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดกอนสงมายังศูนยการศึกษา
ตอเนื่องของทันตแพทยลวงหนา 2 เดือนกอนวันจัดกจิกรรม  โดยคิดหนวยกิจกรรมดงันี้  
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 ผูเขารวมปฏิบัติได  1  หนวยกจิกรรม  ตอ   3  ช่ัวโมงฝกปฏิบัติ 
 ผูควบคุมปฏิบัติได    2  หนวยกจิกรรม  ตอ   3  ช่ัวโมงฝกปฏิบัติ 

         สําหรับการควบคุมการฝกปฏิบัติการในคลินิก ใหอัตราสวนของผูควบคุมตอผูเขารวม
ปฏิบัติเปน 1 ตอ 1 และในหองปฏิบัติการใหอัตราสวนอยางนอยเปน 1 ตอ 5 และใหคิดลดทอน
สัดสวนตามจาํนวนผูควบคุมที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ผูควบคุมตองปฏิบัติงานเฉพาะในโครงการในชวงเวลาที่
กําหนดโดยจดัสงเอกสารตารางปฏิบัติงานพรอมคํารับรองจากผูบังคับบัญชาขั้นตน 

6.3  กิจกรรมที่เผยแพรองคความรูสําหรับประชาชน เชน การเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ 
วารสารทั่วไป จุลสาร จดหมายขาว หรือการจัดทําการเผยแพรความรูดวยการจัดทาํบอรดวิชาการ    
ในกิจกรรมรณรงคนอกหนวยงานหรือสถานบริการ  รวมถึงการจัดทําบอรดความรูหนาหอง            
ทันตกรรมในหนวยงานหรือสถานบริการ   การกาํหนดหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง                    
ใหศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยพิจารณาการกําหนดหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
เปนรายกรณ ี 
 
ขอ 7  กลุมกิจกรรมที่เปนการพัฒนาความรูดวยตนเอง  กิจกรรมประกอบดวย 

7.1 กิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคล  ที่เกี่ยวกับงานสอน งานบริการทางวิชาการ    
หรืองานวิจัยดานทันตแพทยศาสตร  ดานทันตสาธารณสุข ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
และศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 

7.1.1 การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการ  
 (1)  วารสารนานาชาติ ผูเขียนบทความชื่อแรกได 10 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง ช่ืออื่นๆได 
5 หนวยกจิกรรมตอเร่ือง 

(2)  วารสารในประเทศ ผูเขียนบทความชื่อแรกได 5 หนวยกิจกรรมตอเรื่อง ช่ืออ่ืนๆได                
3 หนวยกจิกรรมตอเรื่อง 
    (3)  วารสารในอินเตอรเน็ตหรือส่ืออ่ืนๆที่ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง    
ของทันตแพทย ผูเขียนบทความชื่อแรกได  3  หนวยกจิกรรมตอเร่ือง ช่ืออ่ืนๆได 1 หนวยกิจกรรม   
ตอเร่ือง   

(4)  วารสารวิชาการของสถาบันเครือขายหลัก  ใหเปนวารสารที่ไดรับการรับรอง           
โดยอัตโนมัติ สําหรับวารสารวิชาการของสถาบันเครือขายสมทบใหขึ้นกับการพิจารณาของ                 
ศูนยการศกึษาตอเนื่องของทันตแพทย 

(5)  ในกรณีที่มีหนังสือรับรองอยางเปนทางการที่ระบุวาผูเขียนบทความชื่อแรกและ       
ช่ือถัดไปมีอัตราสวนการทํางานเทากัน ใหคิดหนวยกิจกรรมเทากับผูเขียนบทความชือ่แรก 
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(6)  ในกรณีที่ผูเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการวารสารวิชาการ ดวยการวิพากษวิจารณ     
และใหขอเสนอแนะตอบทความวิชาการที่ไดตีพิมพในวารสาร ใหศูนยการศึกษาตอเนื่องของ
ทันตแพทยพิจารณาเปนรายกรณ ี
  7.1.2  การนําเสนอผลงานทางวิชาการดวยวิธี  oral presentation, poster discussion หรือ poster 
presentation 

(1) ในการประชุมนานาชาติ  ผูนําเสนอผลงานได  5 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง  ช่ือรองได       
2 หนวยกจิกรรมตอเร่ือง 

(2) ในการประชุมระดับประเทศ   ผูนําเสนอผลงานได 4  หนวยกิจกรรมตอเร่ือง             
ช่ือรองได 1 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง 
                (3)  ในการประชุมระดับเขตหรือระดับจังหวัด  ผูนําเสนอผลงานได 3 หนวยกิจกรรม     
ตอเร่ือง  ช่ือรองได 1 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง 

7.1.3 การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการวารสารดานทันตแพทยศาสตร               
ดานทันตสาธารณสุข ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
ผูอานบทความ 1 คนได 5 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง บรรณาธิการได 2 หนวยกิจกรรมตอเร่ือง   

7.1.4  การกลั่นกรองโครงรางการวิจยั ผูอานโครงรางการวิจัย 1 คนได 5 หนวยกจิกรรมตอเร่ือง   
7.1.5 การอานผลงานเพื่อประเมินตําแหนงวิชาการ ผูอานได 10 หนวยกิจกรรมตอการอาน

ผลงาน 1 ราย   
7.1.6 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (computer - assisted  instruction) หรือการสราง

บทเรียนปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร (web - based instruction) พรอมแบบทดสอบความรู การกําหนด
หนวยกจิกรรม ใหขึ้นกับการพิจารณาของศูนยศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยเปนรายกรณ ี

7.1.7 การสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองในศูนยทดสอบการศึกษาตอเนือ่งทางทันตแพทย 
(1)   บทความ  ความยาวไมต่าํกวา 2 หนากระดาษ A 4 และมีคําถามชุดละ 5 คําถาม โดย

คําถามแตละขอจะมีคําตอบตัวเลือกใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
ผูผลิตสําหรับบทความ  จะได  5 หนวยกิจกรรม 
ผูออกแบบทดสอบ   จะได  2  หนวยกิจกรรม 
ผูรวมผลิต   จะได  3  หนวยกิจกรรม 

(2)  สไลดพรอมเสียง  โดยมีผูบรรยายเฉพาะเรื่องนั้นๆ ความยาว 30 นาที และคําถาม             
5 คําถาม  โดยคําถามแตละขอจะมีคําตอบตัวเลือกใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

ผูผลิตสไลดพรอมเสียง  จะได  5 หนวยกิจกรรม 
ผูออกแบบทดสอบ    จะได  2  หนวยกิจกรรม 
ผูรวมผลิต   จะได  3  หนวยกิจกรรม 
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(3)  ภาพเคลื่อนไหว หรือวดิทีัศนเพื่อการศกึษา เชน ภาพการผาตัดที่ผลิตขึ้นแตไมใช            
การถายทอดการบรรยายความยาว 10 นาที และคําถาม 5 คําถาม โดยคําถามแตละขอจะมีคําตอบ
ตัวเลือกใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   

ผูผลิตภาพเคลื่อนไหว  จะได  10 หนวยกิจกรรม 
ผูออกแบบทดสอบ     จะได  2  หนวยกิจกรรม 
ผูรวมผลิต   จะได  5 หนวยกิจกรรม 

   7.2  กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ศึกษาไดเองจากสื่อทางวิชาการตางๆ ที่ผลิตโดยสถาบันเครือขายของ
ศูนยศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยหรือองคกรวิชาชีพตางๆที่ไดรับการรับรองจาก          
ศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย 

7.2.1 การประเมินและทบทวนความรูดวยตนเองโดยสื่อสําเร็จรูปทางวิชาการในศูนยทดสอบ
การศึกษาตอเนื่องทางทันตแพทย ผูตอบแบบประเมินไดถูกตองทุกคําถามจะได 1 หนวยกิจกรรมตอ
แบบประเมินและทบทวนความรู 1 ชุด 

 
ขอ 8 กลุมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องระยะยาวในสถาบันเครือขาย  กิจกรรมประกอบดวย 

8.1 การศึกษาในหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร หรือของทันตแพทยสภา หรือที่             
ทันตแพทยสภารับรอง 

(1) การศึกษา 1 ภาคการศึกษาในระบบทวภิาคซึ่งแตละภาคการศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา 
3 เดือน  ผูเรียนได 45 หนวยกิจกรรม   

(2)  การศึกษาระบบโมดูล หรือระบบอื่นที่เทียบเทา  การคิดหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
ใหเทียบเปนสัดสวนกับ 8.1(1)  (โดยกาํหนดใหการศึกษาระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
เทากับ 45 หนวยกิจกรรม) 

8.2  การศึกษาในหลักสูตรอืน่ๆ หรือศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับทันตแพทยศาสตร การกําหนด
หนวยกจิกรรมการศึกษาตอเนื่อง ใหศนูยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยพิจารณาหนวยกจิกรรม
การศึกษาตอเนื่องเปนรายกรณ ี

สําหรับการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่ไมใชทันตแพทยศาสตร แตเปนการศึกษาตอเนื่องตองไดรับ
การรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย  และใหสงเอกสารเพื่อขอหนวยกิจกรรมได 

8 .3 การศึกษาที่ เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือโดยออมกับงานดานทันตแพทยศาสตรจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศ การกําหนดหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ใหดําเนินการเชนเดยีวกับ 
ขอ  8.2 
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ขอ 9  กลุมกิจกรรมวิชาการ หรือการพัฒนาวิชาการอื่นๆ    
        9.1  กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องที่ไมสอดคลองกับกลุมกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง            
ตามขอ 6 -  ขอ 8  เชน  การเขียนตําราวชิาการ  การเปนบรรณาธิการของหนังสือหรือวารสารที่ไมเกี่ยวเนือ่ง
กับสาขาวิชาทนัตแพทยศาสตรโดยตรง การสรางสิ่งประดิษฐ  การสํารวจทันตสุขภาพของชุมชน        
การพัฒนางานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน เปนตน ใหศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย
พิจารณากําหนดหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องเปนรายกรณ ี

9.2  กิจกรรมดานการสรางสิ่งประดิษฐ การสํารวจทันตสุขภาพของชุมชน  การพัฒนา                         
งานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน นั้น จะสามารถนําเขาสูระบบการสะสมหนวยคะแนนการศึกษา
ตอเนื่องของกลุมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยในกลุมกิจกรรมที่1, 2 และ 3 ไดโดยการนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการทุกระดับ ตั้งแตระดับนานาชาติ ระดับประเทศ  ระดับเขต ระดับภูมภิาค หรือระดับจังหวัด 
ตลอดจนในระดับหนวยงานบริการ โดยผูนาํเสนอไดหนวยกจิกรรมตามที่กําหนดไว 

 
ขอ10  การกําหนดรหัสกิจกรรมและจํานวนหนวยกิจกรรม  ใหสถาบันเครือขายหลักและสถาบัน
เครือขายสมทบแจงมายังศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยตามแบบบันทึกการแจงหนวยกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง (ศ.ท.พ. 08) เพื่อทําการขอกําหนดรหัสกิจกรรมและหนวยกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม
ดังกลาว 15 วนั   
 
ขอ 11  การบันทึกหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ใหสถาบันเครือขายของศูนยการศึกษา
ตอเนื่องของทันตแพทยทาํการบันทึกการจัดเก็บหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของผูเขารวม
กิจกรรมโดยใชโปรแกรมเกบ็คะแนนของศูนยการศกึษาตอเนือ่งของทนัตแพทย  ซ่ึงจดัทําสําหรับการใช
งานของสถาบันเครือขายหลักหรือสถาบันเครือขายสมทบภายหลังวันที่ดําเนินการจัดกิจกรรมโดย
กําหนดใหไมเกิน 45 วนัหลังจากวนัจดักจิกรรม 
 
ขอ 12  หนวยงานที่ไมไดรับการรับรองใหเปนสถาบันเครือขายของศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย  
เมื่อมีการจัดการประชุมวิชาการดานศึกษาตอเนื่องและมีความประสงคที่จะใหผูเขารวมการประชุม
สามารถเก็บสะสมหนวยกิจกรรมได  ใหเสนอเรื่องพรอมรายละเอียดเนื้อหาการประชุมตามแบบฟอรม
ที่กําหนดกอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน  ซ่ึงศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย
จะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในเวลา 1 เดือนหลังการเสนอเรื่องมาใหพิจารณา   หากการประชุมได 
รับการรับรอง  ศูนยการศกึษาตอเนื่องของทันตแพทยจะกําหนดหนวยกิจกรรมการศกึษาตอเนื่อง
สําหรับการประชุมนั้นๆ 
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ขอ 13  ในกรณีที่ทันตแพทยเขารวมกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องที่ไมไดจัดโดยสถาบนัเครือขายของ   
ศูนยการศกึษาตอเนือ่งของทนัตแพทย  หรือเปนกจิกรรมที่ไมไดกําหนดหนวยกจิกรรมแนนอน           
ใหทนัตแพทยรวบรวมหลักฐานตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยกําหนดเพื่อขอให    
ศูนยการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทยบันทึกหนวยกิจกรรมได  โดยศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
ของทันตแพทยอาจมีการกําหนดคาธรรมเนยีมในการบันทึกได    

 
 

ประกาศ ณ วนัที่   9  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 
 
   

(ทันตแพทยหญิงอมรา  มวงมิ่งสุข) 
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย  ทนัตแพทยสภา 


