ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๒/๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิสอบความรู้
ผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้อง
เป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทย์
รับรอง
ข้อ ๒. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๒.๑ คําขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ จํานวน ๑ ชุด ตามแบบ สทนพ.๖ โดย
download ได้จากเว็บไซต์ สภาเทคนิคการแพทย์ ( www.mtc.or.th)
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิว้
จํานวน ๒ รูป ห้ามใช้รูปถ่ายชนิดโพลาลอยด์
๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการ
สําเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนด ครบ ๓ โรค (สทนพ.๑๗) โดยต้อง
ประทับตราชื่อสถานพยาบาลที่แพทย์ผู้ออกหนังสือรับรองสังกัดอยู่ไว้ โดย download ได้จาก
เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ (www.mtc.or.th )
๒.๗ หลักฐานอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นว่าจําเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
เป็นต้น
๒.๘ ชําระเงินค่าธรรมเนี ยมสอบ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท พิมพ์ใบชําระเงิน (Invoice) จากระบบ
online พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว กรุณาแนบสําเนาการชําระเงินค่าธรรมเนียมมาด้วยเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ กํ า หนดชํ า ระภายในวั น ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่ รั บ ชํ า ระเงิ น
ค่าธรรมเนียมผ่านวิธีอื่นๆ
๑

ข้อ ๓. การรับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ขั้นตอนการสมัครสอบ Online
ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัคร
สอบความรู้ฯ ดําเนินการดังนี้
๔.๑ ผู้สมัครสอบครั้งแรก คลิก ลงทะเบียนผู้สมัครสอบใหม่ กรอกรายละเอียดหน้าสมัครสอบหน้า
ถัดไป บันทึกให้ครบทุกรายการ ระบบจะออกเอกสารการชําระค่าสมัครสอบให้ (Invoice) แล้ว
นําใบ Invoice ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
*** กรณีสอบครั้งแรก ต้องสอบ แผน ก (รวมทุกรายวิชา) ไม่สามารถเลือก หรือเปลี่ยนแผนได้
๔.๒ ผู้ ที่ เ คยสมั ค รสอบ สามารถ Log in เพื่ อ ทํ า การสมั ค รสอบใช้ User name เป็ น เลขที่ บั ต ร
ประชาชน Password เลขที่ประจําตัวสอบ หรือตามที่ตนเองได้กําหนดไว้ ตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกรายการระบบจะออกเอกสารการชําระค่าสมัครสอบให้ (Invoice) แล้วนําใบ
Invoice ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
*** กรณีที่เคยสอบ สามารถเปลี่ยนแผนการสอบได้จนถึงวันปิดรับสมัครสอบ โดย Log in เข้าระบบ
เพื่อดําเนินการ และสามารถ Log in เข้าระบบเพื่อดูผลสอบ ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ
๔.๓ หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๒ มายัง
สภาเทคนิคการแพทย์ด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS ) ตามที่อยู่: สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น ๒
ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่เช่นนั้นถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะ ท่านไม่มีสิทธิ์สอบความรู้ในครั้งนี้
ข้อ ๕. ประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิสอบ
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ www.mtc.or.th
*** หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หากไม่พบรายชื่อของท่าน โปรดแจ้งมาที่สภาเทคนิค
การแพทย์ โทร.๐๒ ๕๘๐ ๐๒๒๙ ภายใน ๓ วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หากพ้น
กําหนด สภาเทคนิคการแพทย์จะยึดถือรายชื่อ ตามที่ประกาศไว้แล้วนั้น
ข้อ ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- สนามสอบส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
- สนามสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สนามสอบ ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร,
ม.สงขลานครินทร์, ม.วลัยลักษณ์, และ ม.พะเยา

๒

ข้อ ๗. ตารางสอบ และรายละเอียดของข้อสอบ
กําหนดการสอบดังต่อไปนี้
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบข้อสอบฉบับที่ ๑ (๑๐๑)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบข้อสอบฉบับที่ ๒ (๑๐๒)
ข้อสอบฉบับที่ ๑ (๑๐๑) จํานวน ๑๓๐ ข้อ ประกอบด้วย
๑. วิชากฎหมาย
จํานวน ๒๕ ข้อ
๒. วิชามาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน ๕ ข้อ
๓. วิชาเคมีคลินิก
จํานวน ๕๐ ข้อ
๔. วิชาจุลชีววิทยาคลินิก จําแนกเป็น
๔.๑ แบคทีเรีย
จํานวน ๒๕ ข้อ
๔.๒ ไวรัส
จํานวน ๑๕ ข้อ
๔.๓ เชื้อรา
จํานวน ๑๐ ข้อ
ข้อสอบฉบับที่ ๒ (๑๐๒) จํานวน ๑๒๕ ข้อ ประกอบด้วย
๑. ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
จํานวน ๒๕ ข้อ
๒. ธนาคารเลือด
จํานวน ๒๕ ข้อ
๓. โลหิตวิทยา
จํานวน ๕๐ ข้อ
๔. จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา จําแนกเป็น
๔.๑ ปรสิตวิทยา
จํานวน ๑๑ ข้อ
๔.๒ การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
จํานวน ๑๑ ข้อ
๔.๓ การตรวจสารน้ําในร่างกาย
จํานวน ๓ ข้อ
ข้อ ๘. เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องนํามาในวันสอบ
- บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอความเข้มไม่น้อยกว่า ๒ บี ยางลบดินสอ ปากกาสีน้ําเงิน
ห้ามนําอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคิดเลขหรือเครื่องคํานวณทุกชนิด หรืออื่นๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตเข้า
ห้องสอบหากฝ่าฝืนหรือตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบ
ข้อ ๙. ประกาศผลสอบ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th
(ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
๓

แนวทางปฏิบตั ิการสอบวัดความรู้เพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คือ ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากสถาบันผลิตที่รับรองโดยสภาเทคนิคการแพทย์
กําหนดการสอบ
สภาเทคนิคการแพทย์ กําหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม (วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกรกฎาคม (วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤศจิกายน (วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
รูปแบบการสอบ เกณฑ์ผา่ น และการพิจาณาผลสอบ
๑. แผน ก. เป็นการสอบทุกรายวิชา เกณฑ์ผ่านพิจารณาจากคะแนนรวมทุกรายวิชาตั้งแต่ ๑๕๓ คะแนน
ขึ้นไป (ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด)
๒. แผน ข. เป็นการสอบเฉพาะรายวิชาที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของรายวิชานั้นๆ เกณฑ์ผ่าน
พิจารณาจากจํานวนรายวิชาที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ครบทุกรายวิชา
หมายเหตุ
- การสอบแผน ก กรณีที่ไม่ผ่าน (คะแนนรวมไม่ถึง ๑๕๓ คะแนน) รายวิชาที่ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
จะถูกเก็บไว้ได้ ๕ ปีปฏิทิน นับตั้งแต่การสอบครั้งแรก
- การสอบตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าสอบสามารถเลือกแผนสอบได้ทั้งแผน ก และแผน ข
- กรณี ที่ ค ะแนนในรายวิ ช าที่ ส อบผ่า นก่ อ นหน้ า มาแล้ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี สภาเทคนิ ค การแพทย์ จะนํ า มา
พิจารณาประกอบผลสอบให้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการสอบระหว่างแผน ก และแผน ข
การประกาศผลสอบจะประกาศ ๒ ส่วนคือ
๑. ผลการสอบที่ประกาศต่อสาธารณะ ได้แก่ รายชื่อผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
๒. ผลการสอบส่วนบุคคลสําหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก และผู้สมัครสอบแผน ข. ที่ยังสอบไม่ผ่าน ผลการ
สอบจะระบุเฉพาะรายวิชาที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งในการสอบที่ผ่านมาและในการสอบครัง้
ปัจจุบัน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่ผู้สอบได้ให้ข้อมูลไว้ (ดังนั้นผู้สอบควรจะระบุสถานที่ติดต่อให้
ชัดเจน และสามารถติดต่อได้จริง)

๔

