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ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์
ว่าด้วยการจัดตั้ง การดาเนินการ และการเลิกสถาบัน
ที่ทาการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ ส ภาเทคนิ ค การแพทย์ ไ ด้ อ อกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยราชวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ฐ) และ (ด) ประกอบกับมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ แห่งสภาเทคนิคการแพทย์ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการจัดตั้ง การดาเนินการ
และการเลิกสถาบันที่ทาการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ในแต่ละสาขา
ที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“เลขาธิการราชวิทยาลัย” หมายความว่า เลขาธิการราชวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์
“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันที่ทาการฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต
และแหล่งฝึก ที่คณะกรรมการรับรอง
“สถาบันหลัก” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันหลัก
เพื่อฝึกอบรมตามหลักสู ตรฝึกอบรมเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร โดยสามารถจัดการสอน
และฝึกอบรมร่วมกับสถาบันร่วมผลิต
“สถาบันร่วมผลิต” หมายความว่า สถาบันที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันร่วมผลิต
เพื่อทาหน้าที่ร่วมฝึกอบรมและเอื้ออานวยการฝึกอบรมเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
“แหล่ ง ฝึ ก ” หมายความว่ า โรงพยาบาล หน่ ว ยบริ ก าร สถานพยาบาลหรื อ สถานที่
ที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นแหล่งฝึกอบรมเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในภาคปฏิบัติ
“สถานประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า สถานที่ที่มีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินการ
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัต รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ
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“วิ ท ยฐานะ” หมายความว่ า สถานะความพร้ อ มในการจั ด การหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมของ
สภาเทคนิคการแพทย์
หมวด ๑
การจัดตั้ง
ข้อ ๔ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๔.๒ เป็นสถาบันทางการแพทย์ของรัฐหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ
ตามกฎหมาย โดยมีการให้บริการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย
๔.๓ สถานประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๔.๔ อื่น ๆ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศกาหนด
ข้อ ๕ สถาบันหลัก ต้องมีโครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการฝึกอบรมที่ชัดเจนและ
เหมาะสม รวมทั้งต้องมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๕.๑ จั ด ให้ มี ส ถานที่ กิ จ กรรม และสิ่ ง สนั บ สนุน ที่ เอื้ อ ให้ นัก เทคนิ ค การแพทย์
สามารถฝึกปฏิบัติได้ตามหลักสูตรหรือข้อกาหนดอื่นของสภาเทคนิคการแพทย์
๕.๒ มีอาจารย์และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีจานวนและคุณสมบัติ
ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์กาหนด ดังนี้
๕.๒.๑ อาจารย์ที่ทาการสอนและอาจารย์ที่รับผิดชอบในการควบคุมการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมตามหลักสูตรได้
๕.๒.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบในการควบคุมการฝึกปฏิบตั ิ
วิชาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบกิจกรรมตามหลักสูตรได้
๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่เอื้อต่อการฝึกอบรม โดยมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน
๕.๔ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เสนอโดยสถาบันหลัก ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิค
การแพทย์
๕.๕ ข้อกาหนดอื่นตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกาหนด
ข้อ ๖ เมื่อสถาบันใด เสนอเรื่องมายังสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอให้พิจารณาจัดตั้ง
ให้เลขาธิการราชวิทยาลัย เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นั บตั้งแต่วันที่เลขาธิการราชวิทยาลัยได้รับเรื่อง แล้วให้เลขาธิการราชวิทยาลัย เสนอสภาเทคนิค
การแพทย์พิจารณาให้การรับรอง
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ข้อ ๗ สถาบันหลักอาจเลือกสถานประกอบวิชาชีพที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมและฝึก
ภาคปฏิบัติในวิชาชีพตามหลักสูตร เป็นสถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก ทั้งนี้ สถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก
ต้องมีความพร้อมตามข้อ ๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ โดยให้สถาบันหลักเป็นผู้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองแล้วให้เลขาธิการราชวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการพิจารณารับรองและออกประกาศ
เป็นสถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อสถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต แหล่งฝึก และให้มี
การประเมินวิทยฐานะของสถาบันหลักทุก ๕ ปี
ข้อ ๙ เมื่อสถาบันหลักได้รับรองการจัดตั้งแล้ว ประสงค์จะเพิ่มสถาบันร่วมผลิตหรือแหล่งฝึก
ให้พิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ราชวิทยาลัยมีอานาจเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรองสถาบันหลัก
ในกรณีต่อไปนี้
๑๐.๑ มีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลปรากฏในภายหลังว่า ข้อมูลตามข้อ ๕ ที่ได้รับจาก
สถาบันหลักเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้อง
๑๐.๒ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญทาให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๑๐.๓ กรณีอื่น ๆ โดยมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
หมวด ๒
การดาเนินการ
ข้อ ๑๑ การดาเนินการของสถาบันหลักเพื่อจัดการฝึกอบรม การจัดทาหลักสูตร การประกาศ
รับสมัคร การคัดเลือก การบริหารจัดการการฝึกอบรม การประเมินผล การดาเนินการเพื่อคัดเลือก
สถาบันร่วมผลิตและแหล่งฝึก ให้เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้สถาบันหลักเสนอรายงานผลการดาเนินการต่อราชวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
หมวด ๓
การเลิกสถาบัน
ข้อ ๑๓ การเลิกสถาบันฝึกอบรม ที่ได้รับการจัดตั้งตามข้อบังคับนี้ จะกระทาได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ผู้รับผิดชอบของสถาบันฝึกอบรมมีหนังสือแจ้งขอเลิก
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๑๓.๒ กรณีอื่น ๆ โดยมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การเลิกสถาบันฝึกอบรมให้ออกเป็นประกาศของสภาเทคนิคการแพทย์
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

