เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๓๐
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ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ค) (ด) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
และวิชาชีพ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการศึกษา
หรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
“หน่วยคะแนน” หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ถือเป็นเกณฑ์ใน
การออกใบรับรอง และประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม ซึ่งตีค่าเป็นหน่วยคะแนน
หรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กําหนด
“ใบรับรอง” ใบรับรองมี ๓ ประเภท ประกอบด้วย ใบรับรองสถาบันที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ใบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และใบรับรองสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า หนังสือรับรองการศึกษาต่อเนื่องที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สภา
เทคนิคการแพทย์กําหนด
“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ การแบ่งประเภทของกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการรับรอง และการแบ่งประเภทสถาบัน ฝึกอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขึ้นในสภาเทคนิคการแพทย์ มีชื่อว่า “ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์” มีชื่อย่อว่า ศ.น.ทนพ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Continuing Medical
Technology Education Center” มีชื่อย่อว่า CMTE
ข้อ ๕ สัญญลักษณ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มีลักษณะดังนี้

ข้อ ๖ ศูน ย์การศึกษาต่อเนื่องจัด ตั้งขึ้น โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการเกี่ย วกับ
การศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการทางเทคนิค การแพทย์ต ามมาตรฐานของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
ข้อ ๗ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๗.๑ เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๒ เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน และมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง ให้สภา
เทคนิคการแพทย์พิจารณาเห็นชอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗.๓ นําเสนอข้อ มูล เกี่ย วกั บสถาบั น เพื่อให้ส ภาเทคนิค การแพทย์พิ จารณารับ รอง
สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๔ ตรวจสอบและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๕ กําหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องและรหัสหลักสูตร และหรือรหัสกิจกรรม
๗.๖ จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๗ ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง
๗.๘ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๙ เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
๗.๑๐ ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗.๑๒ เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์มอบหมาย
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ข้อ ๘ องค์กรหรือหน่วยงานที่จะทําหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง และได้รับ
หน่วยคะแนน ซึ่งจะนําไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ให้ยื่นคําขอเพื่อรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก่อน
สถาบัน ที่ไ ด้รั บการรับ รองจากสภาเทคนิ คการแพทย์ หลัก สูต ร และหรือ กิจ กรรมที่ไ ด้รั บ
การรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่สภาเทคนิคการแพทย์หรือศูนย์การศึกษาต่อเนื่องรับรอง แล้วแต่กรณี และหากสถาบันใด
ประสงค์จะจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมต่อไป จะต้องขอรับรองเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องใหม่
และยื่นคําขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมใหม่ตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ครบกําหนด
การรับรองครั้งก่อน แล้วแต่กรณี
คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และ
หรือกิจกรรม รวมทั้งการกําหนดหน่วยคะแนนให้เป็นไปตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงาน
ประจําศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๑๐ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๕ ปี
๑๐.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
๑๐.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
ข้อ ๑๑ ผู้อํานวยการอยู่ในวาระคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต่อเนื่องได้
ไม่เกิน ๒ วาระ
ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก
๑๒.๓ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่ผู้อํานวยการต้องพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ แทนได้
ข้อ ๑๓ ผู้อํานวยการมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และนโยบายของสภา
เทคนิคการแพทย์
๑๓.๒ รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไปของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
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๑๓.๓ เสนอรายงานผลการปฏิ บัติง านประจํ าปีข องศูน ย์ การศึกษาต่อ เนื่องต่อสภา
เทคนิคการแพทย์
๑๓.๔ อื่น ๆ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์มอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้ ส ภาเทคนิ ค การแพทย์ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การรั บ รองสถาบั น ที่ จั ด
การศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
๑๔.๑ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๒ การรับรองหลักสูตร ครั้งละ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๓ การรับรองกิจกรรม ครั้งละ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วรรณิกา มโนรมณ์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

