
 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทย 
วาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย 

ของสถาบันตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๓)  และมาตรา  ๒๓  (๔)  (ด)  และดวยความเห็นชอบ

จากสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการ 

สภาเทคนิคการแพทยออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาเทคนิคการแพทยวาดวยการรับรองปริญญา 

ในวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสถาบันตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชกิ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

“ปริญญา”  หมายความวา  ปริญญาทางเทคนิคการแพทยที่สภาเทคนิคการแพทยจะให 

การรับรองเพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย 

“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรในระดับปริญญาทางเทคนิคการแพทยที่สภาเทคนิค

การแพทยใหการรับรองตามขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เปนเจาของหลักสูตร

เทคนิคการแพทยที่สภาเทคนิคการแพทยใหการรับรอง 

“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาเทคนิคการแพทยตามขอบังคับนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน 

และหลักสูตรเทคนิคการแพทย 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการ 
 

 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

  ๔.๑ ใหการรับรองและเพิกถอนการรับรองหลักสูตรและสถาบันที่ดําเนินการสอน

ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย  เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 

  ๔.๒ ใหความเห็นและขอเสนอในการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเทคนิค

การแพทย  และสถาบันเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

  ๔.๓ ใหคําแนะนําเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการพัฒนาหลักสูตร

และสถาบัน 

  ๔.๔ แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

  ๔.๕ เร่ืองอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  จากสภาเทคนิคการแพทย 

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตร 

และสถาบัน  เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

ตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๒ 

การรับรองปริญญา 
 

 

ขอ ๖ ในการรับรองปริญญา   ใหคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 

และสถาบันการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามขอบังคับนี้  โดยหลักสูตรและสถาบันจะตอง

ไดรับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย 

ขอ ๗ ปริญญาที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตร  และสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทย 

ใหการรับรองแลว  และมิไดถูกเพิกถอนการรับรอง  ใหถือวาเปนปริญญาที่สภาเทคนิคการแพทยใหการ

รับรอง 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

สวนที่  ๑ 
การรับรองหลักสูตร 

 

 

ขอ ๘ หลักสูตรตองมีปรัชญาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน  โดยมีความสัมพันธสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ  แผนพัฒนาวิชาการ

เทคนิคการแพทยแหงชาติ 

ขอ ๙ หลักสูตรตองมีโครงสรางเนื้อหาหรือสาระวิชาตามมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และตองมีรายละเอียด  ตามหลักเกณฑสภาเทคนิคการแพทย

ประกาศกําหนดเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตร 

สภาเทคนิคการแพทยจะใหการรับรองหลักสูตร  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ  เ ง่ือนไข 

หรือระยะเวลาการรับรองอยางใดอยางหนึ่งก็ได   

ขอ ๑๐ ใหสถาบันโดยผูขอจัดต้ังหรือผูดําเนินการหรือผูบริหารย่ืนคําขอรับรองหลักสูตร

ลวงหนากอนถึงกําหนดวันเปดรับนักศึกษาหรือเปดการศึกษาไมนอยกวา  ๑๘๐   วัน  โดยย่ืนตอ

เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย  ตามแบบ  สทนพ.  ๑๘  ทายขอบังคับนี้  พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ  

ตามที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อสภาเทคนิคการแพทยไดรับเอกสารหลักฐานครบถวนตามขอ  ๑๐  แลว   

ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด  และนําเสนอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณาและมีมติรับรองหรือไมรับรองหลักสูตรดังกลาว 

ใหสภาเทคนิคการแพทยแจงมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหผูย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่สภาเทคนิคการแพทยมีมติไมรับรองหลักสูตรของสถาบันใด  เนื่องจากสถาบันนั้น

จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  หรือตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาใหการรับรอง  ใหสถาบันนั้นปรับปรุงแกไขและเสนอไปยัง 

สภาเทคนิคการแพทยภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงมติไมรับรองหลักสูตรดังกลาว  เพื่อให

พจิารณาการรับรองหลักสูตรใหม 

ขอ ๑๒ มติที่คณะกรรมการใหการรับรองหลักสูตรใด  ใหออกเปนประกาศสภาเทคนิค

การแพทย 



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่สภาเทคนิคการแพทยไดพิจารณาใหการรับรองหลักสูตรใดแลว   

ตอมาปรากฏวาสถาบันไดดําเนินการผลิตบัณฑิตไมเปนไปตามหลักเกณฑที่เคยไดรับการรับรอง

หลักสูตรหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด  สภาเทคนิค

การแพทยอาจพิจารณาเพิกถอนการรับรองหลักสูตรนั้นก็ได 

สวนที่  ๒ 

การรับรองสถาบัน 
 

 

ขอ ๑๔ สถาบันที่คณะกรรมการจะใหการรับรอง  จะตองดําเนินการตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๕ สถาบันและแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย  ที่สภาเทคนิคการแพทย 

จะใหการรับรองจะตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด

เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการรับรองสถาบัน   

สภาเทคนิคการแพทยจะใหการรับรองสถาบัน   โดยจะกําหนดหลักเกณฑ   เ ง่ือนไข 

หรือระยะเวลาการรับรองอยางใดอยางหนึ่งก็ได   

ขอ ๑๖ ใหสถาบันโดยผูจัดต้ังหรือผูดําเนินการหรือผูบริหาร  ย่ืนคําขอตอสภาเทคนิค

การแพทยตามแบบ  สทนพ.  ๑๙  ทายขอบังคับนี้  พรอมดวยหลักฐานที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศ

กําหนดเพื่อขอรับรองสถาบัน  โดยจะย่ืนพรอมกับคําขอรับรองหลักสูตร  หรือจะย่ืนภายใน  ๖๐  วัน 

นับแตวันที่สภาเทคนิคการแพทยใหความเห็นชอบหลักสูตรแลวก็ได 

ขอ ๑๗ เมื่อสภาเทคนิคการแพทยไดรับเอกสารหลักฐานครบถวนตามขอ  ๑๖  แลว   

ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินสถาบันตามหลักเกณฑมาตรฐานการประเมินสถาบันและเสนอ

ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติรับรองหรือไมรับรองสถาบันที่ย่ืนคําขอ 

ใหสภาเทคนิคการแพทยแจงมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหผูย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณสีภาเทคนิคการแพทยมีมติไมรับรองสถาบันใด  เนื่องจากสถาบันนั้นจะตองปรับปรุง

แกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน   หรือตองสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขในการพิจารณาใหการรับรอง  ใหสถาบันนั้นปรับปรุงแกไขและเสนอไปยังสภาเทคนิค

การแพทยภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่สภาเทคนิคการแพทยมีมติไมรับรองสถาบันนั้น  เพื่อใหพิจารณา

การรับรองสถาบันใหม 



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๑๘ มติที่คณะกรรมการใหการรับรองสถาบันใด  ใหออกเปนประกาศสภาเทคนิคการแพทย   
ขอ ๑๙ ในกรณีที่สภาเทคนิคการแพทยไดพิจารณาใหการรับรองสถาบันใดแลว  ตอมา

ปรากฏวาสถาบันไดดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ เคยไดรับ 
การรับรองสถาบันหรือดําเนินการตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด  
สภาเทคนิคการแพทย  อาจพจิารณาเพิกถอนการรับรองสถาบันนั้นก็ได 

หมวด  ๓ 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบัน 

 

 

ขอ ๒๐ หลักสูตรหรือสถาบันที่คณะกรรมการไดรับรองแลว  หากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบันนอกเหนือจากที่ได ย่ืนคําขอไวเ ดิม   ใหผู จัดต้ังหรือผู ดําเนินการ 
หรือผูบริหารสถาบันย่ืนคําขอรับรองการเปลี่ยนแปลงตอเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย  ตามแบบ  
สทนพ.  ๒๐  ทายขอบังคับนี้  พรอมเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตามที่สภาเทคนิคการแพทย
ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาและมีมติเปนประการใดใหแจงผูย่ืนคําขอทราบ 

หมวด  ๔ 

การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๒ การ รับรองป ริญญาของผู สํ า เ ร็ จการศึ กษาหลัก สูตร เทคนิคการแพทย   

จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหมวด  ๒  โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  สภาเทคนิคการแพทย

อาจกําหนดใหผูย่ืนคําขอดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด

เปนการเฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายกไ็ด 

ขอ ๒๓ ใหบุคคลที่สําเร็จการศึกษาเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  

ย่ืนคําขอเพื่อขอรับรองปริญญาตอสภาเทคนิคการแพทยตามแบบ  สทนพ.  ๑๘  ทายขอบังคับนี้   

พรอมหลักฐานเอกสารตามที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๒๔ ผูที่ไดรับการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาตางประเทศตามขอ  ๒๓  แลว  

จึงสามารถย่ืนคําขอตอสภาเทคนิคการแพทย  เพื่อขอสมัครเปนสมาชิกและขอสอบความรู เพื่อ 

ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยได 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่สภาเทคนิคการแพทยไดใหการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษา

ตางประเทศสถาบันใดแลว  ตอมาปรากฏวาเอกสารหลักฐานที่ เสนอขอรับรองปริญญาเปนเท็จ 

หรือไมถูกตองตามหลักเกณฑที่สภาเทคนิคการแพทยประกาศกําหนด  สภาเทคนิคการแพทย 

อาจพิจารณาเพิกถอนการรับรองปริญญานั้นก็ได 

หมวด  ๕ 

คาธรรมเนียม 
 

 

ขอ ๒๖ ใหเก็บคาธรรมเนียม  ดังนี้ 

  ๒๖.๑ การรับรองปริญญาของสถาบันในประเทศ คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 

  ๒๖.๒ การรับรองปริญญาของสถาบันตางประเทศ   คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 

  ๒๖.๓ การรับรองหลักสูตร คร้ังละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๖.๔ การรับรองสถาบัน คร้ังละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

  ๒๖.๕ การรับรองการเปลี่ยนแปลง คร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท 

   เกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบัน 

หมวด  ๖ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๗ ปริญญาของสถาบันใดที่สภาเทคนิคการแพทยไดใหการรับรองมาแลวเปน

ระยะเวลาเกินกวาหาป  หรือเมื่อสถาบันดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการศึกษาหรือสภาเทคนิค

การแพทยมีการประกาศปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับรองปริญญากอนวันที่

ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหสถาบันนั้นย่ืนคําขอรับรองปริญญาตอสภาเทคนิคการแพทยใหม   

ตามขอบังคับนี้ 



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๒๘ ใหสถาบันที่ไดดําเนินการสอนวิชาเทคนิคการแพทยอยูแลว  โดยมีนักศึกษา 
เขาสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิค
การแพทยกอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้ 

ใหหลักสูตรของสถาบันในวรรคหนึ่ง  เปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองเปนระยะเวลาหาป  
นับต้ังแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๙ ใหสถาบันและหรือหลักสูตรที่อยูในกระบวนการรับรองของสภาเทคนิคการแพทย
กอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหพิจารณาดําเนินการตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๓๐ สถาบันที่ไดดําเนินการเปดรับนักศึกษาและสอนวิชาเทคนิคการแพทยอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ใหย่ืนคําขอเพื่อการรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบันไดตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๓๑ ใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทยจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
ที่สภาเทคนิคการแพทยไดอนุมัติใหเขาสอบความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยแลว  ใหถือวาปริญญาของผูนั้น  ไดรับการรับรองเพื่อประโยชนในการสมัคร
เปนสมาชิกตามขอบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  วิริยะยุทธกร 
นายกสภาเทคนิคการแพทย 



 
 

 สทนพ. ๑๘ 

 
คําขอรับรองหลักสูตร 

 

         เขียนที่ ............................................... 
              วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ................ซอย ......................................ถนน .................................................. 

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด ...................................... 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ......................โทรสาร ......................E-mail  ....................................... 
ตําแหนง..............................................ท่ีทํางาน........................................................................................ 
เลขที่ ..............ซอย ................................ถนน ................................ตําบล/แขวง ......................................

อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย ..................................... 
โทรศัพท ...............................โทรสาร .............................................. 
 
มีความประสงคจะขอรับรองหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร................................................................................................. 
 ชื่อปริญญา ................................................................................................. 

 คณะ ........................................................................................................... 
 สถาบัน........................................................................................................ 
 
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

(๑) หลักสูตร ฉบับเต็ม 
(๒) รายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report) ท่ีมีรายละเอียดตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
(๓) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

 
      ลงชื่อ ........................................................... 
               (     ) 

            ตําแหนง ................................................ 

 
 
 
 
 



 
 
 

สทนพ. ๑๙ 

 
คําขอรับรองสถาบัน 

 

        เขียนที่ ............................................... 
              วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ................ซอย ......................................ถนน .................................................. 

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด ...................................... 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ......................โทรสาร ...................... E-mail  ....................................... 
ตําแหนง..............................................ท่ีทํางาน........................................................................................ 
เลขที่ ..............ซอย ................................ถนน ................................ตําบล/แขวง ......................................

อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย ..................................... 
โทรศัพท ...............................โทรสาร .............................................. 
 

มีความประสงคจะขอรับรองสถาบัน 
ชื่อคณะ....................................................สถาบัน........................................................................ 

เลขที่ ..........ซอย ...................................ถนน ....................................ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย .................................. 
โทรศัพท ...............................โทรสาร .................................................... 
 
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

(๑) รายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report) ท่ีมีรายละเอียดตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

(๒) หลักฐานอื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

 
    ลงชื่อ ........................................................... 

                 (        ) 
          ตําแหนง ...................................................... 

 
 
 
    
 



 
 
 

สทนพ.๒๐ 

 
คําขอเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลักสูตรหรือสถาบัน 

 

        เขียนที่ ............................................... 
              วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ................. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ................ซอย ......................................ถนน .................................................. 

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต .....................................จังหวัด ...................................... 
รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ......................โทรสาร ...................... E-mail  ....................................... 
ตําแหนง..............................................ท่ีทํางาน........................................................................................ 
เลขที่ ..............ซอย ................................ถนน ................................ตําบล/แขวง ......................................

อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย ..................................... 
โทรศัพท ...............................โทรสาร .............................................. 
 
มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบัน ดังตอไปนี้ 

(๑) .............................................................................................................................................. 
(๒) .............................................................................................................................................. 
(๓) .............................................................................................................................................. 
(๔) .............................................................................................................................................. 
(๕) .............................................................................................................................................. 

 
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

(๑) .............................................................................................................................................. 
(๒) .............................................................................................................................................. 
(๓) .............................................................................................................................................. 
(๔) .............................................................................................................................................. 

(๕) .............................................................................................................................................. 

 
        ลงชื่อ ........................................................... 
                 (      ) 

            ตําแหนง ................................................ 

         


