
ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัรองสถาบนัการศึกษาที่ผลติบัณฑิตปรญิญา 

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปรญิญาในสาขาฟิสิกสก์ารแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาฟิสิกส์การแพทย์  เพ่ือให้มีความเหมาะสม  สะดวก  รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  (3)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การอนุญาต 
ให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์  พ.ศ.  2563  คณะกรรมการ  
การประกอบโรคศิลปะ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาฟิสิกส์
การแพทย์  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา 

ของภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งผลิตบัณฑิตในสาขาฟิสิกส์การแพทย์ 

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลท าการ

ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ 
ข้อ 4 สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง  จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา 
ในสาขาฟิสิกส์การแพทย์ที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5 การขอรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐ  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรืออธิการบดี   
เป็นผู้ยื่นค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา   

ส าหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนให้ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล 
ของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา   
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ข้อ 6 แบบค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา  แบบค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศ  แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา  และแบบหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา   
ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองสถาบันการศึกษาตามประกาศนี้   
ให้ยื่นค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา  พร้อมแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการ  มอบหมายผู้แทนคณะอนุกรรมการ  จ านวน  5  คน   
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  อนุกรรมการจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  จ านวน  1  คน  
อนุกรรมการจากสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ ไทย  จ านวน  1   คน  และอนุกรรมการจาก 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน  2  คน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจค าขอและแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา  ตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา  รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ 

เมื่อผู้แทนคณะอนุกรรมการ  ด าเนินการตรวจเอกสารค าขอและแบบประเมินการรับรอง
สถาบันการศึกษา  รวมถึงตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  แล้วเสร็จ  ให้เสนอคณะอนุกรรมการ  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอและแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา  
ให้แล้วเสร็จ  ภายใน  120  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอและแบบประเมินดังกล่าวจากสถาบันการศึกษา 

หากผลการประเมินสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาใด  ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  
การรับรองสถาบันการศึกษาตามข้อ  4  สถาบันการศึกษานั้น  ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน  180  วัน  นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง 
ผลการประเมิน  พร้อมแจ้งให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการท าการตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง  และให้น าความ 
ในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

สถาบันการศึกษาที่ไม่ยื่นผลการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง   
ให้ถือว่าสถาบันการศึกษานั้น  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาตามข้อ  4   

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้แจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษาต่อไป 

ข้อ  10 กรณีคณะกรรมการมีมติรับรองสถาบันการศึกษา  ให้ประธานกรรมการออกหนังสือ
รับรองสถาบันการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษานั้น  โดยไม่ชักช้า 

กรณีคณะกรรมการมีมติไม่ให้การรับรองสถาบันการศึกษา  ให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งผล 
ไม่รับรองสถาบันการศึกษา  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์แก่สถาบันการศึกษานั้น  ภายใน   
45  วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติ   
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สิทธิอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ  ภายใน  30  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลนั้น 

ข้อ  11 หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ  5  ปี  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ 
ได้ออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา 

ข้อ  12 สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก  จะต้องยื่นค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ก่อนที่จะเปิดรับนักศึกษาล่วงหน้า  และจะท าการสอนตามหลักสูตรได้เมื่อคณะกรรมการให้การรับรอง
สถาบันการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ  13 สถาบันการศึกษาต้องยื่นค าขอและแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา 
ต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  90  วัน  ก่อนครบก าหนดระยะเวลา  5  ปี  นับแต่วันที่
ประธานกรรมการออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา  เพ่ือขอการรับรอง
สถาบันการศึกษาอีกครั้ง 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษายื่นค าขอตามวรรคหนึ่งแล้ว  แต่คณะกรรมการยังพิจารณา  
ไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าคณะกรรมการให้การรับรองจนกว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างอื่น 

หากสถาบันการศึกษาใดมีการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษานั้น
จะต้องยื่นค าขอและแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง  โดยจะต้องยื่นค าขอและ  
แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับแต่วันที่ มีการปรับปรุง
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา 

ข้อ  14 ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ   
ของผู้แทนคณะอนุกรรมการที่เดินทางไปตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าที่ พัก  ค่าเบี้ยประชุม  หรือค่าตอบแทนการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  ตามที่จ่ายจริง  
แต่ไม่สูงกว่าอัตราที่ทางราชการก าหนด 

ข้อ  15 การรับรองสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ  ให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง  
เป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ยื่นค าขอการรับรองสถาบันการศึกษา  
ในต่างประเทศ  พร้อมด้วยใบแสดงผลการศึกษา  (transcript)  หรือใบปริญญาบัตร  หรือหลักฐานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ  16 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์รังสี  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการแล้ว  โดยไม่ต้องยื่นค าขอการรับรอง
สถาบันการศึกษาอีก   
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ข้อ  17 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาศาสตร์
ฟิสิกส์การแพทย์  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก
คณะกรรมการแล้ว  โดยให้มีอายุ  5  ปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ  18 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
ธงชัย  กีรตหิัตถยากร 

รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นสนบัสนุนบริการสขุภาพ 

ประธานกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
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