เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
เรื่อง หลักเกณฑและแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา สาขารังสีเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขารังสีเทคนิคเปนสาขาการประกอบ
โรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ตามกฎหมาย และผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขารังสีเทคนิค
“สวนราชการ” หมายถึง หนวยงานตั้งแตระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเทาไมต่ํากวา
ระดับกรม
หมวด ๑
การรับรองสถาบันการศึกษา
ขอ ๒ สถาบันการศึกษาที่ประสงคจะขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ตองปฏิบัติตามประกาศนี้
ขอ ๓ การขอการรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐใหหัวหนาสวนราชการเปนผูยื่นคําขอ
การรับรองสถาบันการศึกษาตอผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํ า หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาของเอกชนให เ จ า ของ ผู จั ด การ หรื อ ผู แ ทนนิ ติ บุ ค คล
ของสถาบันการศึกษาเปนผูยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาตอผูอํานวยการกองการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหเปนไปตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้
ขอ ๔ ให ส ถาบั น การศึ ก ษาทํ า แบบประเมิ น ตนเอง ตามแบบที่ กํ า หนดท า ยประกาศนี้
และสงแบบประเมินกลับไปยังกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสี
เทคนิ ค ด า นตรวจประเมิ น สถาบั น การศึ ก ษา ประกอบด ว ย ผู แ ทนคณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขา
รังสีเทคนิค ๒ คน ผูแทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ดานพัฒนามาตรฐานวิชาการ ๒ คน
และผูแทนกองการประกอบโรคศิล ปะ ๒ คน โดยใหผู แทนกองการประกอบโรคศิ ลปะคนหนึ่ ง
ทําหนาที่เปนอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคและเลขานุการ
ใหประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคเปนผูเลือกประธานอนุกรรมการวิชาชีพสาขา
รังสีเทคนิคดานตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคดานตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
มีหนาที่ตรวจแบบประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแบบประเมิน
ตนเองจากสถาบันการศึกษา และใหทําการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาพรอมเสนอคณะกรรมการ
วิชาชีพใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
ขอ ๗ คาใชจายในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ใหสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง
และคาที่พักของคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคดานตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ตามที่
จายจริงแตไมสูงกวาอัตราที่ทางราชการกําหนด
หมวด ๒
หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา
ขอ ๘ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคจะพิจารณาใหการรับรอง
จะตองเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกําหนด
ขอ ๙ คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขารั ง สี เ ทคนิ ค ต อ งออกหนั ง สื อ การรั บ รอง
สถาบั น การศึ ก ษาให แ ก ส ถาบั น การศึ ก ษาเมื่ อ ผลการพิ จ ารณาผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น การรั บ รอง
สถาบันการศึกษาตามเกณฑที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกําหนด
การออกหนังสือการรับรองสถาบันการศึกษาใหเปนไปตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๐ ภายใน ๙๐ วั น ก อ นครบกํ า หนด ๕ ป นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รเที ย บเท า ปริ ญ ญาสาขารั ง สี เ ทคนิ ค
สถาบั น การศึ ก ษาจะต อ งยื่ น คํ า ขอการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ การประเมิ น การรั บ รอง
สถาบันการศึกษาใหม แตถาหากมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม สถาบันการศึกษาจะตองยื่น
คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหมทุกครั้ง
ขอ ๑๑ หากผลการประเมิ น สถาบั น การศึ ก ษาคราวใดไม ผ า นตามเกณฑ ก ารประเมิ น
สถาบันการศึกษาจะตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
กําหนดในขอ ๘ ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินพรอมแจงให
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ดานตรวจประเมินสถาบันการศึกษาทําการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ขอ ๑๒ ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับใหสถาบันการศึกษา
ที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขารั ง สี เ ทคนิ ค ได ป ระกาศให เ ป น สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษา
ระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขารังสีเทคนิค จะตองยื่นคําขอการรับรอง
สถาบันการศึกษาตอคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีปญหาตามประกาศนี้ใหคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จิตตชัย สุริยะไชยากร
ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

คําขอการรั บรองสถาบันการศึกษาทีผลิตบัณฑิตปริญญา
หรื อประกาศนียบัตรเทียบเท่ าปริญญา สาขารั งสีเทคนิค
อาศัยอํานาจตามข้ อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื อง หลักเกณฑ์และแบบ
ประเมินเพือการรับรองสถาบันการศึกษาทีผลิตบัณฑิตปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริ ญญาสาขารังสี
เทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือให้ การรับรองสถาบันการศึกษาทีผลิตบัณฑิตปริ ญญาตรี สาขารังสีเทคนิคเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค จึงขอให้ สถาบันอุดมศึกษาทีมีความประสงค์ขอการรับรอง
ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี

ข้ อมูลสถาบันการศึกษา
เป็ นข้ อมูลทัวไปของสถาบันการศึกษาทีผลิตบัณฑิตปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญา สาขารังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัย……………………………………………………………………….
สถานที……………………………………………………………………………….
จํานวนหน่วยกิต
ชือหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร วิชาพืนฐาน วิชาชีพ ฝึ กปฏิบตั งิ าน
ปริ ญญาตรี ...........
(ปรับปรุงครังสุดท้ าย พ.ศ.
…………………………)
ปริ ญญาตรี ............... (หลักสูตรต่อเนือง)
(ปรับปรุงครังสุดท้ าย พ.ศ.
…………………………)
จํานวนนักศึกษาทีรับเข้ าและจํานวนบัณฑิตทีจบการศึกษาย้ อนหลัง 5 ปี
ชือหลักสูตร
ปริ ญญาตรี ................
ปริ ญญาตรี รังสีเทคนิค (หลักสูตร
ต่อเนือง)
รวม

จํานวนนักศึกษาทีรับเข้ า
จํานวนบัณฑิตทีจบการศึกษา
พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ. พศ.

๒

โรงพยาบาลทีใช้ เป็ นสถานทีฝึ กปฏิบตั งิ าน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทัวไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเอกชน
สถาบัน/ศูนย์/อืนๆ
รวม

จํานวน (แห่ง)

หน่วยงานทีรับผิดชอบหลักสูตร.......................................................................
ปรัชญา วิสยั ทัศน์และ พันธกิจ ของหน่วยงาน.........................................................
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร .................................................................................
๑.การเรี ยนการสอน
๑.๑ หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เนือหาครอบคลุมกลุม่ รายวิชาต่อไปนี
ก. วิชาพืนฐาน จํานวนหน่วยกิต ประกอบด้ วย
…………………………………………………………………………………
ข. วิชาพืนฐานวิชาชีพ จํานวนหน่วยกิต ประกอบด้ วย
................................................................................................................
ค. วิชาชีพเฉพาะ จํานวนหน่วยกิต ประกอบด้ วย
…………………………………………………………………………………
ง. คําอธิบายรายวิชา……………………………………………………………..
จ. แผนการศึกษา.........................................................................................
ฉ.ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลตลอดหลักสูตร...................จํานวน
ชัวโมงทีปฏิบตั งิ านจริง

๓

๑.๒ อาจารย์
อาจารย์

วุฒิ

จํานวน
ตรี

โท

เอก

อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางรังสีเทคนิค
อาจารย์ประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางรังสีเทคนิค มีใบ
ประกอบโรคศิลปะ
อาจารย์พิเศษ
ก. การสรรหาอาจารย์............................................................................................
ข. การประเมินอาจารย์…………………………………………………………………
ค. การพัฒนาอาจารย์ ...................................................................................
๑.๓ ปั จจัยเกือหนุน
ก.ห้ องเรี ยนและอุปกรณ์การสอน................................................................................
ข.สือการศึกษาและห้ องสมุด......................................................................................
ค.การประเมินและปรับปรุง.......................................................................................
๒. การวิจยั
๒.๑ นโยบาย แผนงาน การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั
…………………………………………………………………………………………………
๒.๒ การตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั
…………………………………………………………………………………………………
๓. กิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
๓.๑ แผนงานและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………
๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………
๓.๓ การประเมินและปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………
๓.๔ มีระบบอาจารย์ทีปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………...

๔

๔. การบริการวิชาการ
๔.๑ แผนงานและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………
๔.๒ การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………..
๕.การบริหารจัดการ
๕.๑ โครงสร้ าง ระบบบริ หารจัดการ และเป้าหมายของสถาบัน
…………………………………………………………………………………………………..
๕.๒ การมีสว่ นร่วมของบุคลากรของสถาบัน
…………………………………………………………………………………………………...
๕.๓ การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
…………………………………………………………………………………………………..
๖.การประกันคุณภาพ
๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………...
๖.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานทังภายในและภายนอก
…………………………………………………………………………………………………...
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๑ หลักสูตรพร้ อมคําอธิบายรายวิชาทีได้ รับการรับรองฉบับล่าสุด จํานวน ๑๐ ฉบับ พร้ อม
ไฟล์ข้อมูล จํานวน ๑ ชุด
๒ สําเนาใบอนุญาตให้ ตงและดํ
ั
าเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน)
๓ อืน ๆ (ถ้ ามี)
.................................................................................................................................

ลงชือ........................................................... ผู้ยืนคําขอ
ตําแหน่งอธิการบดีหรื อเทียบเท่า
วันที.....

เดือน ...........

พ.ศ........

แบบประเมินเพือการรับรองสถาบันการศึกษาทีผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ชือสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………
คําชีแจง - สถาบันการศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์ของแต่ละองค์ประกอบทีระบุในแบบประเมินนี โดยให้ คะแนนลงในช่อง “ผลการประเมิน”
- หากมีเอกสารหรื อหลักฐานอ้ างอิง ให้ ทํารายการแนบท้ ายแบบประเมินนี

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

องค์ประกอบการ
ประเมิน
๑. การเรี ยนการสอน
๑.๑ หลักสูตร
กระบวนการเรี ยน
การสอน และการ
วัดและ
ประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน

๐

๑

๒

๓

๔

๕

หลักสูตรไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของ
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ
แต่การจัดการเรี ยน
การสอน
ไม่เป็ นไปตาม
แผนการศึกษา

หลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ
และมีการจัดการ
เรี ยนการสอนที
เป็ นไปตาม
แผนการศึกษา
และมีกลไกการวัด
และประเมินผล

หลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ
และมีการจัดการ
เรี ยนการสอนที
เป็ นไปตาม
แผนการศึกษา
และมีการวัดและ
ประเมินผลที
ชัดเจน

หลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ
และมีการจัดการ
เรี ยนการสอนที
เป็ นไปตาม
แผนการศึกษา
และมีการวัดและ
ประเมินผลที
ชัดเจน รวมทังมี
การประเมิน
หลักสูตรรายปี

หลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ
และมีการจัดการ
เรี ยนการสอนที
เป็ นไปตาม
แผนการศึกษา
และมีการวัดและ
ประเมินผลที
ชัดเจน รวมทังมี
การประเมิน
หลักสูตรรายปี
และมีการนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุงและ
พัฒนา

ผลการประเมิน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

องค์ประกอบการ
ประเมิน
๑.๒ อาจารย์

เกณฑ์การประเมิน

๐

๑

๒

๓

๔

๕

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

มีอาจารย์ประจํา
หลักสูตร

ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

และวุฒิทางรังสี
เทคนิค

มีวฒ
ุ ิทางรังสี
เทคนิคและได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสี
เทคนิคไม่น้อย
กว่า ๒ คน

มีวฒ
ุ ิทางรังสี
เทคนิคและได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสี
เทคนิค

มีวฒ
ุ ิทางรังสี
เทคนิคและได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบโรค
ศิลปะสาขารังสี
เทคนิคไม่น้อย
กว่า ๒ คน

ไม่น้อยกว่า ๒
คนและมีระบบ
การสรรหา
พัฒนาและ
ประเมินอาจารย์

ผลการประเมิน
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

มีระบบการ
สรรหา พัฒนา
และ ประเมิน
อาจารย์ มีระบบ
การส่งเสริ มให้
อาจารย์มีคณ
ุ วุฒิ
และวิชาการ
อย่างต่อเนือง

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

องค์ประกอบการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

๐
๑.๓ ปั จจัยเกือหนุน

๒. การวิจยั

ไม่มีปัจจัย
เกือหนุน

๑

๒

๓

มีปัจจัยเกือหนุน มีปัจจัยเกือหนุน มีปัจจัยเกือหนุน
ไม่เพียงพอ
ทีเพียงพอ แต่ไม่ ทีสนับสนุน
เอือต่อการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้อย่าง
เพียงพอ

ไม่มีแผนงานและ มีแผนงาน แต่ไม่ มีแผนงาน แต่ไม่ มีแผนงานและ
ผลงานวิจยั ที
มีผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั
มีผลงานวิจยั
เป็ นไปตาม
แผนงาน

ผลการประเมิน

๔

๕

มีปัจจัยเกือหนุน
ทีสนับสนุน
การเรี ยนรู้อย่าง
เพียงพอ และมี
การประเมิน
ปั จจัยเกือหนุน

มีปัจจัยเกือหนุน
ทีสนับสนุน
การเรี ยนรู้อย่าง
เพียงพอ มีการ
ประเมินปั จจัย
เกือหนุน และมี
การปรับปรุงให้
ทันสมัย

มีแผนงานและ
ผลงานวิจยั ที
เป็ นไปตาม
แผนงาน มีระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริ มสนับสนุน
การวิจยั

ประเมินตนเอง

กรรมการประเมิน

มีแผนงานและ
ผลงานวิจยั ที
เป็ นไปตาม
แผนงาน มีระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริ มสนับสนุน
การวิจยั และมี
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่
วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

๓. กิจกรรมเพือ
พัฒนานักศึกษา

ไม่มีกิจกรรมเพือ มีกิจกรรมที
พัฒนานักศึกษา ส่งเสริ มการ
พัฒนานักศึกษา
แต่ไม่มี
แผนปฏิบตั งิ าน

มีแผนงาน แต่
กิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนา
นักศึกษาไม่ตรง
ตามแผนงาน

มีแผนงานและ
กิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนา
นักศึกษาที
เป็ นไปตาม
แผนงาน

มีแผนงานและ
กิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนา
นักศึกษาที
เป็ นไปตาม
แผนงาน มีปัจจัย
สนับสนุนและ
ส่งเสริ ม
กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

มีแผนงานและ
กิจกรรมส่งเสริ ม
การพัฒนา
นักศึกษาทีเป็ นไป
ตามแผนงาน
มีปัจจัยสนับสนุน
และส่งเสริ ม
กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
มีการประเมินและ
ปรับปรุงแผนงาน
และกิจกรรม

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

องค์ประกอบการ
ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

๐
๔. การบริ การวิชาการ ไม่มีการบริ การ
วิชาการ

๑
มีแผนงานการ
บริ การวิชาการ

ผลการประเมิน

๒

๓

๔

๕

มีแผนงานและ
กิจกรรมบริ การ
วิชาการ แต่ไม่
เป็ นไปตาม
แผนงาน

มีแผนงานและ
กิจกรรมบริ การ
วิชาการทีเป็ นไป
ตามแผนงาน

มีแผนงานและ
กิจกรรมบริ การ
วิชาการทีเป็ นไป
ตามแผนงาน
และมีการ
ประเมินแผนงาน
และกิจกรรม

มีแผนงานและ
กิจกรรมบริ การ
วิชาการทีเป็ นไป
ตามแผนงาน มี
การประเมิน
แผนงานและ
กิจกรรม และนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุง

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

๕. การบริ หารจัดการ ไม่มีระบบและ
กลไกบริ หาร
จัดการ

มีระบบและกลไก มีระบบและกลไก
บริ หารจัดการ
บริ หารจัดการ
แต่ไม่สอดคล้ อง
กับเป้าหมายและ
แผนงานของ
องค์กร

มีระบบและกลไก
บริ หารจัดการที
สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและ
แผนงานของ
องค์กร

มีระบบและกลไก
บริ หารจัดการที
สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและ
แผนงานของ
องค์กร มีการ
ประเมินระบบ
การบริ หารโดย
บุคลากรใน
องค์กรมีสว่ นร่วม

มีระบบและกลไก
บริ หารจัดการที
สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและ
แผนงานของ
องค์กร มีการ
ประเมินระบบการ
บริ หารโดย
บุคลากรใน
องค์กรมีสว่ นร่วม
และมีการพัฒนา
ระบบการบริ หาร
อย่างต่อเนือง

วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

องค์ประกอบการ
ประเมิน
๖. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

๐

๑

๒

๓

๔

๕

ไม่มีนโยบาย
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ตามข้ อ
กําหนดของ
สถาบันนัน ๆ

มีนโยบายและ
แผนการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ตาม
ข้ อกําหนดของ
สถาบันนัน ๆ

มีนโยบายและ
แผนงานการ
ประกันคุณภาพ
ตามข้ อกําหนด
ของสถาบันนัน ๆ
แต่การดําเนินงาน
ไม่เป็ นไปตามแผน

มีนโยบายและ
แผนงานการ
ประกันคุณภาพ
ตามข้ อกําหนด
ของสถาบันนัน
ๆ และมีการ
ดําเนินงาน
เป็ นไปตามแผน

มีนโยบายและ
แผนงานการ
ประกันคุณภาพ
ตามข้ อกําหนด
ของสถาบันนัน ๆ
การดําเนินงาน
เป็ นไปตามแผน
และมีแนวโน้ มดีขนึ

มีนโยบายและแผนงานการ
ประกันคุณภาพ ตาม
ข้ อกําหนดของสถาบันนัน ๆ
การดําเนินงานเป็ นไปตาม
แผน มีแนวโน้ มดีขนึ และมี
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนือง

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน

ลงชือ ……………………………………..…..…………………… ผู้ประเมินตนเอง
(
)
ตําแหน่ง ประธานหลักสูตร
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… ผู้ประเมินตนเอง
(
)
ตําแหน่งหัวหน้ าภาควิชา
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… ผู้ประเมินตนเอง
(
)
ตําแหน่ง คณบดี
วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

ความคิดเห็นคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ลงชือ ……………………………………..…..…………………… ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ
(
)
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… อนุกรรมการวิชาชีพ
(
)
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… อนุกรรมการวิชาชีพ
(
)
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… อนุกรรมการวิชาชีพ
(
)
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… อนุกรรมการวิชาชีพ
(
)
ลงชือ ……………………………………..…..…………………… อนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ
(
)
วัน....เดือน.........ปี ......ทีประเมิน

หนังสือรับรองที่ «
»
หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาสาขารังสีเทคนิค
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขารังสีเทคนิคเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
ออกหนังสือรับรองฉบับนี้แก่

«ชื่อมหาวิทยาลัย»
ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพได้รับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร..............

ออกให้ ณ
หมดอายุ
(
)
กรรมการและเลขานุการ

วันที่ เดือน
วันที่ เดือน

พ.ศ.....
พ.ศ.....
(
)
ประธานกรรมการวิชาชีพ

