
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยการรับรองสถาบนัการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2564 

 
 

ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2562  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนนั้น  บัดนี้  เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ค)  และ  (ณ)  และด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษา

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2562 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณะ  ส านักวิชา  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นซึ่งท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

“ผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบัน 
การอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น   ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 5 สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการจะให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน  ต้องด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 6 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน  ต้องด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรองและจัดการศึกษา    
ณ  สถานที่ที่ได้ระบุไว้กับสภาการสาธารณสุขชุมชน   

หมวด  ๒ 
สถาบนัการศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ภารกิจหลกั 

 
 

ข้อ 7 สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย  ๔  ภารกิจ  ดังนี้ 
  7.๑ การเรียนการสอน 
  7.๒ การวิจัย 
  7.๓ การบริการวิชาการแก่สังคม   
  7.๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
ข้อ 8 สถาบันการศึกษา  ต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สภาการสาธารณสุข

ชุมชนให้ความเห็นชอบหรือรับรอง 
ข้อ 9 สถาบันการศึกษา  ต้องมีการวิจัย  โดยก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์  แผนงาน  

โครงการระบบสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  การสร้างองค์ความรู้  การเผยแพร่ผลงานสู่สังคมและ 
การประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ  10 สถาบันการศึกษา  ต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยก าหนดนโยบาย  
วัตถุประสงค์  แผนงาน  โครงการ  การด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ  11 สถาบันการศึกษา  ต้องมีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  โดยก าหนด
นโยบาย  วัตถุประสงค์  แผนงาน  โครงการ  การด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การจดัองคก์ร 

 
 

ข้อ  12 สถาบันการศึกษา  ต้องมีการจัดองค์กร  ดังนี้ 
  12.1 ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

ที่ชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  12.2 วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของสถาบัน  มีการด าเนินงานตามแผนงาน  มีการประเมินแผนงานเป็นระยะ  รวมทั้ง 
มีการปรับปรุง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  12.3 ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์    
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ชัดเจน  มีการจัดโครงสร้างองค์กร  การก าหนดขอบเขต 
ความรับผิดชอบและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว   

ส่วนที ่ ๓ 
การบริหารงาน 

 
 

ข้อ  13 สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน  ดังนี้ 
  13.1 งานอาคาร  สถานที่ 
  13.2 งานงบประมาณ 
  13.3 งานบุคคล 
  13.4 งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  13.5 งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ข้อ  14 สถาบันการศึกษา  ต้องมีอาคารสถานที่ที่ ใช้เป็นที่ตั้งสถาบันและห้องต่าง  ๆ   

เป็นสัดส่วนและมีที่ท างานเป็นการเฉพาะ  เหมาะสม  เพียงพอและจ าเป็นแก่การบริหารงาน  ดังนี้ 
  14.1 ห้องผู้บริหาร 
  14.2 ห้องผู้สอน 
  14.3 ห้องธุรการ  หรือห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่น 
  14.4 ห้องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ  15 สถาบันการศึกษา  ต้องมีงบประมาณของตนเอง  มีแผนและการจัดสรรงบประมาณ 

ที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  มีการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
ข้อ  16 สถาบันการศึกษา  ต้องมีบุคลากรจ านวนเพียงพอตามลักษณะงาน  มีการก าหนด  

ลักษณะงานและอ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  17 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ด้านการสอน
ทางด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 

  17.1 เป็นอาจารย์ประจ า  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้านสาธารณสุขหรือ
เทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  17.2 มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
  17.3 มีประสบการณ์ทางการบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
  17.4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 
ข้อ  18 ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีหน้าที่บริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  

วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา 
ข้อ  19 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้อง 
  19.1 เป็นอาจารย์ประจ า 
  19.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง 

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  19.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ 

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  19.4 มีประสบการณ์ด้านการสอนด้านการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ป ี
  19.5 มีประสบการณ์ทางบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
ข้อ  20 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้อง 
  20.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวน 

อย่างน้อย  5  คน 
  20.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน  3  คนใน  5  คนต้องมีใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่หมดอายุ 
  20.3 ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
  20.4 กรณีที่ เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในสาขาวิชานั้น   อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  ใน  5  คน  ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการโดยอาจเป็น
อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันของอุดมศึกษา 
ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  2  คน 

  20.5 ประสบการณ์ด้านการสอนด้านการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  20.6 ประสบการณ์ทางบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ป ี
  20.7 ประสบการณ์ทางวิชาชีพการสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  21 สถาบันการศึกษา  ต้องมีงานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยมีโครงสร้าง  
ระบบแผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ชัดเจน  มีการด าเนินงานและการประเมินผล 

ข้อ  22 สถาบันการศึกษา  ต้องมีงานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลักสูตร  
การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

หมวด  ๓ 
การจดัการเรียนการสอน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ  23 สถาบันการศึกษา  ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
หรือได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชนแล้ว  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
อาคารและสถานที่ศึกษา 

 
 

ข้อ  24 สถาบันการศึกษา  ต้องจัดให้มีอาคารสถานที่ศึกษา  ดังนี้ 
  24.1 มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ห้องประชุม  

และห้องอื่น ๆ  ที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ 
  24.2 มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  นันทนาการและการกีฬา 
ข้อ  25 สถาบันการศึกษา  ต้องจัดให้มีสถานทีฝ่ึกภาคปฏิบัติที่เหมาะสม  มีจ านวนผู้รับบรกิาร

สุขภาพที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  และเอื้ออ านวยต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
  25.1 กรณีฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ    

ต้องสามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  ต้องมีระบบบริหารจัดการ  ระบบบริการสาธารณสุข  ระบบควบคุมคุณภาพ  มีพ่ีเลี้ยง
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ  มีสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 

  25.2 กรณีฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาในชุมชนและหรือสถานประกอบการ   
ต้องครอบคลุมลักษณะชุมชนหรือสถานประกอบการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของหลักสูตร 

ข้อ  26 สถาบันการศึกษาที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกหรือในชุมชน  
หรือสถานประกอบการ  ต้องจัดให้มีสถานที่พักนักศึกษาที่มีระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี 

้หนา   ๔๙
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ส่วนที่  ๓ 
อุปกรณก์ารศึกษา 

 
 

ข้อ  27 สถาบันการศึกษา  ต้องมีอุปกรณ์การศึกษาจ านวนเพียงพอ  เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง  ดังนี้ 

  27.1 มีอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

  27.2 มีโสตทัศนูปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
สื่อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 

ข้อ  28 สถาบันการศึกษา  ต้องมีปริมาณหนังสือ  สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ในห้องสมุดที่เพียงพอ  ทันสมัย  เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้สอนและนักศึกษา  ดังนี้ 

  28.1  หนังสือ  สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  28.2  ต าราเรียน  หนังสืออ้างอิง  วารสาร  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  บทความ 

และสื่ออื่น ๆ 
  28.3  วารสารวิชาชีพ 
  28.4  มีระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

หมวด  ๔ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
 

ข้อ  29  สถาบันการศึกษา  ต้องมีระบบการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ   
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หมวด  ๕ 
นักศึกษา 

 
 

ข้อ  30 สถาบันการศึกษา  ต้องมีการจัดการหรือด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาและสนับสนุน
กิจกรรมของนักศึกษา  ดังนี้ 

  30.1 มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา  ระบบติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
และการประเมินผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  30.2 มีระบบการดูแล  ให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านวิชาการ  กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  สุขภาพและการด าเนินชีวิต 

้หนา   ๕๐
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หมวด  ๖ 
การขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

 
 

ข้อ  31 ให้ผู้ด า เนินการยื่นค าขอรับรองสถาบันการศึกษาต่อเลขาธิการตามแบบที่ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

  31.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินการที่ยื่นค าขอ 
  31.2 เอกสารแสดงการเป็นผู้ด าเนินการ 
  31.3 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือแผนการด าเนินงานของสถาบัน 
  31.4 หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 
ข้อ  32  ให้เลขาธิการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ  31  หากเห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วน 

ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาและมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
  32.1 รับรองสถาบันการศึกษาโดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน  5  ปี  นับแต่วันที่

สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง 
  32.2 ไม่รับรองสถาบันการศึกษาโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

ระยะเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ด าเนินการทราบ 
ในกรณีที่ผู้ด าเนินการได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ให้ยื่นค าขอรับรองสถาบันการศึกษา

ดังกล่าวใหม่ต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษา  ภายในระยะเวลา  90  วัน 
นับแต่วันที่ผู้ด าเนินการได้รับทราบการไม่รับรองสถาบันการศึกษา 

ข้อ  33 ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา  ให้ผู้ด าเนินการยื่นค าขอ
รับรองล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  โดยให้
น าความในข้อ  31  และข้อ  32  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  34 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นใดที่แตกต่างจากที่ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรอง   รวมถึงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งหลักที่ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรองแล้ว  ไม่ว่าจะมีลักษณะที่เรียกชื่อเปน็อย่างอื่น  เช่น  วิทยาเขต
หรือสถาบันสมทบหรือเป็นสถาบันที่จะเปิดด าเนินการใหม่   ให้ด าเนินการยื่นค าขอในลักษณะ 
การขอรับรองสถาบันการศึกษาใหม่  ตามหมวด  ๖  ของข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

หมวด  7 
การเพิกถอนการรับรอง 

 
 

ข้อ  35 สถาบันการศึกษาใดที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรองแล้ว   อาจเพิกถอน 
การให้การให้การรับรองได้ในกรณี  ดังนี้ 

้หนา   ๕๑
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  35.1 หลักฐานที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษาให้สภาการสาธารณสุขชุมชน
พิจารณาเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือเป็นหลักฐานปลอม   

  35.2 บริหารสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
  35.3 สถาบันการศึกษาไม่ผ่านการประเมินเพื่อการรับรอง 
ข้อ  36 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้เพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาใด  

ให้เลขาธิการแจ้งผลการเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษานั้น  ให้ผู้ด าเนินการทราบ 

หมวด  8 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ  37 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
  37.๑ รับรองสถาบันการศกึษา   ครั้งละ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
  37.๒ รับรองสถาบันการศกึษาใหม่ ครั้งละ  ๗๐,๐๐๐  บาท 
  37.๓ การตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบนัการศึกษา ครั้งละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  37.๔ การตรวจเยี่ยมและประเมนิสถาบันการศกึษาใหม ่ ครั้งละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  38 สถาบันการศึกษาใดที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชนแล้ว  แต่ยังไม่เคยยื่นค าขอรับรองเป็นสถาบันการศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้สถาบันการศึกษาดังกล่าวด าเนินการยื่นค าขอในลักษณะการขอรับรองสถาบันการศึกษาใหม่
เมื่อพ้นก าหนด  1  ป ี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 
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