
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยการรับรองหลักสตูรและรับรองวิทยฐานะของ 

สถาบนัที่จะท าการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ณ)  ประกอบมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและ
รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะท าการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า 
(๑) สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย 
(๒) สถานพยาบาลของรัฐ  หรือสถาบันหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  

ตามกฎหมาย 
(๓) หน่วยงานของรัฐ 
(๔) มูลนิธิ  หรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ 

จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนส าหรับการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร   
“หัวหน้าสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าซึ่งรับผิดชอบการฝึกอบรม

หลักสูตรตามข้อบังคับนี้  จาก 
(๑) สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายตามที่  

สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 
(๒) สถานพยาบาลของรัฐ  หรือสถาบันหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ได้รั บอนุญาตให้จัดตั้ง 

ตามกฎหมายตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 
(๓) หน่วยงานของรัฐ 
(๔) มูลนิธิ  หรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด

การศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมในการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ผู้รับ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



การฝึกอบรมเกี่ยวกับการกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคลในการตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น  
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การวางแผนครอบครัว  การตรวจประเมิน
อาการเจ็บป่วย  และการช่วยเหลือผู้ป่วยและส่งต่อ 

“สภา”  หมายความว่า  สภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรและสถาบันฝึกอบรม 

ที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแต่งตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ข้อ ๔ สถาบันที่จะจัดการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  จะต้องได้รับการรับรอง

หลักสูตรและสถาบันจากสภาตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๕ ให้นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้รักษาการ  และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มี

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
หลักสูตรและการจัดการสอน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ ๖ หลักสูตรต้องมีปรัชญาหรือวิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรชัดเจนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน  มาตรฐานทางวิชาการ  และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ข้อ ๗ สถาบันต้องจัดท าโครงสร้าง  เนื้อหาสาระ  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร  และระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่รับรองหลักสูตรแทนคณะกรรมการทุกหลักสูตร   
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการอบรม 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมครบตามหลักสูตรที่ก าหนดและผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
ประกาศก าหนด 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ส่วนที่  ๓ 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 10 ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม  จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัรองหลักสตูรและสถาบัน 

 
 

คุณสมบตัิผู้ขอรับรองหลักสตูร 
 
 

ข้อ ๑1 ผู้ขอรับรองหลักสูตร  จะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) เป็นเจ้าของสถาบัน 
 (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ค) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (ง) แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบัน 
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) ส าเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน  

นิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน  โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น 

 (ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบัน 
 (ง) เอกสารตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของนิติบุคคลกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขอ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นค าขอ  
โดยให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนั้น 

(๓) ส าเนาหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตให้จัดตั้งหรือด าเนินการของสถาบัน  เช่น  ใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล  เป็นต้น  หรือหลักฐานอื่น 

การยื่นค าขอรับรองหลักสตูร 
 
 

ข้อ ๑2 สถาบันใดประสงค์จะจัดการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ยื่นค าขอรับรองหลักสูตรต่อสภา
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



การจัดการศึกษาตามหลักสูตร  จะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อสภาได้ให้การรับรองหลักสูตรแล้ว 
ข้อ ๑3 การยื่นค าขอรับรองหลักสูตรและสถาบัน  ให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน 
(๒) หลักฐานการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถาบัน 
(๓) หลักสูตร  ตามจ านวนที่สภาก าหนด 
(๔) วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม 
(๕) แผนการรับผู้เข้ารับการอบรมแต่ละปี  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปี 
(๖) ก าหนดเปิดการอบรม 
(๗) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(๘) หนังสือรับรอง  หรือยินยอมของสถานที่ที่จะใช้เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
(๙)  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑4 ให้เลขาธิการรวบรวมค าขอและหลักฐานต่าง ๆ  เสนอคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินการ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่คณะอนุกรรมการได้รับค าขอและอาจจะขยายเวลาการพิจารณา
ได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสิบห้าวัน  แล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการต่อไป 

แบบค าขอรับรองหลักสูตรและสถาบันให้เป็นไปตามแบบที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

การพิจารณารับรองหลักสตูรและสถาบนั 
 
 

ข้อ ๑5 ในการพิจารณารับรองหลักสูตร  คณะอนุกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการรับรองหลักสูตรอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถาบันปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อบังคับก็ได้ 

ข้อ ๑6 สถาบันต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกระท าการ
สาธารณสุขต่อบุคคล 

ข้อ ๑7 หัวหน้าสถาบันต้องมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และศักยภาพเหมาะสมที่จะด าเนินการก่อตัง้
หรือการบริหารจัดการให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง  และต้องมีอ านาจหน้าที่
ครอบคลุมพอที่จะก ากับดูแลและประสานงานกับผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่าง  รวมทั้งการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในแหล่งฝึกด้วย 

ข้อ ๑8 สถาบันต้องมีห้องส าหรับประชุมหรือบรรยาย  และห้องท ากิจกรรม  ที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่า
จ านวนของผู้รับการฝึกอบรม  และต้องมีที่ส าหรับการค้นคว้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีต ารา  เอกสาร
ค าสอนหรือเอกสารประกอบการอบรมพ้ืนฐานในรูปแบบของกระดาษหรือเอกสารอิเล็คทรอนคิส์ตามที่ระบไุว้
ในหลักสูตรการฝึกอบรม 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑9 สถาบันจะต้องมีสถานที่   อุปกรณ์  และเครื่องมือที่เพียงพอต่อการฝึกอบรมและ 
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ครอบคลุมเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในการที่จะอ านวยการเรียนรู้ 
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของผู้เข้ารับการอบรม  ตามที่ยื่นค าขอรับการรับรอง 

ในกรณีที่สถาบันไม่สามารถจัดการฝึกอบรมรายวิชาใด  หรือก าลังด าเนินการจัดให้มีทรัพยากร 
ให้เพียงพอหรือก าลังด าเนินการจัดตั้งให้เป็นของสถาบันเอง  และจ าเป็นต้องขอให้หน่วยงานอื่นที่มีทรัพยากร
ดังกล่าวช่วยเหลือ  ในกรณีนี้  ให้สถาบันจัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นนัน้ใหช้ัดเจน  โดยจะต้องมีระยะเวลา
ในการช่วยเหลือคงเหลือตามข้อตกลงดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอรับการรับรอง  ทั้งนี้   
ผู้มีอ านาจของสถาบันนั้นจะต้องลงนามในข้อตกลงตามกฎหมายดังกล่าว  และสถาบันเองจะต้องสามารถ  
เข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

การจัดการฝึกอบรมตามวรรคสอง  สถาบันต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกอบรม  และ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างชัดเจน  และต้องมีอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ 20 สถาบันต้องจัดท าระเบียบและหรือข้อบังคับว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม  การประเมินผล
และการตัดสินผลไว้ให้ชัดเจน  และต้องประกาศให้อาจารย์และผู้เข้าอบรมทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๒1 สถาบันอาจเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้  ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและหรือระเบียบของสถาบัน 

ข้อ ๒2 สถาบันต้องก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจ านวนที่จะรับในแต่ละคราว 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๒3 สถาบันต้องจัดให้มีประกาศนียบัตรเพ่ือให้ไว้แก่ผู้จบการฝึกอบรมตามแบบฟอร์ม 
ที่สภาก าหนด 

ข้อ ๒4 สถาบันจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันและ
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการตรวจประเมินตามที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ  พร้อมกับการยื่นค าขอรับรองต่อสภา 

สถาบันใดไม่ช าระค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามวรรคหนึ่ง  ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการ  
ได้แจ้งเป็นหนังสือ  ให้ถือว่าละทิ้งค าขอ  และไม่ประสงค์ขอรับการรับรองตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒5 เมื่อคณะอนุกรรมการมีการพิจารณาให้การรับรองหรือไม่ให้การรับรองหลักสูตรและ
สถาบันให้จัดท าเป็นประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณารับรองหรือ  
ไม่รับรองหลักสูตรและสถาบันให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการพิจารณา 

เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติรับรองหลักสูตรและสถาบัน  ให้สถาบันช าระค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง  หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นให้ครบถ้วน  ตามระยะเวลาที่เลขาธิการ  
ได้มีหนังสือแจ้ง 

ให้เลขาธิการด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง  เพ่ือส่งมอบให้แก่สถาบัน  จึงจะถือว่าสถาบันนั้น  
ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ 
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กรณีสถาบันไม่ด าเนินการตามวรรคสอง  ตามระยะเวลาที่เลขาธิการมีหนังสือแจ้ง  ให้ถือว่าละทิ้ง
ค าขอและไม่ประสงค์ขอรับการรับรอง 

ข้อ ๒6 ระยะเวลาการรับรองหลักสูตรและสถาบัน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
แต่ไม่เกินห้าปี 

แบบหนังสือรับรองหลักสูตรและสถาบันตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๕ 
การเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 

 
 

ข้อ  ๒7 การจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรองแล้ว   
ให้สถาบันมีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง  พร้อมจัดส่งรายละเอียดหลักสูตรตามจ านวนที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดต่อเลขาธิการ 

ทั้งนี้  หลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด
หรือระบบการอบรมของหลักสูตรเดิมที่เปิดด าเนินการอยู่ 

ข้อ  ๒8 เมื่อเลขาธิการได้รับแจ้งตามข้อ  ๒๖  แล้ว  ให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  และให้เลขาธิการแจ้งผลต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบและให้จัดท าเป็น
ประกาศสภาโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒9 การพิจารณาเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ด าเนินการตามหมวดที่  1   
ส่วนที่  4  ค.  การรับรองหลักสูตรและสถาบัน  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๖ 
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของสถาบนั 

 
 

ข้อ  30 เมื่อสถาบันได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาและเปิดการฝึกอบรมแล้ว  
สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการตามที่ได้รับการรับรองโดยเคร่งครัด 

ข้อ  ๓1 คณะอนุกรรมการอาจก าหนดระยะเวลาส าหรับการติดตามหรือการตรวจเยี่ยมสถาบัน 
แต่ละแห่งเพ่ือประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือการตรวจประเมินเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้รับแจ้งจาก
เลขาธิการ 

ข้อ  ๓2 สถาบันต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง   
เช่น  รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม  หรือผู้จบหลักสูตร  หรือรายงานประจ าปี  เป็นต้น  ต่อสภาภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ข้อ  ๓3 สถาบันต้องออกหนังสือรับรอง  หรือประกาศนียบัตรรับรองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ  ๓4 การต่ออายุการรับรอง  ให้ยื่นค าขอต่ออายุก่อนครบก าหนดล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  
โดยย่ืนแบบค าขอต่อสภา  หรือหน่วยงานที่สภาก าหนด 

การต่ออายุ  หรือการไม่ต่ออายุสถาบัน  ให้จัดท าเป็นประกาศสภา 
แบบค าขอต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๒ 
การรบัรองวิทยฐานะ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะอนกุรรมการ 

 
 

ข้อ  35 ให้สภาแต่งตั้ง  “คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบัน 
ที่จะท าการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  คณะหนึ่ง  โดยมีองค์ประกอบตามที่ก าหนดในค าสั่ง 

ข้อ  36 ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่รับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบัน  
แทนคณะกรรมการทุกหลักสูตร   

ข้อ  37 สถาบันที่ ได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันจากสภา 
ต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาให้การรับรองและจัดการศึกษา  ณ  สถานที่  
ที่ระบุไว้กับสภา 

สถาบันที่มีการจัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะอื่นใดที่แตกต่างจากที่สภาให้การรับรอง  รวมถึง  
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักที่สภาให้การรับรองแล้ว  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับสถาบันใหม่  
ตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม  เว้นแต่คณะอนุกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

หมวด  3 
การเพิกถอนการรับรองหลกัสูตร 

 
 

ข้อ ๓8  คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองหลักสูตรและสถาบัน  ถ้าหากปรากฏว่า 
(๑) บริหารสถาบันไม่เป็นไปตามที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนนี้ 
(๒) ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  หรือเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการได้ก าหนดในการให้การรับรอง 

หมวด  4 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๓9  สถาบันที่ไม่ได้รบัการรับรอง  หรือไม่ได้รับการอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือถกูเพิกถอน
การรับรองสามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
เพิกถอน 
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ข้อ 40  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว  ให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์  
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา  โดยให้จัดท าเป็นประกาศสภาและ 
ค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 41  มิให้น าความในข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับกับการพิจารณารับรอง
หลักสูตรและสถาบันเป็นเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  เว้นแต่สภาการสาธารณสุขชุมชน 
จะเห็นควรเป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการรับรองหลักสูตรและสถาบันตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 42  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบัน 
จากสภาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ 

ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการอาจก าหนดให้มีการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติม  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา  
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน  สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ  และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
ตามข้อบังคับนี้  และตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน 
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