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ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ณ) ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภา” หมายความว่า สภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
“การศึกษาต่อเนื่ อง” หมายความว่า การศึกษา และหรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และให้หมายความรวมถึง
กิ จ การเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถทางวิ ช าชี พ และหรื อ วิ ช าการ หรื อ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ
“ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการศึกษา
หรือฝึกอบรมไม่เกิน 4 เดือน
“หน่วยคะแนน” หมายความว่า จานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ถือเป็นเกณฑ์
ในการออกใบรั บ รอง และประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของแต่ ล ะกิ จ กรรม ซึ่ ง ตี ค่ า เป็ น
หน่วยคะแนนหรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกาหนด
“ใบรับรอง” ใบรับรองมี ๓ ประเภท ประกอบด้วย ใบรับรองสถาบันที่จัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ใบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และใบรับรองสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
“ประกาศนียบัตร” หมายความว่า หนังสือรับรองการศึกษาต่อเนื่องที่ครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกาหนด
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“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ การแบ่งประเภทของกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการรับรอง และการแบ่งประเภทสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามประกาศของสภาการสาธารณสุขชุมชน
“สถาบัน” หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชนที่เป็นสถาบัน การศึกษา
หรือไม่ใช่สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขึ้นในสภา และหรือสถาบั นสมทบคู่สัญญา มีชื่อว่า
“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” มีชื่อย่อว่า “ศ.น.สธช. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
“Community of Public Health Continuing Education Center” มีชื่อย่อว่า CPH-CEC
ข้อ ๕ เครื่องหมายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมีลักษณะ ดังนี้

(1) ความหมายของเครื่องหมายศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มีคฑาแห่งเทพอัสเคลปิอุส ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมกรีกโบราณ งูเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา
การรักษา และการกาเนิดใหม่
มีรัศมี หมายถึง แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
มีใบไม้สีเขียวไพร หมายถึง สัญลักษณ์ของการพึ่งตนเอง การพึ่งพาอาศัยของสิ่งแวดล้อม
ที่มีชีวิต การกาเนิด การเติบโต การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง
มีหนังสือเป็นฐาน หมายถึง ความรู้ สิ่งที่เกิดขึ้น จากการเรียน การค้นคว้า ความคุ้นเคย
ประสบการณ์ สิ่งที่สั่งสมมาจากการฟัง การคิด การปฏิบัติ และการฝึกฝน จนเกิดความเชี่ยวชาญ
(2) ความหมายโดยรวมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้วยปัญญา ส่งต่อด้วยความรู้ เพื่อนช่วยเพื่อน
พึ่งพาซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
ข้อ ๖ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ บริ หารจัด การเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถให้บริการตามมาตรฐานของวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อ ๗ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นศูนย์ในการจัดการการศึกษาต่อเนื่องของสภา
(2) กาหนดมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง
(3) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
(4) ตรวจสอบ และรับรองหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
(5) กาหนดหน่วยคะแนนและรหัสหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
(6) จัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
(7) ออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
(8) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
(9) เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อเนื่อง
(10) ประสานงานกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง
(11) รายงานการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภา
(12) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภามอบหมาย
ข้อ ๘ องค์กร หรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการการศึกษาต่อเนื่องและได้รับ
หน่วยคะแนน ซึ่งจะนาไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจะให้ยื่นคาขอ
เพื่อรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก่อน
สถาบัน หลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องแล้ว สามารถดาเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกาหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง และหากสถาบันใดประสงค์จะจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องต่อไป จะต้องขอรับรองเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องใหม่และยื่นขอรับรองหลักสูตร
และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องใหม่ตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ ครบกาหนดการรับรอง
ครั้งก่อนแล้วแต่กรณี
คุณสมบัติ ประเภท การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และ
หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการกาหนดหน่วยคะแนนให้เป็นไปตามที่สภาประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ให้สภาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อกากับนโยบายการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๑๐ ให้สภาแต่งตั้งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานประจา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๑๑ ผู้อานวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี
(2) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(3) สามารถปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เต็มเวลา
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ข้อ ๑๒ ผู้อานวยการอยู่ในวาระคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อานวยการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการต้อ งพ้ น จากตาแหน่ง ก่อ นครบวาระตามข้ อ ๑๒ หรื อ พ้ นตาแหน่ ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แทนได้ตามวาระ
ของผู้ที่ตนแทนเหลืออยู่
ข้อ ๑๔ ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และนโยบายของสภา
(2) รับผิดชอบด้านบริหารงานทั่วไปของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
(3) เสนอรายงานประจาปีของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องต่อสภา
(4) อื่น ๆ ตามที่สภามอบหมาย
ข้อ ๑๕ ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การรั บ รองสถาบั น และการรั บ รองกิ จ กรรม
การศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
(1) การรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จัด กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บาท
(2) การรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งละ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๖ สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขใดที่สภาได้ให้การรับรองแล้ว หากประสงค์
จะทาหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องด้วย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคาขอเพื่อรับรอง
สถาบัน ตามข้อ ๘ แต่ต้องยื่น ขออนุ มัติเป็นสถาบันเพื่อจัด การศึกษาต่อเนื่อง และให้มีระยะเวลา
ดาเนินกิจกรรมตามที่สภาได้ให้การรับรองสถาบันดังกล่าวไว้แล้ว
ข้อ ๑๗ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องที่สภาได้พิจารณาและอนุมัติก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการรับรอง
สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อบังคับนี้
และให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของสมาชิก
ให้สมาชิกที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักสูตรและหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตร
และสถาบันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ให้การรับรอง และเป็นผู้ผ่านการประเมินการศึกษาหรือการอบรมหลักสูตร
และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ งตามความรูแ้ ต่ละกลุ่มวิชาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สามารถใช้ผลการผ่านการประเมินการศึกษาหรือการอบรมหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ ง
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ตามข้อบังคับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขึน้ ทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การ
ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชี พ
ได้ทุกกลุ่มวิชา
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