
 
 

ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภา   ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๓   นั้น    บัดนี้เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับแพทยสภา 
ดังกล่าว  ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓) (ญ) (ฎ)  คณะกรรมการแพทยสภา  และด้วย 
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕        
จึงออกข้อบังคับ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ชื่อว่า   “ข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๐” 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๔๓ 
          ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นในส่วนที่มีไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
ชื่อ เครื่องหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่ 

ข้อ ๕  ให้จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ขึ้นในแพทยสภา   มีชื่อว่า  “ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องของแพทย์”   มีชื่อย่อว่า ศ.น.พ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Center  for  Continuing  Medical  
Education”   มีชื่อย่อว่า  CCME. 

ข้อ ๖  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ข้อ ๗  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๗.๑  ก าหนดนโยบายหลักและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  โดยความเห็นชอบ 
        ของคณะกรรมการแพทยสภา 
๗.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพเท่าทัน 
        ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 



 ๒ 

  ๗.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมพูนความรู้ 
        อย่างต่อเนื่อง 
๗.๔  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  และสถานพยาบาล 
         ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
๗.๕  ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองคุณภาพของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบัน 
        การศึกษาและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ   จัดขึ้น  

  ๗.๖  เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงกิจกรรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
        อย่างสม่ าเสมอ 

  ๗.๗  ออกระเบียบต่าง ๆ  ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่ไม่ขัดต่อนโยบาย 
         ของแพทยสภา 

   ๗.๘  รายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการแพทยสภาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

หมวด  ๒ 
ค าจ ากัดความ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

ข้อ ๘  ในข้อบังคับนี้ 
 “การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า   การศึกษาและการท ากิจกรรมต่าง ๆ   ทางวิชาการด้าน 
การแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยู่ใน 
ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ  เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  แสวงหาองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ 
 “การรับรองคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ/หรือการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม  
สถานพยาบาล  องค์กรวิชาชีพต่างๆ  ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
             “ศูนย”์ หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
             “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกแพทยสภา 
“หน่วยกิจกรรม” หมายความว่า จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ถือเป็นเกณฑ์ 

ในการออกใบรับรองและประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม 
 ข้อ ๙  “ใบรับรองและประกาศนียบัตร” 
  ๙.๑  ใบรับรองมี ๓ ประเภท 
   ๙.๑.๑  ใบรับรองสถาบันที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
 
   ๙.๑.๒  ใบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
                ๙.๑.๓  ใบรับรองส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 



 ๓ 

๙.๒  ประกาศนียบัตร หมายความว่า  หนังสือรับรองการศึกษาต่อเนื่องที่ครบถ้วน 
         ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ข้อ ๑๐  ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
         การแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการรับรอง และการแบ่งประเภทสถาบัน 
ฝึกอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง 

 ข้อ ๑๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง   ซึ่งมีองค์ประกอบและเงื่อนไขการได้มา 
ซึ่งคณะกรรมการดังนี้ 

๑๑.๑  กรรมการที่มาจากคณะกรรมการแพทยสภา  จ านวน  ๔ คน  โดย ๒ ใน ๔  ต้องเป็น 
           ผู้แทนจากโรงเรียนแพทย์ 

  ๑๑.๒  ผู้แทนจากกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง  (ราชวิทยาลัย / วิทยาลัยวิชาชีพ 
     ต่างๆ) จ านวน ๗ คน 

๑๑.๓  ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จ านวน  ๒ คน                 
๑๑.๔  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกโดยคณะกรรมการแพทยสภา จ านวน ๒ คน   

ข้อ ๑๒  คณะกรรมการ  มีวาระคราวละ ๒ ปี  เมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกประธาน และรองประธาน เมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งทั้งหมด 

เรียบร้อยแล้วให้เสนอรายนามคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งต่อไป 
 ข้อ ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต าแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ 
  ๑๓.๑  ตาย 
  ๑๓.๒  ลาออก 
  ๑๓.๓  ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
  ๑๓.๔  คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนสิ้นวาระ ให้คณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งเพ่ิมเติม
ภายใน  ๖๐ วัน   โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนนี้มีวาระในการปฏิบัติงานตามวาระของ 
คณะกรรมการที่เหลืออยู่   ถ้าวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึง  ๙๐ วัน   คณะกรรมการแพทยสภาอาจไม่ต้องแต่งตั้ง
กรรมการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑   ก าหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน 

          แห่งวิชาชีพ 
 
 
๑๕.๒   ออกระเบียบเพ่ือการรับรองคุณภาพกิจกรรมและสถาบัน   เพ่ือด าเนินการ 

จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
๑๕.๓ ออกระเบียบการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป 



 ๔ 

ของศูนย์  ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของแพทยสภา 
  ๑๕.๔ ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการ 

ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 
๑๕.๕ ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   และ 

การรับรองสถาบันต่าง ๆ   ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ภายใต้ 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา      

๑๕.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ แล้วรายงานต่อแพทยสภาเป็นประจ า 
ทุกปี  

  ๑๕.๗ ออกระเบียบในการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ  ภายใต้ความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการแพทยสภา 

  ๑๕.๘ ก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ของผู้อ านวยการ ภายใต้ความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการแพทยสภา 

 ข้อ ๑๖ ผู้อ านวยการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๑๖.๑ อายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปี 
๑๖.๒ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑๖.๓ ไม่เคยได้รับค าพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา ยกเว้นกรณีประมาท 
๑๖.๔ สามารถปฏิบัติงานให้ศูนย์ได้ตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ผู้อ านวยการอยู่ในวาระคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ข้อ ๑๘ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้อ านวยการอาจพ้นต าแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ 

๑๘.๑ ตาย 
๑๘.๒ ลาออก 
๑๘.๓ คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

  ๑๘.๔  คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
กรณีท่ีผู้อ านวยการต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  ๑๘   ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการ 

และด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการภายใน ๙๐ วันแล้วให้นับวาระการด ารงต าแหน่งนั้นเป็นการเริ่มวาระใหม่ 
 ข้อ ๑๙  ผู้อ านวยการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑   บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ และนโยบายของคณะกรรมการ 
  ๑๙.๒ รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ 
             ๑๙.๓ รักษาระเบียบ และกฎข้อบังคับของศูนย์ 
  ๑๙.๔ ควบคมุและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๑๙.๕ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
  ๑๙.๖ ท ารายงานประจ าปีของศูนย์  เสนอคณะกรรมการแพทยสภา ตามที่ก าหนดไว้ 
   ในข้อ  ๗.๘ 
 
 
 



 ๕ 

หมวด ๔ 
การเงิน 

 ข้อ ๒๐  รายได้ของศูนย์ประกอบด้วย 
  ๒๐.๑ เงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ๒๐.๒ เงินอุดหนุนจากแพทยสภา หรืองบประมาณแผ่นดิน 
  ๒๐.๓ ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  ๒๐.๔ ผลประโยชน์จากการท ากิจกรรม 
  ๒๐.๕ รายได้อ่ืน ๆ 
 ข้อ ๒๑  ให้ผู้อ านวยการเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
และจัดท าบัญชีงบดุลประจ าปีเพ่ือให้คณะกรรมการรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ 
 ข้อ ๒๒  ให้ผู้อ านวยการ  และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบด้านการเงิน   เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาเงิน 
และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินของศูนย์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของแพทยสภา 
 ข้อ ๒๓  การก าหนดปีงบประมาณของศูนย์  ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของแพทยสภา 
 

หมวด ๕ 
ระเบียบการประชุม 

 ข้อ ๒๔  การออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการของศูนย์  ค่าเบี้ย
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมของคณะกรรมการแพทยสภา 
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๕  ในกิจกรรมใดๆ  ก็ตามท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ  หรือเป็น
โครงการที่จะด าเนินการในอนาคต  ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์น าเสนอต่อคณะกรรมการแพทย-สภา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการต่อไป 
 ข้อ ๒๖  ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  
ซึ่งอยู่ในต าแหน่งในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

(นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา) 
นายกแพทยสภา 

 
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ วันทื่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  


