
ข้อบังคับแพทยสภา 
ว่าดว้ยศนูย์ประเมนิและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชพี
เวชกรรมของแพทยสภา 

คณะกรรมการแพทยสภา  อาศัยอ านาจความในมาตรา  21  (3)  (ฎ)  โดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  25  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.  2525  
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้   
“ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้”  หมายความว่า  ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  โดยมีชื่อย่อว่า  “ศรว.”   
“บัณฑิตแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ตามหลักสูตร 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่แพทยสภารับรองโดยมีจ านวนหน่วยกิต  
ไม่น้อยกว่าที่แพทยสภาก าหนด  ทั้งนี้  ชื่อหลักสูตรอาจต่างไปจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้   

“กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์”  หมายความว่า  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
ซึ่งเป็นองค์ประชุมของกรรมการอ านวยการตามข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   
โดยมีชื่อย่อว่า  “กสพท” 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
“รองผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  รองผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
“ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
ข้อ 5 ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ให้นายกแพทยสภาเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๕



หมวด  1 
การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
 
 

ข้อ 6 ให้  ศรว.  เป็นหน่วยงานในก ากับของแพทยสภาเพ่ือท าหน้าที่ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Center  for  
Medical  Competency  Assessment”  โดยมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “CMA” 

ข้อ 7 ให้  ศรว.  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารจัดการระบบและกระบวนการการประเมนิรบัรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตแพทย์   
(2) ประสานงานกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  สถาบันผลิตแพทย์และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา 

(3) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการแพทยสภามอบหมาย 

หมวด  2 
คณะกรรมการบริหาร 

 
 

ข้อ 8 คณะกรรมการบริหารจ านวน  12  คน  ประกอบด้วย 
(1) กรรมการแพทยสภา  จ านวน  2  คน กรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  3  คน   กรรมการ 
(3) ผู้แทน  กสพท  จ านวน  2  คน   กรรมการ 
(4) ผู้แทนสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง  จ านวน  4  คน กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ  (1)  และ  (2)   
ให้  กสพท  เลือกผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน

ในสถาบันผลิตแพทย์  หรือในโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์  หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารสถาบันผลิตแพทย์  
ไม่น้อยกว่า  10  ป ี เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (3)  และ  (4)   

ให้  กสพท  เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  15  เป็นผู้อ านวยการ  และให้ผู้อ านวยการดังกล่าว
เป็นกรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง  (5)   

ผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (2)  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมี 
ความเชี่ยวชาญในการวัดและประเมินผลการศึกษา   

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง  (1) - (5)  เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธาน  และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนเป็นรองประธาน 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ 9 กรรมการตามข้อ  8  (1)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ   
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่มีวาระติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ 

ข้อ 10 กรรมการตามขอ้  8  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง  คราวละ  4  ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่มีวาระติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ  เว้นแต่ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ตามข้อ  8  (5) 

ให้คณะกรรมการก าหนดอัตราเงนิเดอืนและ/หรือคา่ตอบแทนใหก้รรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ 11 นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระตามข้อ  9  และ  10  แล้ว  กรรมการตามข้อ  8  

วรรคหนึ่ง  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก   
(6) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการด าเนินการของ  ศรว. 
(2) เสนอแผนงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของ  ศรว.  เพ่ือขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
(3) เสนออัตราเงินเดือนรองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ของ  ศรว.   

ให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
(4) รายงานผลการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภาของผู้มีสิทธิสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรอง 
(5) ออกหนังสือรับรองผลการสอบ  ดังนี้ 
 5.1 ออกหนังสือรับรองผลการสอบประเภทสามัญให้กับผู้มีสิทธิสอบซึ่งมีสัญชาติไทย  

และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์   
 5.2 ออกหนังสือรับรองผลการสอบประเภทวิเทศให้กับผู้มีสิทธิสอบซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์   
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือกลุ่มงานชุดต่าง ๆ  เพื่อด าเนินงานตามหนา้ที่

ของ  ศรว.  ตามข้อ  7 
(7) ออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนดต่าง ๆ  และค าสั่งใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ  ศรว. 
(8) เสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๕



(9) เสนอรายงานประจ าปีของ  ศรว.  ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบภายใน  90  วนั  
นับจากวันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี 

(10) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ 13 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือกลุ่มงาน

ชุดต่าง ๆ  ให้ด าเนินการตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  3 
ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  และผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

 
 

ข้อ 14 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของ  ศรว.  ให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  ประกาศ  และค าสั่งใด ๆ  ของคณะกรรมการบริหาร   
และคณะกรรมการ  และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่  และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในก ากับของ  ศรว.   
ทุกต าแหน่ง 

ข้อ 15 ผู้อ านวยการมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(2) มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ในสถาบันผลิตแพทย์ไม่น้อยกว่า  15  ปี 
(3) มีประสบการณ์บริหารการศึกษาตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(4) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา   
ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้อ านวยการที่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้  ให้คณะกรรมการบริหาร

ตามข้อ  8  พิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้อ านวยการที่เหมาะสมเป็นเฉพาะกรณี 
ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  10  หรือข้อ  11  ให้คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  และให้  กสพท  เสนอผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนใหม่ 
ภายใน  60  วัน  นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง   

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมการบริหารเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือขอขยายเวลา  และคณะกรรมการมีอ านาจในการขยายเวลาได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 17 ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่  ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร 
(2) ออกหนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติผลการสอบของ  

ผู้มีสิทธิสอบ 
(3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ  ศรว.  ต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
(4) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  ศรว.  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(5) ก ากับดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานของ  ศรว. 
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(6) รักษา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งใด ๆ  ของ  ศรว.  และคณะกรรมการบริหาร 
(7) ออกระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนดต่าง ๆ  และค าสั่งใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ  ศรว.  โดยไม่ขัด 

หรือแย้งกับระเบียบ  ประกาศ  ข้อก าหนด  นโยบาย  หรือมติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ 
(8) ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานอื่น ๆ  ภายในส านักงาน  ศรว. 
(9) เสนอแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  1  คนและผู้ช่วยผู้อ านวยการอีกจ านวนไม่เกิน  3  คน  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
(10) บริหารจัดการงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

หมวด  4 
งบประมาณ  และการเงิน 

 
 

ข้อ 18 ศรว.  อาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนจากแพทยสภา   
(2) เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่  ศรว. 
(3) ผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดที่ได้จากการด าเนินกิจการตามหน้าที่ของ  ศรว.  ตามข้อ  7 
ข้อ 19 การรับเงิน  การอนุมัติจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรหิาร

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการเงินและการบัญชี 
ข้อ 20 ให้  ศรว.  จัดท าบัญชีตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด  

โดยต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการ 
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละครั้ง   ภายใน  90  วัน  นับจาก 
วันสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีและเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  และกลุ่มงาน
ชุดต่าง ๆ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม  พ.ศ.  2559  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  ผู้อ านวยการ  
คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  และกลุ่มงานชุดต่าง ๆ  ขึ้นใหม่  ตามข้อบังคับนี้  ทั้งนี้  ต้องแล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปีนับจากข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมศรี  เผ่าสวัสดิ ์
นายกแพทยสภา 
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