
 

ข้อบงัคบัแพทยสภา 

ว่าด้วยการศึกษาต่อเน่ืองส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการแพทยสภาไดอ้อกขอ้บงัคบัแพทยสภา   ว่าดว้ยการศกึษาต่อเน่ืองส าหรับ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๓   นั้น    บดัน้ีเป็นการสมควรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัแพทยสภา 
ดงักล่าว  ใหเ้หมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิง่ข้ึน 

อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๓) (ญ) (ฎ)  คณะกรรมการแพทยสภา  และดว้ย 
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕        
จึงออกขอ้บงัคบั  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีช่ือว่า   “ขอ้บงัคบัแพทยสภา  ว่าดว้ยการศึกษาต่อเน่ืองส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัแพทยสภา  ว่าดว้ยการศึกษาต่อเน่ืองส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ.๒๕๔๓ 

          ขอ้ ๓  บรรดาขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนในส่วนท่ีมีไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี  หรือซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี
ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้ ๔  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

หมวด ๑ 
ช่ือ เคร่ืองหมาย วตัถุประสงค์ และหน้าที ่

ขอ้ ๕  ใหจ้ดัตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเน่ืองของแพทยข้ึ์นในแพทยสภา   มีช่ือว่า  “ศูนยก์ารศกึษา
ต่อเน่ืองของแพทย”์   มีช่ือยอ่ว่า ศ.น.พ. ใชช่ื้อภาษาองักฤษว่า  “Center  for  Continuing  Medical  
Education”   มีช่ือย่อว่า  CCME. 

ขอ้ ๖  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองของแพทยน้ี์จดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมมคีวามรู้ความสามารถ ตลอดจนทกัษะ และเจตคติทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหค้งไวซ่ึ้งเกณฑ์
มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ขอ้ ๗  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองของแพทยมี์อ  านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
๗.๑  ก  าหนดนโยบายหลกัและมาตรฐานการศกึษาต่อเน่ืองของแพทย ์ โดยความเห็นชอบ 
        ของคณะกรรมการแพทยสภา 



 ๒ 

 
๗.๒  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้พทยม์ีความรู้ความสามารถและทกัษะวิชาชีพเท่าทนั 
        ต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

  ๗.๓  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหแ้พทยต์ระหนกัถึงความส าคญัของการเพ่ิมพูนความรู้ 
        อยา่งต่อเน่ือง 
๗.๔  ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาและฝึกอบรม องคก์รวิชาชีพต่าง ๆ  และสถานพยาบาล 
         ในการจดัการศกึษาต่อเน่ือง 
๗.๕  ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองคุณภาพของกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองท่ีสถาบนั 
        การศึกษาและองคก์รวิชาชีพต่าง ๆ   จดัข้ึน  

  ๗.๖  เผยแพร่ใหส้าธารณชนรับทราบถึงกิจกรรมของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองของแพทย ์
        อยา่งสม ่าเสมอ 

  ๗.๗  ออกระเบียบต่าง ๆ  ของศูนยก์ารศกึษาต่อเน่ืองของแพทยท่ี์ไม่ขดัต่อนโยบาย 
         ของแพทยสภา 

   ๗.๘  รายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการแพทยสภาอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
 

หมวด  ๒ 
ค าจ ากดัความ ประเภทของกจิกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

ขอ้ ๘  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “การศึกษาต่อเน่ือง”   หมายความว่า   การศึกษาและการท ากิจกรรมต่าง ๆ   ทางวิชาการดา้น 
การแพทยแ์ละสาธารณสุข  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทกัษะและเจตคติทางวิชาชีพใหอ้ยูใ่น 
ระดบัมาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม  และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ  เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง  แสวงหาองคค์วามรู้ใหม่  เพื่อไปประยกุตใ์ชใ้นการแพทย์
และสาธารณสุขได ้
 “การรับรองคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง”   หมายความว่า  การรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการ
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  และ/หรือการรับรองคุณภาพสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม  
สถานพยาบาล  องคก์รวิชาชีพต่างๆ  ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
             “ศูนย”์  หมายความว่า  ศูนยก์ารศกึษาต่อเน่ืองของแพทย ์
             “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบริหารการศึกษาต่อเน่ือง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเน่ือง 
“ผูอ้  านวยการ”  หมายความว่า  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศกึษาต่อเน่ืองของแพทย ์
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกแพทยสภา 
“หน่วยกิจกรรม”  หมายความว่า  จ  านวนนบัของกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองท่ีถือเป็นเกณฑ ์

ในการออกใบรับรองและประกาศนียบตัรการศกึษาต่อเน่ืองของแต่ละกิจกรรม 
 ขอ้ ๙  “ใบรับรองและประกาศนียบตัร” 
  ๙.๑  ใบรับรองมี ๓ ประเภท 
   ๙.๑.๑  ใบรับรองสถาบนัท่ีจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 



 ๓ 

 
   ๙.๑.๒  ใบรับรองกิจกรรมการศกึษาต่อเน่ือง 
                ๙.๑.๓  ใบรับรองส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

๙.๒  ประกาศนียบตัร หมายความว่า  หนงัสือรับรองการศึกษาต่อเน่ืองท่ีครบถว้น 
         ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 ขอ้ ๑๐  ประเภทของกิจกรรมการศกึษาต่อเน่ือง 
         การแบ่งประเภทกิจกรรมการศกึษาต่อเน่ืองเพื่อการรับรอง และการแบ่งประเภทสถาบนั 
ฝึกอบรม รวมทั้งองคก์รวิชาชีพต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเน่ือง 

 ขอ้ ๑๑  ใหม้ีคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเน่ือง   ซ่ึงมีองคป์ระกอบและเง่ือนไขการไดม้า 
ซ่ึงคณะกรรมการดงัน้ี 

๑๑.๑  กรรมการท่ีมาจากคณะกรรมการแพทยสภา  จ  านวน  ๔ คน  โดย ๒ ใน ๔  ตอ้งเป็น 
           ผูแ้ทนจากโรงเรียนแพทย ์

  ๑๑.๒  ผูแ้ทนจากกลุ่มสถาบนัฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  (ราชวิทยาลยั / วิทยาลยัวิชาชีพ 
     ต่างๆ) จ านวน ๗ คน 

๑๑.๓  ผูแ้ทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จ านวน  ๒ คน                 
๑๑.๔  ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเลือกโดยคณะกรรมการแพทยสภา จ  านวน ๒ คน   

ขอ้ ๑๒  คณะกรรมการ  มีวาระคราวละ ๒ ปี  เม่ือครบวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกประธาน และรองประธาน เม่ือไดผู้ด้  ารงต าแหน่งทั้งหมด 

เรียบร้อยแลว้ใหเ้สนอรายนามคณะกรรมการเพ่ือใหค้ณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งต่อไป 
 ขอ้ ๑๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้ต าแหน่งเฉพาะตวัเมื่อ 
  ๑๓.๑  ตาย 
  ๑๓.๒  ลาออก 
  ๑๓.๓  ขาดจากการเป็นสมาชิกของแพทยสภา 
  ๑๓.๔  คณะกรรมการแพทยสภามีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ ๑๔  ในกรณีท่ีมกีรรมการพน้จากต าแหน่งก่อนส้ินวาระ ใหค้ณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้ง
เพ่ิมเติมภายใน  ๖๐ วนั   โดยใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนน้ีมีวาระในการปฏิบติังานตามวาระของ 
คณะกรรมการท่ีเหลืออยู ่  ถา้วาระท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึง  ๙๐ วนั   คณะกรรมการแพทยสภาอาจไม่ตอ้งแต่งตั้ง
กรรมการแทนก็ได ้

ขอ้ ๑๕  ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  ๑๕.๑   ก าหนดเกณฑก์ารศึกษาต่อเน่ืองใหเ้ป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน 

          แห่งวิชาชีพ 
 
 



 ๔ 

๑๕.๒   ออกระเบียบเพื่อการรับรองคุณภาพกิจกรรมและสถาบนั   เพื่อด าเนินการ 
จดัการศกึษาต่อเน่ือง 

๑๕.๓ ออกระเบียบการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทัว่ไป 
ของศูนย ์ ท่ีไม่ขดัต่อระเบียบของแพทยสภา 

  ๑๕.๔ ก าหนดองคป์ระกอบ คุณสมบติั และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการ 
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

๑๕.๕ ก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง   และ 
การรับรองสถาบนัต่าง ๆ   ในการจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  ภายใต ้
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา      

๑๕.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของศูนย ์แลว้รายงานต่อแพทยสภาเป็นประจ า 
ทุกปี  

  ๑๕.๗ ออกระเบียบในการแต่งตั้ง และถอดถอนผูอ้  านวยการ  ภายใตค้วามเห็นชอบของ 
คณะกรรมการแพทยสภา 

  ๑๕.๘ ก าหนดอตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ของผูอ้  านวยการ ภายใตค้วามเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการแพทยสภา 

 ขอ้ ๑๖ ผูอ้  านวยการมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
๑๖.๑ อายไุม่ต  ่ากว่า ๓๕ ปี 
๑๖.๒ เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๑๖.๓ ไม่เคยไดรั้บค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหไ้ดรั้บโทษในคดีอาญา ยกเวน้กรณีประมาท 
๑๖.๔ สามารถปฏิบติังานใหศู้นยไ์ดต้ามภาระกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้ ๑๗ ผูอ้  านวยการอยูใ่นวาระคราวละ ๓ ปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
ขอ้ ๑๘ นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูอ้  านวยการอาจพน้ต าแหน่งเฉพาะตวัเมื่อ 

๑๘.๑ ตาย 
๑๘.๒ ลาออก 
๑๘.๓ คณะกรรมการมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

  ๑๘.๔  คณะกรรมการแพทยสภามีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
กรณีท่ีผูอ้  านวยการตอ้งพน้จากต าแหน่งตามขอ้  ๑๘   ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งผูรั้กษาการ 

และด าเนินการสรรหาผูอ้  านวยการภายใน ๙๐ วนัแลว้ใหน้บัวาระการด ารงต าแหน่งนั้นเป็นการเร่ิมวาระใหม่ 
 ขอ้ ๑๙  ผูอ้  านวยการมีอ  านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  ๑๙.๑   บริหารงานตามวตัถุประสงคข์องศูนย ์และนโยบายของคณะกรรมการ 
  ๑๙.๒ รับผดิชอบดา้นการบริหารงานทัว่ไปของศูนย ์
             ๑๙.๓ รักษาระเบียบ และกฎขอ้บงัคบัของศูนย ์
  ๑๙.๔ ควบคุมและบริหารเงินรายไดใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
  ๑๙.๕ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
  ๑๙.๖ ท ารายงานประจ าปีของศูนย ์ เสนอคณะกรรมการแพทยสภา ตามท่ีก  าหนดไว ้
   ในขอ้  ๗.๘ 



 ๕ 

หมวด ๔ 

การเงิน 

 ขอ้ ๒๐  รายไดข้องศูนยป์ระกอบดว้ย 
  ๒๐.๑ เงินค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ๒๐.๒ เงินอุดหนุนจากแพทยสภา หรืองบประมาณแผน่ดิน 
  ๒๐.๓ ทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให ้
  ๒๐.๔ ผลประโยชน์จากการท ากิจกรรม 
  ๒๐.๕ รายไดอ่ื้น ๆ 
 ขอ้ ๒๑  ใหผู้อ้  านวยการเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการ 
และจดัท าบญัชีงบดุลประจ าปีเพื่อใหค้ณะกรรมการรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาเพื่ออนุมติั 
 ขอ้ ๒๒  ใหผู้อ้  านวยการ  และเจา้หนา้ท่ีซ่ึงรับผดิชอบดา้นการเงิน   เป็นผูรั้บผดิชอบในการรักษาเงิน 
และการอนุมติัเบิกจ่ายเงินของศูนย ์ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเงินของแพทยสภา 
 ขอ้ ๒๓  การก าหนดปีงบประมาณของศูนย ์ ใหเ้ป็นไปตามปีงบประมาณของแพทยสภา 
 

หมวด ๕ 

ระเบียบการประชุม 

 ขอ้ ๒๔  การออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ  และคณะอนุกรรมการของศูนย ์ ค่าเบ้ีย
ประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบการประชุมของคณะกรรมการแพทยสภา 
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ ๒๕  ในกิจกรรมใดๆ  กต็ามท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้  หรืออยูร่ะหว่างการด าเนินการ  หรือเป็น
โครงการท่ีจะด าเนินการในอนาคต  ใหศู้นยก์ารศกึษาต่อเน่ืองของแพทยน์ าเสนอต่อคณะกรรมการแพทย-สภา
เพื่อพิจารณาอนุมติัใหด้  าเนินการต่อไป 
 ขอ้ ๒๖  ใหค้ณะกรรมการบริหารการศกึษาต่อเน่ือง และผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษาต่อเน่ืองของ
แพทย ์ ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งในวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  คงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนครบวาระ 
 

ประกาศ ณ วนัที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

(นายแพทยส์มศกัด์ิ  โล่ห์เลขา) 
นายกแพทยสภา 

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ วนัทื ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐  


