ราง
ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
วาดวยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ....
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) (ณ) ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง (๑) แห ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนโดยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน วาดวยการรับรองหลักสูตรและ
รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

กฎหมาย

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา
(๑) สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมาย
(๒) สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถาบันหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตาม

(๓) หนวยงานของรัฐ
(๔) มู ล นิ ธิ หรื อ สมาคมที่ จัดตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายวาดว ยการนั้น โดยมีวัตถุป ระสงคในการจั ด
การศึกษาหรือฝกอบรมดานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสําหรับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
“หัวหนาสถาบัน” หมายความวา ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาซึ่งรับผิดชอบการฝกอบรม
หลักสูตรตามขอบังคับนี้ จาก
(๑) สถานศึกษาของรัฐหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตามกฎหมายตามที่
สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
(๒) สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถาบันหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตาม
กฎหมายตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
(๓) หนวยงานของรัฐ
(๔) มู ล นิ ธิ หรื อสมาคมที่ จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวาดว ยการนั้น โดยมีวัตถุป ระสงคในการจั ด
การศึกษาหรือฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรอง
“ผูประกอบวิชาชีพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมในการฝกอบรมใหความรูและทักษะแกผูรับการฝกอบรม

เกี่ยวกับการกระทําการสาธารณสุขตอบุคคลในการตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหความ
ชวยเหลือผูปวย การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การวางแผนครอบครัว การตรวจประเมินอาการเจ็บปวย และการ
ชวยเหลือผูปวยและสงตอ
“สภา” หมายความวา สภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรและสถาบันฝกอบรมที่
คณะกรรมการมอบหมายหรือแตงตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ขอ ๔ สถาบันที่จะจัดการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จะตองไดรับการรับรองหลักสูตร
และสถาบันจากสภาตามขอบังคับนี้
ขอ ๕ ใหนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเปนผูรักษาการ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
หลักสูตรและการจัดการสอน
สวนที่ ๑
หลักสูตร
ขอ ๖ หลักสูตรตองมีปรัชญาหรือวิสัยทัศน และวัตถุประสงคของหลักสูตรชัดเจนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสถาบัน มาตรฐานทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
ข อ ๗ สถาบั น ต องจั ด ทํ า โครงสราง เนื้อ หาสาระ และระยะเวลาการฝกอบรมตามหลั กสูต ร
รายละเอียดหลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่รับรองหลักสูตรแทนคณะกรรมการทุกหลักสูตร ไมวา
จะเปนหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว
สวนที่ ๒
การจัดการอบรม

ประเมิน

ขอ ๙ ผูที่จะสําเร็จการฝกอบรมตองเขาอบรมครบตามหลักสูตรที่กําหนดและผานเกณฑการ

ประกาศกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการ
สวนที่ ๓
ผูเขารับการฝกอบรม

ประกาศกําหนด

ขอ 10 ผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่คณะอนุกรรมการ
สวนที่ ๔
การรับรองหลักสูตรและสถาบัน
ก.
คุณสมบัติผูขอรับรองหลักสูตร

ขอ ๑1 ผูขอรับรองหลักสูตร จะตองจัดสงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนบุคคลธรรมดา
(ก) เปนเจาของสถาบัน
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอื่นที่ทางราชการออกให
(ค) สําเนาทะเบียนบาน
(ง) แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบัน
(๒) กรณีเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนฉบับปจจุบัน โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรองตามกฎหมายไมเกินหกเดือนนับแตวันที่
ออกหนังสือรับรองนั้น
(ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบัน
(ง) เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลกรณีหนวยงานของรัฐเปนผูขอ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นคําขอ โดยใหแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาหนวยงานนั้น
(๓) สําเนาหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตใหจัดตั้งหรือดําเนินการของสถาบัน เชน ใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เปนตน หรือหลักฐานอื่น

ข.
การยื่นคําขอรับรองหลักสูตร
ขอ ๑2 สถาบันใดประสงคจะจัดการศึกษาตามหลักสูตร ใหยื่นคําขอรับรองหลักสูตรตอสภา
ลวงหนากอนถึงกําหนดเปดการศึกษาไมนอยกวา ๙๐ วัน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตร จะสามารถดําเนินการไดก็ตอเมื่อสภาไดใหการรับรองหลักสูตรแลว
ขอ ๑3 การยื่นคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบัน ใหจัดสงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ตั้งสถาบัน
(๒) หลักฐานการแตงตั้งเปนผูบริหารสถาบัน
(๓) หลักสูตร ตามจํานวนที่สภากําหนด
(๔) วัตถุประสงคในการจัดการอบรม
(๕) แผนการรับผูเขารับการอบรมแตละป ลวงหนาไมนอยกวาสองป
(๖) กําหนดเปดการอบรม
(๗) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(๘) หนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานที่ที่จะใชเปนแหลงฝกภาคปฏิบัติ
(๙) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑4 ใหเลขาธิการรวบรวมคําขอและหลักฐานตางๆ เสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตคณะอนุกรรมการไดรับคําขอและอาจจะขยายเวลาการพิจารณาไดไม
เกินสองครั้ง ๆ ละไมเกินสิบหาวัน แลวจึงเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการตอไป
แบบคําขอรับรองหลักสูตรและสถาบันใหเปนไปตามแบบที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
การพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบัน
ขอ ๑5 ในการพิจารณารับรองหลักสูตร คณะอนุกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
รับรองหลักสูตรอยางใดอยางหนึ่งใหสถาบันปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่กําหนดในขอบังคับก็ได
ขอ ๑6 สถาบันตองมีผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีที่เปนการฝกอบรมให
ความรูและทักษะแกผูรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการกระทําการสาธารณสุขตอบุคคล
ขอ ๑7 หัวหนาสถาบันตองมีคุณวุฒิ ประสบการณ และศักยภาพเหมาะสมที่จะดําเนินการกอตั้ง
หรือการบริหารจัดการใหการดําเนินการเปนไปตามหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง และตองมีอํานาจหนาที่ครอบคลุม
พอที่จะกํากับดูแลและประสานงานกับผูรับผิดชอบการสอนรายวิชาตาง ๆ รวมทั้งการฝกประสบการณภาคสนาม
ในแหลงฝกดวย

ขอ ๑8 สถาบันตองมีหองสําหรับประชุมหรือบรรยาย และหองทํากิจกรรม ที่มีที่นั่งไมนอยกวา
จํานวนของผูรับการฝกอบรม และตองมีที่สําหรับการคนควาของผูเขารับการฝกอบรมโดยมีตํารา เอกสารคําสอน
หรือเอการประกอบการอบรมพื้นฐานในรูปแบบของกระดาษหรือเอกสารอิเล็คทรอนิคสตามที่ระบุไวในหลักสูตร
การฝกอบรม
ข อ ๑9 สถาบั น จะต อ งมี ส ถานที่ อุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ ที่ เ พี ย งพอต อ การฝ ก อบรมและฝ ก
ประสบการณภาคสนาม ครอบคลุ มเนื้ อหาสาระและประสบการณในการที่จ ะอํ านวยการเรีย นรูการประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของผูเขารับการอบรม ตามที่ยื่นคําขอรับการรับรอง
ในกรณีที่สถาบันไมสามารถจัดการฝกอบรมรายวิชาใด หรือกําลังดําเนินการจัดใหมีทรัพยากรให
เพียงพอหรือกําลังดําเนินการจัดตั้งใหเปนของสถาบันเอง และจําเปนตองขอใหหนวยงานอื่นที่มีทรัพยากรดังกลาว
ช ว ยเหลื อ ในกรณี นี้ ให ส ถาบั น จั ด ทํ าข อตกลงกั บ หนว ยงานอื่ น นั้ น ใหชั ดเจน โดยจะต องมี ร ะยะเวลาในการ
ชวยเหลือคงเหลือตามขอตกลงดังกลาวไมนอยกวาหาปนับแตวันที่ไดยื่นคําขอรับการรับรอง ทั้งนี้ ผูมีอํานาจของ
สถาบันนั้นจะตองลงนามในขอตกลงตามกฎหมายดังกลาว และสถาบันเองจะตองสามารถเขาไปรวมดูแลการจัด
การศึกษาไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ
การจัดการฝกอบรมตามวรรคสอง สถาบันตองจัดใหมีอาจารยผูควบคุมดูแลการฝกอบรม และ
การฝ ก ประสบการณ ภ าคสนามอย า งชั ด เจน และต อ งมี อั ต ราส ว นจํ า นวนอาจารย ต อ นั ก ศึ ก ษาตามที่
คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
ขอ 20 สถาบันตองจัดทําระเบียบและหรือขอบังคับวาดวยการจัดการฝกอบรม การประเมินผล
และการตัดสินผลไวใหชัดเจน และตองประกาศใหอาจารยและผูเขาอบรมทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๒1 สถาบันอาจเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณของผูเขารับการฝกอบรมได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามขอบังคับและหรือระเบียบของสถาบัน
ขอ ๒2 สถาบันตองกําหนดจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามจํานวนที่จ ะรับในแต ละคราวให
สอดคลองกับเกณฑที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด
กําหนด

ขอ ๒3 สถาบันตองจัดใหมีประกาศนียบัตรเพื่อใหไวแกผูจบการฝกอบรมตามแบบฟอรมที่สภา

ขอ ๒4 สถาบันจะตองชําระคาธรรมเนียมการตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันและ
คาใชจายอื่นเพื่อการตรวจประเมินตามที่ไดรับแจงจากเลขาธิการ พรอมกับการยื่นคําขอรับรองตอสภา
สถาบันใดไมชําระคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นตามวรรคหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการได
แจงเปนหนังสือ ใหถือวาละทิ้งคําขอ และไมประสงคขอรับการรับรองตามขอบังคับนี้
ขอ ๒5 เมื่อคณะอนุกรรมการมีการพิจารณาใหการรับรองหรือไมใหการรับรองหลักสูตรและ
สถาบันใหจัดทําเปนประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน และใหเลขาธิการแจงผลการพิจารณารับรองหรือไมรับรอง
หลักสูตรและสถาบันใหผูยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติรับรองหลักสูตรและสถาบัน ใหสถาบันชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม
การออกหนังสือรับรอง หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใหครบถวน ตามระยะเวลาที่เลขาธิการไดมีหนังสือแจง

ใหเลขาธิการดําเนินการจัดทําหนังสือรับรอง เพื่อสงมอบใหแกสถาบัน จึงจะถือวาสถาบันนั้นไดรับการ
รับรองตามขอบังคับนี้
กรณีสถาบันไมดําเนินการตามวรรคสอง ตามระยะเวลาที่เลขาธิการมีหนังสือแจง ใหถือวาละทิ้ง
คําขอและไมประสงคขอรับการรับรอง
เกินหาป
กําหนด

ขอ ๒6 ระยะเวลาการรับรองหลักสูตรและสถาบัน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดแตไม
แบบหนังสือรับรองหลักสูตรและสถาบันตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
สวนที่ ๕
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ขอ ๒7 การจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนไดใหการรับรองแลว ให
สถาบันมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลง พรอมจัดสงรายละเอียดหลักสูตรตามจํานวนที่คณะอนุกรรมการกําหนดตอ
เลขาธิการ
ทั้ งนี้ หลั กสู ตรที่ ข อเปลี่ ย นแปลงตอ งไมก ระทบตอหลั กเกณฑขั้น ต่ํ าตามที่ คณะอนุ กรรมการ
กําหนดหรือระบบการอบรมของหลักสูตรเดิมที่เปดดําเนินการอยู
ขอ ๒8 เมื่อเลขาธิการไดรับแจงตามขอ ๒๖ แลว ใหเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ และใหเลขาธิการแจงผลตอคณะกรรมการเพื่อทราบและใหจัดทําเปนประกาศสภาโดยไม
ชักชา
ขอ ๒9 การพิจารณาเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดําเนินการตาม หมวดที่ ๓ การ
รับรองหลักสูตร สวนที่ ๓ การรับรองหลักสูตรและสถาบัน โดยอนุโลม
สวนที่ ๖
หนาที่และความรับผิดชอบของสถาบัน
ขอ 30 เมื่อสถาบัน ไดรับการรับรองหลักสู ตรและสถาบัน จากสภาและเปดการฝกอบรมแล ว
สถาบันมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการตามที่ไดรับการรับรองโดยเครงครัด
ขอ ๓1 คณะอนุกรรมการอาจกําหนดระยะเวลาสําหรับการติดตามหรือการตรวจเยี่ยมสถาบันแต
ละแหงเพื่อประกันคุณภาพการฝกอบรมตามความจําเปนและเหมาะสม โดยสถาบันเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นเพื่อการตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ไดรับแจงจากเลขาธิการ

ขอ ๓2 สถาบันตองแจงขอมูลเกี่ยวกับการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่ไดรั บการรับรอง เช น
รายละเอียดผูเขารับการอบรม หรือผูจบหลักสูตร หรือรายงานประจําป เปนตน ตอสภาภายในหกสิบวันนับแตวัน
สิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓3 สถาบันตองออกหนังสื อรับรอง หรือประกาศนียบัตรรับรองผูเ ขารับการฝกอบรมที่ มี
คุณสมบัติครบถวนที่ผานการอบรมตามหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
ขอ ๓4 การตออายุการรับรอง ใหยื่นคําขอตออายุกอนครบกําหนดลวงหนา ไมนอยกวา ๙๐ วัน
โดยยื่นแบบคําขอตอสภา หรือหนวยงานที่สภากําหนด
การตออายุ หรือการไมตออายุสถาบัน ใหจัดทําเปนประกาศสภา
แบบคําขอตออายุการรับรองใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
การรับรองวิทยฐานะ
สวนที่ ๑
คณะอนุกรรมการ
ขอ 35 ใหสภาแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะ
ทําการสอนและฝกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” คณะหนึ่ง โดยมีองคประกอบตามที่กําหนดในคําสั่ง
ขอ 36 ใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่รับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
แทนคณะกรรมการทุกหลักสูตร
ข อ 37 สถาบั น ที่ ไ ด รั บ การรับ รองหลั กสู ตรและรับ รองวิ ทยฐานะของสถาบัน จากสภาตอ ง
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานที่สภาใหการรับรองและจัดการศึกษา ณ สถานที่ที่ระบุไวกับสภา
สถาบันที่มีการจัดการศึกษาหลักสูตรลักษณะอื่นใดที่แตกตางจากที่สภาใหการรับรอง รวมถึงการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักที่สภาใหการรับรองแลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับสถาบันใหมตามขอบังคับนี้โดย
อนุโลม เวนแตคณะอนุกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
หมวด ๗
การเพิกถอนการรับรองหลักสูตร
ขอ ๓8 คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองหลักสูตรและสถาบัน ถาหากปรากฏวา
(๑) บริหารสถาบันไมเปนไปตามที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนนี้
(๒) ไมปฏิบัติหรือฝาฝนหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการไดกําหนดในการใหการรับรอง

หมวด ๘
การอุทธรณ
ขอ ๓9 สถาบันที่ไมไดรับการรับรอง หรือไมไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือถูกเพิก
ถอนการรับรองสามารถอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งเพิกถอน
ขอ 40 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลว ใหเลขาธิการแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผู
อุทธรณทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณา โดยใหจัดทําเปนประกาศสภาและคําวินิจฉัยใหถือ
เปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข อ 41 มิ ให นํ า ความในข อ ๑๕ และข อ ๑๘ วรรคสาม มาใชบัง คับ กั บ การพิจ ารณารั บ รอง
หลักสูตรและสถาบันเปนเวลา ๑ ป นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ เวนแตสภาการสาธารณสุขชุมชนจะเห็นควร
เปนอยางอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการรับรองหลักสูตรและสถาบันตามขอบังคับนี้
ขอ 42 ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรจากสถาบันที่ไดรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภา
กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือเปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรตามขอบังคับนี้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการอาจกําหนดใหมีการฝกอบรมความรูเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปตามปรัชญา
และวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตามขอบังคับนี้ และตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก็ได
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

(นายไพศาล บางชวด)
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

