ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่ ๒/๒๕๕๐
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒)
อนุสนธิจากประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และอาศัยอานาจตามมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๔๕ และตามความใน หมวด ๒ ข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกประกาศเรื่อง
การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ
๑๖ ของประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๙/๒๕๔๗ และใช้ความในประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อความที่ให้ใช้แทนข้อความที่ยกเลิกตามข้อ ๑ คือ
“ข้อ ๖ ในประกาศนี้
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การศึกษาและการทากิจกรรมใด ๆ ทางวิชาการ
ด้านการสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่ม พูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิช าชี พ ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อ นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์ หรือการนาความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปเผยแพร่หรือปฏิบัติงานให้กับบุคคลอื่น อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ เกี่ยวกับ
วิชาชีพการสัตวแพทย์
“การรับรองสถานภาพและคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า การรับรอง
สถานภาพสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิช าชี พและหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลิตกิจ กรรมทาง
วิชาการด้านการสัตวแพทย์ และรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

๒

“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสัตวแพทยสภา
“ใบรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่แสดงการรับรองสถาบันหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ จานวน ๑๕
คน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
๘.๑ กรรมการที่ ม าจากคณะกรรมการสั ต วแพทยสภา โดยการสรรหาของ
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา จานวน ๘ คน
๘.๒ กรรมการที่มาจากผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์โดยการสมัคร และได้รับการคัดเลือกรับรองจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา มี จานวน ๗ คน ดังนี้
(๑) ผู้ปฏิบัติงานในสายงานภาคเอกชน จานวน ๔ คน คือ
๑.๑ ปฏิบัติงานในสายงานบริษัทและฟาร์ม จานวน ๒ คน
๑.๒ ปฏิบัติงานในสายงานคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ จานวน ๒ คน
(๒) ผู้ปฏิบัติงานในสายงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ จานวน ๓ คน
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแสดงเจตนารมณ์เพื่อให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาคัดเลือก
ให้คณะกรรมการ ๑๕ คน ดาเนินการคัดเลือกผู้อานวยการ ๑ คน เมื่อได้ผู้ดารงตาแหน่งแล้ว
ให้เสนอรายนามคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภารับทราบ
ข้อ ๙ วาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
๙.๑ กรรมการตามข้อ ๘.๑ มีวาระอยู่ในตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภา และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๙.๒ กรรมการตามข้อ ๘.๒ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง ๓ ปี นับแต่วันที่แต่งตั้ง
และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อตาแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาแต่งตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างและอยู่ในตาแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ให้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา

๓

(๔) พ้นจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา หรือสายงานวิชาชีพ
(๕) คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๑๓ ผู้อานวยการมีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินกิจการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
๒. เป็นผู้แทนของศูนย์ฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
๓. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
๔. มอบหมายกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม
๕. สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ เป็นรายเดือนและรายปี เสนอ
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
๖. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภามอบหมาย
ข้อ ๑๔ ผู้จัดการมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้
ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ
บริหาร จัดการ และคอมพิวเตอร์
๒. อายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี
๓. ไม่เคยได้รับคาพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษจาคุก
๔. มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
๕. มีความชานาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๖. สามารถปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้เต็มเวลา
ข้อ ๑๕ ผู้จัดการพ้นจากตาแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
กรณีที่ผู้จัดการต้องพ้นจากตาแหน่งเฉพาะตัวแล้ว ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการ
และดาเนินการสรรหาภายใน ๙๐ วัน
ข้อ ๑๖ ผู้จัดการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และนโยบายของคณะกรรมการ
(๒) รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ฯ
(๓) รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์ฯ

๔

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ
ทารายงานประจาปีของศูนย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

(รศ.นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคา)
นายกสัตวแพทยสภา

