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แนวโน้มการปรับปรุงหลกัสูตร 
 พระราชบัญญัตวิชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  

 “วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความว่า วชิาชีพที่กระท า
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในชุมชนเกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมิน และการบ าบัดโรค
เบือ้งต้น การดูแลให้ความช่วยเหลอืผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชีวอ
นามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม  ทั้งนี ้เพือ่ลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย
ในชุมชนโดยน าหลกัวทิยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถงึการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือการ
ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอืน่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 
 



 หมายความว่า การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และอนามยัส่ิงแวดล้อม ดงัต่อไปนี ้
 (๑)  การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษา
เกีย่วกบัการส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรค การควบคุมโรค การ
บ าบัดโรคเบือ้งต้น และการฟ้ืนฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเน่ือง และเช่ือมโยงเป็นองค์รวม 
 (๒)  การประยุกต์หลกัวทิยาศาสตร์ โดยการกระท าด้าน
การอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อมเพือ่การควบคุมป้องกนั
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิโรค และลดความเส่ียง การเจ็บป่วยต่อบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 
  

“การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน”  



“การประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 

 (๓)  การตรวจประเมินและการบ าบัดโรค
เบือ้งต้น การดูแลให้ความช่วยเหลอืผู้ป่วย การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกนัโรค และการวางแผนครอบครัวตาม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๔) การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วย และการ
ช่วยเหลอืผู้ป่วยเพือ่การส่งต่อตามหลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 



 
การสอบความรู้ประกอบด้วยกลุ่มวชิาดงันี ้

  ๑. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามยัชุมชน 

 ๒. กลุ่มกลุ่มป้องกนัโรค ควบคุมโรค ระบาดวทิยา สถิต ิ
และการวจิัยทางด้านสาธารณสุข 

 ๓. กลุ่มตรวจประเมนิ  บ าบัดโรคเบือ้งต้น ดูแล
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ 

 ๔. กลุ่มอาชีวอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อม 

 ๕. กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
การแพทย์และสาธารณสุข 



โครงสร้างหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานฯ 2558 สภาการสาธารณสุขชุมชน 

ศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

วิชาเฉพาะ 

 (ปริญญาทาง   

 วิชาชีพ) 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

(วิชาปฏบิัตไิม่น้อยกว่า36 หน่วยกติ 

วิชาทฤษฎีไม่น้อยกว่า24 หน่วยกติ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 

กลุ่มพืน้ฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกติ 

กลุมวิชาชีพไม่น้อยกว่า                        50 หน่วยกติ 

1)กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชนไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกติ 

2)กลุ่มกลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา  

สถติ ิและการวิจัยทางด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า        10 หน่วยกติ 

3)กลุ่มตรวจประเมิน  บ าบัดโรคเบือ้งต้น ดแูลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ 

และการส่งต่อไม่น้อยกว่า                                       10 หน่วยกติ 

4)กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า                                                          10 หน่วยกติ 

5)กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ

สาธารณสุขไม่น้อยกว่า                                           10 หน่วยกติ                       

ฝึกปฏบิัตงิานไม่น้อยกว่า                       10 หน่วยกติ 

วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

  รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ                                                                   รวมไม่น้อยกว่า     126 หน่วยกติ 



จุดเด่นของหลกัสูตร 
 เน่ืองจากจ านวนหน่วยกติรวมไม่มากเกนิไป  ท าให้สภาบัน
สามารถออกแบบหลกัสูตรโดยเพิม่รายวชิาทีต่อบสนองผลลพัท์ที่
ต้องการได้ เช่น 

 จุดเน้น จ านวนหน่วยกิตที่เพิ่ม จ านวนหน่วย
กิตรวม 

ผู้สูงอายุ 
 

       126+5  
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย(2)  
การฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ (3) 
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การจดัการเรียนการสอน 
 เพือ่ผลติบุคลากรส าหรับอนาคตในศตวรรษมี่ 21  ทีบุ่คคล
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง ไร้พรมแดน มคีวามคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวเิคราะห์ วพิากษ์ และสร้างส่ิงใหม่ๆ
(นวตักรรม )ได้ หลกั 3 R + 4 C  

 Reading การอ่าน  อ่านภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ อย่างเข้าใจเนือ้หาสาระ 



 Writing   การเขียน  เขียนภาษาไทย ได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษา เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยใน
ชีวติประจ าวันได้ ส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ตรงประเดน็   
เขียนประวัตส่ิวนตัวได้(CV)  

 Arithmetic   คณิตศาสตร์  ต้องมีความสามารถ
ตคีวามและเข้าใจความคดิต่างๆ ทีส่ื่อสารออกมาในรูป
ของคณิตศาสตร์  เลขคณิต, พชีคณิต, เรขาคณิต, 
ตรีโกณมิติ สถิต ิ

 

การจดัการเรียนการสอน 



 4C 
 Critical Thinking การคดิวิเคราะห์ 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ คือ มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล และต้องสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  

 

การจัดการเรียนการสอน 



Critical  Thinking 

วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อออกแบบการ
กจิกรรมการเรียนรู้ 



Creativity คือ มีความสามารถใน
การจนิตนาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อันจะน าไปสู่สิ่งใหม่หรือความคดิใหม่ๆ  
วิธีการใหม่ๆ ที่เรียกว่า นวัตกรรม 
(Innovation) 

การจัดการเรียนการสอน 



Communication creativity 



 Communication การส่ือสาร คอื 
ต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา ใช้ ICT 
และใช้จติวทิยาเพือ่ส่ือสารกบัผู้อืน่ให้ประสบ
ความส าเร็จได้ ความสามารถในการใช้ส่ือ
สารสนเทศต่างๆ 

 

การจัดการเรียนการสอน 



Communication 



 Collaboration  มีความสามารถใน
การท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  การร่วมมอืกบัคน
หลายคนทีอ่าจมีพืน้ฐานต่างกนั ทั้งแนวคดิ, 
ความเช่ือ หรือความรู้ เพือ่ท างานหรือท า
กจิกรรมใดๆ ให้ประสบความส าเร็จได้  

การจดัการเรียนการสอน 



Collaboration 

2 1 3 



ใช้ทักษะอะไรจึงเกดิผลดังภาพ 



กางเต็นท์ต้องอาศัยทกัษะอะไรบ้าง 



โครงการลดหวานสักนิด (โรคเบาหวาน ) 

งานช้ินนีใ้ช้ทักษะ? 


