
 
 
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับที่ 2) 
--------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 ค า สั่ง 
สภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 78/๒๕๖2  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้  
ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 และค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่  80/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้  ตามภารกิจรายด้าน ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
คณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้  จึงประกาศหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้ อ่ืน  
ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ก าหนดให้ใช้เกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่นโดยการอนุมานจากการมีประสบการณ์
บนพ้ืนฐานของระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ โดยเริ่มนับระยะเวลาในการเทียบ
มาตรฐานความรู้อ่ืนดังกล่าวตั้งแต่ขั้นก่อนปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 
ระดับอนุปริญญาฯ และระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคล 
 ข้อ ๒  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ก าหนดให้มีการนับระยะเวลา 
การมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเพื่อเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตั้งแต่
จ านวน ๖ เดือนขึ้นไป โดยถือเอาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันสุดท้ายของการนับระยะเวลาตามข้อ ๓ 
 ข้อ ๓  การนับระยะเวลาการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการส าเร็จการศึกษาของสมาชิก 
ผู้เข้าสอบตามข้อ ๒ ก าหนดให้มีการแจกแจงการนับที่มีหน่วยเป็น “เดือน” โดยให้ท าการกระจายการนับเป็น 
“จ านวนเดือน” ทีเ่ริ่มต้นตามปีปฏิทิน  
 ข้อ ๔  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ให้มีการนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพ้ืนฐานการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบของแต่ละบุคคลตามข้อ ๓ ในเดือนแรกของ
การมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลเป็นจ านวนเดือน
แห่งการนับ ๑ เดือนเริ่มต้น แม้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานการส าเร็จการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบผู้นั้น จะไม่ได้เริ่มต้นจากวันแรกของเดือนทีม่ีประสบการณ์บนพ้ืนฐานการส าเร็จการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลนั้นก็ตาม หลังจากนั้นให้นับจ านวนเดือนที่มีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการ
ส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลตามล าดับเดือนและปีปฏิทินอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่  
16 พฤศจิกายน 2562 
 ข้อ ๕  การนับระยะเวลาของการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของการส าเร็จการศึกษาของสมาชิก 
ผู้เข้าสอบในเดือนท้ายสุด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ให้ปัดจ านวน 16 วันของเดือนพฤศจิกายน 
2562 เป็นจ านวน “๑ เดือน” สุดท้ายของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการส าเร็จการศึกษาของสมาชิก 
ผู้เข้าสอบทุกคน 

 /ข้อ ๖ ก าหนด ... 
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 ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการให้คะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อ่ืนตามช่วงระยะเวลาของการอนุมาน 
การมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบไม่เกินร้อยละ ๕๐  
ของเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ในข้อ 13.๑ แห่งประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง  ก าหนดการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้ งที่ 1/2562  
ลงวันที ่20 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยการกระจายอันตรภาคชั้นของค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดในแต่ละช่วงชั้นของ
จ านวนเดือนไว้ที่ ๘ เดือน รวมจ านวน ๓๐ ระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของ
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้มีค่าคะแนนต่ าสุดตั้งแต่ ๑ คะแนนในระดับชั้นของ
การอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่  
๖ เดือนถึง ๑๔ เดือน และเรียงระดับชั้นและค่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดที่ค่าคะแนน
สูงสุดไม่เกิน ๓๐ คะแนนในระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพ้ืนฐานของระยะเวลาการส าเร็จ
การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบสูงสุดที่มีจ านวนเดือนมากกว่า ๒๔๐ เดือน ตามตารางคะแนนเทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นแนบท้าย 1 ประกาศฉบับนี้ 
 ข้อ 7 การกระท าใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการรับรองหรือแจ้งข้อมูลโดยมีเจตนาอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้งสภาการสาธารณสุขชุมชน ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะกระท า
ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง และถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้น
ขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการ
สาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถกูด าเนินคดีอาญาและหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี)  

  ประกาศ  ณ  วันที่  4 ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
           (ศาสตราจารย์ สถิรกร  พงศ์พานิช) 
                               ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบความรู้ 
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(เอกสารแนบท้าย 1) 

ตารางคะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อื่นแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม  2562 

ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา (เดือน) คะแนน 

6 14 1 
14.1 22 2 
22.1 30 3 
30.1 38 4 
38.1 46 5 
46.1 54 6 
54.1 62 7 
62.1 70 8 
70.1 78 9 
78.1 86 10 
86.1 94 11 
94.1 102 12 

102.1 110 13 
110.1 118 14 
118.1 126 15 
126.1 134 16 
134.1 142 17 
142.1 150 18 
150.1 158 19 
158.1 166 20 
166.1 174 21 
174.1 182 22 
182.1 190 23 
190.1 198 24 
198.1 206 25 
206.1 214 26 
214.1 222 27 
222.1 230 28 
230.1 240 29 

240 เดือนขึ้นไป 30 
 


