ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)
--------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบความรู้
เพื่อขอขึ ้น ทะเบีย นและรับ ใบอนุ ญ าตเป็น ผู ้ป ระกอบวิช าชี พ การสาธารณสุ ขชุ มชน พ.ศ. 2561 คำ สั่ ง
สภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 9/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้
ครั้งที่ 2/๒๕๖4 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัด
สอบความรู้ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖4 จึงประกาศหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำหนดให้ใช้เกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น โดยการอนุมานจากการมีประสบการณ์
บนพื้น ฐานของระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ โดยเริ่มนับระยะเวลาในการเทียบ
มาตรฐานความรู้อื่น ดังกล่าวตั้งแต่ขั้นก่อนปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร
ระดับอนุปริญญาฯ และระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคล
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ กำหนดให้มี การนับระยะเวลา
การมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการสำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเพื่อเทียบมาตรฐานความรู้อื่นตั้งแต่
จำนวน ๖ เดือนขึ้นไป โดยถือเอาวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้ายของการนับระยะเวลาตามข้อ ๓
ข้อ ๓ การนับระยะเวลาการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการสำเร็จ การศึกษาของสมาชิก
ผู้เข้าสอบตามข้อ ๒ กำหนดให้มีการแจกแจงการนับที่มีหน่วยเป็น “เดือน” โดยให้ทำการกระจายการนับเป็น
“จำนวนเดือน” ทีเ่ ริ่มต้นตามปีปฏิทิน
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ ให้มี การนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพื้นฐานการสำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบของแต่ละบุคคลตามข้อ ๓ ในเดือนแรกของ
การมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการสำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลเป็นจำนวนเดือน
แห่งการนับ ๑ เดือนเริ่มต้น แม้ว่าระยะเวลาเริ่มต้นของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานการสำเร็จการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบผู้นั้น จะไม่ได้เริ่มต้นจากวันแรกของเดือนทีม่ ีประสบการณ์บนพื้นฐานการสำเร็จการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลนั้นก็ตาม หลังจากนั้นให้ นับจำนวนเดือนที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานของการ
สำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ล ะบุคคลตามลำดับเดือนและปีปฏิทินอย่ างต่อเนื่องจนถึง วั น ที่
11 กันยายน 2564
ข้อ ๕ การนับระยะเวลาของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการสำเร็จการศึกษาของสมาชิก
ผู้เข้าสอบในเดือนท้ายสุด ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 ให้ปัดจำนวน 11 วันของเดือนกันยายน 2564
เป็ นจำนวน “๑ เดื อน” สุ ดท้ ายของการมี ประสบการณ์ บนพื ้ นฐานของการสำเร็ จ การศึ กษาของสมาชิ ก
ผู้เข้าสอบทุกคน
/ข้อ ๖ กำหนด ...

-2ข้อ ๖ กำหนดให้มีการให้คะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อื่นตามช่วงระยะเวลาของการอนุมาน
การมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบไม่เกินร้อยละ ๕๐
ของเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในข้อ 14.๑ แห่งประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบีย นและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยการกระจายอันตรภาคชั้นของค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ของจำนวนเดือนไว้ที่ ๘ เดือน รวมจำนวน ๓๐ ระดับ ชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของ
ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้มีค่าคะแนนต่ำสุดตั้งแต่ ๑ คะแนนในระดับชั้นของ
การอนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่
๖ เดือนถึง ๑๔ เดือน และเรียงระดับชั้น และค่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดที่ค่าคะแนน
สูงสุดไม่เกิน ๓๐ คะแนนในระดับ ชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาการสำเร็จ
การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบสูงสุดที่ มีจำนวนเดือนมากกว่า ๒๔๐ เดือน ตามตารางคะแนนเทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นแนบท้าย 1 ประกาศฉบับนี้
ข้อ 7 การกระทำใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการรับรองหรือแจ้งข้อมูลโดยมีเจตนาอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้งสภาการสาธารณสุขชุมชน ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำ
ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง และถือว่าสมาชิกผู้เข้า สอบนั้น
ขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการ
สาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกดำเนินคดีอาญาและหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช)
ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ 2/๒๕๖4

-3(เอกสารแนบท้าย 1)
ตารางคะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อื่นแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา (เดือน)

คะแนน

6 - 14
14.1 - 22
22.1 - 30
30.1 - 38
38.1 - 46
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54.1 - 62
62.1 - 70
70.1 - 78
78.1 - 86
86.1 - 94
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174.1 - 182
182.1 - 190
190.1 - 198
198.1 - 206
206.1 - 214
214.1 - 222
222.1 - 230
230.1 - 240
240 เดือนขึ้นไป
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