
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 
ว่าดว้ยการให้ความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน  พ.ศ.  2564 

 
 

ตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาวชิาชพี
การสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2562  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนั้น  บัดนี้  เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  (ค)  (ณ)  และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ   
ตามมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2562 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณะ  ส านักวิชา  วิทยาลัย  หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นซึ่งท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
“ผู้ด าเนินการ”  หมายความว่า  ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
“ผู้บริหารสถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  หรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขในสถาบัน 
การอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“อาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 5 หลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะให้ความเห็นชอบต้องด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ 6 หลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่นที่แตกต่างจากข้อบังคับนี้  สภาการสาธารณสุขชุมชน 

อาจให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อบังคับนี้ โดยอนุโลม  เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๑ 
หลักสูตร 

 
 

ข้อ 7 หลักสูตรตามข้อบังคับนี้  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  โดยหลักสูตรดังกล่าว
ต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ 

ข้อ 8 หลักสูตรต้องมีจ านวนหน่วยกิต  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๒0  หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วน
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

  8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีจ านวนหน่วยกิต  รวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
  8.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต   

จ าแนกเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ดังนี้   
   8.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     (ก) วิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   
     (ข) วิชาสาธารณสุข  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   8.2.2 วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     (ก) การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  44  หน่วยกิต 
     (ข) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการ  ไม่น้อยกว่า   

10  หน่วยกิต  โดยฝึกปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า  450  ชั่วโมง   
  การฝึกงาน  การฝึกภาคสนามและการฝึกปฏิบัติในรายวิชาตามข้อ  8.2.1   

และข้อ  8.2.2  รวมจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า  1,500  ชั่วโมง 
  ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและจ านวนหน่วยกิต   

นอกเหนือไปจากวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 
  8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
ข้อ 9 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพตามข้อ  8  ต้องมีสมรรถนะและทักษะด้าน 

การปฏิบัติเชิงเทคนิคในวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ  และต้องมีสมรรถนะและทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  10 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 
  10.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่ผสมผสานเนื้อหาวิชา 

ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   
กับคณิตศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  10.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ที่มุ่งหมาย 
ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจในวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
จ าแนกได้  ดังนี้ 

   10.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  คือ  วิชาบังคับพ้ืนฐานเฉพาะรายวิชา 
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพและรายวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ครอบคลุมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

   10.2.2 วิชาชีพ  คือ  วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 

     (ก) ภาคท ฤษฎี   คื อ   ก าร เรี ยนการสอนและการ เรี ยน 
ในห้องปฏิบัติการ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  การพัฒนาระบบสุขภาพ  การวางแผนและประเมินสุขภาพ  การติดตามและ  
การประเมินผลอนามัยชุมชน  สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค  
ระบาดวิทยา  การกระจายของโรค  การเฝ้าระวังโรค  การสอบสวนโรค  การคัดกรองโรคและการวินิจฉัยชุมชน  
การจัดการภัยพิบัติ  การตรวจประเมิน  การบ าบัดโรคเบื้องต้น  การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพและ  
การส่งต่อ  การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  การบริหารสาธารณสุข  กฎหมายสาธารณสุข  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     (ข) ภาคปฏิบัติ  คือ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการ   
โดยมีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ  และฝึกปฏิบัติในรายวิชา  การฝึกภาคปฏิบัติงานทางการ 
สาธารณสุขชุมชน  เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

  ทั้งนี้   หมวดวิชาเฉพาะต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ 
สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

  10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียน 
รายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ข้อ  11 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพต้องมีจ านวน  คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ดังนี้ 

  11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   11.1.1 เป็นอาจารย์ประจ า 
   11.1.2 มีคุณ วุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทด้ านสาธารณสุขหรือเทียบเท่ า   

หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



   11.1.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้  
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   11.1.4 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่ เน้นทักษะด้ านวิชาชีพ   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพที่สภาการสาธารณสุขชุมชน
ประกาศก าหนด 

   11.1.5 ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรในอัตราส่วนอาจารย์  1  คนต่อ
นักศึกษา  12  คน  หรือตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

  11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   11.2.1 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวนอย่างน้อย  5  คน 
   11.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน  3  คนใน  5  คนต้องมีใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ยังไม่หมดอายุ 
   11.2.3 ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
   11.2.4 ในกรณีที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในสาขาวิชานั้น  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2  ใน  5  คน  ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบัน  
ของอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  2  คน 

   11.2.5 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
บุคลากรที่มาจากหนว่ยงานนัน้อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท  และผลงานทางวิชาการ  แต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  
6  ปี 

  11.3 อาจารย์ผู้สอน 
   11.3.1 เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

ด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่าหรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการในสาขา  
การสาธารณสุขไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สั มพันธ์กัน
หรือสาขาของรายวิชาที่สอน 

   11.3.2 ในกรณีเป็นอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้  ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ  
วิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  และมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบวิชานั้น 
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   11.3.3 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
บุคลากรที่มาจากหนว่ยงานนัน้  อาจได้รับการยกเว้นคุณวฒุิปริญญาโทและมีผลงานทางวิชาการ  แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานนั้นมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  6  ปี 

   11.3.4 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่ เน้นทักษะด้ านวิชาชีพ 
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพ  
ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

หมวด  2 
การขอความเห็นชอบหลกัสตูร 

 
 

ข้อ  12 สถาบันการศึกษาต้องเสนอหลักสูตรต่อสภาการสาธารณสุขชุมชน  เพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า  180  วัน 

ข้อ  13 ให้ผู้ด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อเลขาธิการตามแบบที่สภาการสาธารณสุข 
ชุมชนประกาศก าหนด  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

  13.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ด าเนินการที่ยื่นค าขอ 
  13.2 เอกสารแสดงการเป็นผู้ด าเนินการ 
  13.3 หลักสูตร  จ านวน  5  เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียด 

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

  13.4 หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 
ข้อ  14 ให้เลขาธิการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ  13  หากเห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วน

ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาและมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
  14.1 เห็นชอบหลักสูตรโดยมีก าหนดระยะเวลาไม่ เกิน  5  ปี  นับแต่วันที่ 

สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบหลักสูตร  ให้สภาการสาธารณสุขชุมชนแจ้งการให้  

ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   
วิจัยและนวัตกรรมและผู้ด าเนินการทราบ 

  14.2 ไม่เห็นชอบหลักสูตร  โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ด าเนินการทราบ 
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ในกรณีที่ผู้ด าเนินการได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อ  14.2  เรียบร้อยแล้ว  ให้ยื่นค าขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวใหม่ต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ภายใน
ระยะเวลา  90  วันนับแต่วันที่ผู้ด าเนินการได้รับทราบการไม่เห็นชอบหลักสูตร 

ข้อ  15 หลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบแล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ซึ่งมีผลกระทบต่อปรัชญา  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  องค์ประกอบของหลักสูตรหรือระบบการจัดการศึกษา 
ของหลักสูตร  ให้ผู้ด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด  โดยให้น าหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบ
หลักสูตรมาใช้บังคับโดยอนุโลม  หรือให้เป็นไปตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

ข้อ  16 หลักสูตรที่สภาการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบแล้ว  หากมีการปรับปรุงหลักสูตร   
ให้ผู้ด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อเลขาธิการ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบที่  
สภาการสาธารณสุขชุมชนก าหนด  โดยให้น าหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบหลักสูตรมาใช้บังคั บ 
โดยอนุโลม  หรือให้เป็นไปตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศก าหนด 

หมวด  3 
การเพิกถอนการใหค้วามเหน็ชอบหลักสตูร 

 
 

ข้อ  17 หลักสูตรใดที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบแล้ว  อาจเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรได้ในกรณี  ดังนี้ 

  17.1 หลักฐานที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรให้สภาการสาธารณสุขชุมชน
พิจารณาเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือเป็นหลักฐานปลอม   

  17.2 ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ก าหนดในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

  17.3 ด าเนินการผลิตบัณฑิต  โดยมีมาตรฐานที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบ 

ข้อ  18 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้เพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรใด  
ให้เลขาธิการแจ้งผลการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมและผู้ด าเนินการทราบ 

หมวด  4 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ  19 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ดังนี้ 
  19.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหลักสูตร  หลักสูตรละ  

๔๐,๐๐๐  บาท 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



  19.2 การพิจารณาการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรละ   
3๐,๐๐๐  บาท 

  19.3 การพิจารณาการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  หลักสูตรละ  
2๐,๐๐๐  บาท 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  20 หลักสูตรใดที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบและมีระยะเวลาการให้  
ความเห็นชอบตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน  ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ.  2562  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการ  
ตามหลักสูตรดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ไพศาล  บางชวด 
นายกสภาวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
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