
 
 

เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

(ร่าง) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
โดย สภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
ครั้งที่ ๑ วนัที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครั้งที่ ๒ วนัที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ ๓ วนัที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ครั้งที่ ๔ วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒     ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
- โครงการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
- ก าหนดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
- ประเด็นข้อเสนอแก้ไขและข้อเสนอเพิ่มเติมต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
- ร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ  

 
 

(กรุณาน าเอกสารฉบบันี้มาด้วยในวนัประชมุ) 
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ก าหนดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยสภาการสาธารณสุขชุมชน 

********************************************** 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - กล่าวต้อนรับ โดยหน่วยงานที่เป็นสถานที่จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น 

- เปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น  
  โดย นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน 
- แนะน าคณะท างานพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - ชี้แจงก าหนดการและขั้นตอนของการจัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
โดย ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานอนุกรรมการฯ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม (แบ่ง
การประชุมออกเป็นห้องย่อย ๔ ห้อง) 

   โดย คณะท างานพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม (ต่อ) 
   โดย คณะท างานพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - รับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมเติม และสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใน
ภาพรวม 

   โดย คณะท างานพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - กล่าวปิดการประชุม  

  โดยหน่วยงานที่เป็นสถานที่จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น. 
                สถานที่จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

แบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้ 
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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 การแบ่งกลุ่มประเด็นการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
- กลุ่มที่ ๑ ประเด็นที่เก่ียวกับ  

๑) ชื่อสาขา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
๒) ชื่อปริญญาและวิชาเอก  
๓) ลักษณะของสาขา  
๔) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม :  1. ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต 
                            2. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์  

- กลุ่มที่ ๒ ประเด็นที่เก่ียวกับ  
๕) มาตรฐานผลการเรียนรู้  
๖) องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
๗) โครงสร้างหลักสูตร  
๘) เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
วิทยากรประจ ากลุ่ม :  1. รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ 

                                   2. อ.ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ 

- กลุ่มที่ ๓ ประเด็นที่เก่ียวกับ  
๙) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  
๑๐) การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  
๑๑) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้  
๑๒) คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
วิทยากรประจ ากลุ่ม :  1. รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 

                                   2. อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม 
           3. ผศ.ดร. รัชชานันท์ ศรสีุภักดิ์ 

- กลุ่มที่ ๔ ประเด็นที่เก่ียวกับ  
๑๓) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
๑๔) แนวทางการพัฒนาคณาจารย์  
๑๕) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
๑๖) การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
๑๗) การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR 
วิทยากรประจ ากลุ่ม :  1. รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร 

         2. อ.ดร.วรพล หนูนุ่น 
         3. อ.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม 
           4. นายพดล ทองอร่าม 
 

************************************************************************** 
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โครงการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสภาการสาธารณสุขชุมชน 

********************** 
1. หลักการและเหตุผล 

   ในสภาวการณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และได้
มาตรฐานสากลให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้วย อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ไร้รอยต่อ 
โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ  เพ่ือลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการเกิดโรค  ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ควบคุม   และป้องกันโรค  และการอนามัยสิ่งแวดล้อม  อันจะน าไปสู่การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ของประชาชน  โดยมีสภาการชีพการสาธารณสุขชุมชน ท าหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ  ก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ให้การพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขให้มีศักยภาพ
และความทัดเทียมในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพเช่นวิชาชีพอ่ืน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความ
พร้อมในการผลิตก าลังคนทางสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตามนโยบายดังกล่าว 

ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์  จะมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตเพ่ือให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานทางด้านสุขภาพ  ด้าน
สาธารณสุข ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส ารวจ
ตรวจสอบ ตรวจประเมิน การฟ้ืนฟูสุขภาพ การบ าบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์จัดการความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นระบบ การน าผลการวิจัยพัฒนามาด าเนินการตามแผนปฏิบัติ  การประสานแผนงานโครงการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และเลือกล าดับความส าคัญของปัญหา ในการน ามาใช้พัฒนาชุมชนต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและองค์รวม การท างานทุกขั้นตอน กระบวนการค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขต่อไป 

อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความแตกต่างกันมากของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะต้องก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เก่ียวข้อง (มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้อง
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กับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดด้วย 

จากเหตุผลข้างต้น สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการผลิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป  
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

  - เพ่ือจัดท ามาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้าง
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1 ระดับปริญญา
ตรี) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน และ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของสภา
การสาธารณสุขชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือพัฒนาร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

3. เพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างโครงสร้าง
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

4. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

3. ขอบเขตของการศึกษา 

 3.1 ขอบเขตเนื้อหา คือ จัดท าภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามข้อบังคับ
ของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามมาตรฐาน ข้อบังคับ ประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ โดยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

 3.3 ขอบเขตประชากร ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทางด้านสาธารณสุข ทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดและ
ก ากับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 3.4 ขอบเขตเวลา คือ ช่วงเดือน มีนาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
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4. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
      4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) มีเกณฑ์ในการเลือกคือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสนใจ
ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ผลิตบัณฑิต ตัวแทนผู้ใช้
บัณฑิต ตัวแทนผู้ก าหนดและก ากับดูแลนโยบายด้านสาธารณสุข 

         4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทางด้านสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดและก ากับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียอื่นทางด้านสุขภาพ 
 

5. ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ            
   5.1 เป้าหมายโครงการ               
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 

ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสภาการสาธารณสุข
ชุมชนให้การรับรอง 

ชุด 1 ชุด 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน 

สาขา 1 สาขา 

ตัวชี้วัดที่ 3 ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

แหล่ง 1 แหล่ง 

  5.2 ผลผลิต  

   1) จ านวนมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง 1 ชุด 

   2) จ านวนร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
สาธารณสุขศาสตร์ ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง 1 สาขา 

      3) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 แหล่ง 
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  5.3 ผลลัพธ์  

   1) ไดม้าตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยสภาการสาธารณสุขชุมชน  

   2) ได้มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   3) มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง 

   4) สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การ
รับรอง และน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 

   5) คุณภาพของบัณฑิตในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ  มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน 
 

6. แนวทางการด าเนินงาน 

ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิตผู้ ป ระกอบวิชาชีพการสาธารณ สุขชุมชน  ของ
สถาบันการศึกษาทีมี่การผลิตและการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวของสภาการสาธารณสุขชุมชน ดังนั้น จึงมีแนวทางในการ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนา ตลอดจนกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 

2) ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อท า ร่างมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จ านวน 3 ครั้ง 

3) จัดท าประชาพิจารณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทางด้านสาธารณสุข ทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา ภาคผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ก าหนดและ
ก ากับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยแบ่งท าประชาพิจารณ์ จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
รวมเป็น 4 ครั้ง 4 วัน 

4) ประชุมสรุปผลการท าประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทางด้าน
สาธารณสุข ที่สุ่มมาอีก 1 ครั้ง (ประมาณ 8 คน โดยสุ่มมาภาคละ 2 คน) 

5) คณะอนุกรรมการถอดบทเรียนเพ่ือหาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) 

6) จัดท ามาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส่งให้สภาการสาธารณสุขชุมชน 
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7) สภาการสาธารณสุขชุมชน น าข้อมูลมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่าง
โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เข้าสู่
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อไป 

 
********************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


