ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565
…………………………………………
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 คำสั่ง
สภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้
ประจำปี 2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และการประชุมคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัด
สอบความรู้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 จึงกำหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา และ
สถานที่สอบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำหนดวันรับสมัครสอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ข้อ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสนามสอบ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ข้อ 4 กำหนดวันสอบความรู้
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ข้อ 5 การประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน
www.ccph.or.th ทั้งนี้ วันประกาศผลสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
6.1 กรณีเป็นสมาชิก
6.1.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษา
ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง
6.2 กรณี เ ป็ น บุ ค คลที่ ย ั ง ไม่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ด ้ า นสาธารณสุ ข จาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง
6.2.๑ เป็นบุคคลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖5 หรืออยู่
ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร
6.2.๒ เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่มีรายชื่อตามที่สถาบันการศึกษาได้ รับรองตาม
ข้อ 6.2.๑ และส่งมายังสภาการสาธารณสุขชุมชน
/ข้อ 7 การยื่น ...

-2ข้อ 7 การยื่นใบสมัครสอบความรู้
สำหรับการสมัครสอบความรู้ ให้สมัครสอบในระบบออนไลน์ (online) ทางเว็บไซต์
สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน โดยให้ดำเนินการ
สมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารตามข้อ 8 ไปยังสำนักงานสภาการสาธารณสุขชุมชน
ทางไปรษณียเ์ ท่านั้น ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (ถือการประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ข้อ 8 หลักฐานในการสมัค รสอบความรู ้เ พื่ อ ขอขึ ้น ทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญาตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2/2565 ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๘.1–๘.6
ให้สภาการสาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย
8.๑ แบบ สธช. 16
8.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.๓ สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ไม่หมดอายุ) หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.๔ สำเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี หรือ สำเนา
ใบแสดงผลการศึกษาด้านการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
8.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
8.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการสอบ
9.1 ค่าสมัครสอบ
ครั้งละ
1,000 บาท
9.2 ค่าสอบกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาละ
200 บาท
ข้อ 10 ศูนย์สอบ รวม 4 ภาค
ภาค
ศูนย์สอบ
เหนือ
เชียงใหม่
พิษณุโลก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
ใต้
พัทลุง
กลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
หมายเหตุ สภาการสาธารณสุข ชุมชนจะประกาศแจ้งสนามสอบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิส อบ
สำหรับสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ ๑1 กลุม่ วิชาที่สอบ
การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ประกอบด้วย ๕ กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
๑1.๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
๑1.๒ กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
๑1.๓ กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ
๑1.๔ กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑1.๕ กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
/สำหรับ ...

-3สำหรับ สมาชิกผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการยืนยันข้อมูล กลุ่มวิช าที่สอบในระบบ
ออนไลน์ (online) ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขกลุ่มวิชาที่สอบดังกล่าวได้
ข้อ ๑2 วิธีการสอบ
การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียน
ข้อ ๑3 ตารางสอบ
วันที่
20 สิงหาคม
2565

เวลา
รายวิชา
รหัสวิชา
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
1๑
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
1๒
ทางด้านสาธารณสุข
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู
1๓
สภาพ และการส่งต่อ
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1๔
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
1๕
และสาธารณสุข

ข้อ ๑4 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบจะต้องได้คะแนนแต่ละกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสอบความรู้ครั้งที่
2/๒๕๖5 หากกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) จนส่งผลกระทบต่อการจัดสอบความรู้ฯ ในวันที่ 20
สิงหาคม 2565 สภาการสาธารณสุขชุมชนจะดำเนินการออกประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุข
ชุมชน www.ccph.or.th พร้อมทั้งส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ถึงผู้สมัครสอบทุกคนทราบทันที
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช)
ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้ ประจำปี 2565

