




 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทำ 

หลักสูตรการอบรมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  

นางสาวนภัสวรรณ สนธินอก 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีหลักการกระจาย
อำนาจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ด้วยการ
ออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการ
เปรียบเทียบคดี ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน 
ให้ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้าขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น เป็นการพัฒนาหลักสูตรครบวงจร คือ เริ่มตั้งแต่การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การร่างหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งการประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในด้าน 
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนหรือสื่อ การวัดและประเมินผลผู้เรียน ขั้นที่ 2 การร่างหลักสูตร เป็นการ
กำหนดแผนการจัดประสบการณ์  หรือการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียน  
ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมและวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
ก่อนที่จะนำไปใช้ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด สิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร คือ ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานร่าง
หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้ หลังจาก 
ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ร่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ  
การนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ผู้ปฏิบัติการหลักในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้นำ
หลักสูตรไปใช้ ด้วยการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน กำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน กำหนดรายละเอียด
กิจกรรมในแต่ละคาบ พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การประสานงานกับบุคคลที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน การนำหลักสูตรไป
ใช้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแรก คือ จุดประสงค์ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมากำหนดไว้ว่าอย่างไร หลังจากนั้น 
จึงพิจารณาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม 
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ในแต่ละคาบ และในการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องคำนึงถึงสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ซึ่งสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ เอกสารหรือตำรา แบบฝึกหัด โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น จากบุคคล ได้แก่ ครู วิทยากรในและนอกชุมชน เป็นต้น ขั้นที่ 5 การประเมินผล
หลักสูตร เป็นการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ผลจากการรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อหา
คำตอบว่าหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด สิ่งใดท่ีควรต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรดี
ยิ่งขึ้น สามารถประเมินจากสิ่ง ๆ ต่อไปนี้ 1. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ของผู้เรียน  
มีการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ ประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน และประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน 2. ประเมินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบว่าเมื่อนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์จริงแล้วเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร การจัดการเรียนการสอนให้คำนึงถึงการประเมินสิ่ง
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) การประเมินเนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) ประเมินสื่อที่ใช้ในการเรียนการ
สอนว่าเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพียงใด 3) ประเมินกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนว่าเป็นไปตามลำดับจากง่ายไปยาก 

ผู้เขียนได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยนำขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้   
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ปรับปรุงหลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้เครื่องมือ A2IM คือ A = Assessment หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล A = Advocacy หมายถึง การสื่อสาร
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มาตรการที่เรากำหนดสำเร็จ  Intervention หมายถึง การกำหนดมาตรการ กิจกรรม 
กระบวนงาน M = Management and Governance หมายถึง การบริหารจัดการระบบ การกำกับติดตาม 
ทั้งนี้ผู้ปรับปรุงหลักสูตรยังได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น และข้อมูลการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบการอบรม 2. การร่างหลักสูตร ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำหลักสูตรการอบรม ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ 
วิธีการอบรม ระยะเวลาการอบรม รวมถึงการประเมินผลผู้เข้าอบรม 3. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนา
หลักสูตรอบรมตามกฎหมายของกรมอนามัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักสูตรการอบรม จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขหลักสูตรการอบรมตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 4. การนำหลักสูตรไปใช้  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำหลักสูตรไปทดลองใช้ โดยจัดอบรมให้แก่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  5. การประเมินผลหลักสูตร ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุขประเมินผลหลักสูตร ด้วยการประเมินจากผู้เรียนโดยประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อน 
และหลังการอบรม พร้อมทั้งประเมินจากข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดทำขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
หลักสูตรการอบรมกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หลักสูตรการอบรม
การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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