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ปฏิบตัิการ
ช านาญงาน

ผบก./OSOF
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หลกัสตูร 7-9ช านาญการ

อาวโุส

นบส.สธ../NegSOF/
หลกัสตูรท่ีเทียบเท่า
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หลกัสตูร 10-12

ช านาญการ
พิเศษ
ทกัษะพิเศษ

เช่ียวชาญ

อ านวยการ นบส.กพ./หลกัสตูรท่ี
เทียบเท่า



บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มสายวชิาชีพ 3 กลุ่มวชิาชีพ
1 สายวชิาชีพหลัก มี 9 กลุ่มวชิาชีพ ได้แก่
1)แพทย์ 
2) ทนัตแพทย์ นกัวิชาการสาธารณสขุ(ทนัตสาธารณสขุ)/เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ 
3)เภสชักร/เจ้าพนกังานเภสชักรรม    4) พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 
5) นกักายภาพบ าบดั 6) นกัรังสีการแพทย์/เจ้าพนกังานรังสีการแพทย์ 
7) นกัเทคนิคการแพทย์ 
8) นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา/เซลล์วิทยา)
9)นกัวิชาการสาธารณสขุ/เจ้าพนกังานสาธารณสขุ
2 สายวชิาชีพเฉพาะ มี 4 กลุ่มวชิาชีพ ได้แก่
1) นกักายอปุกรณ์/ช่างกายอปุกรณ์ 2) แพทย์แผนไทย/เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (อายรุเวท) 
3) นกัวิชาการสาธารณสขุ (เวชสถิติ)/เจ้าพนกังานเวชสถิติ 
4) นกัโภชนาการ/นกัก าหนดอาหาร/โภชนากร
3 สายสหวชิาชีพ มี 6 กลุ่มวชิาชีพ ได้แก่
1)ช่างทนัตกรรม 2) นกักิจกรรมบ าบดั/นกัอาชีวบ าบดั/เจ้าพนกังานอาชีวบ าบดั 
3) นกัจิตวิทยา/จิตวิทยาคลนิิก 4)นกัเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก 
5)นกัเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
6) นกัปฏิบตัิงานฉกุเฉินการแพทย์/เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (เวชกิจฉกุเฉิน) (ยกเว้นสายงานที่ไมผ่ลิตในทกุสถาบนั
หลกั และ/หรือไมม่ีในหน่วยงาน เช่น นกัสงัคมสงเคราะห์นกัวิชาการโสตทศันศกึษา/เจ้าพนกังานโสตทศันศกึษา 
ช่างภาพการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล)



มิตทิี่ 1 หลักสูตรพืน้ฐาน
หัวข้อการพัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

1. MOPH                                                             

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสขุ  ได้แก่ MOPH
Mastery : M : เป็นนายตนเอง  หมายถึง หมัน่ฝึกฝนตนเองให้มศีกัยภาพ ยดึมัน่ในความ
ถกูต้อง มีวินบั ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ บนพืน้ฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คณุธรรม และ
จริยธรรม
Originality : O : เร่งสร้างสิง่ใหม ่หมายถึง สร้างสรรค์นวตักรรม/สิง่ใหมท่ี่เหมาะสมและมี
ประมทิธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อระบบสขุภาพ
People centered : P : ใสใ่จประชาชน หมายถึง ยดึประชาชนเป็นศนูย์กลางในการ
ท างาน เพ่ือประโยชน์อนัดีแก่ประชาชน โดยใช้หลกั " เข้าใจ เข้าถึง พึง่ได้ " 
Humility : H : อ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึง มีสมัมาคารวะ มีน า้ใจ ให้อภยั รับฟังความ
คิดเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์สว่มรวม

2. Code of
Conduct     

แนวทางปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสขุ   จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ   
สทิธิผู้ ป่วยและการคุ้มครองสทิธิ  การควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

3. PMQA     / HA                                    
การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  4.0 / การพฒันาและ
รับรองคณุภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานHA

4. Language Skill                           ทกัษะการใช้ภาษา   

5. Communication ทกัษะในการสื่อสาร 



มิตทิี่2    ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางธุรกจิ (Business Acrument)

หวัข้อการ
พัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

1. PIRAB                                                           

กระทรวงสาธารณสขุเร่งด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้
กลยทุธ์ PIRAB เน้นการท างานแบบบรูณาการทกุภาคส่วนให้คนในสงัคมร่วมกนัพฒันาฐานรากของชุมชนให้
ประชาชนมีอายยืุนยาวและสขุภาพดี
P : Partner ชกัชวนพนัธมิตรทกุภาคส่วน ทกุระดบั ให้เห็นความส าคญัและร่วมกนัท างานส่งเสริมสขุภาพ
แบบยัง่ยืน โดยเฉพาะการก าหนดเร่ืองสขุภาพเป็นประเด็นส าคญัในทกุนโยบายสขุภาพ (Health in All 
Policy) 
I : Invest กระตุ้นให้เกิดการเกิดลงทนุโดยเฉพาะด้านงบประมาณท่ีเพียงพอจากระดบันโยบายในทกุภาคส่วน
เพ่ือจดัการกบัปัจจยัก าหนดสขุภาพทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองประชาชนจากความเส่ียงต่อ
สขุภาพทกุด้าน   
A : Advocate ชีน้ า ชปูระเด็น และสนบัสนนุให้การเมืองทกุระดบัให้ความส าคญักบัการส่งเสริมสขุภาพ  บน
พืน้ฐานสิทธิมนษุยชนและความเท่าเทียม สร้างการท างานร่วมกนักบัทกุภาคส่วน
B : Build Capacity พฒันาศกัยภาพบคุลากรทกุภาคส่วนให้สามารถพฒันานโยบายทกุด้านท่ีเก่ียวข้องกบั
สขุภาพ รวมทัง้การวิจยั การกระจายความรู้เพ่ือความรอบรู้ด้านสขุภาพของประชาชน



มิตทิี่2    ความรู้ด้านการวเิคราะห์ทางธุรกิจ (Business Acrument)
หัวข้อการ

พัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

2. Six Buliing
Block(6BB)     

1. ระบบบริการ (SERVICE  DELIVERY) 
2. ก าลงัคนด้านสขุภาพ (HEALTH WORKFORCE) :   
3. ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ (FINANCING) :   
4. สื่อองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ASSESS TO ESSENTIAL MEDICINES) :  
5 ระบบข้อมลูสารสนเทศ (HEALTH INFORMATION SYSTEM) :   
6. ภาวะผู้น าและธรรมาภบิาล (LEADERSHIP/GOVERNMENT) : 

3. Health     
Literacy)                                      

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health Literacy)ความสามารถกลัน่กรอง ประเมนิและตดัสนิใจท่ี
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใช้บริการและผลติภณัฑ์สขุภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถ
เข้าถึงข้อมลูความรู้สขุภาพ เข้าใจโรค ความเสี่ยง และปัจจยัความเสี่ยง โต้ตอบ ซกัถาม 
แลกเปลี่ยน น าไปสูก่ารตดัสนิใจลดหรือก าจดัปัจจยัเสี่ยง และปรับพฤติกรรมตนเองและปรับ
สภาพแวดล้อมได้ และสดุท้ายบอกต่อเพ่ือสร้างสงัคมรอบรู้สขุภาพอยา่งยัง่ยืน



มิตทิี่  3 หลักสูตรการพัฒนาด้านบริหาร

หัวข้อการพัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป
1. ผบต./หลกัสตูรท่ี
เทียบเท่า                                                 หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัต้น  ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 3 สปัดาห์

2.ผบก/OSOF

หลกัสตูร ผู้บริหารระดบักลาง  ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 1 เดือน / 
หลกัสตูรการเตรียมความพร้อมผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการสง่เสริมสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยั (OUR Skills OUR Future: OSOF  )

3. นบส.สธ./ NegSOF                                      

1.หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู
ระยะท่ี1 การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 3 สปัดาห์
ระยะท่ี 2 การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบตัิงานภาคสนามในประเทศและ
ต่างประเทศ 9 สปัดาห์
ระยะท่ี 3 การสรุปผล การบรูณาการตลอดหลกัสตูร การสอบและรับ
ประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการอบรม 1 สปัดาห์
2. หลกัสตูรการอบรมผู้บริหารยคุใหม ่กรมอนามยั( NegSOF : Next 
Generation Shape our Future)



มิตทิี่  4    ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ(Gerneral Management )

หัวข้อการพัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

Online training หลกัสตูร 1

Customer Experienceการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลกูค้า” โดยจะเกิดขึน้จากการ
ท่ีลกูค้าได้มาสมัผสัแบรนด์ ได้พบ ได้เห็น ได้ยิน และได้ท าทกุอย่างท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัแบ
รนด์ “ด้วยตวัเอง” เป็นสิง่ท่ีหลายๆ ธุรกิจต่างให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกๆ โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เก่ียวกบัการให้บริการ ถ้าหากคณุตอบสนองต่อความต้องการแล้วยังสามารถสร้าง
ความประทบัใจไมม่ีวนัลืมได้ ก็จะท าให้เกิด Brand loyalty ได้อย่างง่าย

Online training หลกัสตูร 2
Project Management คือ การบริหารงานโครงการให้ส าเร็จตรงตามก าหนดเวลา ภายใน
งบประมาณการจดัซือ้ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

Online training หลกัสตูร 3 Problem Solving  กระบวนการแก้ไขปัญหา
Online training หลกัสตูร 4 Presentation Skill  ทกัษะในการน าเสนออยา่งมืออาชีพ
Online training หลกัสตูร 5 Team Building    การสร้างทีม  งานได้ผล  คนเป็นสขุ



มิตทิี่  4    ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ(Gerneral Management )

หัวข้อการพัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

Online training หลกัสตูร 6 Relationship  การสร้างความสมัพนัธ์

Online training หลกัสตูร 7 Coaching ทกัษะ การสอนงาน

Online training หลกัสตูร 8 Generation gap   ช่องวา่งระหวา่งวยั

Online training หลกัสตูร 9 Learning Organization  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Online training หลกัสตูร 10 Persuasion  การสร้างแรงจงูใจ

Online training หลกัสตูร 11 Change    Management   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Online training หลกัสตูร 12 Negotiation    การเจรจาตอ่รอง

นบส.กพ./หลกัสตูรท่ีเทียบเท่า ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ระดบัสงู 



มิตทิี่  5 ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพและศักยภาพ
เพื่อพัฒนางานตามService plan 

หัวข้อการพัฒนา รายละเอียดโดยสังเขป

1.การพัฒนาตามวิชาชีพ

การอบรม/ประชมุวิชาการ/ศกึษาดงูาน/น าเสนอผลงาน ของแต่ละวิชาชีพ  ท่ีมี
ระยะเวลาทัง้แต่ 1 วนัขึน้ไป ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยระบุ
กลุม่เป้าหมาย เป็นวิชาชีพ

2.การพัฒนาตาม Service Plan

การอบรม/ประชมุวิชาการ/ศกึษาดงูาน/น าเสนอผลงาน ตามแผนพฒันาระบบ
บริการสขุภาพ  ท่ีมีระยะเวลาทัง้แต่ 1 วนัขึน้ไป ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
(สหวิชาชีพ)


