
 

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝมีือ 
สาขา นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

(Health Promoter Staff) 
รหัสหลักสูตร 0920227430207 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
-------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพและ  
    ป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการได ้
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนท างานในสถาน  
    ประกอบกิจการได้ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้และทักษะไปประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการจัดการสุขภาพได้ 

2.  ระยะเวลาการฝึก 
ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยหน่วยฝึกอบรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 20 ชัว่โมง 

3.  คุณสมบัติของผู้รับการฝึก 
     3.1 เป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ  
     3.2 มีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการให้ความเห็นชอบเข้ารับ 
     การฝึกอบรมได้แบบเต็มเวลา 
     3.3 มีจิตอาสาท างานเพ่ือผู้อื่นและส่วนรวมและท างานในสถานประกอบกิจการ 
4.  วุฒิบัตร 
     ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
     ชื่อย่อ : วพร. สาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
     ผู้เข้ารับการฝึกที่ฝึกจบหลักสูตร มีระยะเวลาฝึกตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึก 
    ทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

5.  หัวข้อวิชา 

รหัส หัวข้อวิชา 
ชั่วโมง  

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
0924310201 การพัฒนานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 0.30 0.30 
0924310202 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพแรงงาน 1 0 
0924310203 การขับเคลื่อนชุดความรู้สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 1 0 
0924310204 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 0.30 1  
0924310205 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 0.30  1  
0924310206 การประเมินสถานการณ์สุขภาพ 0.30  2.30  
0924310207 การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ในสถานประกอบกิจการ 
0.30  1.30  

0924310208 แผนปฏิบัติการ (Implementation) 0.30  1.30  
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 

ฉบับตามมติ 
ที่ประชุม 



 

รหัส หัวข้อวิชา 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
0924310209 การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการส่งเสริม 0.30  1.30  
0924310210 

 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการ 

0.30  1.30  

0924310211 ชุดความรู้สุขภาพเพ่ือใช้ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบ
กิจการ 

2  0 

0924310212 การวัดและประเมินผล 0 1 
  8.00 12.00 
 รวม 20 

  6. เนื้อหาวิชา 
 0924310201 การพัฒนานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ          (0.30:0.30)
                 วัตถุประสงค์รายวิชา  
    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
      คนท างานในสถานประกอบกิจการ 
    ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาความหมาย ส าคัญการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนท างานใน 
      สถานประกอบกิจการ  แนวคิดของการพัฒนาศักยภาพคนท างานในสถานประกอบกิจการให้เป็น 
      นักพัฒนาสุขภาพและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
    ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ 
    0924310202 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงาน                   (1:0) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือส่งเสริม 

    ศักยภาพลูกจ้าง ตามบทบาทของกระทรวงแรงงาน  
  ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาบทบาทของกระทรวงแรงงานกับการเพ่ิมศักยภาพกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบ 

    กิจการ ได้แก่ การฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
    0924310203  การขับเคลื่อนชุดความรู้สุขภาพในสถานประกอบกิจการ          (1:0) 

วัตถุประสงค์รายวิชา  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขับเคลื่อน 

    กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบกิจการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   

    ในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพ  ตัวอย่างการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  
    ในบริบทของสถานประกอบกิจการ การประเมินสถานการณ์สุขภาพ การวางแผนในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
    และส่งเสริมสุขภาพ  การปฏิบัติการตามแผน  แนวทางการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
    และทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒ 



 

    0924310204 การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ                    (0.30:1) 
วัตถุประสงค์รายวิชา  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ แนวคิด หลักการทางทฤษฎ ี

    การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย แนวคิดของสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ หลักการ 

    ทฤษฎีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กลยุทธ์ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามประกาศ กฎบัตรออตตาวา  
    (Ottawa charter for Health Promotion) ข อ งส ถ าน ป ระก อ บ กิ จ ก า ร  ร ว ม ทั้ งบ ท บ าท แ ล ะ 
    ความรับผิดชอบของนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ  

ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิด 
    ออตตาวา (Ottawa charter for Health Promotion) 
    0924310205 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ                   (0.30:1) 
   วัตถุประสงค์รายวิชา  
   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ การด าเนินงานส่งเสริม 
    สุขภาพและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
   ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาตัวอย่างการท ากิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการจาก 
    สถานประกอบกิจการที่ด าเนินการแล้ว อาทิ ที่มา แนวคิด วิธีการด าเนินงาน ผลลัพธ์  
   ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยสู่ความส าเร็จ รวมทั้งน าเสนอและสรุป 
    ข้อมูลเพ่ือน าผลไปใช้วางแผนด าเนินการในสถานประกอบกิจการ 
    0924310206  การประเมินสถานการณ์สุขภาพ                                          (0.30:2.30) 

วัตถุประสงค์รายวิชา  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ แนวทางการประเมินสถานการณ์ 

    สุขภาพของคนท างานในสถานประกอบกิจการ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษากระบวนการประเมินสถานการณ์ ได้แก่ การเลือกข้อมูล การใช้เครื่องมือ  

     การวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปผลการประเมิน  
ฝึกปฏิบัติ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  

    และสภาพแวดล้อม แปรผลข้อมูลเพ่ือสรุปภาวะที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนท างานในสถานประกอบกิจการ      
    รวมทั้ง จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลการแก้ไขปัญหาและวางแผนการป้องกันการส่งเสริม 
    สุขภาพของคนท างานในสถานประกอบกิจการ 
    0924310207 การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา             (0.30:1.30) 
    เพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ                        

   วัตถุประสงค์รายวิชา 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการวางแผนการป้องกัน  

    การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการได้ 
 
 
 
  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓ 



 

  ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาการวางแผน การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 

    ฝึกปฏิบัติ เขียนโครงการเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพเป็น 
    ข้อมูลน าเข้า ได้แก่ ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพ ข้อมูลจากห้องพยาบาล ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในสถาน 
    ประกอบกิจการ เป็นต้น 
    0924310208  แผนปฏิบัติการ (Implementation)                              (0.30:1.30) 

วัตถุประสงค์รายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะตามหลักการการบริหาร 

    จัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย หลักการการบริหารจัดการโครงการ การมีส่วนร่วม กระบวนการ 

    การเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีและการท างานเป็นทีม  
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ 

    ตามแผน การตรวจสอบความคืบหน้าและการปรับปรุงเพ่ือการประเมินกระบวนการในการบริหาร 
    จัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม  
    0924310209  การประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ           (0.30:1.30) 
    ในสถานประกอบกิจการ                    

   วัตถุประสงค์รายวิชา  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการประเมินผลลัพธ์ของ 

    การด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพคนท างานในสถานประกอบกิจการ 
  ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) ตามรปูแบบ  

    การประเมินผลแบบซิพพ์ (CIPP Model) ได้แก่ ประเมนิสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน 
    และผลลัพธ์  

     ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) ตามรูปแบบการประเมิน       
    ผลแบบซิพพ์ (CIPP Model) เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ  
    0924310210  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ    (0.30:1.30) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็น 

     นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ  
  ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาองค์ความรู้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ   

    ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์  การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง การสร้างเครือข่าย  
      ฝึกปฏิบัติ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง     

การสร้างเครือข่าย ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ 
    0924310211  ชุดความรู้สุขภาพเพื่อใช้ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ         (2:0) 

   วัตถุประสงค์รายวิชา  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ชุดความรู้สุขภาพใน    

    สถานประกอบกิจการ 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๔ 



 

(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด) 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

 
   ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาขอบเขตเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ชุดความรู้สุขภาพ ประกอบด้วย ชุดหุ่นดี  

     สุขภาพดี ชุดจิตสดใสใจเป็นสุข ชุดครอบครัวสดใสใส่ใจดูแล ชุดสุดยอดคุณแม่ ชุดเตรียมเกษียณอย่างมีคุณ 
    ค่าพาชีวายืนยาว ชุดพิชิตออฟฟิศซินโดรม ชุดสถานประกอบการจะก้าวไกลต้องใส่ใจสุขภาพแรงงาน 
    ต่างชาติ ชุดสถานประกอบการดีชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์บุหรี่ ชุดโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุด 
    สถานประกอบกิจการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต  

     ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนเพ่ือน าชุดความรู้สุขภาพไปใช้ในสถานประกอบกิจการ  
    0924310212  การวัดและประเมินผล                      (0:1) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
  เป็นการวัดผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินผลหลังการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี 

    และภาคปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการประเมินสถานการณ์ เขียนโครงการ ประเมินผลโครงการตามรูปแบบ  
    ซิพพ์ (CIPP Model) เลือกใช้ชุดความรู้สุขภาพส่งเสริมสุขภาพคนท างานในสถานประกอบกิจการ  
7. ผู้จัดท าหลักสูตร    

7.1 นายแพทย์บัญชา ค้าของ  รองอธิบดีกรมอนามัย 
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
7.2 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
7.3 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
7.4 นางวิชชุพร  เกตุไหม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
7.5 นางสาวทวิาวรรณ ซื่อสัตย์  นักวิชาการสาธารณสุข 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
    7.๖ นายนพพร มานะ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก 

ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
    ๗.๗ นางสาวลักขณา รุ่งเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกองทุน 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    7.๘ นางอมรศิริ ทิพย์มาลัย  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก 
ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

    ๗.๙ นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ 
ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

 
๘.  ผู้เสนอหลักสูตร 

   ลงนาม................................................................................................  
 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๕ 



 

(นายประทีป ทรงล ายอง) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(นายธวัช เบญจาทิกุล) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๙.  ผู้เห็นชอบหลักสูตร 

ลงนาม..............................................................................................  

 

1๐. ผู้อนุมัติหลักสูตร 
ลงนาม..............................................................................................  

 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๖ 


