
1 
 

 

 

ประกาศ 

วทิยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  

ที่ ๑ / ๒๕๕๗ 

เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ 

เป็นผู้มีความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                               -------------------------------------------- 

                           ตามความในข้อ ๗ (๑) แหง่ข้อบงัคบัสภาเภสชักรรม วา่ด้วยวิทยาลยัการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกอบ

หลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม สาขาการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพ สภาเภสชักรรม   ดงันัน้  วิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม (วคบท.) จงึออกประกาศเพ่ือรับสมคัรคดัเลือกเข้า

รับการฝึกอบรมเพ่ือสอบหนงัสืออนมุตัิเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสชั

กรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพ สภาเภสชักรรม  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗  

ดงัตอ่ไปนี ้
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         ๑. คณุสมบตัผิู้สมคัร 

            ๑.๑ คณุสมบตัิทัว่ไป  

                   เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมและไมมี่คณุสมบตัิต้องห้าม คือ ไมเ่คยถกูพกัใช้

ใบอนญุาต เว้นแตพ้่นกําหนดเวลาพกัใช้ใบอนญุาตมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๒ ปี หรือ ไมเ่คยถกูเพิก

ถอนใบอนญุาต   ตามระเบียบวิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย 

สภาเภสชักรรมวา่ด้วยสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๕๗  

             ๑.๒ คณุสมบตัิเฉพาะ 

                    มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพ อยา่งน้อย ๑๐ ปี  

         ๒. ผู้ มีคณุสมบตัติามข้อ ๑ ประสงค์จะสมคัร ให้ย่ืน 

             ๒.๑ ใบสมคัร ตามแบบท่ีกําหนด 

             ๒.๒ สําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

             ๒.๓ คําบรรยายวตัถปุระสงค์การเข้าฝึกอบรม  ไมเ่กิน  ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ 

             ๒.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ ไมเ่กิน ๖ เดือน จํานวน ๒ ใบ  

             ๒.๕ คา่สมคัรเป็นสมาชิกประเภทวิสามญั  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท 

             ๒.๖ คา่สมคัรเข้ารับการคดัเลือกฝึกอบรม   จํานวนเงิน  ๒๐๐  บาท 

 

             โดยสามารถสง่ทางไปรษณีย์ หรือ ย่ืนด้วยตนเอง ณ สํานกังานเลขาธิการ สภาเภสชักรรม 

อาคาร ๖ ชัน้ ๗ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ   
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             กรณีสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินคา่ลงทะเบียนสมคัร เข้าบญัชีสภาเภสชักรรม 

และแจ้งให้สํานกังานเลขาธิการ สภาเภสชักรรม ทราบทาง email หรือ Fax  ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

             ๒.๕.๑ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสขุ 

                        ช่ือบญัชี สภาเภสชักรรม เลขท่ีบญัชี 142-1-06705-6  ประเภทบญัชีออมทรัพย์   

             ๒.๕.๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสขุ 

                        ช่ือบญัชี สภาเภสชักรรม เลขท่ีบญัชี 340-2-01454-8  ประเภทบญัชีออมทรัพย์ 

             ๒.๕.๓ หมายเลขโทรศพัท์/โทรสารของสภาเภสชักรรม 

                        0 2590 1877 / 0 2590 2439  

             ๒.๕.๔ Email ของสภาเภสชักรรม pharthai@pharmacycouncil.org 

              หากมีข้อสอบถามเก่ียวกบั หลกัสตูร การสมคัรเข้าฝึกอบรม หรือเร่ืองใดท่ีเก่ียวข้อง ให้

ติดตอ่ สอบถาม ผู้ประสานงาน ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สนุทร  รองผู้ อํานวยการ  ฝ่ายวิชาการ 

             หมายเลขโทรศพัท์  0 8171 85154   

              Email : kworawit@gmail.com 

             เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้สมคัร ให้ถือวา่ผู้สมคัร แสดงเจตนาสมคัรเป็น

สมาชิกประเภทวิสามญั ของ วคบท. เพ่ือสิทธิประโยชน์การในเข้าศกึษา ฝึกอบรม การรับบริการ

ทางวิชาการ การเข้าร่วมประชมุวิชาการ ตามระเบียบวิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สขุภาพแหง่ประเทศไทย สภาเภสชักรรม วา่ด้วยสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๕๗   

         ๓. ระยะเวลา 

              ๓.๑ เปิดรับสมคัร ตัง้แตว่นัท่ี ๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๗ ถงึวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

mailto:pharthai@pharmacycouncil.org�
mailto:kworawit@gmail.com�


4 
 

             ๓.๒ ประกาศผลการคดัเลือก  ภายในวนัท่ี  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

             ๓.๓ เร่ิมการฝึกอบรม วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๕๗ 

         ๔. เกณฑ์การคดัเลือก และจํานวน 

             พิจารณาจากประวตัิการปฏิบติังาน  ผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ คําบรรยาย

วตัถปุระสงค์การเข้าฝึกอบรม  จํานวนประมาณ  ๕๐ คน 

         ๕. วิชาท่ีเปิดฝึกอบรมเพ่ือความชํานาญงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามหมวดท่ี ๔ หลกัสตูรการ

ฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสขุภาพ สภาเภสชักรรม ในภาคการศกึษาท่ี ๑ ประกอบด้วย 

              ๕.๑ ความชํานาญด้านการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือ คุ้มครองผู้บริโภค  ๑๒ หน่วยกิต 

              ๕.๒ ความชํานาญด้านการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคในชมุชน  ๑๒ หน่วยกิต 

            สําหรับอีก ๒ วิชา วา่ด้วย ความชํานาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพ่ือคุ้มครอง

ผู้บริโภค และวิชาวา่ด้วย ความชํานาญด้านการวิเคราะห์การจดัการความเสี่ยงในงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค จะเปิดให้เลือกฝึกอบรมในระยะตอ่ไป 

         ๖. เง่ือนไขการเข้าฝึกอบรม 

               ๖.๑ ผู้ เข้าฝึกอบรม ต้องทําการลงทะเบียนเข้าศกึษากบั วคบท.ก่อนท่ีจะเข้าศกึษา

ฝึกอบรมวิชาท่ีเปิดในหลกัสตูร 

                      การฝึกอบรม ใน ๑ ปีการศกึษา แบง่เป็น ๒ ภาคการศกึษา 

              ๖.๒  ผู้ เข้าฝึกอบรม สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมในหมวดท่ี ๔  ท่ีเปิดได้ตามท่ี

เห็นเหมาะสม ไมน้่อยกวา่ ๒๐ หน่วยกิต  

 



5 
 

 

              ๖.๓ ผู้ เข้าฝึกอบรม จะต้องเข้าร่วมประชมุทางวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สขุภาพท่ี วคบท. จดัขึน้ไมน้่อยกวา่ปีละ ๑ ครัง้  

               ๖.๔  การสิน้สดุสภาพการศกึษาตามหลกัสตูรนี ้เกิดขึน้เม่ือไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ

การศกึษาท่ี วคบท.กําหนด ซึง่วิทยาลยัเห็นวา่เป็นอปุสรรคตอ่โอกาสสําเร็จการศกึษา หรือไม่

สามารถศกึษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในหลกัสตูรให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลา ๘  ปี  

               ๖.๕ วคบท.จะทําการประเมินติดตามผู้ ท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูร อยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

โดยประเมินในด้านผลสําเร็จของการฝึกอบรม  

                ๖.๖ วคบท.จะช่วยเหลือ สนบัสนนุด้านวิชาการและเงินทนุ ให้ผู้ เข้าฝึกอบรม  มี

ผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีระบบประเมินผลงานวิจยัแบบ peer review เพ่ือให้มี

คณุสมบตัิเข้าสอบรับหนงัสืออนมุตัิ                             

               ๖.๗ ให้มีการประเมินผลรวบยอดหลงัจากสิน้สดุจากการฝึกอบรมทัง้หลกัสตูร โดยการ

สอบข้อเขียนและสอบปากเปลา่ และ/หรือวิธีการอ่ืน โดยคณะอนกุรรมการสอบเพ่ือรับรองผู้ มี

ความรู้และความชํานาญในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพซึง่สภาเภสชักรรมแตง่ตัง้ให้

เป็นผู้ดําเนินการสอบ  

               ๖.๘ ผู้ เข้าฝึกอบรม ท่ีไมผ่่านการประเมินผลรวบยอดให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินได้อีก

ภายใน ๔ ปี ตามช่วงเวลาท่ี วคบท. กําหนด 

                ๖.๙  ผู้ ท่ีอยูร่ะหวา่งการถกูลงโทษพกัใช้หรือ เพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ เภสชั

กรรม ไมมี่สทิธิขอรับหนงัสอือนมุตั ิ

 

         ๗. วิธีการฝึกอบรม 
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              ผู้ เข้าฝึกอบรม จะได้รับการปรับฐานความรู้ เข้าร่วมการสมัมนา เข้าร่วมประชมุวิชาการ 

และการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอด  ท่ี วคบท. จดัขึน้  รวมไมเ่กิน ๑๐ วนั โดย วคบท. 

จะมีหนงัสือเชิญเข้าร่วม แตล่ะครัง้ไมเ่กิน ๓ วนั            

             การฝึกอบรม จะเน้นฝึกปฏิบตัิในฐานท่ีตัง้ของผู้ เข้าฝึกอบรม  ใช้ระบบสารสนเทศในการ

สมัมนา การมอบหมายงาน การสง่งานท่ีมอบหมาย การปรึกษางานกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา                 

         ๘. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดหลกัสตูร 

              วิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท  รวม ๒ วิชา  เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

                                                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๑๖    มิถนุายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                                                   

                                                             (ภก.รศ.ดร. วิทยา  กลุสมบรูณ์) 

                                                                          ผู้ อํานวยการ 

                                      วิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแหง่ประเทศไทย  

                                                                         สภาเภสชักรรม         


