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ประกาศ 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  

ที่ ๓ / ๒๕๕๗ 

เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ 

เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเตมิ 

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

                           ตามท่ีวิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย สภา

เภสชักรรม (วคบท.) ได้ออกประกาศเพือ่รับสมคัรคดัเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสอบหนงัสือ

อนมุตัิเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสขุภาพ สภาเภสชักรรม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๗

และได้ประกาศผลการคดัเลือกในวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โดยให้มีการรายงานตวัและจดั

ปฐมนิเทศผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าฝึกอบรมจ านวน ๒๘ คน ในวนัท่ี ๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๗ นัน้ 

ปรากฏว่า มีผู้สละสิทธิ ๑ ราย และไม่ได้มารายงานตวั ๑ ราย โดยไม่ได้แจ้งเหตขุดัข้อง  ในวนันี ้
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คณะกรรมการบริหาร วคบท. จงึมีมติให้ประกาศรับสมคัรเพิม่เติมเพ่ือทดแทนผู้ ท่ีสละสิทธิและไม่

ได้มารายงานตวั โดยเร่งด่วนเพ่ือให้ทนัการเปิดภาคการศกึษาในวนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ

อาจเพิม่ได้อีกไม่เกิน ๕ คน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

         ๑. คณุสมบตัิผู้สมคัร 

            ๑.๑ คณุสมบตัิทัว่ไป  

                   เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมและไม่มีคณุสมบตัิต้องห้าม คือ ไม่เคยถกูพกัใช้

ใบอนญุาต เว้นแต่พ้นก าหนดเวลาพกัใช้ใบอนญุาตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ไม่เคยถกูเพกิ

ถอนใบอนญุาต   ตามระเบียบวิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย 

สภาเภสชักรรมว่าด้วยสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๕๗  

             ๑.๒ คณุสมบตัิเฉพาะ 

                    มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพ อย่างน้อย ๑๐ ปี  

         ๒. ผู้ มีคณุสมบตัิตามข้อ ๑ ประสงค์จะสมคัร ให้ย่ืน 

             ๒.๑ ใบสมคัร ตามแบบท่ีก าหนด 

             ๒.๒ ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

             ๒.๓ ค าบรรยายวตัถปุระสงค์การเข้าฝึกอบรม  ไม่เกิน  ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ 

             ๒.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ ใบ  

             ๒.๕ ค่าสมคัรเป็นสมาชิกประเภทวิสามญั  จ านวนเงิน  ๕๐๐  บาท 

             ๒.๖ ค่าสมคัรเข้ารับการคดัเลือกฝึกอบรม   จ านวนเงิน  ๒๐๐  บาท 
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             โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือ ย่ืนด้วยตนเอง ณ ส านกังานวิทยาลยัการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม อาคารนวตักรรม ชัน้ ๒ คณะเภสชั

ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือทางอีเมล์  cphcp.th@gmail.com 

             กรณีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนสมคัร เข้าบญัชี

สภาเภสชักรรม และแจ้งให้ส านกังานเลขาธิการ สภาเภสชักรรม ทราบทาง email หรือ Fax  ดงั

รายละเอียดต่อไปนี ้

             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

ติดต่อ สอบถาม ผู้ประสานงาน ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สนุทร  รองผู้อ านวยการ  ฝ่ายวิชาการ 

             หมายเลขโทรศพัท์  0 8171 85154   

              Email : kworawit@gmail.com 

             เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สมคัร ให้ถือว่าผู้สมคัร แสดงเจตนาสมคัรเป็น

สมาชิกประเภทวิสามญั ของ วคบท. เพื่อสิทธิประโยชน์การในเข้าศกึษา ฝึกอบรม การรับบริการ

mailto:pharthai@pharmacycouncil.org
mailto:kworawit@gmail.com
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ทางวิชาการ การเข้าร่วมประชมุวิชาการ ตามระเบียบวิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สขุภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม ว่าด้วยสมาชิก  พ.ศ. ๒๕๕๗   

         ๓. ระยะเวลา 

              ๓.๑ เปิดรับสมคัร ตัง้แต่วนัท่ี ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

             ๓.๒ ให้ผู้สมคัรเพิ่มเติมสอบสมัภาษณ์  ในวนัท่ี  ๘  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ตัง้แต่เวลา  

                     ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป  ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ ใกล้แยกสามย่าน  

                     กรุงเทพมหานคร   

                      ผู้ไม่มาสอบสมัภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ 

              ๓.๓ ประกาศผลกาคดัเลือกเพิม่เติม ไม่เกินวนัท่ี  ๑๒  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

         ๔. เกณฑ์การคดัเลือก  

             พจิารณาจากประวตัิการปฏิบตัิงาน  ผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ ค าบรรยาย

วตัถปุระสงค์การเข้าฝึกอบรม และผลการสอบสมัภาษณ์   

         ๕. วิชาท่ีเปิดฝึกอบรมเพ่ือความช านาญงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามหมวดท่ี ๔ หลกัสตูรการ

ฝึกอบรมเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสขุภาพ สภาเภสชักรรม ในภาคการศกึษาท่ี ๑ ประกอบด้วย 

              ๕.๑ ความช านาญด้านการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือ คุ้มครองผู้บริโภค  ๑๒ หน่วยกิต 

              ๕.๒ ความช านาญด้านทางระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  ๑๒ หน่วยกิต 

               ๕.๓ ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ๑๐ หน่วย 

                      กิต 
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            ส าหรับวิชา ว่าด้วย ความช านาญด้านการวิเคราะห์การจดัการความเส่ียงในงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคและวิชา ว่าด้วย ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชมุชน จะเปิดให้เลือก

ฝึกอบรมในระยะต่อไป 

         ๖. เง่ือนไขการเข้าฝึกอบรม 

               ๖.๑ ผู้ เข้าฝึกอบรม ต้องท าการลงทะเบียนเข้าศกึษากบั วคบท.ก่อนท่ีจะเข้าศกึษา

ฝึกอบรมวิชาท่ีเปิดในหลกัสตูร 

                      การฝึกอบรม ใน ๑ ปีการศกึษา แบ่งเป็น ๒ ภาคการศกึษา 

              ๖.๒  ผู้ เข้าฝึกอบรม สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมในหมวดท่ี ๔  ท่ีเปิดได้ตามท่ี

เห็นเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต  

              ๖.๓ ผู้ เข้าฝึกอบรม จะต้องเข้าร่วมประชมุทางวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ

สขุภาพท่ี วคบท. จดัขึน้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครัง้  

               ๖.๔  การสิน้สดุสภาพการศกึษาตามหลกัสตูรนี ้เกิดขึน้เม่ือไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ

การศกึษาท่ี วคบท.ก าหนด ซึง่วิทยาลยัเห็นว่าเป็นอปุสรรคต่อโอกาสส าเร็จการศกึษา หรือไม่

สามารถศกึษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลกัสตูรให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลา ๘  ปี  

               ๖.๕ วคบท.จะท าการประเมินติดตามผู้ ท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูร อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

โดยประเมินในด้านผลส าเร็จของการฝึกอบรม  

                ๖.๖ วคบท.จะช่วยเหลือ สนบัสนนุด้านวิชาการและเงินทนุ ให้ผู้ เข้าฝึกอบรม  มี

ผลงานวิจยัตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีระบบประเมินผลงานวิจยัแบบ peer review เพ่ือให้มี

คณุสมบตัิเข้าสอบรับหนงัสืออนมุตัิ                             

               ๖.๗ ให้มีการประเมินผลรวบยอดหลงัจากสิน้สดุจากการฝึกอบรมทัง้หลกัสตูร โดยการ

สอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า และ/หรือวิธีการอ่ืน โดยคณะอนกุรรมการสอบเพ่ือรับรองผู้ มี
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ความรู้และความช านาญในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพซึง่สภาเภสชักรรมแต่งตัง้ให้

เป็นผู้ด าเนินการสอบ  

               ๖.๘ ผู้ เข้าฝึกอบรม ท่ีไม่ผ่านการประเมินผลรวบยอดให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินได้อีก

ภายใน ๔ ปี ตามช่วงเวลาท่ี วคบท. ก าหนด 

                ๖.๙  ผู้ ท่ีอยู่ระหว่างการถกูลงโทษพกัใช้หรือ เพกิถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ เภสชั

กรรม ไม่มีสิทธิขอรับหนงัสืออนมุตัิ 

         ๗. วิธีการฝึกอบรม 

              ผู้ เข้าฝึกอบรม จะได้รับการปรับฐานความรู้ เข้าร่วมการสมัมนา เข้าร่วมประชมุวิชาการ 

และการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอด  ท่ี วคบท. จดัขึน้  รวมไม่เกิน ๑๐ วนั โดย วคบท. 

จะมีหนงัสือเชิญเข้าร่วม แต่ละครัง้ไม่เกิน ๓ วนั            

             การฝึกอบรม จะเน้นฝึกปฏิบตัิในฐานท่ีตัง้ของผู้ เข้าฝึกอบรม  ใช้ระบบสารสนเทศในการ

สมัมนา การมอบหมายงาน การส่งงานท่ีมอบหมาย การปรึกษางานกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา                 

         ๘. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดหลกัสตูร 

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

                                                  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒  กนัยาบน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                                                                                

                                                         (ภก.รศ.ดร. วิทยา  กลุสมบรูณ์) 

                                                                     ผู้อ านวยการ 

                     วิทยาลยัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสชักรรม                            


