ประกาศ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพแห่ งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
ที่ ๓ / ๒๕๕๗
เรื่ อง การรั บสมัครคัดเลือกเข้ ารั บการฝึ กอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ
เป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
-------------------------------------------ตามที่วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภา
เภสัชกรรม (วคบท.) ได้ ออกประกาศเพือ่ รับสมัครคัดเลือกเข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อสอบหนังสือ
อนุมตั ิเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๗
และได้ ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ มีการรายงานตัวและจัด
ปฐมนิเทศผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าฝึ กอบรมจานวน ๒๘ คน ในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ นัน้
ปรากฏว่า มีผ้ สู ละสิทธิ ๑ ราย และไม่ได้ มารายงานตัว ๑ ราย โดยไม่ได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ อง ในวันนี ้
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คณะกรรมการบริหาร วคบท. จึงมีมติให้ ประกาศรับสมัครเพิม่ เติมเพื่อทดแทนผู้ที่สละสิทธิและไม่
ได้ มารายงานตัว โดยเร่งด่วนเพื่อให้ ทนั การเปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ
อาจเพิม่ ได้ อีกไม่เกิน ๕ คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. คุณสมบัติผ้ สู มัคร
๑.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ าม คือ ไม่เคยถูกพักใช้
ใบอนุญาต เว้ นแต่พ้นกาหนดเวลาพักใช้ ใบอนุญาตมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรื อ ไม่เคยถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต ตามระเบียบวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
สภาเภสัชกรรมว่าด้ วยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพ อย่างน้ อย ๑๐ ปี
๒. ผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๑ ประสงค์จะสมัคร ให้ ยื่น
๒.๑ ใบสมัคร ตามแบบที่กาหนด
๒.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๒.๓ คาบรรยายวัตถุประสงค์การเข้ าฝึ กอบรม ไม่เกิน ๒ หน้ ากระดาษเอ ๔
๒.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ ใบ
๒.๕ ค่าสมัครเป็ นสมาชิกประเภทวิสามัญ จานวนเงิน ๕๐๐ บาท
๒.๖ ค่าสมัครเข้ ารับการคัดเลือกฝึ กอบรม จานวนเงิน ๒๐๐ บาท

2

โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรื อ ยื่นด้ วยตนเอง ณ สานักงานวิทยาลัยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม อาคารนวัตกรรม ชัน้ ๒ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรื อทางอีเมล์

cphcp.th@gmail.com

กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรื อทางอีเมล์ ให้ โอนเงินค่าลงทะเบียนสมัคร เข้ าบัญชี
สภาเภสัชกรรม และแจ้ งให้ สานักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ทราบทาง email หรื อ Fax ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
๒.๕.๑ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บญ
ั ชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
๒.๕.๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข
ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บญ
ั ชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
๒.๕.๓ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารของสภาเภสัชกรรม
0 2590 1877 / 0 2590 2439
๒.๕.๔ Email ของสภาเภสัชกรรม pharthai@pharmacycouncil.org
หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับ หลักสูตร การสมัครเข้ าฝึ กอบรม หรื อเรื่ องใดที่เกี่ยวข้ อง ให้
ติดต่อ สอบถาม ผู้ประสานงาน ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สนุ ทร รองผู้อานวยการ ฝ่ ายวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์

0 8171 85154

Email : kworawit@gmail.com

เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ สู มัคร ให้ ถือว่าผู้สมัคร แสดงเจตนาสมัครเป็ น
สมาชิกประเภทวิสามัญ ของ วคบท. เพื่อสิทธิประโยชน์การในเข้ าศึกษา ฝึ กอบรม การรับบริการ
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ทางวิชาการ การเข้ าร่วมประชุมวิชาการ ตามระเบียบวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและ
สุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ว่าด้ วยสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ระยะเวลา
๓.๑ เปิ ดรับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒ ให้ ผ้ สู มัครเพิ่มเติมสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตังแต่
้ เวลา
๑๓.๐๐ น เป็ นต้ นไป ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ ใกล้ แยกสามย่าน
กรุงเทพมหานคร
ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ
๓.๓ ประกาศผลกาคัดเลือกเพิม่ เติม ไม่เกินวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากประวัติการปฏิบตั ิงาน ผลงานด้ านการคุ้มครองผู้บริโภค และ คาบรรยาย
วัตถุประสงค์การเข้ าฝึ กอบรม และผลการสอบสัมภาษณ์
๕. วิชาที่เปิ ดฝึ กอบรมเพื่อความชานาญงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามหมวดที่ ๔ หลักสูตรการ
ฝึ กอบรมเป็ นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ในภาคการศึกษาที่ ๑ ประกอบด้ วย
๕.๑ ความชานาญด้ านการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อ คุ้มครองผู้บริโภค ๑๒ หน่วยกิต
๕.๒ ความชานาญด้ านทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ๑๒ หน่วยกิต
๕.๓ ความชานาญด้ านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ๑๐ หน่วย
กิต
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สาหรับวิชา ว่าด้ วย ความชานาญด้ านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและวิชา ว่าด้ วย ความชานาญด้ านการทางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน จะเปิ ดให้ เลือก
ฝึ กอบรมในระยะต่อไป
๖. เงื่อนไขการเข้ าฝึ กอบรม
๖.๑ ผู้เข้ าฝึ กอบรม ต้ องทาการลงทะเบียนเข้ าศึกษากับ วคบท.ก่อนที่จะเข้ าศึกษา
ฝึ กอบรมวิชาที่เปิ ดในหลักสูตร
การฝึ กอบรม ใน ๑ ปี การศึกษา แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษา
๖.๒ ผู้เข้ าฝึ กอบรม สามารถเลือกลงทะเบียนเข้ าฝึ กอบรมในหมวดที่ ๔ ที่เปิ ดได้ ตามที่
เห็นเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
๖.๓ ผู้เข้ าฝึ กอบรม จะต้ องเข้ าร่วมประชุมทางวิชาการด้ านคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและ
สุขภาพที่ วคบท. จัดขึ ้นไม่น้อยกว่าปี ละ ๑ ครัง้
๖.๔ การสิ ้นสุดสภาพการศึกษาตามหลักสูตรนี ้ เกิดขึ ้นเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
การศึกษาที่ วคบท.กาหนด ซึง่ วิทยาลัยเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อโอกาสสาเร็จการศึกษา หรื อไม่
สามารถศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตรให้ แล้ วเสร็จได้ ในระยะเวลา ๘ ปี
๖.๕ วคบท.จะทาการประเมินติดตามผู้ที่เข้ าศึกษาในหลักสูตร อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
โดยประเมินในด้ านผลสาเร็จของการฝึ กอบรม
๖.๖ วคบท.จะช่วยเหลือ สนับสนุนด้ านวิชาการและเงินทุน ให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรม มี
ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่มีระบบประเมินผลงานวิจยั แบบ peer review เพื่อให้ มี
คุณสมบัติเข้ าสอบรับหนังสืออนุมตั ิ
๖.๗ ให้ มีการประเมินผลรวบยอดหลังจากสิ ้นสุดจากการฝึ กอบรมทังหลั
้ กสูตร โดยการ
สอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่า และ/หรื อวิธีการอื่น โดยคณะอนุกรรมการสอบเพื่อรับรองผู้มี
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ความรู้และความชานาญในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพซึง่ สภาเภสัชกรรมแต่งตังให้
้
เป็ นผู้ดาเนินการสอบ
๖.๘ ผู้เข้ าฝึ กอบรม ที่ไม่ผ่านการประเมินผลรวบยอดให้ มีสิทธิเข้ ารับการประเมินได้ อีก
ภายใน ๔ ปี ตามช่วงเวลาที่ วคบท. กาหนด
๖.๙ ผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษพักใช้ หรื อ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เภสัช
กรรม ไม่มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมตั ิ
๗. วิธีการฝึ กอบรม
ผู้เข้ าฝึ กอบรม จะได้ รับการปรับฐานความรู้ เข้ าร่วมการสัมมนา เข้ าร่วมประชุมวิชาการ
และการเตรี ยมความพร้ อมในการสอบรวบยอด ที่ วคบท. จัดขึ ้น รวมไม่เกิน ๑๐ วัน โดย วคบท.
จะมีหนังสือเชิญเข้ าร่ วม แต่ละครัง้ ไม่เกิน ๓ วัน
การฝึ กอบรม จะเน้ นฝึ กปฏิบตั ิในฐานที่ตงของผู
ั้
้ เข้ าฝึ กอบรม ใช้ ระบบสารสนเทศในการ
สัมมนา การมอบหมายงาน การส่งงานที่มอบหมาย การปรึกษางานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๘. ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ตลอดหลักสูตร
วิชาละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ วิชา เป็ นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยาบน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ภก.รศ.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์)
ผู้อานวยการ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
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