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วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  



ค าน า 
 

การเข้าศึกษาเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติในหลักสูตรการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมขั้นสูง สาขาคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ในรุ่นน้ีถือเป็นรุ่นแรกของ วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาแลัสุขภาพ (วคบท).
แต่หาก นับเภสัชกรที่ได้สอบหนังสืออนุมัติโดยไม่ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ เป็นรุ่นแรก รวม 19 คน เภสัช
กรที่เข้าศึกษาในรุ่นน้ี ถือเป็นรุ่นที่ 2 

ในรุ่นน้ี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแจ้งตอบรับเข้าศึกษาต่อ มีรวม 28 คน มาจากกระทรวงสาธารณสุข 
25 คน จากมหาวิทยาลัย 2 คน และ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1 คน 
เป็นเภสัชกร กระจายตามภาคต่างๆโดยนับรวมอาจารย์ 2 คนด้วย มีจ านวนตามรายภาคดังนี้ 

1) ภาคเหนือ 11 คน 
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน 
3) ภาคกลาง 4 คน 
4) ภาคใต้ 1 คน 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ท างานอย่างเข้มแข็งเพื่อเตรียมงานทั้งด้านวิชาการ การบริหาร 
และการสนับสนุน จนสามารถเปิดท าการฝึกอบรมได้ส าเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเภสัช
กรที่ได้หนังสืออนุมัติรุ่นแรก คณาจารย์และเภสัชกรผู้เช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง 

ในฐานะผู้อ านวยการ วคบทฺ ผมขอขอบคุณ รองฯผู้อ านวยการทั้งสามท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมกัน
ด าเนินงานและผลักดันการเปิดอบรมจนส าเร็จ จึงหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ จะได้ตั้งใจ
ศึกษาเพื่อสามารถแสดงความเช่ือมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งประชาชน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ สหสาขา ในทักษะ
วิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา 

ขออวยพรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านประสบความส าเร็จในการศึกษาและการสอบหนังสืออนุมัติ 
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมขั้นสูง สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อประชาชนและวิชาชีพของพวกเราต่อไป 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

 



ก าหนดการ 

ปฐมนิเทศหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ   

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 

วันที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

12.45-13.00 น. รายงานตัวและลงทะเบียน ผู้รับการฝึกอบรมฯ 

13.00-13.15 เปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

โดย รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม 

13.15-14.00 ชี้แจงการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯ 

โดย รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์   ผู้อ านวยการ วคบท. 

     ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร      รองผู้อ านวยการ วคบท./ประธานหลักสูตรฯ (ส่วนสถาบันหลัก) 

14.00-15.00 แนะน ารายวิชาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯ 

 1) ความช านาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

 โดย ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 2) ความช านาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 โดย ดร.ภญ.รุ่งทิวา หม่ืนปา โรงพยาบาลล าปาง 

 3) ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

 โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

  รศ.ดร.ภญ.นุศราพร  เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4) ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 

 โดย ดร.ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

15.00-15.30 การประเมินผลส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติ และการสนับสนนุทนุฝึกอบรม 

โดย   ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ  รองผู้อ านวยการ วคบท./ประธานหลักสูตรฯ (ส่วนสถาบันสมทบ) 
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1 

 

ปฏิทินการศกึษา 

หลักสตูรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสอือนุมัติ 

ปีการศกึษา  2557 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

2 กันยายน 57 ปฐมนิเทศหลักสูตรการฝกึอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติ 

3 – 20 กันยายน 57  ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 

1 ตุลาคม 2557 เปิดภาคการศึกษาที ่1 

1 ตุลาคม 57 – 31 มกราคม 58 การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที ่1 

10 กุมภาพันธ์ 58 วันสุดท้ายของการสง่ผลงานการศึกษารายวิชาฉบับสมบูรณ์ 

20 กุมภาพันธ์ 58 วันสุดท้ายของการสง่ผลประเมินรายวิชา 

28 กุมภาพันธ์ 58 ประกาศผลการศึกษา 

6 - 13 มีนาคม 58 รับใบรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

3 – 20 มกราคม 58  ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 

1 กุมภาพันธ์ 58 เปิดภาคการศึกษาที ่2 

1 กุมภาพันธ์ 58 – 31 พฤษภาคม 58 การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที ่2 

10 มิถุนายน 58 วันสุดท้ายของการสง่ผลงานการศึกษารายวิชาฉบับสมบูรณ์ 

20 มิถุนายน 58 วันสุดท้ายของการสง่ผลประเมินรายวิชา 

28 มิถุนายน 58 ประกาศผลการศึกษา 

3 - 10 กรกฎาคม 58 รับใบรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 



2 

 

ปฏิทินการสอบหนังสอือนุมัต ิ

ปี พ.ศ. 2558 
 

1 - 15 กรกฎาคม 58 สมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนมุัต ิ

16 กรกฎาคม 58 ประกาศผลการสมัครสอบ 

20 กรกฎาคม 58 สอบข้อเขียนเพื่อขอรับหนังสืออนมุัต ิ

30 กรกฎาคม 58 ประกาศผลการสอบข้อเขียน 

3 สิงหาคม 58 สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับหนังสืออนมุัต ิ

14 สิงหาคม 58 ประกาศผลผู้ได้รบัหนงัสืออนุมัต ิ

8 ธันวาคม 58 รับหนังสืออนุมัติ และประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

 



3 

 

ปฏิทินการคดัเลอืกผูเ้ข้าอบรม  

ปีการศกึษา 2558 
 

1 – 30 มิถุนายน 58 เปิดรบัสมัคร นคบส. รุ่นที่ 2 

1 กรกฎาคม 58 ประกาศผู้มสีิทธิสอบ 

10 กรกฎาคม  58 สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา นคบส. รุ่นที่ 2 

25 กรกฎาคม  58 ประกาศผลการคัดเลือก 

 



 

4 
 

หลักสตูรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

สภาเภสัชกรรม 
Board Certified in Pharmaceutical and Health Consumer Protection Training Program 

The Pharmacy Council of Thailand 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

 

ภาษาไทย  การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ Board Certified in Pharmaceutical and Health Consumer Protection 

Training Program 
 

2. ชื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 
 

      ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
    วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
   ช่ือย่อ ว.ภ. (คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ) 
 

     ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Board of the College of Pharmaceutical and Health Consumer       
Protection of Thailand 

   ช่ือย่อ   B.PHCP 
 
3.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม 
  
 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ1 เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์

ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ อาทิ นิติศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย 
ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ  เพื่อให้เภสัชกรที่
ท างานด้านนี้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในการก ากับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 และบริการสุขภาพ 
                                                             
1 “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ” หมายถึง การปกป้องสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ การสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรมจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ ทั้งน้ีโดยใช้องค์
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทางเภสัชศาสตร์บูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาอ่ืน (ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วย
วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.2554)  
2 “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความว่า อาหาร ยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษที่ใช้ในทางการแพทย์  
เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสิ่งอ่ืนใดที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้
ตามที่แพทยสภาก าหนด (ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549  หมวด 1 ข้อ 4) 
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ตั้งแต่การคัดเลือก การผลิตและน าเข้า การจัดหา การกระจายและการใช้อย่างสมเหตุผล รวมถึงการเฝ้า
ติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชนโดย
ค านึงถึงระบบบริการสุขภาพ  มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งระดับประเทศและสากล  โดยสภาพ
ความเช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องที่ซับซ้อนน้ี ต้องการความเช่ียวชาญของบุคคลากรเพื่อการแก้ไขปัญหา เภสัชกรต้อง
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน
ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ 
 
5. เป้าประสงค์ของหลักสูตร 

5.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูง ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีของผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นผู้มีความรู้ความช านาญสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพบน
พื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย 

5.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และการใช้บริการสุขภาพ ของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและคุ้มค่าในการบริโภค  
รวมทั้งร่วมสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนในการคุ้มครองตนเองและชุมชน 

5.3 เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  
   

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีจริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและสุขภาพ ด้านหนึ่งด้านใด ดังต่อไปนี้ 
6.1 สามารถวิเคราะห์สภาพ สถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดยุทธศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติ 

การด าเนินงาน การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงนโยบาย (Policy) 
ระบบ กฎหมาย และการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6.2 สามารถวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ด้านยาและสุขภาพเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา โดยประยุกต์องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ระบาดวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

6.3 สามารถด าเนินการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน (Community empowerment) ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาจากการบริโภค และการคุ้มครองตนเองและชุมชน โดยใช้องค์
ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

6.4  สามารถวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (Law and 
Regulation) ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

7.1 คุณสมบัติ  
7.1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศวิทยาลยัฯ 
7.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  7.1.2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

และมีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพอย่างน้อย 
2 ปี ก่อนเข้ารับการอบรม  



 

6 
 

 7.1.2.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช - 
                                กรรม และมีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
                                อย่างน้อย 10 ปี ก่อนเข้ารับการอบรม  
7.2 วิธีการคัดเลือก 
      สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์โดยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่ง

ประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ตามประกาศ3 ของวิทยาลัยฯ 
7.3 สถานภาพ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะมีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญของวิทยาลัยฯ 
 
8. โครงสร้างหลักสูตร 

8.1   หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร ระยะเวลาหลักสูตร  4  ปี   
  หลักสูตรการฝึกอบรมมีจ านวนหน่วยกิตรวมเท่ากับ 129 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

8.1.1 ภาคทฤษฏี  จ านวน    10   หน่วยกิต 
8.1.2 ภาคปฏิบัติการ จ านวน 8 หน่วยกิต  
8.1.3 ภาคฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จ านวน 111 หน่วยกิต 

- การฝึกปฏิบัติเพื่อทักษะเฉพาะ จ านวน 21 หน่วยกิต 
- กา รฝึ กป ฏิบั ติ เ พื่ อ คว ามช าน าญ ใน งาน คุ้ มคร อง ผู้ บ ริ โ ภค  จ าน วน 

58  หน่วยกิต 
- การปฏิบัติการวิจัยเพื่อความเช่ียวชาญ จ านวน   32   หน่วยกิต 

หลักเกณฑ์ในการเทียบจ านวนช่ัวโมงเป็นจ านวนหน่วยกิตในแต่ละลักษณะของกิจกรรมตาม
หลักสูตร อนุโลมโดยใช้เกณฑ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และก าหนดให้ระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร 1 ปี เท่ากับ 30 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ มี
ระยะเวลาการ อบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง4 

 

8.2   หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติ 
ให้ก าหนดตามความถนัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 
9. วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย5  

มีหน้าที่ 
9.1 ด าเนินการรับสมัคร จัดระบบการดูแลติดตามผลการศึกษา จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา

ทักษะด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ท าการตรวจสอบและประเมินเพื่อเสนอให้สภาเภสัชกรรม
รับรองสถาบันฝึกอบรม  

                                                             
3 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.
2553 ข้อ 15 (1)  
4 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเภสัชกรรม ของ
สถาบันที่ท าการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2543  ข้อ 3 (1)   
5 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.
2553 ข้อ 7 
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9.2 พัฒนาและก ากับดูแลมาตรฐานของสถาบันฝึกอบรม ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่สามารถ
นับเป็นหน่วยกิตเพื่อเข้าสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร  

9.3 ด าเนินการจัดสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญ ในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมก าหนด   

9.4 รับผิดชอบจัดท าวารสารวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาวิชาการใน
ด้านน้ี 
 
10. สถาบันฝึกอบรม  

สภาเภสัชกรรมมีอ านาจประกาศให้สถาบันการศึกษา และหน่วยราชการ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีศักยภาพในการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯและพัฒนาทักษะการท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
สุขภาพให้เป็นสถาบันฝึกอบรม ซึ่งท าหน้าที่ให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  

ในระยะเริ่มต้นให้สภาเภสัชกรรมและวิทยาลัยฯ มีหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา 
และหน่วยราชการ ที่มีศักยภาพในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯ หรือพัฒนาเป็น “สถาบันฝึกอบรม” ตามข้อบังคับสภา
เภสัชกรรม6 

 
11. หมวดวิชาของการฝึกอบรม        
       11.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร     

หมวดที่ 1 วิชาบังคับ 10  หน่วยกิต 
หมวดที่ 2 วิชาเลือกวิชาชีพ 8   หน่วยกิต 
หมวดที่ 3 การฝกึปฏิบัตเิพื่อทกัษะเฉพาะ 21       หน่วยกิต 
หมวดที่ 4 การฝกึปฏิบัตเิพื่อความเช่ียวชาญในงาน 
                คุ้มครองผูบ้รโิภค 

58  หน่วยกิต 
 

หมวดที่ 5 การปฏิบัติการวิจัย  32       หน่วยกิต 
                              รวม 129  หน่วยกิต 

 

       11.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติ 
      ให้เลือกจากหมวดที่ 4   ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
 
12.  รายละเอียดของหลักสูตร 
       การนับช่ัวโมงอิงตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)     

- 1 หน่วยกิตช่ัวโมงบรรยาย ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา (ในระบบ 2 ภาคการศึกษา) 
- 1 หน่วยกิตช่ัวโมงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
- 1 หน่วยกิตการฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
- การฝึกปฏิบัติงาน 1 วัน  = 7 ช่ัวโมง ดังนั้น 1 สัปดาห์ (5 วัน) ฝึกรวม 35 ช่ัวโมง 

                                                             
6 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2546 ข้อ 5 



 

8 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของหลักสูตร 
 

รายละเอียดวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ฝึกปฏิบัติงาน 

หมวดท่ี 1: วิชาบังคับ (10 หน่วยกิต) 
100182 บูรณาการชุดประสบการณ์คุ้มครองผู้บริโภค  
100122 การประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
100121 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
100141 หลักระบาดวิทยาและการจัดการความเสี่ยงเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภค  

 
3 (2-1-2) 
3 (2-1-2) 

 
2 (1-1-2) 

 
2 (1-1-2) 

90 
30 
30 
 

15 
 

15 

120 
30 
30 
 

30 
 

30 

- 
- 
- 
- 

หมวดท่ี 2: วิชาเลือกวิชาชีพ (8 หน่วยกิต หรือเลือกอบรม
ไม่น้อยกว่า 4 วิชา)  
100271 ระเบียบวิธีวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภค 
100281 แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค 
100291 การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
100272 ชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
100233 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค   
100293 หลักจิตวิทยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ

การคุ้มครองผู้บริโภค  
100295 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
100294 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค  
100223 กฎหมายเปรียบเทียบในการคุ้มครองผู้บริโภค  
100224 การบังคับใช้กฎหมาย  
100231 การจัดการความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  

 

 
 

2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 

 
2 (1-1-2) 

 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 

 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 
2 (1-1-2) 

 

60 
 

15 
15 
15 
15 
15 
 

15 
 

15 
15 
 

15 
15 
15 
 

120 
 

30 
30 
30 
30 
30 
 

30 
 

30 
30 
 

30 
30 
30 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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รายละเอียดวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ฝึกปฏิบัติงาน 

หมวดท่ี 3: การฝึกปฏิบัติเพ่ือทักษะเฉพาะ  
(21 หน่วยกิต หรือเลือกฝึกไม่น้อยกว่า 7 ทักษะ)  
100383 ทักษะการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์การ

คุ้มครองผู้บริโภค 
100311 ทักษะการประมวลและวิเคราะห์ระบบและ

นโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการน า
นโยบายสู่การปฏิบัต ิ

100332 ทักษะการสัง เคราะห์ ข้อมูลและความรู้ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

100361 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับองค์กร 

100362 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคในชุมชน  

100325 ทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

100342 ทักษะการวางแผนและปฏิบัติการทางระบาด
วิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

100351 ทักษะการจัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพใน
งานคุ้มครองผู้บริโภค  

100363 ทักษะการท างานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการเจ็บป่วย  

 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 

3 (0-9-4) 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

945 
 

135 
 

135 
 

 
135 

 
135 

 
135 

 
135 

 
135 

 
135 

 
135 

 
 

หมวดท่ี 4: การฝึกปฏิบัติเพ่ือความช านาญงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (58 หน่วยกิต) 
100412 ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบ 

  ยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
100452 ความช านาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความ 

เสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
100426 ความช านาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ 

คุ้มครองผู้บริโภค  
100464 ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภค 

             ในชุมชน  
100443 ความช านาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครอง 

        ผู้บริโภค  

 
 

10 (0-30-15) 
 

12 (0-36-18) 
 

12 (0-36-18) 
 

12 (0-36-18) 
 

12 (0-36-18) 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,610 
 

450 
(13 สัปดาห)์ 

540 
(15.5 สัปดาห)์ 

540 
(15.5 สัปดาห)์ 

540 
(15.5 สัปดาห)์ 

540 
(15.5 สัปดาห)์ 
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รายละเอียดวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ฝึกปฏิบัติงาน 

หมวดท่ี 5 การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือความเชี่ยวชาญ (32 
หน่วยกิต) 
100573 การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครอง

ผู้บริโภค  

 
 

32 

 
 
- 

 
 
- 

1,440 
 

1,440 

                       จ านวนหน่วยกิตรวม 129 - - - 
จ านวนชั่วโมงของการเรียนไม่น้อยกว่า - 150 240 4,995 

 
13. การประเมินผล7 

13.1  หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร 
                    13.1.1 ให้วิทยาลัยฯ ท าการประเมินติดตามผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยประเมินในด้านผลส าเร็จของการฝึกอบรม การท ากิจกรรมที่ได้มอบหมายตามหลักสูตรในแต่ละปี 

   13.1.2 วิทยาลัยฯ จะเสนอช่ือเภสัชกรผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามข้อ 14 
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่สภาเภสัชกรรมก าหนด ซึ่งมีสิทธิสอบรวบยอดซึ่งประกอบด้วยการสอบ
ข้อเขียนและสอบปากเปล่า ต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

        13.1.3 เภสัชกรผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินผลรวบยอดให้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินได้อีกภายใน 4 ปี ตามช่วงเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

13.1.4  ผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
หรือสิ้นสุดสภาพการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินผลรวบยอด 

13.1.5 ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีระบบประเมินผลงานวิจัยแบบ peer 
review8 โดยเป็นผลงานวิจัยที่เป็นปฐมนิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษหรือบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษในวารสารที่
ได้รับการอ้างอิงอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นสากล (international data base) 
            13.2  หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติ 
                     13.2.1 ให้วิทยาลัยฯ ท าการประเมินติดตามผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยประเมินในด้านผลส าเร็จของการฝึกอบรม  

     13.2.2 ให้มีการประเมินผลรวบยอดหลังจากสิ้นสุดจากการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร โดยการสอบ
ข้อเขียนและสอบปากเปล่า และ/หรือวิธีการอื่น โดยคณะอนุกรรมการสอบเพื่อรับรองผู้มีความรู้และความ
ช านาญในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพซึ่งสภาเภสัชกรรมแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสอบ  

            13.2.3 เภสัชกรผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินผลรวบยอดให้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินได้อีกภายใน 4 ปี ตามช่วงเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

13.2.4 ผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษพักใช้หรือ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ          
เภสัชกรรม ไม่มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติ 

                                                             
7 ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ.2546  หมวด 3 
8 ขั้นตอนส่งงานวิจัยและรายชื่อวารสารส าหรับวุฒิบัตรให้เป็นไปตามประกาศฯ วคบท. 
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13.2.5 ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีระบบประเมินผลงานวิจัยแบบ 
 peer review9 โดยเป็นผลงานวิจัยที่เป็นปฐมนิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษหรือบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
14.  เง่ือนไขการศึกษาและวิธีการจัดอบรม 

14.1  หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตร (129 หน่วยกิต) 
                 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ต้องท าการลงทะเบียนเข้าศึกษากับวิทยาลัย
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 

          14.1.1 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมในวิชา
บังคับ วิชาเลือกวิชาชีพ และวิชาเฉพาะ ที่วิทยาลัยฯ และสถาบันฝึกอบรมเปิดได้ตามที่เห็นเหมาะสม แต่ต้อง
ไม่ต่ ากว่าปีละ 6 หน่วยกิต และไม่เกินปีละ 24 หน่วยกิต 

   14.1.2 การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเช่ียวชาญในงาน จะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อสะสม  
หน่วยกิตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

       14.1.3 การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเช่ียวชาญในงาน ต้องลงทะเบียนในวิชาที่ต้องการ
ฝึกพร้อมระบุแหล่งฝึกงานในสถาบันฝึกอบรมที่สภาฯ ให้การรับรอง เมื่อได้รับการตอบรับให้ลงทะเบียนจึงจะ
เริ่มท างานฝึกงานได้ และต้องปฏิบัติตามแนวทางการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเช่ียวชาญในงานต่างๆ 
ตามที่วิทยาลัยฯ ก าหนด 

                14.1.4  การปฏิบัติการวิจัยให้ลงทะเบียนได้เมื่อสะสมหน่วยกิตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วย
กิต โดยก าหนดให้ต้องมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นเภสัชกรในคณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การ
รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และมีคุณสมบัติที่จะควบคุมวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันนั้นได้ ร่วมกับเภสัชกรผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ หรือ เภสัชกรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอก เป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย (ท่านใดจะเป็นที่ปรึกษาหลักก็ได้) โดยผลงานวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคที่วิทยาลัยฯ จัดท าข้ึน หรือวารสารวิชาการอื่นที่วิทยาลัยฯ 
ให้การรับรองก่อนจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นช้ินงาน 

14.1.5 การลงทะเบียนการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ให้เภสัชกรผู้ที่จะ
เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เสนอหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พร้อมทั้งช่ือ
อาจารย์และเภสัชกรผู้เช่ียวชาญที่ปรึกษาให้วิทยาลัยฯ อนุมัติก่อน จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์และ
สามารถเริ่มด าเนินการปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ 
              14.1.6 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่วิทยาลัยฯ จัดข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และตลอดหลักสูตรต้องเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในรูปโปสเตอร์และน าเสนอด้วยวาจารวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
     14.1.7  เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องศึกษาเก็บสะสมหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่าที่
หลักสูตรก าหนด และใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี (เว้นแต่ผู้ที่ผ่านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
หลักสูตรฝึกอบรมที่เทียบเคียงหรือเทียบเท่า10 ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของวิทยาลัยฯ เป็นกรณีๆ ไป ) 
พร้อมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภาฯ ก าหนด จึงจะมีสิทธิสอบรวบยอดประมวลความรู้เพื่อขอรับวุฒิบัตรเป็น
ผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริ โภคด้านยาและสุขภาพ 
                                                             
9 ขั้นตอนส่งงานวิจัยและรายชื่อวารสารส าหรับหนังสืออนุมัติให้เป็นไปตามประกาศฯ วคบท. 
10 Equally / comparable  เช่น FAPA CP 
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        14.1.8  การสิ้นสุดสภาพการศึกษาตามหลักสูตรนี้เกิดข้ึนเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา
ที่วิทยาลัยก าหนด ซึ่งวิทยาลัยเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อโอกาสส าเร็จการศึกษา หรือไม่สามารถศึกษาตามเกณฑ์
ที่ก าหนดในหลักสูตรให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลา 8 ปี  
   

     14.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติ (20 หน่วยกิต) 
                14.2.1 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ต้องท าการลงทะเบียนเข้าศึกษากับ
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพฯ สภาเภสัชกรรมก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 
          14.2.2 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมในหมวด
ที่ 4    ที่วิทยาลัยฯ และสถาบันฝึกอบรมเปิดได้ตามที่เห็นเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
            14.2.3 เภสัชกรผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่วิทยาลัยฯ จัดข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
          14.2.4 การสิ้นสุดสภาพการศึกษาตามหลักสูตรนี้เกิดข้ึนเมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบการศึกษาที่
วิทยาลัยก าหนด ซึ่งวิทยาลัยเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อโอกาสส าเร็จการศึกษา หรือไม่สามารถศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในหลักสูตรให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลา 8 ป ี 
 
15.  รายละเอียดการฝึกอบรม  

การจัดการฝึกอบรมสามารถจัดได้ตลอดทั้งปี ตามความเหมาะสมและความพร้อมของสถาบันที่จัด 
สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้และเกิดทักษะในหัวข้อที่จัดอบรม โดย
ต้องมีเนื้อหา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมตามที่ได้เสนอไว้กับวิทยาลัยฯ ผู้ที่สามารถ
จัดอบรมได้คือวิทยาลัยฯ และสถาบันฝึกอบรม โดยในระยะแรกที่มีสถาบันฝึกอบรมไม่เพียงพอ วิทยาลัยมี
หน้าที่ต้องจัดการอบรมในทุกรายวิชาที่จ าเป็นต่อการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญฯ 
 
16.  ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดท่ี 1 วิชาบังคับ 
        1.1 บูรณาการชุดประสบการณ์คุ้มครองผู้บริโภค  
      ความสามารถและทักษะในการบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกิดจาการปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยใช้ศาสตร์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยา หลักการใช้กฎหมาย และจรรยาบรรณ 
ตลอดจนศักยภาพในการวิจัย การจัดการความรู้ การสื่อสารและการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน)  
 

1.2 การประยุกต์ใช้กฎหมายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
สาระส าคัญและการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ได้แก่ 

กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้อง             การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
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1.3 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการคุ้มครองผู้บริโภค  
 ปรัชญาแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม11 (ปรัชญาของ วคบท./ปรัชญาหลักสูตร) เสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม เกณฑ์มาตรฐานและคุณธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพในสาขา
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แนวคิดและการประยุกต์ใช้จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
คุ้มครองผู้บริโภค  
 

1.4 ระบาดวิทยาและการจัดการความเสี่ยงเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
          การจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้หลักการทางระบาดวิทยารวมถึงระบาดวิทยา
สังคม แนวคิดในการผลิตสินค้าหรือบริการกับมิติทางสุขภาพ   สาเหตุ การแพร่กระจาย การด ารงอยู่ของ
ปัญหา  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและการเสื่อมความนิยมของสินค้าหรือบริการที่มีผลต่อสุขภาพ ตลอดจน
การจัดการเชิงระบบเพื่อสืบค้น วินิจฉัย  และการสร้างความมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อติดตาม  เฝ้าระวัง  และ
การด าเนินงานกับปัญหาสินค้าและบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค  
 
หมวดท่ี 2 วิชาเลือกวิชาชีพ (เลือกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วิชา) 

2.1 ระเบียบวิธีวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภค  
การจัดการงานวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภค การท าวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยครอบคลุมเรื่องการเลือกหัวข้อวิจัย  การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  แบบของ
งานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติส าหรับงานวิจัย การแปลผลการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่งานวิจัย  รวมทั้ง
จริยธรรมในงานวิจัย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค  
แนวคิด (concept) และทฤษฎี (theory) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ด้านศาสนา12 

ด้านสังคมศาสตร์ และอื่นๆ ที่น ามาใช้ในการท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบตลาด ระบบการควบคุมก ากับ
ดูแลยาและระบบสุขภาพ การน าแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ 
ผู้บริโภค ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

 

2.3 การสื่อสารเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
แนวคิดและหลักการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
 

2.4 ชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
 การรวบรวม  วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน  การประยุกต์ใช้การทดสอบนัยส าคัญทาง
สถิติและเทคนิคข้ันสูงในการวิเคราะห์ตัวแปรชนิดต่างๆ 
 

2.5 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ องค์ประกอบ และการด าเนินการ ตลอดจนบทบาทของระบบ
สารสนเทศ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ทั้งในมิติของระดับ

                                                             
11 รวมทั้ง ปรัชญาของ วคบท./ปรัชญาหลักสูตร 
12 เช่น ศาสนาอิสลาม มีธนาคารปลอดดอกเบี้ย  
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ปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ และมิติของความเช่ือมโยงตามระดับช้ันขององค์กร ตั้งแต่หน่วยงานในองค์กร  
ระหว่างองค์กร จนถึงระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการและการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ยาและสุขภาพ 
 

2.6 หลักจิตวิทยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
             ความหมาย แนวคิด และปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมและพฤติกรรม   การวิเคราะห์และประเมิน
พฤติกรรมตลอดจนการเสริมอ านาจ (empowerment) บุคคล กลุ่ม  องค์กร  และชุมชน  การเสริมแรง 
(reinforcement)  และการหยุดยั้ง (extinction)  การกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออก (assertive 
behavior)  โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมผู้มีส่วนได้เสียในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 
 

2.7 หลักเศรษฐศาสตร์เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
 ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการสุขภาพในเชิง
เศรษฐศาสตร์ วิธีการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Evaluation) โดยบูรณาการความปลอดภัย 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนทางเลือกและการตัดสินใจใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของผู้บริโภค 
 

2.8 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
มิติทางวัฒนธรรมของสุขภาพและการบริโภค แนวคิด (concept) ทางมานุษยวิทยาการแพทย์ 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

 

2.9 กฎหมายเปรียบเทียบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
เปรียบเทียบหลักการ  แนวคิด ข้อจ ากัด  และการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

การควบคุมก ากับดูแลมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง  หรือ
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  
    

2.10 การบังคับใช้กฎหมาย  
นิติวิธีกฎหมายมหาชน หลักการ แนวคิด ข้อจ ากัด การตีความ  ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินคดี  

การใช้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของผู้กระท า
ความผิดและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.11 การจัดการความรู้เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
แนวคิดและหลักการในกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การบ่งช้ีความรู้  การแสวงหาความรู้ การ

สร้างองค์ความรู้  การจัดเก็บให้เป็นระบบ  การประมวล กลั่นกรอง  การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน  การเรียนรู้ ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานคุ้มครองผู้บริโภค 
 
หมวดท่ี 3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือทักษะเฉพาะ (เลือกฝึกไม่น้อยกว่า 7 ทักษะ) 

3.1 ทักษะการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค  
เทคนิค วิธีการประมวลและวิเคราะห์ สถานการณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  

ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในประเทศไทย   
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3.2 ทักษะการประมวลและวิเคราะห์ระบบและนโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ  

การประมวลและวิเคราะห์ระบบ และนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
หลักการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการท างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และเทคนิคการผลักดัน
นโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชุมชน 

 

3.3 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค    
เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูลและความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค  และการประยุกต์ใช้  
 

3.4 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคระดับองค์กร    
นโยบายกฎหมาย และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับชาติ กลไกและกระบวนการคุ้มครอง  

ผู้บริโภค หลักการบริหารจัดการและหลักการพัฒนาระบบ การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆทางการบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในระดับองค์กรทุกระดับ 

 

3.5 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  
ทักษะในการเรียนรู้ชุมชน แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา เครือข่าย และทรัพยากรในชุมชนเพื่อการบริหาร

จัดการและการประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

3.6 ทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ทักษะการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

บริการสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมมา
ปรับใช้กับบริบทของกฎหมายแต่ละฉบับ 
 

3.7 ทักษะการวางแผนและปฏิบัติการทางระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  
ทักษะการวิเคราะห์ผลจากการศึกษา การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นปัญหา การ

ออกแบบศึกษาปัจจัยส่งผลต่อปัญหาของผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลจากการศึกษาระบาดวิทยา 

 

3.8 ทักษะการจัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ทักษะในการจัดการความเสี่ยง (Risk management)  ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันประกอบด้วย  4 

กระบวนการ ได้แก่  1) การระบุความเสี่ยง (Risk identification) บ่งช้ีความเป็นอันตราย 2)  การประเมิน
ความเสี่ยง   (Risk Assessment)  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  3)  การลด หรือขจัดความเสี่ยง (Risk 
Minimization)  โดยใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ทั้งการด าเนินการ และติดตามผล  4)  การ
สื่อสารความเสี่ยง (Risk  Communication) สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้บริโภคทราบ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 

3.9 ทักษะการท างานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการเจ็บป่วย  

ทักษะในการสร้างเสริมศักยภาพในชุมชน (Empowerment) โดยการสร้างการมีส่วนร่วม ผ่าน
กระบวนการสื่อสารสังคมและการรณรงค์ ในลักษณะการบูรณาการกับการท างานคุ้มครองผู้บริโภค 
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หมวดท่ี 4 การฝึกปฏิบัติเพ่ือความช านาญในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
4.1 ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  

 การน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบยาทั้งในชุมชนสถานบรกิาร 
ระดับชาติ  ผลกระทบของการพัฒนายาใหม่  แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการระบบยาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อสรุป
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง    
 

  4.2 ความช านาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
การเลือกปัญหา และการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง องค์กรและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการเฝ้าระวัง การประเมิน การแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และการประยุกต์หลักการ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 

4.3 ความช านาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่การตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

ด าเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียน การวางแผนและประสานการตรวจสอบ การตรวจค้น การยึดอายัด การ
สืบสวนประมวลพยานหลักฐาน การออกค าสั่งทางปกครอง  การเปรียบเทียบปรับ  การฟ้องด าเนินคดีตาม
กฎหมายในระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทักษะการเบิกความเป็นพยานในศาล ตลอดจนทักษะในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยอาศัยองค์ความรู้รวบยอดทางเภสัชศาสตร์ 
ทักษะทางสังคมศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย การวางแผน และอื่นๆ 

 

4.4 ความช านาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน    
 การส ารวจปัญหาและความต้องการในการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชน การจัดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและกระบวนการท าประชาคม การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การ
ปฏิบัติการแก้ปัญหา และการประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 

 

4.5 ความช านาญทางระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค    
               ฝึกปฏิบัติการค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค  การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง 
และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  การน าเสนอมาตรการแก้ปัญหา และการจัดท ารายงานในรูปแบบที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
หมวดท่ี 5 การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือความเชี่ยวชาญ 

5.1 การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ประมวลองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคและการวิจัย มาใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน ได้องค์ความรู้ใหม่ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพที่มีมาตรฐานทางวิชาการ มีทักษะในการน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้ง
ในรูปบทความวิจัยวิชาการ โปสเตอร์วิชาการ และน าเสนอด้วยวาจา 
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สรุปกลุ่มรายวิชาและรหสัวิชา 
 
กลุ่มท่ี 1 นโยบายและบริหารระบบยา 
 

100311 ทักษะการประมวลและวิเคราะห์ระบบและนโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

100412 ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
 
กลุ่มท่ี 2 จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย 
 

100121 หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการคุ้มครองผู้บริโภค 
100122 การประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
100223 กฎหมายเปรียบเทียบในการคุ้มครองผู้บริโภค  
100224 การบังคับใช้กฎหมาย  
100325 ทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
100426 ความช านาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพือ่คุ้มครองผูบ้รโิภค  
 
กลุ่มท่ี 3 การจัดการความรูแ้ละระบบสารสนเทศ 
 

100231 การจัดการความรู้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
100332 ทักษะการสังเคราะห์ข้อมลูและความรู้ด้านคุ้มครองผูบ้รโิภค 
100233 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค   
 
กลุ่มท่ี 4 ระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

100141 หลักระบาดวิทยาและการจัดการความเสี่ยงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
100342 ทักษะการวางแผนและปฏิบัติการทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
100443  ความช านาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
กลุ่มท่ี 5 การจัดการความเสีย่งด้านยาและสุขภาพ 
 

100351 ทักษะการจัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
100452 ความช านาญด้านการวิเคราะหก์ารจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค  
 
กลุ่มท่ี 6 การพัฒนาระบบและการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรและชุมชน 
 

100361 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคระดับองค์กร  
100362 ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
100363 ทักษะการท างานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย 
100464 ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  
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100464 ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (เภสชักรรมปฐมภูม)ิ  
 
กลุ่มท่ี 7 การวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 

100271 ระเบียบวิธีวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภค 
100272 ชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
100573 การปฏิบัตกิารวิจัยเพื่อพฒันางานคุ้มครองผู้บริโภค 
 
กลุ่มท่ี 8 แนวคิด/สถานการณ์/ประสบการณ์คุ้มครองผู้บริโภค 
 

100281 แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค 
100182 บูรณาการชุดประสบการณ์คุ้มครองผู้บริโภค 
100383 ทักษะการประมวลและวิเคราะหส์ถานการณ์การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 
กลุ่มท่ี 9 วิชาการดา้นอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

100291 การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
100293 หลักจิตวิทยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
100294 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพือ่การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
100295 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

รหัสวิชา 100412 
วิชา ความช านาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 
ชื่อสถาบัน  
    วิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    

 100412  ความช านาญด้านนโยบายและการบรหิารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
 

2. จ านวนหน่วยกิต   10 หน่วยกิต (0-30-10)   
  30 คือ จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  10 คือ จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
  

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
         รายวิชาในหลักสูตรการฝกึอบรมผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพ 
  รายวิชาในหมวดที่ 4 การฝึกปฏิบัติเพือ่ความช านาญงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา  คือ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
  อาจารยผ์ู้สอน   ได้แก่   

1) รศ.ดร.ภญ.จริาพร ลิม้ปานานนท ์  
2) ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุล ี
3) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบรูณ์ 
4) ภญ.วรสุดา ยูงทอง 
5) นางสาวกรรณิการ์ กจิติเวชกุล 

 

5. ภาคการศึกษาท่ีเรียน   ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
 

8.  สถานท่ีเรียน  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พื้นที่ปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ของผู้รบัการฝึกอบรม 
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุง ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 25 ส.ค. 2557 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๖) 
 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมมีจริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถวิเคราะห์สภาพ สถานการณ์ จัดล าดับ
ความส าคัญ ก าหนดยุทธศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติ การด าเนินงาน การประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงนโยบาย ระบบกฎหมาย และการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากใช้เป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  : (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๑๖)   
การน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบยาทั้งในชุมชนสถาน

บริการ ระดับชาติ  ผลกระทบของการพัฒนายาใหม่  แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการระบบยาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง   

  

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 450 ช่ัวโมง (15 สัปดาห์) และศึกษาด้วยตนเอง 150 ช่ัวโมง โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
   ก) การเรียนการสอน                    450 ชั่วโมง 

1) การปรับฐานความรู้และอภิปรายในช้ัน                   16 ช่ัวโมง 
2) การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ  
 2.1) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ประมาณ 3 เดือน)           380 ช่ัวโมง  
 2.2) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์                      30 ช่ัวโมง 
3) รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง  16 ช่ัวโมง 
4) การน าเสนอผลงานและอภิปรายผล                       8 ช่ัวโมง 
 

หมายเหตุ: การจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็นการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่
การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับประเทศ  จังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบยาใน
ชุมชน หรือสถานบริการ หรือระดับชาติ จากงานประจ าของนักศึกษา รวมถึงปัญหา อุปสรรค และความท้า
ทายในการพัฒนางาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมา และน าเสนอ
ผลงานที่จัดท าต่อคณะผู้สอนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน ในรูปการน าเสนอด้วยวาจา และเอกสารรายงาน 

 

ข) การศึกษาด้วยตนเอง 15 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง)     150 ชั่วโมง 
นับเป็นเวลาส่วนหนึ่งที่ผูเ้รียนใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายตามข้อ 2.1 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียน และแลกเปลี่ยนความเห็นในระหว่างรายงาน
ความก้าวหน้าและการน าเสนอผลงานรวม 64 ช่ัวโมง โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายและจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ  กลไก/มาตรการด าเนินงาน  จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และรูปแบบการน าเสนอนโยบายและแผนการท างานสู่สาธารณะ  

วิธีการแนะน าใช้การพูดคุยโดยให้ผู้เรียนรายงานในช้ันเรียน ทางโทรศัพท์  หรือการใช้การสื่อสาร
โดยผ่านระบบ electronic   
  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 การอบรมมุ่งพฒันาผลการเรียนรูผู้้เรียนใน 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปญัญา 4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และ 5) ทักษะการวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

ผู้เข้าอบรมตอ้งได้รบัการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สจุริต มีความ
ตรงต่อเวลา การท างานเป็นทีม  
     1.2 วิธีการสอน 

 1)  ในการสอนจะมีการพจิารณามิติทางคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอ  
2)จัดการเรียนการสอนในหัวข้อจริยธรรมโดยตรงในส่วนที่เกีย่วกับธรรมาภิบาลของระบบยา 

รวมทั้งรูปธรรมปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดข้ึนในระบบยาของประเทศไทย  
  1.3 วิธีการประเมินผล 
 1)  ประเมินจากงานที่มอบหมาย เช่น ข้อเสนอที่จัดท าข้ึนมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
ผิดจริยธรรมหรือไม่  จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและจะตรวจสอบได้อย่างไร 
                  2)  ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการท างาน และการใช้ชีวิต เช่น การรับผิดชอบใน
งานของตน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การค านึงถึงส่วนรวม การตรงต่อเวลา การไม่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ฯลฯ 
   

2.  ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1) โครงสร้าง  กระบวนการ  และทางเลือกเชิงนโยบาย ในการจัดการระบบยาและสุขภาพ  
2) การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่

มีประสิทธิภาพ  
3) การวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของระบบยา 
4) การออกแบบการประเมินนโยบายด้านยา 

  2.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน โดยใช้ปัญหา กรณีศึกษา 

งานวิจัยในอดีต หรือสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนเป็นฐานในการอภิปราย  
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                2) การเรียนเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  2.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ การน าเสนอ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
น านโยบายแห่งชาติด้านยาสูก่ารปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็น  

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพฒันา 

1) ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้าง  กระบวนการ  และสังเคราะห์ทางเลือกเชิง
นโยบายในการจัดการระบบยาและสุขภาพ รวมถึงการวางแผนเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการว
บรวมหลักฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2) ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน เพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ  

3) ความสามารถในการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลของระบบยา  
4) ความสามารถในการออกแบบการประเมินนโยบายด้านยา  

  3.2 วิธีการสอน 
  ผู้เข้าอบรมตอ้งจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่
การปฏิบัติ และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
  3.3 วิธีการประเมินผล 

              ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการน าเสนอรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 

1) ความสามารถในการท างานเป็นทมี โดยสามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือ 

2) ภาวะผู้น าและความสามารถในการจูงใจสร้างความร่วมมอืในการท างานและลดความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ทีซ่ับซอ้น 
  4.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติในเรือ่งทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์
นโยบาย  

2) เน้นกิจกรรมการเรียนแบบกลุม่ซึ่งตอ้งมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนสอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบ การมมีนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ   

3) ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงของผู้น าและได้เรียนจากผู้น าที่ได้รับการยอมรบั
ในปัจจบุัน 
  4.3 วิธีการประเมินผล 

           ประเมินจากการพฤติกรรมของผูเ้รียนทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็น
กลุ่ม ความรบัผิดชอบ การเรียน การท างาน และการแก้ปญัหา  
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5.  ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

1) ความสามารถในการน าหลกัการของวิธีการวิจัยมาใช้เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูจาก
แหล่งต่าง ๆ และน าผลนั้นมาใช้ในการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทีซ่ับซอ้นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

2) ความสามารถในการสื่อสารกบับุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ (health literacy) 
แตกต่างกันในสถานการณ์ที่ซบัซ้อน  

3) ความสามารถในการสื่อสารผลงานวิชาการกบัสาธารณะ องค์กร ตลอดจนการน าเสนอทาง
วิชาการทั้งในรปูข้อเขียนและการพูด  

4) ความสามารถในการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการบรหิารจัดการภายในองค์กร และ
สารสนเทศทางวิชาการทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 5.2  วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยน าผลการศึกษาในอดีตมาอภิปรายเพื่อให้ทราบการประยุกต์ใช้
หลักการวิจัยเพื่อจัดท าและประเมินผลนโยบาย 

2) จัดการสอนในหัวข้อความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ 
(health literacy) ในระดับต่าง ๆ การสื่อสารกับสาธารณะ และองค์กร  

3) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าและน าเสนอผลงาน  

4) ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการสัมมนา การประชุม
วิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 

  5.3 วิธีการประเมินผล 
            ประเมินการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การน าเสนอรายงาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน านโยบายแห่งชาติด้านยาสู่การปฏิบัติ และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

 1) การบรรยายและอภิปรายในชั้น 16 ชั่วโมง 
 

ล าดับ หัวข้อ/วันที่/เวลา เวลา 
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

โครงสร้าง  กระบวนการ  และทางเลือกเชิงนโยบาย ในการจัดการระบบยาและสุขภาพ 
1/ 

1 ต.ค. 57  
08.30 - 
10.30 น. 

ระบบสุขภาพ และระบบ
ยา  
 
 

2 1.  อธิบายความหมาย 
2. อธิบายโครงสร้างของ

ระบบสุขภาพ และ
ระบบยา 

บรรยาย และ 
อภิปราย 

Power point - ความสนใจ และ
การมสี่วนร่วม 

- การน าเสนอและ
รายงาน 

รศ.ภญ.ดร.จิราพร 
 
 

2/ 
1 ต.ค. 57  
10.30 – 
12.00 น. 

- นโยบายแห่งชาติด้านยา  
- การน านโยบายไปสูก่าร
ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงยา
และการใช้ยาอย่างสม
เหตผุล ในสถานบริการทุก
ระดับ 
 

1.5 1. อธิบายโครงสร้าง 
2. อธิบายกระบวนการน า

นโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ  
และทางเลอืกเชิงนโยบาย
เพื่อการเข้าถึงยาและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตผุล ใน
สถานบรกิารทกุระดบั 

บรรยาย และ 
อภิปราย 

Power point - ความสนใจ และ
การมสี่วนร่วม 

- การน าเสนอและ
รายงาน 

ภญ.วรสุดา 
 

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ 
3/ 

1 ต.ค. 57  
13.00 – 
16.00 น. 

- กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
- กรอบแนวคิด ในกา ร
พัฒนานโยบายสาธารณะ
อย่างมีส่ วนร่วมและใ ช้
ข้อมูลหลักฐาน 

3 1. อธิบายกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 

2. อธิบายกรอบแนวคิดใน
การพัฒนานโยบาย
สาธารณะอย่างมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมลู

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

- ความสนใจ และ
การมสี่วนร่วม 

- การน าเสนอและ
รายงาน 

รศ.ภญ.ดร.นุศราพร 
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ล าดับ หัวข้อ/วันที่/เวลา เวลา 
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

- เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ประเมินนโยบายด้านยา 
 

หลักฐาน 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือใน

การประเมินนโยบาย
ด้านยา 

เอกสารอ้างอิง  
1. Rasanathan K.et al. Innovation and participation for healthy public policy: the first National Health Assembly in Thailand. 2011 Blackwell 
Publishing Ltd Health Expectations. www.who.int/sdhconference/resources/rasanathan_healthexpectations.pdf   
2. ศรีเพญ็ ตันติเวสส นุศราพร เกษสมบรูณ์ โชติรส ละอองบัว. การมสี่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผูม้ีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สทิธิเหนอืสทิธิบัตรยาในประเทศ
ไทย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ปทีี่ 2 ฉบับที,่3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : 350-359. http://hdl.handle.net/11228/691 
การเขียนรายงานสรุปนโยบาย (Policy brief) 

4/ 
1 ต.ค. 57  
16.00 – 
17.30 น. 

การเขียนรายงานสรุป
นโยบาย (Policy brief) 
 

1.5 1. อธิบายหลกัการเขียน
รายงานสรุปนโยบาย  

2. ฝึกเขียนรายงานสรปุ
นโยบาย  

- บรรยาย  
- ตัวอย่าง 
 

Power point - กรรณิการ ์
 

5/ 
1 ต.ค. 57  
19.00 – 
20.00 น. 

ฝึกปฏิบัตกิารเขียน
รายงานสรุปนโยบาย  
วันที่ 1 ต.ค. 57  
เวลา 19.00 - 20.00 น. 

1 เขียนรายงานสรปุนโยบาย   
 

ฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง  

- -  

6/ 
2 ต.ค. 57  
08.30 - 
10.30 น. 

น าเสนอ รายงานสรุป
นโยบาย 

 วันที่ 2 ต.ค. 57  
เวลา 08.30 - 10.30 น. 

2 1. น าเสนอ ตอบข้อ
ซักถาม  

2. ร่วมอภิปรายในงานที่
น าเสนอ  

- น าเสนอคนละ
ไม่เกิน 5 นาที  
- ส่งรายงาน 

อภิปราย  

Power point - รายงาน 
- การน าเสนอ 

กรรณิการ ์

http://www.who.int/sdhconference/resources/rasanathan_healthexpectations.pdf
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ล าดับ หัวข้อ/วันที่/เวลา เวลา 
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

ธรรมาภิบาลของระบบยา 
7/ 

2 ต.ค. 57  
10.30 – 
12.00 น. 

- แนวคิดในการวิเคราะห์
ธรรมาภิบาลของระบบยา 
- เครื่องมือในการประเมิน
ธรรมาภิบาลระบบยา 
 

1.5 1.อธิบายแนวคิดในการ
วิเคราะห์  
2.อธิบายเครื่องมือในการ
ประเมินธรรมาภิบาลระบบ
ยา 

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

- ความสนใจ และการ
มีส่วนร่วม 
- การน าเสนอและ
รายงาน 

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. Kohler J. and Baghdadi-Sabeti G. THE WORLD MEDICINES SITUATION 2011: GOOD GOVERNANCE FOR THE PHARMACEUTICAL SECTOR. 

www.who.int/medicines/areas/policy/world.../WMS_ch20_wGoodGov.pdf 
2. WHO. Good governance for medicines: model framework. 2012. 

8/ 
2 ต.ค. 57  
13.00 – 
15.00 น. 

- แนวทางการพัฒนาธรร
มาภิบาลของระบบยาใน
ประเทศไทย 
วันที่ 2 ต.ค. 57  
เวลา 13.00 - 15.00 น. 

2 อธิบายแนวทางการพฒันา
ธรรมาภิบาลของระบบยาใน
ประเทศไทย 

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

- ความสนใจ และการ
มีส่วนร่วม 
- การน าเสนอและ

รายงาน 

ภญ.วรสุดา 
 

9 วันที่ 2 ต.ค. 57 เวลา 15.00 - 17.00 น. พบอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อหารือประเด็นการจัดท ารายงาน และวางแผนการด าเนินงาน 
10 วันที่ 20 ม.ค. 58 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งรายงานมายงัคณะอาจารยท์ี่ปรึกษา 
11 วันที่ 28-30 ม.ค 58 เวลา 9.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงาน 

 

http://www.who.int/medicines/areas/policy/world.../WMS_ch20_wGoodGov.pdf
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3. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

นักศึกษาจะได้รบัการประเมินผลการเรียนรายวิชาน้ีจากการเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษา โดยใช้
เกณฑ์การประเมินผล  80 จะได้ S และ < 80 ได้ U  โดยรายละเอียดการประเมินประกอบด้วย 
 

การประเมิน* ร้อยละ 
ความสนใจ  
การอภิปรายในช้ันเรียน  
และการน าเสนอผลงาน  

40 

รายงาน 60 
 

**เง่ือนไขของการเข้าเรยีน 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเรียน หากมีการเข้าเรียนไม่ถึง 80% นักศึกษาจะไม่มี

สิทธิน าเสนอผลงานในปลายภาค 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 รายละเอียดเอกสารหลักตามที่ระบุในแผนการสอน หรือต าราอื่นๆทีอ่าจารย์ผูส้อนจะแนะน าเพิม่เตมิ 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก Science direct 
      ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก Pubmed 
      ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก ISI 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
วารสารระดับนานาๆชาติที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์  โดยสามารถสบืค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล  

Sciencedirect, Scopus, ISI Web of Knowledge หรือ PubMed เป็นต้น  
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
นักศึกษาสามารถให้ความเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านอาจารย์ผูส้อนได้ตลอดเวลาทีม่ีกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2  ประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ทกัษะในการเรียนภาคบรรยาย ในระหว่างช่ัวโมง

สอน  
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 2.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการ ผ่านกจิกรรมการเรียนการสอน ซึง่สามารถดู
พัฒนาการของผูเ้รียนได้ตั้งแต่เริม่ต้น จนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การปรับปรงุการสอน 

3.1 มีการรับฟงัการให้ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา ตลอดระยะที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.2 มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนเป็นระยะเพือ่ปรับการเรียนการสอนเป็นระยะเพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากการอภิปรายในช้ันเรียน หากพบว่าผูเ้รียนคนใดมผีลการ
เรียนรู้ที่น่าเป็นห่วง จะมรีะบบติดตามเพื่อช่วยเหลือหรือค้นหาเหตเุบือ้งต้นเพื่อน ามาปรับปรงุการจัดการเรียน
การสอนที่เหลืออยู่ได ้ 

4.2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากระดับผลการเรียนของนกัศึกษาโดยการประชุมคณาจารยผ์ู้
ร่วมสอนในรายวิชา 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

5.1  น าความคิดเห็นที่ได้จากข้อ 4 มาพิจารณาถึงแนวทางทีจ่ะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเรจ็ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยดูจากความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ปญัหาหรือปรบัปรุง 
กระบวนการเรียนการสอน 

5.2 เปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้รียนที่ผ่านไปแตล่ะปี เพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

รหัสวิชา 100426 
วิชา ความช านาญด้านการบังคบัใช้กฎหมายเพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
ชื่อสถาบัน  
    วิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    
          100426    ความช านาญด้านนโยบายและการบรหิารระบบยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  
 

2. จ านวนหน่วยกิต   12 หน่วยกิต (0-36-18)   
  36 คือ จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  18 คือ จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
  

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
         รายวิชาในหลักสูตรการฝกึอบรมผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพ 
  รายวิชาในหมวดที่ 4 การฝึกปฏิบัติเพือ่ความช านาญงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา  คือ ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 
  อาจารยผ์ู้สอน   ได้แก่   

1) ผศ.ภญ.ส าลี ใจด ี
2) ภก.วรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร 
3) ภก.จิระ วิภาสวงศ์ 
4) ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม 
5) ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 
6) ภก.ชาญชัย เอื้อชัยกุล 
7) ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ 

 

5. ภาคการศึกษาท่ีเรียน   ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557    
 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
 

8.  สถานท่ีเรียน  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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กระทรวงสาธารณสุข ( ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักการประกอบโรคศิลปะ) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 
           หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี (ได้แก่ ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการ บก.ปคบ) 

พื้นที่ปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ของผู้รบัการฝึกอบรม  
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุง ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 25 ส.ค. 2557 
  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๖) 
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรม มีจริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (Law and Regulation) ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากใช้เป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  : (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๑๖)   
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่การตรวจสอบ เฝ้า

ระวัง ด าเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียน การวางแผนและประสานการตรวจสอบ การตรวจค้น การยึดอายัด 
การสืบสวนประมวลพยานหลักฐาน การออกค าสั่งทางปกครอง การเปรียบเทียบปรับ การฟ้องด าเนินคดี
ตามกฎหมายในระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทักษะการเบิกความ เป็นพยานในศาล ตลอดจนทักษะ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยองค์ความรู้รวบยอดทางเภสชั
ศาสตร์ ทักษะทางสังคมศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย การวางแผน และอื่นๆ 

  

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 540 ช่ัวโมง (15.5 สัปดาห)์ และศึกษาด้วยตนเอง 150 ช่ัวโมง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   ก) การเรียนการสอน                    540 ชั่วโมง 

1) การปรับฐานความรู้และอภิปรายในช้ัน                   18 ช่ัวโมง 
2) การศึกษาดูงานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย         30 ช่ัวโมง 
3) การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค   
     3.1) วิเคราะห์กรณีศึกษากฎหมาย 5 กรณีศึกษา (ประมาณ 3 เดอืน) 435 ช่ัวโมง  
 3.2) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์                      30 ช่ัวโมง 
4) รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง  15 ช่ัวโมง 
5) การน าเสนอผลงานและอภิปรายผล                       12 ช่ัวโมง 
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หมายเหตุ: การจัดท ารายงานการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเป็นกรณีศึกษาย่อยเพื่อการเรียนรู้จ านวน 4 กรณีศึกษา และกรณีศึกษาบูรณาการจ านวน 1 
กรณีศึกษา เน้นการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยประยุกต์ใช้หลักการ กฎหมาย 
การบังคับใช้กฎหมาย และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมา และน าเสนอผลงานที่จัดท าต่อคณะผู้สอนเพื่อ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ในรูปการน าเสนอด้วยวาจา และเอกสารรายงาน 

 

ข) การศึกษาด้วยตนเอง 15 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง)     150 ชั่วโมง 
นับเป็นเวลาส่วนหนึ่งที่ผูเ้รียนใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายตามข้อ 2.1 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพือ่ให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียนในการปรกึษาเรื่องการด าเนินงานบงัคับใช้กฎหมาย 

หรือการคุ้มครองผู้บริโภค การพจิารณาปญัหา อปุสรรคทีเ่กิดจากการด าเนินงาน และการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  วิธีการแนะน าใช้การพูดคุยโดยทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารโดยผ่านระบบ Electronic 

  
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 การอบรมมุ่งพฒันาผลการเรียนรูผู้้เรียนใน 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปญัญา 4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

ผู้เข้าอบรมต้องได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความยุติธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ ผู้สุจริต  

          1.2 วิธีการสอน  
1) ในการสอนหรือการจัดท าโครงการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการพิจารณามิติทางคุณธรรม 

จริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอ 
2) จัดการเรียนการสอนในหัวข้อจริยธรรมโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวกับการท างานบังคับใช้

กฎหมาย เช่น อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท างานคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่  รวมทั้งรูปธรรมปัญหาทางจริยธรรมที่เคย/อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย  เป็น
ต้น 
  1.3 วิธีการประเมินผล 
 1)  ประเมินจากงานที่มอบหมาย เช่น ข้อเสนอที่จัดท าข้ึนมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
ผิดจริยธรรมหรือไม่  จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและจะตรวจสอบได้อย่างไร 
                  2)  ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการท างาน และการใช้ชีวิต เช่น การรับผิดชอบใน
งานของตน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การค านึงถึงส่วนรวม การตรงต่อเวลา การไม่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ฯลฯ 
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2.  ความรู้ 
2.1 ความรูท้ ีต่อ้งไดร้บั 

1) ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
2) การตรวจสอบเฝ้าระวังการสืบสวนเรื่องร้องเรียน  การสืบสวนประมวลพยานหลักฐาน  

การเปรียบเทียบปรับ  การยึด  อายัด  การฟ้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  การออกค าสั่งทางปกครอง  การ
เบิกความเป็นพยานในศาล  

3) พนักงานเจ้าหน้าที่  ผลกระทบทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่  วินัยราชการ  ข้อตกลงร่วม 
(Compliance  Policy) 

4) การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Action Research) 
เน้นในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ 

5) กระบวนการของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (Social  Sanction) 

  2.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน โดยใช้ปัญหา กรณีศึกษา หรือ

สถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนเป็นฐานในการอภิปราย 
2) การเรียนเน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3) การดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล ส านักงานอัยการ สถานีต ารวจ หรือ

หน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค อย . 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลนิธิผู้บริโภค เป็นต้น 

  2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ การน าเสนอผลการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมาย 

การอภิปรายกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็น รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินงานดังกล่าว 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพฒันา 

1) การตรวจสอบ เฝ้าระวัง (สถานที่  คุณภาพ  โฆษณา  ฉลากสินค้า ฯลฯ) 
2) การสบืสวนเรื่องร้องเรียน 
3) การตรวจค้น 
4) การยึดอายัด 
5) การสบืสวนประมวลพยานหลักฐาน 
6) การเปรียบเทียบปรับ 
7) การฟ้องด าเนินคดีในระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 
8) การออกค าสั่งทางปกครอง 
9) การเบิกความเป็นพยานในศาล 
10) การป้องกันแก้ไขปญัหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
11) การวางแผนและประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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        3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย  อภิปราย  ดูงาน  และฝึกปฏิบัติในเรื่องการใช้กระบวนการต่างๆ การสอนเน้น

วิธีการใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

  3.3 วิธีการประเมินผล 
   ประเมินจากรายงานผลการด าเนินงานในพื้นที่รบัผิดชอบ และผลสัมฤทธ์ิทีเ่กิดข้ึน 
 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 

1) ความสามารถในการท างานเป็นทมี โดยสามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือ 

2) ภาวะผู้น าและความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการท างาน 
  4.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติในเรือ่งทกัษะการวิเคราะห์กฎหมาย 
2) ให้ผู้เรียนได้สัมผสักับประสบการณ์จรงิของการบงัคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆ 

  4.3 วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากการพฤติกรรมของผูเ้รียนทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็น

กลุ่ม ความรบัผิดชอบ การเรียน การท างาน และการแก้ปญัหา  
 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) ความสามารถในการน าหลกัการของกฎหมายมาใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายกรณีศึกษาได้
อย่างถูกต้อง 

2) ความสามารถในการสื่อสารผลงานวิชาการกบัสาธารณะ องค์กร ตลอดจนการน าเสนอทาง
วิชาการทั้งในรปูข้อเขียนและการพูด  

3) ความสามารถในการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศในการค้นคว้า และสารสนเทศทางวิชาการ
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 5.2  วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยน ากรณีศึกษากฎหมายในอดีตมาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อให้การ
ประยุกต์ใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 

2) จัดการสอนในหัวข้อความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ 
(health literacy) ในระดับต่าง ๆ การสื่อสารกับสาธารณะ และองค์กร  

3) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าและน าเสนอผลงาน  

4) ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการสัมมนา การประชุม
วิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 

  5.3 วิธีการประเมินผล 
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            ประเมินการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การน าเสนอรายงานการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา และรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

 1) การบรรยายและอภิปรายในชั้น 18 ชั่วโมง และมอบหมายงาน 
 
 

ล าดับ
วันที่/เวลา 

หัวข้อ เวลา
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

1/ 
1 ต.ค. 57  

เวลา 
09.00 – 
12.00 น. 

- แนะน าการจัดการเรียนการ
สอน 

0.5     ผศ.ดร.ภญ.วรรณา/  
ภก.วรวิทย์ 

- แนวคิดและหลักการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมาย 

 

2.5 อธิบายแนวคิดและหลกัการ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะ
การใช้มาตรการทาง
กฎหมาย 

บรรยาย อภิปราย 
และกรณีตัวอย่าง 

Power point ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 

ภก.วรวิทย์  
 

2/ 
1 ต.ค. 57  

เวลา 
13.00 - 
17.00 น. 

- หลักกฎหมายทั่วไป 1.5 อธิบายหลกักฎหมายทั่วไป บรรยาย อภิปราย 
 

Power point 
 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 

 

ภก.จิระ  
 

- กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

1.5 อธิบายกฎหมายทีเ่กี่ยวกบั
การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้าน
สุขภาพ 

บรรยาย อภิปราย 
 

Power point 
 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 

 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

จัดท ากรณีศึกษา และ
มอบหมายกรณีศึกษา 
(การบ้าน) 

1 ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย 

ประชุมกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

Case study ผลงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์ / 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 
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ล าดับ
วันที่/เวลา 

หัวข้อ เวลา
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

3/ 
2 ต.ค. 57  

9.00 – 
12.00 น. 

รายงานผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

1  ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย 

น าเสนอและ
แลกเปลี่ยน 

Case study ผลงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์/ 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

การบงัคับใช้กฎหมาย เพือ่การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

2 อธิบายกระบวนการบงัคับใช้
กฎหมายในระดบัเขตและ
จังหวัด 

  

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 
 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์ 

4/ 
2 ต.ค. 57  
13.00 – 
17.00 น. 

การบงัคับใช้กฎหมาย เพือ่การ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

2 อธิบายกระบวนการบงัคับใช้
กฎหมายในระดบัประเทศ 

  

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 
 

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

จัดท ากรณีศึกษา และ
มอบหมายกรณีศึกษา 
(การบ้าน) 

2 ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย 

ประชุมกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

Case study ผลงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์/ 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

5/ 
3 ต.ค. 57  

9.00 – 
12.00 น. 

รายงานผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

1 ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาและ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย 

น าเสนอและ
แลกเปลี่ยน 

Case study ผลงานการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์/ 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

โครงสร้างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับกฏหมาย/การบังคับใช้
กฎหมาย การวางแผน และการ
ประสานงาน 
 
 

2 อธิบายกระบวนการบงัคับใช้
กฎหมายในระดบัประเทศ 
 

- บรรยาย  
- อภิปราย 
- กรณีศึกษา 

Power point 
Case study 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 
 

ภก.ชาญชัย เอื้อชัย
กุล 
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ล าดับ
วันที่/เวลา 

หัวข้อ เวลา
(ชม.) 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
กิจกรรม 

สื่อการสอน การประเมิน ผู้สอน 

6/ 
3 ต.ค. 57  
13.00 – 
16.00 น. 

มอบหมายกรณีศึกษาบูรณาการ 
และมอบหมายศึกษางาน
คุ้มครองผู้บริโภคในส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวัด 

1 1.ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา
และประยุกต์ใช้กฎหมาย 
2.เรียนรู้การท างานบงัคับใช้
กฎหมายในระดบัจงัหวัด 

1.วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2. ศึกษาดูงาน 
สสจ. 

Case study 1. ผลงานการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

2. รายงานการศึกษา
ดูงาน สสจ. 

ภก.จิระ /
ภก.วรวิทย์/ 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การคุ้มครองผูบ้รโิภค 

2 อธิบายจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- บรรยาย  
- อภิปราย 

 

Power point 
 

ความสนใจ และการมี
ส่วนร่วม 

ผศ.ภญ.วรรณา 

7-8 ศึกษาดูงานศึกษางานคุ้มครองผู้บริโภค (การบังคับใช้กฎหมาย) ในส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 1 วัน  หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
ในจังหวัด 

9-14/ 
3-5 พ.ย. 
57  
9.00 – 
16.00 น. 

ศึกษาดูงานศึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยงาน:  
- กระทรวงสาธารณสุข ( ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักการประกอบโรคศิลปะ) 
- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี (ได้แก่ ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการ บก.ปคบ) 

ภญ.พรพรรณ 
/ภก.จิระ / 
ภก.วรวิทย์ / 
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา 

 วันที่ 20 มค. 58 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งรายงานมายงัคณะอาจารยท์ี่ปรึกษา 
15 - 20  วันที่ 28-30 มค 58 เวลา 9.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงาน 
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2.แผนการประเมินการเรียนรู้ 

นักศึกษาจะได้รบัการประเมินผลการเรียนรายวิชาน้ีจากการเก็บคะแนนตลอดภาคการศึกษา โดยใช้
เกณฑ์การประเมินผล  80 จะได้ S และ < 80 ได้ U  โดยรายละเอียดการประเมินประกอบด้วย 

 
การประเมิน* ร้อยละ 

ความสนใจ  
การอภิปรายในช้ันเรียน  
และการน าเสนอผลงาน  

40 

รายงาน 60 
 

**เง่ือนไขของการเข้าเรยีน 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเรียน หากมีการเข้าเรียนไม่ถึง 80% นักศึกษาจะไม่มี

สิทธิน าเสนอผลงานในปลายภาค 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 กฎหมายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และต าราอื่นๆที่อาจารยผ์ู้สอนจะแนะน าเพิ่มเติม 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
                ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก Science direct 
      ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก Pubmed 
      ฐานข้อมูลงานวิจัยจาก ISI 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า  
วารสารระดับนานาๆชาติที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์  โดยสามารถสบืค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล  

Sciencedirect, Scopus, ISI Web of Knowledge หรือ PubMed เป็นต้น  
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
นักศึกษาสามารถให้ความเห็นต่อการเรียนการสอนผ่านอาจารย์ผูส้อนได้ตลอดเวลาทีม่ีกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

2.1  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
2.2  ประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ทกัษะในการเรียนภาคบรรยาย ในระหว่างช่ัวโมง

สอน  
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 2.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการ ผ่านกจิกรรมการเรียนการสอน ซึง่สามารถดู
พัฒนาการของผูเ้รียนได้ต้ังแตเ่ริม่ต้น จนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การปรับปรงุการสอน 

3.1 มีการรับฟงัการให้ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา ตลอดระยะที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.2 มีการประชุมอาจารยผ์ูส้อนเป็นระยะเพือ่ปรับการเรียนการสอนเป็นระยะเพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 

4.1 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากการอภิปรายในช้ันเรียน หากพบว่าผูเ้รียนคนใดมผีลการ
เรียนรู้ที่น่าเป็นห่วง จะมรีะบบติดตามเพื่อช่วยเหลือหรือค้นหาเหตเุบือ้งต้นเพื่อน ามาปรับปรงุการจัดการเรียน
การสอนที่เหลืออยู่ได ้ 

4.2 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจากระดับผลการเรียนของนกัศึกษาโดยการประชุมคณาจารยผ์ู้
ร่วมสอนในรายวิชา 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

5.1  น าความคิดเห็นที่ได้จากข้อ 4 มาพิจารณาถึงแนวทางทีจ่ะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเรจ็ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยดูจากความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแก้ปญัหาหรือปรบัปรุง 
กระบวนการเรียนการสอน 

5.2 เปรียบเทียบผลการเรียนของผูเ้รียนที่ผ่านไปแตล่ะปี เพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

รหัสวิชา 100443 
วิชา ความช านาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

 
ชื่อสถาบัน  
    วิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา    

1100443  ความช านาญทางระบาดวิทยาเพือ่การคุ้มครองผูบ้ริโภค 
 

2. จ านวนหน่วยกิต   12 หน่วยกิต (0-36-18)   
  36 คือ จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  18 คือ จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
  

2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
         รายวิชาในหลักสูตรการฝกึอบรมผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพ 
  รายวิชาในหมวดที่ 4 การฝึกปฏิบัติเพือ่ความช านาญงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา  คือ รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบรูณ์ และ ดร.ภญ.รุง่ทิวา หมื่นปา 
  อาจารยผ์ู้สอน   ได้แก่   

1) รศ.ดร.ภก.วิทยา กลุสมบรูณ์ 
2) นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 
3) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 
4) ดร.ภญ.รุง่ทิวา หมื่นปา 
5) อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน 

 

5. ภาคการศึกษาท่ีเรียน   ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
 

8.  สถานท่ีเรียน  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พื้นที่ปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ของผู้รบัการฝึกอบรม 
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุง ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 25 ส.ค. 2557 
  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๖) 
 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมมีจริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาด้านยาและสุขภาพและก าหนด
มาตรการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางระบาดวิทยา โดยประยุกต์องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ระบาดวิทยา
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากใช้เป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  : (ตรงกบัหลักสูตร วคบท.ที่สภาฯก าหนด ข้อ ๑๖)   
   ฝึกปฏิบัติการค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค  การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัย
เสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  การน าเสนอมาตรการแก้ปัญหา และการจัดท ารายงานในรูปแบบที่
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 540 ช่ัวโมง (15 สัปดาห์) โดยรวมช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ 360 ช่ัวโมง
และศึกษาด้วยตนเองอกี 180 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ก) การเรียนการสอน 360 ชั่วโมง 
 

  กิจกรรม                                                  จ านวนชั่วโมง 
- การเรียนปรับฐานความรู้ในช้ัน                                          15  
- การดูงานและอภิปรายสิง่ทีเ่รียนรู ้                                       20  
- การจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปญัหา     30  
  
- การด าเนินงานตามแผนฯ และประเมินผล                            260    
- การเขียนรายงานเผยแพร่                                                35                                         

 
 

ข) การศึกษาด้วยตนเอง 180 ชั่วโมง 
นับเป็นเวลาส่วนหนึ่งที่ผูเ้รียนใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท ารายงานข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายตามข้อ 2.1 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียนในการจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการ
แก้ไขปัญหา และการด าเนินงานแก้ไขปัญหาฯ ตามที่วางแผน 
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วิธีการแนะน าใช้การพูดคุยโดยให้ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าทั้งในช้ันเรียน ทางโทรศัพท์ หรือใช้
การสื่อสารโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 การอบรมมุ่งพฒันาผลการเรียนรูผู้้เรียนใน 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปญัญา 4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และ 5) ทักษะการวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณธรรม จรยิธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

การเรียนพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมข้ันพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความตรงต่อเวลา การท างานเป็นทีม นอกจากนี้ หลังจบการศึกษา ผู้เรียนต้องสามารถค้นหาและอธิบาย
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัย
เสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค  การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  การน าเสนอ
มาตรการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรม และการมีความไวต่อประเด็นจริยธรรม 
     1.2 วิธีการสอน 
        ในการสอนหรือการจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา จะเน้นให้มกีาร
พิจารณามิตทิางคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอ  

1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย เช่น โครงการที่จัดท าข้ึนว่าได้ท าตามหลักจริยธรรมหรือไม่ 
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการผิดจริยธรรมหรือไม่  ผู้เรียนได้ค านึงหรือเสนอวิธีการป้องกันและ
ตรวจสอบอย่างไร 
                   2) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานและการด าเนินชีวิต เช่น การรับผิดชอบ
ในงาน การให้เกียรติผู้อื่น การค านึงถึงส่วนรวม การตรงต่อเวลา การไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฯลฯ 
      

2.  ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1) การค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค  การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัย
เสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  การน าเสนอมาตรการแก้ปัญหา  

2) วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัย
เสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค  การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  การน าเสนอ
มาตรการแก้ปัญหา 

3) การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (action research) 
การประเมินบทความวิชาการและการน าข้อมูลไปใช้  
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  2.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน โดยใช้ปัญหา กรณีศึกษา 

งานวิจัยในอดีต และสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนเป็นฐานในการอภิปราย  
2) การเรียนเน้นการคิดเชิงระบบ ตลอดจนเน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3) การดูงานโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการท างานทางระบาดวิทยามา

ประยุกต์ใช้เพื่อการค้มครองผู้บริโภค และน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานของตน 
  2.3 วิธีการประเมินผล 

               ประเมินจากแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา ผลการด าเนินงานตาม
แผนงานฯ การสอบปากเปล่าหรือข้อเขียน การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอความคิดเห็นรวมถึงสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการท าโครงการดังกล่าว 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ทักษะทางปญัญาที่ตอ้งพฒันา 

               1) ความสามารถในการค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค นั่นคือ 
สามารถ วิเคราะห์ปัญหา กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  โดยใช้วิธีการ
รวบรวมหลักฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

               2) ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อด าเนิน
โครงการหรือองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.2 วิธีการสอน 
         ผู้เรียนต้องจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ทาง
เภสัชศาสตร์และศาสตร์อื่นทีเ่กี่ยวข้อง เช่น การบริหาร สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ กฎหมาย สถิติ
สาธารณสุข เป็นต้น 
       3.3 วิธีการประเมินผล 

              ประเมินจากกระบวนการทีผู่เ้รียนใช้ในแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปญัหา 
ในการค้นหาและอธิบายปญัหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการ
สุขภาพ  การน าเสนอมาตรการแกป้ัญหาและผลสัมฤทธ์ิทีเ่กดิข้ึน 

 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

      1) ความสามารถในการท างานกับผู้อื่น โดยสามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยสร้างการมีส่วนร่วม 

  2) ภาวะผู้น าและความสามารถในการจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานและลด
ความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน 
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  4.2 วิธีการสอน 
1) บรรยาย อภิปราย ดูงาน และฝึกปฏิบัติในเรื่องทักษะการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อ

สร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และภาวะผู้น า การสอนเน้นวิธีการใช้กรณีศึกษา
จากสถานการณ์จริง 

 2) เน้นกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ   
         3) ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงของผู้น าและได้เรียนจากผู้น าที่ได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบัน 
  4.3 วิธีการประเมินผล 

           1) ประเมินจากแผนงานงานในประเด็นการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และภาวะผู้น า  

2) ประเมินจากการพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างาน
เป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ การเรียน การท างาน และการแก้ปัญหา  

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

  1) ความสามารถใช้หลักการวิจัยเพื่อจัดท าแผนงานทางระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไข
ปัญหา และประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว 

  2) ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินงานวิจัย ข้อมูลผลการศึกษา และแปลผลข้อมูล
ทางสถิติในการวิจัยทางระบาดวิทยา 

  3) ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและมาตรการทางระบาดวิทยากับบุคคลที่มี
ความสามารถด้านสุขภาพ (Health literacy) แตกต่างกันได ้

  4) ความสามารถในการสื่อสารผลงานวิชาการทางระบาดวิทยากับชุมชน องค์กร ตลอดจน
การน าเสนอทางวิชาการทั้งในรูปข้อเขียนและการพูด  
         5) ความสามารถในการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารจัดการภายในองค์กร และ
สารสนเทศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.2  วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยน าผลการศึกษาในอดีตมาอภิปรายเพื่อให้ทราบถึงการ
ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเพื่อจัดท าและประเมินผลโครงการ 

2) จัดการสอนในหัวข้อความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ 
(health literacy) ในระดับต่าง ๆ การสื่อสารกับชุมชน องค์กร  

3) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าและน าเสนอผลงาน  
   4) ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการสัมมนา การ
ประชุมวิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  
 
 



44 
 

  5.3 วิธีการประเมินผล 
            ประเมินการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การน าเสนอแผนด้าน

ระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
และการเผยแพร่ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

 1) การปรับฐานความรู้ในชั้น 15 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-3 - ความหมาย ท่ีมา และ บทบาท ของระบาดวิทยาทางยา 

- หลักการ และ กลยุทธ ทางระบาดวิทยาด้านยา 
- เครื่องมือในการศึกษาทางระบาดวิทยาของยา  และ การ

ประยุกต์ใช้ในระบาดวิทยาทางยา การศึกษาเชิงสังเกต 
การศึกษาเชิงพรรณา และ การศึกษาเชิงทดลอง 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4-6 - การศึกษาระบาดวิทยา  การทบทวนวรรณกรรม 
และการออกแบบโครงการ  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
และ วิธีการศึกษา โดยประยุกต์วิธีการทางระบาดวิทยาใน
โครงการ   ครอบคลุม 

 ลักษณะของความรุนแรงอาการไม่พึงประสงค์   ความ
ชุกของปัญหา ผลกระทบ 

 นิยามอาการไม่พึงประสงค์ กลุ่มศึกษา  
 การออกแบบวิธีการ ศึกษาระบาดวิทยา เพื่ อหา

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 
 การแปรผล 

- การวัดทางเภสัชระบาดวิทยา การหาความสัมพันธ์  
- การศึกษาเชิงพรรณา.ในเภสัชระบาดวิทยา : Time, Place, 

Person 
- Case Reports, Case series 
- การศึกษาแบบตัดขวาง Cross-sectional studies ความ

เหมาะสม และ การประยุกต์ใช้ และ การศึกษาเชิงทดลอง 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

7-9 - การเลือกใช้ Cohort Studies และ การเลือกใช้ Case 
control study ในการศึกษาระบาดวิทยาทางยา 

- การจับคู่ หรือ Matching ใน Case-control 
- การสรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของยาและอาการไม่พึง

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ประสงค์จากยา 
- ความแปรปรวนในผลการศึกษาและปัญหาที่พบในการศึกษา

ระบาดวิทยาทางยา 
10-12 ทักษะการปฏิบัติในการท างานด้านระบาดวิทยาและมาตรการ

แก้ปัญหา (1)  
ฝึกปฏิบัต ิ

13-15 ทักษะการปฏิบัติในการท างานด้านระบาดวิทยาและมาตรการ
แก้ปัญหา (2) 

ฝึกปฏิบัต ิ

 
2) การดูงานงการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  20 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-20 -ดูงานด้านระบาดวิทยา ที่ อย. ส านักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรคฯ และโรงพยาบาลที่จัดเป็น best 
practice หรือที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 1-2 
แห่ง 

ดูงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 
สรุปบทเรียนที่ ได้รับและการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 

 
 
3) การจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา  30 ชั่วโมง 

ผู้เรียนเลือกประเด็นในการศึกษาด้านระบาดวิทยา   และเขียนแผนงานด้านระบาดวิทยาและ
มาตรการแก้ไขปัญหา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี/ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ของตน
ในการจัดท าแผน/โครงการ 

ผู้เรียนต้องน าเสนอแผนฯ ท่ีพัฒนาขึ้นต่อคณะผู้สอนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นการ
น าเสนอด้วยวาจา เอกสาร หรืออื่น ๆ 

4) การด าเนินงานตามแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล  
260 ช่ัวโมง  
ผู้เรียนต้องด าเนินการตามแผนและน าเสนอความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะต่อคณะผู้สอนเพือ่

อภิปรายแลกเปลี่ยน และปรับแผนการด าเนินการ (คณะผู้สอนอาจนิเทศการด าเนินโครงการเป็นระยะด้วย) 
 การประเมินผลของแผนงานหรือโครงการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม  

 

5) การเขียนรายงานเผยแพร่ 35 ชั่วโมง 
 
ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-2 การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนผลงานเพื่อ

เผยแพร่ในวารสารวิชาระดับต่างๆ  
การฝึกปฏิบัติ 

3-5 การวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้เรียนน าข้อมูลของตนมาวิเคราะห์เพื่อฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล) 

การฝึกปฏิบัติ 

6-35 การเขียนรายงานด้วยตนเองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า การฝึกปฏิบัติ 
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สั ป ด า ห์ ท่ี
ประเมินผล 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1) ได้แผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตการ
แก้ปัญหา ที่ 
-ค านึงถึงหลักจริยธรรม  
-สอดคล้องตามหลักวิชาการหรือกรอบทฤษฎี  
-แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  
-ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยได้เหมาะสม 

คณะผู้สอนประเมินจาก
รายงานแผนงานด้าน
ร ะ บ า ด วิ ท ย า แ ล ะ
ม าตก า ร แก้ ปั ญห า ที่
ผู้เรียนพัฒนาข้ึน 

ประเมินเมื่อ
สิ้ น สุ ด ภ า ค
การ ศึกษาที่
ลงทะเบียน 3 
หน่วยกิตแรก 

ร้อยละ 25 

2) ผู้เรียนสามารถด าเนินแผนงานด้านระบาด
วิทยาและมาตการแก้ปัญหาโดย 
-มีลักษณะที่ระบุในข้อแรกและ 
-แสดงถึงความสามารถในการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและจัดการความขัดแย้งได้ดี 

คณะผู้สอนประเมินจาก
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านระบาดวิทยาและ
มาตการแก้ปัญหา  

ประเมินทุ ก
เ ดื อ น
หลังจากเริ่ม
ด า เ นิ นก า ร
ตามแผนงาน 

ร้อยละ 65 

3. รายงานการวิจัยที่ได้มีคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีระบบ
ประเมินผลงานวิจัยแบบ peer review1 

ประเมินจากการตอบรับ
ของวารสาร 

ประเมินเมื่อ
เ ริ่ ม เ ขี ย น
รายงานจนถึง
การตอบรับ
ของวารสาร 

ร้อยละ 10 

 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

15.1 หนังสือบังคับ 
1) พื้นฐานระบาดวิทยา (Basics of Epidemiology), นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ และคณะ, สมาคม

นักระบาดวิทยาภาคสนามมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน มูลนิธิกรมควบคุมโรค และสมาคมระบาด
วิทยา (ประเทศไทย) 

15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม  
1) James E. Tisdale and Douglas A Miller. Drug-Induced Diseases: Prevention, 

Detection, and Management  (Second edition) American Society of Health 
System Pharmacist  

2) ชยันตร์ธร ปทุมานนท์  ระบาดวิทยาการแพทย์  (1998)  A PHRCG Publication PHRCG 
Publishers Chiangmai, Thailand 

3) Brian L. Storm.  Pharmacoepidemiology John Wiley and Son  (1994). 
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4) Kenneth J. Rothmans and Sander Greenland.  Modern Epidemiology (1998) 
15.3  บทความวิจัย/บทความวิชาการ(ถ้ามี)     
15.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

   Websites ท่ีเกี่ยวข้อง 
   - ห้ อ ง ส มุ ด ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ที่ 

http://elib.fda.moph.go.th/library/ 
   - หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่  
    http://socialresearch.pharm.chula.ac.th/ 

  - ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก ส านักวิชาการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  
   ที่ http://pubnet.moph.go.th/techjrn/ttechjrn.html 

 
หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

7.1  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
7.1.1 ผู้เรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อนและหลังการเรียน

รายวิชาน้ี 
7.1.2 ผู้เรียนประเมินผู้สอน 
7.1.3 ผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและการสนทนาระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.2.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 
7.2.2 การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
7.2.3 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ 
7.2.4 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

7.3  การปรับปรุงการสอน   
7.3.1  ประมวลความคิดเห็นของผู้เรียน ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงการสอน 
7.3.2  การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 
7.3.3  การประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา   
คณะกรรมการบริหารฯ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
7.5.1  น าผลการประเมินโดยผู้เรียนจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อ

ปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
7.5.2  จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 
7.5.3  ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและผลการ

ประเมินจากผู้เรียน อาจารย์ 
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ตารางเรยีนรายวิชาความช านาญทางระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 9.00-12.00 13.00-16.00 
Module 1 (27-31 ตุลาคม 2557) 
การปรับความรู้ในชั้น (15 ชั่วโมง) 

วันที่ 1 Epidemiology literacy 
วิทยากร: นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

Epidemiology literacy 
วิทยากร: นพ.ค านวณ อึ้งชูศักดิ์ 

วันที่ 2 Epidemiology for pharmacist in 
health consumer protection: FDA 
perspective 
วิทยากร: นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 

ดูงานด้านระบาดวิทยา ที่ อย. ส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคฯ  
 

วันที่ 3 Epidemiology in action  
วิทยากร: ดร.ภญ.รุง่ทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

Epidemiology in action 
วิทยากร: ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

การจัดท าแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา  (30 ชั่วโมง) 
วันที่ 4 Project planning  

วิทยากร: ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

Project planning  
วิทยากร: ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

วันที่ 5 
 

Project planning  
วิทยากร: ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

Project planning  
วิทยากร: ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และ 
คณะ 

Module 2 (8-11 พฤศจิกายน 2557) 
การดูงานงการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  (20 ชั่วโมง) 
วันที่ 1 เดินทางมาพื้นที่ศึกษาดูงาน สรปุความก้าวหน้า การท าโครงการ (บนรถ

ขณะ เดินทาง เชียงใหม-่พะเยา) 
วันที่ 2 ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานบุาล   ม. พะเยา จ. พะเยา 

 
วันที่ 3 ลงพื้นที่ อ. เชียงค า จ. พะเยา กรณีศึกษา ระบาดวิทยาไข้เลอืดออก 

 
วันที่ 4 
 

ถอดบทเรียน ผลการลงพื้นที ่(บนรถขณะ 
เดินทาง พะเยา-เชียงใหม)่ 

เดินทางกลับภูมลิ าเนา 

การด าเนินงานตามแผนงานด้านระบาดวิทยาและมาตรการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล (260 
ชั่วโมง) 
พย 57 – มค 
58 

ด าเนินการตามโครงการ และนัดติดตามความก้าวหน้า โดยอาจารย์ทีป่รึกษา 
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 9.00-12.00 13.00-16.00 
Module 3 (26-28 มกราคม 2558) 
การเขียนรายงานเผยแพร่ (35 ชั่วโมง) 
วันที่ 1  การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชา

ระดับต่างๆ 
วันที่ 2 การเขียนรายงานด้วยตนเองโดยอาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน า 
วันที่ 3 การเขียนรายงานด้วยตนเองโดยอาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน า 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

รหัสวิชา 100464 
วิชา ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผูบ้ริโภคในชุมชน 

 
ชื่อสถาบัน  
    วิทยาลัยการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านยาและสุขภาพแหง่ประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา   ความช านาญด้านการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน 
 
2. จ านวนหน่วยกิต   12 หน่วยกิต (0-36-18) 
 หมายเหต ุ 36 คือ จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
   18 คือ จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       เป็นรายวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 เป็นรายวิชาในหมวดที่ 4: การฝึกปฏิบัติเพื่อความช านาญงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  คือ ภก.ภาณุโชต ิ ทองยัง 
 อาจารย์ผู้สอน   ได้แก่   

1) ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
2) ภญ.ยุภาพรรณ มันกระโทก 
3) ภก.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 
4) ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

 

5. ภาคการศึกษาท่ีเรียน   ภาคการศึกษาที่ 2/2557  
 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
 

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
 

8.  สถานท่ีเรียน  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พื้นที่ปฏิบัติการ ใช้พื้นที่ของผู้รบัการฝึกอบรม 
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุง ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ธ.ค. 2555 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมมีจริยธรรม ความรู้ และความเช่ียวชาญในการ
คุ้มครองผู้บริ โภคด้านยาและสุขภาพ  โดยสามารถด าเนินการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน 
(community empowerment) ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาจากการบริโภค 
และการคุ้มครองตนเองและชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากใช้เป็นครั้งแรกจึงยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  :  
  การส ารวจปัญหาและความต้องการในการคุ้มครองผู้บริโภคของ ชุมชน การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและกระบวนการท าประชาคม การจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan) การ
ปฏิบัติการแก้ปัญหา และการประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 540 ช่ัวโมง (15.5 สัปดาห์) และศึกษาด้วยตนเอง 270 ช่ัวโมง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     ก) การเรียนการสอน 540 ชั่วโมง 
 

  กิจกรรม                                                  จ านวนช่ัวโมง 
-การเรียนปรับฐานความรู้ในช้ัน                                          15 ช่ัวโมง 
-การดูงานและอภิปรายสิ่งที่เรียนรู้                                   20 ช่ัวโมง 
-การจัดท าแผนการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริม   50 ช่ัวโมง 
สุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาจากการบริโภค  และการ 
คุ้มครองตนเองและชุมชน                                                 
-การด าเนินงานตามแผน  และประเมินผล                            410 ช่ัวโมง   
-การบรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการประเมินผล               5 ช่ัวโมง 
-การเขียนรายงานเผยแพร่                                               40 ช่ัวโมง                                         

 
       ข) การศึกษาด้วยตนเอง 15.5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 18 ชั่วโมง)  270 ชั่วโมง 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ค าปรึกษาต่อผู้เรียนในการจัดท าแผนการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน
  และการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  ตามที่วางแผน  

วิธีการแนะน าใช้การพูดคุยโดยให้ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าทั้งในช้ันเรียน ทางโทรศัพท์ หรือใช้
การสื่อสารโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 การอบรมมุ่งพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และ 5) ทักษะการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
        1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 การเรียนพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐานในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความตรงต่อเวลา การท างานเป็นทีม นอกจากนี้ หลังจบการศึกษา ผู้เรียนต้องสามารถพัฒนามาตรการ
สร้างเสริมศักยภาพของชุมชนโดยค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรม และการมีความไวต่อประเด็นจริยธรรม
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและวัฒนธรรมที่แตกต่างของบุคคลต่างๆ ในชุมชน 
     1.2 วิธีการสอน 
 1) ในการสอนหรือการจัดท าโครงการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนจะเน้นให้มีการพิจารณา
มิติทางคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเสมอ  
 2) จัดการสอนในหัวข้อจริยธรรมในการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน เช่น จรรยาบรรณใน
การท างานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ความไวทางจริยธรรม และสมรรถนะทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยกตัวอย่างปัญหาทางจริยธรรมที่เคย/อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน เป็นต้น  
  1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย เช่น โครงการที่จัดท าข้ึนว่าได้ท าตามหลักจริยธรรมหรือไม่ 
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการผิดจริยธรรมหรือไม่  ผู้เรียนได้ค านึงหรือเสนอวิธีการป้องกันและ
ตรวจสอบอย่างไร 

2) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานและการด าเนินชีวิต เช่น การรับผิดชอบ
ในงาน การให้เกียรติผู้อื่น การค านึงถึงส่วนรวม การตรงต่อเวลา การไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ล  

   
2.  ความรู้ 
  2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1) การส ารวจปัญหาและความต้องการและศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชน  
2) วิธีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและกระบวนการท าประชาคม 

กระบวนการท างานกับชุมชน 
3) วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการส่งเสริม

สุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาจากการบริโภค และการคุ้มครองตนเองและ
ชุมชน  การปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ  และการประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดย
ชุมชน 

4) การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (action research) 
การประเมินบทความวิชาการและการน าข้อมูลไปใช้  

5) ปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพ   
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  2.2 วิธีการสอน 
1) จัดการเรียนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน โดยใช้ปัญหา กรณีศึกษา 

งานวิจัยในอดีต และสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนเป็นฐานในการอภิปราย  
2) การเรียนเน้นการคิดเชิงระบบ ตลอดจนเน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
3) การดูงานโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน และ

น ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน
ของตน  
  2.3 วิธีการประเมินผล 

              ประเมินจากแผนงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน  ผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
การสอบปากเปล่าหรือข้อเขียน การอภิปรายกลุ่ม และการน าเสนอความคิดเห็นรวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
การท าโครงการดังกล่าว 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
        3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1) ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบสุขภาพชุมชน ศักยภาพชุมชน และปัญหาที่เกี่ยวกับ
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชน นั่นคือ สามารถค้นหาปัญหา สาเหตุรากเหง้าของปัญหา และปัจจัยที่
ส่งผลต่อปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีการวบรวมหลักฐานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

               2) ความสามารถในการพัฒนามาตรการเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน/แก้ปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การคุ้มครองตนเองและชุมชน  โดยอิง
หลักฐานความรู้ที่มีอยู่หรืองานวิจัยของตนท าให้ชาวไทยมีความพอประมาณในการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ มีเหตุผลในการเลือกบริโภคด้วยความรู้ทักษะที่เพียงพอ และมีภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพโดย
พึ่งตนเอง 

              3) ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อด าเนิน
โครงการหรือองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์  
         3.2 วิธีการสอน 
                ผู้เรียนต้องจัดท าโครงการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน โดยประยุกต์ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองตนเองและชุมชน 
โดยใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหาร สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ 
กฎหมาย เป็นต้น 
         3.3 วิธีการประเมินผล 

               ประเมินจากกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน/แก้ปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ การคุ้มครองตนเองและชุมชน  และ
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึน 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

                1) ความสามารถในการท างานกับชุมชนและผู้อื่น โดยสามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งสามารถท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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2) ภาวะผู้น าและความสามารถในการจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือในการท างานและลด
ความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน 

3) สมรรถนะทางวัฒนธรรม คือ ความเข้าใจปัจจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวิถีที่แตกต่างของคนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเข้าถึง การยอมรับบริการสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเหล่าน้ันหรือการยึดผู้รับบริการหรือชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 
  4.2 วิธีการสอน 

1) บรรยาย อภิปราย ดูงาน และฝึกปฏิบัติในเรื่องทักษะการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน ภาวะผู้น า และสมรรถนะทางวัฒนธรรม  การสอน
เน้นวิธีการใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 

2) เน้นกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนสอดแทรก
เรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชน  ล    

3) ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงของผู้น าและได้เรียนจากผู้น าที่ได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบัน 
        4.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินจากแผนงานงานในประเด็นการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน ภาวะผู้น า และสมรรถนะทางวัฒนธรรม  

2) ประเมินจากการพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างาน
เป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ การเรียน การท างาน และการแก้ปัญหา  

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         5.1 ทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ต้องพัฒนา 

            1) ความสามารถใช้หลักการวิจัยเพื่อจัดท าแผนงานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน และ
ประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว 

            2) ความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ (health literacy) 
แตกต่างกันได ้

            3) ความสามารถในการสื่อสารผลงานวิชาการกับชุมชน องค์กร ตลอดจนการน าเสนอทาง
วิชาการทั้งในรูปข้อเขียนและการพูด  

            4) ความสามารถในการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารจัดการภายในองค์กร และ
สารสนเทศทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
          5.2  วิธีการสอน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยน าผลการศึกษาในอดีตมาอภิปรายเพื่อให้ทราบ ถึงการ
ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยเพื่อจัดท าและประเมินผลโครงการ 

2) จัดการสอนในหัวข้อความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่มีความสามารถด้านสุขภาพ 
(health literacy) ในระดับต่าง ๆ การสื่อสารกับชุมชน องค์กร  

3) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าและน าเสนอผลงาน  
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4) ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านการสัมมนา การ
ประชุมวิชาการ หรือการเผยแพร่ผลงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

         5.3  วิธีการประเมินผล 
               ประเมินการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การน าเสนอแผนการ

สร้างเสริมศักยภาพของชุมชน การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการ
เผยแพร่ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

ก.  แผนการสอน 
 1) การบรรยายและอภิปรายในชั้น 15 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-3 ระบบสุขภาพชุมชน ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ   
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพของชุมชน 

บรรยาย 
อภิปรายกรณีศึกษา 

4-6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อน าผลไปใช้ใน
การวางแผนงาน 
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประเมินผล
การด าเนินงานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน 

บรรยาย 
อภิปรายกรณีศึกษา 
 

7-9 การประเมินความต้องการและศักยภาพของชุมชน 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
แบบจ าลองที่เป็นกรอบในการประเมินปัญหาของชุมชนในเรื่อง

การคุ้มครองผู้บริโภค และแบบจ าลองในการวางแผนและ
ประเมินผลโครงการคุ้มครองผู้บริโภค 

บรรยาย 
อภิปรายกรณีศึกษา 
 

10-12 ทักษะการปฏิบัติในการท างานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน 
เช่น การส ารวจชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การ
ถอดบทเรียน เป็นต้น 

บรรยาย 
อภิปรายกรณีศึกษา 
 

13-15 การฝึกทักษะการปฏิบัติในการท างานสร้างเสริมศักยภาพของ
ชุมชน เช่น การส ารวจชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม การถอดบทเรียน เป็นต้น 

ฝึกปฏิบัต ิ
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2) การดูงานงการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  20 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-20 -ดูงานการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนที่จัดเป็น 

best practice หรือที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ 
2-3 แห่ง 

ดูงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 
สรุปบทเรียนที่ ได้รับและการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 
 

 
3) การจัดท าแผนการหรือโครงการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนฯ  50 ชั่วโมง 

ผู้เรียนเลือกประเด็นในการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกัน/แก้ปัญหาจาก
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองตนเองและชุมชน   และเขียนแผนการ/โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพชุมชน  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี/ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ของตนในการ
จัดท าแผน/โครงการ 

ผู้เรียนต้องน าเสนอแผน  ที่พัฒนาข้ึนต่อคณะผู้สอนเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็นการ
น าเสนอด้วยวาจา เอกสาร หรืออื่น ๆ 

 

4) การด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนฯ และการประเมินผล  
410 ช่ัวโมง  
ผู้เรียนต้องด าเนินการตามแผนและน าเสนอความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะต่อคณะผู้สอนเพือ่

อภิปรายแลกเปลี่ยน และปรับแผนการด าเนินการ (คณะผู้สอนอาจนิเทศการด าเนินโครงการเป็นระยะด้วย) 
 การประเมินผลของแผนงานหรือโครงการต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การวัดความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะ ผลลัพธ์ทางพฤติกรรมและสุขภาพ หรืออื่น ๆ 

 

5) การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 5 ชั่วโมง และการเขียนรายงาน 40 ชั่วโมง 
 

ชั่วโมงท่ี หัวข้อ ลักษณะการเรียน 
1-2 การน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนผลงานเพื่อ

เผยแพร่ในวารสารวิชาระดับต่างๆ  
บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ 

3-5 การวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้เรียนน าข้อมูลของตนมาวิเคราะห์เพื่อฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล) 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ 

41-45 การเขียนรายงานด้วยตนเองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า การฝึกปฏิบัติ 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สั ป ด า ห์ ท่ี
ประเมินผล 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1) ได้แผนงานสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน  
ที่ 
-ค านึงถึงหลักจริยธรรม  
-เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 
-สอดคล้องตามหลักวิชาการหรือกรอบทฤษฎี  
-แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  
-ประยุกต์ใช้หลักการวิจัยได้เหมาะสม 

คณะผู้สอนประเมินจาก
รายงานแผนงานสร้าง
เสริมศักยภาพของชุมชน
  ที่ผู้เรียนพัฒนาข้ึน 

ประเมินเมื่อ
สิ้ น สุ ด ภ า ค
การ ศึกษาที่
ลงทะเบียน 3 
หน่วยกิตแรก 

ร้อยละ 25 

2) ผู้เรียนสามารถด าเนินโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของชุมชน  โดย 
-มีลักษณะที่ระบุในข้อแรกและ 
-แสดงถึงความสามารถในการท างานกับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการ
ความขัดแย้งได้ด ี

คณะผู้สอนประเมินจาก
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานตามแผนงาน
สร้างเสริมศักยภาพของ
ชุมชน   

ประเมินทุ ก
เ ดื อ น
หลังจากเริ่ม
ด า เ นิ นก า ร
ตามแผนงาน 

ร้อยละ 65 

3. รายงานการวิจัยที่ได้มีคุณภาพ ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีระบบ
ประเมินผลงานวิจัยแบบ peer review1 

ประเมินจากการตอบรับ
ของวารสาร 

ประเมินเมื่อ
เ ริ่ ม เ ขี ย น
รายงานจนถึง
การตอบรับ
ของวารสาร 

ร้อยละ 10 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
  -Cottrell RR,    McKenzie JF. Health promotion and education research methods. 
Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers; 2005.  
  -Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, eds. Health behavior and health education:  theory, 
research, and practice. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2008. 
  -Glanz K, Bishop D. The role of behavioral science theory in development and 
implementation of public health interventions.  Annu Rev Public Health 31: 399-418, 2010 
  -อ าพล  จินดาวัฒนะ,  สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ  และสุรณี  พิพัฒน์โรจนกมล. การสร้างเสริม
สุขภาพ: แนวคิด  หลักการ  และบทเรียนของไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพ  : หมอชาวบ้าน;  2550. 
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หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

7.1  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน 
7.1.1 ผู้เรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อนและหลังการเรียน

รายวิชาน้ี 
7.1.2 ผู้เรียนประเมินผู้สอน 
7.1.3 ผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและการสนทนาระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน 
 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน  
7.2.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 
7.2.2 การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
7.2.3 ผลการสอบ/ผลการเรียนรู้ 
7.2.4 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

7.3  การปรับปรุงการสอน   
7.3.1  ประมวลความคิดเห็นของผู้เรียน ผลการประเมินการสอน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงการสอน 
7.3.2  การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 
7.3.3  การประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา   
คณะกรรมการบริหาร  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
7.5.1  น าผลการประเมินโดยผู้เรียนจากข้อ 1 และการประเมินการสอนจากข้อ 2 มาประมวลเพื่อ

ปรับปรุงรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
7.5.2  จัดประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 
7.5.3  ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและผลการ

ประเมินจากผู้เรียน อาจารย์ 
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(ร่าง) ตารางเรียน รายวิชา   ความช านาญด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคในชุมชน (540 ชั่วโมง) 
 

 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 19.00 - 20.30 น. 
Module 1 (..... กุมภาพันธ์ 2558)  
การปรับความรู้ในชั้น                                                                                                                  
(15 ชั่วโมง) 

วันที่ 1  ระบบสุขภาพชุมชน ปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมี
ผลต่อสุขภาพ   

 ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและ
การประยุกต์ใช้เพ่ือสรา้งเสริม
ศักยภาพของชุมชน 

วิทยากร   
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มันกระโทก 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ือ
น าผลไปใช้ในการ
วางแผนงาน 

 การออกแบบวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานสร้างเสริม
ศักยภาพของชุมชน 

วิทยากร 
 ภก.ดร.สงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต 

 การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติในการท างาน
สร้างเสรมิศักยภาพ
ของชุมชน (การ
สนทนากลุ่ม การถอด
บทเรียน ฯลฯ) 

วิทยากร 
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

วันที่ 2  การประเมินความต้องการ
และศักยภาพของชุมชน 

 การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 

แบบจ าลองท่ีเป็นกรอบในการ
ประเมินปัญหาของชุมชนในเรื่อง
ก า ร คุ้ม คร อง ผู้ บริ โ ภ ค  แ ล ะ
แบบจ าลองในการวางแผนและ
ประเมินผลโครงการ คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
วิทยากร:  
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มันกระโทก 

ทักษะการปฏิบัติในการ
ท างานสร้างเสรมิศักยภาพ
ของชุมชน เช่น การส ารวจ
ชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสนทนากลุ่ม การถอด
บทเรียน เป็นต้น 
วิทยากร  
ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 

 การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติในการท างาน
สร้างเสรมิศักยภาพ
ของชุมชน ( การ
ส ารวจชุมชน การ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
ฯลฯ) 

วิทยากร 
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
ภญ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา 
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 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 18.30 น. 19.00 - 20.30 น. 
การดูงานการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน  (20 ชั่วโมง)                                                                            
วันที่ 3  ดูงานการสร้างเสริมศกัยภาพชุมชนที่จัดเป็น best practice 

หรือที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (แหง่ที่1)  
 สรุปบทเรียนการดู

งาน 
วิทยากร 
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มัน
กระโทก 

วันที่ 4  ดูงานการสร้างเสริมศกัยภาพชุมชนที่จัดเป็น best practice 
หรือที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (แหง่ที่2) 

 สรุปบทเรียนการดู
งาน 

วิทยากร 
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มัน
กระโทก 

วันที่ 5   ช้ีแจงการจัดท าแผนการสร้าง
เสริมศักยภาพของชุมชนใน
การสง่เสรมิและการเตรียมตัว
ใน Module 2 

วิทยากร 
ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง 
ภญ.ดร.ยุภาพรรณ  มันกระโทก 

 ผู้เรียนเตรียมวางแนว
ทางการจัดท าแผน                          
(อาจารยท์ี่ปรึกษาให้
ค าแนะน า) 
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การศึกษาด้วยตนเองในพ้ืนท่ีผ่านการให้ค าปรึกษาผ่านทางการสื่อสารทางไกล 
การจัดท าแผนการสร้างเสรมิศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไขปัญหา
จากการบริโภค   
และการคุ้มครองตนเองและชุมชน                                                                                                    
(50 ชั่วโมง)                                                
  ผู้เรียนจัดท าแผนการสร้างเสรมิศักยภาพของชุมชนในการสง่เสริมสุขภาพ การปอ้งกัน การแก้ไข

ปัญหาจากการบริโภค  และการคุ้มครองตนเองและชุมชน 
การด าเนินงานตามแผนฯ และประเมินผล                                                                                         
(410 ชั่วโมง)   
 ผู้เรียนด าเนินงานตามแผนการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในการสง่เสรมิสุขภาพ การป้องกัน 

การแก้ไขปัญหาจากการบริโภค  และการคุ้มครองตนเองและชุมชน 
Module (23-24 พค 58) 
การเขียนรายงานเผยแพร ่                                                                                                             
(45 ชั่วโมง) 

 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 20.00 น. 
วันที่ 1   การบรรยายเรื่องการเขียนรายงานและการประเมินผล (5 

ช่ัวโมง) 
วิทยากร 
ภก.ดร.สงวน ลือเกียรตบิัณฑิต 
(ผู้เรียนน าข้อมลูของตนมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อฝึกการ
เขียนรายงาน) 

ฝึกปฏิบัตกิารเขียนรายงาน 
(อาจารยท์ี่ปรึกษาให้
ค าแนะน า) 

วันที่ 2  การเขียนรายงานเผยแพร่ (40 ช่ัวโมง)                                         
ผู้เรียนฝึกเขียนรายงานด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ทีป่รึกษาให้
ค าแนะน า  
(ทั้งการเขียนในห้องเรียนและผ่านการสื่อสารทางไกล) 

 
- 

ส่ง final paper 20 มิ.ย.)  
 

 



 

62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก
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รายชื่อผู้เข้าอบรม นคบส. รุ่นท่ี 1 ปี 2557 
 

 
ลําดับที ่ รหัส นคบส. เลขใบอนุญาตฯ     ชื่อ    สกุล 

 
1 571011001 ภ.6141 ภญ. อินทริยา    อินทพันธ์ุ 

2 571011002 ภ.6325 ภก. บรรเจิด      เดชาศิลปะชัยกุล 

3 571011003 ภ.6466 ภก. นัฐพงษ์       สมศักด์ิ 

4 571011004 ภ.6805 ภก. ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 

5 571011005  ภ.7221 ภญ. ไพรจิตร ชัยจํารูญพันธ์ุ 

6 571011006  ภ.8072 ภญ. ประภา พิทักษา 

7 571011007  ภ.8978 ภญ. มัลลิกา สุพล 

8 571011008  ภ.9590 ภก. ธีราวุฒิ มีชํานาญ 

9 571011009  ภ.10366 ภญ. ลักขณา     วงศ์เสาร์ 

10 571011010  ภ.11263 ภญ. ขวัญสุดา    โกวิทางกูร 

11 571011011  ภ.13099 ภญ. นริศรา      จริตงาม 

12 571011012  ภ.13124 ภก.  รพีพงษ์     ลีฬหะวิโรจน์ 

13 571011013  ภ.13247 ภก. เด่นชัย       ดอกพอง 

14 571011014  ภ.13340 ภก. สุภนัย        ประเสริฐสุข 

15 571011015  ภ.13641 ภญ. สรีรโรจน์   สุกมลสันต์ 

16 571011016  ภ.14159 ภญ. อารีรัตน์     คุณยศย่ิง 

17 571011017  ภ.14179 ภญ. พรรณนภา    ศรีสวัสด์ิ 

18 571011018  ภ.14699 ภญ. ตุลาภรณ์     รุจิระยรรยง 

19 571011019  ภ.15092 ภญ. สุภาวดี        เปล่งชัย 
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ลําดับที ่ รหัส นคบส. เลขใบอนุญาตฯ     ชื่อ    สกุล 
 

20 571011020 ภ.15697 ภญ. มาริสา ไก่แก้วกาญจนา 

21 571011021  ภ.16372 ภญ. นฤมล สุรินทร ์

22 571011022  ภ.16384 ภก. ภาณุ   วิริยานุทัย 

23 571011023  ภ.16400 ภญ. วราภรณ์ สังข์ทอง 

24 571011024  ภ.17425 ภก. พันธ์เทพ เพชรผึ้ง 

25 571011025  ภ.17458 ภก. สุรศักด์ิ เสาแก้ว 

26 571011026  ภ.18540 ภญ. พิชญาดา นามวงศ์ 

27 571011027  ภ.18598 ภก. คเชนทร์ ชนะชัย 

28 571011028  ภ.18630 ภญ. สมจิต อสิพงษ์ 
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ความหมายของคําย่อและรหัส 
 

“นคบส.” หมายถึง ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

 

“วคบส.” หมายถึง ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 

“รหสัวิชา” ประกอบไปด้วยเลข 6 หลัก ดังน้ี 
 

ลําดับที ่            แสดง        ตัวอย่างคําอธบิาย 
 

1 2 และ 3 การกําเนิดวิชาชีพเภสัชกรรมครบ 100 ปี  100 คือ ช่วงพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นปีที่ 
100 ของการกําเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม 

    4 เลขที่หมวดวิชา 1 คือ หมวดที่ 1 วิชาบังคับ 
2 คือ หมวดที่ 2 วิชาเลือกวิชาชีพ 
3 คือ หมวดที่ 3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือ

ทักษะเฉพาะ 
4 คือ หมวดที่ 4 การฝึกปฏิบัติเพ่ือความ

ชํานาญงานคุ้มครองผู้บริโภค 
5 คือ หมวดที่ 5 การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ

ความเช่ียวชาญ  
    5 กลุ่มรายวิชา 1 คือ กลุ่มที ่1 นโยบายและบริหาร  

ระบบยา 
2 คือ กลุ่มที ่2 จรรยาบรรณ กฎหมาย 

และการบังคับใช้กฎหมาย 
3 คือ กลุ่มที ่3 การจัดการความรู้และ

ระบบสารสนเทศ 
4 คือ กลุ่มที ่4 ระบาดวิทยาเพ่ือการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
5 คือ กลุ่มที ่5 การจัดการความเสี่ยง

ด้านยาและสุขภาพ 
6 คือ กลุ่มที ่6 การพัฒนาระบบและ

การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในองค์กรและชุมชน 

7 คอื กลุ่มที ่7 การวิจัยด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

8 คือ กลุ่มที ่8 แนวคิด/สถานการณ์/
ประสบการณ์คุ้มครองผู้บริโภค 
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ลําดับที ่            แสดง        ตัวอย่างคําอธบิาย 
 

9 คือ กลุ่มที ่9 วิชาการด้านอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 

    6 ลําดับในกลุ่มรายวิชา 1 คือ ลําดับวิชาที่ 1 ในกลุม่รายวิชา 
 
 

“รหสัผูเ้ขา้อบรม” ประกอบไปด้วยเลข 9 หลัก ดังน้ี 
 

 ลําดับที ่            แสดง        ตัวอย่างคําอธบิาย 
 

1 และ 2   ปีที่เข้าศึกษา 
 

57 คือ เข้าศึกษาปี 2557 

3 4 และ 5  จํานวนปีของวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

101  คือ ปีที่เข้าศึกษาเป็นปีที่ 101 ของ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

    6 1 = หลักสูตรหนังสืออนุมัติ  
2 = หลักสูตรวุฒิบัตร 
3 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม    
 

1 คือ หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือรับ
หนังสืออนุมัติ 

7 8 และ 9 ลําดับที่ของการเข้าศึกษา 001 คือลําดับที่เข้าศึกษาเป็นลําดับที่ 1 
 

-     
 



 

67 
 

ใบลงทะเบียนเข้าศึกษา 
หลักสูตรการฝกึอบรมเปน็ผูมี้ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสชักรรม 
Board Certified in Pharmaceutical and Health Consumer Protection Training Program 

The Pharmacy Council of Thailand 
 

ปีการศึกษา  2557 ภาคการศึกษาที ่1 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558) 
ช่ือ…………………………………………......รหัส…………………………เลขทีใ่บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม…………........... 
สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท…์……………………………โทรศัพท์มือถือ………………………………อีเมล…์………………………………………………. 
 
ให้ทําเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีต้องการ 
ก.ขอลงทะเบียนหลักสูตร    

(  ) หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(  ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

ข.ขอลงทะเบียนรายวิชา (เลือกลง 1 รายวิชาที่เปิด) 
วิชา              หน่วยกิต  

(  ) 1. ความชํานาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค    10 
(  ) 2. ความชํานาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค                           12 
(  ) 3. ความชํานาญทางระบาดวิทยาเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค                                 12 
 

ค.ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท และค่าลงทะเบียน 20,000 บาท จ่ายผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ช่ือ “สภาเภสัชกรรม” เลขที่ 142 1 0670 56 
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่………………………………ลงวันที่………………………….(แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน) ภายในวันที่ 
20 กันยายน 2557 สแกน/ถ่ายภาพส่งมาทางอีเมล์ cphcp.th@gmail.com ระบุว่า “ลงทะเบียน วคบท.” 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้ลงทะเบียน 
(                                          ) 
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ใบลงทะเบียนเข้าศึกษา 
หลักสูตรการฝกึอบรมเปน็ผูมี้ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสชักรรม 
Board Certified in Pharmaceutical and Health Consumer Protection Training Program 

The Pharmacy Council of Thailand 
 

ปีการศึกษา  2557 ภาคการศึกษาที ่2 (1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 พฤษภาคม 2558) 
ช่ือ…………………………………………......รหัส…………………………เลขทีใ่บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม…………........... 
สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท…์……………………………โทรศัพท์มือถือ………………………………อีเมล…์………………………………………………. 
 
ให้ทําเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีต้องการ 
ก.ขอลงทะเบียนหลักสูตร    

(  ) หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(  ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 
 

ข.ขอลงทะเบียนรายวิชา (เลือกลง 1 รายวิชาที่เปิด) 
วิชา              หน่วยกิต  

(  ) 1. ความชํานาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค                          12 
(  ) 2. ความชํานาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค        12 
(  ) 3. ความชํานาญด้านการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน      12 
(  ) 4. ความชํานาญด้านการทํางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (เภสัชปฐมภูมิ)              12 

 
ค.ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข 
บัญชีออมทรัพย์ช่ือ “สภาเภสัชกรรม” เลขที่ 142 1 0670 56 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่………………………………ลง
วันที่………………………….(แนบสําเนาใบเสร็จรับเงิน) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 สแกน/ถ่ายภาพส่งมาทาง
อีเมล์ cphcp.th@gmail.com ระบุว่า “ลงทะเบียน วคบท.” 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้ลงทะเบียน 
(                                          ) 
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เลขประจําตัว................... 

แบบสมัคร 
สมาชิกวิสามัญ 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสขุภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 
 
 

 ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม…………............เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน…………………………..
วันเดือนปีเกิด วันที่………เดือน…….……………………….พ.ศ.………….. อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) 
สัญชาติ…………………………………………..เช้ือชาติ………………………………..ศาสนา…………………………………………… 
ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขท่ี................หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................... ตําบล.............................
อําเภอ.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์............... โทรศัพท์…………
โทรสาร……………e-mail:……………………… 

               
มีความประสงค์จะย่ืนใบสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ โดยมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า

รับการอบรมหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพของวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 
 

 
                  ลงช่ือ………………………………………………..ผูส้มัคร 

                                               (                                       ) 
 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่………………. 

( ) อนุมัติ              ( ) ไม่อนุมัติ  
 
 

                              ลงช่ือ………………………………………………..ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
                                              (                                       ) 

*ส่งที่ สภาเภสัชกรรม

เลขท่ีรับ.........................
วันที่รับ.......................... 
เจาหนาที่.......................
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แบบนําส่งเอกสารคุณสมบัต ิ
เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม 

สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
    
 
ช่ือ…………………………………………......รหัส…………………………เลขทีใ่บประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม…………........... 
 
ลําดับ รายการ การดําเนินการ เอกสารแนบ

หมายเลข 
ผลการตรวจ 
(ผาน/ไมผาน) 

1 ลงทะเบียน ปีการศึกษา………… 
ภาค…….และ…………… 

  

2 ผลการอบรมใน
หลักสูตร 

( ) วิชา…………………………………… 
( ) วิชา…………………………………… 

  

3 บทความตีพิมพ์ ช่ือเรื่อง/ช่ือวารสาร/วันที่   
4 ประชุมวิชาการที่ 

วคบท. จัด 
ช่ือการประชุม/วันที่เวลา/สถานที่   

 
ก. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบนําส่งเอกสารคุณสมบัติและเอกสารแนบท้ายเป็นความจริง

ทุกประการ 
 

                    ลงช่ือ………………………………………………..ผู้เสนอเอกสาร 
                                                  (                                       ) 
 

ข. ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อย ขอรับรองว่าคุณสมบัติของผู้เสนอเอกสาร 
     (  ) ผ่าน 

(  ) ไมผ่่าน เพราะ……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้ตรวจเอกสาร 
                                       (                                       ) 
ค. อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้เข้าสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ 

 
                  ลงช่ือ………………………………………………..ผูอํ้านวยการวิทยาลัย 

                                       (                                       ) 
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