
ประมวลผลความเห็นต่อร่างหลกัสูตรหอ้งเรียนคุม้ครองผูบ้ริโภค 

สถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

ประเดน็ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1 
1.ช่ือหลกัสูตร - ช่ือหลกัสูตรภาษาไทย ฟังดูแม่งๆ ไม่

สอดคลอ้งกบัภาษาองักฤษ 
ขอ้เสนอ    
1) หลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 
2) หลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค 

“คุม้ครองผูบ้ริโภค”  ขอบเขตมนั
กวา้ง ไม่ทราบวา่ในท่ีน้ี หมายถึง
การคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งหมด 
(สินคา้และบริการ) หรือหมายถึง
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 
(ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพ) 

2.ปรัชญาหลกัสูตร - - ...ไดรั้บความปลอดภยัและ
“คุม้ค่าในการบริโภค” หมายถึง
วดัจากค่าใชจ่้ายหรือเปล่า ผมคิด
วา่น่าจะใชค้  าวา่...ไดรั้บความ
ปลอดภยั และบริโภคอยา่ง
เหมาะสม (เพราะบางอยา่งอาจจะ
ไม่จ  าเป็นตอ้งบริโภค แมม้นัจะ
ราคาถูก คุม้ค่า) 
...รวมถึงมีศกัยภาพในการ
คุม้ครองตนเองและชุมชน 
รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายทางดา้นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 

3.ค าอธิบายหลกัสูตร - - - 
4.วตัถุประสงคห์ลกัสูตร ไม่น่าจะเป็นระดบัสูงในการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูเ้ขา้
อบรมมีความหลากหลายระดบั(อส
ม.)พ้ืนฐานความรู้มีความแตกต่าง
กนัมาก แต่ตอ้งตอบให้ไดว้า่เรียน
จบหลกัสูตรแลว้จะไดเ้อกสาร
อะไร 

- ในส่วนของค าว่าผลิตภณัฑ ์
น่าจะใชค้  าวา่ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการสุขภาพ (เพื่อให้
ครอบคลุมดา้นสุขภาพทั้งหมด) 

 

5.ผูเ้ขา้รับการอบรม เห็นสมควรแกไ้ข เน่ืองจากตวั
หลกัสูตรยามาก ถา้พ้ืนฐานไม่แน่น
ก็เรียนรู้ยาก 

การคดัเลือก อาจให้ผูส้มคัรส่ง Paper 
อะไรท่ีใชว้ดัความรู้พ้ืนฐาน  
วา่เหมาะสมจะเขา้รับการอบรม
หลกัสูตรน้ี 

- 

6.หลกัสูตรการฝึกอบรม ค่อนขา้งหนกัมาก เหมือนกบั
ปริญญาตรีเลย ผูผ้า่นหลกัสูตรน้ีจะ
ไปท าอะไร ถา้เป็นงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในระดบัชุมชน น่าจะมาก
ไป 

ระยะเวลา 6 เดือนๆละ 2 วนั  อาจจะ
นอ้ยไป 

 

 

7.การประเมินผล - - - 



2.ประเดน็ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมตามรายวชิาของหลกัสูตรหอ้งเรียนคุม้ครองผูบ้ริโภค 

รายวชิา ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่2 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่3 

รายวิชาท่ี 1:  
หลกัการพ้ืนฐานในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 น่าจะเพ่ิมเน้ือหาเร่ือง  
1) สิทธิผูบ้ริโภค   
2) มาตรการ/กิจกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
3) กระบวนการผลิตสินคา้ 
4) หลกัของ Demand-Supply และ False Demand 
5) ทฤษฎีการโฆษณา   
6) มาตรการผูบ้ริโภค 

เสนอให้เขียนให้ครอบคลุมทั้งแนวคิดและหลกัการ
ของทั้งภาครัฐและภาค NGOs (ทั้งในและ
ต่างประเทศ) เน่ืองจากปรัชญาในการท างานอาจจะ
ต่างกนั 

รายวิชาท่ี 2: 
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

เน้ือหาหลกัสูตรค่อนขา้งจะหนกัไปโดยเฉพาะเร่ือง

หลกัการพ้ืนฐานและความรู้ทัว่ไปของกฎหมายทัว่ไป 

ส่วนในหวัขอ้เร่ือง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง 

และกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค 

น่าจะเพ่ิมเร่ือง กฎหมายสถานพยาบาล  กฎหมายการ
ประกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ (การประกอบโรคศิลปะ 
วิชาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม พยาบาล เภสชักรรม 
กายภาพบ าบดั เทคนิคการแพทย)์  พรบ.หลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ พรบ.การปฏิบติัราชการทางปกครอง 
ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนท่ีจ าเป็น เช่น หม่ิน
ประมาท การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ี 
การท าร้ายร่างกาย การโฆษณา การปลอมแปลงสินคา้ 
ประมาทเลินเล่อ  ขั้นตอนการด าเนินคดีตามกฎหมาย
อาญา  กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
ผูส้อนควรมีประสบการณ์จริงในเร่ืองท่ีเป็นปัญหา 

ควรเพ่ิม เน้ือหาขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

รายวิชาท่ี 3: 
การจดัการความรู้ การวิเคราะห์สงัเคราะห์ในงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 
 

 ขอให้น าตวัอยา่งจริงมาประกอบการเรียนในหวัขอ้น้ี  



รายวชิา ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่1 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่2 ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที ่3 

รายวิชาท่ี 4: 
การประเมินความเส่ียงและผลกระทบทางสุขภาพทั้ง
จากผลิตภณัฑแ์ละนโยบาย 

ชอบในหลกัการ แต่เน้ือหาค่อนขา้งละเอียดมาก ควร

จะท าให้เน้ือหามีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้

ประโยชน์ในชุมชน หรือตอ้งชดัวา่จะใชเ้พ่ือการท า

วิจยั 

การน ากรณีตวัอยา่งต่างๆ มาศึกษา จะส าคญัมาก  

รายวิชาท่ี 5: 
กระบวนการสร้างเครือข่าย มาตรการทางสงัคมและ
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 เครือข่าย ควรมีความหลากหลาย ทั้งภาคประชาชน 
ผูป้ระกอบการ ส่ือ ผูป้ฏิบติังานคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  หรือประชาสงัคม 
การศึกษาบทเรียนของกลุ่มต่างๆ มีความส าคญัต่อ
การศึกษาในหลกัสูตรน้ี 

 

รายวิชาท่ี 6: 
ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลและการส่ือสารดา้นงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ประเด็นการเขา้ถึงและรู้เท่าทนัส่ือ น่าจะเป็นประเด็น
ท่ีน ามาศึกษาให้มาก  เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ สามารถสร้างศกัยภาพให้เกิดข้ึนในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคได ้

 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม การอบรมควรมีการมอบใบรับรองส าหรับผูท่ี้ผา่น
หลกัสูตร หรือมีเครดิตในการน าเสนอโครงการ 
ผลงาน ฯลฯ เน่ืองจากบุคคลหรือองคก์รมกัให้
ความส าคญัในเร่ืองใบรับรอง 

การศึกษาในหลกัสูตรน้ี น่าจะมีตวัอยา่งจริงในกรณี
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนั มาเป็นประโยชน์
ในการพดูคุย  และควรท่ีจะรวบรวมขอ้มูลเหตุการณ์
ในอดีตท่ีมีอยูม่ากมาย มาท าการศึกษาให้ครบถว้นทุก
ประเด็น 
งานคุม้ครองผูบ้ริโภค มีจุดอ่อนท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีแตกต่างกนัมาก  ทั้งในเร่ือง 
Product  ขอ้มูลวิชาการ กฎหมาย  ตลอดจนวิธี
ด าเนินงาน  หลกัสูตรน้ีน่าจะสามารถแกไ้ขจุดอ่อน
เหล่าน้ีได ้

1. การฝึกปฏิบติัน่าจะให้ผูเ้รียนท าของจริง เพ่ือ
แกปั้ญหาของจริงไปเลย หรืออาจจะศึกษาจากของท่ี
ท าไม่ส าเร็จก็ได ้(เนน้การเรียนจากการปฏิบติัมากกวา่
ทฤษฎี) 
2. ผูเ้รียนน่าจะสามารถให้ขอ้เสนอแนะในการ
ขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย ในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีตนสนใจได ้
 

 


