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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความรู้ 
และความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ  อันจะเป็น
หลักประกันและเสริมสร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการวิชาชีพต่อผู้รับบริการ  สภาเภสัชกรรมจึงเห็นควร
ให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  และมาตรา  ๒๓  (๔)  (ด)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับ
สภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง  การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
“บทความวิชาการ”  หมายถึง  บทความทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องที่เรียบเรียง  แปล  

หรือแต่งขึ้น 
“ประชุมวิชาการ”  หมายถึง  การประชุม  การสัมมนา  การฝึกอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

หรือกิจกรรมที่ใช้ชื่ออย่างอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นการประชุมวิชาการ 
“ผู้จัดการประชุมวิชาการ”  หมายถึง  นิติบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุม

รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
“สถาบันหลัก”  หมายถึง  หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษา

ต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการประจํา 
“หน่วยงานในเครือข่าย”  หมายถึง  หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักและช่วยในการ

ดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานในพ้ืนที่หรือผู้สนใจ  ในนามของ
สถาบันหลัก 
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ข้อ ๕ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ 
และประกาศ  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภาเภสัชกรรม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(๑) เสริมความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ   
(๒) เสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ัน 

ในการประกอบวิชาชีพ 
(๓) ยกระดับและพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า   
(๔) การอื่น ๆ  ตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  โดยออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม 
ข้อ ๗ รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ  อาจจัดการได้ตามรูปแบบต่าง ๆ  

ดังนี้ 
(๑) การศึกษาด้วยตนเอง  เป็นรูปแบบซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาจากบทความวิชาการ 
(๒) การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  เป็นรูปแบบซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเข้าร่วมการประชุม   

การสัมมนา  การฝึกอบรมทางวิชาการ   
(๓) การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ  เป็นรูปแบบซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องสืบค้น   

และบรรยายหรืออภิปรายนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
(๔) การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  เป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ต้องสืบค้นและเรียบเรียงเป็นบทความวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง 
(๕) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน 

หรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  เป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบวิชาชีพ  ประกอบวิชาชีพด้วยสมรรถนะ  
ความเสียสละและจรรยาบรรณที่ดีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

(๖) การจัดทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยหรือได้รับรางวัลในการประกวดผลงานทางวิชาการ  
เป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบวิชาชีพ  มีการศึกษาค้นคว้า  วิจัยจนมีผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ผ่าน
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ 

(๗) การจัดทําผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่  เป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีการศึกษา  
ค้นคว้า  วิจัย  การศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  หลังปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(๘) รูปแบบอื่น ๆ  ตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
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ข้อ ๘ การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ  อาจจัดโดยสภาเภสัชกรรมหรือองค์กร
ในกํากับของสภาเภสัชกรรม  หรือโดยสถาบันหลักที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองไว้แล้ว  หรือสถาบัน 
ที่สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองในภายหลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
 

 

ข้อ ๙ ให้ มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  มีชื่อย่อว่า  ศ .ศ .น .ภ .   ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า  Center  for  Continuing  Pharmacy  Education  ชื่อย่อว่า  C.C.P.E 

ให้มีเคร่ืองหมายประจําสํานักงาน  ซึ่งคณะผู้บริหารสํานักงานเป็นผู้กําหนดขึ้น 
ข้อ ๑๐ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  เป็นองค์กรที่จะประสานและดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ของสภาเภสัชกรรม 
ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ   
(๒) รับขึ้นทะเบียนและให้การรับรองสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
(๓) กํากับติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่

สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
(๔) รับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้กับหน่วยงาน  และบุคคลต่าง ๆ  ที่ขอมา 
(๕) สรุปและรวบรวมคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิกสภาเภสัชกรรมให้ครบถ้วน

ตามเกณฑ์ที่กําหนดและเผยแพร่ให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ๆ   
(๖) ออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับ 
(๗) แจ้งข่าวแก่สมาชิกให้ทราบเมื่อมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์   

และแจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไข 
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อสมาชิกที่ใบอนุญาตถูกพักใช้  กรณีมีการศึกษา

ต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดและยังไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไข  และเพิกถอนการพักใช้
ใบอนุญาตกรณีที่ได้มีการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

(๙) จัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับการศึกษาต่อเนื่องและแจ้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมทราบทุกปี  
และเม่ือครบรอบระยะเวลา  ๕  ปี 

(๑๐) ออกระเบียบ  ประกาศ  ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 
(๑๑) งานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  

เพื่อดําเนินการบริหารกิจการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง  ๓  ปี  และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในวาระใหม่ได้   
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ข้อ ๑๓ ให้ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อช่วยดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
และมีวาระการทํางานเท่ากับวาระของผู้อํานวยการ   

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   
พ้นจากตําแหน่งเฉพาะตัวเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม 
(๔) ถูกพักใช้ใบอนุญาต 
(๕) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมากกว่า  ๒  ใน  ๓  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๑๕ สภาเภสัชกรรมสามารถกําหนดค่าตอบแทนผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

ทางเภสัชศาสตร์ได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบของสภาเภสัชกรรมเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทน   
หรือตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นชอบ 

หมวด  ๓ 
การรับรองสถาบันหลัก 

 
 

ข้อ ๑๖ หน่วยงานที่จะได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการ 
จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ตามข้อบังคับนี้ต้องมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ส่วนราชการระดับกอง  สํานักหรือระดับกรมหรือเทียบเท่า 
(๒) เป็นสถานศึกษาทางเภสัชศาสตร์ 
(๓) เป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
(๔) เป็นสมาคมวิชาชีพทางเภสัชกรรม 
(๕) องค์กรวิชาชีพ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะไม่เข้าข่าย  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

แต่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  ๗ 
ข้อ ๑๗ สถาบันหลัก  นอกจากจะต้องมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ  ๑๖  แล้วจะต้องมี

คุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีหน่วยงาน  ฝ่าย  หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง 
(๒) มีระบบสารสนเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
(๓) มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
(๔) มีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของหน่วยงานในเครือข่าย 
ข้อ ๑๘ สถาบันหลักจะต้องได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม  และมีอํานาจและหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

(๑) เป็นแหล่งผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  โดยมีการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการจาก
ผู้เข้าร่วมทุกคร้ัง  เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน 

(๒) ขึ้นทะเบียน  เพิกถอน  หน่วยงานในเครือข่าย 
(๓) กําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลัก 

และหน่วยงานในเครือข่ายเป็นผู้จัดหรือดาํเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
(๔) ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่ายได้จัดหรือดําเนินการ   
(๕) บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยเคร่งครัดและถูกต้อง  และบันทึก

ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับ 
(๖) ส่งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม  (๕)  แก่สภาเภสัชกรรมภายใน  ๓๐  วัน  

หลังการดําเนินการแล้วเสร็จ 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหน่วยงานในเครือข่ายรวมทั้งประเมินหน่วยงานในเครือข่าย 

เป็นระยะ ๆ  หลังการขึ้นทะเบียนเพื่อให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน 
(๘) หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย 
ข้อ ๑๙ หน่วยงานในเครือข่ายที่มีความสนใจที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุคลากรของตน

หรือผู้สนใจ  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
(๒) เป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสถาบันหลักใดเพียงสถาบันเดียว 
(๓) ต้องมีการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายต่อสถาบันหลัก  และจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ

ของสถาบันหลัก 
ข้อ ๒๐ สถาบันหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่าย  หรือหน่วยงานในกํากับ

ของสภาเภสัชกรรม  แต่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย  
สามารถย่ืนคําขอต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  เพื่อให้การรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องเป็นคร้ัง ๆ  ได้ 

ข้อ ๒๑ สถาบันหรือหน่วยงานตามข้อ  ๒๐  เม่ือได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแล้ว  
ต้องมีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยเคร่งครัดและถูกต้องและบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับ 

(๒) ส่งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม  (๑)  แก่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ทางเภสัชศาสตร์  ภายใน  ๖๐  วัน  หลังจากสิ้นสุดการจัดประชุม 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์วิธีการในการย่ืนคําขอต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  เพื่อการรับรอง
เป็นสถาบันหลัก  หรือการขอจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  ๒๐  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๓ สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว  จะมีอายุการรับรอง  ๕  ปี  
สภาเภสัชกรรมมีสิทธิออกประกาศเพิกถอนการรับรองได้  หากสถาบันหลักไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
การรับรองและกําหนดหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื่องสําหรับการศึกษาด้วยตนเอง 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ศึกษาบทความทางวิชาการด้วยตนเองในบทความทางวิชาการที่จัดทําขึ้นโดยสถาบันหลัก
ให้สถาบันหลักเป็นผู้รับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕ ผู้ศึกษาบทความทางวิชาการด้วยตนเองในบทความทางวิชาการอื่นที่ยังไม่ได้รับ 
การรับรองจากสภาเภสัชกรรมแต่ได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรอื่นแล้ว   
หากประสงค์จะขอการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ให้ย่ืนขอรับการรับรอง 
และกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๖ บทความทางวิชาการตามข้อ  ๒๕  ที่จะนํามาขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่อง  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องทําการศึกษาด้วยตนเองก่อนวันหมดอายุของบทความนั้น 

ข้อ ๒๗ เอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสําหรับ
บทความทางวิชาการตามข้อ  ๒๕  มีดังนี้ 

(๑) บทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่  ฉบับเต็ม 
(๒) คําถามของบทความ 
(๓) เอกสารรับรองการได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากองค์การนั้น ๆ 
(๔) เอกสารอื่น  ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
ข้อ ๒๘ การพิจารณารับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของบทความทางวิชาการน้ัน

ให้พิจารณาตามแนวทาง  ดังนี้ 
(๑) เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องหรือส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามคํานิยาม

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  หรือเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับ
ระบบสาธารณสุขหรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม      

(๒) ความทันสมัยของเนื้อหา 
(๓) มีการอ้างเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาชัดเจน  พร้อมรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
(๔) ความครอบคลุมและความต่อเนื่องของเนื้อหา 
(๕) ไม่เป็นเร่ืองที่มุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ในกรณีที่บทความทางวิชาการมีลักษณะตามเกณฑ์ข้างต้น  ให้พิจารณากําหนดจํานวนหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องที่คํานวณได้ตามสูตรคํานวณที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
การรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของการเข้าประชุมวิชาการ 

 
 

ข้อ ๒๙ ผู้เข้าประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักและหน่วยงาน 
ในเครือข่ายให้สถาบันหลักเป็นผู้รับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามท่ีสภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ ผู้เข้าประชุมวิชาการ  ในการประชุมที่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมหรือสถาบันหลักว่าเป็นการประชุมที่ได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  
หากประสงค์จะขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  ให้ย่ืนขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องต่อสภาเภสัชกรรม  โดยยื่นคําขอภายใน  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันสิ้นสุดการประชุม 

ข้อ ๓๑ เอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสําหรับ
การประชุมวิชาการตามข้อ  ๓๐  มีดังนี้ 

(๑) กําหนดการและรายละเอียดของการประชุม 
(๒) หลักฐานการเข้าประชุม 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่น  เช่น  เอกสารประกอบการประชุม  ตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
ข้อ ๓๒ การพิจารณารับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของการประชุมวิชาการนั้น 

ให้พิจารณาตามแนวทาง  ดังนี้ 
(๑) เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องหรือส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๒) ตามคํานิยามการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  

หรือเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับระบบสาธารณสุขหรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๓) ความทันสมัยของหัวข้อประชุม 
(๔) ความครอบคลุมและความต่อเนื่อง 
(๕) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย 
(๖) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหา 

หมวด  ๖ 
การรับรองและกําหนดหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบอื่น ๆ 

 
 

ข้อ ๓๓ การกําหนดหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื่อง  ในการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ   
การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ให้สถาบันหลักเป็นผู้รับรองและแจ้งหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องของวิทยากร  หรือผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง  พร้อมรายงานรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ  หรือรายชื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง  ที่สถาบันหลักนั้น ๆ  เป็นผู้ดําเนินการแล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๔ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน
หรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ  การจัดทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยและได้รับรางวัลในการประกวด
ผลงานทางวิชาการ  ให้พิจารณาแนวทาง  ดังนี้ 

(๑) เป็นผลงานจากการประกอบวิชาชีพ  ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบวิชาชีพ   
และรวมถึงจรรยาบรรณ  ในระดับดีมากเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  และวงวิชาการ 

(๒) ระดับของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้รางวัลหรือให้การรับรอง 
(๓) ลําดับของรางวัลที่ได้รับ 
(๔) ความเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณแก่วิชาชีพเภสัชกรรม 
ข้อ ๓๕ การกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  ๓๓  ให้สถาบันหลักเป็นผู้แจ้งมา

พร้อมรายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  หรือรายชื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาด้วยตนเอง  ที่สถาบันหลักนั้น ๆ  
เป็นผู้ดําเนินการแจ้งต่อสภาเภสัชกรรม 

ข้อ ๓๖ การกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  ๓๔  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 
หรือองค์กรวิชาชีพที่มีผลงานหรือได้รับรางวัลหรือการรับรองคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว  ย่ืนเร่ืองเสนอขอ
กําหนดหน่วยกิตการศึกษาตอ่เนื่องต่อสภาเภสัชกรรม  พร้อมสําเนาหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๗ 
การกําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

 
 

ข้อ ๓๗ บทความทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองให้กําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้   
ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตได้ระหว่าง  ๑ - ๔  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องต่อหนึ่งบทความ  ทั้งนี้  ให้ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๘ ในการเข้าประชุมวิชาการนั้น  กําหนดให้ชั่วโมงบรรยาย  ๑  ชั่วโมง  เทียบเท่า  ๑  หน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่อง  และการฝึกปฏิบัติ  ๒ - ๓  ชั่วโมง  เทียบเท่า  ๑  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

ข้อ ๓๙ การขอการรับรองและกําหนดหน่วยกิตของการศึกษาต่อเนื่อง  ในการเป็นวิทยากร 
ในการประชุมวิชาการ  การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  การประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ   
การจัดทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยและได้รับรางวัลในการประกวดผลงานทางวิชาการ  ให้กําหนด
จํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้  ดังนี้ 

(๑) การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ  ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
เท่ากับ  ๒  เท่าของจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการคํานวณเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  
สําหรับการบรรยายหรืออภิปรายหมู่  ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเท่ากับจํานวนชั่วโมง 
ที่ได้รับการคํานวณเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

(๒) การเป็นผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องเท่ากับ  ๒  เท่าของหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของบทความดังกล่าว 

(๓) การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับรางวัลดีเด่นหรือได้รับการรับรองมาตรฐาน 
หรือคุณภาพในการประกอบวิชาชีพให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเท่ากับไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องตามระดับที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

(๔) การจัดทําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยและได้รับรางวัลในการประกวดผลงานทางวิชาการ
ให้กําหนดจํานวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  ตามระดับที่ 
สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๔๐ รูปแบบอื่น ๆ  ตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด  กําหนดจํานวนหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องไม่เกิน  ๑๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด   

หมวด  ๘ 
กระบวนการได้มาซึ่งหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๔๑ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องอาจได้มาโดยการศึกษาด้วยตนเองตามวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) การที่ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาบทความทางวิชาการที่สถาบันหลักให้การรับรองและกําหนด

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้ว  โดยต้องตอบคําถามท้ายบทความให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ  ๗๐   
จึงจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) การที่ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษาบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์กรอื่นแล้ว  แต่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลักไว้  
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพย่ืนขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมได้ใน
ภายหลัง 

ข้อ ๔๒ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  อาจได้มาโดยการเข้าประชุมวิชาการตามวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) การที่ผู้ประกอบวิชาชีพเข้าประชุมวิชาการที่สถาบันหลักให้การรับรองและกําหนดหน่วยกิต

การศึกษาต่อเนื่องไว้แล้ว  ผู้ประกอบวิชาชีพจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเม่ือเข้าร่วมประชุมครบ
ตามเกณฑ์ที่สถาบันหลักกําหนดและได้รับเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) การท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเข้าประชุมวิชาการที่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลัก  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพย่ืนขอรับการรับรองและกําหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมได้ในภายหลัง 

หมวด  ๙ 
การพ้นสภาพจากการเป็นสถาบันหลัก 
 

 

ข้อ ๔๓ สถาบันหลัก  จะพ้นจากการเป็นสถาบันหลักในกรณี 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

(๑) เม่ือพ้นอายุการรับรอง  ๕  ปีและไม่ย่ืนขอรับการรับรองต่อ 
(๒) มีประกาศเพิกถอนการเป็นสถาบันหลักเนื่องจากไม่ได้มีการดําเนินการกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
(๓) มีหนังสือลาออกจากการเป็นสถาบันหลัก 

หมวด  ๑๐ 
เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  หน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องในทุกรอบระยะเวลา  ๕  ปี  โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี  ปีละไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่อง   

ข้อ ๔๕ เม่ือครบรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถใช้ต่อไปได้   

ในรอบระยะเวลา  ๕  ปีต่อไป  ให้เร่ิมเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องใหม่  โดยไม่มีการ 
นับรวมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในส่วนที่เกิน  ๑๐๐  หน่วยกิตในรอบระยะเวลา  ๕  ปีที่ผ่านมา   

ข้อ ๔๖ เม่ือครบรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ 
ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นถูกพักใช้ไปก่อน  โดยออกเป็นประกาศของสภาเภสัชกรรม 

ข้อ ๔๗ เม่ือครบรอบระยะเวลาทุก  ๕  ปี  สภาเภสัชกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่มีการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องถูกพักใช้ให้สมาชิก 
ได้รับทราบ 

ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกพักใช้เนื่องจากการศึกษาต่อเนื่อง 
ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด  หากจะต้องการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ้นจากการถูกพักใช้ใบอนุญาต  
จะต้องมีการดําเนินการศึกษาต่อเนื่อง  จํานวน  ๒  เท่า  ของหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดไปจากเกณฑ์ 
ที่กําหนดภายใน  ๖  เดือน  หลังครบระยะเวลา  ๕  ปี  และเสนอเร่ืองต่อสภาเภสัชกรรมพร้อมหลักฐาน
การศึกษาต่อเนื่องดังกล่าว 

กรณีที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกพักใช้เนื่องจากในบางปีในรอบระยะเวลา  ๕  ปี  มีการศึกษา
ต่อเนื่องน้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  หากจะต้องการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ้นจาก
การถูกพักใช้ใบอนุญาต  จะต้องมีการดําเนินการศึกษาต่อเนื่องเพิ่ม  ๑๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่ขาดไปจากเกณฑ์ที่กําหนดภายใน  ๖  เดือนหลังครบระยะเวลา  ๕  ปี  และเสนอเร่ืองต่อสภาเภสัชกรรม
พร้อมหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องดังกล่าว 

หากพ้นระยะเวลา  ๖  เดือน  ตามวรรคสองแล้ว  ไม่มีการย่ืนเร่ืองต่อสภาเภสัชกรรม  สภาเภสัชกรรม
จะออกประกาศให้พักใช้ใบอนุญาต 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดําเนินการได้ครบถ้วนตามข้อ  ๔๘  แล้วให้สภาเภสัชกรรม 
ออกประกาศให้พ้นจากการถูกพักใช้ใบอนุญาต   

ข้อ ๕๐ การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้คิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ตามรอบปีปฏิทิน   

หมวด  ๑๑ 
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่อง 

 
 

ข้อ ๕๑ ในการขอเป็นสถาบันหลัก  และในการขอการรับรองและกําหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  
ให้มีค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือการรับรองเป็นสถาบันหลัก  (๕  ปี) ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) การรับรองและกําหนดหน่วยกิตเฉพาะคราว   
   องค์กร/หน่วยงาน    ๒,๐๐๐ บาท 
   บุคคล        ๒๐๐ บาท  

หมวด  ๑๒ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๕๒ สําหรับการคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้คิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนให้มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเท่ากับ  ๒๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  
และให้ดําเนินการศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เภสัชกร  รองศาสตราจารย์พิเศษกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ 
นายกสภาเภสัชกรรม 


