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การทำการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ภายหลังครบรอบปการศึกษาตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ตามที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร ไดรวบรวมรายชื่อสมาชิกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑที่กำหนด เสนอสภาเภสัชกรรมออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เร่ือง รายชื่อสมาชิก 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑที่กำหนดในรอบป พ.ศ. 2558 – 2562 แลวนั้น  

โดยมีสมาชิกจำนวน 4,910 คน ที่มีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศสภาเภสัชกรรม 

ที่ 62/2560 เร่ือง เกณฑในการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดเกณฑในการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

เปนไปตามที่กำหนดไวในขอ 22 หมวด 4 แหงขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม พ.ศ. 2559 ที่กำหนด“ใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนตองมีการศึกษาตอเนื่องรวมไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

ในทุกรอบระยะเวลา 5 ป โดยจะตองมีการศึกษาตอเนื่องทุกป ปละไมนอยกวา 10 หนวยกิต”  

อนึ่งสภาเภสัชกรรม ไดออกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เร่ือง การผอนปรนเงื่อนไขในการเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตรผอนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหนวยกืตการศึกษาตอเนื่องใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยใหงดเวนการ

บังคับใชหลักเกณฑ ที่กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพ ตองมีการศึกษาตอเนื่องทุกป ปละไมนอยกวา 10 หนวยกิต เฉพาะในรอบ

ระยะเวลาเก็บหนวยกิต 5 ปแรก (พ.ศ. 2558 – 2562) และใหผูประกอบวิชาชีพที่มีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องครบ 100 หนวยกิต 

ทุกคน เปนผูผานเกณฑการเก็บหนวยกืตการศึกษาตอเนื่อง ไมตองพิจารณาวาในรอบปจะเก็บหนวยกิตครบ 10 หนวยกิตหรือไม 

เนื่องจากปจจุบันเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำใหการ

ดำเนินการเก็บหนวยกิตบางรูปแบบกิจกรรม ไมสามารถดำเนินการไดตามปกติ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษา

ตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพฯ เปนไปตามอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมกับผูประกอบวิชาชีพฯ ที่ไดรับผลกระทบดังกลาว 

สภาเภสัชกรรมจึงออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เร่ือง ขยายระยะเวลาในการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของ 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบถวนในรอบปการศึกษาตอเนื่อง (5 ป) ที่ผานมา 

จากเดิมที่กำหนดไว 6 เดือนนับแตวันที่ครบรอบการศึกษาตอเนื่องระยะเวลา 5 ป ใหขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือนนับจาก

วันที่ครบกำหนดตามที่กำหนด 

 ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดแนวทางเก็บหนวย

กิตการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม ไว 4 วิธี ใหผูประกอบวิชาชีพที่มีหนวยกิตไมครบตามเกณฑ 

เลือกวิธีการดำเนินการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพิ่มเติม ดวยวิธใีดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการชั่วคราว หรือ 

 วิธีที่ 2 การขอรับการรับรองการเขาอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหนวยกิตสวนที่ขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 

   5 ป (พ.ศ.2558-2562) หรือ 

 วิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน เพื่อเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 

      ที่ขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)  หรือ 

 วิธีที่ 4 การขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องโดยการสอบความรูกฎหมาย เพื่อเก็บหนวยกิต 

   การศึกษาตอเนื่องที่ขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)   
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แนวทางเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ิมเตมิ  

กรณีท่ีเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองไมครบถวนในรอบปการศึกษาตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

วิธีท่ี 1 การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการช่ัวคราว สำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ท่ีไดรับ

ใบอนุญาตกอนวันท่ีพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช พ.ศ.2559 (ผูท่ีถือใบอนุญาตฯ 

ไมมีอายุ) และผูท่ีมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ท่ีปรากฏ คือ “หนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑ” ใหผูประกอบวิชาชีพหยุดการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีกระทำโดยตรงตอ

ประชาชนหรือผูมารับบริการไปพลางกอน และเม่ือประสงคจะกลับมาประกอบวิชาชีพใหดำเนินการตามหลักเกณฑ 

ท่ีกำหนด จนกวาจะมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑ ใหดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการชั่วคราว (สภ.61) ตอเลขาธิการ

สภาเภสัชกรรมทาง Email : pharthai@pharmacycouncil.org สถานะใบอนุญาตฯ จะเปลี่ยนเปน “หยุดการ

ประกอบวิชาชีพชั่วคราว” 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูประกอบวิชาชีพ เม่ือประสงคจะกลับมาประกอบวิชาชีพ ใหยื่นคำขอแจงความประสงคขอกลับมาใช

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.62) ตอเลขาธิการสภาเภสัชกรรม  

ข้ันตอนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพ ตองดำเนินการเก็บหนวยกิตสวนท่ีขาด โดยใหเลือกดำเนินการตามวิธีการเก็บ 

หนวยกิต วิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 2 วิธี ดังนี้  

               วิธีท่ี 2 การขอรับการรับรองการเขาประชุมวิชาการฯ (สภ.63) หรือ 

               วิธีท่ี 3 การขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องฯ (สภ.64)  

 ข้ันตอนท่ี 4 ผูประกอบวิชาชีพ เม่ือสะสมหนวยกิตเพ่ิมเติมจากวิธีท่ีเลือกครบตามจำนวนแลว ใหรวบรวบแบบ 

คำขอฯ พรอมหลักฐานการโอนเงินชำระคาธรรมเนียมการปรับปรุงหนวยกิตรวม 5 ปเพ่ิมเติมใหเปนไปตามเกณฑ เปนเงิน 

1,000 บาทเขาบัญชีสภาเภสัชกรรม สงใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแกไขสถานะใบอนุญาตฯ ใหเปน “ปกติ” 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ดาวโหลดเอกสารไดท่ี “มุมดาวโหลด” เว็บไซตสภาเภสัชกรรม” 

 สภ.61 คำขอแจงประสงคขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการชั่วคราว  

 สภ.62 คำขอแจงความประสงคขอกลับมาใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 

 

วิธีที่ 1 

วิธีท่ี 1 
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แนวทางเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ิมเตมิ  

กรณีท่ีเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองไมครบถวนในรอบปการศึกษาตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

วิธีท่ี 2 การขอรับการรับรองการเขาอบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือสะสมหนวยกิตสวนท่ีขาดในรอบปการศึกษา

ตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)  สำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑ 

ท่ีกำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ท่ีปรากฏ คือ “หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑ” โดยมีความประสงคจะเขา

อบรมหรือประชุมวิชาการในรูปแบบกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง กับสถาบันหลักหรือหนวยงานในเครือขายเพ่ือสะสม 

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ท้ังนี้หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีผูประกอบวิชาชีพจะไดรับจากการขอรับการรับรองการ

เขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการ ในป 2563 นี้ จะตองไมถูกบันทึกเขาระบบการศึกษาตอเนื่องในป 2563 ผูประกอบ

วิชาชีพตองทำการศึกษาตอเนื่องจนกวาจะมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑท่ีกำหนด ใหดำเนินการตามข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบกำหนดการจัดประชุมวิชาการของสถาบันหลักหรือหนวยงานในเครือขาย  

เพ่ือติดตอขอเขารวมกิจกรรม โดยใหยื่นคำขอรับการรับรองการเขาประชุมวิชาการเพ่ือสะสมหนวยกิตสวนท่ีขาดในรอบป

การศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) (สภ.63) ตอสถาบันหลักหรือหนวยงานในเครือขาย กอนการเขารวมประชุม

วิชาการ เปนการแสดงความประสงคเขารวมกิจกรรม เพ่ือสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติมฯ 

ข้ันตอนท่ี 2 สถาบันหลักหรือหนวยงานในเครือขาย รับแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) ไวกอนเริ่มกิจกรรม และ

ควบคุมดูแลการเขารวมกิจกรรมของผูประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

ใหผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมของสถาบันหลักหรือหนวยงานในเครือขาย ลงนามทายแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) 

และสงคืนใหผูประกอบวิชาชีพ โดยไมบันทึกหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเขาระบบการศึกษาตอเนื่องฯ   

ข้ันตอนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพ เม่ือเขาประชุมวิชาการ และสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติมครบ 

ตามจำนวนท่ีขาดแลว ใหรวบรวบแบบคำขอรับการรับรองฯ (สภ.63) ท้ังหมดทุกกิจกรรม และพรอมหลักฐานการโอนเงิน

ชำระคาธรรมเนียมการปรับปรุงหนวยกิตรวม 5 ปเพ่ิมเติมใหเปนไปตามเกณฑ เปนเงิน 1,000 บาทเขาบัญชีสภาเภสัช

กรรม สงใหศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแกไขสถานะใบอนุญาตฯ ใหเปน “ปกติ” 

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข  

ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 142 – 1 - 06705 - 6  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ดาวโหลดเอกสารไดท่ี “มุมดาวโหลด” เว็บไซตสภาเภสัชกรรม” 

 สภ.63 คำขอรับการรับรองการเขาอบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือสะสมหนวยกิตสวนท่ีขาด 

ในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562) 

 

วิธีที่ 2 

วิธีท่ี 2 
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แนวทางเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ิมเตมิ  

กรณีท่ีเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองไมครบถวนในรอบปการศึกษาตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

วิธีท่ี 3 การขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน เพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)  สำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีมีหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑท่ีกำหนด สถานะใบอนุญาตฯ ท่ีปรากฏ คือ “หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตาม

เกณฑ” โดยมีความประสงคจะขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน ผานการอานบทความ

วิชาการและทำแบบทดสอบ เพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) 

ท้ังนี้หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีผูประกอบวิชาชีพจะไดรับจากการขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง

ผานระบบออนไลน ในป 2563 นี้ จะตองไมถูกบันทึกเขาระบบการศึกษาตอเนื่องในป 2563 ผูประกอบวิชาชีพตอง

ทำการศึกษาตอเนื่องจนกวาจะมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องครบตามเกณฑท่ีกำหนด โดยดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน เพ่ือเก็บ

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) (สภ.64) ตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง

ทางเภสัชศาสตร ทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org เปนการแสดงความประสงคขอรับการประเมินความรูฯ 

เพ่ือสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติมสำหรับรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) ท่ีผานมา  

ข้ันตอนท่ี 2 ศูนยการศึกษาตอเนื่องตอบกลับ Email สง Link บทความวิชาการออนไลนและแบบทดสอบ 

ทายบทความในรปูแบบ Google form ใหผูประกอบวิชาชีพ บทความวิชาการออนไลน มีจำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5 บทความ  

โดยกำหนดเกณฑผานไวตองมีผล “ผาน” ทุกบทความ ดังนี้ 

1.  ผูประกอบวิชาชีพ Click Open link บทความ เพ่ือศึกษารายละเอียดของบทความทีละบทความ  

เม่ือศึกษาเสร็จให Click Open link แบบทดสอบเพ่ือตอบคำถามจะพบขอมูล 2 สวน 

สวนท่ี 1 ใหกรอกขอมูลชื่อนามสกุล เลขท่ีใบอนุญาต หมายเลขโทรศัพท และ Email  

สวนท่ี 2 ใหทำแบบทดสอบทีละขอจนครบจำนวน แลวกดปุมสงคำตอบ  

การตอบคำถามตองถูกอยางนอยรอยละ 70 ของจำนวนขอสอบในแตละบทความจึงจะถือวา “ผาน” ใน

บทความนั้น เชน คำถาม 10 ขอตองทำถูกอยางนอย 7 ขอ หรือ คำถาม 15 ขอตองทำถูกอยางนอย 11 

ขอ คะแนนท่ีไดรับแตละบทความจะปรากฏทันที ภายหลังจากทำคำถามทายครบทุกขอและสงคำตอบเขา

ระบบ 

2.  ผูประกอบวิชาชีพ ตองศึกษาบทความวิชาการและตอบคำถามแตละชุด โดยกำหนดไว 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 หากผูประกอบวิชาชีพหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ขาด ตั้งแต 0.00 – 50.00 หนวยกิต  

    ใหศึกษาบทความ 1 ชุด จำนวน 5 บทความ   

กรณีท่ี 2 หากผูประกอบวิชาชีพหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง ขาด ตั้งแต 50.25 – 100.00 หนวยกิต  

    ใหศึกษาบทความ 2 ชุด จำนวน 10 บทความ  

วิธีที่ 3 

วิธีท่ี 3 
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ข้ันตอนท่ี 3 ทุกวันจันทรท่ี 2 ของทุกเดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 เปนตนไป ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

จะประกาศผลการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลนใหทราบ บนเว็บไซตศูนยการศึกษาตอเนื่อง  

ผูประกอบวิชาชีพสามารถตรวจสอบผลได หากพบวาตนเปนผูมีผลผานการประเมิน ใหโอนเงินชำระคาธรรมเนียมการ

ปรับปรุงหนวยกิตรวม 5 ปเพ่ิมเติมใหเปนไปตามเกณฑ เปนเงิน 1,000 บาทเขาบัญชีสภาเภสัชกรรม แลวสงหลักฐานการ

โอนเงินใหศูนยการศึกษาตอเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากนั้น

สำนักงานเลขาธิการ จะแกไขสถานะใบอนุญาตฯ ใหเปน “ปกติ”  

  สำหรับผูประกอบวิชาชีพ ท่ีไมผานการประเมิน ใหดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ของวิธีการนี้ใหมอีกครั้ง 

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข  

ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 142 – 1 - 06705 - 6  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ดาวโหลดเอกสารไดท่ี “มุมดาวโหลด” เว็บไซตสภาเภสัชกรรม” 

 สภ.64 คำขอรับขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน  

เพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)  
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แนวทางเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ิมเตมิ  

กรณีท่ีเก็บหนวยกติการศึกษาตอเน่ืองไมครบถวนในรอบปการศึกษาตอเน่ือง 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) 

ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สภาเภสัชกรรม 

วิธีท่ี 3 การขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง โดยการสอบความรูกฎหมาย เพ่ือเก็บหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)  สำหรับผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีมี

หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑท่ีกำหนด กรณีผูท่ีขาดหนวยกิต 00.00 – 50.00 หนวยกิตเทานั้น ท่ีมีความ

ประสงคจะขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องโดยการทำขอสอบ สำนักรับรองรานยาคุณภาพ (สรร.) รวมกับ

ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (ศศนภ.) ไดจัดใหมีการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง โดยการสอบ

ความรูกฎหมายข้ึนท่ีสภาเภสัชกรรมในป 2563 ทุกเดือน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง โดยการสอบความรูกฎหมาย 

(สภ.66) ทาง Email : papc@pharmacycouncil.org พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ เปนเงิน 200 

บาท โดยใหเลือกวันท่ีตองการเขารับการประเมินเพียง 1 วัน และสมัครลงทะเบียนลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนวันเขารับ

การประเมิน ดังนี้ 

 วันท่ี 19 มิถุนายน 2563   วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563    วันท่ี 21 สิงหาคม 2563  วันท่ี 18 กันยายน 2563 

 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563     วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2563  วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

ข้ันตอนท่ี 2 ศูนยการศึกษาตอเนื่อง ตรวจสอบขอมูลและตอบกลับ Email เพ่ือยืนยันวันท่ี เวลา และสถานท่ี 

ท่ีผูประกอบวิชาชีพตองเขาไปทำขอสอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูประกอบวิชาชีพ เดินทางไปท่ีสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดนนทบุรี เพ่ือทำขอสอบในวันและเวลาท่ีไดรับการยืนยัน  

1. ผูประกอบวิชาชีพ เตรียมอุปกรณปองกันดวยตนเอง เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล 

2. ผูประกอบวิชาชีพ ลงทะเบียนกอนเขาหองสอบ ณ สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10  

และเขาสอบในหองสอบท่ีกำหนด  

 เกณฑการผานตองทำขอสอบไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไปจึงจะถือวา “ผาน” 

ข้ันตอนท่ี 4 ทุกวันอังคารในสัปดาหท่ีสี่ของทุกเดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 เปนตนไป ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

จะประกาศผลการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องโดยการทำขอสอบ บนเว็บไซตศูนยการศึกษาตอเนื่อง  

ผูประกอบวิชาชีพสามารถตรวจสอบผลได หากพบวาตนเปนผูมีผลผาน ใหโอนเงินชำระคาธรรมเนียมการปรับปรุงหนวย

กิตรวม 5 ปเพ่ิมเติมใหเปนไปตามเกณฑ เปนเงิน 1,000 บาทเขาบัญชีสภาเภสัชกรรม แลวสงหลักฐานการโอนเงินใหศูนย

การศึกษาตอเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงาน

เลขาธิการ จะแกไขสถานะใบอนุญาตฯ ใหเปน “ปกติ”  

  สำหรับผูประกอบวิชาชีพ ท่ีไมผานการประเมิน ใหดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ของวิธีการนี้ใหมอีกครั้ง 

วิธีที่ 4 

วิธีท่ี 4 
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บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขา กระทรวงสาธารณสุข  

ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 142 – 1 - 06705 - 6  

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ดาวโหลดเอกสารไดท่ี “มุมดาวโหลด” เว็บไซตสภาเภสัชกรรม” 

 สภ.66 คำขอรับขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่อง โดยการสอบความรูกฎหมาย เพ่ือเก็บหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562)  
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รายการเอกสารแนบทาย 

ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรมท่ีเกี่ยวของ QR code 

1 ขอบังคับสภาเภสชักรรม วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่องแกผูประกอบวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 

2559 

Link : https://drive.google.com/file/d/1Jj_dZOaDdd8U5zyIXDX9WCtEn5bgHw9U/view?usp=sharing 

 

 

2 ขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตรสำหรับ 

ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ไดรับใบอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช พ.ศ.2559 

Link : https://drive.google.com/file/d/1qNJkP0gw9FiOW4c6ptIgVXheSg6u4QSs/view?usp=sharing 

 

 

 

3 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2560 เร่ือง เกณฑในการศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม 

Link : https://drive.google.com/file/d/1nErtDABkqx5Wu8SIfG6drKf5z6jBQQVB/view?usp=sharing 

 

4 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2562 เร่ือง การผอนปรนเงื่อนไขในการเก็บหนวยกิตการศึกษา

ตอเนื่องทางเภสัชศาสตรผอนปรนเงื่อนไข ในการเก็บหนวยกืตการศึกษาตอเนื่องใหผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม 

Link : https://drive.google.com/file/d/1m-MZrdTLMBDY7Y0uync2QEQ26ILjUm6v/view?usp=sharing 

 

5 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เร่ือง ขยายระยะเวลาในการเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง

ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม 

Link : https://drive.google.com/file/d/1jaD8OEiwnqhUA-4Wg4saZvWEQUo-4HI3/view?usp=sharing 

 

6 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เร่ือง รายชื่อสมาชิกผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหนวยกิต

การศึกษาตอเนื่องไมครบตามเกณฑที่กำหนดในรอบป พ.ศ.2558 – 2562 

Link : https://drive.google.com/file/d/1i1wOQaFzB5bXvsGvRl9VaD_fVHBM6LmS/view?usp=sharing 

 

7 สภ.61 คำขอแจงประสงคขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไวเปนการชั่วคราว  

Link : https://drive.google.com/file/d/1A-OS8WPw1J_Z-18z03gabG16L2z6RMsj/view?usp=sharing 

 

 

 

8 สภ.62 คำขอแจงความประสงคขอกลับมาใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

Link : https://drive.google.com/file/d/1gxO1vZR6qbj9tVWxDwIyJGtY_X_UyZAR/view?usp=sharing 

 

 

 

9 สภ.63 คำขอรับการรับรองการเขาอบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือสะสมหนวยกิตสวนท่ีขาด 

ในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562) 

Link : https://drive.google.com/file/d/1i1wOQaFzB5bXvsGvRl9VaD_fVHBM6LmS/view?usp=sharing 

 

10 สภ.64 คำขอรับขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องผานระบบออนไลน  

เพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562) 

Link : https://drive.google.com/file/d/1YjeCNKxnmWcmtMs7iLOuIagr7s5_-zWH/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jj_dZOaDdd8U5zyIXDX9WCtEn5bgHw9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNJkP0gw9FiOW4c6ptIgVXheSg6u4QSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nErtDABkqx5Wu8SIfG6drKf5z6jBQQVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-MZrdTLMBDY7Y0uync2QEQ26ILjUm6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaD8OEiwnqhUA-4Wg4saZvWEQUo-4HI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1wOQaFzB5bXvsGvRl9VaD_fVHBM6LmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-OS8WPw1J_Z-18z03gabG16L2z6RMsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxO1vZR6qbj9tVWxDwIyJGtY_X_UyZAR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1wOQaFzB5bXvsGvRl9VaD_fVHBM6LmS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjeCNKxnmWcmtMs7iLOuIagr7s5_-zWH/view?usp=sharing
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ลำดับ ขอบังคับสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรมท่ีเกี่ยวของ QR code 

11 สภ.66 คำขอรับขอรับการประเมินความรูทางการศึกษาตอเนื่องโดยการสอบความรูกฎหมาย  

เพ่ือเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องท่ีขาดในรอบปการศึกษาตอเนื่อง 5 ป (พ.ศ.2558-2562) 

Link : https://drive.google.com/file/d/14Z9yqxKm5B_lbL4famunZpskQ1suzYbJ/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14Z9yqxKm5B_lbL4famunZpskQ1suzYbJ/view

