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การประชุมสถาบันหลักเพ่ือผลิตก าหนดและรับรองหน่วยกิต
การศึกษาต่อเน่ืองแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 801 ชั้น 8 อาคารมหติลาธิเบศร 

กระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดนนทบุร ีและประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (Zoom Online)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
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วาระการประชุม

• เปิดการประชมุ
• การด าเนินนโยบายสภาเภสชักรรม วาระที ่10 ต่อการจดัการศกึษาต่อเนื่องแก่ผูป้ระกอบวชิาชพี เภสชักรรม โดย นายกสภา
เภสชักรรม (รศ.(พเิศษ) ภก.กติต ิพทิกัษ์นิตนินัท)์

13.30 - 13.40 น. 

• รปูแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาต่อเน่ือง
• โดย ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการศนูยก์ารศกึษาต่อเนื่อง 
(รศ.ภญ.สณุี เลศิสนิอุดม)

• เลขานุการคณะอนุกรรมการด าเนินการศนูยก์ารศกึษาต่อเนื่อง 
(อ.ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์)

13.40 - 14.30 น. 

• ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาต่อเน่ืองและการเกบ็หน่วยกิตชดเชย
• โดย ผูอ้ านวยการศนูยก์ารศกึษาต่อเนื่อง (ดร.ภญ.อารยา ศรไีพโรจน์)

14.30 – 15.30 น. 

• ซกัถาม และปิดการประชมุ15.30 – 16.00 น. 
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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง

และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาต่อเน่ือง
โดย ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง    (รศ.ภญ.สุณี  เลิศสินอุดม)

เลขานุการคณะอนุกรรมการด าเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์) 3
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สาระส าคัญของประกาศ 1. ยกเลิกประกาศสภาเภสชักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง/ซ ้าซ้อน จ านวน 7 ฉบับ :

ประกาศฯ ฉบับที่ 34/2565 เป็นฉบับที่ยกเลิกประกาศฯ 
ฉบับที่ 14/2560, ฉบับที่ 17/2560, ฉบับที่ 33/2563, ฉบับที่ 34/2563, 
ฉบับที่ 63/2563, ฉบับที่ 48/2564

2. รวบรูปแบบกจิกรรมการศกึษาต่อเนือ่ง และหลักเกณฑก์ารพิจารณา
ที่ประกาศไว้หลายประกาศ มารวมอยูใ่นฉบบัเดียว จ านวน 15 กิจกรรม 
แบ่งเป็น : กิจกรรมเดิม จ านวน 7 กิจกรรม กิจกรรมใหม่ จ านวน 8 กิจกรรม

3. ก าหนดวิธีการขอก าหนดและรับรองหนว่ยกิตในบางกิจกรรม ให้สมาชกิ
ยื่นค าขอฯ (สภ.46) ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ E-service :

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เป็นผู้พิจารณาค าขอ

สภาเภสัชกรรม 
ออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2565 เร่ือง ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณาก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมเพ่ือการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565
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1. การประชมุวิชาการ   4. การเป็นผูเ้ขยีนบทความวชิาการ

2. บทความวิชาการ     5. การสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

3. การเป็นวทิยากร     6. การเรียนผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-learning/MOOC)

7. กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัฯ โรคอุบัติใหม ่หรือโรคอบุตัิซ ้า

8. การน าเสนอผลงานในการประชมุเชิงวจิยั/คลินิก

9. การเป็นวทิยากรในการประชุมเชงิวจิยั/คลินิก

10. การตีพิมพ์บทความวจิยั หรือเป็นผู้เขยีนบทความในวารสารวชิาการ

11. การเป็นผูเ้ขียนบทความหรอืผูผ้ลิตสือ่ที่เผยแพรสู่ส่าธารณะ

12. การเป็นอาจารย์แหล่งฝึกนิสติ/นักศกึษาเภสัชศาสตร์

13. การศกึษาตอ่ในระดบับัณฑติศกึษา ในหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัสาขาเภสัชฯ วิทยาศาสตรก์ารแพทย์แขนงตา่ง ๆ

14. การเขา้ศกึษาในหลักสตูรอบรมระยะสั้น

15. การเข้าศกึษาในหลักสตูรอบรมประกาศนียบัตรฯ ชั้นสูง และหลักสตูรวุฒบิตัรฯ สาขาตา่ง ๆ

รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 15 กิจกรรม

5



/26

รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง 15 กิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2565 เรื่อง ก าหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา
ก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ประกอบด้วย 16 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 39 ข้อ กิจกรรมการศกึษาต่อเนื่องทั้งหมด 15 กิจกรรม

ล าดับ
ข้อตาม
ประกาศ

6 กิจกรรมเดิม

1 5 การประชุมวิชาการ

2 11 การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ

3 19 การเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ

4 20 การเป็นผู้เขียนบทความ

5 21 การเข้าสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
6 22 การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC)
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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง 15 กิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ล าดับ
ข้อตาม
ประกาศ 9 กิจกรรมใหม่ สมาชิกยื่นค าขอก าหนดและรับรองหน่วยกิต ผ่านระบบ E-service

1 26 การน าเสนอผลงานในการประชุมเชิงวจิัย/คลินกิ (Technical/Clinic Conferences)

2 27 การเป็นวทิยากรในการประชุมเชิงวจิยั/คลินิก

3 28 การตีพิมพ์บทความวจิัย หรือเป็นผู้เขียนบทความ ในวารสารวิชาการนานาชาติหรอืในตา่งประเทศ

4 29 การเป็นผูเ้ขยีนบทความหรือผูผ้ลติสื่อทีเ่ผยแพร่สูส่าธารณะ

5 31 การเป็นอาจารย์แหล่งฝึกของนสิิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์

6 32
การศึกษาตอ่ในระดบับณัฑติศกึษา ในหลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกับสาขาเภสชัศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
แขนงต่าง ๆ

7 33 การเข้าศกึษาในหลกัสูตรอบรมระยะสัน้ (Short course training) เพ่ือประกาศนยีบตัรวชิาชีพเภสชักรรม

8 34 การเข้าศกึษาในหลกัสูตรอบรมเพ่ือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง และหลักสูตรวฒุบิตัรทางเภสชักรรม

9 35 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคอบุตัใิหม่หรือโรคอบุตัซิ ้า โดยให้ความรู ้เป็นจิตอาสา 7/26
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การยืน่ค าขอรบัรองและก าหนดหน่วยกติการศึกษาตอ่เนื่อง (สภ.46)
ประชาสมัพันธไ์วท้ีห่นา้ Website ศูนยก์ารศกึษาตอ่เนือ่งฯ

Website ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ -> ข่าวประกาศศูนย์ฯ

1. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2565

2. ขั้นตอนการยืน่ค าขอก าหนดและรับรองหนว่ยกิต (สภ.46)

3. วิธีการกรอกค าขอฯ (สภ.46) 8
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ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาต่อเน่ือง

และ การเก็บหน่วยกิตชดเชย
โดย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ดร.ภญ.อารยา  ศรีไพโรจน์)13



/26

การด าเนินการกิจกรรมการศกึษาต่อเนือ่ง
สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่าย

สภาเภสัชกรรม รับรอง “สถาบันหลัก” จ านวน 31 หน่วยงาน

สถาบันหลัก รับขึ้นทะเบยีน “หน่วยงานในเครือขา่ย”  จ านวน 43 หน่วยงาน

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2560

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ข้ึนทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2563
เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณสมบัติ ประเภท การรับรอง
สถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องฯ 
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ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันหลัก 
และการก าหนดรหัสประจ าหน่วยงานในเครือข่าย

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2560 เร่ือง การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเน่ืองฯ
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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง 15 กิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

บทความวิชาการ
การต่ออายุบทความวิชาการ ตามความในข้อ 18 ของ ประกาศ ที่ 77/2565) 
กรณีที่สถาบันหลักพิจารณาร่วมกับผู้เขียนบทความว่า บทความยังคงมีความทันสมัย 
สามารถต่ออายุได้ 1 คร้ัง และไม่เกิน 1 ปี โดยใช้รหัสกิจกรรมรหัสใหม่
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รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง 15 กิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

รหัสกิจกรรม ส าหรับบทความวิชาการที่ต่ออายุการรับรอง

รหัสเดิม: เพ่ือปอ้งกันเภสัชกรท่ีเคยไดร้ับหน่วยกิตจากบทความน้ี

กลับมาท าการเก็บหน่วยกิตอีก เภสัชกรท่ียังไม่เคยท าบทความน้ีมาก่อน

จะได้รับหน่วยกิต แต่จะไม่ให้หนว่ยกิตกับผูเ้ขียนบทความและสถาบันหลัก

รหัสใหม่: ตามที่ระบบของสภาเภสัชกรรมก าหนด สมาชิก 

ผู้เขียนบทความ และสถาบันหลักได้รับการบันทึกหน่วยกิต

การศึกษาต่อเนื่อง ตามจ านวนของบทความนั้นๆ
12/26
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ข้อเสนอจากผูอ้ านวยการศนูย์การศกึษาต่อเนือ่ง
เพ่ือพิจารณาและขอความร่วมมือจากสถาบนัหลัก

ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันหลัก ซึ่งเป็นหน่วยการศึกษาต่อเนื่องที่มีศักยภาพในการผลิตบทความวิชาการ    
ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

จัดท าบทความวิชาการ 
1. บริการวิชาการแก่สมาชิกเภสัชกร ที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยน าเสนอบทความวิชาการ

อย่างน้อย 3 ถึง 5 บทความต่อปี (บทความด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ตามความเด่นแต่ละคณะเภสัชศาสตร์)

2. บางสถาบันหลักที่ให้บริการบทความวิชาการเฉพาะสมาชิก 
ขอความกรุณาน าเสนอเปิดโอกาสน าเสนอบทความ ที่สามารถบริการวิชาการแก่เภสัชกรที่ไม่ใช่สมาชิก
อย่างน้อย 2 ถึง 3 บทความต่อปี

การประชุมวชิาการ จะด าเนินการส่ือสารประชาสัมพันธ์ได้ หลังจากได้รับรหัสกิจกรรม 
และควรใส่รหัสกิจกรรม พร้อม หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ที่จะได้รับในใบประชาสัมพันธ์ 

1

การออกเลขรหัสกิจกรรมของสถาบันหลัก ในการประชุมของปีถัดไป สามารถออกเลขรหัสกิจกรรม
ล่วงหน้าเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์กับเภสัชกร ได้ต้ังแต่เดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าการประชุม 

3

2

14/26
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ข้อเสนอจากผูอ้ านวยการศนูย์การศกึษาต่อเนือ่ง (ต่อ)
เพ่ือพิจารณาและขอความร่วมมือจากสถาบนัหลัก

การขอความยนิยอมจากเจ้าของบทความวิชาการในการเผยแพร่บทความวิชาการ 

เนื่องจากมีสมาชิกที่มีหน่วยกิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนมาก ส่วนหนึ่งยังเข้าไปถึง

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย บทความวิชาการเป็น

กิจกรรมที่เข้าถึงได้โดยง่าย แต่ยังมีข้อจ ากัดเร่ืองของจ านวนที่มีไม่มาก 

ศูนยก์ารศกึษาต่อเนือ่ง ขอความร่วมมือสถาบันหลัก โปรดขอความยินยอมจากเจ้าของ

บทความวิชาการไว้ส าหรับให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สามารถน าบทความที่ยังทันสมัยไป

รวบรวมเป็นชุดบทความ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการท าการศึกษา

ต่อเนื่องให้ครบตามเกณฑ์

4

การก ากับติดตามภายในสถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเสนอให้สถาบันหลัก

แต่ละแห่ง กรุณาดูแลก ากับหน่วยงานในเครือข่ายให้ด าเนินการตามเกณฑ์ ทั้งในส่วนของ

ลักษณะของกิจกรรม และจ านวนหน่วยกิตที่ต้องด าเนนิการอยา่งนอ้ย 5 หน่วยกิตต่อปี

5

15/26
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ตัวอย่าง ภาพส่ือประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสถาบันหลัก
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Continuing Pharmacy 
Education

การศึกษาต่อเน่ืองทางส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ Website : www.ccpe.pharmacycouncil.org/pcis

“ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน ต้องท าการศึกษา
ต่อเน่ืองตามรูปแบบกิจกรรมท่ีสภาเภสัชกรรมก าหนด 

เพ่ือสะสมหน่วยกิตให้เป็นไปตาม เกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง 
ในทุกรอบระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องทุกปี”

ข้อบังคับสภาเภสชักรรม ว่าด้วยการจดัการศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร์แกผู่ป้ระกอบวิชาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2559

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์       โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4 / Email : ccpe@pharmacycouncil.org

บ
ท
ค
ว
าม
ว
ิช
าก
าร

16/26



/26

รายงานการด าเนินงานด้านการศึกษาต่อเนือ่ง
ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2565)

17
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วิธีเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภายหลังครบรอบระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ท าได้ 3 วิธี

เภสชักรยืน่ “ค าขอรบัการรบัรอง
การเขา้รว่มกจิกรรมฯ สภ.67” 

ต่อสถาบนัหลกัหรือหน่วยงาน
ในเครือข่ายทีจ่ดัการประชุม/
สมัมนา ก่อนเขา้รว่มกจิกรรม
เพือ่ไมต่อ้งบนัทกึหน่วยกติทีไ่ดจ้าก
การประชุม/สมัมนาใหเ้ภสชักร
เพยีงแคล่งนามรบัรองทา้ยค าขอฯ
วา่เภสชักรผูน้ัน้ไดเ้ขา้รว่มประชุม/
สมัมนา และผา่นการประเมนิใหไ้ดร้บั
หน่วยกติจรงิ จากนัน้ใหส้ง่ค าขอ
คนืกลบัใหเ้ภสชักร

การประชุมวิชาการ01

03 การสอบความรู้ทีจั่ดโดยสภาเภสชักรรม

02 การสัมมนาออนไลน์

เภสชักร ยืน่ค าขอรบัการประเมนิความรูท้างการศกึษาต่อเนื่อง โดยการท าขอ้สอบประเมนิความรูเ้ฉพาะราย
ผา่นระบบออนไลน์ E-service โดย login เขา้สูร่ะบบ E-service ไดท้ีห่น้า Website สภาเภสชักรรม 18
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“การประชุมวิชาการ 
หรือ การสัมมนาออนไลน์”

เภสัชกรผูท้ีม่หีนว่ยกติการศึกษาตอ่เนือ่งไมค่รบตามเกณฑ์

1. เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตอ่เนือ่ง ที่จัดโดยสถาบันหลกัหรือหนว่ยงาน
ในเครือข่าย ในรูปแบบประชุมวิชาการ หรอืสัมมนาออนไลน์ 
เพ่ือเก็บหน่วยกิตการศึกษาตอ่เนือ่งให้ครบตามจ านวนทีข่าด

2. เมื่อได้หน่วยกิตครบจ านวนแล้ว ให้รวบรวม ค าขอฯ สภ.67 ส่งไปให้
ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่งฯ ทาง Email : ccpe@pharmacycouncil.org 

3. พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
- หากเก็บหน่วยกิตครบภายใน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
- หากเกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

วิธีเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภายหลงัครบรอบระยะเวลาการศกึษาตอ่เนือ่ง 5 ปี

วิธีที่ 1 และ วิธทีี ่2

19
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“การสอบความรู้
ที่จัดโดยสภาเภสัชกรรม”

เภสัชกรผูท้ีม่หีนว่ยกติการศึกษาตอ่เนือ่งไมค่รบตามเกณฑ์

1. ยื่นค าขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง (สภ.70/1) 
ผ่านระบบออนไลน์ E-service : น ารหัสผ่านไป Login ได้ที่หน้า
เว็บไซต์สภาเภสชักรรม

2. ท าการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการท าข้อสอบ
ผ่านระบบออนไลน์ : เป็นการท าข้อสอบประเมินความรู้เฉพาะราย 
จ านวน 2 ชุดวิชา ๆ ละ 50 ข้อ ท าไม่ผ่านท าใหม่ได้

3. พิมพ์ใบช าระเงินและช าระค่าธรรมเนียม : ค่าข้อสอบ 2,000 บาท 
และค่าเก็บหน่วยกติชดเชย 2,000 บาท Scan จ่ายได้

4. พิมพ์หนังสือรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (สภ.39) : 
สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเกบ็หน่วยกติได้ครบเกณฑ์

วิธีเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภายหลงัครบรอบระยะเวลาการศกึษาตอ่เนือ่ง 5 ปี

วิธีที่ 3

20
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ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์       โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4 / Email : ccpe@pharmacycouncil.org

เข้า Website

เข้า Website 
สภาเภสัชกรรม 
กดท่ี E-service

Login

ใส่เลขท่ี
ใบอนุญาต
และรหัสผ่าน กดลูกศรลงเลือก 9.สภ.70/1

เขียนใบค าขอ

เลือกรอบ และกดยืนยัน
ย่ืนค าขอ และจบรายการ

เลือกรอบท าข้อสอบพิมพ์หนังสือรับรอง

ระบบจะส่ง Link บทความให้
ทาง Email ให้ท าข้อสอบจนกว่า
จะผ่านเกณฑ์ และ ช าระเงิน

พิมพ์ใบและช าระเงินในระบบ 
E-service และพิมพ์หนังสือ
รับรองหน่วยกิตผ่านเกณฑ์

การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเน่ือง

Website สภาเภสัชกรรม ย่ืนค าขอผ่านระบบ E-service : www.pharmacycouncil.org

ส าหรับผู้ท่ีมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

21

https://pharmacycouncil.org/share/file/file_5570.%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87(1).pdf
https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice
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05

06
เข้า Website 
สภาเภสัชกรรม 
กดท่ี E-service

02

Login

ใส่เลขท่ี
ใบอนุญาต
และรหัสผ่าน

01

Website

กดลูกศรลง เลือก 
6.ค าขอเก็บหน่วย
กิตฯ เพ่ิมเติม

03

เขียนค าขอ

เลือกปี,เลือกกิจกรรม
ท่ีต้องการโอนย้าย
ไปให้ปีท่ีหน่วยกิตปี

ไม่ครบ

04
เลือกปี

เลือกกิจกรรม
พิมพ์ใบและช าระเงิน 

200 บาท

ช าระเงิน

ท ำควำมเข้ำใจก่อนกำรโอนย้ำย
1. ต้องเป็นการโอนย้ายหน่วยกิตในปีปัจจุบัน กลับไปให้ปีท่ีผ่านมา 

ในรอบปีการศึกษาต่อเน่ือง 5 ปีเดียวกัน
2. หน่วยกิตปีปัจจุบัน ต้องมีเพียงพอส าหรับการโอนย้าย 

(หน่วยกิต 2 เท่าของหน่วยกิตท่ีขาด + 10 หน่วยกิตปีปัจจุบัน)
3. เป็นการโอนย้ายหน่วยกิตของกิจกรรมน้ัน ๆ ท้ังกิจกรรม

การขอโอนย้ายหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองรายปี

Website สภาเภสัชกรรม ย่ืนค าขอผ่านระบบ E-service : www.pharmacycouncil.org

ส าหรับผู้ท่ีมีหน่วยกิตฯ รายปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์       โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4 / Email : ccpe@pharmacycouncil.org
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1. Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

2. Click ทะเบยีนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

3. Login กรอกเลขท่ีใบอนุญาตฯ และรหัสผ่าน

1 2 3

4 5 6

การขอรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

Website สภาเภสัชกรรม ย่ืนค าขอผ่านระบบ E-service : www.pharmacycouncil.org

ส าหรับเภสัชกร

Website

1. แถบยืน่ค าขอผา่น E-service

2. กดลูกศรลงเลือก
เลือก 8. สภ.46 ค าขอก าหนดและรับรองหน่วยกิต

ค าขอ สภ.46

1. เลือกกจิกรรมทีต่้องการยืน่

2. แนบไฟลห์ลกัฐาน .PDF

3. กดบนัทกึขอ้มลูและยนืยนัยืน่ค าขอ

เลือกกิจกรรม

พิมพ์ใบช าระเงิน แนบหลักฐานการช าระเงนิ ตรวจสอบสถานะ

Scan จ่าย
ผ่าน Mobile Banking 

ได้ทุกธนาคาร

แนบไฟลห์ลกัฐานการช าระเงิน

จากนัน้กด 

“แจง้ยนืยนัการช าระเงิน”

1. Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

2. Click ทะเบยีนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

3. Login กรอกเลขท่ีใบอนุญาตฯ และรหัสผ่าน

4. Click แถบ “ยื่นค าขอ E-service” 
จะปรากฏค าขอท่ีท่านยืน่เข้าระบบแล้ว พร้อมสถานะ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์       โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4 / Email : ccpe@pharmacycouncil.org
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1

1. Website
สภาเภสชักรรม 
www.pharmacycouncil.org

2. Click ทะเบียนข้อมูล
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม

3. Login 
กรอกเลขทีใ่บอนญุาตฯ 
และรหัสผ่าน

1. แถบยื่นค าขอผา่น
E-service

2. กดลูกศรลงเลอืก
เลือก 7. สภ.61
ค าขอหยุดประกอบวชิาชพี

จากนั้น กด เขียนค าขอ

2 ยื่นค าขอ

ฝา่ยทะเบียนและใบอนุญาต ส านักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม       โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4 / Email : pharthai@pharmacycouncil.org

3

1. ระบุสาเหตขุองการ
ขอหยุดประกอบ
วิชาชีพ

2. ระบุปีทีข่อหยดุ 
ต้ังแต่ปีใด ถึง ปีใด 

3. เอกสารแนบค าขอ
ท าเป็นไฟล์ PDF 
รวมเป็น 1 ไฟล์

3.1 ส าเนาบัตรประชาชน

3.2 ส าเนาใบอนุญาตฯ

จากน้ันกดยนืยนัยื่นค าขอ

Website เอกสารประกอบ

ผู้ที่ไดร้บัการอนมุตัิให้หยุด
ประกอบวิชาชีพเภสชั

กรรม จะได้รับการยกเวน้
ไม่ต้องท าการศึษา

ต่อเนื่องใน ช่วงปีทีข่อ
หยุดประกอบวชิาชพี

สามารถยืน่ค าขอหยดุ
ประกอบวิชาชพีได้ครัง้ละ
ไม่เกิน 5 ปี ในรอบปี

การศกึษาต่อเนือ่งของตน

การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไว้เป็นการชั่วคราว

ย่ืนค าขอหยุดประกอบวิชาชีพฯ (สภ.61) ผ่านระบบ E-service Website : www.pharmacycouncil.org
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01

02

03

04

Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

ฝา่ยทะเบียนและใบอนุญาต ส านักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม        โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัต)ิ กด 1 หรือ 4 / Email : pharthai@pharmacycouncil.org

วิธีตรวจสอบ หมายเลขค าขอและสถานะการย่ืนค าขอ

ผ่านระบบ E-service Website : www.pharmacycouncil.org

Click ทะเบียนขอ้มลู
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

กรอกขอ้มลู เลขที่ใบอนญุาตฯ 

และ รหัสผา่น กด เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ 
หมายเลขค าขอ และ
สถานะการยืน่ค าขอ

Check Status
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ติดต่อศูนย์การศกึษาต่อเนือ่งทางเภสชัศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์

ติดต่อ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 88/19 หมู่ 4 
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 4

ccpe@pharmacycouncil.org

น้องฤทธิ์

“ยินดีบริการครับ”
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