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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ให้มีความเหมาะสม
มากย่ิงขึ้น  อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความรู้และความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ  เพื่อเป็นหลักประกันและเสริมสร้าง
ความเชื่อม่ันในการให้บริการวิชาชีพต่อผู้รับบริการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๒๓  (๔)  (ด)  มาตรา  ๒๗  วรรคหน่ึง  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ   
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก  ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพเภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ”  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายถึง  การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
“สถาบันหลัก”  หมายถึง  หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษา

ต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการประจํา 
“หน่วยงานในเครือข่าย”  หมายถึง  หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักและช่วยในการดําเนินการ

จัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้สนใจ  ในนามของสถาบันหลัก 
ข้อ ๕ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ 

และประกาศเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหา

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้นายกสภาเภสัชกรรม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

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

ในการประกอบวิชาชีพ 
(๓) ยกระดับและพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า   
(๔) การอื่น ๆ  ตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  โดยออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม 
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ  อาจจัดโดยสภาเภสัชกรรมหรือหน่วยงาน

ในกํากับของสภาเภสัชกรรม  หรือโดยสถาบันหลักที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองไว้แล้ว  หรือโดยหน่วยงาน
ในเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักแล้ว  หรือสถาบันที่สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองในภายหลัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

ข้อ ๘ ให้มี  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  มีชื่อย่อว่า  ศ.ศ.น.ภ.  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  
Center  for  Continuing  Pharmacy  Education  ชื่อย่อว่า  C.C.P.E   

ให้มีเคร่ืองหมายประจําสํานักงาน  ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เป็นผู้กําหนดขึ้น 
ข้อ ๙ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  เป็นองค์กรที่จะประสาน  ดําเนินการและพัฒนา

เก่ียวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ของสภาเภสัชกรรม 
ข้อ ๑๐ ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  มีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในรูปแบบต่าง  ๆ   
(๒) จัดทําและปรับปรุงทะเบียนสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการ

ศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๓) กํากับติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่

สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด  และนําเสนอรายชื่อสถาบันหลักที่พ้นจากการเป็นสถาบันหลักตามข้อ  ๒๐ 
(๔) กําหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้กับหน่วยงานที่ขอมา 
(๕) สรุปและรวบรวมคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิกสภาเภสัชกรรมให้ครบถ้วน

ตามเกณฑ์ที่กําหนดและเผยแพร่ให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ๆ 
(๖) ออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับ 
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(๗) แจ้งข่าวแก่สมาชิกให้ทราบเมื่อมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์   
และแจ้งแนวทางการดําเนินการแก้ไข 

(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมรายช่ือสมาชิกที่ มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบ 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  เพื่อเสนอสภาเภสัชกรรมพิจารณาดําเนินการออกประกาศต่อไป 

(๙) จัดทําหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยงานในเครือข่าย  ทั้งนี้  โดยประกาศ
ของสภาเภสัชกรรม 

(๑๐) จัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับการศึกษาต่อเนื่องและแจ้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมทราบทุกปี 
(๑๑) จัดทําแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแจ้งให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

ทราบทุก  ๕  ปี 
(๑๒) ออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อดําเนินการตามข้อบังคับนี้  

ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
(๑๓) งานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง 

เภสัชศาสตร์  เพื่อดําเนินการบริหารกิจการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
โดยให้มีวาระการดํารงตาํแหน่ง  ๓  ปี  และสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในวาระใหม่ได้ 

คุณสมบัติของผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการ 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพื่อช่วยดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง  และมีวาระการทํางานเท่ากับวาระของผู้อํานวยการ  ทั้งนี้  เพื่อให้คณะกรรมการ 
สภาเภสัชกรรมอนุมัติแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   
และคณะอนุกรรมการดําเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  พ้นจากตําแหน่งเป็นการเฉพาะตัว  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม 
(๔) เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๕) คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมากกว่า  ๒  ใน  ๓  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ ๑๔ สภาเภสัชกรรมสามารถกําหนดค่าตอบแทนผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

ทางเภสัชศาสตร์ได้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบของสภาเภสัชกรรมเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทน   
หรือตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเห็นชอบ  ทั้งนี้  โดยประกาศของสภาเภสัชกรรม   
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หมวด  ๓ 
สถาบันหลัก 

ข้อ ๑๕ องค์กรหรือหน่วยงานที่จะทําหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จะต้อง
ย่ืนคําขอเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลักต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนเป็นสถาบันหลัก  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๖ สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษา

ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แล้ว  สามารถดําเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง 
เภสัชศาสตร์กําหนด  แต่ต้องไม่เกิน  ๕  ปี  นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง  และหากสถาบันหลักใดประสงค์จะจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่อไป  จะต้องย่ืนคําขอเพื่อรับรองเป็นสถาบันหลัก  เพื่อให้การจัดการศึกษา
ต่อเนื่องใหม่ภายใน  ๖๐  วัน  ก่อนวันที่ครบกําหนดการรับรองคร้ังก่อน 

สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
เภสัชศาสตร์แล้ว  หากสถาบันหลักไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด  ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์มีสิทธิออกประกาศไม่รับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่จัดโดยสถาบันหลักได้  
หรือเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเพื่อเพิกถอนการรับรองการเป็นสถาบันหลักได้ 

ข้อ ๑๗ สถาบันหลักต้องได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและข้ึนทะเบียนกับศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  โดยมีอํานาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นแหล่งผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  โดยมีการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการจาก
ผู้เข้าร่วมทุกคร้ัง  เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน 

(๒) ขึ้นทะเบียน  กํากับติดตามการดําเนินงาน  และเพิกถอน  หน่วยงานในเครือข่าย  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  ที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

(๓) กําหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลัก
และหน่วยงานในเครือข่ายเป็นผู้จัดตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

(๔) ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่ายได้จัดหรือดําเนินการ 

(๕) บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยเคร่งครัดและถูกต้อง  และบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับ 

(๖) ส่งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม  (๕)  แก่สภาเภสัชกรรมภายใน  ๓๐  วัน  
หลังการดําเนินการแล้วเสร็จ 

(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหน่วยงานในเครือข่าย  รวมทั้งประเมินหน่วยงานในเครือข่าย  
และประเมินคุณภาพของกิจกรรมเป็นระยะ ๆ  หลังการขึ้นทะเบียนเพื่อให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
   

 

(๘) กํากับดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของหน่วยงานในเครือข่าย 
(๙) หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย 
ข้อ ๑๘ หน่วยงานที่มีความสนใจที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุคลากรของตนหรือผู้สนใจ  

จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายต่อสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์ 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติ  ประเภท  การรับรองสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  และหน่วยงาน

ในเครือข่ายที่มีความสนใจที่จะจัดการศึกษาต่อเนื่อง  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ สถาบันหลัก  จะพ้นจากการเป็นสถาบันหลักในกรณี 
(๑) เม่ือพ้นอายุการรับรองตามที่สภาเภสชักรรมกําหนดและไม่ย่ืนขอรับการรับรองต่อ 
(๒) มีประกาศเพิกถอนการเป็นสถาบันหลักเนื่องจากไม่ได้มีการดําเนินการกิจกรรมการศึกษา

ต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 
(๓) มีหนังสือลาออกจากการเป็นสถาบันหลัก 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติให้พ้นจากการเป็นสถาบันหลัก 

หมวด  ๔ 
เกณฑ์ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ข้อ ๒๑ รูปแบบกิจกรรม  เกณฑ์การกําหนดกิจกรรม  และการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
รวมทั้งเกณฑ์การกําหนดหน่วยกิต  และการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคนต้องมีการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า   
๑๐๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในทุกรอบระยะเวลา  ๕  ปี  โดยจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องทุกปี  ปีละไม่น้อยกว่า  
๑๐  หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง   

ในรอบระยะเวลา  ๕  ปีต่อไป  ให้เร่ิมเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องใหม่  โดยไม่มีการนับรวม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในส่วนที่เกิน  ๑๐๐  หน่วยกิตในรอบระยะเวลา  ๕  ปี  ที่ผ่านมา   

การนับปีสําหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อเนื่อง 
ข้อ ๒๓ ค่าธรรมเนียมในการขอเป็นสถาบันหลัก  การขอกําหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษา

ต่อเนื่อง  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
   

 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๔ สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้  
ยังคงมีผลอยู่ต่อไปตามระยะเวลาที่สภาเภสัชกรรมกําหนด 

ข้อ ๒๕ บรรดากิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหลักหรือศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์และอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่า
เป็นการดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๖ บรรดาคําขอรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสถาบันหลักหรือศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อบังคับฉบับนี้ 

ข้อ ๒๗ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ยังคงมีผลอยู่ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี 
นายกสภาเภสัชกรรม 


