ข้ อบังคับสภาเภสั ชกรรม
ว่ าด้ วย การจัดการศึกษาต่ อเนื่องแก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสั ชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕


เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบวิช าชี พ เภสั ชกรรม ให้มีค วามรู ้ และ
ความสามารถในการประกอบวิชาชี พที่ทนั สมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชี พ อันจะเป็ นหลักประกัน
และเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การวิชาชี พต่อผูร้ ับบริ การ สภาเภสัชกรรมจึงเห็นควรให้มีการจัดระบบ
การศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) และ ๒๓(๔) (ด) แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พเภสัชกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ จึงออกข้อบังคับสภาเภสัช
กรรม ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้ ดังนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๔๕ ”
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ในข้อบังคับนี้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
หมายถึง ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
บทความวิชาการ
หมายถึง บทความทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่ องที่เรี ยบเรี ยง
แปลหรื อแต่งขึ้น
ประชุมวิชาการ
หมายถึง การประชุม การสัมมนา การฝึ กอบรม การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการหรื อกิจกรรมที่ใช้ชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการประชุม
วิชาการ
ผูจ้ ดั การประชุมวิชาการ หมายถึง นิติบุคคลหรื อองค์กรที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการประชุมรวม
ทั้งผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔. ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกระเบียบและประกาศ
เพื่อปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อมีกรณี ที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรื อในกรณี ที่มี
ปั ญหาในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัยชี้ขาดและถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

๒
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
ข้อ ๕. การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(๑) เสริ มความรู ้และวิทยาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพในการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
(๒) เสริ มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิวชิ าชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่
ในการประกอบวิชาชีพ
(๓) ยกระดับและพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้กา้ วหน้า และเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
(๔) การอื่นๆ ตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม โดยออกเป็ นข้อบังคับของสภาเภสัช
กรรม
ข้อ ๖. รู ปแบบการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ อาจจัดการได้ตามรู ปแบบต่างๆ ดังนี้
(๑) การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นรู ปแบบซึ่งผูป้ ระกอบวิชาชีพศึกษาจากบทความวิชาการที่สภา
เภสัชกรรมให้การรับรองไว้แล้ว หรื อ ที่สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองในภายหลังตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้
(๒) การเข้าร่ วมประชุมวิชาการ เป็ นรู ปแบบซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเข้าร่ วมการประชุมวิชาการที่
สภาเภสัชกรรมให้การรับรองไว้แล้ว หรื อที่สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองในภายหลัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้
(๓) รู ปแบบอื่นๆ ตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๗. การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ อาจจัดโดยสภาเภสัชกรรมหรื อโดยสถาบันหลัก
หรื อสถาบันสมทบ ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
หมวดที่ ๒
การรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
ข้อ ๘. หน่วยงานที่จะได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้จดั การศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมตามข้อบังคับนี้ตอ้ งมีลกั ษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(๑) เป็ นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น คณะเภสัชศาสตร์
(๒) เป็ นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป ของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อ
โรงพยาบาลหลักของส่ วนราชการอื่นๆ
(๓) เป็ นสมาคมวิชาชีพ
(๔) องค์กรวิชาชีพ โรงพยาบาล หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะไม่เข้าข่าย (๑) (๒) และ (๓)
แต่มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่ อง ตามข้อ ๑๐

๓
ข้อ ๙. สถาบันหลัก นอกจากจะต้องมีลกั ษณะข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๘ แล้วจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) มีหน่วยงาน ฝ่ าย หรื อคณะกรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง
(๒) มีระบบสารสนเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่ องตามที่สภาเภสัชกรรม
กาหนด
(๓) มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
(๔) มีศกั ยภาพในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องของสถาบันสมทบ
ข้อ ๑๐. สถาบันหลักจะต้องได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม และมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับรอง เพิกถอน หน่วยงานอื่นเป็ นสถาบันสมทบ
(๒) ออกหนังสื อรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักและสถาบัน
สมทบแก่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นรายบุคคล
(๓) ออกหนังสื อรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพที่ยนื่ ขอรับ
รองกิจกรรมและกาหนดหน่วยกิตการเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอื่นๆ ด้วยตนเอง
(๔) เป็ นแหล่งผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ อง
โดยมีการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อให้กิจกรรมที่จดั ขึ้นมีมาตรฐาน
(๕) รับผิดชอบในการจัดทาระบบการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องตามที่
สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
(๖) บันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องโดยเคร่ งครัดและถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจานวนหน่วยกิตที่
ได้รับ
(๗) ส่ งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม (๕) และ (๖) แก่สภาเภสัชกรรมทุกปี
(๘) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันสมทบ รวมทั้งประเมินสถาบันสมทบเป็ นระยะๆ
หลังการรับรองเพื่อให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จดั ขึ้นมีมาตรฐาน
(๙) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
ข้อ ๑๑. สถาบันสมทบ นอกจากจะต้องมีลกั ษณะข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ ๘ แล้วจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) มีศกั ยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
(๒) เป็ นสถาบันสมทบของสถาบันหลักใดเพียงสถาบันเดียว
ข้อ ๑๒. สถาบันสมทบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
(๒) บันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องโดยเคร่ งครัดและถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจานวนหน่วยกิตที่
ได้รับ
(๓) ส่ งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม (๒) แก่สถาบันหลักทุกปี

๔
ข้อ ๑๓. สถาบันหรื อหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ๙ ข้อ๑๐ ข้อ๑๑ และข้อ๑๒ แต่ประสงค์จะจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สามารถยืน่ คาขอต่อสภาเภสัชกรรมหรื อสถาบันหลักเพื่อให้การรับรองกิจกรรมและ
กาหนดหน่วยกิตเป็ นครั้ง ๆ ไป
ข้อ ๑๔. สถาบันหรื อหน่วยงานตามข้อ ๑๓ เมื่อได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องแล้ว ต้องมีหน้าที่
ดังนี้
(๑) บันทึกข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่ องโดยเคร่ งครัดและถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจานวนหน่วยกิตที่
ได้รับ
(๒) ส่ งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลตาม (๑) แก่สภาเภสัชกรรมหรื อสถาบัน
หลักที่ให้การรับรอง
ข้อ ๑๕. หลักเกณฑ์วธิ ี การในการยืน่ คาขอต่อสภาเภสัชกรรม เพื่อเป็ นสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรื อ
การขอจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ ๑๓ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กาหนด
ข้อ ๑๖. สถาบันหลักที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว จะมีอายุการรับรอง ๕ ปี และสภาเภสัช
กรรมมีสิทธิ ออกประกาศเพิกถอนการรับรองได้ หากสถาบันหลักไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กาหนด
ข้อ ๑๗. สถาบันสมทบมีอายุการรับรองตลอดตามที่สถาบันหลักยังได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
อยูเ่ ว้นแต่จะพ้นสภาพตามข้อ ๓๓
ข้อ ๑๘. สถาบันสมทบที่สถาบันหลักถูกเพิกถอนโดยสภาเภสัชกรรม ให้สถาบันสมทบดังกล่าวสมัคร
เข้าร่ วมกับสถาบันหลักอื่น ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สภาเภสัชกรรมออกประกาศเพิกถอนสถาบันหลัก
โดยถือว่าการดาเนินกิจกรรมใดๆของสถาบันสมทบในระยะเวลาดังกล่าว ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
หมวดที่ ๓
การรับรองและกาหนดหน่ วยกิตของการศึกษาต่ อเนื่อง สาหรับการศึกษาด้ วยตนเอง
ข้อ ๑๙. ผูศ้ ึกษาบทความทางวิชาการด้วยตนเองในบทความทางวิชาการที่จดั ทาขึ้นโดยสถาบันหลักและ
สถาบันสมทบ ให้สถาบันหลักเป็ นผูร้ ับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กาหนด
ข้อ ๒๐. ผูศ้ ึกษาบทความทางวิชาการด้วยตนเองในบทความทางวิชาการที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองและ
กาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องจากสภาเภสัชกรรมแต่ได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจาก
องค์การอื่นแล้ว ให้ยนื่ ขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องต่อสถาบันหลัก
ข้อ ๒๑. บทความทางวิชาการ ตามข้อ ๒๐ ที่จะนามาขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องทาการศึกษาด้วยตนเองก่อนวันหมดอายุของบทความนั้น

๕
ข้อ ๒๒. เอกสารที่ตอ้ งส่ งเพื่อขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสาหรับบทความ
ทางวิชาการตามข้อ ๒๐ มีดงั นี้
(๑) บทความทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ ฉบับเต็ม
(๒) คาถามของบทความ
(๓) เอกสารรับรองการได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องจากองค์การนั้นๆ
(๔) เอกสารอื่น ตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๒๓. การพิจารณารับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของบทความทางวิชาการนั้น ให้
พิจารณาตามแนวทางดังนี้
(๑) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องหรื อส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตาม
ความหมายในมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ หรื อเกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ หรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุ ข
(๒) ความทันสมัยของเนื้ อหา
(๓) มีการอ้างเอกสารอ้างอิงในเนื้ อหาชัดเจน พร้อมรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
(๔) ความครอบคลุมและความต่อเนื่องของเนื้อหา
ในกรณี ที่บทความทางวิชาการมีลกั ษณะตามเกณฑ์ขา้ งต้น ให้พิจารณากาหนดจานวนหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องที่คานวณได้ตามสู ตรคานวณที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
หมวดที่ ๔
การรับรองและกาหนดหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่องของการเข้ าประชุ มวิชาการ
ข้อ ๒๔. ผูเ้ ข้าประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการที่จดั ขึ้น
โดยสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
ให้สถาบันหลักเป็ นผูร้ ับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนด
ข้อ ๒๕. ผูเ้ ข้าประชุมวิชาการ ในการประชุมที่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องจากสถาบันหลักว่าเป็ นการประชุมที่ได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ให้ยนื่ ขอรับการรับรองและกาหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องต่อสถาบันหลักโดยยืน่ คาขอต่อสถาบันหลักภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดการ
ประชุม
ข้อ ๒๖. เอกสารที่ตอ้ งส่ งเพื่อขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องสาหรับการ
ประชุมวิชาการตามข้อ ๒๕ มีดงั นี้
(๑) กาหนดการและรายละเอียดของการประชุม
(๒) หลักฐานการเข้าประชุม
(๓) เอกสารหรื อหลักฐานอื่น เช่น เอกสารประกอบการประชุม ตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนด

๖
ข้อ ๒๗. การพิจารณารับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องของการประชุมวิชาการนั้น ให้
พิจารณาตามแนวทางดังนี้
(๑) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องหรื อส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตาม
ความหมายในมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ หรื อเกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ หรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุ ข
(๒) ความทันสมัยของหัวข้อประชุม
(๓) ความครอบคลุมและความต่อเนื่อง
(๔) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในหัวข้อที่บรรยาย
(๕) เวลาที่ใช้มีความเหมาะสมกับหัวข้อและเนื้ อหา
หมวดที่ ๕
การกาหนดจานวนหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่อง
ข้อ ๒๘. บทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองให้กาหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องได้ ให้กาหนด
จานวน หน่วยกิตได้ระหว่าง ๑-๔ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องต่อหนึ่งบทความ ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สภาเภสัชกรรม ประกาศกาหนด
ข้อ ๒๙. การเข้าประชุมวิชาการนั้น กาหนดให้ชวั่ โมงบรรยาย ๑ ชัว่ โมง เทียบเท่า ๑ หน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่อง และการฝึ กปฏิบตั ิ ๑ ชัว่ โมง เทียบเท่า ๐.๒๕ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ อง
ข้อ ๓๐. การอื่นๆ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมประกาศกาหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ ๖
กระบวนการได้ มาซึ่งหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชี พ
ข้อ ๓๑. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องอาจได้มาโดยการศึกษาด้วยตนเองตามวิธีการดังนี้
(๑) การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพศึกษาบทความทางวิชาการที่สถาบันหลักให้การรับรองและกาหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้ว โดยต้องตอบคาถามท้ายบทความให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ ๗๐ จึงจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่ องเพื่อเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน
(๒) การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพศึกษาบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์การอื่นแล้ว
แต่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องจากสถาบันหลักไว้ ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพยืน่ ขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลักได้ในภายหลัง
ข้อ ๓๒. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง อาจได้มาโดยการเข้าประชุมวิชาการตามวิธีการดังนี้

๗
(๑) การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพ เข้าประชุมวิชาการที่สถาบันหลักให้การรับรองและกาหนดหน่วย
กิตการศึกษาต่อเนื่ องไว้แล้ว ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเข้า
ร่ วมประชุมครบตามเกณฑ์ที่สถาบันหลักกาหนดและได้รับเอกสารรับรองการได้รับหน่วย
กิตการศึกษาต่อเนื่ องจากผูจ้ ดั ประชุมและเก็บเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเนื่องไว้เป็ นหลักฐาน
(๒) การที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพเข้าประชุมวิชาการที่ไม่ได้ขอรับการรับรองและกาหนดหน่วยกิต
การศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลัก ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พยืน่ ขอรับการรับรองและกาหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลักได้ในภายหลัง
หมวดที่ ๗
การพ้นสภาพจากการเป็ นสถาบันหลักและสภาบันสมทบ
ข้อ ๓๓. สถาบันหลักและสถาบันสมทบ จะพ้นจากการเป็ นสถาบันหลักและสถาบันสมทบในกรณี
(๑) เมื่อพ้นอายุการรับรอง ๕ ปี และไม่ยนื่ ขอรับการรับรองต่อ
(๒) มีประกาศเพิกถอนการเป็ นสถาบันหลักหรื อสถาบันสมทบ
(๓) มีหนังสื อลาออกจากการเป็ นสถาบันหลักหรื อสถาบันสมทบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕

(นางธิดา นิงสานนท์)
นายกสภาเภสัชกรรม

