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แนวทางปฏิบัตเิพื่อการพิจารณาก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร์  

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 เพื่อให้การพิจารณาก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ส าหรับการประชุมวิชาการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 

26 มีนาคม พ.ศ. 2558  

 หน่วยบริการวิชาการ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะด าเนินการตามประกาศ    

สภาเภสัชกรรม ที่ 42/2558 เรื่อง “หลักเกณฑ์การพจิารณาก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส าหรับรูปแบบกิจกรรมประเภทการประชุมวิชาการ  บทความวิชาการ         

และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558  และประกอบกับมติคณะกรรมการด าเนินการด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของ            

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดและรับรอง

หน่วยกิตการศึกษาต่อ เนื่ องแก่ผู้ ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม ส าหรับรูปแบบกิจกรรมประเภท                  

การประชุมวิชาการ ดังนี ้ 

1. การเป็นหน่วยงานในเครอืข่ายภายใต้การก ากับดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.1. การเป็นหน่วยงานในเครือข่ายภายใต้การก ากับดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สามารถจัดกจิกรรมที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 

1.1.1. เสรมิสรา้งความรูแ้ละวิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืเป็นประโยชน์แกผู่้ประกอบวิชาชีพ 

1.1.2. เสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการ

ประกอบวิชาชีพ 

1.1.3. ยกระดับและพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า 

1.2. หน่วยงานในเครอืข่ายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.1 มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1.2.2 เป็นหน่วยงานในเครอืข่ายของสถาบันหลักใดเพียงสถาบันเดียว 

1.2.3 ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายต่อสถาบันหลัก และจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ

ของสถาบันหลัก 

1.3. หน่วยงานที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่ายภายใต้การก ากับดูแลของ           

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และยื่นใบสมัคร

ภายใน 31 มกราคม ของทุกป ีและมีอายุสมาชิกหน่วยงานเครือข่าย 1 ปี (สิน้สุด 31 ธันวาคม ของปี

นั้นๆ) โดยยื่นเอกสารได้ที่ 

 หน่วยบริการวิชาการ  

 งานบรหิารงานวิจัย บรกิารวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์  

 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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ผู้ประสานงาน : คุณพัชรินทร ์วังคะวงษ์  

ช่องทางการติดต่อ:  cpe.pharmcmu@gmail.com หรอื โทรสาร 0 5322 2741 หรอืสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ โทรศัพท์ 0 5394 4374 

1.3  หน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และประสงค์ขอรับการพิจารณาก าหนดและ

รับรองหน่วยกติการศึกษาต่อเนื่องประเภทการประชุมวิชาการ ให้ช าระค่าธรรมเนียมโดยเร่ิมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

2. การขอก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของการเข้าประชุมวิชาการ  

2.1. หัวข้อประชุมวิชาการของหน่วยงานในเครือข่าย ที่สามารถขอก าหนดและรับรองหน่วยกิต

การศึกษาต่อเนื่อง จากคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้ 

2.1.1. การประชุมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคต์ามข้อ 1.1.1-1.1.3  

2.1.2. หัวข้อการประชุมต้องมิใช่มีเนื้อหาเพื่อสนับสนุนหรือส่งการขายยาหรือผลิตภัณฑ์ หรือเป็น

การบรรยายเชิงพาณิชย์ 

2.1.3. การประชุม ต้องไม่จัดเป็นการประชุมอบรมภายในองคก์ร (In-house training) แต่จะต้องเป็น

กจิกรรมที่เปดิกวา้งให้ผูอ้ื่นได้เข้ารว่ม 

2.1.4. การประชุมวิชาการที่เป็นการบรรยาย ก าหนดให้ช่ัวโมงบรรยาย 1 ช่ัวโมง เท่ากับ1 หน่วยกิต 

และหากเป็นการอภิปราย หรือปฏิบัติการ หรือประชุมกลุ่มย่อย ก าหนดให้ 2-3 ช่ัวโมงการ

อภิปราย หรอืปฏิบัติการ หรอืประชุมกลุ่มย่อย เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.2. ขั้ น ตอนขอก าหนดและรับ รอ งหน่ วยกิ ตการศึ กษ าต่ อ เนื่ อ ง  จาก คณ ะเภสั ชศ าสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้ 

2.2.1. ให้ผู้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ยื่นเอกสารเพื่อขอก าหนดและรับรองหน่วยกิต ให้แก่คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน และก่อนการจัดงานประชุม

อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดและรองรับหน่วยกิต แล้วเสร็จได้

ทันกอ่นการประชุม โดยเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. องคก์รผู้จัดการประชุมวิชาการ 

2. หัวข้อจัดประชุม: โปรดระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการบรรยาย หรอืปฏิบัติการ 

3. หลักการและเหตุผล 

4. วัตถุประสงค์ 

5. ค าส าคัญ (Key Words) ของงานประชุม (3-5 ค า) 

6. ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป้าหมาย 

7. แหล่งที่มาของงบประมาณ หากหน่วยงานเอกชนหรือบริษัทยาสนับสนุนหัวข้อหรอืการ

ประชุมใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หัวข้อหรือการประชุมดังกล่าวจะไม่ได้รับการ

พิจารณาก าหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 

8. ประวัติย่อของวิทยากรที่บ่งบอกถึงความเช่ียวชาญ และการเปิดเผยสถานภาพของ

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม 

9. ระบุขอบเขต (outline) ของเนื้อหาแต่ละหัวข้อหรอืบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ 
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2.3. คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาหน่วยกิตภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่ 10 ของทุกเดือน  

โดยระหว่างนี้ อาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม แต่อาจท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไป ดังนั้น

จึงควรเตรียม เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณก์อ่นยื่นขอก าหนดและรับรองหน่วยกิต  

2.4. หากการประชุมวิชาการได้รับการรับรองหน่วยกิต ผู้จัดงานจะได้หนงัสอืรับรองหน่วยกิตการประชุม 

เพื่อประกาศให้แกผู่้เข้าประชุมทราบในวันสุดท้ายของการประชุม 

2.5. ผู้ จัดงานยื่น เอกสารหลังการจัดการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ 

ด าเนินการส่งข้อมูลหน่วยกิตที่ เภสัชกรได้รับจากการประชุมดังกล่าวให้แก่สภาเภสัชกรรม       

ผ่านระบบ online ได้ทันภายใน 30 วันหลังจัดการประชุมต่อไป มิฉะนั้น หน่วยกิตของงานประชุม

ดังกล่าวจะไม่สามารถ นับเป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุมพรอ้มลายเซ็น     

2. เอกสาร/สไลด์ ประกอบการประชุม  

3. เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น รายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร 

          หมายเหตุ - การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอืกระทบต่อการ  

                                            พิจารณารับรอง   

                                          - หน่วยกิตที่ผา่นการก าหนดและรับรองแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถ  

                                            ปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึน้  หรอืลดลงตามความเหมาะสมได้  

       หากพิจารณาแล้วเห็นว่า      เนื้อหาการบรรยายในหัวข้อการประชุม 

       มีความขัดแย้ง หรอืตรงตามวัตถุประสงค์ทีย่ื่นขอไว้แต่แรก 
                                             

2.6. คณะกรรมการฯ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีก

ครั้งและส่งไปยังสภาเภสัชกรรมเพื่อยืนยันการรับรองหน่วยกิตภายใน 14 วันหลังรับเอกสาร

ครบถว้นโดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจัดการประชุม มิฉะนั้นหน่วยกิตของงาน

ประชุมดังกล่าวจะไม่สามารถน ามาเก็บสะสมคะแนนได้ 

2.7. เอกสารทั้งหมดให้ยื่นเป็น E-file ได้ทาง cpe.pharmcmu@gmail.com โดย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

จะต้องอยู่ในรูปแบบ Excel ตามที่สภาเภสัชกรรมก าหนดเท่านั้น 

 

3. การร้องเรยีนหรือขออุทธรณ์หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของการเข้าประชุมวิชาการ  

หากผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้รับหน่วยกิตตามที่ควรจะได้รับ จากประกาศของงานประชุมที่ผ่านการ

รับรองหน่วยกิต ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถยื่นร้องเรียนหรืออุทรณ์ต่อหน่วยงานที่จัดงาน ภายใน 60 วันหลัง

การประชุมแล้วเสร็จ และหากผูเ้ข้าร่วมประชุมมีรายชื่อและคะแนนประกาศตามประกาศงานประชุมของคณะ

เภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว แต่คะแนนไม่ปรากฏตามประกาศของสภาฯ ผู้เข้ารว่มประชุมสามารถ

ด าเนินการยื่นรอ้งเรียนหรอือุทธรณ์ต่อสภาฯ ได้โดยตรง 

 

เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ครั้งที่ 7/2559 เมือ่วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
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