ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการ
การสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
การสอบ MCQครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2554
การสอบ OSPE ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554
วันที่
ดําเนินการ
20-30 พฤศจิกายน 2553 คณะเภสัชศาสตรสงรายชือ่ นิสติ นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาเพื่อสมัคร
สมาชิกสภาเภสัชกรรม (ชั่วคราว) เพื่อการสมัครสอบความรูฯ
7 ธันวาคม 2553
ประกาศรหัสประจําตัวสอบของนิสิตนักศึกษาที่สมัครสมาชิกสภาเภสัชกรรม
(ชั่วคราว) (รหัสขึ้นดวย 54)
7-8 ธันวาคม 2553
การสมัครสมาชิกชั่วคราวของผูท ี่สําเร็จการศึกษาแลวแตยังไมเคยสมัครสมาชิกสภา
เภสัชกรรม (จะไดรบั รหัสขึ้นตนดวย 54)
1-8 ธันวาคม 2553
การสมัครสอบของผูสมัครสอบกอนป 2554 (รหัสขึ้นตนดวย 46-53)
9-16 ธันวาคม 2553
การสมัครสอบของผูสมัครสอบป 2554 (รหัสขึน้ ตนดวย 54)
30 ธันวาคม 2553- 7
ตรวจสอบความถูกตองของการสมัครสอบ
มกราคม 2554
7 มกราคม 2554
หมดเขตทักทวงแกไขผลการสมัครสอบ MCQ
14 มกราคม 2554
ประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบ MCQ
15-19 มกราคม 2554
การสมัครสอบ OSPE ของผูที่เก็บคะแนนสอบ MCQ (เก็บกอนธันวาคม 2553)
24-26 มกราคม 2554
ตรวจสอบความถูกตองของการสมัครสอบOSPE ของผูที่เก็บคะแนนสอบ MCQ (เก็บ
กอนธันวาคม 2553)
26 มกราคม 2554
หมดเขตทักทวงแกไขผลการสมัครสอบOSPE ของผูที่เก็บคะแนนสอบ MCQ (เก็บ
กอนธันวาคม 2553)
4 กุมภาพันธ 2554
ประชุมประธานสนามสอบ
5-6 กุมภาพันธ 2554
สอบ MCQ
7 กุมภาพันธ 2554
รับมอบขอสอบคืนจากสนามสอบ
12 กุมภาพันธ 2554
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบฯ
14 กุมภาพันธ 2554
ประกาศผลการสอบ MCQ
14-16 กุมภาพันธ 2554 ดําเนินการชําระเงินคาสมัครสอบตามขั้นตอนและเวลา (ไมตอ งกรอกสมัครเพิ่ม)
18-21 กุมภาพันธ 2554 ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิ์สอบ OSPE
21 กุมภาพันธ 2554
หมดเขตทักทวงแกไขผลการสมัครสอบ OSPE
22 กุมภาพันธ 2554
ตรวจสอบประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบ
2 มีนาคม 2554
ประชุมประธานสนามสอบ
4 มีนาคม 2554
สอบทักษะทางวิชาชีพ
7 มีนาคม 2554
รับมอบขอสอบคืนจากสนามสอบ
5 เมษายน 2554
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบฯ
18 เมษายน 2554
สภาเภสัชกรรมอนุมตั ิผลสอบความรูฯ
ประกาศผลการสอบฯ
ศูนยสอบความรูผ ูขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการ
การสอบความรูผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
การสอบ MCQครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2554
วัน
เสาร
อาทิตย

วันที่สอบ
5 กุมภาพันธ 2554
6 กุมภาพันธ 2554

เวลาสอบ
9-12 น
9-12 น

รหัสวิชา
11
12

ชื่อชุดวิชา
ความรูทางเภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ (MCQ11)
ความรูทางเภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ (MCQ12)

z ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ MCQ ครั้งที่ 1/2554 ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2553-7 มกราคม 2554

ตรวจสอบความถูกตองของการสมัครสอบ ไดแก ชุดวิชาที่สมัครสอบ ตัวสะกดชือ่ สกุลผูเขาสอบ รหัสประจําตัวผูสอบ
รวมทั้งบัตรแสดงสิทธิ์การสอบที่ไดรบั ใหทักทวงภายในเวลาที่กําหนดไดที่ www.plecenter.org หากมีขอผิดพลาด
ใดๆ ใหรีบแจงเพื่อขอแกไขทันทีทาง email ph_exam@hotmail.com หลังจากนั้นตรวจสอบประกาศสนามสอบ
และเลขที่นั่งสอบ ไดตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2554
หากไมเขาสอบตรงตามเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การสอบในครั้งนั้น
z ไปถึงสนามสอบกอนเวลา เพื่อปองกันความผิดพลาด
z นําบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารแสดงสิทธิ์เขาสอบ ซึ่งพิมพจากการสมัครบนเว็บอยางถูกตองมา
แสดงเมื่อเขาสอบ
z ใหศึกษาและปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิการเขาสอบจากคูมือการสอบความรูฯ
คําชี้แจงการสอบ MCQ11 และ MCQ12
1. เตรียมอุปกรณที่ใชในการสอบใหครบถวน ไดแก ดินสอ 2B และยางลบดินสอ ระบายคําตอบใหดําทึบจนไมอาจ
เห็นตัวเลขในชองได เครื่องตรวจจะไมสามารถอานคําตอบทีไ่ มดําทึบเพียงพอ
2. หามนําเครื่องคํานวณ และเครื่องมือสือ่ สาร (รวมทั้งโทรศัพทมือถือ) ทุกชนิดเขาหองสอบ
z โปรดระมัดระวังการเขียน ระบายเลขรหัสประจําตัวผูสอบและขอมูลตางๆในกระดาษคําตอบใหถูกตอง
z การระบายคําตอบจะตองดําทึบเต็มชองที่กําหนดใหเรียบรอย
z หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ กระดาษคําตอบของทานจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
z ประกาศผลการสอบ MCQ ที่ศูนยสอบความรูฯ สนามสอบทุกแหงและ ทางเว็บไซต www.plecenter.org วันที่ 14

กุมภาพันธ 2554 ผูที่ตองการสมัครสอบ OSPE ใหดําเนินการชําระเงินคาสมัครสอบตามขั้นตอนและเวลา
ที่กําหนดเฉพาะวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2554

วัน
ศุกร

การสอบ OSPE ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554
ณ สนามสอบ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยที่ประกาศเปนสนามสอบ
วันที่สอบ
เวลาสอบ
รหัสวิชา
ชื่อชุดวิชา
4 มีนาคม 2554
ตามประกาศ
20
ทักษะทางวิชาชีพ (OSPE)

z ตรวจสอบประกาศรายชื่อผูส อบผาน MCQ ซึ่งมีสิทธิ์สมัครสอบ OSPE ครั้งที่ 1/2554 ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ

2554 ใหดําเนินการชําระเงินคาสมัครสอบตามขั้นตอนและเวลาที่กําหนดเฉพาะวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2554
ศูนยสอบความรูผ ูขอขึ่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เอกสาร 1
จากนั้นติดตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 ที่ www.plecenter.org และตรวจสอบ
บัตรแสดงสิทธิ์การสอบที่ไดรับ หากมีปญหาใหทักทวงภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ทาง email
ph_exam@hotmail.com หลังจากนั้นตรวจสอบประกาศสนามสอบและเลขที่นั่งสอบ ไดตั้งแตวันที่ 22
กุมภาพันธ 2554
หากไมเขาสอบตรงตามเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การสอบในครั้งนั้น
z ไปถึงสนามสอบกอนเวลา เพื่อปองกันความผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งรอบสอบและเวลาเขาสอบของการสอบ
OSPE หากไมเขาสอบตรงตามเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์การสอบในครั้งนั้น
z นําบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารแสดงสิทธิ์เขาสอบ ซึ่งพิมพจากการสมัครบนเว็บอยางถูกตองมา
แสดงเมื่อเขาสอบ
z ใหศึกษาและปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิการเขาสอบจากคูมือการสอบความรูฯ
คําชี้แจงการสอบ OSPE
1. ผูสอบจะตองมาถึงสนามสอบตามเวลาที่นัดไวใหทันชวงการเก็บตัวกอนเขาหองสอบ
2. หามนําโทรศัพทมือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองเก็บตัวกอนเขาหองสอบและชวงสอบ
3. เนื่องจากในการสอบ OSPE ผูสอบจะตองเคลื่อนยายที่นั่งสอบไปในสถานีสอบตางๆ จึงขอใหจัดเตรียมอุปกรณ
สอบพกติดตัวเฉพาะที่จําเปน ไดแก ปากกาลูกลื่น และน้ํายาลบคําผิด เปนตน
4. แตงกายสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง หามสวมรองเทาแตะ/รองเทาผาใบ ติดบัตรประจําตัวสอบหรือปายชือ่ ให
เห็นชัดเจน เพื่อที่อาจารยประจําสถานีสอบสามารถตรวจสอบและใหคะแนนได

ผูสอบตองพรอมที่จะสอบ ณ สนามสอบใดๆได ทัง้ ในกรุงเทพ ปริมณฑลและตางจังหวัด
เนื่องจากทีน่ งั่ สอบในกรุงเทพมีจาํ นวนจํากัด

