ขั้นตอนของการรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ดังนี้
1. ผู้ขอรับรองปริญญายื่นคาขอการรับรองปริ ญญา พร้อมชาระค่าธรรมเนียม โดยแนบหลักฐาน
และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังสภาเภสัชกรรม ดังนี้
1.1.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผูย้ ื่นคาขอ
1.1.2 หลั กสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาตามหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา และเค้าโครงรายวิชาตามหลักสูตรที่ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าศึกษา และให้สถาบันการศึกษา
ที่ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าศึกษาให้การรับรองมาด้วย
1.1.3 สาเนาใบปริญญา โดยนาฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย
1.1.4 ใบแจ้งผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร (Transcript) พร้อมหลักฐานฉบับจริง
1.1.5 เอกสารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผู้ที่ขอรับรองปริญญา
1.1.6 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
ก. เอกสารทุกชิ้น หากเป็นไม่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และให้
สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับรองปริญญาให้การรับรอง หรือให้สถานฑูตประจาประเทศไทยของประเทศนั้น
ให้การรับรอง
ข. ให้ผู้ขอรับรองปริญญาติดต่อสถานฑูตประจาประเทศไทยของประเทศที่ไปศึกษา
เพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองความมีอยู่จริงของสถาบันที่ผู้ขอรับรองปริญญา
ค. หากมีการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้ส่งหลักฐานการฝึกปฏิบัติและมีผู้รับรอง
การฝึกปฏิบัติงานจริงมาด้วย
2. เมื่ อ ได้ ห ลั ก ฐานครบถ้ วน ฝ่ า ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์วิเคราะห์
หลักสูตรของผู้ ขอรับรองปริญ ญาเที ย บกับเกณฑ์หลั กสู ตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิต 6 ปี ของประเทศไทย
เพื่อเสนอพิจารณาว่าผู้ขอรับรองปริญญาต้องเรียนรายวิชาใดเพิ่มเติม และต้องฝึกปฏิบัติงานใดเพิ่มเติม
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3. ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ นาคาขอรับรองปริญ ญา ผลวิเคราะห์
หลักสูตรของผู้ ขอรับรองปริญ ญาเที ย บกับเกณฑ์หลั กสู ตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิต 6 ปี ของประเทศไทย
และหลั ก ฐานทั้ ง หมดเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
โดยมี เงื่อ นไขให้ศึ กษาเพิ่ ม เติม และฝึกปฏิบัติงานในประเทศไทยตามเกณฑ์ ที่ สภาเภสัชกรรมกาหนด
และน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาเภสั ชกรรม ให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญา และจั ด ท าประกาศ
การรับรองปริญญาต่อไป (แม้หลักสูตรที่ผู้ขอรับรองปริญญาจะเทียบเท่ากับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
6 ปี ของสภาเภสัชกรรม ผู้ขอรับรองปริญ ญาก็ยังจาเป็นต้องเรียนรายวิชา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ในประเทศไทยเพื่อให้เข้าใจบริบทการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย) ดังนี้
“ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ ฯ หรื อ จรรยาบรรณ
วิชาชีพของไทย อย่างน้อย 2 หน่วยกิต รวมทั้งต้องฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล และร้านยา ไม่น้อยกว่า
500 ชั่วโมง”
4. เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา และมีการจัดทาประกาศการ รับรอง
ปริญญาเรียบร้อยแล้ว สานัก งานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ทาหนังสือแจ้งผล และประกาศการรับรอง
ปริญ ญาให้ผู้ขอรับรองปริญ ญาทราบ พร้อมกับมีหนังสือแนะนาตัวให้ผู้ขอรับรองปริญ ญานาไปติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอเข้าศึกษาเพิ่มเติม
5. เมื่อผู้ขอรับรองปริญญาได้ติดต่อเข้าศึกษาในในคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันใดสถาบันหนึ่งแล้ว
ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาส่ งแผนการเรี ย นไปยั งสภาเภสั ช กรรม เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
การศึกษาเภสัชศาสตร์จึงจะเริ่มเรียน
6. เมื่ อ ผู้ ข อรั บ รองปริ ญ ญาเรี ย นรายวิ ช าครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ส ภาเภสั ช กรรมก าหนด
ให้สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับรองปริญญาเข้าเรียนส่งผลการเรียนไปยังสภาเภสัชกรรม
7. เลขานุการ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ นาผลการเรียน ของผู้รับรองปริญญาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับรองผลการเรียน และให้ความเห็นชอบ
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8. ผู้ขอรับรองปริญญาประสานเรื่องการฝึกปฏิบัติงานกับฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา
เภสัชศาสตร์ เพื่อจัดทาแผนการฝึกปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2554
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และประกาศสภาเภสัชกรรม
ที่ 44/2559 เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
สภาเภสัชกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
9. เมื่อผู้ขอรับรองปริญญามีคณ
ุ สมบัติครบ และมีความพร้อมที่จะเข้าฝึกปฏิบัติงานให้ส่งแบบฟอร์ม
ขอจัดทาแผนการฝึกปฏิบัติงาน และขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มขอทาแผนการฝึกปฏิบัติงาน
ของผู้ ขอรับรองปริญ ญาซึ่งสามารถ download ได้ที่ ……) มาที่ สภาเภสัชกรรม (ในรูป เอกสาร) และ
ให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าว (pdf file หรือรูปแบบ file scan อื่นๆ) โดยทาง E-mail มายัง ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ (E-mail: wan_chawin@hotmail.com)
10. เมื่อสภาเภสัชกรรมได้รับแบบฟอร์มขอทาแผนการฝึกปฏิบัติงานแล้ว ผู้รับผิดชอบเรื่องการฝึก
ปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาฯ จะติดต่อผู้ขอรับรองปริญญาและประสานงานกับแหล่งฝึกเพื่อจัดทา
แผนการฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว
11. เลขานุ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาเภสั ชศาสตร์ น าแผนการฝึ กปฏิ บั ติ งานของผู้ รับ รอง
ปริญญาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการฝึกปฏิบัติงาน
(โดยสามารถทาพร้อมกับข้อ 8 ก็ได้)
12. เมื่ อ คณะกรรมการการศึ กษาเภสั ชศาสตร์รับ รองผลการเรี ย น และให้ ค วามเห็น ชอบแผน
การฝึกปฏิบัติงานแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลให้ผู้ขอรับรองปริญ ญาทราบ และให้ผู้ประสานงาน
แผนการฝึกปฏิบัติงาน ประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อส่งตัวผู้ขอฝึกปฏิบัติงานและคู่มือฝึกงานไป
ยังแหล่ งฝึ กต่อ ไป พร้อ มทั้ งระบุให้แหล่งฝึกส่ งผลการฝึกปฏิบัติงานโดยปิดผนึกมายังสภาเภสั ชกรรม
โดยตรง
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13. เมื่ อ ผู้ ข อรั บ รองปริ ญ ญาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านครบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ส ภาเภสั ช กรรมก าหนด
ให้ผู้ประสานงานแผนการฝึกปฏิบัติงาน นาผลการฝึกปฏิบัติงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
เภสัชศาสตร์เพื่อประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
14. เมื่อคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบผลการฝึกปฏิบัติงานแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ
จัดทาประกาศและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับรองปริญญาทราบ พร้อมแจ้งผู้อานวยการศูนย์สอบฯ
ว่าผู้ขอรับรองปริญญามีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป
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