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ขอบังคับสภาเภสัชกรรม
วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีกระบวนการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร เพื่อประโยชนใน
การสมัครเขาเปน สมาชิกสภาเภสัช กรรม และ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาเภสัช ศาสตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๓ (๔) (ด) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในวาระประชุม ครั้งที่ ๑๕๑ (๑๐/๒๕๕๐)
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗ (๑)
จึงออกขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๑
ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ สภาเภสั ช กรรม ว า ด ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับสภาเภสัช กรรมวาดวย การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
ในวิชาเภสัชศาสตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ปริญญา” หมายถึง ปริญ ญาทางเภสัช ศาสตร ที่ส ภาเภสัช กรรมจะใหก ารรับ รองเพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกของสภาเภสัชกรรม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๗ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๕๑

“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรในระดับปริญญาวิชาเภสัชศาสตรที่สภาเภสัชกรรมจะใหความ
เห็นชอบ เพื่อการรับรองปริญญา ตามขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เปนเจาของหลักสูตรเภสัช
ศาสตรที่ผลิตบัณฑิตโดยใหรับปริญญาที่ตองการขอรับการรับรองตามขอบังคับนี้
“หลักสูตร ๖ ป” หมายความวา หลักสูตรเภสัชศาสตร ที่มีมาตรฐานตามเกณฑของหลักสูตร
ที่ มี จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ใ ช ร ะยะเวลาทํ า การศึ ก ษาเที ย บเท า หกป ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวของ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร
ขอ ๕ ในกระบวนการรับรองปริญญา ใหสภาเภสัชกรรมพิจารณารายละเอียดจากหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานตามขอบังคับนี้ โดยหลักสูตรตองผานความเห็นชอบของสภาเภสัชกรรม และดําเนินการ
ผลิตบัณฑิตโดยสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้
ปริญญาที่ไดรับ จากการศึกษาในหลักสูตรที่ส ภาเภสัช กรรมใหความเห็น ชอบ ใหถือเป น
ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง โดยใหจัดทําเปนประกาศของสภาเภสัชกรรม
ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรองเฉพาะปริญญา
ที่เกิดจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑของหลักสูตร ๖ ป
ในกรณีที่สถาบันที่ดําเนินการมาแตเดิม ไมสามารถจัดทําหลักสูตร ๖ ป ไดทันการ เพื่อใหมี
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหทําคํารองพรอมดวยเหตุผลขอผอนผัน จากสภา
เภสัช กรรมเป น การเฉพาะรายโดยอาจขอเลื่ อนกํา หนดเวลาดั งกลา วออกไปได ไม เกิ น ป การศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๖ ใหสภาเภสัชกรรมแตงตั้ง “คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร” ประกอบดวย
นายกสภาเภสัชกรรมหรือผูทรงคุณวุฒิที่สภาเภสัชกรรมแตงตั้ง เปนประธาน
คณบดีคณะเภสัชศาสตรที่เปนกรรมการสภาเภสัชกรรม จํานวน ๕ คน
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
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(๔) ผูทรงคุณวุฒิ จากผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาตาง ๆ จํานวนรวมกันอยางนอย
สามคนแตไมเกินหาคน
(๕) ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรูทางเภสัชศาสตร เปนกรรมการและ เลขานุการ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีหนาที่
(๑) ศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ใหความเห็น การปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเภสัชศาสตรและเกณฑม าตรฐาน
สถาบันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสนอสภาเภสัชกรรมพิจารณา
และประกาศใช
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรือเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร
และการรับรองสถาบัน ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสภาเภสัช กรรม
พิจารณา
(๔) ใหคําแนะนําสถาบันเพื่อประโยชนในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร
(๕) แตงตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการ แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร”
ทําหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรและความพรอมของสถาบันเพื่อเสนอเปนขอมูลรวมทั้งเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการตาม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร และใหการรับรองสถาบัน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม
จํานวนอยางนอยหาคนและไมเกินเจ็ดคน ที่ไมใชบุคลากรประจําของสถาบันและไมใชอาจารยประจํา
หรืออาจารยพิเศษของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
หมวด ๓
หลักสูตร
ขอ ๙ หลั ก สู ต รต อ งมี ป รั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจน และสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ แผนพัฒนาระบบยาและ
วิชาชีพเภสัชกรรม ภาระกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบัน
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สถาบันจะตองมีแผนพัฒนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่ชัดเจน ใหสภาเภสัชกรรม
พิจารณาแผนพัฒนาดังกลาวโดยละเอียดโดยถือวาเปนแผนการศึกษาหลักที่มีความจําเปนและเกื้อหนุน
ใหสถาบันสามารถพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรไดโดยมีความเจริญกาวหนา
ขอ ๑๐ หลั ก สู ต รต อ งมี ส าระตามมาตรฐานหลั ก สู ต รตามที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองมีโครงสรางและรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่สภาเภสัช
กรรมประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ หลักสูตรที่สถาบันเสนอเพื่อขอรับความเห็นชอบเมื่อขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ที่เปน
หลักสูตรที่เกิดขึ้นใหมและหลักสูตรเดิมที่นํามาปรับปรุงตองมีมาตรฐานตามหลักเกณฑของหลักสูตร ๖ ป
หมวด ๔
การขอความเห็นชอบหลักสูตร
ขอ ๑๒ ให ส ถาบั น ยื่ น ความจํ า นงต อ สภาเภสั ช กรรมเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
โดยเสนอรายละเอียดและกรอกแบบรายการตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ การยื่นความจํานงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร จะตองกระทําลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน
สภาเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไมรับพิจารณาหลักสูตรที่สถาบันเปดดําเนินการรับนักศึกษา
กอนไดรับความเห็นชอบ
ขอ ๑๔ เมื่อสภาเภสัชกรรมพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามที่ คณะกรรมการเสนอแลว
อาจมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) เห็นชอบ โดยกําหนดระยะเวลาใหความเห็นชอบไมเกินหาป
(๒) เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ไมเห็นชอบ
กรณีสภาเภสัชกรรมมีมติไมเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันใด ใหสถาบันดังกลาวดําเนินการ
แก ไ ขปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และจะสามารถเสนอขอให ส ภาเภสั ช กรรมให ค วามเห็ น ชอบใหม ไ ด
หลัง ๙๐ วัน นับแตวันที่สภาเภสัชกรรมมีมติไมเห็นชอบหลักสูตร
ขอ ๑๕ มติใ นเรื่องเกี่ยวของกับการขอความเห็น ชอบหลัก สูตรใหออกเปน ประกาศสภา
เภสัชกรรม
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ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏว าสถาบัน ดําเนิน การผลิตบั ณฑิตโดยมาตรฐานที่ต่ํากว าหลักเกณฑ ที่
กําหนดและตางไปจากรายละเอียดของหลักสูตรที่เคยไดรับความเห็นชอบ สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณา
เพิกถอนความเห็นชอบตอหลักสูตรนั้น
แนวทางพิจารณาวาการดําเนินการตามหลักสูตรมีม าตรฐานที่ต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดให
เปนไปตามแนวทางพิจารณาที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
หมวด ๕
การรับรองสถาบัน
ขอ ๑๗ สถาบัน รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติวิช าชีพที่เปน เครือขา ยของแตล ะสถาบัน ที่ส ภา
เภสัช กรรมจะใหการรับรองจะตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสถาบันที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กําหนด
ขอ ๑๘ ใหสถาบันยื่นความจํานงตอสภาเภสัชกรรมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อการรับรอง
สถาบัน โดยจะยื่นกอนหรือพรอมกับการยื่นความจํานงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร ก็ได
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินสถาบันตามหลักเกณฑมาตรฐานสถาบัน และ
เสนอสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณามีมติเปนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) รับรอง
(๒) รับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ไมรับรอง
กรณีสภาเภสัชกรรมมีมติไมรับรองสถาบันใด ใหสถาบันดังกลาวดําเนินการแกไขปรับปรุง
มาตรฐาน และจะสามารถเสนอขอใหสภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองใหมได หลัง ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่สภาเภสัชกรรมมีมติไมรับรองสถาบัน
ขอ ๒๐ มติในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองสถาบันใหออกเปนประกาศสภาเภสัชกรรม
หมวด ๖
การรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร
จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ขอ ๒๑ ในการรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษาเภสัช ศาสตรจากสถาบัน การศึกษาใน
ตางประเทศใหใ ชหลักเกณฑวิธีการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณีใดที่ไมสามารถดําเนินการได
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สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณายกเวนการดําเนินการ หรือกําหนดการดําเนินการเปนเฉพาะกรณีและเฉพาะ
รายได
คณะกรรมการสามารถขอใหผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศยื่น หลักฐานเอกสารเพิ่ม เติม
อื่น ๆ กรณีที่คณะกรรมการเห็นวาจะเปนประโยชนตอการใหการรับรองปริญญา
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการนําเสนอผลการพิจารณาใหคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณา
รับรองปริญญา โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอาจมีมติไดดังนี้
(๑) ใหการรับรอง
(๒) รับรองปริญญาโดยกําหนดเงื่อนไขประกอบ
(๓) ไมรับรองปริญญา
การรับรองปริญญาโดยมีเงื่อนไขประกอบจะทําใหผูขอการรับรองมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภา
เภสัชกรรม แตไมสามารถขอสมัครสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได
ขอ ๒๓ ผูไ ดรั บ การรับ รองปริ ญ ญาโดยกํา หนดเงื่อ นไขประกอบ จะต องดํา เนิน การให
ครบถวนตามที่กําหนดเปนเงื่อนไขไวกอนจึงสามารถทําหนังสือยื่นตอสภาเภสัชกรรม เพื่อเปนหลักฐาน
ประกอบการขอสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได
ขอ ๒๔ กรณีที่สภาเภสัช กรรมไดพิจารณาใหการรับรองปริญญาของสถาบัน การศึกษาใน
ตางประเทศไปแลว ตอมาไดทราบภายหลังวา เอกสารหลัก ฐานหรือขอมู ลที่เสนอพิจารณาเปน เท็ จ
ไม ถู ก ต อ งตามข อ เท็ จ จริ ง หรื อ เป น เอกสารหลั ก ฐานที่ ทํ า ปลอมทั้ ง หมดหรื อ เป น เพี ย งบางส ว น
สภาเภสัชกรรมสามารถเพิกถอนการรับรองปริญญานั้น และใหถือเสนอหนึ่งสภาเภสัชกรรมยังไมเคย
รับรองปริญญาดังกลาว
ขอ ๒๕ ปริญญาของสถาบันในตางประเทศสถาบันใดที่สภาเภสัชกรรมใหการรับรองภายใน
เวลาไมเกินหาป ใหสภาเภสัชกรรมขึ้นทะเบียนไวเพื่อใชอางอิงตอไปและเมื่อปริญญาไดผานการรับรอง
มาแลวเกินหาป หรือเมื่อสถาบันการศึกษาดังกลาวมีการปรับหลักสูตรการศึกษา หรือสภาเภสัชกรรมมี
การประกาศปรับหรือเพิ่มเติมเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับรองปริญญา จะตองเสนอขอรับรองปริญญา
ตอสภาเภสัชกรรมใหม
ขอ ๒๖ มติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา
เภสัช ศาสตรจากสถาบัน การศึกษาในตางประเทศ ใหถือเปน ที่สุด ยกเวน กรณีที่มีเอกสารหลักฐาน
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ขอมูลใหมเสนอพิจารณาเทานั้น จึงอาจขอใหเลขาธิการสภาเภสัชกรรมรับเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณา
ตามกระบวนการใหมได
หมวด ๗
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๗ ใหสภาเภสัช กรรมเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อเปน คาใชจายในการดําเนินการตาม
ขอบังคับนี้ ตามอัตราคาธรรมเนียมที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ ใหสถาบันเดิมที่ไดดําเนินการสอนในวิชาเภสัชศาสตร โดยมีผูสําเร็จการศึกษาสาขา
เภสัชศาสตรมาแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใชเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้
ใหหลักสูตรที่มีผูสําเร็จการศึกษาแลว ที่ดําเนิน การโดยสถาบันในวรรคแรก เปนหลักสูตร
ที่ไดรับความเห็นชอบเปนระยะเวลาหาป เวนแตสถาบันจะดําเนินการผิดไปจากมาตรฐานตามที่กําหนด
ขอ ๒๙ ใหหลักสูตรใหมที่มีอยูแลวแตยังไมไดผานความเห็น ชอบ และสถาบัน ใหมที่ยัง
ไมไดรับการรับรอง แตไดดําเนินการขอเปดหลักสูตรไปแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหยื่นเสนอ
เพื่อขอรับความเห็น ชอบหลักสูตรและขอรับการรับรองสถาบัน ภายใน ๑๘๐ วัน หลังขอบังคับนี้
ประกาศใช
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ภาวิช ทองโรจน
นายกสภาเภสัชกรรม

