ข้ อบังคับสภาเภสั ชกรรม
ว่ าด้ วยการรับรองหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นผู้ชานาญการในสาขาต่ างๆ
ของวิชาชีพเภสั ชกรรม
ของสถาบันทีท่ าการฝึ กอบรมเป็ นผู้ชานาญการ ในสาขาต่ างๆ ของวิชาชีพเภสั ชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓


อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๒๓ (๔) (ด) และด้วยความเห็นชอบจาก
สภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติวชิ าชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ สภา
เภสัชกรรม จึงออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การรับรองหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขา
ต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การรับรองหลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ น
ผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ
ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้
หลักสู ตร
หมายถึง หลักสู ตรการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของวิชา
ชีพเภสัชกรรม
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ หมายถึง คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้
ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสื อ
อนุมตั ิบตั รและวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ
สถาบัน
หมายถึง สถาบันที่ทาการฝึ กอบรมเป็ นผูช้ านาญการในสาขาต่างๆ ของ
วิชาชีพเภสัชกรรมและได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันหลักตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสื ออนุมตั ิบตั รและวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ
สถาบันสมทบ หมายถึง สถาบันสมทบตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสื ออนุมตั ิบตั รและวุฒิบตั รแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ

๒
ข้อ ๓ หลักสู ตรที่จะได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ ต้องมีสาระเกี่ยวกับ สาขาของวิชาชีพเภสัชกรรม
คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม และข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม และต้องมี
ลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีระยะเวลาของหลักสู ตร ๔ ปี โดยให้คานวณระยะเวลาของหลักสู ตร ๑ ปี เท่ากับ ๓๐
สัปดาห์ และ ๑ สัปดาห์มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๕ วัน หรื อ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง
(๒) มีหน่วยกิตของหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
(๓) มีโครงสร้างหลักสู ตรที่ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ หน่วยกิต และภาค
ปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต และภาคฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๑๐
หน่วยกิต
โครงสร้างรายละเอียดหลักสู ตรแต่ละสาขา ให้เป็ นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม
(๑) สถาบันหลัก สถาบันสมทบ และสถานฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพตามหลักสู ตร จะต้องได้รับการรับ
รองจากสภาเภสัชกรรม
(๒) กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพ ได้แก่การปฏิบตั ิงานตามลักษณะของสาขาของหลักสู ตร
และครอบคลุมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ได้แก่ การสัมมนา หรื อ
Journal Club การนาเสนอกรณี ศึกษา การบริ การทางวิชาชีพ การจัดทาโครงงานวิชาชีพ
การสอนและดูแลการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษาและเภสัชกร การจัดโครงการวิจยั และ
พัฒนา การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน หรื อกิจกรรมอื่นที่
เสริ มประสบการณ์และทักษะ
(๓) การสอนและหรื อการฝึ กปฏิบตั ิตามหลักสู ตร จะต้องสอนโดยและหรื ออยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซี่ งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔
(๔) หลักสู ตรต้องกาหนดวิธีการประเมินผลที่ชดั เจน และเมื่อผ่านการฝึ กอบรมครบถ้วนตาม
ที่หลักสู ตรกาหนดแล้ว จะต้องผ่านการประเมินตามที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เป็ นผูส้ อน หรื อ ควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพตามหลักสู ตรต้อง
มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
(๑) ได้รับวุฒิบตั รในสาขาเภสัชกรรมหรื อสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรจากสถาบันที่สภาเภสัช
กรรมรับรอง
(๒) ได้รับอนุมตั ิบตั รในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๕ ในการพิจารณารับรองหลักสู ตร ให้สถาบันหลักที่ประสงค์จะทาการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
เสนอหลักสู ตรมายังสภาเภสัชกรรม และให้สภาเภสัชกรรมแจ้งไปยังประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและ

๓
สอบ
เพื่อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณามายังคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการ
ฝึ กอบรมและสอบ ทาการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน ๖ เดือน นับแต่วนั ที่ประธานได้รับเรื่ อง
แบบและหัวข้อของหลักสู ตรที่เสนอให้เป็ นไปตามที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
กาหนด
ให้คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ พิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัช
กรรมในส่ วนที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อนและหรื อผูค้ วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าฃีพ ตลอดจน
ความพร้อมของสถาบันหลักและสถาบันสมทบด้วย
ในการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ ให้คณะอนุกรรมการ กาหนด
รายละเอียดและแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้โดยจัดทาเป็ นประกาศของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๖ สถาบันใดจะเปิ ดหลักสู ตรได้ นอกจากหลักสู ตรนั้นได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว
และสภาเภสัชกรรมจะต้องรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทาการฝึ กอบรมนั้นด้วย
ข้อ ๗ เมื่อสภาเภสัชกรรม ให้การรับรองหลักสู ตรใดแล้วหากหลักสู ตรนั้นมี การเปลี่ ยนแปลงใน
ภายหลังในสาระสาคัญตามที่คณะอนุ กรรมการฝึ กอบรมและสอบกาหนด ให้สถาบันหลักนาเสนอหลักสู ตร
นั้นต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อให้การรับรองก่อน
ข้อ ๘ ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสภาเภสัช
กรรมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้มีอานาจในการออกประกาศหรื อกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ให้ขอ้ บังคับนี้มีผลบังคับใช้นบั ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
นายภาวิช ทองโรจน์
นายกสภาเภสัชกรรม

