ข้ อบังคับสภาเภสั ชกรรม
ว่ าด้ วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชี พเภสั ชกรรมหรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพเภสั ชกรรมของสถาบันต่ าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ ในการสมัครเป็ นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๑๒(๒) มาตรา ๒๓(๔)(ด) และด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชี พเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะกรรมการสภาเภสัช
กรรม ออกข้อบังคับเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรื อวุฒิบตั รใน
วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิก ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑

ในข้ อบังคับนี้
ปริ ญญา
ประกาศนียบัตร
วุฒิบตั ร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปริ ญญาทางเภสัชศาสตร์
ประกาศนียบัตรทางเภสัชศาสตร์ ซึ่ งเทียบเท่าระดับปริ ญญา
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการศึกษาต่อเนื่องจากปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรทางเภสัชศาสตร์
รายวิชาทางด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง รายวิชาทางเภสัชศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวยา ผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่นามาใช้เป็ นยา วิทยาศาสตร์และวิทยาการของยา การวิจยั
พัฒนาอุตสาหกรรมยาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายวิชาทางด้นผูป้ ่ วย
หมายถึง รายวิชาทางเภสัชศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผูป้ ่ วย
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
รายวิชาทางด้านสังคมและการ
หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางเภสัชศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บริ หาร
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านยา การบริ หารจัดการด้าน
ยา การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เศรษฐศาสตร์และระบบวิทยา
ทางยา กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การฝึ กปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิทางวิชาชีพในสถานที่ที่มีการประกอบวิชาชีพแขนง
ต่าง ๆ หรื อสถานที่อื่น ๆ ที่มีกิจกรรมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการประกอบวิชาชีพโดยตรง
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

การรับรองปริ ญญา

หมายถึง

การรับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรื อ
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมสาขาต่าง ๆ

หมวด ๒
การยืน่ ขอการรับรองปริญญา
ข้อ ๒ ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ หรื อสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ โดยผูแ้ ทนตาม
กฎหมาย มีสิทธิ ยื่นคาขอการรับรองปริ ญญา ต่อสภาเภสัชกรรมได้
ข้อ ๓ ให้ผูต้ อ้ งการยื่นคาขอการรั บรองปริ ญญา ยื่นคาขอตามแบบ สภ.๒๖ ท้ายข้อบังคับนี้ ต่ อ
เลขาธิ การสภาเภสัชกรรม โดยให้เริ่ มนับจากวันที่ ที่สานักงานเลขาธิ การสภาเภสัชกรรม ได้รับคาขอและ
หลักฐานตามที่กาหนดครอบถ้วนสมบูรณ์เป็ นวันที่รับคาขอเป็ นทางการ
ข้อ ๔ ผูย้ ื่นคาขอการรับรองปริ ญญา จะต้องยื่นคาของพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ใบปริ ญญา ประกาศนียบัตรทางเภสัชศาสตร์ หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรื อตัวอย่างของหลักฐานดังกล่าว กรณี ที่
สถาบันการศึกษาเป็ นผูย้ ื่นขอการรับรองปริ ญญา
(๒) ใบแจ้งผลการเรี ยนรายวิชาตามหลักสูตร (Transcript) หรื อตัวอย่างของหลักฐาน
ดังกล่าว กรณี ที่สถาบันการศึกษาเป็ นผูย้ ื่นขอการรับรองปริ ญญา
(๓) หลักสูตรการศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(๔) หลักฐานอื่น ๆ ที่ขอหรื อมีประกาศเพิ่มเติม
กรณี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาเป็ นผูย้ ื่นขอการรับรองปริ ญญาด้วยตนเอง จะต้องนาหลักฐานฉบับจริ ง
มาแสดงด้วย กรณี ถา้ ไม่ได้มายื่นด้วยตนเองจะต้องมีหนังสื อมอบอานาจในการดาเนิ นการแทนมาแสดงพร้อ ม
สาเนาบัตรประชาชนของผูส้ าเร็ จการศึกษามาเป็ นหลักฐาน
กรณี ที่หลักฐานที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่กาหนดให้เลขาธิ การสภาเภสัชกรรมเป็ นผู ้
พิจารณายกเว้นได้เฉพาะกรณี เป็ นราย ๆ ไป และให้สรุ ปข้อเท็จจริ งเสนอคณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับการ
เสนอการรับรองปริ ญญาดังกล่าว
หมวด ๓
เกณฑ์ การรับรองปริญญา
ข้อ ๕ เมื่ อเลขาธิ การสภาเภสัชกรรม ไดรั บคาขอเป็ นทางการแล้ว จะต้องเร่ งพิจารณาและเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกหลังครบกาหนด ๖๐ วันทาการหลังจากที่ได้รับคา
ขอแล้ว โดยการพิจารณาให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดหรื อจะสอบถามความคิดเห็นจากสถาบันการศึ กษา
ทางเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ หรื อตั้งผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นคณะทางานพิจารณาก็ได้ตามความเหมาะสม

กรณี มีเหตุผลความจาเป็ นไม่สามารถเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการพิจารณาในระยะเวลาที่
กาหนดในวรรคแรก ให้เลขาธิ การสภาเภสัชกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขยายระยะเวลาพิจารณาต่อไปได้
ตามความเหมาะสม แต่ท้ งั นี้ระยะเวลารวมทั้งสิ้ น ตั้งแต่รับคาขอเป็ นทางการต้องไม่เกิน ๑๒๐ วันทาการ
ข้อ ๖

เกณฑ์การรับรองปริ ญญา ในขั้นต่าจะต้องมีโครงสร้างของหลักสูตรทางเภสัชศาสตร์ ดังนี้
(๑) รายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต และไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
๖๕ ของรายวิชาที่ศึกษารวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งเป็ น
- รายวิชาทางด้านผลิตภัณฑ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๐ หน่วยกิต หรื อไม่นอ้ ยกว่า
๒๕ ของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาในหลักสูตร
- รายวิชาทางด้านผูป้ ่ วย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๓๗ หน่วยกิต หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ ๓๐ ของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาในหลักสูตร
- รายวิชาทางด้านสังคมและการบริ หาร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๒ หน่วยกิต
หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ของรายวิชาทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่ศึกษาใน
หลักสูตร
(๒) การฝึ กปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ ชัว่ โมง หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๕ หน่วยกิต
กรณี ที่จะมีการปรับหรื อเพิ่มเติ มเกณฑ์การรับรองปริ ญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และแนวโน้มของการพัฒนาวิชาชี พเภสัชกรรมให้ออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
หมวด ๔
การรับรองปริญญา
ข้อ ๗ ให้เลขาธิ การสภาเภสัชกรรมสรุ ป เรื่ องคาขอการรับรองปริ ญญาเสนอคระกรรมการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยคณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับรองปริ ญญา
(๒) รับรองปริ ญญาโดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ
(๓) ไม่รับรองปริ ญญา
การรับรองปริ ญญาโดยมี เงื่ อนไขประกอบจะทาให้มีสิทธิ สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสภาเภสัช
กรรม แต่ไม่สามารถขอสอบความรู ้เพื่อขอขึ้ นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พเภสัชกรรมได้ โดยเป็ นสมาชิ ก
ประเภทมีเงื่อนไข
ข้อ ๘ ผูท้ ี่ ได้รบการรั บรองปริ ญญาโดยกาหนดเงื่ อนไขประกอบ จะต้องดาเนิ นการให้ครบถ้วน
ตามที่ กาหนดเป็ นเงื่ อนไขไว้ก่อน จึ งสามารถทาหนังสื อยื่นต่ อเลขาธิ การสภาเภสัชกรรม เพื่อพิ จารณาออก
หนังสื อรับรอง เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการขอเข้าสอบความรู ้เพื่อขอขึ้นทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พได้
และให้เลขาธิ การสภาเภสัชกรรมแจ้งให้นายกสภาเภสัชกรรมทราบต่อไป

ข้อ ๙ มติในการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่ องการรับรองปริ ญญาให้ออกเป็ นประกาศสภาเภสัชกรรมและ
แจ้งผูย้ ื่นคาขอทราบ
มติของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูย้ ื่นคาขอรับรองปริ ญญา จะอุทธรณ์ไม่ได้ยกเว้น
กรณี ที่มีหลักฐานข้อมูลใหม่เสนอพิจารณาเท่านั้น ให้เลขาธิ การสภาเภสัชกรรมสามารถรับคาขอเพื่อพิจารณา
ใหม่ได้
ข้อ ๑๐ กรณี ที่ส ภาเภสั ช กรรมได้พิ จ ารณารั บ รองปริ ญ ญาไปแล้วต่ อมาได้ทราบในภายหลักว่ า
หลักฐานที่เสนอเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นลักฐานที่ทาปลอมทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนก็ตาม
ให้สภาเภสัชกรรมเพิกถอนการรับรองและให้ถือเสมือนว่าสภาเภสชกรรมยังไม่เคยรับรองปริ ญญาดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ปริ ญญาที่ ส ภาเภสั ช กรรมรั บ รองแล้ว ให้ ข้ ึ นทะเบี ย นไว้เ พื่ อ ใช้อ ้า งอิ ง ต่ อ ไปและเมื่ อ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ ดังกล่าวมีการปรับหลักสู ตรการศึ กษา หรื อสภาเภสัชกรรมมีการประกาศปรับหรื อ
เพิ่มเติมเกณฑ์การรับรองปริ ญญาใหม่ จะต้องเสนอขอการรับรองปริ ญญาต่อสภาเภสัชกรรมใหม่
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

นายภาวิช ทองโรจน์
นายกสภาเภสัชกรรม

