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ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ว ยเห็นเป็นการสมควรให้มีกระบวนการรับรองปริญ ญาในวิชาเภสัช ศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาเภสัช ศาสตร์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๓ (๔) (ค) และ (ด) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในวาระประชุม ครั้งที่ ๒๑๐ (๑๒/๒๕๕๕) วันที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
ในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชา
เภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์
ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม
“ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ” หมายความว่า หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาและ/หรือ
ฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น เฉพาะสาขาทางเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
“วุฒิบัตร” หมายความว่า หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วแต่กรณี ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร
เภสัชศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตโดยให้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ต้องการขอรับการรับรอง
ตามข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ข้อ ๕ ให้สภาเภสัชกรรมแต่งตั้ง “คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์” ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาเภสัชกรรม เป็นประธาน
(๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม จํานวน ห้า คน
(๓) ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ทางเภสัชศาสตร์
(๔) เลขาธิการสภาเภสัชกรรม
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ จํานวนรวมกันอย่างน้อยห้าคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ประธานคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์แต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เลือกรองประธานคณะกรรมการจากคณะกรรมการ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ มีหน้าที่
(๑) ศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ให้ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเภสัชศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐานสถาบัน
ให้ทัน ต่อการเปลี่ย นแปลงของวิท ยาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
พิจารณาและประกาศใช้
(๓) พิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบ หรือเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ และ
การรับรองสถาบัน ให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณา
(๔) ให้คําแนะนําสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
หมวด ๓
การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์
ข้อ ๗ ในกระบวนการรับรองปริญ ญา ให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาให้การรับรองปริญ ญา
ที่ได้จากการศึกษาโดยพิจารณารายละเอียดในองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
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(๑) เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ข องหลักสูตรที่มีจํานวนหน่วยกิตที่ใช้
ระยะเวลาทําการศึกษาเทีย บเท่าหกปี ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษากําหนด และมี
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม
(๒) สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม
ข้อ ๘ หลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตร์ ที่ ส ภาเภสั ช กรรมจะให้ ค วามเห็ น ชอบต้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า ๒๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิช าเฉพาะ หมวดวิชาเลือ กเสรี และการฝึกปฏิ บัติง านวิชาชีพ โดยสถาบัน ดําเนิ น การยื่น ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตร ตามโครงสร้างและแนวทางที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ที่จะจัดเป็นหลักสูตรที่มีสาขาหลักเฉพาะสาขาใด จะต้องมีการกําหนด
สมรรถนะที่พึงประสงค์ มีโ ครงสร้า งหลักสูต รที่เป็นไปตามโครงสร้างและแนวทางที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ต้องมีจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านในสาขาหลักนั้นตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม
ประกาศกําหนด ตลอดจนต้องมีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่สอดคล้อง
การจัดการศึกษาหลักสูตรหกปี ในลักษณะหรือรูปแบบอื่น ที่ต่างจากที่กําหนดข้างต้น คณะกรรมการ
จะพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบได้ เฉพาะกรณีที่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะในการจะประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ชัดเจน
ข้อ ๙ สถาบัน ที่สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองจะต้องมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ คือ
จํานวนอาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ตามรายวิชาที่เปิดสอน ความพร้อมของห้องเรีย น
และห้องปฏิบัติการในรายวิชาที่คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบ ความพร้อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นของ
สถาบันเอง การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สถาบันพี่เลี้ยง และดําเนินการยื่นขอการรับรอง
ตามมาตรฐานและแนวทางที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
สภาเภสัชกรรมจะมีการประเมินรับรองสถาบันทุก ๆ ห้าปี หรือตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
กรณีครบกําหนดห้าปี สภาเภสัชกรรมยังไม่ได้ประกาศการรับรองใหม่ ให้ถือว่าสถาบันดังกล่าวยังได้รับ
การรับรองจนกว่าสภาเภสัชกรรมจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น
สําหรับสถาบันใหม่จะมีการประเมินรับรองทุก ๆ ปีจนกว่าจะมีบัณฑิตรุ่นแรก และต้องมีผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองปริญญาในการศึกษาเภสัชศาสตร์ เมื่อปริญญาดังกล่าว
ได้รับจากการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองและในหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรม
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ เมื่อปรากฏว่าสถาบันดําเนินการผลิตบัณฑิตโดยมาตรฐานที่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนด
หรือต่างไปจากรายละเอียดของหลักสูตรที่เคยได้รับความเห็นชอบ สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณาเพิกถอน
การรับรองสถาบัน หรือการรับรองปริญ ญาของสถาบัน การศึกษานั้น ได้ ทั้งนี้ให้เป็น ไปตามแนวทาง
การพิจารณาที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๒ สถาบันที่สภาเภสัชกรรมยังไม่ได้ให้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองตามข้อ ๑๑ แล้ว
จะไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
และเสนอให้สภาเภสัชกรรมรับรองสถาบันใหม่ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ในปีการศึกษาต่อไป และสําหรับนักศึกษาที่ยงั ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ สภาเภสัชกรรมอาจมีมติให้สถาบัน
ดําเนิน การอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาเหล่านี้จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณ ภาพตามที่
สภาเภสัชกรรมกําหนด
ข้อ ๑๓ มติในเรื่องที่เ กี่ย วข้องกับการขอความเห็ นชอบหลักสูต ร การรับรองและเพิกถอน
การรับรองสถาบันหรือการรับรองปริญญาให้ออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม
หมวด ๔
การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ข้อ ๑๔ ในการรั บ รองปริ ญ ญาของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา
ในต่างประเทศให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้โดยอนุโลม ผู้ขอรับการรับรองปริญญา
เพื่อการสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมได้ จะต้องส่งหลักฐาน
เอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาปริญญาบัตร พร้อมแนบฉบับจริงมาเพื่อพิจารณาด้วย
(๒) สําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา พร้อมแนบฉบับจริงมาเพื่อพิจารณาด้วย
(๓) รายละเอียดหลักสูตรที่ศึกษา
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ศึกษา
ทั้งนี้ หากหลักฐานเอกสารไม่ครบถ้ว น ไม่อยู่ในตามที่กําหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณาหรือไม่กไ็ ด้
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการนําเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณา
รับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยคณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรม อาจมีมติได้ดังนี้
(๑) ให้การรับรอง
(๒) รับรองปริญญาโดยกําหนดเงื่อนไขประกอบ
(๓) ไม่รับรองปริญญา
ผู้ได้รับการรับรองปริญญาโดยกําหนดเงื่อนไขประกอบ จะต้องดําเนินการให้ครบถ้วนตามที่กําหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ก่อน จึงสามารถทําหนังสือยื่นต่อสภาเภสัชกรรมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอสมัครสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้
ข้อ ๑๖ กรณีที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมได้พิจารณาให้การรับรองปริญ ญาของผู้สําเร็จ
การศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศไปแล้ว ต่อมาได้ทราบภายหลังว่าเอกสารหลักฐาน
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หรือข้อมูลที่เสนอพิจารณาเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือเป็นเอกสารหลักฐานที่ทําปลอมทั้งหมด
หรือเป็นเพียงบางส่วน สภาเภสัชกรรมสามารถเพิกถอนการรับรองปริญญานั้น และให้ถือเสมือนหนึ่ง
สภาเภสัชกรรมยังไม่เคยรับรองปริญญาดังกล่าว
ข้อ ๑๗ ปริญญาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศสถาบันใดที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองแล้ว
ให้สภาเภสัชกรรมขึ้นทะเบียนไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป และเมื่อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าวมีการปรับ
หลักสูตรการศึกษา หรือสภาเภสัชกรรมมีการประกาศปรับหรือเพิ่มเติมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญา
จะต้องเสนอขอรับรองปริญญาต่อสภาเภสัชกรรมใหม่
ข้อ ๑๘ มติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ให้ถือเป็นที่สุด ยกเว้นกรณีที่มีเอกสารหลักฐานข้อมูลใหม่เสนอพิจารณา
ให้เลขาธิการสภาเภสัชกรรมรับเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาตามกระบวนการใหม่ได้
หมวด ๕
การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๑๙ สภาเภสัชกรรมจะออกประกาศนีย บัต ร เพื่อรับรองคุณ วุฒิเพิ่มเติมของผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง
ข้อ ๒๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาเภสัชกรรมออกให้
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการเรี ย นหรื อ การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รระยะสั้ น เฉพาะสาขาไม่ ต่ํ า กว่ า สามเดื อ น
ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
ข้อ ๒๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง เป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาเภสัชกรรม
ออกให้สําหรับผู้ที่ผ่านการเรียนหรือการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น เฉพาะสาขา ไม่ต่ํากว่าเก้าเดือน
ถึง หนึ่งปี ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
ข้อ ๒๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ชั้นสูงที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้ออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม
หมวด ๖
การรับรองวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ
ข้อ ๒๓ สภาเภสัชกรรมจะออกวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ เพื่อรับรองการผ่านการฝึกอบรม
และ/หรือ การประเมินเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ ตาม
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
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ข้อ ๒๔ ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ จากสถาบันในต่างประเทศ ที่จะเสนอให้สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้ดําเนินการ
ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ
ข้อ ๒๕ วุฒบิ ัตรและหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาต่าง ๆ จากสถาบันในต่างประเทศ ที่สภาเภสัชกรรมรับรองให้ออกเป็นประกาศสภาเภสัชกรรม
หมวด ๗
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๖ ให้สภาเภสัชกรรมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามข้อบังคับนี้ ตามอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้
(๑) ค่าให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรละ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(๒) ค่ารับรองสถาบันการศึกษา ครั้งละ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๓) ค่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับละ ห้าร้อยบาท
(๔) ค่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง ฉบับละ หนึ่งพันบาท
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้สถาบันปริญญา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ
ที่ได้รับการรับรองหรือได้รับความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมอยู่แ ล้ว เป็น สถาบัน ปริญ ญา หลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ โดยมีระยะเวลา
การรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมกําหนดไว้เดิม
ข้อ ๒๘ บรรดาระเบียบและประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญายังมีผล
บังคับใช้อยู่ก่อนที่จะออกข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็นระเบีย บและประกาศตามข้อบังคับนี้และให้มีผลใช้ได้
จนกว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม

