
 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอบังคับสภาเภสัชกรรม 
วาดวยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือ 

วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยเห็นเปนการสมควรใหมีกระบวนการรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร  เพื่อประโยชนใน
การสมัครเขาเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม  และ  เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาเภสัชศาสตร  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  ประกอบกับมาตรา  ๒๓  (๔)  (ด)  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เภสัชกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  ในวาระประชุม  คร้ังที่  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 ขอบังคับนี้ เ รียกวา   “ขอบังคับสภาเภสัชกรรม   วาดวยการรับรองปริญญา  
ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ  เพื่อประโยชน
ในการสมัครเปนสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ใหขอบังคับนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวย  การรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร 
ในวิชาเภสัชศาสตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตางๆ  เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ปริญญา”  หมายถึง  ปริญญาทางเภสัชศาสตร  ที่สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรองเพื่อ 

ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกของสภาเภสัชกรรม 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

“หลักสูตร”  หมายถึง  หลักสูตรในระดับปริญญาวิชาเภสัชศาสตรที่สภาเภสัชกรรมจะใหความ
เห็นชอบ  เพื่อการรับรองปริญญา  ตามขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เปนเจาของหลักสูตรเภสัช
ศาสตรที่ผลิตบัณฑิตโดยใหรับปริญญาที่ตองการขอรับการรับรองตามขอบังคับนี้ 

“หลักสูตร  ๖  ป”  หมายความวา  หลักสูตรเภสัชศาสตร  ที่มีมาตรฐานตามเกณฑของหลักสูตร
ที่มีจํานวนหนวยกิตที่ใชระยะเวลาทําการศึกษาเทียบเทาหกป   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด  และตามที่กําหนดในขอบังคับนี้  รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวของ 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร   
ขอ ๕ ในกระบวนการรับรองปริญญา  ใหสภาเภสัชกรรมพิจารณารายละเอียดจากหลักสูตร

ที่มีมาตรฐานตามขอบังคับนี้  โดยหลักสูตรตองผานความเห็นชอบของสภาเภสัชกรรม  และดําเนินการ
ผลิตบัณฑิตโดยสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้ 

ปริญญาที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมใหความเห็นชอบ  ใหถือเปน
ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง  โดยใหจัดทําเปนประกาศของสภาเภสัชกรรม 

ต้ังแตปการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เปนตนไป  สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรองเฉพาะปริญญา 
ที่เกดิจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑของหลักสูตร  ๖  ป 

ในกรณีที่สถาบันที่ดําเนินการมาแตเดิม  ไมสามารถจัดทําหลักสูตร  ๖  ป  ไดทันการ  เพื่อใหมี
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ใหทําคํารองพรอมดวยเหตุผลขอผอนผัน  จากสภา 
เภสัชกรรมเปนการเฉพาะรายโดยอาจขอเลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดไมเกินปการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 

ขอ ๖ ใหสภาเภสัชกรรมแตงต้ัง  “คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร”  ประกอบดวย 
(๑) นายกสภาเภสัชกรรมหรือผูทรงคุณวุฒิที่สภาเภสัชกรรมแตงต้ัง  เปนประธาน 
(๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตรที่เปนกรรมการสภาเภสัชกรรม  จํานวน  ๕  คน 
(๓) เลขาธิการสภาเภสัชกรรม 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิ  จากผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาตาง ๆ  จํานวนรวมกันอยางนอย
สามคนแตไมเกินหาคน 

(๕) ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรูทางเภสัชศาสตร  เปนกรรมการและ  เลขานุการ 
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ 
(๑) ศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม 
(๒) ใหความเห็นการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเภสัชศาสตรและเกณฑมาตรฐาน

สถาบันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในระดับนานาชาติ  เพื่อเสนอสภาเภสัชกรรมพิจารณา
และประกาศใช 

(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบ  ไมเห็นชอบ  หรือเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร  
และการรับรองสถาบัน  ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
พิจารณา 

(๔) ใหคําแนะนําสถาบันเพื่อประโยชนในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร 
(๕) แตงต้ังอนุกรรมการที่เกี่ยวของ 
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการ  แตงต้ัง  “คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร”  

ทําหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรและความพรอมของสถาบันเพื่อเสนอเปนขอมูลรวมทั้งเสนอความเห็นตอ  
คณะกรรมการตาม  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร  และใหการรับรองสถาบัน  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด   

ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม
จํานวนอยางนอยหาคนและไมเกินเจ็ดคน  ที่ไมใชบุคลากรประจําของสถาบันและไมใชอาจารยประจํา
หรืออาจารยพิเศษของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

หมวด  ๓ 
หลักสูตร 

 

 

ขอ ๙ หลักสูตรตองมีปรัชญาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน   และสัมพันธสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ  แผนพัฒนาระบบยาและ

วิชาชีพเภสัชกรรม  ภาระกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งแผนพัฒนาสถาบัน 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

สถาบันจะตองมีแผนพัฒนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่ชัดเจน  ใหสภาเภสัชกรรม
พิจารณาแผนพัฒนาดังกลาวโดยละเอียดโดยถือวาเปนแผนการศึกษาหลักที่มีความจําเปนและเกื้อหนุน
ใหสถาบันสามารถพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรไดโดยมีความเจริญกาวหนา 

ขอ ๑๐ หลักสูตรตองมีสาระตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่ กํ าหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และตองมีโครงสรางและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑที่สภาเภสัช
กรรมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ หลักสูตรที่สถาบันเสนอเพื่อขอรับความเห็นชอบเมื่อขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  ที่เปน
หลักสูตรที่เกิดข้ึนใหมและหลักสูตรเดิมที่นํามาปรับปรุงตองมีมาตรฐานตามหลักเกณฑของหลักสูตร  ๖  ป 

หมวด  ๔ 
การขอความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 

ขอ ๑๒ ใหสถาบันย่ืนความจํานงตอสภาเภสัชกรรมเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร   
โดยเสนอรายละเอียดและกรอกแบบรายการตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ การย่ืนความจํานงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร  จะตองกระทําลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา  ๑๘๐  วัน 

สภาเภสัชกรรมสงวนสิทธิที่จะไมรับพิจารณาหลักสูตรที่สถาบันเปดดําเนินการรับนักศึกษา
กอนไดรับความเห็นชอบ 

ขอ ๑๔ เมื่อสภาเภสัชกรรมพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามที่  คณะกรรมการเสนอแลว  
อาจมีมติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

(๑) เห็นชอบ  โดยกําหนดระยะเวลาใหความเห็นชอบไมเกินหาป 
(๒) เห็นชอบโดยมีเง่ือนไขใหดําเนินการปรับปรุง  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) ไมเห็นชอบ 
กรณีสภาเภสัชกรรมมีมติไมเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันใด  ใหสถาบันดังกลาวดําเนินการ

แกไขปรับปรุงหลักสูตร   และจะสามารถเสนอขอใหสภาเภสัชกรรมใหความเห็นชอบใหมได   
หลัง  ๙๐  วัน  นับแตวันที่สภาเภสัชกรรมมีมติไมเห็นชอบหลักสูตร   

ขอ ๑๕ มติในเรื่องเกี ่ยวของกับการขอความเห็นชอบหลักสูตรใหออกเปนประกาศสภา
เภสัชกรรม 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอ ๑๖ เมื่อปรากฏวาสถาบันดําเนินการผลิตบัณฑิตโดยมาตรฐานที่ตํ่ากวาหลักเกณฑที่
กําหนดและตางไปจากรายละเอียดของหลักสูตรที่เคยไดรับความเห็นชอบ  สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณา
เพิกถอนความเห็นชอบตอหลักสูตรนั้น 

แนวทางพิจารณาวาการดําเนินการตามหลักสูตรมีมาตรฐานที่ตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดให
เปนไปตามแนวทางพิจารณาที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
การรับรองสถาบนั 

 

 

ขอ ๑๗ สถาบันรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพที่เปนเครือขายของแตละสถาบัน  ที่สภา
เภสัชกรรมจะใหการรับรองจะตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสถาบันที่สภาเภสัชกรรมประกาศ
กําหนด   

ขอ ๑๘ ใหสถาบันย่ืนความจํานงตอสภาเภสัชกรรมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อการรับรอง
สถาบัน  โดยจะย่ืนกอนหรือพรอมกับการย่ืนความจํานงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร  ก็ได 

ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินสถาบันตามหลักเกณฑมาตรฐานสถาบัน  และ
เสนอสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณามีมติเปนอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) รับรอง 
(๒) รับรองโดยมีเง่ือนไขใหดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) ไมรับรอง 
กรณีสภาเภสัชกรรมมีมติไมรับรองสถาบันใด  ใหสถาบันดังกลาวดําเนินการแกไขปรับปรุง

มาตรฐาน  และจะสามารถเสนอขอใหสภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองใหมได  หลัง  ๑๘๐  วัน  นับแต
วันที่สภาเภสัชกรรมมีมติไมรับรองสถาบัน 

ขอ ๒๐ มติในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองสถาบันใหออกเปนประกาศสภาเภสัชกรรม 

หมวด  ๖ 
การรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร 

จากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
 

 

ขอ ๒๑ ในการรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศใหใชหลักเกณฑวิธีการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้  กรณีใดที่ไมสามารถดําเนินการได   



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

สภาเภสัชกรรมอาจพิจารณายกเวนการดําเนินการ  หรือกําหนดการดําเนินการเปนเฉพาะกรณีและเฉพาะ
รายได 

คณะกรรมการสามารถขอใหผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม 

อื่น ๆ  กรณีที่คณะกรรมการเห็นวาจะเปนประโยชนตอการใหการรับรองปริญญา 

ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการนําเสนอผลการพิจารณาใหคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณา

รับรองปริญญา  โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอาจมีมติไดดังนี้ 

(๑) ใหการรับรอง 

(๒) รับรองปริญญาโดยกําหนดเง่ือนไขประกอบ 

(๓) ไมรับรองปริญญา 

การรับรองปริญญาโดยมีเง่ือนไขประกอบจะทําใหผูขอการรับรองมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสภา

เภสัชกรรม  แตไมสามารถขอสมัครสอบความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได   

ขอ ๒๓ ผูไดรับการรับรองปริญญาโดยกําหนดเง่ือนไขประกอบ  จะตองดําเนินการให

ครบถวนตามที่กําหนดเปนเง่ือนไขไวกอนจึงสามารถทําหนังสือย่ืนตอสภาเภสัชกรรม  เพื่อเปนหลักฐาน

ประกอบการขอสอบความรูเพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได   

ขอ ๒๔ กรณีที่สภาเภสัชกรรมไดพิจารณาใหการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศไปแลวตอมาไดทราบภายหลังวาเอกสารหลักฐานหรือขอมูลที่เสนอพิจารณาเปนเท็จ   

ไมถูกตองตามขอเท็จจริง  หรือเปนเอกสารหลักฐานที่ทําปลอมทั้งหมดหรือเปนเพียงบางสวน   

สภาเภสัชกรรมสามารถเพิกถอนการรับรองปริญญานั้น  และใหถือเสนอหนึ่งสภาเภสัชกรรมยังไมเคย

รับรองปริญญาดังกลาว 

ขอ ๒๕ ปริญญาของสถาบันในตางประเทศสถาบันใดที่สภาเภสัชกรรมใหการรับรองภายใน

เวลาไมเกินหาป  ใหสภาเภสัชกรรมข้ึนทะเบียนไวเพื่อใชอางอิงตอไปและเมื่อปริญญาไดผานการรับรอง

มาแลวเกินหาป  หรือเมื่อสถาบันการศึกษาดังกลาวมีการปรับหลักสูตรการศึกษา  หรือสภาเภสัชกรรมมี

การประกาศปรับหรือเพิ่มเติมเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับรองปริญญา  จะตองเสนอขอรับรองปริญญา 

ตอสภาเภสัชกรรมใหม 

ขอ ๒๖ มติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการรับรองปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา

เภสัชศาสตรจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  ใหถือเปนที่สุด  ยกเวนกรณีที่มีเอกสารหลักฐาน



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
   

 

ขอมูลใหมเสนอพิจารณาเทานั้น  จึงอาจขอใหเลขาธิการสภาเภสัชกรรมรับเร่ืองเพื่อขอรับการพิจารณา

ตามกระบวนการใหมได 

หมวด  ๗ 
คาธรรมเนียม 

 

 

ขอ ๒๗ ใหสภาเภสัชกรรมเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม
ขอบังคับนี้  ตามอัตราคาธรรมเนียมที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๘ ใหสถาบันเดิมที่ไดดําเนินการสอนในวิชาเภสัชศาสตร  โดยมีผูสําเร็จการศึกษาสาขา
เภสัชศาสตรมาแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใชเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้ 

ใหหลักสูตรที่มีผูสําเร็จการศึกษาแลว  ที่ดําเนินการโดยสถาบันในวรรคแรก  เปนหลักสูตร 
ที่ไดรับความเห็นชอบเปนระยะเวลาหาป  เวนแตสถาบันจะดําเนินการผดิไปจากมาตรฐานตามที่กําหนด 

ขอ ๒๙ ใหหลักสูตรใหมที่มีอยูแลวแตยังไมไดผานความเห็นชอบ  และสถาบันใหมที่ยัง
ไมไดรับการรับรอง  แตไดดําเนินการขอเปดหลักสูตรไปแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใช  ใหย่ืนเสนอ
เพื่อขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับการรับรองสถาบัน  ภายใน  ๑๘๐  วันหลังขอบังคับนี้
ประกาศใช 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ภาวิช  ทองโรจน 
นายกสภาเภสัชกรรม 


