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ขอบังคับสัตวแพทยสภา
วาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทยของสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิกสัตวแพทยสภา และเพื่อการสงเสริมการศึกษา การวิจัย
และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย จึงสมควรใหมีการรับรองปริญญา ในวิชาชีพการสัตวแพทย
ของสถาบันการศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) (ณ) ประกอบมาตรา ๙ (๓) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยการรับรองปริญญาในวิช าชีพ
การสัตวแพทยของสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ปริญญา” หมายความวา ปริญญาในวิช าชีพการสัตวแพทยของสถาบัน การศึกษาที่ขอให
สัตวแพทยสภารับรองตามขอบังคับนี้
“หลั กสู ตร” หมายความว า หลั กสูตรระดั บปริ ญญาในวิ ชาชี พการสั ตวแพทย ของสถาบั น
การศึกษาที่ขอใหสัตวแพทยสภาใหความเห็นชอบ รวมทั้งการเรียน การสอน การฝกอบรม การฝกภาคปฏิบัติ
หองปฏิบัติการ จํานวนอาจารยประจํา หองสมุด อุปกรณการศึกษาอบรม และการวัดผล เพื่อการรับรองปริญญา
ตามขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เปนเจาของหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรที่ผลิตบัณฑิตโดยใหรับปริญญาที่ตองการขอรับการรับรองตามขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุก รรมการมาตรฐานวิช าชีพ การสัต วแพทย
ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
“คณะทํางาน” หมายความวา คณะทํางานพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบัน ที่คณะอนุกรรมการ
แตงตั้ง
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“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูที่มีคุณวุฒิทางสัตวแพทยศาสตร หรือผูที่มีประสบการณดานการศึกษา
หรือประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ขอ ๔ การรับรองปริญญา ใหสัตวแพทยสภาพิจารณารายละเอียดจากหลักสูตรของสถาบัน
ตามมาตรฐานของขอบังคับนี้ โดยหลักสูตรตองผานความเห็นชอบของสัตวแพทยสภาและดําเนินการ
ผลิตบัณฑิตจากสถาบันที่ไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้
สัตวแพทยสภาจะใหการรับรองเฉพาะปริญญาที่มาจากหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภาประกาศกําหนด
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการ
ขอ ๕ ใหมีคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย ประกอบดวย
(๑) นายกสัตวแพทยสภาหรือผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
(๒) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรที่เปนกรรมการสัตวแพทยสภาคัดเลือกกันเอง จํานวน ๖ คน
(๓) เลขาธิการสัตวแพทยสภา
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจากผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยในสาขาตาง ๆ จํานวนรวมกันอยางนอย
๔ คน แตไมเกิน ๖ คน
(๕) ประธานคณะทํางานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางสัตวแพทยศาสตรและวิชาชีพการสัตวแพทย
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทยเสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
พิจารณา
(๓) ใหความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสนอสัตวแพทยสภาพิจารณา และประกาศใช
(๔) พิจารณาใหความเห็น ชอบ หรือไมเ ห็น ชอบ หรือเพิ กถอนความเห็น ชอบหลักสูต ร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และใหการรับรอง หรือไมรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองสถาบันหรือ
การรับรองปริญญา ตามที่คณะทํางานเสนอ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
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(๕) ใหคําแนะนําสถาบันเพื่อประโยชนในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
(๖) แตงตั้งคณะทํางานอื่น ๆ เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้
ขอ ๗ การประชุมคณะอนุกรรมการ ตองมีอนุกรรมการมาประชุม ไมน อยกวา กึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใดถาประธานคณะอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย
ขอ ๘ ให มี ค ณะทํ า งานพิ จ ารณาหลั ก สู ต รและสถาบั น ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าง
สัตวแพทยศาสตร และวิชาชีพการสัตวแพทยจํานวนอยางนอย ๕ คน แตไมเกิน ๗ คน จากบุคคลภายนอก
ที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันนั้น
ใหคณะทํางานทําหนาที่พิจารณารายละเอียดหลักสูตร และประเมินความพรอมของสถาบัน
เพื่อเสนอเปน ขอมูล และความเห็นตอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็น ตามขอ ๖ (๔)
และเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑที่สัตวแพทยสภาประกาศกําหนด
การประชุมของคณะทํางานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนําความในขอ ๗ มาใชโดยอนุโลม
หมวด ๒
การรับรองปริญญา
ขอ ๙ การรับรองปริญญา สัตวแพทยสภาจะรับรองทั้งหลักสูตรและสถาบัน ตามหลักเกณฑ
ที่สัตวแพทยสภาประกาศกําหนด โดยกําหนดระยะเวลาใหการรับรอง ๕ ป
ขอ ๑๐ ใหสถาบันยื่นความจํานงตอสัตวแพทยสภาเพื่อขอรับรองปริญญาลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน มีรายละเอียดตามแบบรายการที่สัตวแพทยสภา
ประกาศกําหนด
สัตวแพทยสภามีอํานาจที่จะไมรับพิจารณารับรองปริญญา หากหลักสูตรที่สถาบันเปดดําเนินการ
รับนักศึกษากอนไดรับความเห็นชอบ
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ขอ ๑๑ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร ปริญญา และประเมินสถาบัน
ตามหลักเกณฑที่สัตวแพทยสภากําหนด และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณามีมติเปนอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
๑๑.๑ มติในการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
(๑) เห็นชอบ
(๒) เห็น ชอบโดยมีเงื่อนไขและใหดําเนิน การปรับปรุง ภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด
(๓) ไมเห็นชอบ
คณะกรรมการกํ าหนดระยะเวลาใหค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรไมเ กิน ๕ ป และเมื่ อครบ
กําหนดใหยื่นแบบคําขอรับรองหลักสูตรภายใน ๙๐ วัน กอนวันที่ครบกําหนด
กรณีมี ม ติ ไม เห็ น ชอบหลัก สูต รของสถาบัน ใด ใหส ถาบัน นั้ น ดํ าเนิน การปรั บปรุง แก ไ ข
หลักสูตรไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวัน ที่สัตวแพทยสภามีม ติไมเห็น ชอบหลั กสูตร หลังจากนั้ น
จึงจะสามารถเสนอใหสัตวแพทยสภาพิจารณาใหความเห็นชอบใหมได
๑๑.๒ มติในการรับรองสถาบัน
(๑) รับรอง
(๒) รับรองโดยมีเงื่อนไข และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
(๓) ไมรับรอง
กรณีคณะกรรมการมีมติไมรับรองสถาบันใดใหสถาบันนั้นดําเนินการปรับปรุงแกไขไมนอยกวา
๑๘๐ วั น นั บแตวั น ที่ สั ตวแพทยสภามี ม ติ ไม รับ รองสถาบั น หลัง จากนั้ น จึง จะสามารถเสนอให
สัตวแพทยสภาพิจารณารับรองใหมได
ขอ ๑๒ มติ ใ นการการเห็ น ชอบหลัก สู ตรและการรั บ รองสถาบั น เพื่ อ ขอรั บ รองปริ ญ ญา
ใหออกเปนประกาศสัตวแพทยสภา
ขอ ๑๓ เมื่อปรากฏวาสถาบันใดไมดําเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑที่กําหนด และตางไปจาก
รายละเอี ยดของหลั กสู ตรที่ เคยได รั บความเห็ นชอบ สั ตวแพทยสภาจะพิ จารณาเพิ กถอนการรั บรอง
ปริญญานั้น
แนวทางพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหเปนไปตามแนวทาง
พิจารณาที่สัตวแพทยสภาประกาศกําหนด
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หมวด ๓
คาธรรมเนียมในการดําเนินการ
ขอ ๑๔ ใหสถาบัน ที่ยื่นขอรับรองปริญญาเปน ผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการตาม
ขอบังคับนี้ตามอัตราคาธรรมเนียมที่สัตวแพทสภาประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๕ ใหสถาบันที่ดําเนินการสอนในวิชาสัตวแพทยศาสตร และมีผูสําเร็จการศึกษาสาขา
สั ต วแพทยศาสตร ม าแล ว ก อ นข อ บั ง คั บ นี้ ป ระกาศใช เป น สถาบั น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองปริ ญ ญา
ตามขอบังคับนี้ และกําหนดใหความเห็น ชอบหลักสูตรเปน ระยะเวลา ๕ ป นับแตวัน ที่ขอบังคับ
ประกาศใช เวนแตสถาบันจะดําเนินการผิดไปจากมาตรฐานตามที่กําหนด
ขอ ๑๖ ใหหลักสูตรใหมที่มีอยูแลว แตยังไมไดผานความเห็นชอบ และสถาบันใหมที่ยัง
ไมไดรับการรับรอง แตไดดําเนินการขอเปดหลักสูตรไปแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหยื่นเสนอ
เพื่อขอรับรองปริญญา ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายกสัตวแพทยสภา

