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มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  
                 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบั   
การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําส่ังแพทยในโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
  เภสัชกร ระดับชํานาญการ 
                           เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 
 
 

 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร                          

                       ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
 
 



๓-๖-๐๗-๑

ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวจิัยเกีย่วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง             
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกบัเนื้อหาของงาน            
เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่วกับงาน 
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ                     
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานเภสัชกรรม พฒันาและประยุกตใชความรู 
ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานเภสัชกรรม ใหเปนไป   
ตามมาตรฐานสากล   เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนินการวิจยัตางๆ  และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกิด    
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเภสัชกรรมเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน           
การวิเคราะห วจิัย ประเมินผล รวมท้ังกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัตทิางดานเภสัชกรรม  ศึกษา วเิคราะห  
สังเคราะห และวจิัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม  หรือเพ่ือเสนอความเหน็
เกี่ยวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก   ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานเภสัชกรรมและดานท่ีเกีย่วของ                
เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยท่ีสําคัญ             
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   



 ๒ 

 
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง                  
ดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ                
ใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานเภสัชกรรมใหกบัหนวยงานตางๆ  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ 
ทางดานเภสัชกรรมแกหนวยงานท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอดความรูความเช่ียวชาญ 
และพัฒนาบุคลากรทางดานเภสัชกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ังเปนผูแทน
ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน              
เภสัชกรรม ท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ                    
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา      
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                 
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช   
ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเภสัชกรรม เพือ่ใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
 
 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัตกิาร  และ   
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ

ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
๓.   ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป   
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๐๗-๒ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานเภสัชกรรม และนํามาประยุกตใช        
ในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถุประสงค  
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและ            
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานเภสัชกรรมท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานเภสัชกรรม พัฒนาและประยุกตใชความรู 
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงาน ท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานเภสัชกรรม  หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวจิัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน รวมท้ังกําหนดวธีิการและระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกีย่วกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม  ติดตามความกาวหนาทาง



 ๒ 

วิชาการดานเภสัชกรรมและดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเภสัชกรรม  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน             
การดําเนนิการ   
                       (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง                         
ดานเภสัชกรรม  เปนผูทรงคุณวุฒใินดานเภสัชกรรมใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความม่ันคง  เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่วกบังานเภสัชกรรมท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 
   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                   
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก  
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ใหบุคคลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนนุ
ภารกิจของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเภสัชกรรม เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัตกิาร  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวชิาชีพฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๐๗-๓ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย  เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทาํงานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู  
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานท่ีตอง
ตัดสินใจ หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากบัและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมท่ีมีความยุงยากซับซอน ตองใชความรูความสามารถ และ
ประสบการณสูงมาก  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเภสัชกรรม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ท่ียุงยากซับซอน  พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อกอใหเกดิการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ใหขอเสนอแนะในการกาํหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม  หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ      
 
 



 ๒ 

  (๓) ใหบริการวชิาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเภสัชกรรม ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจง    
เร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ   และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
                  ๒.   ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือ                  
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

                        (๑)      ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท                  
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ  เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกนั 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรมท่ียุงยากซับซอน                 
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ     
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยกุต            
ใชในการแกไขปญหาและดาํเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล         
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด          
การแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 



 ๓ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 

   ๓.  ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 



๓-๖-๐๗-๔ 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเภสัชกรรม  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจยั  เพือ่การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเภสัชกรรมท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้  
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไปและยาอันตราย  ควบคุมการผสมและปรุงยาและ
เวชภณัฑท่ัวไป  เพื่อมิใหเกดิขอผิดพลาดหรือมีอันตราย 
  (๒) กําหนดราคายา  จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เกบ็รักษา เบิกจายยา ตวัยาและเคมีภัณฑ 
ตลอดจนเวชภณัฑ ครุภณัฑทางการแพทยและเคร่ืองมือแพทย เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด   
  (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม  เพื่อพัฒนา             
งานวิชาการ  กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม   
 



 ๒ 
 

  (๔) แนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตอง  ตรวจสอบความถูกตองในการจายยาอันตราย เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน เปนธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนดิหรือยี่หอใหมๆ             
ท่ีองคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตข้ึนแกนายแพทย เพื่อใชในการบําบัดรักษาคนไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
       (๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานเภสัชกรรม  ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ เกี่ยวกับเร่ืองยา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง 
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๖) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข   
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให        
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด   วางแผนหรือรวมวางแผน            
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานเภสัชกรรม                        
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังตอบปญหาและ               
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
 



 ๓ 

 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ              
ดานเภสัชกรรมท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีสอดคลอง และสนับสนุนภารกจิ        
ของหนวยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  ระดับปฏิบัติการ   และ  
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร  
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร   
ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓   
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



 ๓-๖-๐๗-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
  
ชื่อสายงาน เภสัชกรรม 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน เภสัชกร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย    

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้                
 

๑.   ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑท่ัวไป  ช่ัง ตวง นับ ใส หรือบรรจุยาในภาชนะ         
บริการทางเภสัชกรรม  เบื้องตน  เพื่อบรรลุผลการรักษา  ปองกันควบคุมโรค  และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการใชยา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑสุขภาพ 
  (๒) จัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ ตลอดจนเวชภัณฑ 
ครุภัณฑทางการแพทยและเคร่ืองมือแพทย  คํานวณราคาตนทุนและเสนอแนะเพื่อกําหนดราคายา         
ตรวจรับยา ตวัยา และเคมภีณัฑเม่ือมีการเบิกจากตนสังกัด หรือส่ังซ้ือจากองคการหรือบริษัทตางๆ        
จัดทําทะเบียนสถิติการผลิต เบิกจายและจําหนายยาชนดิตางๆ  เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด 
  (๓)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานเภสัชกรรม และเผยแพร
ผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม การคุมครองผูบริโภค 
  (๔)  แนะนําวิธีใชยาท่ีถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดกอน      
จายยาใหกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งการจายยาอันตราย เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน  
เปนธรรมและปลอดภัย  เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ  ท่ีองคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตข้ึนแก
นายแพทย เพือ่ใชในการบาํบัดรักษาคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 



 ๒ 

                       (๕)  ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย 
พยาบาลและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ เกี่ยวกับเร่ืองยา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดบั
รองลงมาและแกนกัศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ   และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
 ๒.   ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓.   ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนนิงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔.   ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรม            
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเภสัชกรรม 
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวฒิุอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
 และ 
 ๒.  ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมช้ันหนึ่ง 



 ๓ 

  
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร                                                
                                     ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 


