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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

เภสัชกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การผสมและปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทยในโรงพยาบาลหรือ
หนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
เภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญ
เภสัชกร
ระดับชํานาญการพิเศษ
เภสัชกร
ระดับชํานาญการ
เภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๗-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกีย่ วกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน
เพื่อแกไขปญหาในงานที่มคี วามยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกีย่ วกับงาน
ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานเภสัชกรรม พัฒนาและประยุกตใชความรู
ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานเภสัชกรรม ใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบายในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคิดริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิด
ความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรมเปนอยางมาก วางหลักเกณฑใน
การวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธกี ารและระเบียบปฏิบัตทิ างดานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานเภสัชกรรมและดานที่เกีย่ วของ
เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทีส่ ําคัญ
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

๒
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง
ดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒิในดานเภสัชกรรมใหกบั หนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ
ทางดานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอดความรูความเชีย่ วชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางดานเภสัชกรรม เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแ ทน
ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงาน
เภสัชกรรม ทัง้ ในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เปนพิเศษทางดานเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานเภสัชกรรม เพือ่ ใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑ มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัตกิ าร และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึง่ เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๓-๖-๐๗-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานเภสัชกรรม โดยใชความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ปฏิบัติงานวิจยั ดานเภสัชกรรม และนํามาประยุกตใช
ในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรบั มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานเภสัชกรรมที่มขี อบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขนั้ ตอนการทํางานที่ยุงยาก
ซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานเภสัชกรรม พัฒนาและประยุกตใชความรู
วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงาน ที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรม หรือกําหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให
สอดคลองกับมาตรฐาน รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อเสนอความเห็นเกีย่ วกับปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม ติดตามความกาวหนาทาง

๒
วิชาการดานเภสัชกรรมและดานที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของ
หนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทาง
ดานเภสัชกรรม เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานเภสัชกรรมใหกับหนวยงานตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกีย่ วกับงานเภสัชกรรมทัง้ ในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ าน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ใหบคุ คลหรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวง
เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานเภสัชกรรม เพื่อใหบุคคลทัว่ ไปไดรับความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัตกิ าร และ
๒. เคยดํารงตําแหนง ประเภทวิชาชีพฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๗-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ตอ งทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานทีย่ ุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจ หรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหงานที่รบั ผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมทีม่ ีความยุงยากซับซอน ตองใชความรูความสามารถ และ
ประสบการณสูงมาก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเภสัชกรรม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธกี าร ใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม หรือเพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานเภสัชกรรม เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานเภสัชกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้ จง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอืน่ โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรมที่ยุงยากซับซอน
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ ใหสามารถนําไปประยุกต
ใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละพัฒนาองคกร

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๗-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจยั เพือ่ การปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุง ยากและมีขอบเขต
กวางขวาง และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน
คอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไปและยาอันตราย ควบคุมการผสมและปรุงยาและ
เวชภัณฑทวั่ ไป เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดหรือมีอันตราย
(๒) กําหนดราคายา จัดหา จัดซือ้ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ
ตลอดจนเวชภัณฑ ครุภณ
ั ฑทางการแพทยและเครื่องมือแพทย เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ กําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อหาวิธีการในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม

๒
(๔) แนะนําวิธีใชยาที่ถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองในการจายยาอันตราย เพื่อให
ประชาชนไดรบั การบริการไดมาตรฐาน เปนธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ
ที่องคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตขึ้นแกนายแพทย เพื่อใชในการบําบัดรักษาคนไขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธกี ารของงานเภสัชกรรม ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและ
เจาหนาที่อนื่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง
เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๖) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๕) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานเภสัชกรรม
แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทัง้ ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง

๓
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการ
ดานเภสัชกรรมที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจ
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
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๐๗-๕
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไป ชั่ง ตวง นับ ใส หรือบรรจุยาในภาชนะ
บริการทางเภสัชกรรม เบื้องตน เพื่อบรรลุผลการรักษา ปองกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ
(๒) จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ ตลอดจนเวชภัณฑ
ครุภัณฑทางการแพทยและเครื่องมือแพทย คํานวณราคาตนทุนและเสนอแนะเพื่อกําหนดราคายา
ตรวจรับยา ตัวยา และเคมีภณ
ั ฑเมื่อมีการเบิกจากตนสังกัด หรือสั่งซื้อจากองคการหรือบริษัทตางๆ
จัดทําทะเบียนสถิติการผลิต เบิกจายและจําหนายยาชนิดตางๆ เพื่อใหเกิดความประหยัด คุมคา และ
ประโยชนสูงสุด
(๓) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานเภสัชกรรม และเผยแพร
ผลงานทางดานเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม การคุมครองผูบริโภค
(๔) แนะนําวิธีใชยาที่ถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองเพื่อปองกันความผิดพลาดกอน
จายยาใหกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งการจายยาอันตราย เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดมาตรฐาน
เปนธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ ที่องคการหรือบริษัทตางๆ ไดผลิตขึ้นแก
นายแพทย เพือ่ ใชในการบําบัดรักษาคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําแกแพทย ทันตแพทย
พยาบาลและเจาหนาที่อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนกั ศึกษาทีม่ าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัตหิ นาที่อื่นที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานเภสัชกรรม
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานเภสัชกรรม
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร ับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม
๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

๓
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงเภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

