
 

ต ำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง เภสัชกร  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น  
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ที่ ต้ องท าการศึ กษาค้นคว้ า  ทดลอง  วิ เ คราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 
 
  - ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเภสัช
กรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ต้องก าหนดแนวทางการท างานที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก ากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

    - ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงาน
ด้านเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
หรือ  
 
   -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานที่ยุ่ งยากซับซ้อนมากโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านเภสัชกรรม ตลอดจนก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  - ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
งานด้านเภสัชกรรม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรมและน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 
 
  -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้านเภสัชกรรมที่
มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการ
ท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ผสมและปรุงยา และเวชภัณฑ์ทั่วไป ช่ัง 

ตวง นับ ใส่ หรือบรรจุยาในภาชนะ บริการทาง
เภสัชกรรมเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา 
ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

(๒) จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา 
เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์ ตลอดจน
เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องมือ
แพทย์ ค านวณราคาต้นทุนและเสนอแนะเพื่อ
ก าหนดราคายา  ตรวจรับยา  ตั วยา และ
เคมีภัณฑ์เมื่อมีการเบิกจากต้นสังกัด หรือสั่งซื้อ
จากองค์การหรือบริษัทต่างๆ จัดท าทะเบียน
สถิติการผลิต เบิกจ่ายและจ าหน่ายยาชนิดต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และประโยชน์
สูงสุด 
     (๓) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือสังเคราะห์
งานทางด้านเภสัชกรรม และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
     (๔) แนะน าวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนจ่าย
ยาให้กับคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายยา
อันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ผสมและปรุงยา และเวชภัณฑ์ทั่วไปและยา

อันตราย ควบคุมการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์
ทั่วไป เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือมีอันตราย 

(๒) ก าหนดราคายา จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บ
รักษา เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์ ตลอดจน
เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องมือ
แพทย์ เพื่อให้ เกิดความประหยัด คุ้มค่า และ
ประโยชน์สูงสุด 
     (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านเภสัชกรรม เพื่อหาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม 
     (๔) แนะน าวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูก
ต้องในการจ่ายยาอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย 
เสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อใหม่ๆ ที่องค์การหรือ
บริษัทต่างๆ ได้ผลิตขึ้นแก่นายแพทย์ เพื่อใช้ในการ
บ าบัดรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิ ธี การของงานเภสัชกรรม ให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ตอบปัญหาและ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สูงมาก ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
     (๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนางาน
วิชาการ เทคนิควิธีการ ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านเภสัชกรรม ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณามาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (๔) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัช 

กรรม พัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการที่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ  
และเผยแพร่ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรมหรือ
ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาระบบ หรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านเภสัช
กรรม ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเภสัช
กรรมและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านเภสัชกรรม เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน  
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชกรรม เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเภสัชกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยา
ชนิดหรือยี่ห้อใหม่ๆ ที่องค์การหรือบริษัทต่างๆ 
ไ ด้ ผ ลิ ต ขึ้ น แก่ น ายแ พ ทย์  เ พื่ อ ใ ช้ ใ นกา ร
บ าบัดรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ให้
ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ร ะดับรองล งมาและแก่ นั กศึ กษาที่ ม าฝึ ก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
     (๖ )  ในฐ านะหั วหน้ า ง าน  นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติ งานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
      

หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้
การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และบรรลุภารกิจ
ที่ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้ าที่ ก าหนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง าน  ติ ดต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ 
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพื่ อให้การปฏิบัติ งานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม

วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน หรือโครงการ 

ของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน 
แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้
     (๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   (๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
  (๒) ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบือ้งต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเภสัชกรรมรวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์
      (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับเภสัชกรรมเพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑ )  ให้ ค าปรึกษา แนะน า  นิ เทศ  ฝึกอบรม 
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น เ ภ สั ช ก ร ร ม แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
  (๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านเทคนิค
การแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
เภสัชกรรมที่ ยุ่ งยากซับซ้อนแก่ผู้ ใ ช้บั งคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 
   (๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
  (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบ
ปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชกรรมให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 
    (๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้  ด้านเภสัชกรรม 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ 
 

 
 



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
   ๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเภสัชกรรม 
   ๑.๒ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี 
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเภสัชกรรม 
   ๑.๓ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ทีเ่ทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางเภสัชกรรม  
  และ 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง 
 
 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 
และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
    - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 
     - ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ 
    - หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด  
      และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเภสัชกร 
ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
   ๓. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเภสัชกร 
ระดับปฏิบัติการ และ 
  ๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด และ 
  ๓. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 
 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 

  - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ ง ให้ เป็น ไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 

 - ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 
 

 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำที่ควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

    -ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฐ า น ะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญ
พิเศษในงานด้านเภสัชกรรม โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง
มาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานหรืองาน
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี 
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงาน
ที่ มี ค ว ามยุ่ ง ย ากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่าย
ค ว า ม ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ง า น 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนนิ
ค ร ะ ดั บ สู ง ร ะห ว่ า ง ส า ข า ที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเภสัชกรรม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ 
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์
ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต
กว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมหรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านเภสัชกรรมและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านเภสัชกรรมเพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
    (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
เภสัชกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ทางด้านเภสัชกรรมแก่หน่วยงานที่สังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากรทางด้านเภสัชกรรม เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตาม
หลัก เกณฑ์และ เ ง่ือนไขที่  ก .พ .อ . 
ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม หรืองาน
อื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ

ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ 
โครงการทางด้านกายภาพบ าบัดเพื่อใหข้้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑)  ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒)  ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ทางด้านเภสัชกรรม

ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น

ประโยชน์ 
 

  

 

 

 

 


