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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                      ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนนุงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏบิัติ
เกี่ยวกับการชวยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไปทีไ่มมีปญหาและอันตราย  ชวยจัดหา จัดซื้อ บรรจุใส
ภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทย ภายใตการควบคุมของเภสัชกร และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรรม1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ  หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนนุงาน 
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัดและบรรจุยาใสภาชนะ เขียนสลากยา คิดเงินคายา จายยาใหคนไขตามที่แพทยสั่ง  
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคายา จัดเตรียมและทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมและ 
ปรุงยาและเวชภัณฑอ่ืน ๆ ตลอดจนทําความสะอาดภาชนะที่ใชบรรจยุาและเวชภณัฑอ่ืน ๆ จัดเตรียมตวัยา 
และเคมีภัณฑ และชวยเภสชักรผสมและปรุงยา ทําน้ําเกลือ น้ํากลั่น ฯลฯ เบิกและจายยา น้ํากลั่น น้ําเกลือ  
และเครื่องใชในการรักษาพยาบาลไปตามตึกคนไข ชวยจัดทําบัญชแีละทะเบียนการเบิกจายยาและเวชภัณฑ
ตาง ๆ เปนตน และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
          3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
          4. มีความสามารถในการปฏิบตัหินาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากโดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัดและบรรจุยาใสภาชนะ เขียนสลากยา คิดเงินคายา จายยาใหคนไขตามที่แพทยสั่ง  
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินคายา ควบคมุดูแลและดําเนินการจัดเตรียมตัวยา เคมีภัณฑ ภาชนะที่ใชบรรจุ 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผสมและปรุงยา น้ํากลั่น น้ําเกลือ ฯลฯ ชวยเภสชักรผสมและปรุงยา น้ํากลั่น 
น้ําเกลือ ฯลฯ ผสมและปรุงยาที่มีสูตรหรอืสวนผสมอยางแนนอนไมยุงยาก และเปนยาทั่วไปทีไ่มมีอันตรายตาม
คําสั่งของเภสัชกร ชวยดําเนินการในการจัดหา จัดซื้อ เบิกยา เวชภณัฑ ครุภัณฑทางการแพทย และเครื่องมือ
แพทย จัดทําทะเบียนและบัญชีการเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ เปนตน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 และไดดํารงตําแหนงในระดบั 1 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง                                             ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากพอสมควรภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานเภสัชกรรมตางๆ  เชน จัด จาย และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการผสม 
และปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ผสมและปรุงยาทั่วไปที่ไมมีปญหายุงยากตามคําสั่งของเภสัชกร 
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการในการจัดหา จัดซื้อและเบิกยาจากตนสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสตอก จัดทําบัญชีและทะเบียนการเบกิจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑในสตอกวาถูกตองตรงกับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจายหรือไม จัดทําสถิติ
ผลงานและรายงานประจําเดือนประจําปของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 2 แลว จะตอง  
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
  2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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ชื่อตําแหนง                                               ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
   ปฏิบัติงานทีย่ากมาก โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงาน
เภสัชกรรมตางๆ เชน จัด จาย และจําหนายยาใหกับคนไข การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ผสมและปรุงยาตามคําสั่งของเภสัชกร ดําเนินการจัดหาและจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุของยาในสตอก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบยีน
การเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภณัฑในสตอกใหถูกตองตรงกับจํานวนใน
ทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจาย จัดทําสถิติและรายงานผลงานของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกดั เปนตน  
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 3 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
  2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
  3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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ชื่อตําแหนง                                                 ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนบัสนุนงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากมากภายใตการกาํกับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีค่อนขางยากมาก โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานเภสัชกรรมตางๆ เชน แนะนําการใชยา ตรวจสอบความถูกตองกอนจายยาและจําหนายยาใหกับคนไข 
จัดเตรียมเครือ่งมือและอุปกรณในการผสมและปรุงยา ชวยเภสัชกรในการศึกษา วิเคราะห ทดลอง เพ่ือพัฒนา
เพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑตาง ๆ ผสม ปรุงยา และชวยดําเนนิการจัดหาและจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุของยาในสตอ็ก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบยีน
การเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบจํานวนยาและเวชภณัฑในสต็อก จัดทําสถิติและรายงานดาน
เภสัชกรรม ชวยในงานดานสงเสริมวิชาการทางสุขศึกษาเกี่ยวกับยา งานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน  
งานสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนตน เผยแพรงานทางดานเภสัชกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 4 แลว จะตอง  
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 
 
                                                                                   ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                                                   ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมากภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณและความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา  ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมตางๆ เชน แนะนําการใชยา 
ตรวจสอบความถูกตองกอนจายยาและจําหนายยาใหกับคนไข   จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรในการศึกษา วเิคราะห  ทดลอง เพ่ือพัฒนาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ
ตางๆ  ผสม ปรุงยา และชวยดําเนินการจัดและจัดซื้อยาและเวชภณัฑตามที่ไดรบัมอบหมาย ตรวจสอบการ
หมดอายุของยาในสต็อก ตรวจสอบการจัดทําบัญชีและทะเบียนการเบิกจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ตรวจสอบ
จํานวนยาและเวชภัณฑในสต็อก จัดทําสถิติและรายงานดานเภสัชกรรม ชวยในงานดานสงเสริมวิชาการ
ทางการศึกษาเกี่ยวกับยา งานสนับสนุนการสาธารณสขุมูลฐาน งานสงเสริมการใชพืชสมุนไพร เปนตน ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการ 
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                1.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานสนบัสนุนงาน 
เภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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         2. กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                 2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                 2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรอืผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
               
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                                ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 7 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมตางๆ ชวยเภสชักรหรือ
นักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานเภสัชกรรม  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิ
ใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเภสัชกรรม  ศึกษา คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ใน
การปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา 
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสชักรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานเภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานเภสัชกรรม 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                          ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 8 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรมที่ยากมาก 
เปนพิเศษ  โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค 
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตางๆหรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏบิัต ิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม 
ชวยเภสชักร นักวิชาการหรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธกีารใหมในงาน
ดานเภสัชกรรม   ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานเภสัชกรรม 
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงาน 
ที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2 ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานเภสัชกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 หรือผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 2  ดํารง
ตําแหนงผูปฏบิัติงานเภสัชกรรม 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 


