
            39 

 
 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                          เภสัชกรรม 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเกี่ยวกับการผสม   
และปรุงยาและเวชภัณฑประเภทตางๆ การจายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทยในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่น   
ที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน  ทําหนาที่ผสมและปรงุยาและเวชภณัฑทั่วไปทั้งที่เปนยารับประทานและยาใชภายนอก น้ํากลั่น น้ําเกลอื 
จายยาใหกับคนไขตามคําสั่งแพทย แนะนําวิธีใชยาที่ถูกตอง เก็บรักษายา ตัวยา และเคมีภัณฑไวในที่ๆ 
เหมาะสมเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพ ชั่ง ตวง นับ ใส หรือบรรจุยาในภาชนะ คํานวณราคาตนทุนและ
เสนอแนะเพื่อกําหนดราคายา ตรวจรับยา ตัวยา และเคมีภัณฑเม่ือมีการเบิกจากตนสังกัด หรือสั่งซื้อจาก
องคการหรือบริษัทตางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางเภสัชกรรม 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานเภสัชกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
           6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่  25 พฤศจิกายน  2548 
 
 
 



39-4 

ชื่อตําแหนง เภสัชกร 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากบั
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานเภสชักรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  
ผสมและปรุงยาและเวชภณัฑทั่วไป จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑตาง ๆ 
และอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายเวชภัณฑ ครุภัณฑ
การแพทยและเครื่องมือแพทยดวย จัดทาํทะเบียนสถติิ  ผลิต เบิกจายและจําหนายยาชนิดตางๆ กําหนดราคา
ยาที่จะจําหนายใหกับคนไข แนะนําวิธใีชยาที่ถูกตอง ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือปองกันความผิดพลาดกอน
จายยาใหกับคนไขโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่จายยาอันตราย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่หอใหมๆ ที่องคการหรือ
บริษัทตางๆ ไดผลิตขึ้นแกนายแพทยเพ่ือใชในการบําบดัรักษาคนไข ใหคําปรึกษาแนะนาํแกแพทย ทันตแพทย 
พยาบาลและเจาหนาที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องยา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาทีม่าฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา    
1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม     
         
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
            
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริม่บาง มีคูมือ แนวปฏิบตัิ หรือคําสั่งใน 
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไป จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ 
ตลอดจนเวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทยและเครื่องมือแพทย แนะนําวิธใีชยา ตรวจสอบความถูกตองในการ
จายยาอันตราย กําหนดราคายา เสนอแนะยาชนิดหรือย่ีหอใหมๆ จัดทําสถิติผลงาน ใหคําปรึกษาแนะนําแก
แพทย ทันตแพทย พยาบาล และเจาหนาที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ควบคุมใกลชิดหรือปฏิบัติงานดวยตนเองใน
การผสมหรือปรุงยาที่มีความยุงยากมาก หรือตองการความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ หรือมีอันตรายหากมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการใหคําปรกึษาแนะนําศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือ
สังเคราะหงานทางดานเภสัชกรรม เผยแพรผลงานทางดานเภสัชกรรม ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา 
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4       
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานเภสชักรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานเภสชักรรม หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเภสัชกรรม 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 4 แลวจะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถปุระสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม      
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ผสมและปรงุยาและเวชภณัฑทั่วไปและยาอันตราย 
จัดหาจัดซื้อ ตรวจรับ เกบ็รักษา เบิกจายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ ตลอดจนเวชภณัฑ ครุภัณฑทางการแพทย
และเครื่องมือแพทย  แนะนําวิธีใชยา ตรวจสอบความถกูตองในการจายยาอันตราย กําหนดราคายา เสนอแนะ
ยาชนิดหรือย่ีหอใหมๆ  จัดทําสถิติผลงาน  ใหคําปรึกษาแนะนําแกแพทย ทันตแพทย พยาบาลและเจาหนาที่
อ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการดําเนินการและใหคําปรกึษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของตางๆ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานเภสัชกรรม เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานเภสัชกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม จัดทําเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง 
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม   
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
          นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม 
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ  

 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางาน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค         
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบตัติองใชความรู ความสามารถ      
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลีย่นแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม      
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวชิาการใน
งานเภสัชกรรม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเภสัชกรรม ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ศึกษา 
คนควา หาวธิกีารในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานเภสชักรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงาน
ในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข ตดิตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานเภสัชกรรม หรือ  
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และ 3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร และ
จัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสงูมาก ตลอดจนมีความรูความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       39-8 

 
ชื่อตําแหนง เภสัชกร 8  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย      
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัตงิานในฐานะผูชํานาญการในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา 
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบใหสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
            ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานเภสัชกรรม  
สูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในงานเภสัชกรรมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานเภสัชกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรปุรายงาน       
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม  ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการ
ของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่       
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน   
ของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
               ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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            2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
            นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเภสัชกร 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ 
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง เภสัชกร 9  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานเภสัชกรรมที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ 
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานเภสัชกรรม  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก 
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานเภสัชกรรม 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานเภสัชกรรม 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรม  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานเภสัชกรรม และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
เภสัชกรรมและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานเภสัชกรรม เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานเภสัชกรรม 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและตางประเทศ  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                                                                        
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเภสัชกร 3  หรือเภสัชกร 4  หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเภสัชกร 8 แลว 
 1. ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                  ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง         เภสัชกร 10 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบตัิงานในฐานะผูเชี่ยวชาญพเิศษในงานเภสัชกรรม โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่อมรับใน 
วงวิชาการหรอืวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการดานเภสัชกรรม โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปน
หนาที่หลักหรืองานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง 
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพจิารณาความตองการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสาํหรบัโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมนิผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
           ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพเิศษและประสบการณสูงมากทางดาน 
เภสัชกรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ   
ในงานเภสัชกรรม กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานเภสัชกรรมเปนอยางมาก  ศึกษา วเิคราะห  สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏบิัติทางดานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห  
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห วิจัยและ
วินิจฉัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมาก 
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ     
ในดานเภสัชกรรม และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน    
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยที่สําคัญทางดานเภสัชกรรม เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานวิชาการเภสัชกรรม
ในระดับชาตหิรือนานาชาติ เปนตน ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง  เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและตางประเทศ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงเภสัชกร 3 หรือเภสัชกร 4 หรือเภสัชกร 5 และไดดํารงตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานเภสัชกรรม    
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป    
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเภสัชกร 9 แลวจะตองมีความเชี่ยวชาญพเิศษและ 
มีประสบการณสูงมากทางดานเภสัชกรรม โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับ       
ในวงวชิาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ  
ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินและวเิคราะหสถานการณเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน 
ดานเภสัชกรรมแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548   
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	           ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณ์สูงมากทางด้าน เภสัชกรรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ริเริ่มและวางแผนดำเนินงานวิจัยต่างๆ   ในงานเภสัชกรรม กำกับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกำหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขตกว้างขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ     ในด้านเภสัชกรรม และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน    เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สำคัญทางด้านเภสัชกรรม เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเภสัชกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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