๔-๖-๐๓
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยผสมและปรุงยาและเวชภัณฑทั่วไปที่ไมมีปญหาและอันตราย ชวยจัดหา จัดซื้อ
บรรจุใสภาชนะ เก็บรักษา เบิกจาย และจําหนายยาใหคนไขตามคําสั่งแพทย ภายใตการควบคุมของ
เภสัชกร และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๓-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยเภสัชกร หรือนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจยั เพื่อสรางความรูใหมหรือแนวทาง
วิธีการใหมในงานดานเภสัชกรรม
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษา วิเคราะหเพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใ หเ หมาะสมกั บ สถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานเภสัชกรรม

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านเภสัชกรรม
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานเภสัชกรรม ตอบปญหาและ
ฝกอบรม เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรบั บริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานเภสัชกรรม
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิ านเภสัชกรรม
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๓-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักทีป่ ฏิบัติซึ่งมีความยุง ยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค แกผูรับบริการ
ภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ประยุกตการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
(๓) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
(๔) ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดเก็บขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุมครองผูบริโภค เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
(๕) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
เภสัชกรรม
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๒
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข ในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
ในความรับผิดชอบใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานเภสัชกรรม
เภสัชสาธารณสุข
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๖-๐๓-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มี
อยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคขั้นพื้นฐาน
แกผูรับบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพื่อการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง
ผูบริโภค เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานเภสัชกรรม
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

