มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- เภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : เภสัชกร
- เภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญ
- เภสัชกร
ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : เภสัชกร
- เภสัชกร
ระดับชานาญการ
- เภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรม โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคาสั่งแพทย์
โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทาง
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
วิชาการในการทางาน
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม
สูงในงานด้านเภสัชกรรม
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
และ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านเภสัชกรรม ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญในงานด้านเภสัชกรรม โดยใช้
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
ความชานาญงาน ทักษะ และ
ความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์สูงมากในงานด้านเภสัชกรรม
และประสบการณ์สูง
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
สูงมาก
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรม
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมี
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ
ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน
ชานาญงานสูงมากในงานด้านเภสัชกรรม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
มอบหมาย หรือ
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
และ
ในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจน
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
กากับหน่วยงานด้านเภสัชกรรมที่มีขอบเขต
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่ เนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไป
1. ผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ทั่วไปและ
๑. ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมที่มีความ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ชั่ง ตวง นับใส่ หรือบรรจุยาในภาชนะ
ยาอันตราย ควบคุมการผสมและปรุงยา
ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
เภสัชกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้
ด้านเภสัชกรรม พัฒนาและประยุกต์
บริการทางเภสัชกรรมเบื้องต้น เพื่อ
และเวชภัณฑ์ทั่วไป เพื่อมิให้เกิดข้อ
และประสบการณ์สูงมาก ควบคุมการ
ความรู้วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ
บรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค
ผิดพลาดหรือมีอันตราย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเภสัชกรรม
งานวิชาการและการบริการให้มี
เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ
และประชาชนเกิดความปลอดภัยใน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เทคนิคเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมที่
การใช้ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2. จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา
2. กาหนดราคายา จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์
เก็บรักษา เบิกจ่ายยา ตัวยาและเคมีภัณฑ์
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านเภสัชกรรม
ตลอดจนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ทางการ
ตลอดจนเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
ใหม่ หรือเทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อ
แพทย์และเครื่องมือแพทย์ คานวณ
และเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เกิดความ
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ประโยชน์ต่องานเภสัชกรรม หรือกาหนด
บรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบาย
ราคา ต้นทุนและเสนอแนะเพื่อ
ประหยัดคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
ทางด้านเภสัชกรรมเพื่อก่อให้เกิดการ
ทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้อง
ในภาพรวมของหน่วยงาน
กาหนดราคายา ตรวจรับยา ตัวยา
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ ให้
กับมาตรฐาน รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
และเคมีภัณฑ์เมื่อมีการเบิกจากต้น
ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะและ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านเภสัชกรรม เพื่อ
สังกัด หรือสั่งซื้อจากองค์การหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม
พัฒนาระบบ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติ
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บริษัทต่างๆ จัดทาทะเบียนสถิติการ
ผลิต เบิกจ่ายและจาหน่ายยาชนิด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความประหยัด
คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด

3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
หรือสังเคราะห์งานทางด้านเภสัชกรรม
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
และเผยแพร่ผลงานทางด้านเภสัชกรรม
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม การคุ้มครอง
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ผู้บริโภค
ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ กาหนดลักษณะและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน
เภสัชกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงานด้านเภสัชกรรม เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านเภสัชกรรม
เพื่อให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
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งานเภสัชกรรม หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา
ที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากทางด้านเภสัชกรรม ติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิชาการเภสัชกรรม
และด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน
เภสัชกรรม เพื่อให้คาแนะนาและข้อ
เสนอ แนะในการดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน 3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการ
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานใน
เภสัชกรรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเภสัช
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค
ด้านเภสัชกรรม ให้คาปรึกษา แนะนา
กรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้คาปรึกษา
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
แนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เภสัชกรรมเป็นอย่างมาก วางหลัก
งานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้คาแนะนา
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย
ปฏิบัติทางด้านเภสัชกรรม ศึกษา
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
มั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผล
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือเพือ่ เสนอ
สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะ
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดม
พิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยาก
ศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ซับซ้อนมาก และมีขอบเขตกว้างขวาง
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
มาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
งานเภสัชกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
ด้านเภสัชกรรมและด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สาคัญ
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ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4. แนะนาวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ 4. แนะนาวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง ตรวจสอบ
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
ความถูกต้องเพื่อป้องกันความ
ความถูกต้องในการจ่ายยาอันตราย เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
ผิดพลาดก่อนจ่ายยาให้กับคนไข้
ประชาชนได้รับการบริการได้มาตรฐาน เป็น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
ทางด้านเภสัชกรรมในระดับชาติหรือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายยา
ธรรมและปลอดภัย เสนอแนะยาชนิดหรือ
ปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน วางแผน
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
นานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
อันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ยี่ห้อใหม่ๆ ที่องค์การหรือบริษัทต่างๆ ได้
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแล
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและให้
บริการได้มาตรฐานเป็นธรรมและ
ผลิตขึ้นแก่นายแพทย์ เพื่อใช้ในการบาบัด
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ปลอดภัย เสนอแนะยาชนิดหรือยี่ห้อ
รักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
เภสัชกรรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบ
ใหม่ๆ ที่องค์การหรือบริษัทต่างๆ
แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆทางด้าน
ได้ผลิตขึ้นแก่นายแพทย์ เพื่อใช้ใน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เภสัชกรรมแก่หน่วยงานที่สังกัดและ
การบาบัดรักษาคนไข้ได้อย่างมี
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ทีร่ ับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอด
ประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านเภสัชกรรม เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลใน
การเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับงานเภสัชกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
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5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอนให้คาปรึกษา แนะนาแก่
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องยา
ของงานเภสัชกรรม ให้คาปรึกษา แนะนา
ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน
แก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและ
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่นิสิต
เจ้าหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องยา ตอบปัญหา
นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
คณะกรรมการ ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
หรือโครงการของหน่วยงานใน
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
ที่กาหนด
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา 2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
กาหนดนโยบาย หรือโครงการทาง
ที่กาหนด
ด้านเภสัชกรรม เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง 1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
และภายนอก เพื่อให้เกิดความ
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
กาหนดไว้
กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
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ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
เภสัชกรรม รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์

ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเภสัชกรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ
บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้าน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
เภสัชกรรม เพื่อให้บุคลากรทั้ง
เภสัชกรรมที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่สี อดคล้องและ
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ทางด้านเภสัชกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษาผู้รับ
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
งานเภสัชกรรม ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่ ๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านเภสัชกรรม
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
เข้าใจที่ถกู ต้องและเป็นประโยชน์
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้านเภสัช
กรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
เภสัชกรรมเพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือ
หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญา 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โท หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบได้
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
ไม่ต่ากว่านีท้ างเภสัชกรรม และ ได้รับ 2. ดารงตาแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 2. ดารงตาแหน่งเภสัชกร
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
หรือ
4 ปี
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งเภสัชกร ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งเภสัชกร ระดับ
เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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