
From HERE we can go

EVERYWHERE

ไปหางาน

ไปสร างงาน
จบแล วไปไหน

Excellence Academic Background
ว ชิาการเภส ชัศาสตร  ท  ีแน น (Pharm. Science)

Good Language Skill
ท กัษะทางภาษาท ี ยอดเย  ียม

Experience with Computer
ประสบการณ คอมพ วิเตอร ข  ันส งู

หลงเหล อืตำนานให ก ับส งัคม
(Leave the Legacy)

เภส ชักรอาช พี
(Professional)

ต ั งใจทำงานในหน าท  ี

มน ษุย เง นิเด อืน

อาช พีเภส ชักร
(Worker)

ความค ดิสองร ูปแบบ
ของการเป น็เภส ชักร

แนวค ดิหล กัของการ
บรรยาย (Main idea)

งานผล ติ

งานบร กิาร

งานบร หิาร

งานว ชิาการ

โรงพยาบาลจ ังหว ดั

โรงพยาบาลช มุชน

โรงพยาบาลมหาว ทิยาล ยั

โรงพยาบาลค ายทหาร

โรงพยาบาลหน วยงานอ  ืนๆ

จ ิตเวชราชนคร นิทร สาธารณส ขุ

สำน กังานสาธารณส ุขจ ังหว ัด

น ักว เิคราะห 

ศ ูนย ว ทิยาศาสตร การแพทย 

โรงพยาบาล

น กัว จิ ยัสถาบ นัต างๆ

อาจารย มหาว ทิยาล ัย
สายว ชิาการ

อาหาร

ยา

เคร ื องสำอาง

สำน กังานคณะกรรมการอาหารและยา
(Food & Drug Administration (FDA)

ราชการ

เภส ชักรประจำร านยา

เจ าของร านยาร านขายยา

ผ  ูแทนยาการตลาด

SPA
สถาบ ันความงาม

ธ รุก จิ

ฝ ายผล ติ (Production)

ฝ ายตรวจสอบค ณุภาพ
(Q.C.)

โรงงานผล ติยา

บร ิษ ัท นำเข ายา

ท  ีปร กึษา การตลาด

ภาคเอกชน

น กัขาย

แม บ าน

ค ณุนาย
อาช พีอ ิสระ

ทางเล อืกในการทำงาน
(Work & LIFE)

Staff

ห ัวหน างาน

ห วัหน าฝ าย/กล  ุมงาน

ผ ู บร หิาร

น กัว ชิาการ

ตำแหน งงาน
(Position)

ตามกรอบ

ไร ข ดีจำก ดั รายได  (Income)

ทำงานตามความฝ นั

เพ ื อนร วมงานด ี

ระบบงานเอ  ืออำนวย

ความส ขุในการทำงาน
(Happiness)

ค ณุภาพช วี ติในการทำงาน
(Quality of Work Life)

ความก าวหน าอาช พี (Work)

ครอบคร วั (Family)

ความฝ นั (DREAM)
ความก าวหน าช วี ติ (Life)

ในประเทศ

ต างประเทศ การศ กึษาต อ

เร ยีนต อด านธ รุก จิ
(Business) การเปล  ียนสายงาน

ความก าวหน าด านการศ กึษา
และการเร ยีนร  ู (E & L)

ความก าวหน าและ
อนาคต หล ังเร ยีนจบ

อย  ูใกล บ าน

อย  ูไกลบ าน
ต องการอย  ูท  ีไหน
(Settle)

เร ยีบง าย

เร งร บี
ม ชี ีว ติแบบใด
(Life Style) ต ั งเป าหมาย

(GOALs!!)
การอ านหน งัส อื

การจดบ นัท กึ

การเข าช  ันเร ยีน วางแผนการเร ยีน

เวลาของการ Focus

เวลาของการพ ฒันา (Buffer)

เวลาอ สิระ (Free)

วางแผนการใช เวลา

การคบเพ  ือน

ยกระด บัส  ูแฟน

ส ิ งเสพต ิด

การเง นิ
วางแผนการใช ช วี ติ

วางแผน
(Planning)

ม ีย ุทธศาสตร 
(Strategy)

เตร ยีมต วัอย างไร
ได ตามท  ีฝ ัน

ว ิชาช ีพเภส ัชกรรม

โอกาส & 

ความก าวหน า

จรรยาบรรณ

ปร ิญญาโท

ปร ญิญาเอก ปร ญิญา

ควบค ุมสถานประกอบการ
เช  น  ร านขายยา คล ิน  ิก

การค ุ มครองผ ู บร ิโภค

ปร ับ ดำเน  ินคด ี

ดำเน  ินการตามกฎหมาย

ผล ิตส ื อ

การให ความร ู ผ ู บร ิโภค

คบส.

ความเป น็มน ษุย 

เพ  ือตนเอง

เพ  ือผ  ูอ  ืน พ อ แม 
เพ  ือส ังคม ประเทศชาต ิ
และมวลมน ษุยชาต ิ

สามด าน

ความสามารถ

ระบบงาน

โอกาส

จ ังหวะ

ความสอดคล อง

Chance

Choose

Champ
Your Choice

ช ื อ ดร. ภก. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี
ศ ษิย เก า เภส ัชศาสตร  มข. ร  ุน 6 (2530) 081-661-8579

prachasan@gmail.com

www.prachasan.com
ข อม ูลการต ิดต อส  ือสาร (Contact)

กล ุ มงานค  ุมครองผ  ูบร โิภค
สำน กังานสาธารณส ขุจ งัหว ดัขอนแก น

สถานท  ีปฏ ิบ ัต งิาน
ว ทิยากร

เจ าของก จิการ

สปสช.

สสส.หน วยงานอ  ืน

Mind Map แผ นน ี ไม เหมาะสำหร บัผ  ูท  ีไม ม ีฝ นั
และใช ช วี ติไปตามกระแสส งัคม

mailto:prachasan@gmail.com
http://www.prachasan.com

