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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 30/2561 
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

ระหว่างวันที่  23-25 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานเภสัชกรรมให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะของวิชาชีพแล้ว  ทักษะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ถือเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การท างานบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เภสัชกรมีทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้ง นี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วม มีความ
เข้าใจในแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์องค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร การก าหนด
เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดของกลยุทธ์และบัตรคะแนนความสมดุล การสร้างกลยุทธ์ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการ
จัดท าโครงการ 
 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรม 
1. เข้าใจหลักการที่ส าคัญและสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของตนเอง

ได ้มีหลักการที่ดีในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงาน (Concept of SWOT Analysis) 
2. เข้าใจในหลักการของ Objective System, Balance Score Card เพ่ือน ามาก าหนด Strategic 

Theme Goal และ ตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์ 
3. เข้าใจหลักการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและสามารถเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และสามารถ

ประเมินแผนยุทธศาสตร์ได้ 
4. เข้าใจหลักการการถ่ายทอดตัวชี้วัดทางยุทธศาสตร์กลุ่มงาน (KPI CASCADING) สู่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

 
ระยะเวลาในการจัดประชุม จัดประชุม  3  วัน  ระหว่างวันที่  23-25 กรกฎาคม 2561 
  
สถานที่ประชุม  ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
 
รูปแบบการประชุม 

บรรยาย, ประชุมกลุ่มย่อย 
 

วิทยากร  ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.ชาญชัย  จารุภาชน์   (ข้าราชการบ านาญ) 
2. วิทยากรกลุ่ม จ านวน  5 คน 
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-รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนนามกุล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
-ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง   

 
เงื่อนไขพิเศษ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่
คาดว่าจะได้รับประมาณ                           หน่วยกิต  

2. ผู้จัดประชุมฯจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ 
3. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเอง สามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี้โดยผู้สมัคร

จะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์ 
 

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ  70  คน 
 
ค่าลงทะเบียน  

     ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 
ภายในวันที่  10  กรกฎาคม 2561 พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9  และ 
Upload หลักฐานการโอนเงิน ที่ http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 

การลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

ค่าลงทะเบียน 4,500  บาทต่อคน 5,000  บาทต่อคน 

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 70 คนๆ ละ 4,500 บาท) 315,000 บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   จ านวนเงิน  16,200 บาท 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวนเงิน  21,100 บาท 

37,300 บาท 

http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
http://pharm.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
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2. ค่ารับรองวิทยากร 3,000 บาท 
3. ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70x80x2x3) 33,600 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน (70x350x3) 73,500 บาท 
6. ค่าวัสดุ 15,000 บาท 
7. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 170,400 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ……………………………………….  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล) 

 
 


