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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 
เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (The Art of Transformational Leadership)” 

ระหว่างวันที่  3 - 7 มิถุนายน  2562 
ณ  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่หลากหลาย เช่น บทบาทของ

งานเภสัชกรรมเดิมที่ให้ความส าคัญกับตัวยา (product – focus) สู่การเพิ่มความส าคัญในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยา 
(patient – focus) การเปลี่ยนแปลงในระบบการท างานที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในการบริการและการจัดการ  การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ และกฎระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มีผลต่อการให้บริการเภสัชกรรม เช่น ทักษะ ความสามารถ และปริมาณของ
ก าลังคนด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่พฤติกรรมผู้ป่วย เป็นต้น 

การที่จะพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยที่รุมล้อมได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าในวิชาชีพ ตลอดจนถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นผู้น าร่วม (shared leadership) ซึ่งไม่ใช่
เพียงการพึ่งพาผู้น าที่เปรียบเสมือนฮีโร่คนใดคนหน่ึงเท่านั้น  

“ความเป็นผู้น า” เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลา เพื่อการบ่มเพาะทั้งทัศนคติ ความรู้ และทักษะที่ส าคัญ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง” จึงมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาผู้น า
ในวิชาชีพ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ สร้างทัศนคติเชิงบวก และพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่
ส าคัญต่อการเป็นผู้น าวิชาชีพในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  

1. ตระหนักถึงความส าคัญของความเป็นผู้น า เกิดแรงบันดาลใจ และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาความ
เป็นผู้น าให้กับตนเอง 

2. มีทัศนคติเชิงบวก สามารถอธิบายแนวคิดส าคัญ และพัฒนาทักษะเบื้องต้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จใน
การท างาน 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะเบ้ืองต้นเรื่อง นพลักษณ์ ในการท าความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น 
 

3. ระยะเวลาในการจัดประชุม 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  5  วัน  ระหว่างวันที่  3 - 7  มิถุนายน 2562 
 

4. สถานที่ประชุม 
ณ  โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 
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5. รูปแบบการประชุม 
1. บรรยาย และอภิปราย  
2. ฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดทักษะ 

 
6. เงื่อนไขพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่คาด
ว่าจะได้รับประมาณ 27.25 หน่วยกิต  

 
7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ  60  คน 
 
8. การลงทะเบียนและเงื่อนไข 

1.  อัตราค่าลงทะเบียน  
การลงทะเบียน ภายในวันที่  2  พฤษภาคม  2562 หลังวันที่  2 พฤษภาคม  2562 
ค่าลงทะเบียน/คน 7,000 บาท 7,250 บาท 

2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งและ 
เครื่องดื่ม   

3. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่  2  พฤษภาคม 2562 
4. การช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์ ) บัญชี เลขที่  551-3-02652-9 และเมื่อช าระ
ค่ าล งทะ เบี ยนแล้ ว  ขอ ให้ ด า เนิ น ก าร  Upload หลั กฐานการโอน เงิน  ใน ระบบลงท ะเบี ยนออน ไลน์ 
http://pharm.kku.ac.th 

5. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดย 
การโอนเงิน ผ่านระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการในระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ http://pharm.kku.ac.th เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

6. ส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วม 
ประชุมโดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด าเนินการจัดท าแบบ กจ.3 
เท่านั้น 

7. ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธจิะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
8. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได ้ทั้งนี้ โดย 

ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห ์

http://pharm.kku.ac.th/
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ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับ
บัญชา 
 
9. งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 60 คนๆ ละ 7,000 บาท) 420,000 บาท 
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใชจ้่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 -วิทยากรภายนอก 49,500 บาท 
 -วิทยากรภายใน 4,800 บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร 2,000 บาท 
3. ค่าเดินทางไปราชการ 32,000 บาท 
4. ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม (100x2x5x60) 60,000 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน (350x5x60) 105,000 บาท 
6. ค่าใช้ห้องประชุม 30,000 บาท 
7. ค่าที่พัก 26,500 บาท 
8. ค่าวัสด ุ 5,000 บาท 

 รวมทั้งสิ้น 314,800 บาท 
 **ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่น และพฒันางานได ้
 
 

 ผู้เสนอโครงการ.............................................. 
                (ดร.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์) 
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12. ก าหนดการ  
วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร 

จันทร์, 3 มิถุนายน 2562 
08.30 – 08.45 ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 กล่าวเปิดงาน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.00 – 10.30 อภิปราย 

เรียนรู้ สู่การพัฒนา (1) 
“ประสบการณ์ คือฐานของการพัฒนา” 

o ภญ. อรพินทร์ ปราโมทย์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 

o รศ. ดร. นุศราพร  เกษสมบูรณ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 อภิปราย 

เรียนรู้ สู่การพัฒนา (2) 
“ประสบการณ์ คือฐานของการพัฒนา” 

o ภญ. ประภัสสร คณะรัฐ  
รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา  

o ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30  อภิปราย 

Good Governance and Growth Mindset 
in Practice 

 

o ภก.สมชาย ศรานุรักษ์   
Regional Sales Trainer, Asia Pacific HR, Asia 
Pacific บริษัทเบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

o ภญ.พัชรี ศรานุรักษ์  
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางบ่อ 

อังคาร, 4 มิถุนายน 2562  
09.00 – 10.30  
 
 

การจัดการการเปล่ียนแปลง  
o แนวคิดทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์
แทนซี่ จ ากัด 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 
 
 

การจัดการการเปล่ียนแปลง  
o แนวคิดทฤษฎีส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์
แทนซี่ จ ากัด 

12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 
 

o กรณีศึกษาประสบการณ์การจัดการการ
เปล่ียนแปลง 
 

(แบ่งกลุ่ม) 

o ภญ. วินิดา ศรีกุศลานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

o ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์   
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.30 – 16.30 
 

o ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาการจัดการการ
เปล่ียนแปลง 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
    ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์   
    คอนเซ้าท์แทนซี่ จ ากัด 
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วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร 
พุธ, 5 มิถุนายน 2561 
09.00 – 10.30 
 
 

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และ
การเจรจาต่อรอง 
o แนวคิดทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

o ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  
องค์การเภสัชกรรม 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 
 

o แนวคิดทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เจรจาต่อรอง (ต่อ) 

 

o ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  
องค์การเภสัชกรรม 

12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30  o กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและการ

เจรจาต่อรอง 
o ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาการเจรจาต่อรอง 
 
(แบ่งกลุ่ม) 

o ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน  
องค์การเภสัชกรรม 

o ภญ. อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร 
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

พฤหัส, 6 มิถุนายน 2562 
09.00 – 10.30 
 
 

การส่ือสารเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการ 
ด าเนินงาน กระตุ้นและจูงใจการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปฏิบัติงาน  
o เรียนรู้เพื่อน เรียนรู้เรา เข้าใจงาน 

o ภก. ภาณุโชติ ทองยัง 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 
 

การส่ือสารเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการ 
ด าเนินงาน กระตุ้นและจูงใจการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 
o การออกแบบการส่ือสาร 

(Communication) และรณรงค์ทาง
สังคม (Social Campaign) เพื่อการ
เปล่ียนแปลง 

o ฝึกปฏิบัติการสื่อสาร 

o ภก. ภาณุโชติ ทองยัง 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30  การใช้ Force-field analysis ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ ส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลง: 
แนวคิด และฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
 

o   ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วัน/เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร 
ศุกร์, 8 มิถุนายน 2561 
08.30 – 10.30 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

(แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
o กระบวนกรนพลักษณ์ โดยทีมกระบวนกรนพลักษณ์ 

-คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์   
       -คุณรวิพรรณ จารทวี 
       -คุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ 
       -คุณพรกมล ชาประเสริฐกุล 
       -คุณประจักษ์  ศรีจักร 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (ต่อ) 

(แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
o กระบวนกรนพลักษณ์ โดยทีมกระบวนกรนพลักษณ์ 

-คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์   
       -คุณรวิพรรณ จารทวี 
       -คุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ 
       -คุณพรกมล ชาประเสริฐกุล 
       -คุณประจักษ์  ศรีจักร 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (ต่อ) 

(แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
o กระบวนกรนพลักษณ์ โดยทีมกระบวนกรนพลักษณ์ 

-คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์   
       -คุณรวิพรรณ จารทวี 
       -คุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ 
       -คุณพรกมล ชาประเสริฐกุล 
       -คุณประจักษ์  ศรีจักร 

หมายเหตุ – ก าหนดการ และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, บริการอาหารว่างช่วงบ่ายในห้องประชุม 
 
 

เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 
เพ่ือการนับหน่วยกิตสะสม ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมให้ครบทุกหัวข้อ 


