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โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)  
รุ่นที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 

โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาเภสัชกรรม 
................................................ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของ
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและการด าเนินงานในระบบสุขภาพ  จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์
จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับต าแหน่งหัวหน้างานและต าแหน่งด้านการบริหารในอนาคต  เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว
สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการการเงิน การ

คลังสาธารณสุข ภาวะผู้น า การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการห่วง

โซ่อุปทาน  การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม  และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่ส าคัญ  

เป็นต้น  โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดท าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในสถานการณ์

จริงของหน่วยงานตนเอง  ตลอดจนการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง  

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
เป็นเภสัชกรที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังตอ่ไปน้ี 

3.1  เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน 

3.2  มีประสบการณ์ในการท างานเภสัชกรรม ไมน่้อยกว่า 10 ปี 

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร 

 

4. การประเมินผล  ประกอบด้วยผลการประเมินคะแนนภาคทฤษฎีและการจดัท าโครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 
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5. กิจกรรมในการฝึกอบรม 
กิจกรรมตลอดหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมจ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

คร้ังที ่ วันเวลา  สถานที่ กิจกรรม ผลลัพธ ์
1 วันที่ 21  เมษายน  2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

ภาคบรรยาย 
  - ความส าคัญของการพัฒนาให้เภสัชกรให้มี
องค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารในยุค 4.0 
  - ทฤษฎีการวิจัยผสมผสานกับการประยุกต์ใช้
ในการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการในหน่วยงาน 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้ในการ
วิจัย เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษาในหนว่ยงานตนเอง 

 วันที่ 22-26  เมษายน  2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม  
“หัวข้อปัจจุบันในการจดัการทาง 
เภสัชกรรม” 
 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้
เก่ียวกับประเด็นที่ส าคัญในการ
บริหาร  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดย
การสอบแบบ Take Home 
Examination 

 วันที่ 22-26  เมษายน  2562 
เวลา 16.30 – 19.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

ภาคปฏิบัติการ 
  -  แนวคิดเบื้องต้นของโครงการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
concept paper ของโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

2 วันที่ 21-22  พฤษภาคม  2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

ภาคปฏิบัติการ 
  -  น าเสนอร่างโครงการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง  เพื่อรับกา
รวิพากย์จากคณาจารย์ 

ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอร่าง
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
ในหน่วยงานตนเอง  และน าข้อ
วิพากษ์ไปปรับปรุงโครงร่างของ
โครงการ ฯ 

3 วันที่ 3-7  มิถุนายน  2562 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม  
“ศิลปะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 
 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้
เก่ียวกับการเป็นผู้น า  ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมต้องเข้าร่วมการ
ประเมินผลโดยการสอบแบบ 
Take Home Examination 

4 วันที่ 11-12  กรกฎาคม  2562 
TBA 

การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพ       
เพื่อน าแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีแนวคิดในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
ในหน่วยงานตนเอง 

5 วันที่ 25-26  กรกฎาคม  2562 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  
หรือ คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาคปฏิบัติการ 
  -  น าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการในหน่วยงานตนเอง  เพื่อรับการ
ประเมินผลจากคณาจารย์ 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
ในหน่วยงานตนเองที่มีคุณภาพ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเองนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเสนอถึงปัญหาในหน่วยงานตนเอง
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  และจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการทางเภสัชกรรม  ซึ่ง
ใช้เวลาท างานในหน่วยงานของตน (ช่วงที่ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน  และน าเสนอ)  โดยผู้
เข้าฝึกอบรมจะท าการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการวางแผนแนวทางการด าเนินงาน 
รวมจนถึงแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน  ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนครบกิจกรรมของหลักสูตรและได้รับการประเมินผลผ่าน  จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม   ตลอดจนมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่องในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัช
กรรม) แผน ก.1 (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิตเท่านั้น)    

 

5.  จ านวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  10 คน 
 

6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข และ ชมรม
เภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  
 

7. ค่าลงทะเบียน  40,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน คา่ใช้จ่ายนี้ ประกอบดว้ย 
เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการหลักสูตร ซึ่งไมร่วม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เข้าอบรมต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด 
 

8. การรับสมัคร ผู้สมัครแจ้งชื่อผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น https://pharmoffice.kku.ac.th  
 

9. การช าระค่าลงทะเบียน จ ำนวนเงินคนละ 40,000 บำท โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรไทยพำณิชย ์สำขำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ชือ่บัญชี เงินรำยได้มหำวทิยำลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศำสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 

กำรแสดงหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียน สำมำรถ Upload หลักฐำนกำรโอนเงินได้ในระบบลงทะเบียนได้ ตำม
ขั้นตอนดังนี้ 
 วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ที่ต้องม ี
1 คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ” - วันที่ และ เวลาโอน 
2 ค้นหาช่ือของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน” - จ านวนเงนิที่โอน 

3 กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง - เลขที่บัญชี 551-3-02652-9  

4 เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File”(ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมี
ขนาดไม่เกิน 2 MB) 

ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฏชัดเจนในเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือความถูกต้องและสะดวกในการตรวจสอบ 
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10. งบประมาณด าเนินการ จำกเงินรำยไดค้ณะเภสัชศำสตร ์ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวนเงิน 360,590 บำท  

1. รายรับ 
ประมำณกำรรำยรับจำกค่ำลงทะเบียน 10x40,000 400,000 บำท 
2. รายจ่าย 
1) ค่ำลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม  
“หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม “ศิลปะการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง” 

10x7,000x2 140,000 บำท 

2) ค่ำใช้จำ่ยกิจกรรมแนะน ำและเตรียมควำมพรอ้ม 
วันที่  21  เมษายน  2562 
  - ค่ำเดินทำงอำจำรย ์จ ำนวน 3 คน 
  - ค่ำที่พักอำจำรย์ จ ำนวน 3 คน 
  - ค่ำอำหำรว่ำง/คำ่อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 13 คน 
  - ค่ำใช้ห้องประชุม  (1 วัน) 

 
 

4,500x3 
1,400x3 
650x13 
5,000x1 

 
 

13,500 
4,200 
8,450 
5,000 

 
 

บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

3) ค่าใช้จา่ยการน าเสนอเค้าโครงของโครงการแกไ้ขปัญหา 
ตามกรณีศึกษาของหน่วยงานตนเอง  
วันที่ 21-22 พฤษภาคม  2562 
  - ค่ำเดินทำงอำจำรย ์จ ำนวน 3 คน 
  - ค่ำที่พักอำจำรย์ จ ำนวน  3 คน 
  - ค่ำอำหำรว่ำง/คำ่อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 12 คน 
  - ค่ำใช้ห้องประชุม  (2 วัน) 
  จ ำนวนอำจำรย์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจ ำนวน
นักศึกษำที่ลงทะเบียน 

 
 
 

4,500x3 
1,400x3x2 
650x13x2 
5,000x2 

 
 
 

13,500 
8,400 
16,900 
10,000 

 
 
 

บำท 
บำท 
บำท 
บำท 

4) ค่ำตอบแทนวิทยำกรในกำรศึกษำดูงำน (จ านวน 4 คน) 4,000x4 16,000 บำท 
5) ค่ำใช้จำ่ยของคณำจำรย์ในกำรน ำนักศึกษำไปศึกษำ 
ดูงำน (จ านวน 3 คน) 
  - ค่ำเดินทำงอำจำรย ์จ ำนวน 3 คน 
  - ค่ำที่พักอำจำรย์ จ ำนวน 3 คน 
  - ค่ำเบ้ียเลี้ยง 

 
 

7,000x3 
1,400x3x2 
240x3x2 

 
 

21,000 
8,400 
1,440 

 
 

บำท 
บำท 
บำท 

6) ค่าใช้จา่ยการน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาฉบับสมบูรณ์ 
ตามกรณีศึกษาของหน่วยงานตนเอง  
วันที่  25-26 กรกฎาคม  2562 
- ค่ำเดินทำงอำจำรย์ จ ำนวน 3 คน 
- ค่ำที่พักอำจำรย ์จ ำนวน 3 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำง/คำ่อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 12 คน 
- ค่ำใช้ห้องประชุม  (2 วนั) 
  จ ำนวนอำจำรย์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจ ำนวน
นักศึกษำที่ลงทะเบียน 

 
 
 

4,500x3 
1,400x3x2 
650x13x2 
5,000x2 

 
 
 

13,500 
8,400 
16,900 
10,000 

 
 
 

บำท 
บำท 
บำท 

 บำท 

7) ค่ำตอบแทนคณำจำรย์ในประเมินผลโครงกำรกรณีศึกษำ 
(จ านวน 10 คน) 

(3,000x10) 30,000 บำท 

8) ค่ำใช้จำ่ยในกำรมอบใบประกำศนียบัตรของคณะเภสัช
ศำสตร์และสภำเภสัชกรรม (จ านวน 10 คน) 

(1,000x10) 10,000 บำท 
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9) ค่ำวัสด ุ  5,000  บำท 
 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 360,590 บำท 

ทั้งนี้ให้สำมำรถน ำคำ่ใช้จำ่ยมำถัวเฉลี่ยกันได้  
 
11. ผลส าเร็จของการฝึกอบรมอบรม 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนครบกิจกรรมของหลักสูตร และได้รับการประเมินผลผ่าน  จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม   ตลอดจนมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับ
การศึกษาต่อเน่ืองในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้าน 
เภสัชกรรม) แผน ก.1 (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิตเท่านั้น)    
 
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     เบอร์โทร 081 261 8095 หรือทาง e-mail: korcha@kku.ac.th 
 
 
 

  
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กรแก้ว จันทภาษา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 


