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ก าหนดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่  2 

  ครั้งที่ 1    
ระหว่างวันที่  22-26  มีนาคม  2563   

ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
วันที่  22  มีนาคม  2563  เวลา  08.30-16.30 น.  
ณ ห้องราชพฤกษ์ 6  โรงแรม อวาน ีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-9.15 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตร

วิชาชพีเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล) รุ่นที่ 2   

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ผู้แทน 

09.15-9.45 น. การต่อยอดองค์ความรู้กบัความก้าวหน้าในสายงาน
ด้านการจดัการเภสัชกรรม 

ภก.วิพิน กาญจนการุณ 
 

09.45-10.30 น. - แนะน าหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรวชิาชพีเภสัชกรรม  
(การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที ่2      
- แนะน าคณาจารย ์ 

ผศ.กรแก้ว จันทภาษา 
ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10.45-12.15 น. ความคาดหวังของต่อหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

ประกาศนียบัตรวชิาชพีเภสัชกรรม  
(การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) 

ผศ.กรแก้ว จันทภาษา 
ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 น. จิตวิทยาการท างานเพื่อความส าเรจ็ 

อย่างมีความสุข 
 

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศอ์าษา 
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว  
คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดล 

14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

วันที่  23  มีนาคม  2563   
ณ ห้องประชาสโมสร 2  โรงแรม อวานี ขอนแกน่ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
16.30-17.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง “ปัญหาใน

การจดัการดา้นเภสัชกรรมในหน่วยงาน”   
(แบ่งกลุ่ม) 

วิทยากรประจ ากลุ่มย่อยที่ 1-3 
ผศ.กรแก้ว  จันทภาษา และคณะ  
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วันที่  24  มีนาคม  2563   
ณ ห้องประชาสโมสร 2  โรงแรม อวานี ขอนแกน่ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
16.30-17.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง “ปัญหาใน

การจดัการดา้นเภสัชกรรมในหน่วยงาน”   
(แบ่งกลุ่ม) 

วิทยากรประจ ากลุ่มย่อยที่ 1-3 
ผศ.กรแก้ว  จันทภาษา  
และคณะ  

วันที่  25  มีนาคม  2563   
ณ ห้องประชาสโมสร 2  โรงแรม อวานี ขอนแกน่ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
16.30-17.30 น. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง “ปัญหาใน

การจดัการดา้นเภสัชกรรมในหน่วยงาน”   
(แบ่งกลุ่ม) 

วิทยากรประจ ากลุ่มย่อยที่ 1-3 
ผศ.กรแก้ว  จันทภาษา  
และคณะ  

วันที่  26  มีนาคม  2563   
ณ ห้องราชพฤกษ์ 6  โรงแรม อวาน ีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

08.30 – 16.30 น. 
 

ภาคบรรยาย 
- Lean Management ในการจัดการทาง 
เภสัชกรรม   

รศ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกทา่นควรเตรียม Notebook หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชก้ารสืบค้นข้อมูล และน าเสนอ

ปัญหาการจัดการเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง 
2. ผู้เข้ารับการอบรมทุกทา่นต้องส่งปัญหาการจดัการเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง (ตามรูปแบบด้านล่าง) จ านวน 

3-5 หน้า  ให้กับ  
ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภาษา  ที่ email: korcha@kku.ac.th  ภายในวนัที่  1 มีนาคม  2563   เพื่อน าไปจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ   โดย ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภาษา จะแจ้ง email และเบอร์โทรศัพท์มือถือของ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2563    
 

รายละเอียดของโครงการ 
1. ลักษณะและความส าคัญของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหา 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
5. เอกสารอ้างอิง 
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ก าหนดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่  2  

ครั้งที่ 2 
 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วันที่  27 - 30 เมษายน  2563   
ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
16.30-17.30 น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาใน

การจดัการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง 
ล าดับที่ ............................. 
(การน าเสนอคนละ 15 นาที โดยผูท้รงคุณวุฒิวิ
พากย ์10 นาที)  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิวพิากย ์ 
ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภาษา  
และคณะ 
 

 
ก าหนดการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่  2  

ครั้งที่ 3  
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วันที่  8-11 มิถุนายน 2563   
ณ โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 
16.30-17.30 น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาใน

การจดัการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง 
ล าดับที่ ............................. 
(การน าเสนอคนละ 15 นาที  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิวพิากย ์10 นาที)  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิวพิากย ์ 
ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภาษา และ
คณะ 
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ครั้งที่ 4 
การน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการในหน่วยงานตนเองเพื่อรับการประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) 
รุ่นที่  2   

วันที่  14-15 กรกฎาคม 2563   
ณ โรงแรมนารายณ์ กรงุเทพมหานคร 

การน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการในหน่วยงานตนเองเพื่อรับการประเมินผลจากคณาจารย์ 
โดยน าเสนอโครงการละ 25 นาที  ตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒแิละสมาชิก 15 นาที 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภาษา 
2. ผศ.ดร.ภญ.อารวีรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
3. ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ 
4. ภญ.นุชน้อย  ประภาโส 
5. ภญ.วรนัดดา  ศรีสุพรรณ 

หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการตลอดทั้งสองวัน  เพื่อร่วมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น  
เน่ืองจากการประเมินผลประกอบด้วยการน าเสนอโครงการตนเองและการมีสว่นร่วมในการซกัถามเสนอแนะข้อคิดเห็น 
14 กรกฎาคม 2563 
08.30 – 09.10 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 1 
09.10 – 09.50 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 2 
09.50 – 10.30 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 3 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.25 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 4 
11.25 – 12.05 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 5 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 6 
13.40 – 14.20 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 7 
14.20 – 15.00 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 8 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 15.55 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 10 
16.00 – 18.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมผลสรุปการประเมินผลรายบคุคล 
18.30 – 19.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒริับประทานอาหารเย็น 
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15 กรกฎาคม 2563   
08.30 – 09.10 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 11 
09.10 – 09.50 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 12 
09.50 – 10.30 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 13 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.25 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 14 
11.25 – 12.05 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 15 
12.05 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 16 
13.40 – 14.20 น. ผู้น าเสนอ คนที่ 17 
14.20 – 15.00 น. สรุปการน าเสนอ  
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 17.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมผลสรุปการประเมินผลรายบคุคล 

 
ครั้งที่ 5 

ก าหนดการศึกษาดูงาน 
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่  2   

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 
 16 กรกฎาคม 2563 
08.00 น. รถออกจาก โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังโรงพยาบาลชลบุรี 

10.00 -  12.00 น. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลชลบุรี ประเด็น หุ่นยนต์จัดยากับโอกาสในการพฒันางานเภสัชกรรม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานโครงการร้านยาร้านยาอบอุ่น โรงพยาบาลชลบุรี 
19.00 – 21.00 น. น าเสนอการศึกษาดูงาน และรับประทานอาหารเย็น 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
08.00 น. รถออกจาก โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปโรงพยาบาลศิรริาช 

09.00 -12.00 น  การจดัการระบบบริหารความเสี่ยงด้านยาของโรงพยาบาลศิรริาช 
12.00 – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -16.00 น  สรุปผลการศกึษาดูงาน 

 


