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ก ำหนดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเภสัชกรรม ครั้งที่ 27/2563 
เร่ือง “ศิลปะกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง  (The Art of Transformational Leadership) รุ่นที่ 3” 

ระหว่ำงวันที่  8 - 12 มิถุนำยน  2563 
ณ ห้อง cockpit meeting room โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหำนคร 

 
วัน/เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร 

จันทร์, 8 มิถุนำยน 2563 
08.00 – 08.45 ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 กล่าวเปิดงาน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน 
09.00 – 10.00 กิจกรรมกลุ่ม 

 
o ภก.สมชาย ศรานุรักษ์   

Regional Sales Trainer, Asia Pacific  
บริษัทเบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

10.00 – 10.30 Leadership: Adoption or Option o ภก.สมชาย ศรานุรักษ์  
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 Leadership: Adoption or Option (ต่อ) o ภก.สมชาย ศรานุรักษ์   
12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 อภิปรำย 

Good Governance and Growth Mindset in Practice 
o ภก.สมชาย ศรานุรักษ์   
o ภญ.พัชรี ศรานุรักษ์  
     หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางบ่อ 

อังคำร, 9 มิถุนำยน 2563  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30  
 
 

การจัดการการเปล่ียนแปลง: แนวคิดทฤษฎีส าคัญ 
 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ 
จ ากัด 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 
 

การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และการเจรจา
ต่อรอง: แนวคิดทฤษฎีส าคัญ 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
 

12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 
 

อภิปรำย 
กรณีศึกษา 

 
 

o ผศ. (พิเศษ) ภญ. นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้า
กลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

o รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์   

15.00 – 16.30 
 

ฝึกปฏิบัติ  (แบ่งกลุ่ม) 
การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการความขัดแย้ง และการ
เจรจาต่อรอง 
 

o ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร 
    ผู้จัดการทั่วไป บริษัทไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์   
    คอนเซ้าท์แทนซี่ จ ากัด 
o รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

พุธ, 10 มิถุนำยน 2563 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30  Stakeholders Analysis ส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง o  รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
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วัน/เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร 
10.45 – 12.15 การใช้ Force-field analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 

ส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 

o   ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.15 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30  ฝึกปฏิบัติ  (แบ่งกลุ่ม) 

การจัดท า Stakeholder Analysis และ Force-field 
analysis 

o รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พฤหัส, 11 มิถุนำยน 2563 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 10.30 
 
 

การส่ือสารเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการ 
ด าเนินงาน กระตุ้นและจูงใจการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน  
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 กระตุ้นและจูงใจการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน 
(ต่อ) 
o การออกแบบการส่ือสาร (Communication) และ

รณรงค์ทางสังคม (Social Campaign) เพื่อการ
เปล่ียนแปลง 

o ฝึกปฏิบัติการสื่อสาร 

o ภก. ภาณุโชติ ทองยัง 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 อภิปรำย 

A Leader: Past Present and Future 
 

o ภญ. ประภัสสร คณะรัฐ  
รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  

o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
o รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14.30 – 15.30 Leadership Competency Model o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
15.30 – 16.30  ฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม/เดี่ยว) 

วางแผนพัฒนาความเป็นผู้น าของตนเอง 
 

o รศ. ดร. ภญ. นุศราพร เกษสมบูรณ ์
o ผศ. ดร. ภญ. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศุกร์, 12 มิถุนำยน 2563 
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 10.30 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น o นพวรรณ โพสพสวัสดิ์ และคณะ 

โค้ช/กระบวนกรนพลักษณ์ 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (ต่อ) o นพวรรณ โพสพสวัสดิ์ และคณะ 

โค้ช/กระบวนกรนพลักษณ์ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 นพลักษณ์ เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (ต่อ) o นพวรรณ โพสพสวัสดิ์ และคณะ 

โค้ช/กระบวนกรนพลักษณ์ 
หมายเหตุ – ก าหนดการ และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้, บริการอาหารว่างช่วงบ่ายในห้องประชุม 
 

เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร และ 
เพ่ือกำรนับหน่วยกิตสะสม ขอให้ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมให้ครบทุกหัวข้อ 


