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ก ำหนดกำรฝึกอบรมระยะสั้น ประกำศนียบัตรวชิำชีพเภสัชกรรม (กำรบรหิำรงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล) รุ่นที่  3 

  ครั้งที่ 1    
ระหว่ำงวันที ่ 15 - 16  มีนำคม  2564   

ณ โรงแรม อวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
วันที่  15  มีนำคม  2564  เวลำ  08.30-16.30 น.  
ณ   โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-9.15 น. กล่ำวเปิดกำรฝึกอบรมระยะสั้น ประกำศนียบัตร

วิชำชพีเภสัชกรรม (กำรบริหำรงำนเภสัชกรรม
โรงพยำบำล) รุ่นที่ 3 

คณบดีคณะเภสัชศำสตร ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น หรือ ผู้แทน 

09.15-9.45 น. ภาคบรรยาย 
- แนะน ำหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น 
ประกำศนียบัตรวชิำชพีเภสัชกรรม  
(กำรบริหำรงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำล) รุ่นที ่3    
- แนะน ำคณำจำรย ์ 

ผศ.กรแก้ว จันทภำษำ 
ประธำนหลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเภสัชกรรม 

09.45-10.30 น. Do’s and Don’ts ในกำรน ำเสนออย่ำงทรงพลัง 
(ภำค 1) 

ผศ.มณีรัตน ์รัตนำมหัทธนะ 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
10.45-12.15 น. Do’s and Don’ts ในกำรน ำเสนออย่ำงทรงพลัง 

(ภำค 2) 
ผศ.มณีรัตน ์รัตนำมหัทธนะ 

12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-14.30 น. จิตวิทยำกำรท ำงำนเพื่อควำมส ำเรจ็ 

อย่ำงมีควำมสุข 
 

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศอ์ำษำ 
หัวหน้ำภำควิชำอนำมัยครอบครัว  
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล 

14.30-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
15.00 -16.30 น. จิตวิทยำกำรท ำงำนเพื่อควำมส ำเรจ็ 

อย่ำงมีควำมสุข 
 

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศอ์ำษำ 
หัวหน้ำภำควิชำอนำมัยครอบครัว  
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล 
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17.00-19.00 น กำรน ำเสนอโครงร่ำงกำรพัฒนำ เพื่อแก้ไขปัญหำ

ในกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมของหน่วยงำนตนเอง  
ผศ.กรแก้ว  จันทภำษำ (และคณะประกอบด้วย) 

ผศ.อำรวีรรณ  เชี่ยวชำญวัฒนำ 
รศ.นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
ผศ.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์ 
ผศ.มณีรัตน ์ รตันำมหัทธนะ 

วันที่  16  มีนำคม  2564   
ณ  โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน  

9.00 – 10.30 น. ภาคบรรยาย 
- งานวจิัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยแบบผสมผสาน 
กับการพัฒนางานเภสัชกรรม 
- เขียน concept paper อย่างไรให้โดน........ 

ผศ.กรแก้ว จันทภำษำ 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
10.45 -12.15 น. ภาคบรรยาย 

- งานวจิัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยแบบผสมผสาน 
กับการพัฒนางานเภสัชกรรม 
- เขียน concept paper อย่างไรให้โดน........ 

ผศ.กรแก้ว จันทภำษำ 

12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 14.30 น. ภาคบรรยาย 

- ประเด็นส ำคัญในกำรวจิัยเชิงปริมำณ: รูปแบบ
กำรวิจัย กรอบแนวคิด  ตัวแปร กลุ่มตัวอยำ่ง 
เครื่องมือแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ 

รศ.อำรีวรรณ  เชี่ยวชำญวัฒนำ 

14.30-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
15.00 – 16.30 น. ภาคบรรยาย 

- ประเด็นส ำคัญในกำรวจิัยเชิงปริมำณ: รูปแบบ
กำรวิจัย กรอบแนวคิด  ตัวแปร กลุ่มตัวอยำ่ง 
เครื่องมือแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
สถิติ (ต่อ) 

รศ.อำรีวรรณ  เชี่ยวชำญวัฒนำ 

17.00-19.00 น กำรน ำเสนอโครงร่ำงกำรพัฒนำ เพื่อแก้ไขปัญหำ
ในกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมของหน่วยงำนตนเอง  

ผศ.กรแก้ว  จันทภำษำ (และคณะประกอบด้วย) 

ผศ.อำรวีรรณ  เชี่ยวชำญวัฒนำ 
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รศ.นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
ผศ.วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์ 
ผศ.มณีรัตน ์ รตันำมหัทธนะ 

 
หมายเหตุ   

1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกทำ่นควรเตรียม Notebook หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชก้ำรสืบค้นข้อมูล และน ำเสนอ
ปัญหำกำรจัดกำรเภสัชกรรมของหน่วยงำนตนเอง 

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกทำ่นต้องส่งปัญหำกำรจดักำรเภสัชกรรมของหน่วยงำนตนเอง (ตำมรูปแบบด้ำนล่ำง) จ ำนวน 
3-5 หน้ำ  ให้กับ  
ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภำษำ  ที่ email: korcha@kku.ac.th  ภำยในวนัที่ 25 กุมภำพันธ ์2564   เพื่อน ำไป
จัดอำจำรยท์ี่ปรึกษำของโครงกำร   โดย ผศ.ดร.ภญ.กรแก้ว  จันทภำษำ จะแจ้ง email และเบอร์โทรศัพท์มอืถือ
ของอำจำรย์ที่ปรกึษำใหผู้้เข้ำรับกำรอบรมทรำบภำยในวันที่  1 มีนำคม  2564    
 

รายละเอียดของโครงการ 
1. ลักษณะและควำมส ำคัญของปัญหำ 
2. วัตถุประสงค์ 
3. วิธีด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
5. เอกสำรอ้ำงอิง 
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๕. กิจกรรมในการฝึกอบรม จดัการฝึกอบรม ๒ แบบ คือ ๑) แบบ online ๒) แบบ on site และการจดักิจกรรมแบบ Social 
Distancing ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และโรงแรมในตา่งจังหวัด ซึ่งโรงแรมที่จดัจะต้องได้ผ่านรับรองมาตรฐานความสะอาด 
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-2019 โดยมีก าหนดการตั้งแตว่ันที่ ๑๕  มนีาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ดงันี ้

คร้ัง
ที ่

วันเวลา  สถานที่ รูปแบบการ
เรียนการสอน 

กิจกรรม  ผลลัพธ ์

๑ วันที่ ๑๕ – ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
(๒ วัน) 

On site  
ณ โรงแรม 
อวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์  จังหวัด
ขอนแก่น 

ภาคบรรยาย 
 
  -  ความส าคัญของการพัฒนาให้เภสัชกรให้มี
องค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารในยุค 4.0 
โดย ผศ.กรแก้ว จันทภาษา และ รศ.อารีวรรณ 
เชียวชาญวัฒนา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 - Powerful professional presentation โดย 
ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 - การท างานอย่างมีความสุข โดย ผศ.ชัยวัฒน์  
วงศ์อาษา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของหลักสูตร  
มีทักษะในการน าเสนอแบบมือ
อาชีพ และท างานอย่างมีความสุข 

 
 

๒ วันที่ ๑๗ – ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
(๓ วัน) 
 

On site  
ณ โรงแรม 
อวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์  จังหวัด
ขอนแก่น 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาล  

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้
เก่ียวกับประเด็นที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการในการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดย
การสอบแบบ Take Home 
Examination 

๓ วันที่ ๒๙ – ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
(๓ วัน) 
 

On site  
โรงแรมนารายณ์
กรุงเทพมหานคร 

 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิด
เชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม  
(Systems Thinking in Pharmacy 
Management) 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้การคิด
เชิงระบบในการจัดการทางเภสัช
กรรม   

๔ วันที่ ๑ เมษายน – 
๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 

On line ภาคปฏิบัติการ 
  -  โครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการใน
หน่วยงานตนเอง ผ่านคณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่ละโครงการ 
โดยรายละเอียดกิจกรรมช่วงที่ ๑ (๑ – ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี ้
-  สัปดาห์ท่ี ๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเสนอหลักการ 
เหตุผล แนวคิดหลักของโครงการ ฯ เพื่อรับ
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ  

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 
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-  สัปดาห์ท่ี ๒ ผู้เข้าฝึกอบรมน าค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ มาปรับปรุงโครงการ ฯ และ
น าเสนอเพื่อรับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ  
-  สัปดาห์ท่ี ๓ ผู้เข้าฝึกอบรมจดัท ารายละเอียด
เอกสารแนวคิดของโครงการ ฯ เพื่อรับค าแนะน า 
แก้ไข จากผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ  
-  สัปดาห์ท่ี ๔ ผู้เข้าฝึกอบรมแก้ไขปรับปรุง
เอกสารแนวคิดของโครงการ ฯ และจัดเตรียม
เป็น power-point เพื่อน าเสนอในกิจกรรมช่วง
ที่ ๒ (๔ – ๕ พ.ค. ๒๕๖๔) โดยน าเสนอแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เพื่อรับค าแนะน าก่อนน าเสนอ
จริง 
   หมายเหตุ  สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แต่ละคร้ังอย่าง
น้อย ๑ ชั่วโมง  โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวก
ทั้งสองฝ่าย 

๕ วันที่ ๘ – ๙  
เมษายน ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
(๒ วัน) 

On line กิจกรรมช่วงที่ ๒ (๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔)  
ภาคปฏิบัติการ 
-  ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่าน
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่
ละโครงการ 
-  หลังจากการน าเสนอในเวทีแล้ว  ผู้เข้า
ฝึกอบรมน าข้อเสนอแนะจากการน าเสนอ
ทั้งหมดมาปรับปรุง แก้ไข ภายใต้การดูแลให้
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ ฯ 
อย่างต่อเนื่อง  โดยนัดหมายตามเวลาท่ีสะดวก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
concept paper ของโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

๖ วันที่ ๒๘ – ๓๐  
เมษายน ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
(๓ วัน) 

 
โรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมหัวข้อ
ปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม 
 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้
เก่ียวกับหัวข้อปัจจุบันในการ
จัดการทางเภสัชกรรม 
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วม
การประเมินผลโดยการสอบแบบ 
Take Home Examination 

๗ วันที่ ๒๕ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(๒ วัน) 

On site  
โรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 
หรือต่างจังหวัด 

 

กิจกรรมช่วงที่ ๓ (๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๔)  
ภาคปฏิบัติการ 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
concept paper ของโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 
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-  ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่าน
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่
ละโครงการ 
-  หลังจากการน าเสนอในเวทีแล้ว  ผู้เข้า
ฝึกอบรมน าข้อเสนอแนะจากการน าเสนอ
ทั้งหมดมาปรับปรุง แก้ไข ภายใต้การดูแลให้
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ ฯ 
อย่างต่อเนื่อง  โดยนัดหมายตามเวลาท่ีสะดวก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  

๘ วันที่ ๒๗ – ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(๒ วัน) 

On site   การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพ       
เพื่อน าแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีแนวคิดในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

๙ วันที่ ๘ – ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
(๔ วัน) 

On site  
โรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม 
“ศิลปะการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง” 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้
เก่ียวกับการเป็นผู้น า  ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมต้องเข้าร่วมการ
ประเมินผลโดยการสอบแบบ 
Take Home Examination 

๑๐ วันที่ ๘ – ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(๒ วัน) 

On site  
โรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ฉบับสมบูรณ์  
เพ่ือรับการประเมินผลจากคณาจารย์  
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเองที่มีคุณภาพ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

๑๑ วันที่ ๑๐ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 สรุปผลการด าเนินงาน แจ้งผลไปยัง 
สภาเภสัชกรรม และด าเนินการอ่ืนๆในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับผลประเมิน ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรจากฝ่ายจัดการ
ฝึกอบรมและจากสภาเภสัชกรรม 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
Optional  

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานต่างประเทศท่ีมี
ศักยภาพ        

ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการบริการ
เภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาล และร้านยา
ต่างประเทศ 


