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 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) 

รุ่นที่ ๓  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาเภสัชกรรม 

................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรมและการด าเนินงานในระบบสุขภาพ  จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การ
บริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อ
รองรับต าแหน่งหัวหน้างานและต าแหน่งด้านการบริหารในอนาคต  เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้
ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป  ซึ่งโครงการนี้ได้ปฏิบัติตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ข้อ ๒ (๒) 
การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการประชุม การจัดสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้น
ไม่เกินสิบห้าวัน หรือด าเนินการอื่นใดในลักษณะท านองเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                  

 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ความคดิเชิงระบบ การจดัการ

การเงิน การคลังสาธารณสุข ภาวะผู้น า การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจดัการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน  การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบรกิารเภสัชกรรม  และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่ส าคัญ  เป็น
ต้น  โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดท าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศกึษาในสถานการณ์จริงของ
หน่วยงานตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานตา่ง ๆ ที่มีบริบท และระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวชิาการต่อไป                                                                                                                                                               

 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม เป็นเภสัชกรที่มีคุณสมบัติอยา่งใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน 
๓.๒  มีประสบการณ์ในการท างานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร 
 

๔. การประเมินผล  ประกอบด้วยผลการประเมินคะแนนภาคทฤษฎีและการจดัท าโครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงาน
ตนเอง 
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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 
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โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเองนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเสนอถึงปัญหาในหน่วยงานตนเองในเรื่อง

หนึ่งเรื่องใด  และจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการทางเภสัชกรรม  ซึ่งใช้เวลาท างาน
ในหน่วยงานของตน (ช่วงที่ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน  และน าเสนอ)  โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะท าการ
สืบค้น และรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการวางแผนแนวทางการด าเนินงาน รวมจนถึงแนวทางในการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนครบกิจกรรมของหลักสูตรและได้รับการประเมินผลผ่าน  จะได้รับใบประกาศนียบัตร
จากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม   ตลอดจนมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.๑ (ท าวิทยานิพนธ์
จ านวน ๓๖ หน่วยกิตเท่านั้น)    

 

๖.  จ านวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๒๐-๒๕ คน 
 
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข และ ชมรมเภสัชกร
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  
 

๘. ค่าลงทะเบียน  ๔๐,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จา่ยตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี การศกึษาดูงาน ค่าใช้จา่ยนี้ ประกอบดว้ย 
เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการหลักสูตร ซึ่งไมร่วม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกดั 
 

๙. การรับสมัคร ผูส้มัครแจ้งชื่อผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol  
 

๑๐. การช าระค่าลงทะเบียน จ านวนเงินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผา่นระบบ QR Code  

 
และ Upload หลักฐานการโอนเงินได้ในระบบลงทะเบียนได้ ตามข้ันตอนดังนี้ 
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 วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ที่ต้องมี 

๑ คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ” - วันที่ และ เวลาโอน 
๒ ค้นหาช่ือของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน” - จ านวนเงนิที่โอน 

๓ กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง  
๔ เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File”(ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมี

ขนาดไม่เกิน 2 MB) 
ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฏชัดเจนในเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือความถูกต้องและสะดวกในการตรวจสอบ 

 

๑๑. งบประมาณด าเนินการ 
       ๑๑.๑ ประมาณการรายรับ  จากคา่ลงทะเบียน (จ านวน ๒๕-๓๐ คนๆละ ๔๐,๐๐๐.-บาท)   ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๑.๒ ประมาณการรายจ่าย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
จ านวนเงิน ๘๗๔,๕๐๐ บาท  โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดังนี ้

๑. รายรับ 
ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ๓๐x๔๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. รายจ่าย 
๒.๑) วันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ On site ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น  
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 
  -  การปฐมนิเทศหลักสูตร 
  -  ความส าคัญของการพัฒนาให้เภสัชกรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารในยุค 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) 

   

-ค่าเดินทางไปราชการ 
 ค่าเดินทาง 
 ค่าท่ีพัก   

 
(๑x๖,๐๐๐) 
(๑x๑,๕๐๐x๒) 

 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
บาท 
บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
 วิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
 วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
๖๐๐x๓x๒ 
๑,๐๐๐x๑x๖ 

 
๓,๖๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
บาท 
บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐x๑๘๐x๒x๒ ๒๑,๖๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐x๓๕๐x๒ ๒๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ  ๙,๐๐๐ บาท 
๒.๒) ค่าลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
เภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล  Supply Chain Management  
วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๔ (onsite) ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น 

๒๕x๔,๙๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ บาท 

๒.๓) ค่าลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิดเชิงระบบในการจัดการทาง
เภสัชกรรม  (Systems Thinking in Pharmacy Management)  

๒๕x๔,๙๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ 
 

บาท 



7 
วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (onsite) ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
๒.๔) ภาคปฏิบัติการ (online)      
กิจกรรมช่วงที่ ๒ วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ (online) ภาคปฏิบัติการ-การน าเสนอโครงการ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่านคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
โครงการแต่ละโครงการ  
(ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน) 

๒๕x๕x๑๐๐ 
 

๑๒,๕๐๐ บาท 

๒.๕) ค่าลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทาง
เภสัชกรรม 
วันที่ ๒๘ – ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔ (onsite) ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

๒๕x๔,๙๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ 
 

บาท 

๒.๖) กิจกรรมช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔- (onsite) ณ 
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด 
 ภาคปฏิบัติการ 
-  ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่าน
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่ละโครงการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน) 

 
 
 
๒๕x๕x๑๐๐ 

 

 
 
 
๑๒,๕๐๐ 

 
 
 
บาท 

๒.๗) การศึกษาดูงาน วันที ่๒๗-๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ (onsite) 
 ณ กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด (โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลของรัฐบาล) -
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อน าแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

   

-ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน ๔ คน 
 ค่าเดินทาง  
 ค่าท่ีพัก ห้องพักเดี่ยว อัตรา ๑,๕๐๐ บาท 

 
๔x๔,๐๐๐ 
๔X๑,๕๐๐X๔ 

 
๑๖,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

 
บาท 
บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๘x๑๘๐x๒x๒ ๒๐,๑๖๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๒๘x๓๕๐x๒ ๑๙,๖๐๐ บาท 
-ค่าอาหารเย็น ๒๘x๓๕๐x๑ ๙,๘๐๐ บาท 
-ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ศึกษาดูงาน  จ านวน ๒ หน่วยงาน  ๓,๐๐๐ บาท 
-ค่าของที่ระลึก จ านวน ๒ หน่วยงาน  ๓,๐๐๐ บาท 
๒.๘) วันที่ ๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (onsite) 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
ภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม “ศิลปะการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง” 

   

-ค่าเดินทางไปราชการ 
 ค่าเดินทาง  
 ค่าท่ีพัก ห้องพักเดี่ยว อัตรา ๑,๘๐๐ บาท 
 ค่าท่ีพัก ห้องพักคู่ อัตรา ๑,๘๐๐ บาท  

 
๕x๔,๐๐๐ 
๓x๑,๘๐๐x๔ 
๑x๑,๘๐๐x๔ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๑,๐๐๐ 
๗,๒๐๐ 

 
บาท 
บาท 
บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
 วิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
 วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
 

 
๑๐,๘๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 

 
บาท 
บาท 
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-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐x๑๘๐x๒x๔ ๔๓,๒๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐x๓๕๐x๔ ๔๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.๙) วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (onsite) 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
- การน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ฉบับสมบูรณ์  เพื่อรับ
การประเมินผลจากคณาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก* 

   

-ค่าเดินทางไปราชการ 
 ค่าเดินทาง  
 ค่าท่ีพัก ห้องพักเดี่ยว อัตรา ๑,๘๐๐ บาท 

 
๓x๔,๐๐๐ 
๓x๑,๘๐๐x๓ 

 
๑๒,๐๐๐ 
๑๖,๒๐๐ 

 
บาท 
บาท 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๓x๑๘๐x๒x๒ ๒๓,๗๖๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๓x๓๕๐x๒ ๒๓,๑๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาการน าเสนอโครงการ* 
(กรรมการพิจารณาผลงาน จ านวน ๘ คน จ านวน ๒ ห้องๆละ ๔ คน จ านวน ๒ วัน) 

๑๒x๒x๔x๑๐๐ 
๑๓x๒x๔x๑๐๐ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑๐)  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ตนเอง*  
(อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๖ คนๆละ ๕ โครงการๆละไม่เกิน ๓๐๐ บาท) 

๖x๕x๓๐๐ ๙,๐๐๐ บาท 

๒.๑๑)  ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๔ รายวิชา วิชาละ ๕,๐๐๐ บาท)  ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน ๘๗๔,๕๐๐ บาท 

ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 
หมายเหตุ* เบิกจ่ายตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 39/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น 

 

๑๑. ผลส าเร็จของการฝกึอบรมอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนครบกิจกรรมของหลักสูตร และได้รับการประเมินผลผ่าน  จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม   ตลอดจนมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.๑ (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน 
๓๖ หน่วยกิตเท่านั้น)    
 

๑๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร 
๐๘๑-๒๖๑-๘๐๙๕ หรือทาง e-mail: korcha@kku.ac.th 
 

                                                                  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรแก้ว จันทภาษา) 
ผู้เสนอโครงการ 

mailto:korcha@kku.ac.th

