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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม  
เรื่อง การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas (BMC) ส าหรับพัฒนาการปฎิบัติงานด้านเภสัชกรรม 

(Application of Business Model Canvas (BMC) in Pharmacy Practice) 
ระหว่างวันที่  11-12  พฤศจิกายน  2564   

ผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
  

หลักการและเหตุผล 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ที่ทุกองค์กรด้านการให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องก้าวให้ทันระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้รับบริการตามนโยบาย Thailand 4.0  ดังนั้น การพัฒนาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์และมองเห็นภาพรวมขององค์กร (Visualizing) ในทิศทางเดียวกัน และสามารถน าความรู้ในขอบเขต
รับผิดชอบของตนมาใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่า (Value-added) ให้
องค์กรมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน (Competitive advantage) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่กลไกการ
ขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และนิยมใช้กันแพร่หลาย เพราะเป็นวิธีง่าย ๆ ที่
ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการและกระบวนการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการได้  รวมถึงเข้าใจคุณค่าของธุรกิจองค์กรโดยต้องวิเคราะห์หา Business model ให้กับองค์กรโรงพยาบาลหรือ
ธุรกิจร้านยาของตนเองให้ได้ การประยุกต์ใช้ BMC ส าหรับพัฒนาการปฎิบัติงานด้านเภสัชกรรมจะช่วยให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การท างานอย่าง
สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (Product) หรือ กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) รูปแบบใหม่ ๆ  ภายใต้
ทรัพยากรของธุรกิจองค์กรออกมาเป็น Mini Innovation Project ที่น าไปต่อยอดได้จริง 

วัตถุประสงค์     
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดเรื่อง BMC เข้าใจวธิีการและกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริการ 

และนวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผูร้ับบริการด้านเภสัชกรรมได ้  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจคุณค่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตวัเองจนสามารถหา Business 
model ที่เหมาะสมให้กบัองค์กรและธุรกิจของตวัเองได้ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือ BMC ในการท างานของตัวเองส าหรับพฒันาและ
สนับสนุนใหห้น่วยงานของตนเองมีศักยภาพในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม ่ๆ ต่อไป 

ระยะเวลาในการจัดประชุม  
จ านวน  2  วัน  ระหว่างวันที่   11-12  พฤศจิกายน  2564   
 

สถานที่ประชุม 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะเภสัขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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วิทยากร  ประกอบด้วย  
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัขศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัขศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร. มณีรตัน์  รัตนามหัทธนะ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 

รูปแบบการประชุม 
การบรรยายทฤษฎีและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือ BMC โดยเน้นรูปแบบการเรียนเชิง

ปฏิบัติการแบบ Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ  
 

เงื่อนไขพิเศษ 
ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับ 12 หน่วยกิต แต่

ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด 
 

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  จ านวนจ ากดัไม่เกิน 20 คน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

ค่าลงทะเบียน  
1. อัตราค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2564 
แบบออนไลน์ 3,900 บาท 4,400 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทาง
ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา ซึ่งค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ จะเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุม 
ซึ่งค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าสื่อการสอนประกอบการบรรยายในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 

โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://pharm.kku.ac.th/ พร้อมช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9  และ Upload หลักฐานการโอนเงิน ที่ 
http://pharm.kku.ac.th/  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

http://pharm.kku.ac.th/
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งบประมาณด าเนินการ 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 20 คนๆ ละ 3,900 บาท)   78,000 บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
 1.1  วิทยากรภายนอกมข. อัตรา 1,000 บาท/ชม. 1,500 บาท 
 1.2  วิทยากรภายในมข.  อัตรา  600 บาท/ชม. 
 1.3  วิทยากรกลุ่มย่อย    อตัรา 600 บาท/ชม. 

14,400 บาท 

2. ค่าอาหาร   
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (10x100x2x2) 4,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน      (10x200x2) 4,000 บาท 

3. ค่าวัสด ุ 6,000 บาท 
4. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 31,900 บาท 
                                     ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จา่ยมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจกระตุ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถ

น าความรู้ไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการของหน่วยงานในองค์กรต่อไป   
การ.......                                            

                                                                         
                                                                      (ผศ.ดร. มณีรตัน์  รัตนามหัทธนะ) 
                                                 ผู้เสนอโครงการ.


