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โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสัชกรรม 
บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความส าเรจ็ในงานเภสัชกรรม  

(Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice) 
ระหว่างวนัที่ 7-9 ธันวาคม 2565  

ณ โรงแรม WINTREE CITY RESORT จังหวัดเชียงใหม่ 
  

 
หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การแทนท่ี 
(Disruption) ของรูปแบบใหม่ ๆ  ของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันท่ีเรียกว่า VUCA World อันมีลักษณะส าคัญคือ V-Volatility, 
U-Uncertainty, C-Complexity, และ A-Ambiguity ท าให้แต่ละองค์กรต้องตระหนักถึงความส าคัญ และให้ความสนใจกับการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรมากย่ิงขึ้น เพราะเป็นหัวใจส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานด้านบริการสุขภาพและการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหลังการระบาดของ COVID-19  

ดังนั้น การให้บริการด้านเภสัชกรรมท่ีจะถือได้ว่าเภสัชกรปฎิบัติงานได้อย่างดีมีคุณภาพน่าประทับใจแบบมืออาชีพ 
(Professional) นั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานตามบทบาทหน้าท่ีของเภสัชกรแล้ว 
จ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการท างานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งบุคลิกภาพท่ีดีและโดดเด่นมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของบุคคล (Personal branding) จากลักษณะการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กรท่ีปรากฏต่อสายตาของผู้มารับ
บริการด้วยการสื่อสารท่ีชัดเจน น่าประทับใจ และมีความเป็นมืออาชีพตามธรรมเนียมปฎิบัติท่ีเป็นสากล ย่อมส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท้ังในองค์กรและนอกองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือต่อตนเองและองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน อีกท้ังยังสะท้อนภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย โดยใน Workshop นี้จะ
เน้นการใช้หลักการประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ พร้อมแนวคิดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และการพัฒนา
บุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้าน
บุคลิกภาพของผู้คน ตลอดจนการอ่านภาษาท่าทาง (Body language) เพื่อช่วยให้สามารถรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อต้อง
สื่อสารกับผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริการทางเภสัชกรรมได้ดียิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการด้านเภสัชกรรมในยุค VUCA World  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาพร้อมแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม และพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารท่ีทรงคุณค่าส าหรับตนเอง องค์กร และผู้มารับบริการด้านเภสัชกรรม 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงานให้
มีศักยภาพในการบริการท่ีสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นมืออาชีพต่อไป 

ระยะเวลาในการจัดประชุม  
จ านวน 3 วัน ระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 2565 

สถานที่ประชุม 
ณ โรงแรม WINTREE CITY RESORT จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยากร  ประกอบด้วย  
1) ผศ.ดร.วรพรรณ ภู่มณี 
2) ภญ.วราภรณ ์ธรรมวงศา  
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3) ผศ.ดร.ภญ.มณีรัตน ์ รัตนามหัทธนะ  
รูปแบบการประชุม 

การบรรยายทฤษฎีและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และการพัฒนา
บุคลิกภาพในการสื่อสาร โดยเน้นรูปแบบการเรียนเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมและสื่อการเรียนการ
สอนหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ  
เงื่อนไขพิเศษ 

ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 16 หน่วย
กิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด 
เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1) เภสัชกรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  จ านวนจ ากัดไม่เกิน 50 คน 
 2) วิทยากร จ านวน 3 คน 
 3) คณะท างาน จ านวน 2 คน 

รวมมีผู้ร่วมในโครงการประชุมทั้งสิ้น ประมาณ 55 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ค่าลงทะเบียน  

อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 หลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

แบบ On Site 4,900 บาท 5,900 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทาง
ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา ซึ่งค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ จะเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุม 
ซึ่งค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าสื่อการสอนประกอบการบรรยายในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 

โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://pharm.kku.ac.th/ พร้อมช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่ น บัญชีเงินรายได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9  และ Upload หลักฐานการโอนเงิน ที่ 
http://pharm.kku.ac.th/  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
งบประมาณด าเนินการ 
รายรับ 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (4,900x50)          245,000 บาท 
รายจ่าย 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.1 วิทยากรภายนอก มข. บรรยายอตัรา 1,000 บาท/ชม. 

วิทยากรกลุ่มย่อยอตัรา 600 บาท/ชม. 
6,800 บาท 

http://pharm.kku.ac.th/


 

- 3 - 

1.2  วิทยากรภายใน มข. อัตรา 600 บาท/ชม. 12,600 บาท 
2. ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากร และคณะท างาน) 
 2.1 ค่าเดินทาง (จ านวน 4 คน) 

     (5,500x4) 
22,000 บาท 

 2.2 ค่าทีพ่ัก (1,800/เดี่ยว) จ านวน 4 คืน 
     (1,800x4x4) 

28,800 บาท 

3. ค่าอาหาร (ส าหรับวิทยากร ผูร้่วมประชุม และคณะท างานผู้จดังานประชมุ) 
 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อตัราคนละ 150 บาท/คน) 

     (55x150x3) 
24,750 บาท 

 3.2 ค่าอาหารกลางวัน (อัตราคนละ 350 บาท/คน) 
     (55x350x3) 

57,750 บาท 

4. ค่าวัสด ุ 2,000 บาท 
5. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (เจ้าหน้าที่) 3,000 บาท 
6. ค่าเลี้ยงประชุมทีมงานและรับรองวิทยากร   3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 160,700 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ให้สามารถน าคา่ใช้จา่ยมาถัวเฉลี่ยกันได้ 
หมายเหตุ: งบประมาณด าเนินการ ใช้หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายเงิน ดังนี้  
ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ
การด าเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อที่ 8.16, 9.5, 10.2 และ ข้อที่ 22 และ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การจ่าย เบิกจ่ายไม่เกิน 10% ของโครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจกระตุ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถ

น าความรู้ไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการของหน่วยงานในองค์กรต่อไป                  

                               
                                                                      (ผศ.ดร. มณีรตัน์  รัตนามหัทธนะ) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

  


