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๑๔. ก าหนดการกิจกรรมที่ ๑-๑๓ 
กิจกรรมที่ ๑ ระหวา่งวนัที่  ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
Onsite ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น 
วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๖   
๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยคณบดี/หรือผู้แทน 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ภาคบรรยาย 

- แนะน าหลักสูตรฝกึอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๕   
- แนะน าคณาจารย ์ 

รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 
ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เภสัชกรรม 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาคบรรยาย 
- ประเด็นส าคัญในการวจิัยเชิงปริมาณ: รูปแบบการวจิัย 
กรอบแนวคิด  ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ แบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยแบบผสมผสาน กับการ

พัฒนางานเภสัชกรรม 
รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 
คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. Powerful professional presentation ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เข้าใจผู้ป่วยอย่างที่ผู้ป่วยเป็น  รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง 

(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ท างานอย่างไรให้มีความสุข  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 

(คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

หมายเหตุ  พัก รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
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กิจกรรมที่ ๒   การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม  
                 (Systems Thinking in Pharmacy Management) 
ระหว่างวันที่  ๓-๕ เมษายน  ๒๕๖๖  
Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. • ระบบ และการคิดเชิงระบบ: 

• ความหมาย และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ ์

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. • Systems thinking tool: การสรา้ง Causal loop 
model (CLD) ในการคดิเชิงระบบ 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. Systemic question เบ้ืองต้น ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
 
 
 

 • โปรแกรม VENSIM เบ้ืองต้น เพื่อใช้ในการเขียน CLD  

• ฝึกเขียน CLD รายบุคคล 

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  
ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง 
ภญ.เปมิกา ยี่ทอง 
 
 ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.  • น าเสนอ และถามตอบ ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  
 วันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. • “ต้นแบบ” (Archetype) ในการคดิเชิงระบบ รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
 

• “ต้นแบบ” (Archetype) ในการคดิเชิงระบบ (ต่อ) รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. • ฝึกปฏิบัติการ การสรา้ง Archetype CLD  
(กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง 
ภญ.เปมิกา ยี่ทอง 

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. • ฝึกปฏิบัติการ การสรา้ง Archetype CLD (ต่อ) 
(กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลมิพงษ์ 
รศ.ดร.ภญ.นศราพร เกษสมบูรณ์ 
ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง 
ภญ.เปมิกา ยี่ทอง 
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๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  • น าเสนอ และถามตอบ ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. • วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder analysis): เพิ่ม
ความเข้าใจ เพือ่สรา้งความส าเร็จ 

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  
 

วันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. • จาก PDCA สูก่ารแก้ปัญหาโดยใช้แนวคดิ A3 Thinking ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. • จาก PDCA สูก่ารแก้ปัญหาโดยใช้แนวคดิ A3 Thinking 
(ต่อ) 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. • ฝึกปฏิบัติการ: A3 Thinking 
(กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์  
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์  
ภก.จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง 
ภญ.เปมิกา ยี่ทอง 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. น าเสนอ และถามตอบ ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ ์
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 
กิจกรรมที่ ๓   การน าเสนอโครงการ (ครั้งที่ ๑) ผ่านผู้ทรงคณุวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  เมษายน  ๒๕๖๖ 
Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่  ๒๐  เมษายน   ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ ๑ (โดยผู้
ทรงคุณวุฒภายในและภายนอก) 
โครงการที่ ๑-๕ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 
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๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง  ครัง้ที่ ๑ (โดยผู้
ทรงคุณวุฒภายในและภายนอก) 
โครงการที่ ๖-๑๐ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

วันที่  ๒๑  เมษายน   ๒๕๖๖ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง  ครัง้ที่ ๑ (โดยผู้
ทรงคุณวุฒภายในและภายนอก) 
โครงการที่ ๑๑-๑๗ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการ
จัดการดา้นเภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง  ครัง้ที่ ๑ (โดยผู้
ทรงคุณวุฒภายในและภายนอก) 
โครงการที่ ๑๗-๒๐ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. สรุปผลการน าเสนอ รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
 หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 

               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 
กิจกรรมที่ ๔   การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล  
                  (Pharmaceutical Supply Chain Management in Hospital) 
ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ 
Onsite ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันที่  ๒๔  เมษายน   ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
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๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑. Overview of supply chain management 
-   What is a supply chain? 
-   What are logistics and supply chain management? 
-   How should you view SCM? 
-   What are the key concepts? 
-   What is the pharmaceutical supply chain? 

๒. What are logistics and supply chain management? 
๓. How should you view SCM? 
๔. What are the key concepts? 
๕. What is the pharmaceutical supply chain in Thailand ? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. Value Stream Management 

     - What is lean thinking in health care? 
     - What is lean tools? 
     - How to do value stream analysis?     - What is 

lean thinking in health care? 
     - What is lean tools? 
     - How to do value stream analysis? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. Integrating Value Stream Mapping and PDCA to Improve 
the Linking Inventory Systems to Dispensing Units at 
Borabue Hospital (120 beds), Maha Sarakham Province  

-ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ 
 โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop: Value Steam Analysis (using Microsoft Visio) 
(๒ กลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์ 
 โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Forecasting of pharmaceutical demand in hospital 

     - Forecasting truisms 
     - Forecasting techniques 
     - Forecasting Errors 

 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. Pharmaceutical inventory management in hospital 
- How much to order at one time? 
- When to place an order?  

How many types of inventory control? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. Pharmaceutical supply chain system and inventory 
management tool at the Bangkok Hospital and Dusit 
Medical Services Public Company Limited (BDMS)  

-ภญ.ฐิติมา ยุตรินทร ์
 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

วันที่  ๒๖  เมษายน   ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. Application of kanban system for managing 

pharmaceutical inventory at Kao Suan Kwang Hospital (30 
beds), Khon Kaen Province: saving 0.7 Million Baht in 3 
months 

-ภญ.กุลวดี นันทะเสนา 
 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. Workshop:  Application of kanban system for managing   
pharmaceutical inventory in hospital and primary care 
setting 
( ๒ กลุ่ม) 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
-ภญ.กุลวดี นันทะเสนา 
 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) :  concepts and 
case studies at Sanom Hospital (30 beds) 
     - Cold chain management      

-ภญ.พรรณวิภา ลาภจิตร 
โรงพยาบาลสนม จ.สุรินทร์ 

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. Workshop FMEA:  
     - Stat medication ordering process 

-ภญ.พรรณวิภา ลาภจิตร 
โรงพยาบาลสนม จ.สุรินทร์ 

หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 
กิจกรรมที่ ๕   การน าเสนอโครงการ (ครั้งที่ ๒) ผ่านผู้ทรงคณุวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
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๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจดัการดา้น
เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ ๒ (โดยผู้ทรงคุณวุฒภายใน
และภายนอก) 
โครงการที่ ๑-๕ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจดัการดา้น
เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ ๒ (โดยผู้ทรงคุณวุฒภายใน
และภายนอก) 
โครงการที่ ๖-๑๐ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจดัการดา้น
เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ ๒ (โดยผู้ทรงคุณวุฒภายใน
และภายนอก) 
โครงการที่ ๑๑-๑๗ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การน าเสนอโครงร่างการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในการจดัการดา้น
เภสัชกรรมของหน่วยงานตนเอง ครั้งที่ ๒ (โดยผู้ทรงคุณวุฒภายใน
และภายนอก) 
โครงการที่ ๑๗-๒๐ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา  
รศ.ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.มณรีัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย ประภาโส 

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. สรุปผลการน าเสนอ รศ.ดร.กรแกว้  จันทภาษา 
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หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 
กิจกรรมที่ ๖   การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม Financial management 
ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
Onsite  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. -ความหมายของการบัญชี 
-หลักการบัญชีเบื้องต้นส าหรับเภสัชกร 
-กิจกรรมที่เกดิขึ้นในการประกอบกิจการ (ตัวอยา่งโรงพยาบาล) 
-งบการเงิน 

อ.เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ 
 
 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. -เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์แนวตั้ง และการวิเคราะห์
แนวนอน 
-การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อ.เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ 

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล 
(กลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม) 

อ.เปรมใจ สัจจะอารีวัฒน์ 
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. การใช้เครื่องมือทางการเงิน และเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
ประกอบการตดัสินใจลงทุนในโครงการ 

รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 

หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
กิจกรรมที่ ๗   การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม “ศิลปะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง” 
ระหว่างวันที่  ๖-๙ มิถนุายน ๒๕๖๖ 
Online  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Leadership: Adoption or Option  ภก.สมชาย ศรานุรกัษ์  

Regional Sales Trainer, APAC, 
Brenntag Ingredients (Thailand) 
Public Company Limited. 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. DISC model: Insights into Effective Communication ภก.สมชาย ศรานุรกัษ์  

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัต ิ(กลุ่มย่อย) : DISC model  
(๒ กลุ่ม) 

• ภก.สมชาย ศรานุรกัษ ์

• ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การจดัการการเปลี่ยนแปลง  
การจดัการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และการเจรจาต่อรอง: 
แนวคิดทฤษฎีส าคัญ 

ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร   
General Manager, HIPO Training 
and Consultancy Co., Ltd. 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การจดัการการเปลี่ยนแปลง  
การจดัการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และการเจรจาต่อรอง: 
แนวคิดทฤษฎีส าคัญ (ต่อ) 

ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร   
 

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัต ิ(กลุ่มย่อย): 
ประยุกต์ใช้แนวคิดสู่การฝึกปฎิบัติ  (๒ กลุ่ม) 

ภก.สุพจน์ กฤษฎาธาร   
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ ์

• หลักการวางแผนกลยุทธ ์

• การก าหนดตวัชี้วดักลยุทธ์  

• Balance scorecard 

ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. กลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 

• การก าหนด และประเมินกลยุทธ ์

• การก าหนดตวัชี้วดัยุทธศาสตร์ 

• การเขียนโครงการ 

ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ 

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัต ิ(กลุ่มย่อย): 
ประยุกต์ใช้แนวคิดสู่การฝึกปฎิบัติ  
(๒ กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ 
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การสื่อสารเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานและกระตุ้น

การมีสว่นร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน  
 

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. Leading through the “ New Normal”: Challenges and 

Tips 
(อภิปราย) 
 

• ผศ.(พิเศษ) ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหัวหน้ากลุ่มงาน 

• เภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช  
จังหวัดพิษณุโลก 
ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัต ิวิเคราะห์ความเป็นผู้น า และวางแผนพัฒนาตนเอง ผศ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ 

หมายเหตุ   พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
               พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
กิจกรรมที่ ๘  การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อน าแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 
ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
Onsite  ณ โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต 
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วันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. อภิปราย “ระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านยา” -ภญ.อุมากร โฮ่สกุล 

โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ ภูเก็ต 
-ภญ.สินีนาฏ จ ารัสกาญจน์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. - Hospital Tour โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลวชิระภูเกต็  
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. - บรรยายการศึกษาดูงาน -หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต 
-ภญ.อุชุพร เหง่าสุวรรณ 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. - Hospital Tour โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต  

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. สรุปผลการศกึษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ
รับประทานอาหารเย็น 

รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน ์

ภูเก็ต 
 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ ภูเกต็  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต  
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต  
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. สรุปผลการศกึษาดูงานกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้าก

การศกึษาดูงานและ รับประทานอาหารเย็น 
รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 

หมายเหต ุ พัก รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 
พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 

กิจกรรมที่ ๙ การน าเสนอโครงการ (ครั้งที่ ๓) ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการในหน่วยงานตนเอง 
วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
Onsite  ณ โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
วันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน  
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๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑-๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  
โครงการละ ๒ คน 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๖-๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. สรุปผลการน าเสนอโครงการ รับประทานอาหารเย็น รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 
วันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑๓-๑๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑๗-๒๐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. สรุปผลและประเมินการน าเสนอโครงการ  รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 
หมายเหต ุ พัก รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 

พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.กรแกว้ จันทภาษา 

รศ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
รศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
ผศ.มณีรัตน ์รัตนามหัทธนะ 
ภญ.นุชน้อย  ประภาโส 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
กองบริหารการสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
กิจกรรมที่ ๑๐ การน าเสนอโครงการ (ครั้งที่ ๔) แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ฉบับสมบูรณ์   
วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ 
Onsite  ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ภาคบรรยาย 

- การพัฒนางานเภสัชกรรมในมุมมองของ 
สภาเภสัชกรรม  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเภสัชกรรม 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑-๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  
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โครงการละ ๒ คน 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๖-๑๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. สรุปผลการน าเสนอโครงการ รับประทานอาหารเย็น รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 

 
วันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑๓-๑๖ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. การน าเสนอโครงการของเภสัชกร ล าดับที่ ๑๗-๒๐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  

โครงการละ ๒ คน 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. สรุปผลและประเมินการน าเสนอโครงการ  รศ.ดร.กรแกว้ จันทภาษา 

 
หมายเหต ุ พัก รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. 

พัก รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.กรแกว้ จันทภาษา 

รศ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
รศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 
ผศ.มณีรัตน ์รัตนามหัทธนะ 
รศ.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินนัท์ 
ภญ.นุชน้อย  ประภาโส 
 
ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
นายกสภาเภสัชกรรม 
กองบริหารการสาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 

 
กิจกรรมที่ ๑๑   ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
 
กิจกรรมที่ ๑๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศ (Optional)  
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
ศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานต่างประเทศที่มีศักยภาพ 
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หมายเหตุ  ก าหนดการ กิจกรรมที่ ๑-๑๑ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
              ส าหรับกิจกรรมที่ ๑๒ อาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มรายละเอียด หรือเงื่อนไขอื่นๆ) 


