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หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานส าหรับเภสัชกร 
Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist 

รุ่นที่ 2 (ปี 2566) 
ระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฝึกอบรมแบบออนไลน์) 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานส าหรับเภสัชกร 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist 

2. ชื่อประกาศนียบัตร 
ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวชิาชพีเภสัชกรรม ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานส าหรับเภสัชกร 
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Intrapreneurship for Pharmacist) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3.1 วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  
3.2 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ท่ามกลาง Disruptive Technology และภาวะวิกฤติ Covid-19 ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่าง
ฉับพลัน ส่งผลให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างไร้ข้อจ ากัด  การปรับเปลี่ยนการท างานของเภสัชกร และ
ทีมสุขภาพเพื่อน าไปสู่นวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กร วิชาชีพ และสังคม ได้อย่างก้าวกระโดด 

หนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ด้านสุขภาพ คือผู้ป่วย ซึ่งมีความต้องการนวัตกรรม
ในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุณภาพ และการดูแลด้านความปลอดภัยจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวอย่างบริการที่มีในปัจจุบัน เช่น พฤติกรรมการซื้อออนไลน์ การให้ความส าคัญในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ เป็นต้น 

ท าอย่างไร ที่จะท าให้การสร้างนวัตกรรมฝังอยู่ในวัฒนธรรมการท างานของเภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานสุขภาพทุก
คนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สร้างความตื่นตัวและความตระหนักในการที่จะน านวัตกรรมมาใช้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
ของผู้ป่วยและทีมสุขภาพ อย่างทันท่วงที 

Intrapreneurship เป็นหนึ่งในทักษะอนาคตที่จ าเป็นส าหรับเภสัชกรทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ท าให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบการท างานใหม่ในทีมสุขภาพ กล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม่ ยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ซับซ้อน สามารถจัดหาทรัพยากร เผยแพร่แนวคิดใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งมอบบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
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5. ก าหนดการเปิดอบรม 
วันที่  1 กุมภาพันธ ์2566  ถึงวันที่  23 มิถุนายน 2566  (แบบออนไลน์) 

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
o เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
o เป็นเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน  
o มีประสบการณ์ท างาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
o มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรบัผิดชอบ 
o สามารถเข้ารับการอบรมและท างานส่งได้ตลอดหลักสูตร 

7. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และหน่วยงานต้นสังกัดมหีนังสือให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้เข้ารับการอบรม จ านวนรับไม่

เกิน 30 คน 
8. โครงสร้างหลักสูตรภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต ปฏิบัติการ 2 หน่วยกิต และ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

8.1. ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 สัปดาห์ คดิเป็น 540 ชั่วโมง 
8.2. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกติ 

8.2.1. ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกติ (ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมง) 
ก าหนดให้ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตมีเวลาอบรมไมน่้อยกว่า 15 ชัว่โมง 

8.2.2. ภาคปฏิบัติการ และภาคปฏิบัติวิชาชีพ รวม 16 หน่วยกิต (ไม่น้อยกวา่ 510 ชั่วโมง) 
ผู้เข้าฝึกอบรม จะได้จดัท าชิ้นงานตามที่ไดร้ับมอบหมายระหว่างการอบรมเพื่อสรา้งแนวคิดที่เป็นรูปธรรมใน
การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิดนอกกรอบในงานที่รบัผิดชอบ ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถหารืออาจารย์ผู้สอน
แต่ละ Module เป็นระยะ ตามความเหมาะสม ซึง่ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องรับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการมาปรับปรุงโครงการฯ และน าเสนอเพื่อรับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 
ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจนครบกิจกรรมของหลักสูตรและได้รับการประเมินผลผ่าน จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม และมีคุณสมบัติที่จะ
เข้ารับการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.๑ (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน ๓๖ หน่วยกิตเท่านั้น) 
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 9 Modules สรุปดังนี้ 
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Module หัวเรื่อง วันที ่ ค่าลงทะเบียน
เฉพาะโมดูล 

Module 1 
(กิจกรรมที่ 1) 

บรรยาย 7 ชม. 

    
• แนะน ำหลักสูตร  
• Self-empowerment (ภญ.นฤมล วีระยิ่งยง)  

1 กุมภาพันธ์ 2566 
08.30-09.00น. 
09.00-12.00น. 

2,000 บาท 

• Growth mindset and introduction to 
Intrapreneurship เพื่อกำรเติบโตอยำ่งสวยงำม       
(ผศ.ดร.ภญ.วรรณ ีชัยเฉลิมพงษ์) 

13.00-17.00น.  

Module 2 
 (กิจกรรมที่ 2) 

2 กพ. 66 
บรรยาย 3 ชม. 
12 พค. 66 
ปฏิบัติ 7 ชม. 

 

• Introduction to Business Model Canvas (BMC): 
concept and strategy (ผศ.ดร.ภญ.มณรีัตน ์รตันำ
มหัทธนะ) 

2 กุมภาพันธ์ 2566 
(9.00-12.00 น.) 

และ 12 พฤษภาคม 2566 

3,900 บาท 

Module 3 
(กิจกรรมที่ 3) 

บรรยาย 4 ชม. 
ปฏิบัติ 7 ชม. 

 

• Systems Thinking and Critical Thinking: 
foundation concept of Intrapreneurship for 
Pharmacist 

 การคดิเชิงระบบ: สร้างพลังจากความสัมพันธ์ในระบบ 
 การคดิเชิงวิจารณญาณ: รู้เท่า รู้ทัน ลดความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจ (ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์) 

2-3 กุมภาพันธ์ 2566 
(2 ก.พ. 13.00-17.00 น. 
3 ก.พ. 09.00-17.00 น.) 

3,900 บาท 

Module 4 
(กิจกรรมที่ 4) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• Developing Pharmaceutical Services by Design 
Thinking and Service Innovation (รศ.ดร.ภญ.กรแก้ว 
จันทภำษำ) 

2 มีนาคม 2566 2,000 บาท 

Module 5 
(กิจกรรมที่ 5) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• Creative Thinking: คดิได้ ท ำได้ ไมก่ลัว Pain point 
(ภก.สุพจน์ กฤษฎำธำร และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชยัเฉลิม
พงษ์) 

3 มีนาคม 2566 2,000 บาท 
 

Module 6 
(กิจกรรมที่ 6) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• Intrapreneurship from inside out: A Leader's 
Mindset and DISC communication (ภก.สมชำย ศรำ
นุรักษ์  และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณ ีชัยเฉลิมพงษ์) 

23-24 มีนาคม 2566 
 

3,900 บาท 
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Module 7 
(กิจกรรมที่ 7) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• Financial investment decision for-profit and non-
profit program (รศ.ดร.ภญ.นุศรำพร เกษสมบูรณ์) 

5 เมษายน 2566 2,000 บาท 

Module 8 
(กิจกรรมที่ 8) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• Lean management with Value Stream Mapping 
(VSM) (รศ.ดร.ภญ.นุศรำพร เกษสมบูรณ ์และ ภญ.กัญ
จน์นรี จติต์ธนำนันท์) 

27 เมษายน 2566 2,000 บาท 

Module 9 
(กิจกรรมที่ 9) 

บรรยาย 3 ชม. 
ปฏิบัติ 4 ชม. 

• A3 Thinking: Bring it to life of Intrapreneur 
Pharmacist (ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์) 

28 เมษายน 2566 2,000 บาท 

Module 10 
(กิจกรรมที่ 10) 

23 มิย. 66 
ปฏิบัติ 7 ชม. 

• Business Model Canvas presentation (ต่อเน่ืองจำก
กิจกรรมที่ 2 (ผศ.ดร.ภญ.มณีรัตน์ รัตนำมหัทธนะ ผศ.
ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ และ รศ.ดร.ภญ.นุศรำพร 
เกษสมบูรณ์) 

• Sharing: A3 (ผศ.ดร.ภญ.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, ผศ.
ดร.ภญ.มณรีัตน์ รัตนำมหัทธนะ, รศ.ดร.ภญ.กรแก้ว จันท
ภำษำ และรศ.ดร.ภญ.นุศรำพร เกษสมบูรณ์) 

12 พฤษภาคม 2566 
 
 

23 มิถุนายน 2566 

ค่าลงทะเบียน
คิดรวมกับวันที่ 
2 กุมภาพนัธ์ 
2566 แล้ว 

สรุปจ านวนชั่วโมงการฝกึอบรม รวม 617 ชม แบ่งเป็น  
- บรรยาย 32 ชม.  

ปฏิบตัิและฝึกงาน 585 ชม. (แบ่งเป็นปฏิบัติ 45 ชม.+ ฝึกงาน (18 สัปดาห*์30 ชม.=510 ชม.)   
หมายเหตุ:  
1. ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร เท่านั้น ที่จะไดร้ับประกาศนียบัตรวชิาชพี ซึ่งจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และการ
น าเสนอผลงาน ในกิจกรรม Sharing ตอนทา้ยของหลักสูตร ค่าลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท 
2. กรณีผูท้ี่ประสงค์ลงทะเบียน เฉพาะ ในแต่ละโมดูล สามารถด าเนินการลงทะเบียนได้เช่นกัน ตามอัตราค่าลงทะเบียน
ข้างต้น ข้อ 8.2.3 
9. หน่วยงานที่จัดด าเนินการฝึกอบรม 

9.1. วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม  
9.2. คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

10.  การสมัครเข้ารับการอบรม  
    เปิดรับสมัครรุ่นที ่2  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
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https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol เท่านั้น และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทาง e-mail ไดท้ี่ รศ.ดร.นุศราพร  เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 ทาง 
e-mail: nustat@kku.ac.th โทร.081-2620126  
 

11. ค่าลงทะเบียน และการช าระค่าลงทะเบียน 
11.1   อัตราคา่ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร คนละ 25,000 บาท   
11.2   กรณีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนเฉพาะในแต่ละโมดูล สามารถด าเนินการลงทะเบียนได้เช่นกัน ตามอัตรา  

   คา่ลงทะเบียนในข้อ 8.2.3 ข้างต้น 
      11.3 การช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ จ านวนเงิน 25,000  บาท ต่อท่าน ตลอดหลักสูตร ผ่าน QR Code ชื่อ
บัญชี เงินรายได้ มข. (คณะเภสัชศาสตร์)  

 
กรณีผู้ท่ีประสงค์ลงทะเบียนเฉพาะในแต่ละโมดูล สามารถด าเนินการลงทะเบียนได้เช่นกัน ตามอัตราค่าลงทะเบียนในข้อ 

8.2.3 ข้างต้น 

           11.4 การแสดงหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน สามารถ Upload หลักฐานการช าระเงินได้ในระบบลงทะเบียน
ออนไลน์  
12. งบประมาณด าเนินการ 

รายรับ ประมาณการรายรับจากคา่ลงทะเบียน  (รุ่นที่ 2  จ านวน 30 คน ค่าลงทะเบียนคน ๆ ละ 25,000.-บาท)
 รวมรายรับค่าลงทะเบียน   750,000 บาท 
รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดังนี้ (แบบ Online) 

กิจกรรมที่ 1 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 1 (กิจกรรมที ่1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (แนะน าหลักสูตร)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (0.50 ชม. * 600 บาท) 300.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (7 ชม. * 1000 บาท) 7,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 13,900.00 บาท 

mailto:nustat@kku.ac.th
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กิจกรรมที่ 2 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 2 (กิจกรรมที ่2) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 (BMC)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (3 ชม. * 600 บาท) 1,800.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 1 มื้อ) 350.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 

รวมทั้งสิ้น 5,050.00 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 3 (กิจกรรมที ่3) วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 (System Thinking)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (11 ชม. * 1000 บาท) 11,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 3 มื้อ) 1,050.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 2 มื้อ) 2,800.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา) 1,000.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 20,350.00 บาท 
กิจกรรมที่ 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 4 (กิจกรรมที ่4) วันที่ 2 มีนาคม 2566 (Developing Pharm. Services)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (7 ชม. * 600 บาท) 4,200.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,800.00 บาท 
กิจกรรมที่ 5 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 5 (กิจกรรมที ่5) วันที่ 3 มีนาคม 2566 (Creative Thinking)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (14 ชม. * 1000 บาท) 14,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 20,600.00 บาท 
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กิจกรรมที่ 6 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 6 (กิจกรรมที ่6) วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 (Leader’s Mindset & DISC)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (28 ชม. * 1000 บาท) 28,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 4 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 2 มื้อ) 2,800.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 36,700.00 บาท 
กิจกรรมที่ 7 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 7 (กิจกรรมที ่7) วันที่ 5 เมษายน 2566 (Financial investment)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (7 ชม. * 600 บาท) 4,200.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์) 1,000.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 11,800.00 บาท 
กิจกรรมที่ 8 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 8 (กิจกรรมที ่8) วันที่ 27 เมษายน 2566 (Lean management with VSM)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (7 ชม. * 600 บาท) 4,200.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (7 ชม. * 1000 บาท 7,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 17,800.00 บาท 
กิจกรรมที่ 9 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
Module 9 (กิจกรรมที ่9) วันที่ 28 เมษายน 2566 (A3 Thinking)   
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (7 ชม. * 1000 บาท) 7,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 2 มื้อ) 700.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 1 มื้อ) 1,400.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 13,600.00 บาท 
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กิจกรรมที่ 10 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
Module 10 (กิจกรรมที่ 10) วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 23 มิถุนายน 2566 
(BMC presentation & Sharing A3) 

  

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (35 ชม. * 600 บาท) 21,000.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (14 ชม. * 1000 บาท) 14,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 50 บาท * 4 มื้อ) 1400.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  (ส าหรับวิทยากร และผู้จัดประชุม) (7 คน * 200 บาท * 2 มื้อ) 2,800.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 43,700.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 194,300.00 บาท 

กิจกรรมตลอดหลักสตูร (การให้ค าปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม)   
ค่าตอบแทนวิทยากรประจ าโครงการ 108,000.00 บาท 
- ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๖ สัปดาห์  
 (อัตรา ชม.ละ ๖๐๐ บาท) = ๖ ชม. * ๖๐๐ บาท *๓๐ โครงการ 

  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 302,300.00 บาท 
ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได ้
หมายเหตุ:  
งบประมาณด าเนินการ ใช้หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายเงิน ดังนี้  
1)  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ด าเนินการตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2559 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ อัตราโครงการละ 400 บาท 
2)  ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา ปรับเหลือวิชาละ 1,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1847/2563 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษฯ 
3)  ค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงานโครงการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อท่ี 8.16, 9.5, 10.2, 22 และคา่ใช้จ่ายที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การจ่าย เบิกจ่ายไม่เกิน 10% ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 

 
13. การประเมินผู้เข้าอบรม 

เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจดัการอบรมของหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการประเมินดังนี้   
1) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของแต่ละ Module โดยผลงานแต่ละชิ้นจะผ่านการตรวจ

ประเมินโดยคณาจารย์ทีส่อนในแต่ละโมดูล  
2)  การน าเสนอและการอภปิรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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14. การส าเร็จการอบรม 
การส าเร็จการฝึกอบรม จะพิจารณาตามเกณฑด์งันี้ 

1) ได้คะแนนรวมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด 
2) มีระยะเวลาการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
3) หลังจากผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินแล้ว  จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากการเข้าอบรม (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม หาก   
เภสัชกรที่ผ่านการอบรมฯ มีความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรจากสภาเภสัชกรรม ต้องติดต่อด้วยตนเองพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมใบประกาศนียบัตร ฉบับละ 500  บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ฉบับละ 50 บาท รวมจ านวนเงิน 550 บาท  
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่อ: PharmacyCouncil_certificate  เลขที่บัญชี : 
3402014548  รหัสผู้รับผลประโยชน์ : สภาเภสชักรรม  
 
 

(รองศาสตราจารย์นุศราพร  เกษสมบูรณ์)  
 ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


