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โครงการฝึกอบรมระยะสั้น  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) 

รุ่นที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ระหว่างวนัที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น 
และโรงแรมในต่างจังหวัด (ฝึกอบรมแบบ Online และแบบ Onsite) 

โดย ความร่วมมือระหว่าง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระทรวงสาธารณสุข และ สภาเภสัชกรรม 
................................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงาน

เภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
และการด าเนินงานในระบบสุขภาพ  จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาล) ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับต าแหน่งหัวหน้างาน
และต าแหน่งด้านการบริหารในอนาคต  เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และ
พัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเชิงระบบ การจัดการ

การเงิน การคลังสาธารณสุข ภาวะผู้น า การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง  การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน  การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม  และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่ส าคัญ  เป็นต้น  โดย
ผ่านกระบวนการให้ความรู้ในภาคทฤษฎี การจัดท าโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในสถานการณ์จริงของหน่วยงาน
ตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริบท และระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
การอบรมสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางวิชาการต่อไป                                                                                                                                                         

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  
๓.๑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
๓.๒ เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรอื เอกชน  
๓.๓ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างาน หรือ มีประสบการณ์ในการท างานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
๓.๔ มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อน าความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรับผิดชอบ 
๓.๕ สามารถเข้ารับการอบรมและท างานส่งได้ตลอดหลักสูตร เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน 
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๔. การประเมินผล 
ประกอบด้วยผลการประเมินคะแนนภาคทฤษฎีและการจดัท าโครงการแกไ้ขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

๕. กิจกรรมในการฝึกอบรม  
จัดการฝึกอบรม ๒ แบบ คือ ๑) แบบ Online ๒) แบบ Onsite และการจัดกิจกรรมแบบ Social Distancing ณ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น/โรงแรมในต่างจังหวัด ซึ่งโรงแรมที่จัดจะต้องได้ผ่านรับรอง
มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-2019 โดยมีก าหนดการตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๖ จ านวน ๑๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 
คร้ังที ่ วันเวลา  สถานที่ รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม  ผลลัพธ ์

๑ วันที่ ๒๙ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

Onsite  
ณ โรงแรมในจังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 

ภาคบรรยาย 
- การปฐมนิเทศหลักสูตร 
- ความส าคัญของการพัฒนาให้เภสัชกรให้มีองค์
ความรู้และทักษะด้านการบริหารในยุค 4.0  
โดย รศ.กรแก้ว จันทภาษา  
และ รศ.อารีวรรณ เชียวชาญวัฒนา  
 - Patient centered in patient’s 
perspective โดย รศ.ลือชัย ศรีเงินยวง  
- Powerful professional presentation  
โดย ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 
- ท างานอย่างไรให้มีความสุข  
โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา  

ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของหลักสูตร  
มีทักษะในการน าเสนอแบบมือ
อาชีพ และท างานอย่างมีความสุข 

 
 

๒ วันที่ ๓ – ๕ 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(๓ วัน) 
 

Online 
 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม  
การคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม  
(Systems Thinking in Pharmacy 
Management) 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้การคิด
เชิงระบบในการจัดการทางเภสัช
กรรม   

๓ วันที่ ๒๐ – ๒๑ 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

Online  
 

ภาคปฏิบัติ 
- การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๑ ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

๔ วันที่ ๒๔ – ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๖ 
(๓ วัน) 
 

Onsite  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาล (Pharmaceutical Supply Chain 
Management in Hospital)  

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการในการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดย
การสอบแบบ Take Home 
Examination 
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คร้ังที ่ วันเวลา  สถานที่ รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม  ผลลัพธ ์
๕ วันที่ ๑๐ – ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
(๒ วัน) 

Online 
 

ภาคปฏิบัติการ 
- การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๒ 
-  ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่าน
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่
ละโครงการ 
-  หลังจากการน าเสนอในเวทีแล้ว  ผู้เข้า
ฝึกอบรมน าข้อเสนอแนะจากการน าเสนอ
ทั้งหมดมาปรับปรุง แก้ไข ภายใต้การดูแลให้
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
concept paper ของโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

๖ วันที่ ๒๕ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

Onsite  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม 
Financial management 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการการเงิน 
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วม
การประเมินผลโดยการสอบหรือ
จากงานมอบหมาย 

๗ วันที่ ๖ – ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
(๔ วัน) 

Online  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ภาคบรรยาย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม 
“ศิลปะการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง” 

ผู้เข้าฝึกอบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นผู้น า  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าร่วมการประเมินผลโดย
การสอบแบบ Take Home 
Examination 

๘ วันที่ ๑๓ – ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
(๒ วัน) 

Onsite  
ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพ/
ภูเก็ต 
 

การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานที่มีศักยภาพ       
เพื่อน าแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
concept paper ของโครงการ
แก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 

๙ วันที่ ๑๕-๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

Onsite  
โรงแรมในกรุงเทพ/ภูเก็ต 
 

ภาคปฏิบัติการ 
- การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๓ 
-  ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ผ่าน
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการแต่
ละโครงการ 
-  หลังจากการน าเสนอในเวทีแล้ว ผู้เข้า
ฝึกอบรมน าข้อเสนอแนะจากการน าเสนอ
ทั้งหมดมาปรับปรุง แก้ไข ภายใต้การดูแลให้
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าโครงการ ฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยนัดหมายตามเวลาท่ีสะดวก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง  

ผู้เข้าฝึกอบรมมีแนวคิดในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเอง 
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คร้ังที ่ วันเวลา  สถานที่ รูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม  ผลลัพธ ์
๑๐ วันที่ ๑๘–๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

Onsite  
โรงแรมใน 
กรุงเทพมหานคร 
 

- การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๔ 
ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ฉบับสมบูรณ์  
เพ่ือรับการประเมินผลจากคณาจารย์  
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถจัดท า 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาใน
หน่วยงานตนเองที่มีคุณภาพ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

๑๑ วันที่ ๑ สงิหาคม 
๒๕๖๖  

 ผู้เข้าฝึกอบรมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์ 

๑๒ ๓๑ ตุลาคม หรือ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
Optional ** 

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
การศึกษาดูงานจริงในหน่วยงานต่างประเทศท่ีมี
ศักยภาพ        

ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการบริการ
เภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาล และร้านยา
ต่างประเทศ 

 
โครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเองนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องเสนอถึงปัญหาในหน่วยงานตนเองในเรื่องหน่ึง

เรื่องใด  และจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการทางเภสัชกรรม  ซึ่งใช้เวลาท างานใน
หน่วยงานของตน (ช่วงที่ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และน าเสนอ)  โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะท าการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการวางแผนแนวทางการด าเนินงาน รวมจนถึงแนวทางในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการซึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้
เข้าฝึกอบรมจะต้องรับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการมาปรับปรุงโครงการฯ และน าเสนอเพื่อรับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง โดยนัดหมายตามเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย  

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจนครบกิจกรรมของหลักสูตรและได้รับการประเมินผลผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.๑ (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน ๓๖ 
หน่วยกิตเท่านั้น)    

๖.  กลุ่มเป้าหมาย  
1) เภสัชกร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกวา่ ๒๐-๒๕ คน 
2) วิทยากร และผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวนกิจกรรมละ ๕ คน 
3) บุคลากรคณะท างานจัดการประชุม จ านวน ๕ คน 
รวมมีผู้ร่วมในโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฯ ทั้งสิ้นประมาณ ๓๐ คน 

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
- คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม   
- กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
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๘. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี การศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายนี้ 

ประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งไม่รวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เภสัชกรผู้เข้า
อบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด (ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์  และตามระเบียบของทาง
ราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา) 

๙. การรับสมัคร  
ผู้สมัครแจ้งชื่อผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol  

๑๐. การช าระค่าลงทะเบียน  
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ QR Code  

 
และ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบลงทะเบียนได้ ตามข้ันตอนดงันี้ 

 วิธีการ Upload หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดในหลักฐานการโอนเงิน ที่ต้องมี 
๑ คลิก “ตรวจสอบรายชื่อ” - วันที่ และ เวลาโอน 
๒ ค้นหาชื่อของท่าน แล้วคลิกที่ “Upload หลักฐานการโอนเงิน” - จ านวนเงินที่โอน 
๓ กรอกอีเมลล์ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง  
๔ เลือกไฟล์แล้วกด “Upload File”(ไฟล์ที่ใช้ Upload ได้ ต้องมี

ขนาดไม่เกิน 2 MB) 
ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรากฏชัดเจนในเอกสาร
หลักฐาน เพื่อความถกูต้องและสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

๑๑. งบประมาณด าเนินการ 
       ๑๑.๑ ประมาณการรายรับ จากค่าลงทะเบียน (จ านวน ๒๕ คนๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท)  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๑.๒ ประมาณการรายจ่าย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
จ านวนเงิน ๗๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท  โดยมีคา่ใชจ้่ายแยกได้ดังนี้ 



6 

๑. รายรับ 
ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ๒๕x๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. รายจ่าย 
กิจกรรมท่ี 1 (Onsite ณ โรงแรมในจังหวัดขอนแกน่)     
๒.๑) วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖     
-ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน) (ค่าเดินทาง 5,500 บาท * 2 คน) 11,000.00  บาท 
-ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว) (ห้องละ 1,500 บาท * 2 คน * 2 ห้อง)  6,000.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (6.5 ชม. * 600 บาท) 3,900.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (6.5 ชม. * 1000 บาท) 6,500.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 2 มื้อ * 2 วัน) 18,000.00  บาท 
ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 2 วัน) 21,000.00  บาท 
-ค่าเลี้ยงรับรอง 2,000.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 3,000.00  บาท 

 รวม 71,400.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 2 (Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)     
๒.๒) วันที่ 3-5 เมษายน ๒๕๖๖- การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัช
กรรม  (Systems Thinking in Pharmacy Management) 

  

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 8,400.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 27,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (150 บาท * 7 คน * 2 วัน) 2,100.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (250 บาท * 7 คน * 2 วัน) 3,500.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา) 1,000.00  บาท 

 รวม 43,500.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 3 (Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)     
๒.๓ วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ การน าเสนอโครงการ ครั้งที่ ๑ ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(online) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการละ ๔๐๐ บาท) 

    

การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๑     
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (1 ชม. * 600 บาท) 600.00  บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 5 คนๆ ละ 8 โครงการ (5 * 8 * 400 บาท)  16,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (150 บาท * 7 คน * 2 วัน) 2,100.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (250 บาท * 7 คน * 2 วัน) 3,500.00  บาท 

 รวม 22,200.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 4 (Onsite ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)     
๒.๔ วันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (Pharmaceutical Supply Chain Management in Hospital) แบบ Onsite ณ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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-ค่าเดินทางไปราชการ (วิทยากรภายนอก จ านวน 3 คน) (ค่าเดินทาง 2,000 * 3 คน) 6,000.00  บาท 
-ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว) (ห้องละ 1,500 * 3 คน * 1 หอ้ง)  4,500.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (11.5 ชม. * 600 บาท) 6,900.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (12 ชม. * 1,000 บาท) 12,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 3 วัน) 13,500.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (250 บาท * 30 คน * 3 วัน) 22,500.00  บาท 
-ค่าเลี้ยงรับรอง 2,000.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์) 1,000.00  บาท 

 รวม 69,900.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 5 (Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)     
๒.๕ วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคปฏิบัติการ การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๒  ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการละ ๔๐๐ บาท) 

    

การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๒     
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 600.00  บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 5 คนๆ ละ 8 โครงการ (5 * 8 * 400 บาท)  16,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (150 บาท * 7 คน * 2 วัน) 2,100.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (250 บาท * 7 คน * 2 วัน) 3,500.00  บาท 

 รวม 22,200.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 6 (Onsite  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)      
๒.๖ วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม Financial 
management แบบ Onsite ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (8 ชม. * 600 บาท) 4,800.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (7 ชม. * 1,000 บาท) 7,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 2 วัน) 9,000.00 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (250 บาท * 30 คน * 2 วัน) 15,000.00  บาท 
-ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์) 1,000.00  บาท 

 รวม 36,800.00   บาท 
กิจกรรมท่ี 7 (Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)     
๒.๗ วันที่ ๖ – ๙ มิถนุายน ๒๕๖๖ ภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม “ศิลปะการเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง” Leadership แบบ Online ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (36 ชม. * 1,000 บาท) 36,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (150 บาท * 7 คน * 4 วัน) 4,200.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร และคณะท างาน) (250 บาท * 7 คน * 4 วัน) 7,000.00  บาท 
-ค่าวัสดุ 1,500.00  บาท 
ค่าตอบแทนตรวจประเมินรายวิชา* (๑ รายวิชา วิชาละ ๑,๐๐๐ บาท) (รศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา) 1,000.00  บาท 

 รวม 49,700.00  บาท 
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กิจกรรมท่ี 8 (Onsite ณ โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต)     
๒.๘ ศึกษาดงูาน โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวนัที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖     
ค่าเดินทางไปราชการของคณะท างาน (ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
-ค่าเครื่องบิน และค่ารถรับจ้าง (ค่าพาหนะ) (8,100 บาท * 5 คน) รวม 40,500 บาท) 
-ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว) (ห้องละ 1,500 บาท * 5 ห้อง * 3 วัน) รวม 22,500 บาท    

63,000.00  บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (2 ชม. * 600 บาท) 1,200.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (6 ชม. * 1,000 บาท) 6,000.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 2 วัน) 9,000.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 2 วัน) 21,000.00  บาท 
-ค่าอาหารเย็น (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 1 มื้อ) 10,500.00  บาท 
-ค่าของที่ระลึก 3,000.00  บาท 
-ค่าเช่ารถตู้ 15,000.00 บาท 
-ค่าเช่าห้องประชุม 10,000.00 บาท 

 รวม 138,700.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 9 (Onsite ณ โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต)     
๒.๙ วันที่ ๑๕-๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๖ ภาคปฏิบัติการ การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๓ ผ่านคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าโครงการแต่ละโครงการ  

    

การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๓     
ค่าเดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ค่าเดินทาง+ค่าท่ีพัก) 
-ค่าเครื่องบิน และค่ารถรับจ้าง (ค่าพาหนะ) (8,500 บาท * 1 คน) รวม 8,500 บาท) 
-ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว) (ห้องละ 1,500 บาท * 6 ห้อง * 2 วัน) รวม 18,000 บาท    

26,500.00  บาท 

-ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 5 คนๆ ละ 8 โครงการ (5 * 8 * 400 บาท)  16,000.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท (2 ชม. * 600 บาท) 1,200.00  บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 2 มื้อ * 2 วัน) 18,000.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 2 วัน) 21,000.00  บาท 
-ค่าอาหารเย็น (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 1 มื้อ * 1 วัน) 10,500.00  บาท 

 รวม 84,200.00  บาท 
กิจกรรมท่ี 10 (Onsite  ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร)     
๒.๑๐ วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  การน าเสนอ (คร้ังที่ 4) ผู้เข้าฝึกอบรมน าเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในหน่วยงานตนเอง ฉบับสมบูรณ์  เพื่อรับการประเมินผลจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าโครงการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แบบ Onsite ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร  

    

การน าเสนอโครงการ คร้ังที่ ๔     
ค่าเดินทางไปราชการของคณะท างาน (ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
-ค่าเครื่องบิน และค่ารถรับจ้าง (ค่าพาหนะ) (5,500 บาท * 5 คน) รวม 27,500 บาท) 
-ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว) (ห้องละ 1,500 บาท * 5 ห้อง * 3 วัน) รวม 22,500 บาท 

50,000.00  บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 1,200.00  บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 2,000.00  บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 7 คนๆ ละ 8 โครงการ (7 * 8 * 400 บาท)  22,400.00  บาท 
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-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (150 บาท * 30 คน * 2 มื้อ* 2 วัน) 18,000.00  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 2 วัน) 21,000.00  บาท 
-ค่าอาหารเย็น (ส าหรับวิทยากร ผู้อบรม และคณะท างาน) (350 บาท * 30 คน * 1 มื้อ * 1 วัน) 10,500.00  บาท 

 รวม 116,100.00  บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 654,700.00 บาท 

กิจกรรมตลอดหลกัสูตร (การให้ค าปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานของผู้เข้าอบรม)   

ค่าตอบแทนวิทยากรประจ าโครงการ   
 - ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการ สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๖ สัปดาห์  
 (อัตรา ชม.ละ ๖๐๐ บาท) = ๖ ชม. * ๖๐๐ บาท *๒๕ โครงการ 
    

 

90,000.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 744,700.00  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% ของโครงการ 
และกิจกรรมที่ 11* ไม่มีการใช้งบประมาณ และกิจกรรมที่ 12** ศึกษาดูงานต่างประเทศเป็น Optional ไม่รวมในงบประมาณโครงการ 

๑๒. ผลส าเร็จของการฝึกอบรมอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดจนครบกิจกรรมของหลักสูตร และได้รับการประเมินผลผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม ตลอดจนมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเน่ืองในคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการด้านเภสัชกรรม) แผน ก.๑ (ท าวิทยานิพนธ์จ านวน ๓๖ หน่วย
กิตเท่านั้น)    

๑๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ รองศาสตราจารย์กรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร 

๐๘๑-๒๖๑-๘๐๙๕ หรือทาง e-mail: korcha@kku.ac.th 
 

                                                                  

(รองศาสตราจารยก์รแกว้ จันทภาษา) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

mailto:korcha@kku.ac.th
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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) 


