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สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) 

โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019 

๑. หลักการและเหตุผล 

ป/จจุบันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร?สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่ฝGกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยา ปMละ

มากกวQา ๕๐๐ คน และตามหลักสูตรจะต+องฝGกปฏิบัติงานอยQางน+อย ๖ ผลัด หรือ ๑,๖๐๐ ชั่วโมงซึ่งเป̂น

เวลามากกวQา ๙ เดือน โดยหลักสูตรหวังผล ให+ผู+ฝGกปฏิบัติงานสามารถนำองค?ความรู+จากการศึกษาในสถาน

บันมาประยุกต?ใช+งานได+ และหลังจากจบการฝGกปฏิบัติงาน สามารถนำความรู+ ประสบการณ? และทักษะ ท่ี

ได+จากการฝGกปฏิบัติงานไปใช+ปฏิบัติจริงในงานเภสัชกรรมอุตสาหการ และศึกษาเรียนรู+การทำงานรQวมกับ

สาขาวิชาชีพอื่น เรียนรู+การแก+ป/ญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อให+การฝGกปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สอดคล+องกับประกาศสภาเภสัชกรรมที่ประเมินทักษะทางวิชาชีพผQานการฝGกปฏิบัติงานเฉพาะ

ทาง ( Pharmacy License Examination - Industrial Pharmacy 2 ; PLE-IP2 ) ของนิส ิต น ักศ ึกษา

เภสัชศาสตร?สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ปMที่ ๖  ในปM พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการสอบความรู+เพื่อขอขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป̂นผู+ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

อยQางไรก็ตามรูปแบบและลักษณะการฝGกปฏิบัติงานในแตQละโรงงานอาจมีความแตกตQางกันเน่ืองจากแตQละ

โรงงานมีผลิตภัณฑ?และรูปแบบการทำงานท่ีตQางกัน จึงสQงผลให+หลังจากฝGกปฏิบัติงานเสร็จส้ิน ผู+ฝGก

ปฏิบัติงานแตQละสถานท่ีจึงมีทักษะความรู+ท่ีตQางกัน การแบQงป/นความรู+จากการฝGกปฏิบัติงาน ก็จะทำให+นิสิต

นักศึกษาได+ความรู+ท่ีหลากหลาย 

๒. วัตถุประสงคZ 

๒.๑ เพ่ือสQงเสริมและสนับสนุนให+ผู+ฝGกปฏิบัติงานได+แสดงศักยภาพในการประยุกต?ใช+องค?ความรู+ทางด+าน

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

๒.๒ เพ่ือให+เกิดการเรียนรู+รQวมกันระหวQางแหลQงฝGก นิสิตนักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร+างให+เกิด

การพัฒนางานจากการฝGกปฏิบัติงานวิชาชีพด+านเภสัชกรรมอุตสาหการ 

๒.๓ เพ่ือยกยQอง เชิดชูแหลQงฝGกท่ีได+ให+การสนับสนุนและเป�ดโอกาสในการรQวมสร+างบุคลากรท่ีมีศักยภาพ

เข+าสูQวงการเภสัชอุตสาหกรรมตQอไป 

๓. หน]วยงานท่ีรับผิดชอบ :  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
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๔. ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓ 

๕. สถานท่ีดำเนินงาน  สำนักงานสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 

๖. กลุ]มเปhาหมาย  

๖.๑ อาจารย?แหลQงฝGกท่ีเป̂นสมาชิกสมาคมฯ 

๖.๒ นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร? ปMท่ี 6 ท่ีมีอาจารย?แหลQงฝGกเป̂นสมาชิกสมาคมฯ 

๗. ผลท่ีคาดว]าจะไดkรับ  

๗.๑ นิสิตนักศึกษาได+ความรู+ ทักษะ ประสบการณ?การทำงาน การแก+ป/ญหา และมีความเข+าใจบทบาท 

ของเภสัชกรอุตสาหการ  

๗.๒ แหลQงฝGกสามารถพัฒนางาน สร+างสรรค?งาน หรือได+งานท่ีบรรลุตามความต+องการของแหลQงฝGก 

๘. วิธีดำเนินการโครงการ  

๘.๑ ประชาสัมพันธ?โครงการกับ อาจารย?สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร? สาขาเภสัชกรรม

อุตสาหการท่ีเป̂นสมาชิกของสมาคมฯ และอาจารย?แหลQงฝGกท่ีเป̂นสมาชิกของสมาคมฯ และประกาศรับ

สมัครผู+ท่ีสนใจเข+ารQวมโครงการ  

๘.๒ ช้ีแจงรูปแบบโครงการ รูปแบบเอกสารข+อมูลท่ีต+องสQงประกวด รูปแบบการนำเสนอ เกณฑ?การ

ตัดสิน และรางวัลผู+เข+าประกวด 

๘.๓ นำเสนอผลงาน ภายใต+ช่ืองาน Industrial Pharmacy Internship Challenge 2019  

๘.๔ สรุปผลโครงการ 

๙. กำหนดการโครงการ 

เดือน กิจกรรม 

๑ มิถุนายน – ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับสมัครผู+เข+ารQวมโครงการ: อาจารย?แหลQงฝGกท่ีเป̂นสมาชิกของ

สมาคมและนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร?ปMท่ี 6  

แต#ละแหล#งฝ)กสามารถสมัครเข4าร#วมโครงการได4มากกว#า ๑ 

โครงการ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ป�ดรับโครงการฉบับเต็มเข+ารQวมประกวด 

๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการตัดสินโครงการ IPIC 2019 พิจารณา

รายละเอียดผลงานผู+สมัครแตQละทีม และตัดสินผู+ผQานเข+ารอบ  

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู+ผQานเข+ารอบ 

๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นำเสนอผลงานและมอบรางวัล 
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๑๐. เกณฑZการตัดสินรางวัล IPIC 2019 
 

รายการ คะแนน 
1. มกีระบวนการดาํเนินงานโครงการ การแกไ้ขปัญหา การตดัสนิใจ 
การศกึษา หาความรูอ้ยา่งต่อเนืHองเพืHอใหโ้ครงการสาํเรจ็  

30 

2. ผลสาํเรจ็ของโครงการ มปีระโยชน์ต่อแหลง่ฝึก และมโีอกาสนํามา
ต่อยอดใหเ้กดิคณุคา่ต่อธุรกจิ  

20 

3. เป็นโครงการทีHแสดงถงึการนําความรูจ้ากมหาวทิยาลยัสูส่ถาน
ประกอบการ และจากสถานประกอบการสูม่หาวทิยาลยั  

20 

4. ความคดิสรา้งสรรคข์องโครงการ  20 
5. ความน่าสนใจของการนําเสนอ ใชเ้วลาในการนําเสนอไดเ้หมาะสม 
ตรงเวลา มไีหวพรบิปฏภิาณในการตอบคาํถามและสามารถตอบ
คาํถามไดต้รงประเดน็ 

10 

รวม 100 

 
๑๑. รางวัลโครงการ IPIC 2019 

รางวัลผูkเขkาร]วมโครงการ 

รางวัลท่ี ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลท่ี ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลท่ี ๓ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ละ ๕,๐๐๐ บาท  

รางวัลแหล]งฝvก  

โลQเกียรติคุณ  ๕ รางวัล    

รางวัลอาจารยZแหล]งฝvก อาจารยZท่ีปรึกษาโครงการ 

รางวัลท่ี ๑ บัตรสมนาคุณเข+าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )  ๘ ใบ มูลคQา 

๓๒,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล 

รางวัลท่ี ๒ บัตรสมนาคุณเข+าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )  ๖ ใบ มูลคQา 

๒๔,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล 

รางวัลท่ี ๓ บัตรสมนาคุณเข+าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )  ๔ ใบ มูลคQา 

๑๖,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล 

รางวัลชมเชย  บัตรสมนาคุณเข+าอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย )  รางวัลละ ๒ ใบ 

(๘,๐๐๐ บาท)  ๒ รางวัล   รวม มูลคQา ๑๖,๐๐๐ บาท  

ใบประกาศเกียรติคุณ ผู+รQวมโครงการ 

 

 

 


