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สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) 

โครงการ Industrial Pharmacy Internship Challenge 2021 

    ( IPIC 2021 ) 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ป#จจุบันนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร5สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการที่ฝ>กปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมยา ตาม

หลักสูตรจะตGองฝ>กปฏิบัติงานอยHางนGอย ๖ ผลัด โดยหลักสูตรหวังผล ใหGผูGฝ>กปฏิบัติงานสามารถนำองค5

ความรูGจากการศึกษาในสถานบันมาประยุกต5ใชGงานไดG และหลังจากจบการฝ>กปฏิบัติงาน สามารถนำความรูG 

ประสบการณ5 และทักษะ ที่ไดGจากการฝ>กปฏิบัติงานไปใชGปฏิบัติจริงในงานเภสัชกรรมอุตสาหการ และ

ศึกษาเรียนรูGการทำงานรHวมกับสาขาวิชาชีพอื่น เรียนรูGการแกGป#ญหาจากการปฏิบัติงาน และเพื่อใหGการฝ>ก

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคลGองกับประกาศสภาเภสัชกรรมที่ประเมินทักษะทางวิชาชีพ

ผHานการฝ>กปฏิบัติงานเฉพาะทาง ( Pharmacy License Examination - Industrial Pharmacy 2 ; PLE-

IP2 ) ของนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร5สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ปqที่ ๖  ในการสอบความรูGเพื่อขอข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปsนผูGประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อยHางไรก็ตามรูปแบบและลักษณะการฝ>ก

ปฏิบัติงานในแตHละโรงงานอาจมีความแตกตHางกันเนื่องจากแตHละโรงงานมีผลิตภัณฑ5และรูปแบบการทำงาน

ที่ตHางกัน จึงสHงผลใหGหลังจากฝ>กปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ผูGฝ>กปฏิบัติงานแตHละสถานท่ีจึงมีทักษะความรูGที่ตHางกัน 

การแบHงป#นความรูGจากการฝ>กปฏิบัติงาน ก็จะทำใหGนิสิตนักศึกษาไดGรับความรูGท่ีหลากหลาย 

๒. วัตถุประสงค7 

๒.๑ เพ่ือสHงเสริมและสนับสนุนใหGผูGฝ>กปฏิบัติงานไดGแสดงศักยภาพในการประยุกต5ใชGองค5ความรูGทางดGาน

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

๒.๒ เพ่ือใหGเกิดการเรียนรูGรHวมกันระหวHางแหลHงฝ>ก นิสิตนักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรGางใหGเกิด

การพัฒนางานจากการฝ>กปฏิบัติงานวิชาชีพดGานเภสัชกรรมอุตสาหการ 



          หน#า 2 / 4 

๒.๓ เพ่ือยกยHอง เชิดชูแหลHงฝ>กท่ีไดGใหGการสนับสนุนและเป{ดโอกาสในการรHวมสรGางบุคลากรท่ีมีศักยภาพ

เขGาสูHวงการเภสัชอุตสาหกรรมตHอไป 

๓. หน:วยงานที่รับผิดชอบ :  สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ5 ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินงาน  สำนักงานสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 

๖. กลุ:มเปIาหมาย  

๖.๑ สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิสิตนักศึกษา 

๖.๒ อาจารย5แหลHงฝ>กท่ีเปsนสมาชิกสมาคมฯ 

 

๗. ผลที่คาดว:าจะไดMรับ  

๗.๑ นิสิตนักศึกษาไดGความรูG ทักษะ ประสบการณ5การทำงาน การแกGป#ญหา และมีความเขGาใจบทบาท 

ของเภสัชกรอุตสาหการ  

๗.๒ แหลHงฝ>กสามารถพัฒนางาน สรGางสรรค5งาน หรือไดGงานท่ีบรรลุตามความตGองการของแหลHงฝ>ก 

 

๘. วิธีดำเนินการโครงการ  

๘.๑ ประชาสัมพันธ5โครงการกับ อาจารย5สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร5 สาขาเภสัชกรรม

อุตสาหการท่ีเปsนสมาชิกของสมาคมฯ และอาจารย5แหลHงฝ>กท่ีเปsนสมาชิกของสมาคมฯ และประกาศรับ

สมัครผูGท่ีสนใจเขGารHวมโครงการ  

๘.๒ ช้ีแจงรูปแบบโครงการ รูปแบบเอกสารขGอมูลท่ีตGองสHงประกวด รูปแบบการนำเสนอ เกณฑ5การ

ตัดสิน และรางวัลผูGเขGาประกวด 

๘.๓ จัดการแขHงขันในรูปแบบนำเสนอผลงาน  (Pitching)  ภายใตGช่ืองาน Industrial Pharmacy 

Internship Challenge 2021  

๘.๔ สรุปผลโครงการ 
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๙. กำหนดการโครงการ 

เดือน กิจกรรม 

กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ5โครงการ กับสถาบันการศึกษา แหลHงฝ>กและ

นิสิตนักศึกษาท่ีฝ>กปฏิบัติงาน 

๑ กันยายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับสมัครผูGเขGารHวมโครงการ (สมาชิกของ สมาคมท้ัง อาจารย5

แหลHงฝ>กและ นิสิตนักศึกษา)  

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

โครงการ  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แหลHงฝ>กสHงโครงการฉบับเต็มเขGารHวมประกวด 

๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการตัดสินโครงการ Industrial Pharmacy 

Internship Challenge 2021 จัดรวบรวมขGอมูลของผูGรHวม

โครงการ 

๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

จัดการแขHงขันในรูปแบบ Pitching ในรูปแบบทีม โดย ๑ ทีม

ประกอบดGวย นักศึกษา ๑-๔ คน อาจารย5จากแหลHงฝ>ก ๑-๒ 

คน โดยจัดงานภายใตGช่ือ Industrial Pharmacy Internship 

Challenge 2021 มอบรางวัลแกHนิสิต นักศึกษาและอาจารย5

แหลHงฝ>ก  

๑๐. เกณฑ7การตัดสินรางวัล IPIC 2021 

รายการ คะแนน 
1. มกีระบวนการดาํเนินงานโครงการ การแกไ้ขปัญหา การ
ตดัสนิใจ การศกึษา หาความรูอ้ยา่งต่อเนืHองเพืHอใหโ้ครงการ
สาํเรจ็  

30 

2. ผลสาํเรจ็ของโครงการ มปีระโยชน์ต่อแหลง่ฝึก และมโีอกาส
นํามาต่อยอดใหเ้กดิคณุคา่ต่อธุรกจิ  

20 

3. เป็นโครงการทีHแสดงถงึการนําความรูจ้ากมหาวทิยาลยัสูส่ถาน
ประกอบการ และจากสถานประกอบการสูม่หาวทิยาลยั  

20 

4. ความคดิสรา้งสรรคข์องโครงการ  20 
5. ความน่าสนใจของการนําเสนอ ใชเ้วลาในการนําเสนอได้
เหมาะสม ตรงเวลา มไีหวพรบิปฏภิาณในการตอบคาํถามและ
สามารถตอบคาํถามไดต้รงประเดน็ 

10 

รวม 100 
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๑๑. รางวังโครงการ IPIC 2021  

 รางวัลผูMเขMาโครงการ 

  รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ละ ๕,๐๐๐ บาท  

โล=ห?เกียรติคุณ  ๕ รางวัล  ๖,๐๐๐ บาท  

 รางวัลอาจารย7แหล:งฝ^ก  

รางวัลที่ ๑ ไดHรับบัตรสมนาคุณเขHาอบรมวิชาการของ TIPA  ๘ คน มูลค=า ๓๒,๐๐๐ บาท  

รางวัลที่ ๒ ไดHรับบัตรสมนาคุณเขHาอบรมวิชาการของ TIPA  ๖ คน มูลค=า ๒๔,๐๐๐ บาท  

รางวัลที่ ๓ ไดHรับบัตรสมนาคุณเขHาอบรมวิชาการของ TIPA  ๔ คน มูลค=า ๑๖,๐๐๐ บาท  

รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล  ไดHรับบัตรสมนาคุณเขHาอบรมวิชาการของ TIPA  รางวัลละ ๒ คน  

(๘,๐๐๐ บาท) รวม มูลค=า ๑๖,๐๐๐ บาท  

ใบประกาศเกียรติคุณ ผูHร=วมโครงการ 


