
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
“ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017” 

วันที่ 11-12  พฤศจิกายน  2560 
ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
  

 

 
  

 

     
 

  
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 
 

    
 

  
 

 
  

  
 

1. หลักการและเหตุผล
  เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกลช้ ิดกับชุมชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัช 

กรรม ประชาชนสว่ นใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพเบ้ืองต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง หากเภสัชกรรา้ นยา 
สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆได้ดี จะสามารถเป็นที่พึ่งต่อชุมชนได ้ ดังนน้ั คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็น 
ปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ ส าหรับเภสัชกร ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้แก่เภสัชกร

3. ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่  11-12  พฤศจิกายน  2560

4. สถานที่ประชุม
ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รูปแบบการประชุม การบรรยาย

6. เงื่อนไขพิเศษ
  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่คาดว่า 

จะได้รับประมาณ 10 หน่วยกิต

7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม
  เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, ร้านขายยา, คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์ 

เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ 200 คน

8. ค่าลงทะเบียน
  ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

อาหารกลางวัน โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/conference
ภายในวันที่  10  พฤศจิกายน 2560 พร้อมชา  ระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชอ่ื บัญชี  เงินรายได้มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และ 
Upload หลักฐานการโอนเงิน ที่ http://pharm.kku.ac.th/conference/ 
 

http://pharm.kku.ac.th/conference/


การลงทะเบียน ภายในวันที ่11  ตุลาคม  2560 หลังวันที่  11  ตุลาคม  2560 
วันที่  11-12  พฤศจกิายน  2560    800  บาทต่อคน 1,000  บาทต่อคน 

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์
และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 
 

9. งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 200 คนๆ ละ 800 บาท) 160,000 บาท 
2. ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใชจ้่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
   -วิทยากรภายใน มข. อัตรา ชม.ละ 600 บาท        =  4,200 บาท  
   -วิทยากรภายนอก มข. อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท   =  4,000 บาท 

8,200 บาท 

2. ค่าเดินทางวิทยากร 6,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (50x200x3) 30,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน (70x200x1) 14,000 บาท 
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม  10,000 บาท 
6. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 71,200 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

               
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
-สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 
-คณะกรรมการด าเนินการดา้นศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร ์(CCPE)คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

            -สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- ระบบงานบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

- เกิดเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้น 

- มีแหล่งฝึกอบรมทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจ านวนเพิ่มขึ้น 
 
                                                    (ดร.เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์) 

ผู้เสนอโครงการ 
 



ก าหนดการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
“ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017” 

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
……………………………….. 

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา การบรรยาย วิทยากร สถานที่ 
12.00-13.00 น.  ลงทะเบียน   2316 
13.00-15.00 น. Essential Vaccine 2017  ภญ.นวภรณ์ วิมลสาระวงศ์, BCP 2316 
15.00-17.00 น. Essential HIV and TB 2017   ภก.สุธาร จันทะวงศ์, BCP, BCOP 2316 
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน   2316 
09:00-10.00 น. Food Toxicology   ผศ.ดร.ภญ. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, Ph D 2316 
10.00-11.00 น.  
 

Osteoarthritis update:
Pharmacotherapy  

อ.ภก.ดร. เด่นพงศ ์พัฒนเศรษฐานนท,์ Ph D 2316 

11.00-12.00 น. Sexual Transmitted Diseases 
Update:Pharmacotherapy  

อ.ภก.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, Ph D 
 

2316 

13.00-15.00 น.  Epilepsy Update: Pharmacotherapy 
 

ผศ.ดร.อจัฉราวรรณ โตภาคงาม, Ph D 2316 

15.00-17.00 น. Pharmacotherapy in Geriatric 
Patients   

อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์, BCP, BCOP 
 

2316 

 
หมายเหตุ : 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เสริฟในห้องประชุม เวลา 10.30-10.45 และ เวลา 14.30-14.45 น. 
               2.  รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
  
  
  
 

 




