
 

ตารางการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมวิชาการเพื่อ
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
“ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัช
ศาสตร์ Pharm KKU 2018” 

17-18 พฤศจิกายน  2561 ห้องประชุม 2316 ชัน้ 3 
อาคาร 2  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการ CPE ฝ่ายวิจัย 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรม ครั้งที่ 3/2562  เรื่อง การ
จัดการห่วงโซอุ่ปทานของเภสัช
ภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 1  

 8 – 9 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 2323 ชัน้ 2 
อาคาร 3  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นุศราพร เกษสม
บูรณ ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรม ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง การ
จัดการห่วงโซอุ่ปทานของเภสัช
ภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 2 

 15-16 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 2323 ชัน้ 2 
อาคาร 3  
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นุศราพร เกษสม
บูรณ ์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัช
กรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 
"Advanced 
Pharmacotherapeutics I" 

7-11 มกราคม  2562 โรงแรม อวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์  
จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร               สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 



ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

5 การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงาน คณะเภสชัศาสตร์ 3 
สถาบัน 

16-17 มนีาคม 2562 ห้องประชุมคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฝ่ายวิจัย 

6 ประชุมวชิาการ Oncology 
Pharmacy Board Review  
ครั้งที่ 4 

21-22 มนีาคม 2562 โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช                 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัช
กรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง การ
คิดเชิงระบบในการจัดการทาง
เภสัชกรรม  (Systems Thinking 
in Pharmacy Management)  

25-27 มนีาคม 2562 โรงแรม อวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์  
จังหวัดขอนแก่น 

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์               สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

8 การประชุมเชิงปฏิบัติการภสัช
กรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง 
“หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทาง
เภสัชกรรม” (Current Issues in 
Pharmacy Administration) 

22-26 เมษายน 2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.อารีวรรณ 
เชี่ยวชาญวัฒนา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัช
กรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 
"Advanced 
Pharmacotherapeutics II" 

6-10 พฤษภาคม  2562 โรงแรม อวานี ขอนแก่น 
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชัน่ เซ็นเตอร์  
จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ                 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 



ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

10 Master Your Presentation in 
English: Skills for Success in 
Pharmacy Practice  

15-17 พฤษภาคม 2562 โรงแรมในจงัหวัด
ขอนแก่น 

ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนา
มหัทธนะ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

11 การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง 
“ศิลปะการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (The Art of 
Transformational 
Leadership)” 

3-7 มิถนุายน 2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ ์      สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

12 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัช
กรรม ครั้งที่ 21/2562 เรื่อง  
Mixed Method Research 

17-19  มถินุายน 2562 โรงแรมในจงัหวัด
ขอนแก่น 

ผศ.ดร.อารีวรรณ 
เชี่ยวชาญวัฒนา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

13 การประชุมเชิงปฏิบัติการภสัช
กรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง
Training the Trainers: 
Essential English 
Communication Skills  
for Pharmacists  

10-12 กรกฎาคม 2562 โรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร  
หรือ ภูเก็ต 

ผศ.ดร.มณีรัตน์ รัตนา
มหัทธนะ 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 



ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการประชุมวิชาการ Clinical 
Oncology Pharmacy 
Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 

22-23  สงิหาคม  2562 โรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช                สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

15 การใช้ software เพื่อสนับสนนุ
การด าเนินงานวิจัย 

2 วัน (ยังไม่ก าหนดวัน)  ห้องประชุม 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

 

การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 5 หลักสูตร 
ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ จ านวน ผู้รับผิดชอบ 

16 การจัดฝึกอบรมระยะสัน้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร การให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุน่ที่ 14 

ส.ค.2561-พ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช                  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 

17 การจัดฝึกอบรมระยะสัน้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตร การบริบาลทางเภสัช
กรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก) รุ่นที ่10 

ส.ค.2561-พ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.สุณี เลิศสนิอุดม                 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 

18 การจัดฝึกอบรมระยะสัน้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม
(สาขาการการตรวจติดตามระดับยาใน
เลือด) รุน่ที่ 10 

ส.ค.2561-พ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ             สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 



ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ จ านวน ผู้รับผิดชอบ 

19 การฝึกอบรมระยะสั้นในการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
รุ่นที่ 3 

ส.ค.2561-พ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ภก.สุธาร จนัทะวงศ์            สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 

20 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทาง
เภสัชกรรมระยะสัน้ (สาขาการบริบาล
ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดก้ันเรื้อรัง) รุ่นที่ 1 

ส.ค.2561-พ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.สุณี เลิศสนิอุดม                สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 

 
 

 
การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม  
การบริหารงานเภสัชกรรม 1 หลักสูตร 
ล าดับ วันที ่ ชื่อโครงการ สถานที่ จ านวน ผู้รับผิดชอบ 

21 การจัดฝึกอบรมระยะสัน้ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 
(การบริหารงานเภสัชกรรม) รุ่นที่ 1 

22 เม.ย.-13 ก.ค. 2562 โรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร และ                       
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์               สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร 

 


