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โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 
เรื่อง “หัวข้อปัจจบุันในการจัดการทางเภสัชกรรม” 

(Current Issues in Pharmacy Administration) 
วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอรต์ กรุงเทพมหานคร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  

โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของกระบวนงาน  ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ภายใต้เป้าหมายที่น าไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เช่ียวชาญ  ผู้
ที่มีประสบการณ์การท างานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของ
ผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน  ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นในหัวข้อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การ
บริหารเวชภัณฑ์ การเงินการคลัง  และการวางแผนกลยุทธ์  อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัช
กร  ตลอดจนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์  

เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
2.1 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล 
2.3 การบริหารเวชภัณฑ์ 
2.4 การเงินการคลัง 
2.5 การวางแผนกลยุทธ์ 

 
3. ระยะเวลาในการจัดประชุม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน  ระหว่างวันที่  27 เมษายน – 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
4. สถานที่ประชุม 

โรงแรมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพมหานคร 

5. รูปแบบการประชุม 
1. บรรยายองค์ความรู้ร่วมสมัยที่จ าเป็นในเร่ืองการจัดการ 
2. อภิปรายและประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการในหัวข้อและกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

กรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง และข้อเสนอตามมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน  ตลอดจนการสอดแทรกองค์ความรู้ร่วมสมัยที่
จ าเป็นในเรื่องการจัดการ 
6. วิทยากร 

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง   คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์  ชวนิชกุล 
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์   ภก.อุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยากูล 
ภญ. สมฤทัย สุพรรณกูล   ภก. ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ 
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ภญ. ประภัสสร  คณะรัฐ   ภก. สายชล  พิมพ์เกาะ 
รศ.ดร. ภญ. นุศราพร  เกษสมบูรณ์  ผศ.ดร. ภก. ชาญชัย  จารุภาชน์ 

 
7. อาจารย์ผู้ประสานงานหลัก 

ผศ.ดร. ภญ. มณีรัตน์  รัตนามหัทธนะ  ผศ.ดร. ภญ. กรแก้ว จันทะภาษา 
ผศ.ดร. ภญ. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 

 

8. เงื่อนไขพิเศษ 
เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และรักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด 

จึงจะได้รับประโยชน์ในข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว  ดังต่อไปนี้ 
1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ได้ประมาณ 31.5  หน่วยกิต  
2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมที่ศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม  สามารถเก็บหน่วยกิต

การศึกษาได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  เมื่อได้เข้ารับการประเมินผลครบถ้วนตามที่ก าหนด 
3. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรม  

สามารถเก็บหน่วยกิตได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้  เมื่อได้เข้ารับการประเมินผลครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 
9. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
จ านวนประมาณ  120  คน  (กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 100 คน  จะยกเลิกการจัดประชุม และคืนเงินแก่ผู้ลงทะเบียน) 
 

10. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอส่งรายละเอียดการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol ภายในวันที่  31  มีนาคม  2563  พร้อมช าระเงิน

ค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9 และ Upload หลักฐานการโอนเงิน ที่  https://
pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol  โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 
 

การลงทะเบียน 
ภายใน 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 
ระหว่าง 

วันที่ 1-20 เมษายน 2563 
สมัคร 1 คน 7,000  บาทต่อคน 8,000  บาทต่อคน 
สมัคร 2 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลท่ีท างานในสถานที่เดียวกัน) 6,500  บาทต่อคน 7,500  บาทต่อคน 
สมัคร 3 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ท างานในสถานที่เดียวกัน) 6,000  บาทต่อคน 7,000  บาทต่อคน 
ผู้ท่ีก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ                               
อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน 

6,500  บาทต่อคน 7,000  บาทต่อคน 

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา  
 
11. งบประมาณในการด าเนินงาน 

1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 120 คน)                                840,000   บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 
 
 

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol%20%20โดย
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol%20%20โดย
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1. ค่าตอบแทนวิทยากร    
   -วิทยากรภายนอก(อัตราชม.ละ 1,000 บาท) 39,000 บาท 
   -วิทยากรภายใน (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 3,900 บาท 

2. ค่าเดินทางวิทยากร   
     วิทยากรภายนอก 20,000  
     คณาจารย์และผู้จัดการประชุม (5 คน) 23,000  

3. ค่าที่พักวิทยากร   

   -วิทยากร 5,800 บาท 

   -คณาจารย์และผู้จัดการประชุม (5 คน) 30,250 บาท 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (250x120x5) 150,000 บาท 

5. ค่าอาหารกลางวัน  (350x120x2x5) 210,000 บาท 
6. ค่าวัสดุ 20,000 บาท 

7. ค่าของที่ระลึก 5,000 บาท 
8. ค่าเลี้ยงรับรอง 5,000 บาท 
9. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 514,950 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้  แนวคิด  ตลอดจนสมรรถนะในด้านการจัดการทางเภสัชกรรม  เพื่อน าไปปรับประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานตนเอง  สามารถน าไปใช้การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านการจัดการทางเภสัชกรรม  และน าไปสู่การ
พัฒนางานเภสัชกรรมต่อไป 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ  เช่ียวชาญวัฒนา) 

ผู้เสนอโครงการ 
 


