
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก  
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I 

ระหว่างวันที่  23-27 พฤศจิกายน  2563 
 ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1-2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น   

1. หลักการและเหตุผล 
เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพทีก่ าลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล และ

กระทรวงสาธารณสุขไดม้ีนโยบายที่แน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ในขณะเดียวกัน
คณะเภสัชศาสตรก์ าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกในระดับปรญิญาตร ี
โดยให้มีสาขากึ่งเฉพาะทางในด้านนี้ ประกอบกับขณะนี้คณะเภสัชศาสตรใ์นสถาบันต่างๆได้เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy  
ซึ่ ง เน้ นก ารให้ บ ริบ าลท างเภสั ชกรรมมากขึ้ น  การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เภสั ชกรรมคลิ นิ ก  เรื่ อ ง  Advanced 
Pharmacotherapeutics I  จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรม
คลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผดิปกติของระบบต่างๆ ที่ส าคัญ โดยเน้นหนัก
เรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้น ๆ 
3. ก าหนดการประชุม 
           ระหวา่งวันที ่ 23-27 พฤศจิกายน  2563 
4. สถานที่ประชุม 
 ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1-2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  จงัหวัดขอนแก่น   
5. รูปแบบการประชุม  
 การบรรยายในหัวข้อตา่ง ๆ แบบ On Site และ On line 
 

6. เงื่อนไขพิเศษ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันก าหนด
ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจ านวน  27 หน่วยกิต 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบ Online โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมล์เดียวกันกับที่ใช้ติดต่อกับศูนย์ 
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม เท่านั้นเพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบของการประชุมออนไลน์ 
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7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย และคณาจารยจ์ากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ  และศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ  200 คน 
8. การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 1. อัตราค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 หลังวันที่ 23 ตุลาคม 2563 
แบบ On Site 5,000 บาท 5,500 บาท 
แบบ On line* 2,000 บาท 2,500 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

*ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้อง Log in เข้าสู่ระบบของการประชุม
ออนไลน์ ลงนามเข้าประชุม และท าแบบประเมินความรู้ในหัวข้อบรรยายต่างๆ ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในช่วง
เวลาที่ก าหนด 

2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 
ภายในวันที่ 23  ตุลาคม 2563 

3. การช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยการช าระเงินผ่าน QR Code ชื่อบัญชี เงินรายได้ มข. (คณะเภสัชศาสตร์) 
และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียนออนไลน์  

 
4. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน 

ผ่ านระบบ  KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการ ในระบบลงทะเบี ยนออนไลน์ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol  เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระ
ค่าลงทะเบียน 

 

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
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5. ส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
โดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด าเนินการจัดท าแบบ กจ.3 เท่านั้น 

6.  ผู้จดัประชุมฯ สงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
7.  กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ดว้ยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี ้โดย 

ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์    
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
1.  ประมาณการรายรับจากคา่ลงทะเบียน จ านวนเงิน 800,000 บาท 
      1.1 แบบ On Site จ านวน 120 คนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท 
      1.2 แบบ On line จ านวน 100 คนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีค่าใชจ้่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   

   1.1 คา่ตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 20,000 บาท 
   1.2 คา่ตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท) 2,000 บาท 
2.  คา่เดินทางไปราชการ 10,000 บาท 
3.  คา่อาหาร   
    3.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130x100x9) 117,000 บาท 
    3.2  ค่าอาหารกลางวนั (130x350xx5) 227,500 บาท 
4. ค่าวัสด ุ 33,000 บาท 

5. ค่ารับรองวิทยากร 5,000 บาท 

6. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 417,500 บาท 

ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใชจ้่ายมาถัวเฉลีย่กันได้ 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 คณะเภสัชศาสตร ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 
3. เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


