
สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มห่าวิทยาลัยขอนแก่น  

 โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 
                                    “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2020” 

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม 2316 ช้ัน 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมากและมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านความปลอดภัยของการใช้ยา เพื่อรักษาและป้องกันโรค รวมถึง บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ยา เครื่องส าอาง 
อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสารพิษต่างๆที่มีโอกาสเกิดปัญหาต่อสุขภาพที่พบได้ในชีวิตประจ าวันของประชาชน
ทั่วไปรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเภสัชอุตสาหการ การบริบาลทาง
เภสัชกรรม และงานคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ภายใต้การตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้อันเป็นปัจจุบันให้แก่เภสัชกรทุกสาขาให้มีความทันสมัย และพร้อมก้าวหน้าไปกับการพัฒนาประเทศ ให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้จัดท าโครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์  “Current 
Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2020” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพ เพิ่มพูนศักยภาพเภสัชกรในทุกๆสาขา และรักษาคุณภาพของการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และใหข้้อมูลความรู้อันเป็นปัจุบันทางด้านเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกร   
 

3. ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน  2563    
 

4. สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5. รูปแบบการประชุม บรรยาย  
 

6. เงื่อนไขพิเศษ 
6.1 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ที่

คาดว่าจะได้รับประมาณ 12 หน่วยกิต 
6.2  ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบ Online โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ติดต่อ

กับศูนน์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรมเท่านั้น เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบของการประชุม
ออนไลน์  

 
 



7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, ร้านขายยา, คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์
เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ 200 คน 
 

8. ค่าลงทะเบียน (มี 2 รูปแบบ คือ Onsite และ Online) 
 - ค่าลงทะเบียน จะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน โดย
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้ http://pharm.kku.ac.th/conference ภายในวันที่   5  
พฤศจิกายน  2563  พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551-288750-8 และ Upload 
หลักฐานการโอนเงิน ที่ http://pharm.kku.ac.th/conference/ 

การลงทะเบียน ภายในวันที่  25  ตุลาคม  2563 หลังวันที่  25  ตุลาคม  2563 
ค่าลงทะเบียน 

- Onsite 800  บาทต่อคน 1,000 บาทตอ่คน 
- Online* 400  บาทต่อคน 600 บาทต่อคน 

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์
และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

* ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้อง Log in เข้าสู่ระบบของการ
ประชุมออนไลน์ ลงนามเข้าประชุม และท าแบบประเมินความรู้ในหัวข้อบรรยายต่างๆ ในการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

9. งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 200 คนๆละ 800 บาท) 160,000 บาท 
2.  รายจา่ย เบิกจ่ายจากสมาคมศิษย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
-วิทยากรภายใน มข. อตัรา ชม.ละ 600 บาท        2,400 บาท 
-วิทยากรภายนอก มข. อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท   6,000 บาท 
2. ค่าอาหาร   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x200x3) 30,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (100x200x2) 40,000 บาท 
3.  ค่าเดินทางไปราชการ 20,000 บาท 
4.  ค่าเลี้ยงรับรอง 6,000 บาท 
5.  ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 108,400 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้** 

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


10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- คณะกรรมการด าเนินการดา้นศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร ์(CCPE) คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

           
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

- เป็นหลักประกันคุณภาพของการให้บริการดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

- เกิดเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้น 

- มีแหล่งฝึกอบรมทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 
 

........................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์) 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการดา้นศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


