
โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเภสัชกรรมคลนิกิ  ครัง้ที่ 3/2564 
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II 

ระหวา่งวนัที่ 11-15  มกราคม  2564 
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น   

1. หลกัการและเหตผุล 
เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพที่ก าลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล 

และกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่แน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันคณะเภสัชศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกใน
ระดับปริญญาตรี โดยให้มีสาขากึ่งเฉพาะทางในด้านน้ี ประกอบกับขณะน้ีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่างๆได้เปิดหลักสูตร  
Doctor of Pharmacy ซ่ึงเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก  คร้ังที่  
3/2564 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะ
แก่เภสัชกรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกน้ี เป็นส่วนหน่ึงของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
การพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา
โท สาขาเภสัชกรรมคลินิก ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังกล่าว   

2. วตัถปุระสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆที่ส าคัญ โดย

เน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบน้ัน ๆ 

3. ก าหนดการประชุม 
ระหว่างวันที่  11-15  มกราคม  2564 

4. สถานที่ประชุม 
 ณ  โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  จังหวัดขอนแก่น   
5. รูปแบบการประชุม  
 การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แบบ On Site และ On line 
6. เงือ่นไขพิเศษ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมคร้ังน้ีสามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบัน
ก าหนดทั้งน้ีผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ CPE ที่คาดว่าจะได้รับจ านวนประมาณ 27
หน่วยกิต แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนดและขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบ Online โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมล์เดียวกันกับที่ใช้ติดต่อกับศูนย์ 
การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม เท่าน้ันเพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบของการประชุมออนไลน์ 
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7. เปา้หมาย/ผู้เขา้รว่มประชมุ 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัช
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ 200 คน 

 

8. การลงทะเบยีนและการช าระเงนิคา่ลงทะเบยีน 
 1. อัตราค่าลงทะเบียน 

อัตราคา่ลงทะเบยีน ภายในวนัที่ 10  ธันวาคม 2563 หลงัวนัที่ 10 ธันวาคม 2563 

แบบ On Site 5,000 บาท 5,500 บาท 
แบบ On line* 2,000 บาท 2,500 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

*ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ผู้เข้าประชุมทุกท่านตอ้ง Log in เข้าสู่ระบบของการประชมุ
ออนไลน์ ลงนามเข้าประชุม และท าแบบประเมินความรู้ในหัวขอ้บรรยายตา่งๆ ในการประชุมผา่นระบบออนไลน ์ในชว่ง
เวลาที่ก าหนด 

2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 
ภายในวันที่ 11  ธันวาคม 2563 

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

 
4. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอน

เงิน ผ่านระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol  เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระ
ค่าลงทะเบียน 

5. ส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หากประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
โดยการใช้โควตาส่วนตัว ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน แต่ขอให้ด าเนินการจัดท าแบบ กจ.3 เท่าน้ัน 

6.  ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
 
7.  กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งน้ี โดย  

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
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ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์    
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
1.  ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน 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.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   

   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 15,000 บาท 
   1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท) 15,000 บาท 
2.  ค่าเดินทางไปราชการ  บาท 
    2.1  ค่าเดินทาง 25,000 บาท 
    2.2  ค่าที่พัก (ห้องพักเดี่ยว อัตรา 1,500 บาท) 12,000 บาท 
3.  ค่าอาหาร   
    3.1  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (120x150x2x5) 180,000 บาท 
    3.2  ค่าอาหารกลางวัน (120x350x1x5) 210,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ 35,000 บาท 

5. ค่ารับรองวิทยากร 5,000 บาท 

6. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 4,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 506,000 บาท 

ทั้งนี้ให้สามารถน าคา่ใชจ้า่ยมาถวัเฉลีย่กันได้ 
 

 

 

10. ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
 กองบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

11. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อพัฒนาเป็น

แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
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2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

3. เป็นการเ ช่ือมสัมพันธ์ระหว่าง เภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบั ติ งานของนักศึกษา และศิษ ย์เก่า เภสัชศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเน่ือง 

กา    
 ร................................................              

ผู้เสนอโครงการ................................................ 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงศ์  พัฒนเศรษฐานนท์) 

                      ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




