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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2564 
เรื่อง ศิลปะการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานบริหารด้านเภสัชกรรม  

(The Art of Interpersonal Communication in Pharmacy Management) 
ระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2564   

   ONLINE ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   

1. หลักการและเหตุผล 
การกา้วไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับนานาชาติในวชิาชพีนั้น ทักษะในการตดิต่อสื่อสารด้านการพดู และการ

โต้ตอบแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการน าเสนอผลงานถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การเข้าใจพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อการสื่อสารและ
น าเสนออย่างมีประสิทธภิาพและทรงพลัง ตลอดจนการตระหนักถึงมารยาทสากลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี ้ ในยุคดจิิทอลที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย และหลากหลาย 
การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้รบัข้อมูล ซึ่งสื่อการน าเสนอในรูปแบบประยุกต์
ด้วย Infographic ก าลังได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นการใช้รูปภาพสื่อแทนข้อมูลหรือความคดิที่ซับซ้อน 
โดยการน าความรูต้่าง ๆ มาสื่อสารในรูปแบบกราฟิกที่นอกจากจะดูสวยงามน่าสนใจติดตาม ยังสามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดตี่อภาพลกัษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กรที่
น าเสนอข้อมูล           

 

2. วัตถุประสงค์     
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนมรรยาทสากลของการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอ

อย่างมืออาชีพ  
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้น าเสนอในรูปแบบประยุกต์ด้วย Infographic อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3.  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการติดต่อสื่อสาร และการ
น าเสนอ ซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถน าไปใช้ในการปฎิบัติงานวิชาชีพด้วยความมั่นใจต่อไป  
 
3. ระยะเวลาในการจัดประชุม  

จ านวน  3  วัน  ระหวา่งวันที่   17-19 กุมภาพันธ์  2564   
 

4. สถานที่ประชุม 
  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  Covid-2019 ระลอกใหม่ การแพร่กระจายยัง
อาจด าเนินไปในวงกว้างมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมและบุคลากรทกุท่าน และลดโอกาสของ
การแพร่ระบาด จึงม ีการปรับเปลีย่นการจัดประชุมเป็นแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM  
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5.  วิทยากร 
     - ผศ.ดร. มณีรัตน์  รัตนามหัทธนะ 
 
6. รูปแบบการประชุม 

เป็นการการบรรยายทฤษฎีและแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร โดยเน้นรูปแบบการเรียนเชิง
ปฏิบัติการแบบ Active Learning ซึ่งมีกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติที่รับรองผลว่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทัศนคติที่ดีต่อการน าหลักการไปใชใ้นภาค
ปฎิบัติได้จริง ภายใต้ความดูแลจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ยาวนาน จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและ
อุปสรรคของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากเรียนภาคทฤษฎีจะมีการจ าลองสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบัต ิเพื่อท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถจดจ าและ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  ทั้งนี้ ในตอนท้ายของแต่ละวันจะมีการสรุปจุดส าคัญพร้อมการทบทวน ตลอดจนให้
แหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

 
7. เงื่อนไขพิเศษ 

1) ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับ 15 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด  

2) ด้วยข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ผู้จัดการประชุมจะขอแจ้งเง่ือนไขการงดการจัดการประชุม กรณี
ที่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านกระทรวงสาธารณสุข และลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนการประชุมของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 10  คน โดยจะด าเนินการแจ้งไปยังผู้ที่ส่งชื่อแล้วโดยเร็วที่สุด
หลังจากได้รับชื่อจากกระทรวงฯ 

 
8. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บุคลากรทางการแพทย์ผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษาในระดับ
บัณฑติศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอื่น ๆ ทั้งนี้ เพือ่ประสิทธิภาพในการอบรมเชิงปฎิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด้านการ
น าเสนอ จึงรับจ านวนจ ากัด 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 
 คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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10. ค่าลงทะเบียน  
 

การลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 หลังวันที่ 27 มกราคม 2564 
อัตราค่าลงทะเบียน/คน 2,000 บาท 2,500 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทาง
ราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 
ภายในวันที่ 27  มกราคม  2564 

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

 
 

4. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการ
โอนเงิน ผ่านระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol  เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการ
ช าระค่าลงทะเบียน 

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

6.   ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
7.  กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ดว้ยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ทั้งนี ้โดย 

ผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห์    
 
 
 
 
 

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol
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11. งบประมาณด าเนินการ 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 10 คน เฉลี่ยคนละ 2,000 บาท)   20,000 บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยมีคา่ใช้จา่ยแยกได้ดงันี้ 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
1.1 วิทยากรบรรยายภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อัตรา 600 บาท/ชม. 12,600 บาท 

2. ค่ารับรองวทิยากรและทมีงาน 1,800 บาท 
3. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,400 บาท 
ทั้งนี้ ให้สามารถน าค่าใชจ้่ายมาถัวเฉลี่ยกันได ้

 
12 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจกระตุ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพระดับนานาชาติ ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างประเทศกลุ่มเป้าหมายที่ติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อ
การพัฒนาการของหน่วยงานในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป  ผู้เสนอโรง 
การ.......                               
 

                                          
          
                                                                      (ผศ.ดร. มณีรตัน์  รัตนามหัทธนะ) 
                                                                              ผู้เสนอโครงการ.


