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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 
เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) 

ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564 
แบบ Online  

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงาน

ต่าง ๆ  โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งกลุ่มงานเภสัช
กรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของ
กระบวนงาน  ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ  เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันจึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายที่น าไปสู่ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาล 

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทาง
เภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุม
ประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน  ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นใน
หัวข้อนวัตกรรมเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม  กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การบริหารเวชภัณฑ์  การบริหารองค์กร 
และการออกแบบระบบงาน อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร  ตลอดจน
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย 
 
2. วัตถุประสงค ์  

เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจดัการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวขอ้ปัจจุบัน
ดังต่อไปน้ี 

2.1 นวัตกรรมเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม   
2.2 กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การบริหารเวชภัณฑ ์
2.3 การบริหารองค์กร 
2.4 การออกแบบระบบงาน 

 
3. ระยะเวลาในการจัดประชุม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน  ระหว่างวันที่  28 – 30  เมษายน 2564 
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4. สถานที่ประชุม  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. รูปแบบการประชุม แบบ Online  
1. บรรยายองค์ความรู้ร่วมสมัยที่จ าเป็นในเรื่องการจัดการ 
2. อภิปรายและประชุมระดมสมองเชิงปฏิบัติการในหัวข้อและกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหากรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง และข้อเสนอตามมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน  ตลอดจน
การสอดแทรกองค์ความรู้ร่วมสมัยที่จ าเป็นในเรื่องการจัดการ 

 

6. วิทยากร 
     6.1  วิทยากรหลัก 
1. รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ข้าราชการบ านาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์จติตปญัญำศึกษำ มหำวิทยำลยัมหิดล 
3. ภก.วรวิทย์ กิติวงศ์สุนทร  ข้าราชการบ านาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. ภก.กมลศักดิ์  เรืองเจริญรุ่ง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บรหิาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั 

(มหาชน) 
5. ภญ.ประภัสสร  คณะรัฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย 
6. ภก.สายชล  พิมพ์เกาะ  รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
7. คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์  ชวนิชกุล อดีตผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 
8. ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน ร้าน กนกฟาร์มา เชน 

   
  6.2  วิทยากรร่วม 
1. ผศ.ดร.ภญกรแก้ว จันทภาษา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
2. รศ.ดร.ภญ.อารวีรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

   

8. เงื่อนไขพิเศษ 
เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าร่วมประชุมครบตามก าหนดการที่ก าหนด และรักษาเวลาในการเข้าร่วมการ

ประชุมโดยเคร่งครัด จึงจะได้รับประโยชน์ในข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว  ดังต่อไปน้ี 
1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ที่คาดว่าได้รับประมาณ 18 

หน่วยกิต  
2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมที่ศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม  สามารถ

เก็บหน่วยกิตการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  เมื่อได้เข้ารับการประเมินผลครบถ้วนตามที่ก าหนด 
3. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของ

สภาเภสัชกรรม  สามารถเก็บหน่วยกิตได้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  เมื่อได้เข้ารับการประเมินผลครบถ้วนตามที่ก าหนด 
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9. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณาจารยจ์ากคณะเภสัชศาสตร ์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ านวนประมาณ  80  คน  (กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า 80 คน  จะยกเลิกการจดัประชุม และคืน
เงินแก่ผู้ลงทะเบียน) 
10. ค่าลงทะเบียน  แบบ  Online  

การลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หลังวันที่ 28 มีนาคม 2564 
อัตราค่าลงทะเบียน/คน 2,900  บาทต่อคน 3,400  บาทต่อคน 

ผู้เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา 

2. ค่าลงทะเบียนจะครอบคลุมถึงค่าเอกสารประกอบการประชุม คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม   
3. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://pharm.kku.ac.th ภายในวันที่  28 มีนาคม  2564 
4. การช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยการช าระเงินผ่าน QR Code ชื่อบัญชี เงินรายได้ มข. (คณะเภสัชศาสตร์) 

 
และเมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอให้ด าเนินการ Upload หลักฐานการโอนเงิน ในระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

5. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน ผ่าน
ระบบ KKUFMIS (JV) และขอให้น าส าเนาเอกสารการด าเนินการในระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อแสดง
หลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

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

7. ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่วา่กรณีใดๆ 
8. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได ้ทั้งนี้ โดยผู้สมัคร 

                 จะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงานผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มงานประชุมฯ 1 สัปดาห ์
 

11. งบประมาณในการด าเนินงาน 
1.  รายรับจากค่าลงทะเบียน (ประมาณ 80 คน)                                232,000   บาท 
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    
   -วิทยากรภายนอก(อัตราชม.ละ 1,000 บาท) 21,000 บาท 

http://pharm.kku.ac.th/
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   -วิทยากรภายใน (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 12,600 บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากรภายนอก จ านวน 3 คน 15,000 บาท 
3. ค่าทีพ่ักวทิยากรภายนอก จ านวน 3 คน 7,200 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  (6x50x2x3) 1,800 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน  (6x120x3) 2,520 บาท 
6. ค่าเลี้ยงรับรอง 3,000 บาท 
7. ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 66,120 บาท 
**ทั้งนี้ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้  แนวคดิ  ตลอดจนสมรรถนะในด้านการจดัการทางเภสัชกรรม  เพื่อน าไป

ปรับประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานตนเอง  สามารถน าไปใช้การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านการจดัการทาง
เภสัชกรรม  และน าไปสู่การพัฒนางานเภสัชกรรมต่อไป 

 
 

(รศ.ดร.อารวีรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


