
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งท่ี 7/2565 
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II 

ระหว่างวันท่ี  21-25 มีนาคม  2565 
ณ คณะเภสัชศาสตร์  จังหวัดขอนแก่น (แบบออนไลน์) 

1. หลักการและเหตุผล 
เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) เป็นแนวทางของวิชาชีพท่ีก าลังได้รับความสนใจของเภสัชกรโรงพยาบาล และ

กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายท่ีแน่ชัดในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ในขณะเดียวกัน
คณะเภสัชศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในสาขาเภสัชกรรมคลินิกในระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีสาขากึ่งเฉพาะทางในด้านนี้ ประกอบกับขณะนี้คณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันต่างๆได้เปิดหลักสูตร Doctor of Pharmacy 
ซึ่งเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก  ครั้งท่ี 7/2565 เรื่อง Advanced 
Pharmacotherapeutics II  จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และเพิ่มทักษะแก่เภสัชกรและอาจารย์ท่ี
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเภสัชกรรม
คลินิก ของมหาวิทยาลัยท่ีร่วมโครงการดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆ ท่ีส าคัญ โดยเน้นหนัก
เรื่องยาท่ีใช้กับระบบนั้น ๆ 
3. ก าหนดการประชุม 
           ระหว่างวันท่ี  21-25  มีนาคม 2565 
4. สถานที่ประชุม 
 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
5. รูปแบบการประชุม  
 การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แบบออนไลน ์

6. เง่ือนไขพิเศษ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ สามารถนับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตร เภสัช  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสถาบันก าหนดท้ังนี้ 
ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ท่ีคาดว่าจะได้รับประมาณจ านวน  27 หน่วยกิต 

**ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการแบบ Online โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมล G-mail เท่านั้น เพื่อใช้ใน
การ Login เข้าสู่ระบบของการประชุมออนไลน์** 
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7. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และศิษย์เก่า
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนประมาณ  200 คน 
8. การลงทะเบียนและการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 1. อัตราค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียน ภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 หลังวันท่ี 7 มีนาคม 2565 
แบบออนไลน์ 2,000 บาท 2,500 บาท 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อได้รับอนุญาตจากบังคับบัญชา ซึ่งค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ จะเป็นค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งค่าลงทะเบียน
จะครอบคลุมถึงค่าส่ือการสอนประกอบการบรรยายในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) 

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

2. การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ท่ี https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol 
ภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

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

 
4. ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน                   

ผ่ า น ร ะ บ บ  KKUFMIS ( JV)  แ ล ะ ข อ ใ ห้ น า ส า เ น า เ อ ก ส า ร ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น ร ะ บ บ ล ง ท ะ เ บี ย น อ อ น ไ ล น์  
https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/index.php/meetingcontrol  เพื่อแสดงหลักฐานการด าเนินการช าระค่าลงทะเบียน 

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

6.  ผู้จัดประชุมฯ สงวนสิทธิ์จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้า 
7.  กรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถมาประชุมฯ ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ท้ังนี้ โดยผู้สมัครจะต้อง

ประสาน/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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9. งบประมาณด าเนินการ 
1.  ประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์ จ านวน 200 คนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท  
2.  ใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีค่าใช้จ่ายแยกได้ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   

   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 600 บาท) 14,400 บาท 
   1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย (อัตรา ชม.ละ 1,000 บาท) 3,000 บาท 
2.  ค่าอาหาร ส าหรับผู้จัดประชุมวิชาการ (วิทยากร และผู้จัดงานประชุม)   
    3.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (10x100x9) 9,000 บาท 
    3.2  ค่าอาหารกลางวัน (10x250x5) 12,500 บาท 
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 40,900 บาท 
ทั้งน้ีให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยกันได้ 
หมายเหต:ุ งบประมาณด าเนินการ ใช้หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ การเบิกจ่ายเงิน ดังน้ี  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการด าเนินงาน
โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อที่ 8.16, 9.5, 10.2 และ ข้อที่ 22 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริหารการสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เภสัชกรโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
2. คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการท้ังในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท 
3. เป็นการเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

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

                      ผู้เสนอโครงการ 


