โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2562: สถานการณปจจุบัน
และทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร”
(Thai Pharmacy Education National Conference 2019
: Current Issues and Trends in Pharmacy Education )
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 11 – ศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยจํ า นวน 19 สถาบั น ได เ ป ด สอนหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตร 6 ป ภายใตการใหความเห็นชอบตอหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตรทุกสถาบันมีห นาที่ ในการผลิ ตเภสัช กรใหมีคุณลั กษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัช กรรม
กําหนด ทั้งสมรรถนะรวมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจําเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ดานเภสัช
กรรมอุตสาหการ หรือดานการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ
นอกเหนือจากการสอนใหบัณฑิตมีความรูและทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแลว การเขาสูศตวรรษที่
21 ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ทําใหตองมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตองควบคูไปดวย
การพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 บทบาทของอาจารยผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
สอนแบบ passive learning เปนการสอนแบบ active learning สรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูร ณา
การขามเนื้อหา สรางระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูที่มีเทคโนโลยี
เป น ตั ว เกื้ อ หนุ น การเรี ย นรู แ บบสื บ ค น และวิ ธี ก ารเรี ย นจากการใช ป ญ หาเป น ฐาน (Problem-based
Learning) เพื่อการสรางทักษะขั้นสู งทางการคิด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ย นแนวคิด การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนด า นเภสั ช ศาสตรศึ ก ษาระหว า ง 19 สถาบั น จึ ง มี
ความสําคัญ และเปนประโยชนในการนําความรู และประสบการณที่ไดรับ ไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบั น
ตนเอง
การจั ดประช ุมว ิช าการเภสัช ศาสตรศึกษาไดจัดมาอยางตอเนื่องทุกป ในป พ.ศ. 2562 ที่ป ระชุม
คณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษาภายใตการกํากับดูแลของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย (ศศภท.) ไดมอบหมายใหสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเจาภาพในการจัด
งานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2562” หัวขอตางๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได
มีการหารือกันในกลุมคณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนอาจารยจากทุก

สถาบัน การกําหนดประเด็นในการประชุมวิชาการไดคํานึงถึงสถานการณในปจจุบัน ทิศทางใหมๆ ที่เกิดขึ้นใน
แวดวงเภสัชศาสตรศึกษา และในกลุมคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมรอยการพัฒนาเภสัชศา
สตรศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามที่สภา
กําหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการนําเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตรศึกษาแบบโปสเตอร
เพื่อใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรูงานวิจัย เกิดเครือขายความรวมมือการทํางานดานเภสัชศา
สตรศึกษาระหวางคณาจารยตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับทราบขอมูล สถานการณ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมทางการศึกษาของ
ชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร และสหสาขาวิชาชีพอื่น ตลอดจนรับทราบ และแลกเปลี่ยนการ
ประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความเปนวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณการดําเนินการดานเภสัชศาสตรศึกษา
ระหวางคณาจารยคณะเภสัชศาสตร
2.3 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยดานเภสัชศาสตรศึกษา และรวมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองผลงานวิจัย
ในกลุมคณาจารยเภสัชศาสตร
3. รูปแบบการประชุม
การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความ
คิดเห็น
4. ผูเขารวมประชุม
คณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร 19 สถาบัน จํานวน 150 คน
5. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับคณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
6. วัน เวลาที่จัดประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 11 – ศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นําความรู และประสบการณที่ไดรับจากการประชุมวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรเภสัชศาสตร
2. เกิดเครือขายการทํางานวิจัย และประสานความรวมมือในการทํางานวิจัยดานเภสัชศาสตรศึกษาใน
กลุมคณาจารย
3. ไดขอเสนอแนะจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และสงตอขอมูลใหหนวยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของนําไปพัฒนาระบบการจัดการเภสัชศาสตรศึกษา

8. หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
ผูเขารวมการประชุมที่เปนเภสัชกรจะไดรับหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
9. การลงทะเบียน
ผูสนใจเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนไดที่ Web link สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ https://pharmacy.wu.ac.th/
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
e-mail: wucpe2015@gmail.com
โทรศัพท 075-672808-10

11. กําหนดการประชุม
วัน-เวลา

พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
8:45 – 9:00

กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)
9:00 - 09:30 พิธีเปด
สถานการณ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตรประเทศไทย
โดย ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย
และคณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
09:30 – 10:30 Plenary Session 1: เกณฑการพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน:
ประสบการณจากสหราชอาณาจักร (Professional Standard Framework (PSF):
Experience from UK)
วิทยากรหลัก: รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (รศ.ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด)
10:30 - 11:00 อาหารวางและชมโปสเตอร
11:00 - 12:00 Plenary Session 2: Competency assessment (Behavioral and attitude)
วิทยากรหลัก: ดร. จิตรา ดุษฏีเมธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.ศุจิมน ตันวิเชียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ผศ.ดร.ภญ.สมหญิง พุมทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
12:00 - 13:00 อาหารกลางวัน
13:00 – 16:15
(อาหารวาง
เวลา 14:30 –
15:00)

Workshop: KM Show & Share (แบง 4 หองยอย ๆ ละ 30-40 คน)
1) Active learning in pharmaceutical care
(ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ ลอมลิ้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย และผศ.ดร.ภก.ทวนธน บุญลือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
2) Active learning in pharmaceutical sciences & Basic courses
(ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.ศุจิมน ตันวิเชียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุงเรืองโชค มหาวิทยาลัยรังสิต)
3) Active learning in social and administrative pharmacy & Integration
(ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.สมหญิง พุมทอง มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ ไชยสงค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
4) PSF Workshop
(ผูดําเนินรายการ: ทีม มวล)

16:15 – 16:30 เตรียมตัวเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
16:30 – 20:30 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและรับประทานอาหารเย็น (ลงทะเบียนหนางาน)

ศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562
9:00 - 10:30

Plenary Session 3: อนาคตการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
วิทยากร: ผศ.ภญ. อภิฤดี เหมะจุฑา ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรูฯ
และรศ.ดร.ภญ. สุชาดา ชุตมิ าวรพันธ ผูอํานวยการศูนยสอบความรูฯ
ศูนยสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรม
ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน เชาวนพูนผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ผศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ ไชยสงค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10:30 - 10:45 อาหารวาง และชมโปสเตอร
10:45 – 12:15 Plenary Session 4: Practice site engagement
วิทยากร : ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.ภก.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูดําเนินรายการ: ทีม มวล
12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน
13:15 – 16.00 World café
วิทยากรหลัก: ผศ.ดร.ภญ. พักตรวิภา สุวรรณพรหม, ผศ.ดร.ภญ. ศิริตรี สุทธจิตต
และผศ.ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันตกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1) Competency assessment
(ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.ศุจิมน ตันวิเชียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ผศ.ดร.ภญ.สมหญิง พุมทอง มหาวิทยาลัยมหิดล)
2) Practice-site engagement
(ผูดําเนินรายการ: ทีม มวล)
3) อนาคตการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.ภญ. หทัยกาญจน เชาวนพูนผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ผศ.ดร.ภก. สุรศักดิ์ ไชยสงค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
16.00 – 16.20 มอบรางวัลโปสเตอรดีเดน
โดย ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย
และคณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
16.20 – 16.30 พิธีปด
โดย คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ดร.ภญ.จิราพร ชินกุลพิทักษ)

12. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ย)
รายการ
คาตอบแทนวิทยากร
คาเดินทางวิทยากรในประเทศ
คาเชายานพาหนะรับสงผูเขารวมประชุม
คาที่พักวิทยากร
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน
คาเลี้ยงรับรองอาหารเย็น
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
คาถายเอกสาร จัดทํารูปเลมบทคัดยอ
คาลวงเวลาเจาหนาที่
คาวัสดุใชสอย
คาใชจายดําเนินการ
รวม

รายละเอียด
1,000 บาทตอชั่วโมง x 10 ชั่วโมง
5,500 บาท x 6 คน
3 คัน x 3,000 บาทตอวัน x 2 วัน
1,500 บาท x 6 คน x 2 คืน
550 บาท x 180 คน x 2 วัน
500 บาท x 150 คน
50 บาท x 180 เลม
50 บาท/ช.ม. x 16 ช.ม. x 8 คน

งบประมาณ (บาท)
10,000
33,000
18,000
18,000
198,000
75,000
9,000
6,400
2,000
48,100
417,500

