
 
 

 

 
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2562: สถานการณปจจุบัน

และทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร” 
(Thai Pharmacy Education National Conference 2019  
: Current Issues and Trends in Pharmacy Education ) 

ระหวางวันพฤหัสบดีที ่11 – ศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 19 สถาบัน ไดเปดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 6 ป ภายใตการใหความเห็นชอบตอหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตรทุกสถาบันมีหนาท่ีในการผลิตเภสัชกรใหมีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสภาเภสัชกรรม
กําหนด ท้ังสมรรถนะรวมทางวิชาชีพ และสมรรถนะท่ีมีความจําเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ดานเภสัช
กรรมอุตสาหการ หรือดานการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 
 นอกเหนือจากการสอนใหบัณฑิตมีความรูและทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแลว การเขาสูศตวรรษท่ี 
21 ความกาวหนาของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการท้ังระดับชาติ และนานาชาติ ทําใหตองมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตองควบคูไปดวย
การพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 บทบาทของอาจารยผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
สอนแบบ passive learning เปนการสอนแบบ active learning สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณา
การขามเนื้อหา สรางระบบการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูท่ีมีเทคโนโลยี
เปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือการสรางทักษะข้ันสูงทางการคิด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานเภสัชศาสตรศึกษาระหวาง 19 สถาบันจึงมี
ความสําคัญ และเปนประโยชนในการนําความรู และประสบการณท่ีไดรับ ไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
ตนเอง 
 การจัดประช ุมว ิชาการเภสัชศาสตรศ ึกษาไดจัดมาอยางตอเนื่องทุกป ในป พ.ศ. 2562 ท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษาภายใตการกํากับดูแลของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย (ศศภท.) ไดมอบหมายใหสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเจาภาพในการจัด
งานประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2562” หัวขอตางๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได
มีการหารือกันในกลุมคณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนอาจารยจากทุก



สถาบัน การกําหนดประเด็นในการประชุมวิชาการไดคํานึงถึงสถานการณในปจจุบัน  ทิศทางใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
แวดวงเภสัชศาสตรศึกษา และในกลุมคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมรอยการพัฒนาเภสัชศา
สตรศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามท่ีสภา
กําหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการนําเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตรศึกษาแบบโปสเตอร 
เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรูงานวิจัย เกิดเครือขายความรวมมือการทํางานดานเภสัชศา
สตรศึกษาระหวางคณาจารยตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือรับทราบขอมูล สถานการณ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมทางการศึกษาของ
ชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร และสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ตลอดจนรับทราบ และแลกเปลี่ยนการ
ประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความเปนวิชาชีพเภสัชกรรม  

2.2 เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณการดําเนินการดานเภสัชศาสตรศึกษา
ระหวางคณาจารยคณะเภสัชศาสตร 

2.3 เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยดานเภสัชศาสตรศึกษา และรวมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองผลงานวิจัย
ในกลุมคณาจารยเภสัชศาสตร 
 
3. รูปแบบการประชุม 
 การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความ
คิดเห็น 
 
4. ผูเขารวมประชุม 
 คณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร 19 สถาบัน จํานวน 150 คน 
 
5. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ รวมกับคณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา 
ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
 
6. วัน เวลาท่ีจัดประชุม 
 วันพฤหัสบดีท่ี 11 – ศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. นําความรู และประสบการณท่ีไดรับจากการประชุมวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรเภสัชศาสตร 

2. เกิดเครือขายการทํางานวิจัย และประสานความรวมมือในการทํางานวิจัยดานเภสัชศาสตรศึกษาใน
กลุมคณาจารย 

3. ไดขอเสนอแนะจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และสงตอขอมูลใหหนวยงานหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของนําไปพัฒนาระบบการจัดการเภสัชศาสตรศึกษา 
 



8. หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 
 ผูเขารวมการประชุมท่ีเปนเภสัชกรจะไดรับหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 
 
9. การลงทะเบียน 

ผูสนใจเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนไดท่ี Web link สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ https://pharmacy.wu.ac.th/ 

 
10. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 e-mail: wucpe2015@gmail.com 
 โทรศัพท 075-672808-10 

  

mailto:wucpe2015@gmail.com


11. กําหนดการประชุม  
วัน-เวลา  

พฤหัสบดทีี่ 11 กรกฎาคม 2562 
8:45 – 9:00 
 
9:00 - 09:30 

กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม  
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ) 
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 บุญลอื มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
2) Active learning in pharmaceutical sciences & Basic courses 
(ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร.ภญ.ศุจิมน ตันวิเชียร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
ผศ.ดร.ภญ.สชุาดา 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 เตรียมตัวเพ่ือเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

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 ชุตมิาวรพันธ ผูอํานวยการศูนยสอบความรูฯ  
ศูนยสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
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 (ถัวเฉล่ีย) 
รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาทตอชั่วโมง x 10 ชั่วโมง 10,000 
คาเดินทางวิทยากรในประเทศ 5,500 บาท x 6 คน 33,000 
คาเชายานพาหนะรับสงผูเขารวมประชุม 3 คัน x 3,000 บาทตอวัน x 2 วัน 18,000 
คาท่ีพักวิทยากร 1,500 บาท x 6 คน x 2 คืน 18,000 
คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 550 บาท x 180 คน x 2 วัน  198,000 
คาเลี้ยงรับรองอาหารเย็น  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

500 บาท x 150 คน 75,000 

คาถายเอกสาร จัดทํารูปเลมบทคัดยอ 50 บาท x 180 เลม 9,000 
คาลวงเวลาเจาหนาท่ี  50 บาท/ช.ม. x 16 ช.ม. x 8 คน 6,400  
คาวัสดุใชสอย  2,000 
คาใชจายดําเนินการ  48,100 

รวม  417,500 
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