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รายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2561 

คณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา (วาระป 2560-2562) 

หองประชุมฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30-13:30 น.  

ผูเขารวมการประชุม 

1. ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 

2. รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน เชาวนพูนผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม อนุกรรมการ 

3. ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน อนุกรรมการ 

4. อ.ภญ.ศิราณี ยงประเดิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุกรรมการ 

5. ผศ.ภญ.ดร.อัลจนา เฟองจันทร มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 

6. อ.ภญ.ดร.ธนาทิพย ธรรมาเจริญสุข มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย อนุกรรมการ 

7. อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดํารงกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผูไมไดเขารวมการประชุม 

1. อ.ภญ.ดร.ศิตาพร ยังคง มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 

2. ผศ.ภก.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

3. ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 

4. อ.ภญ.ดร.สุภาวดี บุญทา มหาวิทยาลัยพะเยา อนุกรรมการ 

5. ผศ.ภญ.ดร.ณัฎฐิญา คาผล มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 

6. อ.ภก.อัครพล หงษกิตติยานนท มหาวิทยาลัยพายัพ อนุกรรมการ 

7. อ.ภญ.ดร.รักษจินดา วัฒนาลัย มหาวิทยาลัยสยาม อนุกรรมการ 

8. รศ.ภก.ดร.อรัมษ เจษฎาญานเมธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อนุกรรมการ 

9. ผศ.ภญ.ดร.ฐิติมา ดวงเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อนุกรรมการ 

10. ผศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 

11. ผศ.ภญ.ดร.สชุาดา จงรุงเรืองโชค มหาวิทยาลัยรังสิต อนุกรรมการ 

12. ผศ.ภญ.ดร.มณฑิรา บํารุงกิจ ทวีศร ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุกรรมการ 

13. อ.ภญ.ดร. อุไรวรรณ อกนิตย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี อนุกรรมการ 

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.  
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วาระที่ 1 เร ื่องแจ งเพ่ือทราบ  

เรื่องท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2561                

ประธานท่ีประชุมขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2561 

รายการแกไข รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน ขอใหแกกําหนดวันเริ่มประชาสัมพันธใน (ราง) แผนการทํางาน

ของคณะอนุฯ หนา 6 จากวันท่ี 1 เมษายน เปนวันท่ี 20 เมษายน 2561 

เรื่องท่ี 1.2 การเปล่ียนวันจัดงานประชุมเภสัชศาสตรศึกษา ประจําป 2561 

ประธานท่ีประชมุแจงใหทราบวา ไดนําโครงการการจัดงานประชุมเภสัชศาสตรศึกษา ประจําป 

2561 เขาหารือในท่ีประชุม ศศภท เพ่ือขอความเห็นชอบและขอคําแนะนํา เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 

2561 ท่ีผานมา 

ท่ีประชุม ศศภท. พิจารณาแลว เห็นชอบใหจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ 

ประจําป 2561 ตามประเด็นหลักในโครงการท่ีเสนอ แตขอใหเปลี่ยนวันจัดประชุมท่ีเสนอจาก 12-13 

กรกฏาคม 2561 เปนวันท่ี 13-14 กรกฏาคม เพ่ือใหคณบดีท่ีจะเขารวมงานประชุม Asian Association 

of Schools of Pharmacy (AASP) Deans Forum ณ มาเกา เขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สามารถเดินทางเขารวมการประชุมไดทันตามกําหนด  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมขัดของท่ีจะเปลี่ยนวันจัดประชุม 

เรื่องท่ี 1.3 เว็บอนุกรรมการเภสัชศาสตรศึกษา ดูรายงานการประชุม และเอกสารประกอบได 

ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบวา ไดสราง เว็บเพ่ือเก็บและแชรเอกสารตางๆ ของอนุฯ ชุดนี้ เชน 

รายงานการประชุม เอกสารแนบ ฯลฯ ซ่ึงทุกทานสามารถเขาไดผานทาง 

http://www.pharm.chula.ac.th/pharm-ed 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที่ 2 วาระตอเนื่อง การประชุมวิชาการดานเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 

เรื่องท่ี 2.1 สถานท่ี วัน-เวลาจัดประชุม และแหลงเงินสนับสนุน 

สถานท่ี วัน-เวลา จัดประชุม (เอกสารแนบ 1) 

รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน แจงท่ีประชุมใหทราบวา งานประชุมจะจัดข้ึนในวันท่ี 13-14 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร และสํานักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดสํารอง

ท่ีพักท่ีสํานักบริการวิชาการใหผูเขารวมการประชุมไวแลวจํานวน 34 หอง (ราคาหองละ 800 บาทตอหอง

ตอคืน รวมอาหารเชา) และหองพักวิทยากร VIP จํานวน 5 หอง (ราคาหองละ 1,800 บาทตอหองตอคืน 

รวมอาหารเชา)  
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แหลงเงินสนับสนุน:  

ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบวา ทาง ศศภท. แจงใหทราบวา จะมีงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมฯ 

ดังนี้ 

1. ศศภท. จะสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมเบื้องตนสําหรับ 150 คน ท้ังอาหารกลางวัน อาหารวาง อาหารเย็น 

และคาใชจายอ่ืน  ๆซ่ึงพอสําหรับใหคณาจารยคณะเภสัชศาสตร คณะละ 7 คนตอสถาบัน (นับรวมคณบดี และ

อนุฯ การศึกษา) และคาเดินทาง ท่ีพัก และคาตอบแทนวิทยากร   

2. สําหรับคณาจารยท่ีมาเพ่ิมจาก 7 คน จะเก็บคาลงทะเบยีนเฉพาะคาใชจายคนละ 1,000 บาทตอคน  

ท้ังนี้ การประชุมจะยกเวนเฉพาะคาลงทะเบียน สําหรับคาท่ีพัก คาเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยง หรืออ่ืน  ๆ

ขอใหเบิกจากตนสังกัด 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ สําหรับท่ีพักขอใหสํารองสําหรับคณบดี คณะอนุ

กรรมการฯ และวิทยากรกอนจะเปดจองกับผูเขารวมการประชุมท่ัวไป  

เรื่องท ี่ 2.2 Plenary Session (Update and Trend) 

ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบวา ทาง ศศภท ชุดคณบดี ยินดีท่ีจะสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม หากจะมี

การเชิญวทิยากรจากตางประเทศจํานวน 1 คน ในการนี้ ท่ีประชุมรวมกันนําเสนอชื่อวิทยากรท่ีจะเปน 

Keynote speaker โดยเสนอวาควรจะเปนบุคลากรจากนอกวิชาชีพ เพ่ือเปดมุมมองทางดานเภสัชศาสตร

ศึกษา 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมอบหมายให ผศ.ภก.ดร. อนุชัย ดําเนินการทาบทามวิทยากรท่ีมีการเสนอชื่อ

ตามลําดับตอไปนี้  

1) ศ.นพ. พงษศักดิ์ วรรณไกรโรจน จาก Health Professional Reform 

2) ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธานสถาบัน Thailand Development Research Institute 

(TDRI) 

3) คณบดีคณะเภสัชศาสตร ทานใดทานหนึ่ง 

เรื่องท่ี 2.3 การนําเสนอโปสเตอร 

ประธานท่ีประชุมแจงใหทราบวา ไดมีการหารือนอกรอบกับรศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน ในการเพ่ิมการ

นําเสนอในรูปแบบ Workshop นอกเหนือจากการนําเสนอโปสเตอร จึงขอหารือกับท่ีประชุมในรูปแบบดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ และขอให รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน จัดใหมีการเปดรับการนําเสนอ

ทางออนไลนท้ังสองรูปแบบ ดังนี้ 

- การรับบทคัดยอสําหรับการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร 

- การรับโครงการยอสําหรับการนาํเสนอในรูปแบบ Workshop 
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เรื่องท่ี 2.4 การประชาสัมพันธ เวปไซต และการบริหารจัดการการประชุม 

รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน แจงใหทราบวา มีทีมงานท่ีจะจัดทําการประชาสัมพันธ เวปไซต Line และการ

จัดการการประชุมแลว และขอปรับตารางการประชาสัมพันธใหเปนชาสุดวันท่ี 20 เมษายน 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และอภิปรายเรื่องแผนการทํางานของอนุฯ และกําหนดการ ดังนี้ 

แผนการทํางานของคณะอนุฯ  

สําหรับการประชุมเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 

กิจกรรม กําหนดการ 

อนุฯ ท่ีรับผิดชอบสงรายชื่อวิทยากร รายละเอียดและหัวขอแตละ Session 9 มีนาคม 

มช สงโครงการฯ เพ่ือให ศศภท พิจารณา 12 มีนาคม 

เริ่มประชาสัมพันธ  ชาสุด 20 เมษายน 

เปดลงทะเบียนเขารวมการประชุม การรบับทคัดยอและ Workshop 20 เมษายน 

ประชุมอนุฯ ครั้งท่ี 4/2561 เพ่ือเตรียมการประชุม ปลายเมษายน หลัง

สอบใบประกอบสภาฯ 

วันสุดทายของการรับบทคัดยอ และ Workshop 20 พฤษภาคม  

ประกาศผลการรับบทคัดยอ  5 มิถุนายน 

สงบทคัดยอท่ีแกไข 12 มิถุนายน 

ปดลงทะเบียนเขารวมการประชุม  15 มิถุนายน 

Artwork: อ. สุรศักดิ์ + มช 5 กรกฏาคม 

วันประชุม  13-14 กรกฎาคม 
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(ราง) กําหนดการประชุม 

ศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 

8:45 – 9:00 

 

9:00 - 9:30 

กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม  

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พิธีเปด 

สถานการณ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตรประเทศไทย 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัช

ศาสตรแหงประเทศไทย 

 

 

9:30 - 10:30 Keynote (1) วิทยากรนอกวิชาชีพ เชน  

- อาจารยพงษศักดิ์ (จาก Health Professional Reform) 

- อาจารยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิช (ประธาน TDRI) 

- คณบดีคณะเภสัชศาสตร สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือ

อาจารยวิจารณ พานิช 

อาจารยอนุชัย ดําเนินการ

ทาบทาม 

10:30 - 10:45 อาหารวาง  

10:45 - 12:15 Session 1.1: Community Engagement Education 

โดย ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร  

คณบดีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ.ดร. นัยนา  หนูนิล  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ภญ.ดร. ศิราณี  ยงประเดิม 

หัวหนาสาขา สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

Modulator: ผศ.ภญ.ดร. ณัฎฐิยา คาผล 

 

12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน  

13.15 - 14.15 Session 1.2: การนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

โดย อ.ดร.อานันท สีหพิทักษเกียรติ 

ผูอํานวยการศูนย Teaching and Learning Innovation Center 

 

14.15 - 14.30 อาหารวาง  
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ศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 

14.30 - 16.30 Session 1.3: กลุมยอยตามความสนใจ 

กลุม 1.3.1: Show & Share teaching method or 

Call for workshop or symposium 

(อาจมีมากกวา 1 หอง) 

กลุม 1.3.2: Workshop ICT Tutorial 

(อาจารยอนุชัย รับผิดชอบหาวิทยากร) 

กลุม 1.3.3: Entrepreneurship Development in Teaching and 

Learning: Why and How? 

โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอให มช. ชวยเตรียมหอง

ประชุมสําหรับ ศศภท ชุด

คณบดีดวย 

 

 

 

เสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 

9:00 - 10:30 Session 2.1: Competency Assessment: Challenges & 

Opportunity in Professional Development 

วิทยากร: อยากไดแนวคิดของคนท่ีอยูนอกวิชาชีพดวย 

อ.กรแกว และอ.อรัมษ

ประสานงานแจง

รายชื่อวิทยากร 

10:30 - 10:45 อาหารวาง  

10:45 – 12:15 Session 2.2: Curriculum Development 

วิทยากร:  

- อาจารยธีราพร พูดภาพรวมหลักสูตรขอมูล มคอ 2  

- อาจารยโพยม พูดภาพรวมหลักสูตรจากการตรวจเยี่ยมประเมิน 

19 สถาบัน 

- (วิทยากร) พูดทิศทางในอนาคต (Visionary thinker) และการ

ทํางานรวมกับสหวิชาชีพ และการกาวสูประชาคมโลก 

Modulator: อาจารยอัลจนา 

 

12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน  

13:15 – 14.15 Session 2.3: Summary and discussion 

(ทีม มช ทําเบื้องหลัง) 

Modulator: อ.ศิราณี, อ.อัลจนา, อ.อรัมษ, อ.ณัฎฐิยา 

 

14.15 – 16.00 Session 2.4: World Café (โดยทีม SAP มช)  

16.00 – 16.15 พิธีปด 

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เรื่องท่ี 2.5 การทําแบบสํารวจเพ่ือสรุปขอมูลสําหรับหัวขอ World Café  

ประธานท่ีประชุมขอหารือวาจะมีการสํารวจหาขอมูลสําหรับหัวขอ World Café หรือไม  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสนอดังนี้ 

1. ใชหัวขอหลัก 3 หัวขอจากการประชุม แลวนํามาจัดประชุมอภิปรายแบบ World Café ในทิศทางเชิง

นโยบายเพือพัฒนาการศึกษาในอนาคตตอไป โดยหัวขอหลักและผูรับผิดชอบประกอบดวย 

1) Community Engagement Education (อ.ศิราณี, อ.ณัฏฐิญา, อ.สุรศักดิ์, อ. ธนาทิพย) – เนน สหวิชาชีพ 

- นาจะเปนการ Share ประสบการณ แตเกรงวาจะไปซํ้าซอนกับการประชุมอ่ืนๆ 

- อาจจะนําเสนอบทบาทจากวิชาชีพท่ีโดดเดน เชน คณะกายภาพบําบัด มรส, แพทยเวชศาสตรครอบครัว จฬ, 

พยาบาล สุรนารี มช มอ 

2) Thai Pharmacy Curriculum (Challenge and Trend) (อ. อัลจนา, อ.อุไรวรรณ, อ.อนุชัย) 

3) การประเมินสมรรถนะวิชาชีพควรเปนอยางไร โอกาสและการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรรุนใหม (อ.อรมัษ, อ.สุร

ศักดิ์, อ.กรแกว, อ.มณฑิรา, อ.สุชาดา) 

2. ขอให Modulator หรือหัวหนาทีมในแตละหัวขอหลักทําหนาท่ีในการนําการอภิปราย 

3. จัดใหมีการนัดคุยกับทีม SAP มช เพ่ือเตรียมการและเสนอ Summary discussion ในการประชุม

ครั้งท่ี 4/2561 

วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ 

เรื่องท่ี 3.1 กาํหนดวันประชุมครั้งท่ี 4/2561  

ท่ีประชุมขอให รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน สอบถามทีม SAP มช. วาสะดวกเขารวมการประชุมครั้งท่ี 

4/2561 วัน-เวลาใด เพ่ือจัดเตรียมการประชุมใน Session หัวขอ World Café  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และในเบื้องตน รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน ไดแจงกําหนดการเบื้องตนท่ีทาง 

SAP มช. จะสามารถสะดวกเขารวมไดระหวางวันท่ี 23-25 เมษายน เวลา 10.00 น. เปนตนไป โดยจะสาํรวจ

ทาง Doodle ตอไป  

ปดการประชุมเวลา 13.30 น.  

 

(อาจารย ภญ.ดร. สุนทรี วัชรดํารงกุล) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม) 

 

(ผศ.ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี) 

  ผูตรวจรายงานการประชมุ  
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เอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561: สถานการณปจจุบัน

และทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร” 

(Thai Pharmacy Education National Conference 2018  

: Current Issues and Trends in Pharmacy Education ) 

ระหวางวันศุกร 13 – เสาร 14 กรกฎาคม 2561  

ณ คณะเภสัชศาสตร และ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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 
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 การจัดประช ุมว ิชาการเภสัชศาสตรศ ึกษาไดจัดมาอยางตอเนื่องทุกป ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษาภายใตการกํากับดูแลของศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหง

ประเทศไทย (ศศภท.) ไดมอบหมายใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเจาภาพในการจัดงาน

ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561” หัวขอตางๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ไดมี

การหารือกันในกลุมคณะอนุกรรมการดานเภสัชศาสตรศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนอาจารยจากทุก

สถาบัน การกําหนดประเด็นในการประชุมวิชาการไดคํานึงถึงสถานการณในปจจุบัน  ทิศทางใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

แวดวงเภสัชศาสตรศึกษา และในกลุมคณะทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมรอยการพัฒนาเภสัช

ศาสตรศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามท่ี

สภากําหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการนําเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตรศึกษาแบบ

โปสเตอร เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรูงานวิจัย เกิดเครือขายความรวมมือการทํางานดาน

เภสัชศาสตรศึกษาระหวางคณาจารยตอไป 

 

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 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. วัน เวลาท่ีจัดประชุม 

 วันศุกร 13 – เสาร 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร และสํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นําความรู และประสบการณท่ีไดรับจากการประชุมวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา

หลักสูตรเภสัชศาสตร 

2. เกิดเครือขายการทํางานวิจัย และประสานความรวมมือในการทํางานวิจัยดานเภสัชศาสตรศึกษาใน

กลุมคณาจารย 

3. ไดขอเสนอแนะจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และสงตอขอมูลใหหนวยงานหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวของนําไปพัฒนาระบบการจัดการเภสัชศาสตรศึกษา 

 

8. หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 

 ผูเขารวมการประชุมท่ีเปนเภสัชกรจะไดรับหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องจํานวน   หนวยกิต 

 

9. การลงทะเบียน 

ผูสนใจเขารวมประชุมสามารถลงทะเบียนไดท่ี weblink ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร: 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE  โดยมี อัตราคาลงทะเบียนดังนี้ 

- คาลงทะเบียนสําหรับบุคคลท่ัวไป ทานละ 1,000 บาท 

- คาลงทะเบียนสําหรับคณะเภสัชศาสตร สถาบันละ 15,000 บาท (โควตาคณะละ 7 ทาน รวม

คณบดีแตละคณะ) 

 

10. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

 ศูนยการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร หนวยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 e-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com, Line ID: @wal3469f 

 โทรศัพท 053-944374 

11. กําหนดการประชุม (ราง) 
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วัน เวลา  

ศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561 

8:45 – 9:00 

 

9:00 - 9:30 

กลาวตอนรับผูเขารวมการประชุม  

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พิธีเปด 

สถานการณ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตรประเทศไทย 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัช

ศาสตรแหงประเทศไทย 

 

 

9:30 - 10:30 Keynote (1)  

10:30 - 10:45 อาหารวาง  

10:45 - 12:15 Session 1.1: Community Engagement Education 

โดย ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร  

คณบดีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผศ.ดร. นัยนา  หนูนิล  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ภญ.ดร. ศิราณี  ยงประเดิม 

หัวหนาสาขา สํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน  

13.15 - 14.15 Session 1.2: การนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

โดย อ.ดร.อานันท สีหพิทักษเกียรติ 

ผูอํานวยการศูนย Teaching and Learning Innovation Center 

 

14.15 - 14.30 อาหารวาง  

14.30 - 16.30 Session 1.3: กลุมยอยตามความสนใจ 

กลุม 1.3.1: Show & Share teaching method or 

Call for workshop or symposium 

กลุม 1.3.2: Workshop ICT Tutorial 

กลุม 1.3.3: Entrepreneurship Development in Teaching and 

Learning: Why and How? 

โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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เสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 

9:00 - 10:30 Session 2.1: Competency Assessment: Challenges & 

Opportunity in Professional Development 

 

10:30 - 10:45 อาหารวาง  

10:45 – 12:15 Session 2.2: Curriculum Development  

12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน  

13:15 – 14.15 Session 2.3: Summary and discussion  

14.15 – 16.00 Session 2.4: World Café 

โดย ทีม SAP มช 

 

16.00 – 16.15 พิธีปด 

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

- วันท่ี 13 กรกฎาคม ชวงบายรับประทานอาหารวางในหองประชุม 

 

12. งบประมาณ (ถัวเฉล่ีย) 

รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

คาตอบแทนวิทยากร 1,000 บาทตอชั่วโมง x 28 ชั่วโมง 28,000 

คาเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 10 คน 55,000 

คาเชายานพาหนะรับ-สงวิทยากร 3,500 บาท x 2 วัน 7,000 

คาท่ีพักวิทยากร 1,800 บาท x 10 คน x 2 คืน 36,000 

คาอาหารกลางวัน 250 บาท x 2 ม้ือ x 150 คน 75,000 

คาอาหารวาง 50 บาท x 4 ม้ือ x 150 คน 30,000 

คาเลี้ยงรับรองอาหารเย็น 350 บาท x 120 คน 42,000 

คาถายเอกสาร จัดทํารูปเลมบทคัดยอ 50 บาท x 60 เลม 3,000 

คาวัสดุใชสอย  2,000 

คาบริการหองประชุมยอย (สํานักบริการ

ใหบริการฟรี 1 หองประชุมใหญ + 1 หองยอย) 

2000 บาท x ครึ่งวัน 2,000 

รวม  280,000 

รายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 
- หองพักที่สํานกับริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีหองพักสํารองใหผูเขารวมประชุมจํานวน 34 หอง ในอัตรา 800 บาทตอหองตอคืน 

รวมอาหารเชา (ไมรวมหองพกัวิทยากร) ทางคณะฯ จะจัดทาํ lists รายชื่อโรงแรม พรอมอัตราคาหองพักบริเวณใกลเคียงที่เดินทางสะดวกให

ผูเขารวมประชุม 

- สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมมีบริการรถรับ สง สนามบิน-ที่พกั 

- ทางคณะฯ สามารถดําเนินการถายทอดสดผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
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