
 
 
 
 
 

 
โครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2561: สถานการณป์ัจจุบัน

และทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์” 
(Thai Pharmacy Education National Conference 2018  
: Current Issues and Trends in Pharmacy Education ) 

ระหว่างวันศุกร์ 13 – เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ และ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจ านวน 19 สถาบัน ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 6 ปี ภายใต้การให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ทุกสถาบันมีหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรม
ก าหนด ทั้งสมรรถนะร่วมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจ าเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ หรือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 นอกเหนือจากการสอนให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว การเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ท าให้ต้องมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนต้องควบคู่ไปด้วย
การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 บทบาทของอาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงจากการ
สอนแบบ passive learning เป็นการสอนแบบ active learning สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณา
การข้ามเนื้อหา สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยี
เป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based 
Learning) เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาระหว่าง 19 สถาบันจึงมี
ความส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
ตนเอง 
 การจัดประช ุมว ิชาการเภสัชศาสตร์ศ ึกษาได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ศศภท.) ได้มอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2561” หัวข้อต่างๆ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มี
การหารือกันในกลุ่มคณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนอาจารย์จากทุก
สถาบัน การก าหนดประเด็นในการประชุมวิชาการได้ค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน  ทิศทางใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน



แวดวงเภสัชศาสตร์ศึกษา และในกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมร้อยการพัฒนาเภสัช
ศาสตร์ศึกษากับสภาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเด็นคุณลักษณะ และสมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณฑิตตามที่
สภาก าหนด นอกจากนี้ในงานประชุมวิชาการยังคงมีการน าเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ศึกษาแบบ
โปสเตอร์ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานวิจัย เกิดเครือข่ายความร่วมมือการท างานด้าน
เภสัชศาสตร์ศึกษาระหว่างคณาจารย์ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของ
ชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ตลอดจนรับทราบ และแลกเปลี่ยนการ
ประเมินสมรรถนะ และพัฒนาความเป็นวิชาชีพเภสัชกรรม  

2.2 เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์การด าเนินการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา
ระหว่างคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 

2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา และร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองผลงานวิจัย
ในกลุ่มคณาจารย์เภสัชศาสตร์ 
 
3. รูปแบบการประชุม 
 การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
คิดเห็น 
 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน จ านวน 150 คน 
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
6. วัน เวลาที่จัดประชุม 
 วันศุกร์ 13 – เสาร์ 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
7. ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. น าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการประชุมวิชาการไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ 

2. เกิดเครือข่ายการท างานวิจัย และประสานความร่วมมือในการท างานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาใน
กลุ่มคณาจารย์ 

3. ได้ข้อเสนอแนะจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาระบบการจัดการเภสัชศาสตร์ศึกษา 
 



8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
 ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจ านวน   หน่วยกิต 
 
9. การลงทะเบียน 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ weblink ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์: 
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE  โดยมี อัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 

- ค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท 
- ค่าลงทะเบียนส าหรับคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันละ 15,000 บาท (โควตาคณะละ 7 ท่าน รวม
คณบดีแต่ละคณะ) 

 
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 e-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com, Line ID: @wal3469f 
 โทรศัพท์ 053-944374 

  



11. ก าหนดการประชุม (ร่าง) 
 
วัน เวลา  
ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 
8:45 – 9:00 
 
9:00 - 9:30 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม  
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พิธีเปิด 
สถานการณ์ ทิศทางการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ประเทศไทย 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ ารุงศิลป์ 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
 

9:30 - 10:30 Keynote (1)  
10:30 - 10:45 อาหารว่าง  
10:45 - 12:15 Session 1.1: Community Engagement Education 

โดย ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร์  
คณบดีคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผศ.ดร. นัยนา  หนูนิล  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ภญ.ดร. ศิราณี  ยงประเดิม 
หัวหน้าสาขา ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

12:15 - 13:15 อาหารกลางวัน  
13.15 - 14.15 Session 1.2: การน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
โดย อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ 
ผู้อ านวยการศูนย์ Teaching and Learning Innovation Center 

 

14.15 - 14.30 อาหารว่าง  
14.30 - 16.30 Session 1.3: กลุ่มย่อยตามความสนใจ 

กลุ่ม 1.3.1: Show & Share teaching method or 
Call for workshop or symposium 

กลุ่ม 1.3.2: Workshop ICT Tutorial 
กลุ่ม 1.3.3: Entrepreneurship Development in Teaching and 

Learning: Why and How? 
โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อ านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

 
 
 



เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 
9:00 - 10:30 Session 2.1: Competency Assessment: Challenges & 

Opportunity in Professional Development 
 

10:30 - 10:45 อาหารว่าง  
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 พิธีปิด 
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

วันท่ี 13 กรกฎาคม ช่วงบ่ายรับประทานอาหารวา่งในห้องประชุม 
 
12. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ย) 

รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาทต่อชั่วโมง x 28 ชั่วโมง 28,000 
ค่าเดินทางวิทยากร 5,500 บาท x 10 คน 55,000 
ค่าเช่ายานพาหนะรับ-ส่งวิทยากร 3,500 บาท x 2 วัน 7,000 
ค่าท่ีพักวิทยากร 1,800 บาท x 10 คน x 2 คืน 36,000 
ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท x 2 มื้อ x 150 คน 75,000 
ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 4 มื้อ x 150 คน 30,000 
ค่าเลี้ยงรับรองอาหารเย็น 350 บาท x 120 คน 42,000 
ค่าถ่ายเอกสาร จัดท ารูปเล่ม
บทคัดย่อ 

50 บาท x 60 เล่ม 3,000 

ค่าวัสดุใช้สอย  2,000 
ค่าบริการห้องประชุมย่อย (ส านัก
บริการให้บริการฟรี 1 ห้องประชุม
ใหญ่ + 1 ห้องย่อย) 

2000 บาท x ครึ่งวัน 2,000 

รวม  280,000 
 
 
รายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 

- ห้องพักที่ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหี้องพักส ารองให้ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 34 ห้อง ใน
อัตรา 800 บาทต่อห้องต่อคืน รวมอาหารเช้า (ไม่รวมห้องพักวิทยากร) ทางคณะฯ จะจัดท า lists รายชื่อ
โรงแรม พร้อมอัตราคา่ห้องพักบริเวณใกล้เคยีงท่ีเดินทางสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีบริการรถรับ ส่ง สนามบิน-ที่พัก 
- ทางคณะฯ สามารถด าเนินการถ่ายทอดสดผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
 


