
 
กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสชักรรมคลินิก ป�งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ป�ญหาความเสีย่งในระบบยาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ที่ 2 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ 20 มิถุนายน 2565  

เวลา  หัวข้อบรรยาย  จํานวน 

ชั่วโมง  

วิทยากร  

08.30 น. พิธีเปิดการประชุม    รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

9.00 - 10.00 น. บรรยาย ความเข้าใจพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ 

ทางสุขภาพ และ Data structure  

1  ภก.ปฐวี เดชชิต  

 

10.00 -12.00 น. บรรยาย การตั้งค่าองค์ประกอบพ้ืนฐาน และ Tips 

และ Techniques ที่เหมาะสมกับการทํางานข้อมูล  

2 ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

 

13.00-17.00 น. ปฏิบัติการ การใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ / Solver Excel 

และ การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios) 

สำหรับการจัดการข้อมูลในระบบยา  

4 กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์  

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสชักรรมคลินิก ป�งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ป�ญหาความเสีย่งในระบบยาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ที่ 2 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันอังคาร 21 มิถุนายน 2565  

เวลา  หัวข้อบรรยาย  จํานวน 

ชั่วโมง  

วิทยากร  

9.00-12.00 น.  บรรยาย  

การคํานวณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  

• สูตรคํานวณพ้ืนฐานและซับซ้อน   

• สูตรการทํางานเกี่ยวกับวันท่ี 

• การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend   

• การจัดการข้อมูลเพ่ือการพยากรณ ์

3  

 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

 

13.00-17.00 น. ปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ Microsoft Excel เพ่ือ

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระบบยา 

4 กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กติิกรรณากรณ์  

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข 

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสชักรรมคลินิก ป�งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ป�ญหาความเสีย่งในระบบยาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ที่ 2 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธ 22 มิถุนายน 2565  

เวลา หัวข้อบรรยาย  จํานวน 

ชั่วโมง  

วิทยากร  

9.00-10.00 น. บรรยาย การใช้ PivotTable & PivotChart  

• ความหมายและประโยชน์ของ PivotTable  

1 ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

 

10.00-12.00 น. ปฏิบัติการ 

• PivotTable กับการสรุปข้อมูล  

• การเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล  

• การสร้างและการแก้ไข PivotTable /chart  

2  กลุ่ม 1  

ภก.ปฐวี เดชชิต 

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์ 

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

กลุ่ม 3 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 

ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป ์

13.00 -15.00 น. บรรยาย Data visualization และการนำเสนอผล

การจัดการข้อมูลอย่างเป�นระบบ 

2 ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป ์

 

15.00 -17.00 น. บรรยาย หลักการและเครื่องมือสำหรับจัดการความ

เสี่ยงในระบบยา และแก้ป�ญหาด้วยข้อมูลสารสนเทศ 

2 

 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ ์

 

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสชักรรมคลินิก ป�งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ป�ญหาความเสีย่งในระบบยาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ที่ 2 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพฤหสับดี 23 มิถุนายน 2565  

เวลา  หัวข้อบรรยาย  จํานวน 

ชั่วโมง  

วิทยากร  

9.00-12.00 น. ปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงในระบบยา และ

แก้ป�ญหาความเสี่ยงด้วยข้อมูลสารสนเทศ จากงาน

ประจำ 1 

3 กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กติิกรรณากรณ์  

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 4 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน  

13.00-17.00 น. ปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงในระบบยา และ

แก้ป�ญหาความเสี่ยงด้วยข้อมูลสารสนเทศ จากงาน

ประจำ 2 
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กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์  

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 4 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน  

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กำหนดการประชุมเชงิปฏิบัติการเภสชักรรมคลินิก ป�งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 31/2565 เรื่อง  

Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ป�ญหาความเสีย่งในระบบยาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ รุน่ที่ 2 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่ 

วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2565  

เวลา  หัวข้อบรรยาย  จํานวน 

ชั่วโมง  

วิทยากร  

8.00-12.00 น. ปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในระบบยา และแนวทางการแก้ป�ญหาด้วย

ข้อมูลจากงานประจำ 1 

4 

 

กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 4 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน  

13.00-16.00 น. ปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในระบบยา และแนวทางการแก้ป�ญหาด้วย

ข้อมูลจากงานประจำ 1 

3 

 

กลุ่ม 1 

ผศ.ดร.ภก.นพดล ชลอธรรม  

ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์  

กลุ่ม 2 

ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์  

ภก.ณัฐสิทธิ์ รัตนพานิชย์  

กลุ่ม 3 

ภก.ถิรวุฒิ โมราสุข  

ภก.ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล  

กลุ่ม 4 

ภก.ปฐวี เดชชิต  

ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน  

หมายเหตุ: เวลาตามกําหนดการประชุมฯ อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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