กําหนดการโครงการ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการขอมูลยาและสุขภาพ ป#ที่ 3
Web Application Development for health and Drug information management
วันที่ 14,21,28 พฤษภาคม 2565
วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2565
8.00– 8.30น.
ลงทะเบียน+พิธีเปดการประชุม
8.30 – 9.05 น.
บรรยาย เรื่อง รูจักกับ “Web application” และองคIประกอบเพื่องานเภสัชกรรม
โดย ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
- แนะนํา ขอบเขตการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันและการนําไปใช4ประโยชน'
- การออกแบบและสร4างเว็บไซด'เพื่อการใช4งานด4านยาและสุขภาพอย8างง8าย
- การแนะนําเครื่องมือการสร4างด4วย Bootstrap, JQuery, JAVA script, HTML และ
เครื่องมือออนไลน'ต8างๆ สําหรับการทํางาน
-การเผยแพร8ข4อมูลงานเภสัชกรรม และงานด4านสุขภาพ ในรูปแบบต8างๆ
9.05 – 10.35 น.
บรรยาย เรื่อง Understanding the Front End: HTML/CSS เพื่อเผยแพรWขอมูล
เภสัชกรรมและสุขภาพ
โดย ภก.อ. วรวุฒิ อ8อนเอี่ยม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
- ทําความรู4จักกับภาษา HTML และโครงสร4างภาษาเบื้องต4น เครื่องมือช8วยอื่นๆ
- การนําเสนอข4อมูลงานบริการทางเภสัชกรรมและสุขภาพผ8านสื่อเว็บไซต'
- แนะนําและทดลองใช4เครื่องมือในการใช4สร4างเว็บไซต' สําหรับงานบริการทางเภสัชกรรม
ด4วยภาษา HTML พร4อมตัวอย8างการปรับแต8งการแสดงข4อมูลทางเภสัชกรรมและสุขภาพ
ด4วยภาษา HTML รวมทั้งการแก4ไขรูปแบบของ CSS และการนําไปประยุกต'ใช4
10:35-10.40 น.
พัก – อาหารว8าง
10.40-12.05 น.
บรรยาย เรื่อง Front End Framework: Bootstrap และงานทางเภสัชกรรมและ
สุขภาพ
โดย ภก.อ. วรวุฒิ อ8อนเอี่ยม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
- การแนะนําองค'ประกอบของ Bootstrap ในการสร4างเว็บไซต'เพื่อนําเสนองานทางเภสัช
กรรม โดยยกตัวอย8าง วิธีการที่ผู4เข4าอบรมสามารถนําไปสร4างได4อย8างง8าย เช8น

12.05–13.00 น.
13.00 – 14.45 น.

14.45 – 15.00. น.
15.00 – 16.30น.

Dropdown, Modal, Button, Navigation bar, Text, Forms, Pagination สําหรับ
นําเสนอได4อย8างสวยงาม
พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: สรางเว็บแอปพลิเคชันงานทาง
เภสัชกรรมและสุขภาพ ดวย PHP
โดย ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการพื้นฐานของภาษา PHP และการนํามาประยุกต'ใช4กับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
- ชุดโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ที่นํามาใช4ในงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
- ยกตัวอย8างโปรแกรมที่นํามาใช4สําหรับการเชื่อมต8อฐานข4อมูลเพื่อดึงข4อมูลมาแสดงผล
พัก – อาหารว8าง
บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: สรางเว็บแอปพลิเคชั:นงานทาง
เภสัชกรรมและสุขภาพ ดวย PHP (ตWอ)
โดย ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตเนื้อหา
- หลักการพื้นฐานของภาษา PHP และการนํามาประยุกต'ใช4กับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
- ชุดโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ที่นํามาใช4ในงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
- ยกตัวอย8างโปรแกรมที่นํามาใช4สําหรับการเชื่อมต8อฐานข4อมูลเพื่อดึงข4อมูลมาแสดงผล

วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565
8.00– 8.30น.
ลงทะเบียน
8.30 – 10.30 น.
บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: MySQL การออกแบบฐานขอมูล
สําหรับงานทางเภสัชกรรมและสุขภาพ
โดย ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ' เลิศนที
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
- การแนะนําหลักการออกแบบฐานข4อมูล และตารางที่เกี่ยวข4องกับงานเภสัชกรรม
- หลักการ Normalization ของฐานข4อมูล และการเชื่อมต8อผ8านเครือข8าย
- การใช4งานตัวอย8างของโปรแกรมฐานข4อมูลเภสัชกรรมและสุขภาพ ผ8านระบบเครือข8าย
10.30 – 10.45 น.
พัก – อาหารว8าง
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10.45– 12.15 น.

12.15–13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: Online database เว็บแอปพลิเคชัน
ดานเภสัชกรรมและสุขภาพ
โดย ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ' เลิศนที
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร' มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
- การแนะนําตัวอย8างฐานข4อมูลออนไลน'สําหรับการสร4างเว็บแอปพลิเคชัน
- หลักการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันและการจําลองเครื่องแม8ข8าย
- ทดสอบการกรอกข4อมูลและสร4างข4อมูลผ8านระบบเครื่องแม8ข8าย หรือระบบออนไลน'
พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: PHP+MySQL การสรางเว็บ
แอปพลิเคชันทางเภสัชกรรมและสุขภาพ
โดย ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ' เลิศนที
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ
ขอบเขตเนื้อหา
- ผู4เข4าประชุม ได4ทดลองปฏิบัติการสร4างฐานข4อมูลเภสัชกรรมและสุขภาพ
- ผู4เข4าประชุม ปฏิบัติสร4างฐานข4อมูลและใช4ส8วนประกอบต8างๆ ของ database ได4จาก
เนื้อหาทางเภสัชกรรมที*ได4จัดเตรียมไว4ให4
พัก – อาหารว8าง
บรรยาย เรื่อง Understanding the Back End: PHP+MySQL การสรางเว็บ
แอปพลิเคชันทางเภสัชกรรมและสุขภาพ (ตWอ)
โดย ภก.อ.วรวุฒิ อ8อนเอี่ยม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร'ทางสุขภาพ
ขอบเขตเนื้อหา
- ผู4เข4าประชุม ได4เข4าใจการสร4างฐานข4อมูลเภสัชกรรมและสุขภาพ และการเชื่อมโยงของ
ฐานข4อมูลและการแสดงผล
- ผู4เข4าประชุม ได4เข4าใจและแสดงผลการนําเสนอฐานข4อมูลและใช4ส8วนประกอบต8างๆ ของ
database ได4จากเนื้อหาทางเภสัชกรรมที่ได4จัดเตรียมไว4ให4

วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
8.00 – 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 – 10.30 น.
บรรยาย เรื่อง Web Application ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ
โดย ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
ขอบเขตสาระสําคัญ
- บรรยายเกี่ยวกับการรวบรวมองค'ความรู4ด4าน Back-end/ font-end และการจัดการ
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10.30 – 10.45 น.
10.45– 12.15 น.

12.15–13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15น.

ฐานข4อมูล และการแสดงผลข4อมูล เพื่อแสดงข4อมูลด4านเภสัชกรรมและสุขภาพ ด4วยข4อมูลยา
และสุขภาพ
- อธิบายขั้นตอนการสร4างรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด4านสุขภาพ
- ทดสอบการใช4งานกับข4อมูลทางเภสัชกรรมและสุขภาพที่สร4างขึ้นมา
พัก – อาหารว8าง
บรรยาย เรื่อง Web Application ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ (ตWอ)
โดย ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
ขอบเขตสาระสําคัญ
- บรรยายเกี่ยวกับการรวบรวมองค'ความรู4ด4าน Back-end/ font-end และการจัดการ
ฐานข4อมูล และการแสดงผลข4อมูล ด4วยองค'ประกอบของเว็บแอปพลิเคลัน ด4านเภสัชกรรม
และสุขภาพ ด4วยข4อมูลยาและสุขภาพ
- อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง และการสร4างองค'ประกอบที่เกี่ยวข4อง
- ทดสอบการใช4งานกับข4อมูลทางเภสัชกรรมและสุขภาพที่สร4างขึ้นมา
พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบัติการกลุWม เรื่อง การสรางเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูลยาและสุขภาพ
โดย กลุ8มที่ 1 ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ' เลิศนที
กลุ8มที่ 2 ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
กลุ8มที่ 3 ภก.อ.วรวุฒิ อ8อนเอี่ยม
ขอบเขตเนื้อหา
- ผู4เข4าประชุม ได4ทดลองปฏิบัติการสร4างเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการข4อมูลยาและ
สุขภาพ
- ผู4เข4าประชุม ปฏิบัติสร4างหน4าต8างและใช4ส8วนประกอบต8างๆ ของ
Bootstrap/PHP/Database/HTML ได4จากเนื้อหาทางเภสัชกรรมที่ได4จัดเตรียมไว4ให4
พัก – อาหารว8าง
ปฏิบัติการกลุWม เรื่อง การสรางเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการขอมูลยาและสุขภาพ (ตWอ)
โดย กลุ8มที่ 1 ภก.รศ.ดร.วีรยุทธ' เลิศนที
กลุ8มที่ 2 ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
กลุ8มที่ 3 ภก.อ.วรวุฒิ อ8อนเอี่ยม
ขอบเขตเนื้อหา
- ผู4เข4าประชุม ได4ทดลองปฏิบัติการสร4างเว็บแอปพลิเคชันสําหรับจัดการข4อมูลยาและ
สุขภาพ
- ผู4เข4าประชุม ปฏิบัติสร4างหน4าต8างและใช4ส8วนประกอบต8างๆ ของ
Bootstrap/PHP/Database/HTML ได4จากเนื้อหาทางเภสัชกรรมที่ได4จัดเตรียมไว4ให4
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