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วันจันทรท่ี 10 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.15 น.  ลงทะเบยีน  

08.15-08.30 น.  พธิเีปดการประชุมเชิงปฏบิัตกิารฯ  

โดย  รองศาสตราจารย ดร. ภก. วรัิตน   นวิัฒนนันท  

    คณบดคีณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

08.30-09.30 น.  Session 1.1  Introduction to statistics for pharmaceutical research  

  โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก          เรอืนกอน 

ผูชวยศาสตราจารย ภก.ยงยทุธ  เรอืนทา 

09.30-09.45 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

09.45-11.45 น.  Session 1.2  การจัดการขอมูลขัน้พื้นฐาน  

  โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก          เรอืนกอน 

ผูชวยศาสตราจารย ภก.ยงยทุธ   เรอืนทา 

11.45-12.45 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

12.45-14.45 น.  Session 1.3  Descriptive statistics  

  โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก          เรอืนกอน 

   อาจารย ภก. ศริยุทธ                พัฒนโสภณ 

14.45-15.00 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

15.00-17.00 น.  Session 1.4  Basic inferential statistics principle 

  โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก          เรอืนกอน 

   อาจารย ภก. ศริยุทธ                พัฒนโสภณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
วันอังคารท่ี 11 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบยีน  

08.30-10.30 น.  Session 2.1  Analysis of continuous data I 

   โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน 

    อาจารย ภก. ศริยุทธ             พัฒนโสภณ 

           10.30-10.45 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

           10.45-12.15 น.  Session 2.2  Analysis of continuous data II  

   โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน 

    อาจารย ภก. ศริยุทธ             พัฒนโสภณ 

           12.15-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-15.00 น.  Session 2.3  Analysis of categorical data I (Basic & Rate analysis) 

   โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก   เรอืนกอน 

    ผูชวยศาสตราจารย ภก. ยงยทุธ  เรอืนทา 

 15.00-15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 15.15-17.00 น.  Session 2.4  Analysis of categorical data II (Risk analysis & Odds analysis) 

   โดย  อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก   เรอืนกอน 

    ผูชวยศาสตราจารย ภก. ยงยทุธ  เรอืนทา 

 

วันพุธท่ี 12 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบยีน  

 08.30-10.30 น.  Session 3.1  Introduction to advanced statistics for pharmaceutical research 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 10.30-10.45 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 10.45-12.15 น.  Session 3.2  Linear Regression 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 12.15-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-15.00 น.  Session 3.3  Repeated Measures Analysis I (continuous data) 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 15.00-15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 15.15-17.00 น.  Session 3.4  Repeated Measures Analysis II (continuous data) 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 



  
วันพฤหัสบดีท่ี 13 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบยีน  

 08.30-10.30 น.  Session 4.1  Logistic Regression I 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 10.30-10.45 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 10.45-12.15 น.  Session 4.2  Logistic Regression II 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 12.15-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-15.00 น.  Session 4.3  Repeated Measures Analysis I (categorical data) 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 15.00-15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 15.15-17.00 น.  Session 4.4  Repeated Measures Analysis II (categorical data) 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  
 

วันศุกรท่ี 14 มถิุนายน 2562  

เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบยีน  

 08.30-10.30 น.  Session 5.1  Regression for Risk AnaIysis 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 10.30-10.45 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 10.45-12.15 น.  Session 5.2  Regression for Rate AnaIysis 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 12.15-13.00 น.  พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00-15.00 น.  Session 5.3  Survival Analysis I 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  

 15.00-15.15 น.  พัก-รับประทานอาหารวาง  

 15.15-17.00 น.  Session 5.4  Survival Analysis II 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.จรณติ  แกวกังวาล 

    อาจารย ดร. ภญ. ชิดชนก  เรอืนกอน  
 

หมายเหตุ:     เวลาตามกําหนดการประชุมเชิงปฏบิัตกิารฯ  อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 


