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กําหนดการ  
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจําปงบประมาณ 2565 เรื่อง  

ชุดรายวิชาการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชศาสตร (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)  
ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมออนไลน 

Series 1: Basic statistical fundamental and analysis using STATA program for pharmacist 

กําหนดการ หัวขอ วิทยากร 

29 มกราคม 2565   

08.00 - 08.15 น. ลงทะเบียน  

08.15 - 08.30 น. พิธีเปดการประชุม รศ.ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

08.30 - 10.00 น. Introduction to statistics for pharmaceutical 
research 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.00 - 10.15 น. พัก  

10.15 - 12.00 น. ขอมูลในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ตัวแปร และ แนะนํา 
STATA program version 14.0 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.30 น. การจัดการตัวแปรเพ่ือการวิเคราะหขอมูล อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  

14.45 - 17.00 น. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) I อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

30 มกราคม 2565   

08.30 - 10.30 น. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) II อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.00 น. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) III อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
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13.00 - 14.30 น. แบบฝกหัดสถิติพรรณนาและการนําเสนอขอมูล I ดวย

ตาราง 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  

14.45 - 17.00 น. แบบฝกหัดสถิติพรรณนาและการนําเสนอขอมูล II ดวย
แผนภูม ิ

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 
Series 2: Basic inferential statistical analysis and sample size estimation 

กําหนดการ หัวขอ วิทยากร 

26 กุมภาพันธ 2565   

08.15 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 10.00 น. Session 1.1 Basic inferential statistics principle: 
p-value, Type I, II error, confidence interval 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.00 - 10.15 น. พัก  

10.15 - 12.00 น. Analysis of continuous data I: Parametric 
statistics: Independent T-test, Paired T-test 
Non-parametric test: Mann-Whitney U test 
(Ranksum test), Wilcoxon’s signed rank test 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.30 น. Analysis of continuous data II: ANOVA, Kruskal-
Wallis test Pearson’s correlation, Spearman 
rank correlation 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  

14.45 - 17.00 น. แบบฝกหัด Analysis of continuous data และการ
นําเสนอขอมูล 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

27 กุมภาพันธ 2565   

08.30 - 10.30 น. การวิเคราะหขอมลูท่ีเปนสดัสวน: Chi-square test, 
Fisher’s exact test, McNamar’s test 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.00 น. การวิเคราะหขอมลูสดัสวนนําเสนอความสัมพันธ I: Risk 
ratio, Odds ratio, Incidence rate ratio etc. 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.30 น. สถิติทีใชในการวิเคราะหความเช่ือมั่นในการพัฒนา
เครื่องมือ: Cronbach’s alpha 

อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน  
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  



 

9 

 

 
14.45 - 17.00 น. การประมาณขนาดตัวอยาง (Sample size 

estimation) 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 
Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated measure regression analysis 

กําหนดการ หัวขอ วิทยากร 

26 มีนาคม 2565   

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 10.30 น. Advanced statistics for continuous outcomes รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.00 น. Univariable linear Regression I รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.30 น. Multivariable linear Regression II รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  

14.45 - 17.00 น. Linear Regression practicum and results 
presentation 

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

27 มีนาคม 2565   

08.30 - 10.00 น. Repeated Measures Analysis for continuous data I รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.00 - 10.15 น. พัก  

10.15 - 12.00 น. Repeated Measures Analysis for continuous data II รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.30 น. Repeated Measures Analysis for continuous data III รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
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ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

14.30 - 14.45 น. พัก  

14.45 - 17.00 น. Repeated Measures Analysis for continuous data 
practicum and results presentation  

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 
Series 4: Advance statistical analysis for category data: Logistic, Poisson, survival analysis with 

repeated measure 

กําหนดการ หัวขอ วิทยากร 

28 พฤษภาคม 2565   

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 10.30 น. Regression for Risk, Odds (logistic regression) I รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล 
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น พัก  

10.45 - 12.15 น. Regression for Risk, Odds (logistic regression) II รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 15.00 น. Repeated Measures Analysis I (categorical data) รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

15.00 - 15.15 น. พัก  

15.15 - 17.00 น. Repeated Measures Analysis II (categorical data) รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

29 พฤษภาคม 2565   

08.30 - 10.30 น. Regression for Rate Analysis (Poisson regression) I รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.15 น. Regression for Rate Analysis (Poisson regression) II รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 



 

11 

 

 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 15.00 น. Survival Analysis (Cox’s proportional hazard 
regression) I 

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

15.00 - 15.15 น. พัก  

15.15 - 17.00 น Survival Analysis (Cox’s proportional hazard 
regression) II 

รศ.ดร.จรณิต แกวกังวาล  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 
Series 5: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การวิเคราะหอภิมาน และการวิเคราะหอภิมานเครือขาย 

(Systematic Review, Meta-Analysis and Network Meta-Analysis) 

กําหนดการ หัวขอ วิทยากร 

30 กรกฎาคม 2565   

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 10.30 น. Principle of systematic reviews and meta-analysis 
and introducing tools for assessment i.e PRISMA 
2020 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.15 น. How to do an effective searching and step-by-step 
of meta-analysis process? 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 15.00 น. Introduction to STATA 14.0 for meta-analysis Fixed 
and random effects models for meta-analysis I 
 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

15.00 - 15.15 น. พัก  

15.15 - 17.00 น. Fixed and random effects models for meta-analysis I 
and results interpretations 
 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

31 กรกฎาคม 2565   

08.30 - 10.30 น. Assessing heterogeneity, Bias, and study quality in 
meta-analysis 
 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

10.30 - 10.45 น. พัก  

10.45 - 12.15 น. Meta-regression, Funnel plot and other plots อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 
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12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 15.00 น. Overview of meta-analysis on the prevalence and 
observational studies  
 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

15.00 - 15.15 น. พัก  

15.15 - 17.00 น. Frequentist methods in network meta-analysis and 
interpreting results 
 

อ.ภก.สุรพล โนชัยวงศ  
อ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

 
 หมายเหตุ:     เวลาตามกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                             ตามความเหมาะสม 
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