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 ๔.๒    ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสามารถในการเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือ 

การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ และเข้าใจในหลักการบันทึกและการจัดการข้อมูล การ 
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 ๕.๑   ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ๗๐ ท่าน 
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  เบ้ืองต้นโดยใช้โปรแกรม STATA อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมการอบรม 
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๑๔.  ระยะเวลาการรับสมัคร  
ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง วันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕  เท่าน้ัน 

๑๕.  การรับสมัคร 
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 ช่ือบัญชี   สํานักงานพัฒนางานวิจัย (AMrDA - PCM) 
 บัญชีออมทรัพย์เลขที่   254 - 211270 - 5 
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Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งท่ี 1 

ณ ห้องประชุมสดศรี  ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

วัน/เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 
วันที ่ 11  มิถุนายน  2555  (ภาคบรรยาย) 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  

08.30 - 09.00 เปิดการอบรม  

09.00 - 10.00 Introduction to  Medical  Research พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

10.00 - 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  

10.15 - 11.00 Writing  a  Proposal พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

11.00 – 12.00 Ethics and Informed Consent พ.อ.รศ.นพ.สุธี  พานิชกุล 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 Case Report Form (CRF) and Database Design พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

14.00 - 14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  

14.15 – 15.15 Literature Review พ.อ.รศ.นพ.มฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน 

15.15 - 16.00 Sample Size Calculation พ.อ.รศ.นพ.สุธี  พานิชกุล 

วันที่  12  มิถุนายน  2555  (ภาคบรรยาย) 
09.00 - 10.30 Study design พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 Analytic Study พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 Biostatistics Practical Points พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 - 16.00 Writing a Manuscript  พ.อ.รศ.นพ.มฑิรุทธ  มุ่งถ่ิน 

วันที่  13  มิถุนายน  2555  (ภาคปฏิบัติ) 
09.00 - 10.30 Data Entry, Checking and  Processing จริญา  แห่งสันเทียะ  และคณะ 

10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.00 Data management จริญา  แห่งสันเทียะ  และคณะ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.30 Descriptive for  Epidemiology  สุภัค  อุกฤษฏชน  และคณะ 

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45 - 16.00 Analytic for  Epidemiology วรรัชนี  อ่ิมใจจิตต์  และคณะ 
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๔.  เป้าหมายและขอบเขต  
 ๔.๑   บุคลากรทางด้านการแพทย์  สาธารณสุข  นักวิจัย  นักวิชาการ  และบุคคลท่ัวไปที่สนใจ ที่ม ี
  ความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ๔.๒    ผู้เข้าร่วมมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจ 
  หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๕.  ดัชนีตัวชีวั้ด 
 ๕.๑   ผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย  ๓๐ ท่าน 
 ๕.๒   ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเข้าใจหลักการใช้โปรแกรม  STATA   อย่างน้อยร้อยละ  ๗๐  
  ของผู้เข้าร่วมการอบรม 

๖.  การประเมิน   
ประเมินการอบรมด้วย  แบบประเมินผลการเข้าร่วมการอบรม 

๗.  กําหนดการอบรม  
ระหว่างวันที่  ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  รวมระยะเวลา  ๕  วัน 

๘.  รูปแบบการอบรม  
การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 

๙.  สถานที่อบรม  
ห้องประชุมสดศรี ช้ัน ๑  อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า 

๑๐.  จํานวนผู้เขา้อบรม   
จํานวน ๕๐ ท่าน (รับจํานวนจํากัด) 

๑๑.  คุณสมบติัของผูเ้ข้าอบรม  
 ๑๑.๑  บุคลากรทางด้านการแพทย์  สาธารณสุข  นักวิจัย  นักวิชาการ  และบุคคลท่ัวไปที่สนใจ 
 ๑๑.๒   สามารถเข้าอบรมตลอดหลักสูตร  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเวลาที่มีการอบรม 
 ๑๑.๓   มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

๑๒.  ค่าลงทะเบียนอบรม 
 ๑๐,๙๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีรวม ค่าโปรแกรม Small Stata v.11 for 
Windows (License) ค่าอาหาร  และเอกสารประกอบการอบรมเรียบร้อยแล้ว (ข้าราชการสามารถเบิกได้
ตามระเบียบราชการเม่ือได้รบัอนุมัติจากตน้สังกัด) ผู้เขา้อบรมต้องนําคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาเข้าร่วม
อบรมเอง 

 

 



๑๓.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 สํานักงานพัฒนางานวิจัย  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๑๔.  ระยะเวลาการรับสมัคร  
สมัครต้ังแต่บัดน้ีจนถึง วันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕  เท่าน้ัน 

๑๕.  การรับสมัคร 
 กรอกใบสมัครตามท่ีแนบมาด้วยน้ี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://research.pcm.ac.th 
 ชําระค่าอบรม  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  สาขา  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ช่ือบัญชี   สํานักงานพัฒนางานวิจัย (AMrDA - PCM) 
 บัญชีออมทรัพย์เลขที่   254 - 211270 - 5 
 พร้อมทั้งส่งใบสมัครและสําเนาหลักฐานการชําระค่าอบรมมาที่โทรสาร หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๙๐๘๔  
หรือทาง E-mail : pcm.amrda@gmail.com  กรุณาโทรมาสอบถามสถานะที่ว่างก่อนทําการโอนค่าลงทะเบียน 

๑๖.  วิทยากร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ ราม รังสินธ์ุ 
 รองศาสตราจารย์   นายแพทย์ สุธี พานิชกุล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.จรณิต แก้วกังวาล 
  ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศร ี
 ผู้ช่วยวิทยากร 
 แพทย์หญิง กัลยา จงเชิดชูตระกูล 
 คุณพิมพ์รภัส เต็งตระกูลเจริญ 
 คุณสุภัค อุกฤษฏชน 
 คุณวรรัชนี อ่ิมใจจิตต์ 
 คุณจริญา  แห่งสันเทียะ 

๑๗.  จํานวนหน่วยกิต 
 การอนุมัติหน่วยกิจกรรม  สําหรับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรผู้เข้าร่วมการอบรมฯ  ดังน้ี 
 วันที่   ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ๕.๓๐   หน่วยกิต 
 วันที่   ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ๕.๓๐  หน่วยกิต 
 วันที่   ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ๕.๓๐   หน่วยกิต 
 วันที่   ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ๕.๓๐   หน่วยกิต 
 วันที่   ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๕ ๕.๓๐   หน่วยกิต 
 รวม                                          ๒๕.๓๐ หน่วยกิต 
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ตารางการอบรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง 

Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) ครั้งท่ี 4  
 

ณ ห้องประชุมสดศรี  ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

วัน/เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

20 สิงหาคม 2555 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 เปิดการอบรม  
09.00 - 10.15  -  Introduction 

 -  Measuring the Occurrence of 
    Disease (Incidence/Prevalence) 
 -  Study Design in Epidemiology 
 -  Descriptive Study 

พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 - 12.00 Cross-sectional Study พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 Introduction to STATA,  

Descriptive Statistics 
พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ   
และคณะ 

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.30 Cross-sectional Study  

(Data Analysis Practice ) 
พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ   
และคณะ 

21 สิงหาคม 2555 
09.00 - 10.15 Case-Control Study ผศ.ดร.จรณิต  แก้วกงัวาล 
10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 - 12.00 Case-Control Study 

 (Data Analysis Practice ) 
ผศ.ดร.จรณิต  แก้วกงัวาล   
และคณะ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 Cohort Study,   

Poisson  regression  model 
พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ 

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.30 Cohort Study  

(Data Analysis Practice)   
 
 

พ.อ.ผศ.นพ.ราม  รังสินธ์ุ   
และคณะ 

วัน/เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

22 สิงหาคม 2555 
09.00 - 10.15 Diagnostic and Screening Tests  ดร.พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี 
10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 - 12.00 ROC, ICC and Kappa ดร.พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 Clinical Trial ผศ.ดร.จรณิต  แก้วกงัวาล 
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