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กำหนดการฝกอบรมหลักสตูรการวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ : โมดลู 1 

Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE) : Module 1 

รูปแบบออนไลนผานโปรแกรม MS Teams 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  

09.00 – 10.00 น.  ความสำคัญและประโยชนในการทำวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ 

   วิทยากร รศ. ดร. ภก.สุรศักดิ ์ เสาแกว  

10.00 – 11.00 น.  การตั้งคำถามและการออกแบบงานวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ 

   วิทยากร รศ. ดร. ภก.สุรศักดิ ์ เสาแกว 

11.00 – 11.10 น. พัก 

11.10 – 12.10 น.  รูปแบบงานวิจัยทางระบาดวิทยาและบทนำสูการประเมินทางเภสัชศาสตร 

   วิทยากร ดร. ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 

12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  การประยุกตใชระบาดวิทยาเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (1) 

   วิทยากร ดร. ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 

15.00 – 15.10 น. พัก 

15.10 – 16.10 น.  การประยุกตใชระบาดวิทยาเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (2) 

   วิทยากร ดร. ภญ.ชิดชนก เรือนกอน 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

09.00 – 10.30 น.  ปฏิบัติการ การจัดการตัวแปรและสถิติเชิงพรรณนา (1) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

10.30 – 10.40 น.  พัก 

10.40 – 12.10 น.  ปฏิบัติการ การจัดการตัวแปรและสถิติเชิงพรรณนา (2) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  การพัฒนาและประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย (1) 

   วิทยากร ดร. ภญ.นทพร ชัยพิชิต 

15.00 – 15.10 น. พัก 

15.10 – 16.10 น.  การพัฒนาและประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย (2) 

   วิทยากร ดร. ภญ.นทพร ชัยพิชิต 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

09.00 – 10.30 น.  การใชแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร (1) 

   วิทยากร ผศ. ดร. ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ 

10.30 – 10.40 น.  พัก 
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (ตอ) 

10.40 – 12.10 น.  การใชแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร (2) 

   วิทยากร ผศ. ดร. ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ 

12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  สถิติเชิงอนุมานพื้นฐานเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (1) 

   วิทยากร ดร. ภก.ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ 

15.00 – 15.10 น. พัก 

15.10 – 16.10 น.  สถิติเชิงอนุมานพื้นฐานเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (2) 

   วิทยากร ดร. ภก.ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

09.00 – 10.30 น.  ปฏิบัติการ สถิติเชิงอนุมานพื้นฐานเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (1) 

   วิทยากร ดร. ภก.ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ 

10.30 – 10.40 น.  พัก 

10.40 – 12.10 น. ปฏิบัติการ สถิติเชิงอนุมานพื้นฐานเพื่อการวิจัยในงานคุมครองผูบริโภค (2) 

   วิทยากร ดร. ภก.ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ 

12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (1) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

15.00 – 15.10 น. พัก 

15.10 – 16.10 น.  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (2) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

09.00 – 11.00 น.  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (1) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

11.00 – 11.10 น. พัก 

11.10 – 12.10 น.  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (2) 

   วิทยากร ดร. ภก.ณัฐ  นาเอก 

12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การคำนวณขนาดตัวอยางและอำนาจทางสถิต ิ 

   วิทยากร ดร. ภก.ศิรยุทธ  พัฒนโสภณ   

14.30 – 14.40 น. พัก 

14.40 – 16.10 น. จริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

   วิทยากร ผศ. ดร.แสงระวี  สุทธิปริญญานนท  

หมายเหตุ:  กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม   
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กำหนดการฝกอบรมหลักสตูรการวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ : โมดลู 2 

Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE) : Module 2 

รูปแบบออนไลนผานโปรแกรม MS Teams 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565  

08.30 – 08.45 น.         ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น.         การกลาวตอนรับผูเขาอบรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมในโมดูล 2 

09.00 – 12.00 น.         ปฏิบัติการ การจัดการขอมูล การวิเคราะหและการแปลผลทางสถิติ (1) 

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.         ปฏิบัติการ การจัดการขอมูล การวิเคราะหและการแปลผลทางสถิติ (2) 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.         การแปลผลการวิจัยสูการพฒันาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) 

วิทยากร ดร. ภก.กิตติภัค เจ็งฮั้ว 

10.30 – 10.40 น.         พัก 

10.40 – 12.10 น.         การแปลผลการวิจัยสูการพฒันาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (2) 

วิทยากร ดร. ภก.กิตติภัค เจ็งฮั้ว 

12.10 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.         เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมนิพนธตนฉบบั 

วิทยากร รศ. ดร. ภก.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 

15.00 – 15.10 น.         พัก 

15.10 – 16.10 น.          เทคนิคและประสบการณตพีิมพเผยแพรผลงานในวารสารทางวชิาการ 

วิทยากร รศ. ดร. ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว 

หมายเหตุ:  กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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กำหนดการฝกอบรมหลักสตูรการวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 3 

Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 3 

รูปแบบออนไลนผานโปรแกรม MS Teams 

วันที่ 27 สิงหาคม 2565  

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.         นำเสนอนิพนธตนฉบบั (Manuscript) (1) 

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.         นำเสนอนิพนธตนฉบบั (Manuscript) (2) 

วันที่ 28 สิงหาคม 2565  

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.         นำเสนอนิพนธตนฉบบั (Manuscript) (3) 

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.         นำเสนอนิพนธตนฉบบั (Manuscript) (4) 

16.00 – 16.30 น. มอบรางวลัการนําเสนอผลงานและกล่าวปิดโครงการ 


