
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด 
Research Analysis and Publication: Intensive Development (RAPID) 

ประจ าปี 2561 
 
หลักการและเหตุผล 

คณะแพทยศาสตร์มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ โดยด้านวิจัย ตัวชี้วัดส าคัญประการหนึ่งคือ
การผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ  โดยกลยุทธ์ส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่
อาจารย์อย่างเข้มข้น เพื่อให้อาจารย์มีทักษะในการสร้างและเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ระดับสูง  

ในรอบปีท่ีผ่านมา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด” โดยให้ผู้เข้า
อบรมได้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน manuscript โดยใช้ชุดข้อมูลวิจัยของตนเองท่ีมีอยู่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ได้  ท้ังนี้ ในปีท่ีผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน จ านวน 
20 เรื่อง ในเวลา 6 เดือน ผลการประเมินโครงการเบ้ืองต้น ผู้เข้าอบรมมาจาก 9 ภาควิชา มีความพึงพอใจในภาพรวม
ดี-ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.2±0.4) ผลการประเมินตนเองด้านความรู้ ความมั่นใจ และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ และการค้นหาข้อมูลเพื่อเขียนบทความเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทุกหมวด ขณะนี้ มีผลงาน
ตีพิมพ์แล้ว 2 เรื่อง ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาของวารสาร และอยู่ระหว่างเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์  ด้วย
ความส าเร็จดังกล่าว หน่วยส่งเสริมฯ และ หน่วยระบาดวิทยา จึงเห็นควรให้มีโครงการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2   ท้ังนี้เพื่อให้
จ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการเสร็จแล้วในคณะฯ ได้รับการเผยแพร่มากต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น ซึ่ง จะเป็น
ผลประโยชน์ท้ังต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์เอง และเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และต่อผู้ป่วยในท่ีสุด  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 
1. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม R ด้วยตนเอง 
2. สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
2. หน่วยระบาดวิทยา 

กลุ่มเป้าหมาย  
อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 18 – 20  คน รอบละไม่เกิน 4 คน 

ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนการอบรม 15,000 บาทต่อคน (โดยสามารถเบิกคืนได้ เมื่อผลงานได้รับตีพิมพ์) 

 



คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าอบรม 
1. เป็นอาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ RAPID ในปี 2560  
2. มีโครงการวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี ท่ีรอการวิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แล้ว รอเขียน manuscript    
3. สามารถจัดสรรเวลา มาปฏิบัติงานที่หน่วยระบาดเต็มเวลา 1 เดือน และสามารถเข้าอบรมเตรียมความพร้อม 

ก่อนการอบรมประมาณ 10 ชั่วโมง ในสัปดาห์ก่อนการอบรมจริง  ท้ังนี้ ให้ถือเป็นการปฏิบัติงานและยังคง
ได้รับค่าตอบแทนของคณะฯ 

4. ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จ านวน 15,000 บาท เมื่อผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (PubMed/Scopus/ISI) ภายในเวลาไม่เกิน 18 เดือนหลังการอบรม  

ขั้นตอนการสมัครและเข้าอบรม   
1. นักวิจัยส่งใบสมัคร พร้อมสรุปย่อโครงการตามแบบฟอร์ม มายังหน่วยส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (E-mail : 

piyanat.s@psu.ac.th) / โทร 1129) ก่อนเดือนท่ีประสงค์จะเข้าอบรม อย่างน้อย 3 เดือน 
2. หน่วยระบาดวิทยาคัดกรองความพร้อมของโครงการและข้อมูล และแจ้งตอบรับเข้าร่วมอบรมให้นักวิจัย

ทราบ 
3. ผู้เข้าอบรมช าระค่าลงทะเบียนท่ีหน่วยระบาดวิทยา พร้อมรับใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ

เบิกคืน 

รายละเอียดการอบรม  
1. เข้าฟังการบรรยายและฝึกใช้โปรแกรม R เบื้องต้น ก่อนการอบรมประมาณ 10 ชั่วโมง (จันทร์, พุธ, ศุกร์ 

บ่าย) ในสัปดาห์ก่อนการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการนั่งประจ าท่ีหน่วยระบาด และมี mentor ท่ีเป็นอาจารย์หน่วยระบาดวิทยา 1:1 
3. ในระหว่างการอบรม วิเคราะห์ข้อมูลตนเองและเขียน manuscript ภายใต้การดูแลของนักสถิติและอาจารย์  
4. ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เมื่อสิ้นสุดการอบรมภายใน 6-12 เดือน 

ระยะเวลาอบรม  
 เปิดการอบรม 6 ครั้งๆ ละ 1 เดือน ได้แก่ เดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กันยายน, ตุลาคม 
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ตารางการอบรม  เอกสารแนบ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในฐานนานาชาตภิายใน 18 เดือนหลังการอบรม อย่างน้อย ร้อยละ 80  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียน manuscript มากยิ่งขึ้น 
2. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานวิจัยมากขึ้น 
3. คณะฯ มีจ านวนผลงานวิจัยระดับนานาชาติมากขึ้น 

 



Timetable for participant 

 Research Analysis and Publication: Intensive Development (RAPID): 2018 

 

Lectures before attending the course trainees who attend in March and April will attend lecture on last week of 

February; those in May and June attend lecture on last week of April and those in September and October attend 

lecture on last week of August as the schedule. 

 

Day Time Content Lecturer 

Monday 13.30-16.30 - Introduction of R software and R Studio for analysis 

- Install R software, R Studio 

- R syntax, objects and environment 

lecturer 

Wednesday 13.30-16.30 - Interactive lecture on data Management, data cleaning lecturer 

Friday 13.30-16.30 - Interactive lecture on analysis of epidemiological  data 

- Linear/logistic regression 

lecturer 

 

Agenda during the course (March, April, May, June, September and October) in 2018 

Day Time Content Lecturer 

1 

 

 

09.00-12.00  - Introduction/ learning objectives/ expected product 

- All trainees' presentation on their brief proposals and dataset and discussion 

on analytical strategy 

(40 min for each participant including 20 min for presentation and 20 min for 

discussion) 

All lecturers 

Meeting room 

 

13.30-16.30  Trainees analyze their own data 

Consulting staff for analysis if needed 

Trainees 

2-3 

 

09.00-16.30  Trainees analyze their own data 

Consult staff for analysis if needed 

Trainees 

4 09.00-12.00  Interactive lecture on Survival analysis / Diagnostic test Lecturer 

Meeting room 

13.30-16.30  Trainees analyze their own data 

Consult staff for analysis if needed 

Trainees 

5-6 

 

09.00-16.30  Trainees analyze their own data 

Consult staff for analysis if needed 

Trainees 

7 

 

09.00-12.00 Trainees' presentation of interim findings All lecturers 

Meeting room 

8-10 09.00-16.30  Trainees continue analyze their own data 

Consult staff for analysis if needed 

Trainees 

11 09.00-12.00 Trainees' presentation of findings All lecturers 

Meeting room 

13.30-16.30 Demonstration of internet search and appraisal for literature on writing manuscript Lecturer 

Meeting room 

12 09.00-12.00 Lecture on how to write manuscript Lecturer 

Meeting room 

13.30-16.30 Trainee practice internet search and literature review Trainees 

13 09.00-16.30 Trainee practice internet search and literature review Trainees 

14 09.00-16.30 Trainees write the introduction of manuscript Trainees  

15 

 

09.00-12.00 Trainees write the materials and methods  Trainees  

13.30- 16.30 Discussion of introduction and material and method part of manuscript with 

supervisor 

Trainee and 

Supervisor 

16 09.00-16.30 Trainees write the results and discussion part of manuscript  Trainees 

17 09.00-16.30 Trainees write the results and discussion part of manuscript  Trainees 

18 

 

09.00 -12.00 Discussion of results and discussion part of manuscript with supervisor Trainee and 

Supervisor 

14.00-16.30 Trainees revise  the manuscript Trainees 

19 09.00 -12.00 Trainees revise  the manuscript Trainees 

13.30-16.30 Trainees prepare presentation of draft manuscript  Trainee  

20 09.00 -12.00 Trainees presentation drafted manuscript  (40 min for each participant 

including 20 min for presentation and 20 min for discussion) 

All lecturers  

Meeting room  

13.30-16.30 Trainees revise the manuscript Trainees 

*Schedule may change as appropriate; **Trainees please make appointment with advisor individually 


