


โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร  

Certificate in Clinical Research Methodology & Analysis 

(CRMA) 

****************************** 

o กระบวนการวิจัย วิธกีารวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากล 

o เรียนรู้สถิติทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

o ท าให้คุณอ่านงานวิจัยใหม่ๆ ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มาก

ย่ิงขึ้น มิใช่อ่านแค่ Abstract และ Conclusion เพราะการ

ตีความงานวิจัย จะน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์น้ัน คุณ

ต้องวิเคราะห์งานวิจัยเป็น 

o ท า ใ ห้ คุณ วิจารณ์ ง าน วิ จัยไ ด้อ ย่ า งส ง่ า งาม ด้วย

วิจารณญาณบนพ้ืนฐานความรู้ที่ถูกต้อง 

o ท าให้คุณสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

o ท าให้คุณสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

ของคุณ และสร้างช่ือเสยีงให้ประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

👉👉 โดย วิทยากรที่คร ่าวอดในวงการวิจัยมาทั้งชีวิต และมี

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนางาน

ประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ สอนเร่ืองยากให้

เป็นเร่ืองง่าย สอนเร่ืองน่าเบ่ือให้เป็นเร่ืองน่าสนใจ สนุกสนาน 

และน่าติดตาม  

🙏🙏 ศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์  

ชยันตร์ธร ปทุมานนท์  และอ.นายแพทย์

พชิญุตม ์ภญิโญ 🙏🙏 
 

💊💊 เหมาะกับแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทาง

การแพทย ์นกัวิจยั และผูส้นใจดา้นการวิจยั💊💊 

ตารางการอบรม  

ครัง้ท่ี วนั เดือน ปี หวัข้อ 

1 25-26 ม.ค.63 Essential clinical epidemiology 
and concept of clinical research 
design Clinical measurements 
and clinical statistics From basic 
to advanced analysis (Stata) 

2 22-23 ก.พ.63 Diagnostic research: types and 
variants Diagnostic indices  

Analysis of diagnostic research 

3 28-29 ม.ีค.63 Diagnostic prediction research 
Development and analysis of 
diagnostic risk scoring 

4 23-24 พ.ค.63 Causal inference and covariate 
adjustment Classical and novel 
etiognostic research Analysis of 
etiognostic research 

5 27-28 ม.ิย.63 Prognostic research: 
PROGRESS group Basic survival 
analysis Analysis of prognostic 
research 

6 22-23 ส.ค.63 Prognostic prediction models 
Time-to-event prediction: Beyond 
Cox’s model: Flexible parametric 
prediction (stpm2) 

7 26-27 ก.ย.63 Therapeutic research design and 
analysis Randomized controlled 
trial Other clinical trial variants 

8 24-25 ต.ค.63 Non-randomized therapeutic 
research design and analysis 
Propensity score methods for 
clinicians 

9 7-8 พ.ย.63 Advanced statistical analysis I 
Analysis of repeated 
measurements and correlated 
date 

10 26-27 ธ.ค.63 Advanced statistical analysis II 
Complex survival analysis for 
correlated data and competing 
time-to-event 

รบัจ านวนจ ากดั 50 คน/รอบเท่านั้น หากเกินจากนั้น เป็นการเรียนออนไลน ์

(ในราคาเท่ากนั)  

หมายเหตุ : ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

👉👉 ไดรั้บ Certificate of Attendance รายครัง้ 👈👈 

👉👉 เขา้ครบ 10 ครัง้ จะไดรั้บ "Diploma in Clinical Research 

Methodology and Statistics" 👈👈 



ค่าใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตร 

  บุคคลทั่วไป สมัครครบ 9 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง  

ทา่นละ 36,000 บ./10 คร้ัง ได้รับหนังสอืจ านวน 2 ชุด 4 เล่ม  

 

 

  บุคคลทั่วไป สมัครภายในเวลาที่ก  าหนดทุกวันที่ 30 ของทุก

เดือนก่อนจัดการอบรม (Early bird) ทา่นละ 4,000 บ./คร้ัง 

  

  บุคคลทั่วไป ทา่นละ 5,000 บ./คร้ัง 

    

  อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธุรกจิ

บัณฑติย์ทา่นละ 3,500 บ./คร้ัง 
 

https://forms.gle/XTZroX8MmeZeEF5Y8 
 

หมายเหตุ : 1.ในแต่ละหัวข้อจะมีเน้ือหาที่ต่อเน่ืองกันและจบใน

ตอน ท่านสามารถที่จะเข้าอบรมบางหัวข้อก่อนได้ตามระยะเวลา

ที่ก  าหนด 

      2.ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมน า Notebook ส่วนตัว

มาด้วย 

 

 

ช าระเงินค่าอบรมหลกัสูตร 

ช่ือบัญชีธนาคาร : มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

เลขที่ : 647-2-00111-4 ธนาคารกสกิรไทย  

สาขาเออร์เบิน สแควร์ 
 

กรุณา Scan หรือถ่ายรูป หลกัฐานการโอนเงินกลบัมายงั  

E-mail: antiaging@dpu.ac.th 

 

ส ารองทีน่ ัง่และติดต่อสอบถามไดที้ ่ 

ส านักงานเลขานุการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

โทร. 02-954-7300 ต่อ 852 และ 853 

http://www.dpu.ac.th/antiaging/course.html 

E-mail: antiaging@dpu.ac.th 

 

 

 

แผนทีก่ารเดินทาง 

 
😊😊รบัประกนัคุณภาพคบัแกว้โดย AA-DPU 😊😊 

https://forms.gle/XTZroX8MmeZeEF5Y8
mailto:antiaging@dpu.ac.th
mailto:antiaging@dpu.ac.th


ตารางการอบรมหลกัสูตร  

Certificate in Clinical Research Methodology & Analysis: CRMA 

โดย  ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์ชยนัตรธ์ร ปทุมานนท ์และและอ.นายแพทย ์พชิญุตม ์ภิญโญ 

ช่วงเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ สาขาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 3) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

****************************** 

ครั้งที ่ วนั เดือน ปี หวัขอ้ 

1 25-26 ม.ค.63 Essential clinical epidemiology and concept of clinical research design Clinical 

measurements and clinical statistics From basic to advanced analysis (Stata) 

2 22-23 ก.พ.63 Diagnostic research: types and variants Diagnostic indices  

Analysis of diagnostic research 

3 28-29 มี.ค.63 Diagnostic prediction research Development and analysis of diagnostic risk scoring 

4 23-24 พ.ค.63 Causal inference and covariate adjustment Classical and novel etiognostic research 

Analysis of etiognostic research 

5 27-28 มิ.ย.63 Prognostic research: PROGRESS group Basic survival analysis Analysis of prognostic 

research 

6 22-23 ส.ค.63 Prognostic prediction models Time-to-event prediction: Beyond Cox’s model: Flexible 

parametric prediction (stpm2) 

7 26-27 ก.ย.63 Therapeutic research design and analysis Randomized controlled trial Other clinical 

trial variants 

8 24-25 ต.ค.63 Non-randomized therapeutic research design and analysis Propensity score methods for 

clinicians 

9 7-8 พ.ย.63 Advanced statistical analysis I Analysis of repeated measurements and correlated date 

10 26-27 ธ.ค.63 Advanced statistical analysis II Complex survival analysis for correlated data and 

competing time-to-event 

หมายเหต ุ: ก าหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

👉👉 เขา้ครบ 10 ครัง้ จะไดรั้บ " Diploma in Clinical Research Methodology and Statistics” 👈👈 

 



ใบสมคัรเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  

Certificate in Clinical Research Methodology & Analysis: CRMA 

จดัฝึกอบรมระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2563 

สาขาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ อาคารเฉลิมพระเกรียติ (ชั้น 3) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ติดต่อเราไดที้ ่02-954-7300 ต่อ 852, 853 E-mail: antiaging@dpu.ac.th 

***************************************************** 

1. ขอ้มูลส่วนตวั 

ชื่อนามสกุล  

(ภาษาไทย) *นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................ 

(ภาษาองักฤษ) *Mr./Mrs./Ms............................................................................................................................................ 

ต าแหน่งงาน.......................................................................หมายเลขบตัรประชาชน................................................................ 

2. ระดบัการศึกษา 

     ปริญญาตร ี      ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษาย่อ (เช่น พ.บ., วท.บ., พย.บ.)....................... หลักสตูร/สาขาวิชา............................................................ 

3. ท่ีอยู่ สามารถติดต่อได ้

 เลขที่....................................หมู่บ้าน................................................ซอย/ตรอก..................................................... 

 ถนน.....................................แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ..................................................... 

 จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณยี์....................................................................... 

 โทรศัพทบ้์าน................................................................โทรศัพทม์อืถอื.................................................................... 

E-mail:……………………………….............................................ID Line:………………………………………............................................ 

4. ช าระเงินค่าอบรมหลกัสูตร 

ชื่อบัญชีธนาคาร : มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์เลขที ่: 647-2-00111-4 ธนาคารกสกิรไทย สาขาเออร์เบิน สแควร์ 

เมือ่วันที.่..........................................................จ านวนเงิน................................................................บาท 

5. ท่ีอยู่ ในการออกใบเสร็จรบัเงิน 

 ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................... 

 เลขที่....................................หมู่บ้าน................................................ซอย/ตรอก..................................................... 

 ถนน.....................................แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ..................................................... 

 จังหวัด........................................................................รหัสไปรษณยี์....................................................................... 

โทรศัพท.์.....................................................................โทรสาร.............................................................................. 

E-mail:……………………………….............................................ID Line:………………………………………............................................ 
 

 

ลงชื่อผู้สมคัร............................................................ 

               (...........................................................) 

ต าแหน่งงาน............................................................ 

      วนัที่............เดอืน...............พ.ศ............. 
 

ลงชื่อผู้บงัคบับญัชา............................................................ 

               (...........................................................) 

ต าแหน่งงาน............................................................ 

      วนัที่............เดอืน...............พ.ศ............. 

mailto:antiaging@dpu.ac.th


1. หลกัสตูร CRMA คืออะไร ? 

ตอบ CERTIFICATE IN CLINICAL RESEARCH METHODOLOGY & ANALYSIS 

• กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยั ท่ีเป็นมาตรฐานสากล

• เรียนรู้สถิติทางการแพทยท่ี์ถกูพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ือง

• ท าให้คณุอ่านงานวิจยัใหม่ๆ ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากย่ิงขึน้ มิใช่อ่านแค่ ABSTRACT 
และ CONCLUSION เพราะการตีความงานวิจยั จะน าไปใช้อย่างเกิดประโยชน์นัน้ คณุต้อง
วิเคราะหง์านวิจยัเป็น

• ท าให้คณุวิจารณ์งานวิจยัได้อย่างสงา่งาม ด้วยวิจารณญาณบนพืน้ฐานความรูท่ี้ถกูต้อง

• ท าให้คณุสร้างงานวิจยัท่ีมีคณุภาพ สามารถตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในระดบันานาชาติ

• ท าให้คณุสามารถพฒันาความก้าวหน้าในผลงานวิชาการของคณุ และสร้างช่ือเสียงให้
ประเทศชาติ

Q & A หลกัสตูรอบรม CRMA ม.ธรุกิจบณัฑิตย์



Q & A หลกัสตูรอบรม CRMA ม.ธรุกิจบณัฑิตย์
2. ใครสมคัรเข้าร่วมอบรม ?
ตอบ แพทย ์พยาบาล บคุคลากรทางการแพทย ์นักวิจยั และผูส้นใจท่ีจะท างานวิจยัด้านการศึกษา 
การแพทย ์การสาธารณสขุ

3. ช่วงเวลาการอบรม ?
ตอบ เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2563 (เฉพาะวนัเสาร-์อาทิตย ์จ านวน 10 ครัง้) หรือสมคัรเป็นรายครัง้ 
*ในแต่ละหวัข้อจะมีเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองกนัและจบในตอน ท่านสามารถท่ีจะเข้าร่วมอบรมบางหวัข้อได้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.dpu.ac.th/crma/index.html*

4. ผูเ้ข้าอบรมต้องเตรียมตวั ?
ตอบ ผูเ้ข้าอบรมน า Notebook ส่วนตวัมาด้วย

5. ช าระค่าลงทะเบียนครบทัง้หลกัสตูร ?
ตอบ👉 จ่ายเพียง 9 ครัง้ ได้ฟรี 1 ครัง้ จ่ายเพียง 36,000 บ. 👈

👉 ได้รบัหนังสือ Regression analysis และ Clinical Epidemiology จ านวน 2 ชดุ 4 เล่ม 👈

https://www.dpu.ac.th/crma/index.html


6. การช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรม ?

ตอบ (1)  โอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร : มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์เลขท่ี : 647-2-00111-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเออรเ์บิน สแควร์

(2)  ช าระด้วยบตัรเครดิต

*SCAN / ถ่ายรปู หลกัฐานการโอนเงินกลบัมายงั E-MAIL: ANTIAGING@DPU.AC.TH*

7. หลงัการเข้าร่วมอบรม จะได้ ?

ตอบ👉 ได้รบั Certificate of Attendance รายครัง้👈
👉 เข้าครบ 10 ครัง้ จะได้รบั Diploma in Clinical Research Methodology and Statistics👈
* จาก สาขาวิทยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟสูขุภาพ วิทยาลยัการแพทยบ์รูณาการ 
มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ร่วมกบั Clinical Epidemiology Society*

Q & A หลกัสตูรอบรม CRMA ม.ธรุกิจบณัฑิตย์

mailto:antiaging@dpu.ac.th


ช ำระเงินค่ำอบรมหลกัสตูร CRMA 

ช่ือบญัชีธนำคำร : มหำวิทยำลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
เลขท่ี : 647-2-00111-4  
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำเออรเ์บิน สแควร ์

 •กรณุา Scan หรือถ่ายรปู หลกัฐานการโอนเงินกลบัมายงั  
  E-mail: antiaging@dpu.ac.th 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.dpu.ac.th/crma/index.html 

mailto:antiaging@dpu.ac.th

