โครงการอบรม
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”
( Statistics and Research Designs Using Animals )
จัดโดย
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

*******************************************************
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้ดาเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสากล
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ งานวิจัยเพื่อ พัฒนายา อาหารและวัคซีน งาน
ทดสอบยา สมุ น ไพร อาหาร และวั ค ซี น งานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ งานสอน และงานผลิ ต บริ ก ารสั ต ว์ เพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ ให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ
ปัจจุบัน สพสว. วช. เป็นหน่วยกากับดูแลการพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่า การ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การฝึกทักษะ และเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ฉะนั้น การนาสัตว์ทดลองมาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ งานวิจัย
งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หลักการ 3Rs และมาตรฐานสากล
จึงเป็ นสิ่งสาคัญ และจาเป็น รวมทั้ง วิชาการทางสถิตินับ เป็นหลั กสาคัญ หนึ่งในการทาวิจัยทั้งการวางแผนการ
ทดลองและการกาหนดขนาดตัวอย่าง การใช้หลักการทางสถิติในการวิจัย ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงมี
ความสาคัญมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ผลงานวิจัยมี
ความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและสามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ
สพสว. วช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ ใช้สัตว์” (Statistics
and Research Designs Using Animals) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ปีละ ๒ – ๓
รุ่นๆ ละไม่เกิน ๕๕ คน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา สพสว. วช. ได้รับอนุมัติให้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว รวม ๓
รุ่น ซึ่งยังรองรับความต้ องการได้ไม่ทั่วถึง ในปีงบประมาณนี้ วช. โดย สพสว. จึง กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสู ตร “สถิติและการวางแผนการวิจัย ที่ ใช้สั ตว์ ” รุ่นที่ ๖ (รุ่นที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสาหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
และมาตรฐานสากล
๒. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผนการทดลองและการก าหนดขนาดตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ที่ ใ ช้
สัตว์ทดลอง
๓. เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ วิ ท ยาการ เทคโนโลยี software ใหม่ ๆ ที่ ได้ มี ก ารน ามาใช้ ใน
การวิจัย
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑. นั กวิจั ย ผู้ ใช้สั ตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนการทดลอง และกาหนดจานวนสั ตว์ที่
จะใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยที่กาหนดไว้
๒. คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ได้ความรู้ ความเข้าใจ และใช้
ในการพิจารณาเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๓. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔. เกิดการรวมกลุ่มทางวิชาการของนักวิจัยผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วิธีการอบรม
๑. การบรรยายพร้อมปฏิบัติตาม
๒. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (กรณีศึกษา) และนาเสนอผล
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
๑. หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และสัตวแพทย์ ที่ใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
๒. คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.)
๓. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
จานวนผู้เข้าร่วม
จานวน ๕๕ คน
วัน เวลา และสถานที่
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๐๓ ชั้น ๓ สานักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ # ๖๒๔
website : www.labanimals.net
E-mail : admin@labanimals.net
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