โครงการอบรมสถิติ
หลักสูตร ๒ “สถิติสาหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”
จัดโดย
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

**************************************************************************************
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจั ยแห่ งชำติ (วช.) โดย สถำบันพั ฒนำกำรดำเนิ นกำรต่อสั ตว์เพื่ องำนทำง
วิทยำศำสตร์ (สพสว.) ได้จัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรด้ ำนสั ต ว์ เพื่ อ งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ ให้ ด ำเนิ น กำรต่ อ สั ต ว์ เพื่ อ งำนทำง
วิทยำศำสตร์ ได้อย่ำงมีมำตรฐำน สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
และพระรำชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เพื่ อ งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ ง เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภำพของ
ผลงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ชีวภำพและชีวกำรแพทย์ งำนวิจัยเพื่อพัฒนำยำ อำหำรและวัคซีน งำนทดสอบยำ
สมุนไพร อำหำร และวัคซีน งำนผลิตชีววัตถุ งำนสอน และงำนผลิตบริกำรสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้
สำมำรถแข่งขันได้กับนำนำชำติ
ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมำ สพสว. วช. ได้จัดอบรมหลักสูตรสถิติขั้นพื้นฐำนและกำรใช้
โปรแกรมอำร์ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีตลอดมำ อย่ำงไรก็ตำม ควำมต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
กำรใช้สถิติสำหรับงำนวิจัยนั้นยังคงมีมำก โดยเฉพำะงำนวิจั ยที่เกี่ยวข้องในด้ำนชีววิทยำ ด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ซึ่งเนื้ อหำจะครอบคลุ มกำรวิเครำะห์ ทำงสถิติด้วยวิธี logistic regression, survival analysis,
general estimating regression และ generalized least square รวมทั้ง กำรวิเครำะห์ regression และ
กำรใช้โปรแกรมอำร์ ซึ่งเป็น open source software ที่สำมำรถวิเครำะห์สถิติดังกล่ำวได้ที่มีกำรใช้กันอย่ำง
แพร่หลำย
ดั งนั้ น สพสว. วช. จึ งเห็ น ควรจั ด อบรมสถิติ ห ลั กสู ต ร ๒ “สถิ ติส ำหรับ งำนด้ำนชี ว วิท ยำและ
กำรแพทย์” เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและส่งเสริมให้ผู้วิจัย สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล ด้ำนชีววิทยำ ด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ใช้สัตว์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้สถิติอย่ำงเหมำะสมสำหรับ
งำนด้ำนชีววิทยำและกำรแพทย์
๒. เพื่อเป็ น เวที แลกเปลี่ย นควำมรู้ วิทยำกำร เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ได้มีกำรนำมำใช้ใน
กำรวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถวำงแผนกำรทดลอง และกำหนดจำนวนสัตว์
ที่จะใช้ได้ถูกต้องเหมำะสมกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของงำนวิจัยที่กำหนดไว้
๒. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อให้ผลงำนวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
๓. เกิดกำรรวมกลุ่มทำงวิชำกำรของนักวิจัยผู้ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์

วิธีการอบรม
๑. กำรบรรยำย
๒. ปฏิบัติกำรส่วนบุคคล กลุ่มฝึกปฏิบัติ กำรทำกรณีศึกษำ และนำเสนอผล
หัวข้อการอบรม
๑. กำรอนุมำนในหนึ่งประชำกร
๒ กำรอนุมำนในสองประชำกร
๓. กำรอนุมำนสำหรับหลำยประชำกร
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำแนกประเภท
๕. กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
๖. Survival analysis
๗. กำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสติก
๘. Statistics for repeated measurements (GLS, GEE)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
๑. นั ก วิจั ย นั ก วิช ำกำรผู้ ใช้ สั ต ว์ คณะกรรมกำรก ำกั บ ดู แลกำรด ำเนิ นกำรต่ อสั ตว์เพื่ องำนทำง
วิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.) และ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
๒. เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร “สถิติและกำรวำงแผนกำรวิจัยที่ใช้สัตว์” ที่จัดโดย สพสว. วช.
๓. สำมำรถใช้โปรแกรม R ได้
จานวนผู้เข้าร่วม
จำนวน ๕๐ คน
วัน เวลา และสถานที่
จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕ – ๗ กันยำยน ๒๕๖๐
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
ผู้รับผิดชอบ
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๒๔
website : www.labanimals.net
E-mail : admin@labanimals.net
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