กำหนดกำรอบรมหลักสูตร “สถิติและกำรวำงแผนกำรวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ ๑ และ ๒
( Statistics and Research Designs Using Animals )

รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๑ – ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐

ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น ๑ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๐

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์(สพสว.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ(วช.)
วันที่
๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.

หัวข้อเรื่อง
/ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
ความสาคัญของสถิติกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง
แนวคิดในการวางแผนการทดลอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แนวคิดในการวางแผนการทดลอง
พักรับประทานอาหารว่าง
แนะนาโปรแกรม R และการติดตั้งโปรแกรม

๒๒ มีนำคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.
๑๕.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.

/ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
ลงทะเบียน
สถิติพื้นฐานและการนาเสนอข้อมูล
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
การอนุมานเชิงสถิติและการคานวณขนาดตัวอย่าง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบจาแนกทางเดียว
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
การวิเคราะห์การถดถอย และการทดสอบไคสแควร์
แบ่งกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่ม

วิทยำกร

ดร.ประดน จาติกวนิช
ที่ปรึกษา สพสว. วช.
รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สวุ รรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ วิทยากรผู้ช่วย ๓ ท่าน

ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สวุ รรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และวิทยากรผู้ช่วย ๓ ท่าน

๒๓ มีนำคม ๒๕๖๐ / ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การวางแผนการทดลอง การกาหนดขนาดตัวอย่าง
การวิเคราะห์สาหรับแผนการทดลองแบบ CRD และ
การเปรียบเทียบเชิงซ้อน
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แผนการทดลองแบบ RCBD
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. แผนการทดลองแบบ Factorial
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แผนการทดลองแบบ LSD
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติงานกลุ่ม
๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

/ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๐
ลงทะเบียน
แผนการทดลองแบบ Nested Design
พักรับประทานอาหารว่าง
การทดลองที่มีการวัดซ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวิจัยเชิงสังเกต
พักรับประทานอาหารว่าง
- นาเสนองานกลุ่ม
- ประเมินผลหลังการอบรม

ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จาปาไชยศรี
มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
วิทยากรผู้ช่วย ๓ ท่าน

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
วิทยากรผู้ช่วย ๓ ท่าน

