โครงการสัมมนา
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
*******************************************************************************

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วย พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ กาหนดให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจดแจ้ง สถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ และจัดทารายงานการดาเนินการทุก ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มที่ สถาบันพัฒนาการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) กาหนดไว้ ปรากฏว่า
ข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดาเนินการ และรายงาน ๖ เดือนของสถานที่ดาเนิการหลายแห่งไม่ครบถ้วน หรือ
ถูกต้อง และจากการไปเยี่ยมสารวจ และตรวจประเมินเพื่อการรั บรองมาตรฐานคณะกรรมการกากับดูแล
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.) พบว่า คกส. หลายแห่งมีปัญหา
ในการดาเนินการทั้งในเรื่องโครงสร้างการบริหาร และการทาหน้าที่ให้ครบถ้วนตามที่ประกาศกาหนดโดย
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลการจดแจ้งสถานที่
ดาเนินการและรายงาน ๖ เดือน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ
มีค วามส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาการด าเนิ น การต่ อ สั ตว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ สพสว.วช. ได้ใช้การสัมมนาคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ เป็นเวทีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ รางวัล สพสว. (IAD Award) สาหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ไ ด้รับ
รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
ดังนั้น สพสว.วช. จึงเห็นสมควรจัด สัมมนาคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องสถานที่ ด าเนิ น การ (คกส.) ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔-๒๕ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจในการทาหน้าที่ของ คกส. ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรับฟังปัญหาที่พบจากการทางานของ คกส. พร้อมข้อคิดเห็นและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๒. เพื่ อ ชี้ แ จงและรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า งประกาศ “ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดที่ ตั้ ง
สภาพแวดล้อ ม ลั กษณะของสถานที่ และเครื่อ งมื อ เครื่ องใช้ อุ ปกรณ์ที่ จาเป็ นประจ าสถานที่ด าเนิน การ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ... ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนสถานภาพปัจจุบัน ปัญ หาอุปสรรคการดาเนินงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน
๔. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันและการจัดทาแผนกลยุทธ์
แห่งชาติในภาพรวม
๑

๓. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
๔. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
๑. เป็น คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ดาเนินการ (คกส.)
๒. เป็นผู้บริหารของหน่วยงานหรือสถาบันที่มีสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๕. จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐๐ คน
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. คกส. มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ได้รูปแบบโครงสร้าง คกส. ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะการบริหารองค์กรหลากหลาย ได้
อย่างเหมาะสม และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. คกส. มีค วามเข้ าใจเรื่ องหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับ ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะและอุ ปกรณ์ ที่
จาเป็นของสถานที่ดาเนินการ
๗. การลงทะเบียน
๑. ลงทะเบียนได้ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่แนบ
๒. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จาก
ต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว ตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๒๕ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๐๕๗๘
อีเมล์: admin@labanimals.net
เว็บไซต์ www.labanimals.net

๒

กาหนดการสัมมนา
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา

กาหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.  พิธีเปิดการสัมมนา
 พิธีมอบรางวัล
 รางวั ล ทีอี คิ ว (TEQ Award) ประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับ พนั ก งานเลี้ ย ง
สัตว์ทดลองดีเด่น
 รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๑ สาหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง นโยบายการดาเนินการต่อสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสกุล
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะของสถานที่
และเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จาเป็นประจาสถานที่ดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ... ตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อภิ ป ราย เรื่ อ ง ปั ญ หาการพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการขอใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ (ผู้ดาเนินการอภิปราย)
ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ (คกส. มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ ( คกส. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์ (คกส. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

๓

กาหนดการสัมมนา (ต่อ)
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของ คกส.
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ทาอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกากับดูแล
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ดาเนินการ (มคกส.)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
ชี้แจงการสัมมนากลุ่ม “รูปแบบ และปัญหาในการดาเนินการของ คกส.”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สัมมนากลุ่ม (แบ่งตามลักษณะองค์กร)
๑. สถาบันการศึกษา
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
๒. หน่วยงานราชการ
วิทยากร ดร.ประดน จาติกวนิช
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน จันทรสกุล
ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง
๓. หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
วิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
นายธานี ศุขกลิ่น
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นาเสนอผลการสัมมนากลุ่ม
ดาเนินรายการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล
๑๕.๓๐ น.

ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น.
: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๔

