
โครงการประชุมวิชาการ 

 “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๕ และ งานแสดงสนิค้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ภายใต้หัวข้อ  

“การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
วันท่ี   ๒๗ - ๒๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๙  

จัดโดย  
สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

        สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” และงานแสดง
สินค้า ประจ าปี มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งใน
และต่างประเทศ ให้ผู้เลี้ยงและผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ที่ทันสมัย เพื่อที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การด าเนินงาน
และการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองทั้งงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานผลิตสัตว์และบริการ 
และ งานสอน ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และเปิดโอกาส
ให้ภาคธุรกิจได้แสดงสินค้า ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 
รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เลี้ยงและผู้ใช้สัตว์ฯ เพื่อน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ต่อไป 

     ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้ด าเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตาม  “แผนกลยุทธ์
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙” ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ๑) พัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักจรรยา 
บรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ  ๒) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่ทันสมัย ๓) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนไดม้ีสว่นร่วมในการผลติและบริการวัสดุและอุปกรณ์
เพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๔) สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันด าเนินงานให้ประเทศไทยมีการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพ งานวิจัย งานทดลอง งานผลิตชีววัตถุ และ งานสอน ที่ใช้
สัตว์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้กับนานาชาติ ๕) สพสว. วช. ได้ด าเนินการ
พัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ ๖) ด าเนินการให้มีพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้มปีระกาศพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๑๓๒ หน้าที่ ๑ - ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๘ เป็นต้นมา  

     ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์ฯ นี้อย่างเคร่งครัด ในปีนี้ สพสว. วช. จึงได้
ก าหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๕ และงานแสดงสินค้า ประจ าปี 
๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ 

 
 



 
 

งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” และเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา สพสว. วช. ได้ใช้การประชุมวิชาการประจ าปี เป็น
เวทีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รางวัล สพสว. (IAD Award) และ
รางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 
สพสว. (IAD Award) ประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่สังกัด 
และ ผู้ได้รับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รวมทั้ ง 
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ (ค กส.) และ
หน่วยงานที่สังกัด ด้วย 

       สพสว. วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และผู้ที่ เกี่ยวข้องจะเล็งเห็นใน
ความส าคัญดังกล่าว และเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของสถานที่ด าเนินการ (คกส.) และผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้รับทราบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ             

            ๑. สถานภาพสัตว์และงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สัตว์ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์  
                และการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
            ๒. แนวทางที่ต้องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘       
            ๓. แผนด าเนินการ สพสว. วช. ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสัตว์ฯ และ

การส่งเสริมสนับสนุนให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล  

เป้าหมายและประโยชน์ท่ีได้รับ  
      ๑. หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ในประเทศไทยมสีัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และการจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่

ได้มาตรฐานสากลและต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์สามารถผลิตผลงานวิจัย งานทดลอง งานผลิต
ชีววัตถุ ทางด้านการแพทย์ การสาธารณสขุ และการเกษตรเป็นทีย่อมรับและปลอดภัยต่อการน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      ๒. ประเทศไทยมีแหล่งผลิตสัตว์ทดลองและไข่ปลอดเช้ือที่ได้มาตรฐานคุณภาพ แข่งขันได้กับนานาชาติ 
เป็นสินค้าส่งออกบริการประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและลดการน าเข้าจากต่างประเทศ   

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ  
      ๑. ผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ได้รับใบรับค าขอใบอนุญาตใช้สัตว์  
      ๒. ผู้บริหาร  
      ๓. คณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ(คกส.)  
          จ านวน  ๔๐๐ – ๕๐๐  ท่าน จากหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง  
          กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองหรือสัตว์เลี้ยง หรือสตัว์จากธรรมชาติ ในงานวิจัย งานทดสอบ งาน- 
          ผลิตชีววัตถุ งานผลิตและบริการสัตว์ และงานสอน 
 
 



 
 

วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม   
                วันพุธที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                ณ ห้องประชุมเลอ คอนคอร์ด บอลรูม  ช้ัน ๒  โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก  
                เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

การลงทะเบียน 
๑. ผู้สนใจ สามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ มาที่ e-mail : admin@labanimals.net หรือ

ที่โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๐๕๗๘ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
     ๒. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
     ๓. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ (ภาครัฐ) สามารถเบิกจ่ายการเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ได ้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว ตามระเบียบ ดังนี้ 
           - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
                พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทาง   

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้แก้ไขเพิ่มเติม 
           - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งบประมาณด าเนินการ   
     ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    
               สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  
               ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

www.labanimals.net       Email : admin@labanimals.net 
                               โทร. ๐๒-๕๗๙-๐๓๘๘        โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๐๓๘๘ , ๐๒-๕๖๑-๐๕๗๘ 
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