โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“การกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของม.เกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์… นําไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0”
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น.
หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่มีการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ต่อมาตั้งแต่พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนั บสนุ นการเลี้ย งและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิท ยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ ได้
มาตรฐานและได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มให้มีกระบวนการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย
มุ่งเน้นให้เป็นไปในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กําหนดขึ้นมา เช่น จรรยาบรรณ
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (คกส.) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 โดยภารกิจหลักที่คกส.ได้ดําเนินการคือ การ
พิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําเพื่อ
ช่วยให้นักวิจัยได้มีแนวทางการทํางานที่เป็นไปตามหลักสากล (3R), จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้คกส. ได้
จัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ช่วยผลักดันให้เกิดการสนับสนุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณจากรัฐบาล
ด้ ว ยเจตนารมณ์ เ พื่ อ ให้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ ได้
ทํางานอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 อันจะนําไปสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ คกส.มก.จึงกําหนดให้มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกํากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของม.เกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์... นําไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0” เพื่อให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงนโยบายและ
แนวทางการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการนําเสนอและพิจารณาโครงการวิจัยที่มี
การเลี้ยงและใช้สัตว์ การทํางานที่ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์อย่างประสบผลสําเร็จ และการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ที่มีการเลี้ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2559 จะ
ได้มีพิธีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้
สั ต ว์ ได้ ท ราบนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลการเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์ได้ทราบกระบวนการขั้นตอนการพิจารณางานวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ รวมทั้งเข้าใจ
วิธีการและสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
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3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์
2. คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนผูเ้ ข้าสัมมนา
ประมาณ 70 คน
วันเวลาและสถานที่จัดการอบรม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้การดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจแนวทางการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. และรับทราบกระบวนการพิจารณางาน
วิ ท ยาศาสตร์ รวมถึ ง แบบฟอร์ ม การใช้ ข อสั ต ว์ ฯ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ข องอาจารย์ นั ก วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จ
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(ร่าง)
กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “การกํากับดูแลการเลีย้ งและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…
นําไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0”
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-13:00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.30 - 9.00 น.
9.00 – 09.30 น.
09.30 - 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.15

11.15 -12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
พิธีมอบรางวัลแด่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์คณ
ุ ภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2559
การบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การทํางานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย “ประเด็นสําคัญที่ควรรู้ในการนําเสนอและพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนําเสนอ “กระบวนการและขั้นตอนการนําเสนอและพิจารณาโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่
มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
โดย อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิธีปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

