
1. โครงการอบรม เรื่อง“แนวทางการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์  
                               และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 1  
                               ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
             มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดยคณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลายในแต่ละกลุ่มของสัตว์ 
ทั้งกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง การด าเนินการเหล่านี้ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของคุณภาพของสัตว์ในการใช้งาน มาตรฐานของสถานที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์ การดูแลและการปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ ตลอดจนการใช้สถิติเพ่ือการวางแผนการใช้สัตว์เพ่ือการ
ทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการให้ความรู้ดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 1 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการใช้ การเลี้ยง และการปฏิบัติดูแลสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 สถิติที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนการทดลอง ตลอดจนการขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการวิทยานิพนธ์ 
และรายละเอียดการสอนของวิชาต่างๆ ที่มีการใช้สัตว์ แก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถท างานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านงานวิจัย งานทดสอบ งานทดลอง และงานสอนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ การใช้ การเลี้ยง และการปฏิบัติดูแลสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ หลักการทางสถิติที่น ามาใช้ส าหรับสัตว์เพ่ือการทดลอง รวมทั้งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

3.2 เพ่ือให้ทราบแนวทางการข้ออนุญาตการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานทดลอง และงานสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์   ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
     กลยุทธ์/มาตรการ  กลยุทธ์ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมบริการวิชาการ การวิจัย และการ  
                            จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 
 

5. ประเภทโครงการ (เพ่ือจัดรหัสประเภทในระบบ MIS ติดตามโครงการ) 
  201 จัดนิทรรศการ  202 จัดประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
  203 อบรมสัมมนา  204 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  208 บูรณาการ  218 กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  217 วารสารวิชาการ   อ่ืนๆ..................................................................  
 
 



 

 

6. เป้าหมาย   
6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  จ านวน  55 คน ประกอบด้วย 

6.1.1 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   
    จ านวน  30  คน 

6.1.2 คณะกรรมการก ากับดูและการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 14 คน 

6.1.3 วิทยากร ผู้บริหารและคณะท างาน  จ านวน  11  คน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
 

8. สถานที่ด าเนินงาน  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

9. งบประมาณ 
          เงินรายไดน้อกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

10. ตัวชี้วัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
2563 

แผน ผล 
ผลลัพธ์    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    
- ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือขอรับรองจริยธรรมใน
การใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานทดลอง และงานสอนภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 

ร้อยละ 85  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
- จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 40  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ร้อยละ 85  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100  
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน    
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 50,000  
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

12. แผนการด าเนินงาน 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1  เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ การใช้ การเลี้ยง และการปฏิบัติ
ดูแล  
        สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หลักการทางสถิติที่น ามาใช้ส าหรับสัตว์เพ่ือการทดลอง รวมทั้ง  
        พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
13.2  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบแนวทางการข้ออนุญาตการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้าน
งานวิจัย  
       งานทดสอบ งานทดลอง และงานสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
13.3  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ใน 
       การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์กับวิทยากร
และ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มิ.ย  62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย 62 

ขั้นวางแผนงาน  
1. เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนมุตัิโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสื่อต่าง ๆ และกลุ่มเป้าหม 
3. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร 
4. จัดพิมพ์และจัดท าเอกสารประกอบการจัดโครงการ 

 
 

   

ขั้นด าเนินการ  
5. จดัโครงการ 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล 
6. ประเมินผลการจดัโครงการและจดัท ารายงาน 

    



ก ำหนดกำร 
โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
09.30 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง สัตว์และการจัดการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

โดย  ดร.ประดน จาติกวนิช             
  ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)  
  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

10.30 - 11.30 น. บรรยาย  เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  
โดย  ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา             
       ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  
       ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

11.30 – 12.30 น. บรรยาย  เรื่อง  จรรยาบรรณการใช้สัตว์และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ 
       ใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คกส) 
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล           
      ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
      (สพสว.)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
15.30 - 16.00 น. 

บรรยาย เรื่อง 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2562 
 การด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร /สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 แนะน าแบบฟอร์มการขอใช้สัตว์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

    โดย ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ถามและตอบ 
16.00 น. ปิดโครงการ 

หมายเหตุ :  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
          2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 และ 14.30 น.  


