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โครงการอบรม 
หลักสตูร “ผู้ขอรับใบอนญุาตใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
 

จัดโดย 
สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล     

สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง ผู้เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศ ให้ได้มาตรฐาน 
และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่ส่งเสริมและก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประเทศไทยที่มีการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ 
ผลงานการผลิตและทดสอบยา สมุนไพร อาหาร วัคซีน ชีววัตถุต่าง ๆ การสอน และการผลิตบริการสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

ในการ ส่งเสริมและก ากับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น สพสว. วช. ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๗ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ด าเนินการ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” โดยที่ วช. ในฐานะผู้อนุญาต ได้ก าหนดให้การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
ผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่จัดหรือให้การรับรองโดย สพสว. วช. เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับใบอนุญาต
ผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ฯ นั้น 

เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในการเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ สพสว. วช. จึงได้ด าเนินการจัดการอบรม ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรผู้ใช้สัตว์ และผู้ผลิตสัตว์ ทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมและการ
ทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วรวมทั้งสิ้น จ านวน ๘,๙๕๑ คน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมฯ และรอรับการอบรม อีกเป็น
จ านวนมาก 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมฯ ได้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้     
สพสว. วช. ได้ก าหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ในรูปแบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting ข้ึน จ านวน ๒ ครั้ง ก าหนด
จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม ครั้งละ ๖๐๐ คน โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม สามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้
ตามความเหมาะสม  
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๒. วัตถุประสงค์    

เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดในการขอรับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

๓. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๓.๑ ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถด าเนินการต่อสัตว์ได้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ไดม้าตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๓.๒ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสอดคล้องตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม      

๔.๑ ผู้ที่มีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ        
งานสอน งานผลิตและบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัใบอนญุาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

๔.๓ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไว้ในระบบ Thai IACUC 
(https://thaiiacuc.nrct.go.th/license) โดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ สพสว. วช. (https://labanimals.nrct.go.th) 
และได้รับเลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ จาก สพสว. วช. 

๕. วิธีการและก าหนดการจัดการอบรม  

๕.๑ รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting 
โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมตลอดการอบรม 

๕.๒ ก าหนดการอบรม* ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๑-๒๕๖๕   วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๒-๒๕๖๕   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ – วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕    
* ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้เพียง ๑ ครั้ง 

๕.๓ หลังจากการอบรมแต่ละครั้ง ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ที่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

๖. ก าหนดการและสถานท่ีจัดการทดสอบความรู้  

๖.๑ สถานที่จัดการทดสอบความรู้ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช้ัน ๒ อาคาร วช. ๑ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

๖.๒ ช่วงเวลาการทดสอบความรูร้อบละ ๙๐ นาท ี
 

https://thaiiacuc.nrct.go.th/license
https://labanimals.nrct.go.th/
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การอบรม (ครั้ง) วันท่ีสอบ ช่วงเวลา (รอบ)  รหัสผู้เข้ารับการอบรม 

ครั้งท่ี ๑-๒๕๖๕ 
๒๑ – ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ (จ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๐๐๑ - ๐๕๐  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๐๕๑ - ๑๐๐  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๐๑ - ๑๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑๕๑ - ๒๐๐ 

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕ (อ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๒๐๑ - ๒๕๐ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๕๑ - ๓๐๐ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๓๐๑ - ๓๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๓๕๑ - ๔๐๐ 

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ (พ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๔๐๑ - ๔๕๐ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๔๕๑ - ๕๐๐ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๕๐๑ - ๕๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๕๕๑ - ๖๐๐ 

ครั้งท่ี ๒-๒๕๖๕ 
๑๘ – ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ (จ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๐๐๑ - ๐๕๐  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๐๕๑ - ๑๐๐  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๐๑ - ๑๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑๕๑ - ๒๐๐ 

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕ (อ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๒๐๑ - ๒๕๐ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๕๑ - ๓๐๐ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๓๐๑ - ๓๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๓๕๑ - ๔๐๐ 

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ (พ.) 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๔๐๑ - ๔๕๐ 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๔๕๑ - ๕๐๐ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๕๐๑ - ๕๕๐ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๕๕๑ - ๖๐๐ 

หมายเหตุ : ๑. รอบการทดสอบความรู้จะก าหนดตามรหัสผูเ้ข้ารับการอบรม 
     ๒. ผู้เข้ารับการทดสอบที่มาถึงห้องสอบช้ากว่า ๓๐ นาที หลังเริ่มการสอบ จะไม่มีสิทธ์ิสอบในรอบนั้น 

๗. เกณฑ์การทดสอบความรู้และการรับประกาศนียบัตร   
๗.๑ ผู้ที่เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 
๗.๒ ผู้ที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับประกาศนียบัตร ** 

** ส พส ว .  ว ช .  จ ะ ป ร ะก า ศผ ล ก า ร ท ดส อบ คว าม รู้ ใ ห้ ท ร าบ ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์  ส พ ส ว . ว ช . 
(https://labanimals.nrct.go.th) และจะจัดส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์  

 

https://labanimals.nrct.go.th/
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๘. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๖๐๐ คน / ครั้ง 

๙. การลงทะเบียน    
๙.๑ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ให้ลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม   
      ที่ก าหนด https://bit.ly/3GCPoRy 

๙.๒ ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะครบจ านวน 

๙.๓ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  
      ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม (ภาครัฐ) ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ 

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้น
สังกัดแล้ว ตามระเบียบ ดังนี ้

      - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้แก้ไขเพิ่มเติม 

      - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)     
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๔ ผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้ารับการอบรมจะได้รับ Email ยืนยันการเข้ารับการอบรม ที่แจ้งรหัสผู้เข้า
รับการอบรม พร้อมทั้งระบุรอบการทดสอบความรู้ ซึ่งต้องน ามาแสดงร่วมกับบัตรประจ าตัวประชาชนในวันที่
ทดสอบความรู้ด้วย 

๑๐. ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

  ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๑๐๙๐๐ 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๘๗๕๑, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๒๐–๖๒๑ 
                                                ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์labanimals@nrct.go.th 

เว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th                                    
    

 
.................................................................. 
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