


 
 

 

วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Standard Operating Procedures 
 

 

 

ของ 

คณะกรรมการกํากบัดูแลการเลี้ยงและใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี 1 

พุทธศักราช 2562 

 



ก 

 

คํานํา 

วิธีดําเนินการมาตรฐานงานคณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 1 จัดทําโดย คณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและเปนผูพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ ข้ันตอนตางๆ 

วิธีดําเนินการมาตรฐานงานฉบับนี้ แสดงข้ันตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับ

การดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (มคกส.) พ.ศ. 2556 และจรรยาบรรณ

การใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ ท้ังนี้ วิธีการดําเนินการมาตรฐานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ

คณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักวิจัย คณาอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใชเปนหลักในการดําเนินการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานวิทยาศาสตร ใหมีระบบและรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดรับการยอมรับ ซ่ึงจะ

สงผลใหเกิดงานวิจัยท่ีใชสัตวทดลองมีคุณภาพ นาเชื่อถือ และสามารถตีพิมพในวารสารชั้นนําในระดับสากล 

คณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาวิธีการ

ดําเนินการมาตรฐานงานของคณะกรรมการกํากับการดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับนี้ จะเปนแนวทางในการปฏิบัติและเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

 

 

   (รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน   อมตฉายา) 

   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

การเขียน การทบทวน การแกไขเพ่ิมเติม วิธีดําเนินการมาตรฐาน 1 

การจัดทําแนวปฏิบัติ 8 

โครงสรางและหนาท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 15 

ขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงของผลประโยชน 27 

การฝกอบรมคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และ

บุคลากร 

32 

การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 36 

การจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา 40 

การพิจารณาแบบเรงดวน 45 

การพิจารณาโครงการวิจัยใหมในท่ีประชุม 50 

การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวสงกลับเขามาอีกครั้ง 60 

การพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 66 

การจัดการพิจารณาตอเนื่องของโครงการวิจัย 72 

การพิจารณารายงานปดโครงการวิจัย 77 

มาตรการกับการเบี่ยงเบนหรือ ฝาฝนโครงการวิจัย หรอืไมปฏิบัติตามขอกําหนด 81 

การจัดการยุติโครงการวิจัย 86 

การตรวจเยี่ยมสถานท่ีวิจัย 91 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 96 

การประชุมนัดพิเศษ 104 

บันทึกการติดตอสื่อสาร 108 

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 112 

การเก็บและการคนเอกสาร 116 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร 120 

การตรวจสอบและการตรวจตรา 125 

ภาคผนวก  
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ใบสรุปการเขียน การทบทวน การแกไขเพ่ิมเติมวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 

วันท่ี 6 มีนาคม 2562  

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562  

อนุมัติโดย ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง  

ตําแหนง 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

วันท่ีอนุมัติ 28 สิงหาคม 2562  

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. ความรับผิดชอบ 3 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 4 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 5 

 5.1 จัดทํารายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 5.2 จัดรูปแบบและรูปหนา และเขียน  

 5.3 อนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 5.4 นําวิธีดําเนินการมาตรฐานไปใชปฏิบัติ แจกจาย และเก็บเขาแฟม  

 5.5 ทบทวนและรองขอใหแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีใชอยู  

 5.6 จัดการและจัดเก็บวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับเกาท่ีถูกแทนท่ี  

6. ภาคผนวก 7 

 คกส. 01-01 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 คกส. 01-02 แมแบบวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 คกส. 01-03 บันทึกการแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 คกส. 01-04 บันทึกลงชื่อผูรับวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

 คกส. 01-05 แบบคําขอแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน  

7. เอกสารอางอิง 7 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงกระบวนการเขียน ทบทวน อนุมัติ แกไขเพ่ิมเติม และ แจกจายวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard 

of Operating Procedures, SOP) ในทุกข้ันตอน วิธีดําเนินการมาตรฐานบทนี้ ชี้แจงการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน เพ่ือให กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพิจารณาจรรยาบรรณการใชสัตว ดําเนินไปอยางสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

 

2. ขอบเขต 

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน อนุมัติ แกไขเพ่ิมเติม และแจกจาย วิธีดําเนินการมาตรฐานของ

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรท่ีอธิการบดีแตงตั้งเปนกรรมการยกราง/

ปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน เพ่ือจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐานโดยใชวิธีการรูปแบบและใหรหัสให

เหมือนกันทุกบททุกครั้งท่ีมีการจัดทํารางหรือปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 3.1 เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

3.1.1 ประสานงานเพ่ือดําเนินการเขียน ทบทวน แจกจาย และแกไขปรับปรุง SOP 

3.1.2 เก็บรักษาแฟม SOP ทุกฉบับท่ีใชอยู และรายการ SOP 

3.1.3 เก็บรักษาบันทึกรายการแจกจาย SOP 

3.1.4 แจกจาย SOP และใหมีการลงนามรับจนกระท่ังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและเจาหนาท่ีสํานักงานฯ ทุกคนไดรับ SOP 

3.1.5 ปฏิบัติตาม SOP 

 3.2 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (คกส.) 

3.2.1 เสนอรายการวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีจําเปนตองมี 

3.2.2 เลือกรูปแบบและระบบในการกําหนดรหัส 

3.2.3 รางวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

3.2.4 ประชุมเพ่ือแกไขรางจนไดฉบับสมบูรณและเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 

3.2.5 ดําเนินงานตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

3.2.6 เสนอแกไข เพ่ิมเติม หากพบขอผิดพลาดหรือจําเปนตองมีบทใหมเพ่ิมเติม 

3.2.7 ประชุมปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน อยางนอยปละครั้ง 
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 3.3 อธิการบดี 

3.3.1 พิจารณาและอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน ประธาน เลขานุการ คกส. คณะกรรมการ 

กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีสํานักงานฯ 

3.3.2 ลงนามและลงวันท่ีเม่ือไดรับวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับท่ีอนุมัติแลว 

3.3.3 เก็บรักษาวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีไดรับ 

3.3.4 ทําลายหรือสงคืนวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีไมใชแลว 

3.3.5 ทําบันทึกขอแกไขปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับท่ีมีขอบกพรอง 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทํารายการวิธีดําเนินการมาตรฐานบท 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการฯ 

2 จัดรูปแบบ รูปหนา และเขียน คณะกรรมการฯ 

3 ประชุมเพ่ือปรับปรุงแกไข คณะกรรมการฯ 

4 อนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับใหมและ 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

อธิการบดี 

5 นําไปใช แจกจาย และเก็บรักษา ผูชวยเลขานุการ คกส. 

6 ทบทวน ปรับปรุงแกไข คณะกรรมการฯ 

7 ใชแทนฉบับเดิม และจัดเก็บเอกสาร 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 จัดทํารายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

5.1.1 เขียนกระบวนการดําเนินงานดานจรรยาบรรณการใชสัตวทุกข้ันตอน 

5.1.2 จัดแบงเปนหมวดหมูและตั้งชื่อบท 

5.1.3 ทํารายชื่อบทวิธีดําเนินการมาตรฐานและรหัสอางอิง (ดูภาคผนวก คกส. 01-01) 

 5.2 จัดรูปแบบ รูปหนา และเขียน ใหแยกวิธีดําเนินการมาตรฐานและภาคผนวกออกจากกันเพ่ืองาย 

ตอการปรับปรุงและคนหา 

  5.2.1 วิธีดําเนินการมาตรฐาน ในแตละบทตองมีชื่อบทซ่ึงสื่อถึงสาระของบทไดและเขาใจงาย  

ผูชวยเลขานุการ คกส. เปนผูใหรหัสเฉพาะแตละบทดังนี้ 

 5.2.1.1 ใชรูปแบบรหัส RMUTI – IACUC XX/YY.W สําหรับวิธีดําเนินการ 

มาตรฐาน ดังนี้ 

(1) อักษร XX เปนตัวเลขสองหลักใชเฉพาะกับวิธีดําเนินการมาตรฐานเพ่ือ

แสดงบทท่ี ใหเริ่มจาก 01 

(2) อักษร YY เปนตัวเลขสองหลักสําหรับบอกฉบับท่ีของวิธีดําเนินการ

มาตรฐานบทนั้น ใหเริ่มจาก 01 

(3) อักษร W เปนตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงฉบับท่ีของวิธีดําเนินการมาตรฐาน

บทนั้นท่ีมีการแกไขเล็กนอย ใหเริ่มจาก 0 

(4 ) ตั วอย างเช น  RMUTI – IACUC 01/01.1 หมายถึงวิ ธีดํ า เนิ นการ

มาตรฐานบทท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ท่ีมีการแกไขเล็กนอยครั้งท่ี 1 

   5.2.1.2 การเขียนวิธีดําเนินการมาตรฐาน ใชแมแบบมาตรฐานท่ีกําหนด (ดู คกส. 01-01) 

   5.2.1.3 ถามีการปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐานบทใดใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว 

ในบันทึกประวัติ (ดู คกส. 01-03) 

   5.2.1.4 หากตองการสรางวิธีดําเนินการมาตรฐานบทใหมเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบทใด ๆ  

และคณะกรรมการเห็นดวย ใหผูชวยเลขานุการ คกส. เปนผูรางเสนอ 

  5.2.2 ภาคผนวก 

   5.2.2.1 ใชรหัส คกส. BB-CC สําหรับภาคผนวกของวิธีดําเนินการมาตรฐาน ดังนี้ 

(1) คกส. เปนคํายอของ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร หมายถึงเอกสารประกอบวิธีดําเนินการมาตรฐานบทนั้น ๆ 

(2 ) อักษร BB ตัว เลขสองหลักของ SOP บทท่ี ใช  คกส. ประกอบ 

ตัวอยางเชน คกส. 01 หมายถึง เอกสารผนวกของบทท่ี RMUTI - IACUC 01  



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 01/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเขียน การทบทวน การแกไขเพ่ิมเติม วิธีดําเนินการมาตรฐาน หนา 6 ของ 129 หนา 

 
 

(3) อักษร CC คือตัวเลขสองหลักของ SOP บทท่ีใช คกส. ประกอบ  

ตัวอยางเชน คกส. 01-04 เปนเอกสารผนวกลําดับท่ี 4 ของบทท่ี RMUTI - IACUC 01 

   5.2.2.2 รูปแบบของแบบฟอรม 

    (1) สวนหัวกระดาษ มีตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อหนวย 

สัตวทดลองและรหัส คกส. 

 (2) สวนทายกระดาษ แสดงฉบับท่ี (version) และวันท่ี (data) 

 (3) การปรับปรุงแกไขแบบฟอรมกระทําไดโดยมติกรรมการโดยไมตองเสนอ 

อธิการบดี แตตองไมเกินปละ 2 ครั้ง 

 (4) การแกไขคําผิด ไมจําเปนตองเปลี่ยนเลขฉบับท่ี 

 5.3 อนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 นํารางวิธีดําเนินการมาตรฐานแตละบทเขาปรึกษาหารือและแกไขในท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับ

ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร นําเสนอฉบับสมบูรณตออธิการบดี (ผานรองอธิการบดีท่ีได

รับมอบหมาย) เพ่ือลงนามอนุมัติ สําหรับรางวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับใหมเพ่ิมเติม หรือฉบับปรับปรุงก็ใชวิธี

เดียวกัน 

 5.4 นําวิธีดําเนินการมาตรฐานไปใชปฏิบัติ แจกจาย และเก็บเขาแฟม 

  5.4.1 เริ่มใชวิธีดําเนินการมาตรฐานตามวันท่ีท่ีระบุ “วันท่ีเริ่มใช” บนปกแตละบท 

  5.4.2 แจกจายวิธีดําเนินการมาตรฐานใหกับกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน 

ทางวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีสํานักงานผูเก่ียวของตามบัญชีรายชื่อ (คกส. 01-04) 

5.4.3 ใหผูชวยเลขานุการ คกส. เปนผูรับผิดชอบจัดเก็บแฟมตนฉบับของวิธีดําเนินการ 

มาตรฐานฉบับสมบูรณเลมท่ีใชปจจุบันไวท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

 5.5 ทบทวนและรองขอใหแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีใชอยู 

5.5.1 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรผูใดผูหนึ่ง หรือ 

เลขานุการ คกส. ท่ีเห็นวาวิธีดําเนินการมาตรฐานบทหนึ่งไมสอดคลองกับอีกบทหนึ่ง หรือมีขอแนะนํา

ในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ ใหใชแบบฟอรมใน (คกส. 01-05) เพ่ือยื่นเสนอได 

5.5.2 ถาคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เห็นชอบกับ 

การรองขอจะดําเนินการแกไขตอไป หากไมเห็นชอบประธาน คกส. จะตองเปนผู ทําบันทึกแจงผู

เสนอตอไป 

5.5.3 การทบทวนและอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหดําเนินการแบบ 

เดียวกับการทบทวนและอนุมัติวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับใหม (ดูหัวขอ 5.3) 
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การเขียน การทบทวน การแกไขเพ่ิมเติม วิธีดําเนินการมาตรฐาน หนา 7 ของ 129 หนา 

 
 

5.5.4 คณะกรรมการฯ ควรทบทวนวิธีดําเนินการมาตรฐานทุกป และบันทึกวันท่ีทบทวนไว 

ในแฟมเอกสารวิธีดําเนินการมาตรฐานตนฉบบั 

5.6  จัดการและจัดเก็บวิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับเกาท่ีถูกแทนท่ี 

ควรจัดเก็บแฟมวิธีดําเนินการมาตรฐาน/ ภาคผนวกฉบับเกาไวและประทับตรา “ยกเลิก” และจัดเก็บ

ไวในแฟมรวบรวมไวในสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 01-01 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

6.2 คกส. 01-02 แมแบบวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

6.3 คกส. 01-03 บันทึกการแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

6.4 คกส. 01-04 บันทึกลงรายชื่อผูรับวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

6.5 คกส. 01-05 แบบคําขอแกไขวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research.Book 

3 : Use of Animals in Research and Training, 2004. 

7.2 Australian code of practice for the care and use of animals for scientific purposes- 

7th edition, 2004. 
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ใบสรุปการจัดทําแนวปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 

วันท่ี 6 มีนาคม 2562  

ทบทวนโดย 
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562  

อนุมัติโดย ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง  

ตําแหนง 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

วันท่ีอนุมัติ 28 สิงหาคม 2562  

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 10 

2. ขอบเขต 10 

3. ความรับผิดชอบ 10 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 11 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 11 

 5.1 กําหนดหัวขอ หมายเลขของแนวปฏิบัต ิ  

 5.2 กําหนดฉบับท่ีของแนวปฏิบัติ  

 5.3 กําหนดเนื้อหาและเคาโครงแนวปฏิบัติ  

 5.4 พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติใหมหรือฉบับแกไข  

 5.5 ใหขอมูลกับผูเก่ียวของ  

 5.6 แจกจายแนวปฏิบัติ  

6. ภาคผนวก 13 

 คกส. 02-01 ปกแนวปฏิบัต ิ  

 คกส. 02-02 สมุดบันทึกการแจกจายแนวปฏิบัติ  

7. เอกสารอางอิง 14 
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1. วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้อธิบายวิธีการจัดทําแนวปฏิบัติฉบับใหมหรือการปรับปรุงแนวปฏิบัติฉบับเดิม รวมท้ัง

รูปแบบและการจัดหนาของแตละแนวปฏิบัติแตละฉบับ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ ใชกับแนวปฏิบัติทุกฉบับรวมถึงฉบับปรับปรุงแกไขท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสานจัดพิมพเผยแพรสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

นักวิจัย และบุคลากร ซ่ึงปรากฏในวิธีดําเนินการมาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนบน web site เพ่ือความ   

โปรงใส 

 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูท่ีรองอธิการบดีฯ มอบหมายใหเปนผูจัดทําและปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติ

ของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เม่ือมีความจําเปนรองอธิการบดี

หรือผูท่ีรองอธิการบดีฯ มอบหมายอาจจัดทําแนวปฏิบัติโดยคําแนะนําของเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล

การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กําหนดเลขท่ีของแนวปฏิบัติ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

2 กําหนดฉบับท่ีของแนวปฏิบัติ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

3 กําหนดเนื้อหาและเคาโครงแนวปฏิบัติ รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

4 พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติใหมหรือฉบับ 

ปรับปรุง 

รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

5 ใหขอมูลบุคลากร ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการ 

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

6 แจกจายแนวปฏิบัติ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการ 

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1  กําหนดหัวขอ หมายเลขของแนวปฏิบัติ 

5.1.1 หัวขอแนวปฏิบัติแสดงไวในวิธีดําเนินการมาตรฐาน RMUTI - IACUC  01/01.0 

5.1.2 แนวปฏิบัติฉบับใหมท่ีจัดทําข้ึนใหกําหนดหมายเลขตอทายรายการท่ีมีอยูในขอ 1        

(หามแทรก) 

5.1.3 เม่ือไมใชแนวปฏิบัติฉบับใดแลว ใหแนวปฏิบัติฉบับนัน้อยูในสถานภาพ 

“ยกเลิก” (cancel) และไมใหนําหมายเลขของแนวปฏิบัติท่ีเลิกใชแลวนั้นมาใชอีก 

5.1.4 แนวปฏิบัติทุกฉบับใหกําหนดชื่อและลําดับ ดังนี้ RMUTI - IACUC 01 ถึง  99 

5.2  กําหนดฉบับท่ีของแนวปฏิบัติ 

5.2.1 กําหนดฉบับท่ีของแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

5.2.1.1 ฉบับราง ใหระบุ แนวปฏิบัติฉบับรางทุกฉบับ ใหกําหนดเปน “ฉบับท่ี 

1.0” ตามดวยคําวา “ราง” ในวงเล็บเสมอ ตัวอยางเชน RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 1.0 (ราง) 

5.2.1.2 ฉบับสมบูรณ ใหระบุ แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณทุกฉบับ ใหกําหนดเปน 

“ฉบับท่ี 1.0”  ตัวอยางเชน  RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 1.0 
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5.2.2 การแกไขแนวปฏิบัติฉบับสมบรูณเพียงเล็กนอย 

ใหกําหนดหมายเลขดังนี้ ฉบับท่ี V.0 แกเปน ฉบับท่ี V.n  เชน การปรับปรุง เล็กนอย 

ครั้งท่ี 3 ของแนวปฏิบัติ “RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 2.2” ใหกําหนดหมายเลขคูมือฉบับใหมเปน       

“RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 2.3” 

5.2.3 การแกไขฉบับสมบูรณในสวนสําคัญหรือแกไขมาก 

ใหกําหนดหมายเลขดังนี้  ฉบับท่ี V.n แกเปน ฉบับท่ี (V+1.0) เชน การแกไข      

แนวปฏิบัติ “RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 2.2” ในสวนสําคัญใหกําหนดหมายเลขคูมือฉบับใหมเปน 

“RMUTI - IACUC 01 ฉบับท่ี 3.0” 

5.3  กําหนดเนื้อหาและเคาโครงแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติฉบับใหมและฉบับแกไข ประกอบดวย 5 สวน  

คือ  ปก  สารบัญ  เนื้อหา  เอกสารอางอิง  ภาคผนวก แนวปฏิบัติทุกฉบับตองมี สวนท่ี 1-3 สวนภาคผนวกอาจ

มีหรือไมมีก็ได  ดังนี้ 

5.3.1 ปก  ปกแนวปฏิบตัิตองมีขอมูลตอไปนี ้

5.3.1.1 ตรามหาวิทยาลัย 

5.3.1.2 ชื่อเรื่องและหมายเลขของแนวปฏิบัติ รวมท้ังวันท่ีเริ่มใชงาน 

5.3.1.3 วันท่ีท่ีเริ่มใชงานของฉบับกอน (ถาไมมีฉบับกอน ใหใสวา “ไมมี”) 

5.3.1.4 วันท่ียกเลิกการใชงานของฉบับกอน 

5.3.1.5 ชื่อไฟลอิเล็กโทรนิกส รวมท้ังไดเร็กตอรีในคอมพิวเตอร (ถามี) 

5.3.1.6 รายชื่อผูจัดเตรียม 

5.3.1.7 ขอมูลสําหรับการติดตอสอบถาม 

5.3.1.8 ตัวอยางปก ใหดูภาคผนวก 1 (คกส. 02-01) 

5.3.2 สารบัญ 

แสดงหัวขอหลักและหัวขอยอยของแนวปฏิบัติ รวมถึงเอกสารอางอิงและ ภาคผนวก และให 

ระบุเลขหนาดวย 

5.3.3  เนื้อหา 

5.3.3.1 บทนํา 

(1) อธิบายสรุปวัตถุประสงคของแนวปฏิบัติ 

(2) อธิบายวิธีการจัดทําแนวปฏิบัติโดยยอ 

(3) อธิบายวิธีการใชแนวปฏิบัติโดยยอ 
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5.3.3.2 เนื้อหาอยางละเอียด 

(1) เนื้อหาควรกระชับและชัดเจน 

(2) แนวปฏิบัติท่ียาวควรแบงยอยใหสั้นลง 

(3) อาจอางอิงเอกสารท่ีเก่ียวของในเนื้อหา 

(4) อาจระบุขอจํากัดของแนวปฏิบัติ 

5.3.3.3 ภาคผนวก 

(1) ใชทดแทนการอธิบายเนื้อหาท่ียาวและซับซอน 

(2) แนะนําให  “ยกตัวอยางแสดง” เพ่ือหลีกเลี่ยงการเขียนคําอธิบาย       

ท่ีลําบากและเขาใจยาก 

(3) นิยามศัพท 

(4) คําอธิบายอักษรยอ 

5.3.3.4 เอกสารอางอิง 

(1) รวบรวมรายชื่อเอกสารอางอิงท่ีเปนแหลงท่ีมาของขอมูล 

5.4  พิจารณาอนุมัติแนวปฏิบัติใหมหรือฉบับแกไข 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รวมกัน พิจารณาแกไข 

ปรับปรุงแนวปฏิบัติ แลวประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน ทางวิทยาศาสตรและ

อธิการบดี ลงนามอนุมัติแนวปฏิบัติฉบับใหมหรือฉบับแกไข ท้ังนี้ ฉบับสมบูรณเปน ฉบับท่ีนํามาใชในการ

ทํางาน 

5.5  ใหขอมูลกับผูเก่ียวของ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตองอานและ เขาใจแนวปฏิบัติ 

ฉบับใหม และฉบับปรับปรุง โดยกรรมการฯ แต ละคนจะต องลงนามในแบบฟอรม คกส. 02-02 ไว              

เปนหลักฐานวาไดอานและเขาใจแนวปฏิบัติฉบับใหมและฉบับแกไขแลว รวมถึงตองใหไว เปนแนวปฏิบัติของ   

ผูวิจัย/นักศึกษา/บุคลากร 

5.6 แจกจายแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติไมถือเปนเอกสารลับ สามารถแจกจายใหผูวิจัย ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ กํากับดูแลการ 

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หรือผูท่ีรองขอได ท้ังนี้ ตองจัดทําและเก็บ รักษาสมุดบันทึกการ 

แจกจายแนวปฏิบัติไวเปนหลักฐาน 
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6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 02-01 ปกแนวปฏิบัต ิ

6.2 คกส. 02-02 สมุดบันทึกการแจกจายแนวปฏิบัติ 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research.Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 

7.2 Australian code of practice for the care and use of animals for scientific purposes- 

7th edition, 2004. 
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ใบสรุปโครงสรางและหนาท่ีคณะกรรมการ 

กํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 17 

2. ขอบเขต 17 

3. ความรับผิดชอบ 17 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 18 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 19 

 5.1 หลักจริยธรรม  

 5.2 พันธกิจ  

 5.3 กรอบหนาท่ี  

 5.4 อํานาจของคณะกรรมการ  

 5.5 รูปแบบการดําเนินการพิจารณาโครงการวิจัย  

 5.6 สมาชิกภาพกรรมการ  

 5.7 วาระดํารงตําแหนง  

 5.8 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ  

 5.9 องคประชุมและการประชุม  

 5.10 การขอคําปรึกษา  

 5.11 การพิจารณาตัดสิน  

 5.12 การแจงผลการพิจารณา  

 5.13 การสิ้นสุดของคณะกรรมการ  

6. ภาคผนวก 26 

7. เอกสารอางอิง 26 
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1. วัตถุประสงค 

วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้  แสดงพันธกิจ กรอบหน าท่ี  (Terms of Reference, TOR) ของ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงครอบคลุมการแตงต้ัง โครงสราง  

หนาท่ี ความรับผิดชอบและการดําเนินการ กรอบหนาท่ีดังกลาวเปนไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสอดคลองกับกฎเกณฑและแนวปฏิบัติสากล 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ใชกับทุกกิจกรรมของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรอบการพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะโครงการ       

ท่ีใชสัตวทดลอง ไมพิจารณาเก่ียวกับสัตวปา 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ประธาน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช สัตว เพ่ืองาน            

ทางวิทยาศาสตร ตองอานและเขาใจกฎเกณฑ 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 หลักจริยธรรม 

 

คณะกรรมการฯ 

2 พันธกิจ 

 

คณะกรรมการฯ 

3 กรอบหนาท่ี 

 

คณะกรรมการฯ 

4 อํานาจของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการฯ 

5 รูปแบบการดําเนินการพิจารณาโครงการ 

 

คณะกรรมการฯ 

6 สมาชิกภาพกรรมการ 

 

คณะกรรมการฯ 

7 วาระดํารงตําแหนง 

 

คณะกรรมการฯ 

8 ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

9 บทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการฯ 

10 องคประชุมและการประชุม 

 

คณะกรรมการฯ 

11 การขอคําปรึกษา 

 

ประธาน คกส. 

12 การพิจารณาตัดสิน 

 

คณะกรรมการฯ 

13 การแจงผลการพิจารณา 

 

ประธาน คกส. 

14 การสิ้นสุดของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 หลักจริยธรรม 

5.1.1 คณะกรรมการฯ ตระหนักดีวาสัตวทดลองเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีจิตใจ ความรูสึกจึงตอง 

ปฏิบัติตอสัตวอยางมีคุณธรรม ปกปองชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของสัตวใหมากท่ีสุดในการใชสัตว เพ่ือ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอันจะนําไปสูความเปนอยูท่ีดีของสัตวและมนุษย และสิ่งแวดลอม 

5.1.2 คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับคุณภาพ และสวัสดิภาพของสัตวท่ีถูก 

นํามาใชในการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ และการสอน วาจะตองอยูในระดับมาตรฐานสากล 

และไดรับการดูแลและการปฏิบัติอยางถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตวอันจะสงผลใหงานวิจัย

ของคณะกรรมการฯ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

5.1.3 คณะกรรมการฯ ตระหนักวาวิธีการท่ีกระทําตอสัตวทดลอง อาจกอความทุกขทรมาน

ตอสัตว ดังนั้นควรยึดหลักมนุษยธรรม โดยลดความทุกขทรมานใหเหลือนอยท่ีสุดโดยใชหลัก 3R ของ 

Russel and Burch ไดแก Replacement, Reduction, Refinement ตามท่ีอธิบายไวใน South 

คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 3: Use of 

Animals in Research and Training, 2004 

  5.1.4 คณะกรรมการฯ ใชแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) The International Guiding Principle for Biomedical Research  

Involving Animals (CIOMS), 1985 

   (2) Office of Laboratory Animal Welfare (OLAW). Public Health Service  

Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals August, 2002 

   (3) Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Institute of  

Laboratory Animal Resources. Commission on Life Sciences, National Research 

Council. National Academy Press, Washington, D.C. 1996 (ฉ บั บ ภ าษ า ไท ย คื อ

ขอแนะนําสําหรับการดูแลและการใชสัตวทดลอง แปลโดย สพ.ญ. มณทิพย เจตยะคามิน) 

  (4) จรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2542 

  (5) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2546 

  (6) พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 

  (7) กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับของประเทศไทย ท่ีเก่ียวของ 
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5.1.5 คณะกรรมการฯ จัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐานโดยอาศัยแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) Applied Research Ethics National Association (ARENA)/Office of  

Laboratory Animal Welfare (OLAW). Institutional Animal Care and Use 

Committee  

(2) South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical 

Research. Book 3: Use of Animals in Research and Training, 2004 

(3) NHMRC. Australian code of practice for the care and use of animals 

for scientific purposes. 6th edition 1997 

5.1.6 คณะกรรมการฯ จะแสวงหาการรับรองมาตรฐานตามขอกําหนดของประเทศ

หรือสากล และแตงตั้งทําหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของประเทศ 

5.2 พันธกิจ 

คณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการดูแลและตรวจสอบการใชสัตวใหเปนไปอยางถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณการใชสัตว คณะกรรมการฯ สามารถตัดสินใจไดโดยอิสระ ปราศจากอคติ และจะดําเนินการเพ่ือ

ใหบรรลุพันธกิจโดยปฏิบัติดังนี้ 

5.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบเชิงจรรยาบรรณการใชสัตวตอโครงการท่ีมีการใชสัตว 

โดยอาศัยหลกัจรรยาบรรณการใชสัตวพ้ืนฐาน และแนวทางปฏิบัติในขอ 5.1 

5.2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสาธารณชนเก่ียวกับเนื้อหา       

ท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณการใชสัตว 

5.2.3 สงเสริมการศึกษาดานจรรยาบรรณการใชสัตวกับบุคลากรท้ังภายนอกและภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

5.3 กรอบหนาท่ี 

หนาท่ีหลักของคณะกรรมการฯ คือ พิจารณาใหความเห็นเชิงจรรยาบรรณการใชสัตวตอโครงการท่ีใช

สัตวของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีเปนหัวหนาชุดโครงการหรือโครงการยอย และ

เก่ียวของกับสัตวทดลองไมวาจะดําเนินการภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย กรอบหนาท่ีของคณะกรรมการฯ     

มีดังนี้ 

5.3.1 กําหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการใชและการเลี้ยงสัตวเพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ       

งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว 

5.3.2 พิจารณาขอเสนอโครงการท่ีมีการใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงาน

ผลิตชีววัตถุ ท่ีเสนอหรือดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ
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บุคคลนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีมีความประสงคจะดําเนินการวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

5.3.3 ติดตามกํากับดูแลการใชสัตวใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติตอสัตวโดยถูกตองตาม

จรรยาบรรณการใชสัตว 

5.3.4 จัดการให หน วยงานเลี้ยงสัตว ดําเนินการอยางมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว ใน

จรรยาบรรณการใชสัตว 

5.3.5 สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานเลี้ยงสัตวไดรับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน

ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว 

  5.3.6 จัดทําผลการดําเนินงานประจําปใหอธิการบดีทราบ 

  5.3.7 เขารวมประชุม 

  5.3.8 ทบทวน อภิปรายและพิจารณาขอเสนอโครงการท่ีขอรับการพิจารณาประเมิน 

  5.3.9 ติดตามรายงานเหตุการณไมพึงประสงคท่ีรายแรงและเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสม 

  5.3.10 ทบทวนรายงานความกาวหนาและติดตามการวิจัยท่ีดําเนินอยูตามความเหมาะสม 

  5.3.11 เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เปนความลับ 

  5.3.12 เปดเผยผลผระโยชนทับซอน (ถามี) 

  5.3.13 รวมในกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องดานหลักจรรยาบรรณการใชสัตว 

5.4 อํานาจของคณะกรรมการฯ 

  5.4.1 คณะกรรมการฯ มีอํานาจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโครงการท่ีพิจารณา และมีอํานาจท่ี 

จะหยุดพักการเห็นชอบชั่วคราว หรือเพิกถอนใบรับรองโครงการท่ีอนุมัติไป หากพบวานักวิจัยไม

ปฏิบัติตามโครงการท่ีเสนอ จนเกิดการทรมาน เกิดความเจ็บปวยรุนแรงในสัตวทดลอง 

  5.4.2 คณะกรรมการฯ มีอํานาจท่ีจะคืนโครงการใหกับผูยื่นเสนอโดยไมรับเขาพิจารณาใน 

กรณีท่ีนักวิจัยไมใหรายละเอียดของโครงการวิจัยท่ีจําเปนตอการพิจารณาแกคณะกรรมการฯ ตามท่ี

กรรมการมีมติขอมูลเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ สามารถใชกลไกตรวจสอบการดําเนินการวิจัยตามความ

เหมาะสม 

 5.5 รูปแบบการดําเนินการพิจารณาโครงการวิจัย 

 คณะกรรมการฯ จะดําเนินการพิจารณาโครงการท่ียื่นขอความเห็นชอบเชิงจรรยาบรรณ โดยคณะ

กรรมการฯ จะเปนผูพิจารณาโครงการวิจัยท้ังในแงคุณคาทางวิชาการ และความถูกตองตามหลักจริยธรรม 

 5.6 สมาชิกภาพกรรมการ 

  5.6.1 ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนผู 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการตออธิการบดีเพ่ือแตงตั้ง 
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  5.6.2 ในคณะกรรมการใหรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน คกส. และเจาหนาท่ีท่ี 

มีหนาท่ีกํากับดูแลการใชสัตวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนผูชวยเลขานุการ 

  5.6.3 เลือกกรรมการโดยดูจากความยินดีรวมมือ ความเต็มใจ ท่ีจะสละเวลาและกําลัง มา     

ชวยงานและยินดีท่ีจะเปดเผย อาชีพ และหนวยงานท่ีสังกัดตอสาธารณะ 

  5.6.4 ประธาน คกส. มีหนาท่ีจัดใหการประชุมอภิปรายของกรรมการเปนไปตามหลักเกณฑ 

จรรยาบรรณการใชสัตวและลงนามในบันทึกถึงผูเสนอโครงการวิจัย 

  5.6.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา มีหนาท่ีดําเนินการจัดการประชุม   

          คณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของลงนามในบันทึกถึงผู

 วิจัย ประสานงานกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

 ดานทรัพยากร เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และจัดการเผยแพรขาวสารดาน 

 จรรยาบรรณการใชสัตวใหกับคณะกรรมการอยางตอเนื่อง 

  5.6.6 คณะกรรมการฯ ควรมีไมนอยกวา 6 คน มีท้ังเพศหญิงและชาย โดยจักตองมีคุณสมบัติ 

 ดังนี้ 

   5.6.6.1 อยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีคุณวุฒิทางสัตวแพทยศาสตรหรือเปนผู 

เชี่ยวชาญในเรื่องสัตวทดลอง 

   5.6.6.2 อยางนอย 1 คน มีประสบการณใชสัตวทางการเรียนการสอนหรือทาง 

วิทยาศาสตรในปจจุบัน 

   5.6.6.3 อยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูในระเบียบวิธีวิจัย 

   5.6.6.4 อยางนอย 1 คน ท่ีไมใชนักวิทยาศาสตร และไมสังกัดมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   5.6.6.5 อยางนอย 1 คน เปนผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการใชสัตวของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

   5.6.6.6 อยางนอย 1 คน เปนผูท่ีผานการอบรม หรือมีความรูทางดานจรรยาบรรณ 

การใชสัตวดานชีวเวชศาสตร 

  5.6.7 กรรมการมีหนาท่ีทบทวนพิจารณาโครงการหรือเอกสารท่ีบุคลากรนําเสนอให คณะ 

กรรมการฯ พิจารณาโดยอิสระแลวเสนอความเห็นตอประธานฯ โดยตรง หรือในการประชุม 

  5.6.8 กรรมการเปนผูเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการเพ่ิมเติม หรือทดแทนกรรมการท่ีลาออก 

โดยมีประวัติสวนตัวของผูไดรับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณา 

  5.6.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเปนผูทาบทามบุคคลท่ีเห็นควรดํารงตําแหนง  
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กรรมการเพ่ิมเติมหรือทดแทน และจะแตงตั้งเม่ือบุคคลนั้นยอมรับท่ีจะเปนกรรมการ ท้ังนี้บุคคลนั้น 

จะตองไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการอยางเปนเอกฉันทโดยไมมีผูคัดคาน 

  5.6.10 ผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการจะตองพิจารณาโครงการอยางเท่ียงธรรมโดยไมนําการ 

ขัดผลประโยชนใดๆ ในโครงการท่ีเสนอโดยตนเองหรือผูอ่ืน (conflict of interest) มาเปนเหตุ 

  5.6.11 ผูท่ีเปนกรรมการ จะตองมอบเอกสารอัตประวัติ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวยอยางนอย ชื่อ สกุล คุณวุฒิ วิชาชีพ และสังกัดใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

5.6.12 กรรมการจะตองลงนามขอตกลงในดานการรักษาความลับและเปดเผยผลประโยชน

ทับซอนเก่ียวกับโครงการท่ีพิจารณา 

  5.6.13 การหมดสมาชิกสภาพของกรรมการเกิดเม่ือ 

   (1) ตาย 

   (2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติกรรมการ 

(4) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสมาชิกภาพ 

(5) ตองพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

(6) เปนบุคคลลมละลาย 

(7) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(8) ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตภาคทัณฑข้ึนไป 

(9) ขาดประชุมโดยไมแจงใหทราบและไมไดใหความเห็นเก่ียวกับโครงการ ตอเนื่อง

กัน 3 ครั้ง ในขอ  ทายสุดใหผูชวยเลขานุการ คกส. เปนผูเสนอขอมูลตอ ประธาน คกส. เพ่ือ

ขอใหประธาน คกส. สอบถามความสมัครใจในการเปนกรรมการฯ และหากไมสมัครใจก็ใหยื่น

ใบลาออกจากการเปน กรรมการฯ 

5.7 วาระดํารงตําแหนง 

5.7.1 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มีวาระ 2 ป 

5.7.2 เม่ือครบวาระแลว ใหรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายสรรหาใหม กรรมการสวนหนึ่ง

จะตองไดรับการแตงตั้งตอและสวนหนึ่งจะสรรหามาใหม แตกรรมการคนหนึ่งตองไมดํารงตําแหนง 

ติดตอกันเกิน 6 ป ยกเวนในกรณีท่ีไมสามารถหาผูเหมาะสมทดแทนได 

5.7.3 กรรมการท่ีประสงคจะลาออกควรยื่นใบลาออกตอประธาน คกส. พรอมชี้แจงเหตุผล 

5.7.4 การแตงตั้งเพ่ิมเติมหรือทดแทนผูท่ีลาออกดําเนินการโดยอธิการบดี ท้ังนี้ใหมีวาระ    

เทากับกรรมการชุดเดิม 
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5.8 ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีตอไปนี้ 

5.8.1 จัดระบบ วิธีการเก็บ วิธีการสืบคนโครงรางการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

5.8.2 เตรียม เก็บรักษา แจกจายเอกสารโครงรางการวิจัย 

5.8.3 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางสมํ่าเสมอ 

5.8.4 เตรียมและเก็บรักษาวาระการประชุมและรายงานการประชุม 

5.8.5 เก็บรักษาระบบเอกสารและเอกสารสําคัญของคณะกรรมการฯ  

5.8.7 จัดใหมีการเตรียมพิจารณา ทบทวน และแจกจายวิธีดําเนินการมาตรฐานและแนว

ปฏิบัติ 

5.8.8 ใหการสนับสนุนท่ีจําเปนแกกิจกรรมของประธาน คกส. และคณะกรรมการฯ เชน ทํา

หนังสือแจงผลการพิจารณา 

5.8.9 ใหขอมูลใหม ๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณการใชสัตวและเอกสารท่ี   

เก่ียวของอันรวมสมัยแกกรรมการฯ 

5.8.10 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป เพ่ือเสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลัย 

5.9 องคประชุมและการประชุม 

 5.9.1 คณะกรรมการจะดําเนินการประชุมไดตอเม่ือมีจํานวนกรรมการท่ีเขาประชุม เกินก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด หากขณะประชุม กรรมการออกจากท่ีประชุมเปนเหตุใหองคประชุมไมครบให

ถือวาท่ีประชุมไมสามารถพิจารณาโครงการตอไปได 

 5.9.2 กรรมการทุกคนจะไดรับเอกสารสําหรับการประชุมไมวาจะสามารถเขารวมประชุมได

หรือไมก็ตาม เอกสารตองถึงมือกรรมการอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม 

 5.9.3 กรรมการผูท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดหากมีขอคิดเห็นเชิงจรรยาบรรณการใชสัตว  

ตอโครงการ จะตองสงบันทึกแสดงความเห็นพรอมเหตุผลตอประธานกรรมการลวงหนากอนดําเนินการประชุม

อยางนอย 1 วัน แตเฉพาะผูเขารวมประชุมเทานั้นท่ีมีสิทธิ์ตัดสิน 

5.9.4 กรรมการท่ีอาจมีผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) เชน มีชื่ออยูใน 

โครงการวิจัยท่ีจะพิจารณา ไมวาจะเปนหัวหนาโครงการหรือผูรวมวิจัย หรือ มีความเก่ียวพันอ่ืน ๆ อาจอยูในท่ี

ประชุมเพ่ืออธิบายหรือชี้แจงโครงการวิจัยได ตองแจงใหประธานฯ ทราบและออกจากท่ีประชุมในขณะท่ี

คณะกรรมการอภิปรายและพิจารณาตัดสินโครงการนั้น และไมสามารถรวมพิจารณาตัดสินได 

  5.9.5 คณะกรรมการควรประชุมอยางนอยทุก 4 เดือน 

  5.9.6 ในบางกรณี คณะกรรมการอาจเชิญผูเสนอโครงการวิจัยมาชี้แจง 

  5.9.7 ในบางกรณี ประธาน คกส. ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหรองประธานเปนผูทําหนาท่ี

ประธานในท่ีประชุมแทน หรือ กรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 5.10 การขอคําปรึกษา 

 คณะกรรมการฯ อาจขอคําปรึกษาเปนครั้งคราวหรือจัดทําบัญชีรายชื่อท่ีปรึกษาอิสระท่ีอาจชวยให

ความเห็นตอคณะกรรมการฯ เก่ียวกับโครงการท่ีเสนอ ท่ีปรึกษาเหลานี้อาจเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องหรือ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยหรือจรรยาบรรณการใชสัตว ท้ังนี้ มีการกําหนดเง่ือนไขการปฏิบัติหนาท่ีของ  

ท่ีปรึกษาอิสระอยางชัดเจน 

 5.11 การพิจารณาตัดสิน 

 ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช สัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ใช หลักจริยธรรม 

จรรยาบรรณ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติแสดงใน 5.1 ในการพิจารณาตัดสิน ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจ

พิจารณาประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุขางตนตามท่ีเห็นเหมาะสม การตัดสินของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร จะอาศัยความเห็นพองตองกัน (consensus) เปนหลัก 

 5.12 การแจงผลการพิจารณา 

 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจะมีบันทึกแจงผลการพิจารณา

เบื้องตนแกผูเสนอโครงการลงนามโดยประธาน คกส. หรือเลขานุการ คกส. ผลการพิจารณา แบงไดเปน 

  5.12.1 เห็นชอบใหทําการวิจัยได ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะออกหนังสือ

อนุมัติ ใชสัตว (ไทย) และ/หรือ Certificate of Approval (English) ซ่ึงลงนามโดยประธาน คกส. และ 

อธิการบดี 

  5.12.2 เห็นชอบหลังจากผูวิจัยปรับปรุงโครงการตามคณะกรรมการเสนอแนะ ท้ังนี้ ผู ชวย

เลขานุการ คกส. จะจัดทําบันทึกขอความแจงผู เสนอโครงการเพ่ือขอใหปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการฯ

เสนอแนะ 

  5.12.3 ยังไมพิจารณาตัดสินเนื่องจากตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

จะจัดทําบันทึกขอความแจงผูเสนอโครงการเพ่ือขอใหสงขอมูลเพ่ิมเติมหรือชี้แจงขอสงสัย ตามมติของคณะ

กรรมการฯ หรือแจงเหตุผลท่ียังไมสามารถพิจารณาได 

  5.12.4 ไมเห็นชอบตามเหตุผลท่ีชี้แจงประกอบ ในกรณีไมเห็นชอบ หากผูเสนอโครงการ   

เห็นแยงตอเหตุผลการไมเห็นชอบ สามารถอุทธรณโดยทําบันทึกถึงรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย ขอให

ทบทวนผลการพิจารณา คณะกรรมการจะไมสื่อสารโดยตรงกับแหลงทุนอุดหนุนโครงการ 

 5.13 การสิ้นสุดของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 การสิ้นสุดของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร โดยอธิการบดี 

เปนผูยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
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6. ภาคผนวก 

 

7. เอกสารอางอิง 

 7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985. 

 7.2 Office of Laboratory Animal Welfare (OLAW). Public Health Service Policy on 

Humane Care and Use of Laboratory Animals August, 2002. 

 7.3 Applied Research Ethics National Association (ARENA)/ Office of Laboratory Animal 

Welfare (OLAW). Institutional Animal Care and Use Committee Guidebook, 2 nd edition, 2002. 

 7.4 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 

 7.5 NHMRC. Australian code of practice for the care and use of animals for scientific 

purposes. 6th edition 1997. 

 7.6 NHMRC. Guideliine for monoclonal antibody production, 2001. 

 7.7 จรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2542 

7.8 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2546 
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ขอตกลงรักษาความลบั / การขัดแยงของผลประโยชน หนา 27 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงของผลประโยชน 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 29 

2. ขอบเขต 29 

3. ความรับผิดชอบ 29 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 30 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 30 

 5.1 อานขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงของผลประโยชน  

 5.2 ซักขอสงสัย  

 5.3 ลงนามขอตกลงรักษาความลับ / ผลประโยชนทับซอน  

 5.4 ตระหนักถึงขอตกลงเสมอ  

6. ภาคผนวก 31 

 6.1 คกส. 04-01 ขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการขัดแยงทางผลประโยชน  

 6.2 คกส. 04-02 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผู ไดรับเชิญเขาเยี่ยมสังเกตการณการ

ประชุม 

 

 6.3 คกส. 04-03 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผูรองขอสําเนาเอกสาร  

7. เอกสารอางอิง 31 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหมีแบบขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงของผลประโยชนและกําหนดผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ี  

ตองอาน  เขาใจ ยอมรับ ตระหนัก และลงนาม ในขอตกลงดังกลาว วิธีดําเนินการมาตรฐานบอกรายละเอียด

เวลาและสถานท่ีลงนามและการเก็บรักษาบันทึกขอตกลงท่ีลงนามแลว 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมท้ังการรักษาความลับและการขัดแยงทางผลประโยชน

เก่ียวกับสารสนเทศและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ท่ีแตงตั้งใหมทุกคน และผู 

เก่ียวของ ตองอาน เขาใจ ยอมรับ และลงนามในบันทึกการขอตกลงรักษาความลับ/การขัดแยง ทางผล       

ประโยชนกอนเริ่มปฏิบัติงานพิจารณาโครงการวิจัย เพ่ือปกปองสิทธิ์ของอาสาสมัคร ผูไดรับเชิญเขาเยี่ยม 

สังเกตการณการประชุม ผูขอดูงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผูรองขอสําเนาเอกสาร ก็ตองลงนามในขอตกลง เชนเดียวกัน 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 อานเนื้อความในขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงทางผลประโยชน 

 ผูชวยเลขานุการ คกส. มอบแบบบันทึกขอตกลง 2 ชุด (คกส. 04-01 หรือ คกส. 04-02 หรือ คกส. 

04-03) ใหกับกรรมการฯ / ผูเขาเยี่ยมสังเกตการณการประชุม / ผูขอดูงาน / ผูรองขอสําเนาเอกสารและผูมี    

สวนเก่ียวของ เพ่ืออานทําความเขาใจ 

 5.2 ซักถามขอสงสัย (ถามี) 

 หากมีขอสงสัยในประโยคหรือสาระ ใหถามผูชวยเลขานุการ คกส. และรับฟงขอชี้แจงจนเขาใจชัดเจน 

 5.3 ลงนามในบันทึกขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงทางผลประโยชน 

 การลงนามในเอกสารบันทึกขอตกลงรักษาความลับ / การขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการฯ         

ผูเขาเยี่ยมสังเกตการณการประชุม  ผูขอดูงาน  ผูรองขอสําเนาเอกสารและผูมีสวนเก่ียวของ ตองเติมคําใน     

ชองวางและลงนามและระบุวันท่ี ในบันทึกใหเรียบรอย เม่ือแลวเสร็จสงคืนให ผูชวยเลขานุการ คกส.  พรอมท้ัง

เก็บไวกับตนเองเพ่ือเปนหลักฐาน 1 ชุด 

  

 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 อานเนื้อความในขอตกลงรักษาความลับ / 

การขัดแยงทางผลประโยชน 

กรรมการฯ / ผูเขาเยี่ยม 

สังเกตการณ/ ผูขอดูงาน/ผูรองขอสําเนาเอกสาร 

/ ผูเก่ียวของ 

2 ซักถามขอสงสัย (ถามี) กรรมการฯ / ผูเขาเยี่ยม 

สังเกตการณ/ ผูขอดูงาน/ผูรองขอสําเนาเอกสาร 

/ ผูเก่ียวของ 

3 ลงนามในขอตกลง กรรมการฯ / ผูเขาเยี่ยม 

สังเกตการณ/ ผูขอดูงาน/ผูรองขอสําเนาเอกสาร 

/ ผูเก่ียวของ 

4 ตระหนักถึงขอตกลงอยูเสมอ กรรมการฯ / ผูเขาเยี่ยม 

สังเกตการณ/ ผูขอดูงาน/ผูรองขอสําเนาเอกสาร 

/ ผูเก่ียวของ 
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5.4 ตระหนักถึงขอตกลง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา เก็บรักษาแบบบันทึกขอตกลงท่ีลงนามแลว ไวท่ีสํานักงาน

ในแฟม “ขอตกลงรักษาความลับ/ การขัดแยงทางผลประโยชน” 

 

6. ภาคผนวก 

 6.1 คกส. 04-01 ขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการขัดแยงทางผลประโยชน 

6.2 คกส. 04-02 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผูไดรับเชิญเขาเยี่ยมสังเกตการณการประชุม 

6.3 คกส. 04-03 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผูรองขอสําเนาเอกสาร 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการฝกอบรมคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และบุคลากร 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประวงค 34 

2. ขอบเขต 34 

3. ความรับผิดชอบ 34 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 34 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 35 

 5.1 หัวขอฝกอบรม  

 5.2 ชองทางเขารับการฝกอบรม  

 5.3 เก็บหลักฐานการฝกอบรม  

6. ภาคผนวก 35 

 6.1 คกส. 05-01 แบบบันทึกการเขาฝกอบรม  

7. เอกสารอางอิง 35 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน ตระหนักถึงความสําคัญของการเขารับการฝกอบรม และแสวงหาโอกาสไดเขารับการฝกอบรม 

หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการดานจรรยาบรรณการใชสัตว เพ่ือพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร 

และจรรยาบรรณใหทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรม

และการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง จึงตั้งงบประมาณประจําปไวเพ่ือการนี้กรรมการใหมตองผานการฝก 

อบรมดานจรรยาบรรณการใชสัตวกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานในสวนการฝกอบรม ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     

ราชมงคลอีสาน ตองมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู และเขารวมการฝกอบรมดานจรรยาบรรณ การใช

สัตวเปนระยะ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

 

 

 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 หัวขอฝกอบรม คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

2 เขารับการฝกอบรม คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

3 เก็บหลักฐานการเขาฝกอบรม คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 หัวขอฝกอบรม 

 เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร แตละครั้ง ควร

จัดใหกรรมการใหมเขารับการฝกอบรมความรูเบื้องตน ซ่ึงหัวขออาจรวมหลักจรรยาบรรณการใชสัตวพ้ืนฐาน 

ฉบับสภาวิจัยแหงชาติ วิธีการประเมินโครงการวิจัย และ วิธีดําเนินการมาตรฐาน เปนตน หลังจากนั้น

กรรมการฯ ตองคงสมรรถนะของตนไวและหม่ันเรียนรู ประเด็นใหม ๆ เสมอ 

 5.2 ชองทางเขารับการฝกอบรมคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

5.2.1 คณะกรรมการฯ ติดตามขาวสารหลักสูตรฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ประชุมสัมมนา ฯลฯ ดานจรรยาบรรณการทําวิจัยในสัตว ท่ีประกาศใน web site กระดาน

ติดประกาศ หรือสื่ออ่ืน ๆ 

5.2.2 คณะกรรมการฯ เลือกโครงการท่ีจะเขารวม 

5.2.3 คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติประธาน คกส. ใหเขารวมประชุมและ งบประมาณ    

ใชจาย 

5.2.4 คณะกรรมการฯ เก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ 

5.2.5 คณะกรรมการฯ นํามาเปนหลักฐานเบิกเงิน 

5.2.6 คณะกรรมการฯ คนหนึ่งเขารวมการประชุมหรือฝกอบรมได 1 ครั้งตอ 2 ป หรือ      

มากกวานั้นตามความเหมาะสม 

 5.3 เก็บหลักฐานการเขาฝกอบรม 

  5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. ลงบันทึกใบแบบฟอรม (คกส. 01-05) เก็บไวในแฟมกรรมการ 

  5.3.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. สําเนาหลักฐานการเขารวมการฝกอบรมหรือการประชุม เชน  

สําเนาใบรับรองหรือประกาศนียบัตร เก็บรักษาไวในสวนเอกสารของคณะกรรมการฯ 

 

6. ภาคผนวก 

 6.1 คกส. 05-01 แบบบันทึกการเขาฝกอบรม 

 

7. เอกสารอางอิง 

 7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

 7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 06/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ หนา 36 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปการเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 38 

2. ขอบเขต 38 

3. ความรับผิดชอบ 38 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 38 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 38 

 5.1 การเลือกท่ีปรึกษา  

 5.2 การขอคําปรึกษา  

 5.3 การสิ้นสุดการใหคําปรึกษา  

6. ภาคผนวก 39 

 6.1 คกส. 06-01 แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา  

7. เอกสารอางอิง 39 
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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2. ขอบเขต 

 ถาประธาน คกส. หรือ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเห็นวา

โครงการวิจัยใดเก่ียวของกับหัตถการหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติม ซ่ึงนอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของ

คณะกรรมการท่ีมีอยูขณะนั้น ประธาน คกส. หรือคณะกรรมการ ฯ อาจขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญในสาขา

เฉพาะมาชวยประกอบการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 

 

3. ความรับผิดชอบ 

 กรรมการฯ คนใดคนหนึ่ง ในคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

สามารถเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีตองการและนําเสนอชื่อตอประธาน คกส. เพ่ืออนุมัติแตงต้ังใหเปนท่ี

ปรึกษาคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การเลือกท่ีปรึกษา คณะกรรมการฯ 

2 การขอคําปรึกษา ผูชวยเลขานุการ คกส. /ท่ีปรึกษา 

3 การสิ้นสุดการใหคําปรึกษา ท่ีปรึกษา/คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 การคัดเลือกท่ีปรึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

  5.1.1 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 

5.1.2 คณะกรรมการฯ คัดเลือกและเสนอชื่อเปนท่ีปรึกษา 

5.1.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณวุฒิผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
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5.1.4 คณะกรรมการฯ ตัดสินเลือกโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ การสละเวลาใหได และความ 

เปนอิสระ 

5.1.5  ผูชวยเลขานุการ คกส . เสนอขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

5.1.6 ผูชวยเลขานุการ คกส. ติดตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอใหเปนท่ีปรึกษา 

5.1.7 ท่ีปรึกษาสงผลการพิจารณา 

5.1.8 ลงนามในขอตกลงรักษาความลับ/ความขัดแยงดานผลประโยชน (คกส. 04-01) 

5.1.9 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บเอกสารไวในแฟมท่ีปรึกษา 

 5.2 การขอคําปรึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

5.2.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดสงโครงการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวน

พิจารณา พรอมกับแบบรายงานความเห็น (คกส. 06-01) 

5.2.2 ท่ีปรึกษาเขียนรายงานขอคิดเห็น เพ่ือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ       

ในวาระท่ีพิจารณาโครงการวิจัยนั้น 

5.2.3 ท่ีปรึกษาอาจเขารวมประชุมดวยและรายงานความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการ แต

ไมสามารถมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสิน 

5.2.4 รายงานขอคิดเห็นของท่ีปรึกษาจะถูกเก็บไวในแฟมโครงการวิจัยนั้น 

 5.3 การสิ้นสุดการใหคําปรึกษา 

การเปนท่ีปรึกษาสิ้นสุดลงเม่ือโครงการวิจัยนั้นไดรับการพิจารณาตัดสินเรียบรอยแลว 

 

6. ภาคผนวก 

 6.1 คกส. 06-01 แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา 

 

7. เอกสารอางอิง 

 7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

 7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research.Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004 
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ใบสรุปการจัดการโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 42 

2. ขอบเขต 42 

3. ความรับผิดชอบ 42 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 42 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 43 

 5.1 รับเอกสารท่ียื่นเสนอ  

 5.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล  

 5.3 จัดเอกสารใหคณะกรรมการ  

6. ภาคผนวก 43 

 6.1 คกส. 07-01 ใบรายการตรวจสอบความครบถวนของโครงการวจิัย/ แผนการเรียนการ

สอน 

 

7. เอกสารอางอิง 44 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางใหผู ช วยเลขานุการ คกส. จัดการกับโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอ      

ตอคณะกรรมการฯ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการ การใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน โครงการวิจัยและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

2.1 โครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณาครั้งแรก (Submission for initial review) 

2.2 โครงการวิจัยท่ีแกไขตามเสนอแนะของกรรมการ แลวส งเขามาใหม (Resubmission of 

protocols with corrections ) 

2.3 สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment)  

2.4 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (Progress report)  

2.5 รายงานการยุติโครงการวิจัย (Protocol termination report)  

2.6 รายงานสิ้นสุดการวิจัย (Close study report) 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีลงรับ บันทึก แจกจาย โครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ พรอมกับแจงผลการทบทวนพิจารณาตอผูเสนอโครงการ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารท่ียื่นเสนอ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและ 

ขอมูล 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 จัดเอกสารใหคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับเอกสารท่ียื่นเสนอ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. เปนผูรับเอกสารท่ียื่นเสนอ แลวลงบันทึกในสมุดรับ-สง ตามประเภทเอกสาร 

5.2 ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและขอมูล 

5.2.1 โครงการวิจัยท่ีส งเขาพิจารณาครั้งแรก ผู ช วยเลขานุการ คกส. ใช แบบรายการ 

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีสงเขาพิจารณา คือ คกส. 07-01 

5.2.2 โครงการวิจัยท่ีแกไขแลวสงเขามาใหม หรือ สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ตรวจสอบ

บันทึกนําสง และเอกสารท่ีแนบมา ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบวาหัวหนาโครงการวิจัย 

ไดแกไขตามท่ีระบุไวในบันทึกแจงแกไขหรือไม และเอกสารท่ีอางถึงมีครบถวนหรือไม 

5.2.3 รายงานความก าวหน าของโครงการวิจัย หรือ รายงานการยุ ติ โครงการวิจัย               

ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบบันทึกนําสง และเอกสารท่ีแนบมามีครบถวนหรือไม 

 5.3 จัดเอกสารใหคณะกรรมการ 

  5.3.1 การแยกประเภทเอกสาร 

ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดรวบรวมเอกสารเรียงไวเปนชุดตามชื่อโครงการวิจัย แลวดําเนิน

การตอตามความเหมาะสมตามเกณฑและวิธีการในวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีสอดคลอง ไดแก 

   5.3.1.1  RMUTI - IACUC 08 สําหรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

5.3.1.2  RMUTI - IACUC 09 สําหรับการพิจารณาโครงการวิจัยใหมในท่ีประชุม 

5.3.1.3 RMUTI - IACUC 12 สําหรับการจัดการ การทบทวนพิจารณาตอเนื่องของ

โครงการวิจัย 

5.3.1.4 RMUTI - IACUC 17 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

  5.3.2 ดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร 

   5.3.2.1 การพิจารณาแบบเรงดวน ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดโครงการวิจัยแนบแบบ

ประเมิน พรอมเอกสารประกอบท่ีจําเปนสงใหกรรมการฯ ท่ีประธาน คกส. มอบหมาย 

   5.3.2.2 การพิจารณาโครงการวิจัยใหมในท่ีประชุม การทบทวนพิจารณาตอเนื่อง 

การยุติ หรือปดโครงการ ใหผูชวยเลขานุการ คกส. รวบรวมและเก็บไวในตูเอกสารท่ีเหมาะสมเพ่ือนําเขา

ประชุมตาม RMUTI - IACUC 17 

 

6. ภาคผนวก 

 คกส. 07-01 ใบรายการตรวจสอบความครบถวนของโครงการวิจัย/ แผนการเรียนการสอน 
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7. เอกสารอางอิง 

 7 .1  The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

 7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3 : Use of Animals in Research and Training, 2004 
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ใบสรุปการพิจารณาแบบเรงดวน 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 47 

2. ขอบเขต 47 

3. ความรับผิดชอบ 47 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 47 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 48 

 5.1 รับเอกสารท่ียื่นขอ  

 5.2 คัดเลือกโครงรางการวิจัยเขารับการพิจารณาแบบเรงดวน  

 5.3 พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน  

 5.3 แจงผลการพิจารณา  

6. ภาคผนวก 49 

 6.1 คกส. 08-01 แบบฟอรมขออนุญาตใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน  

 6.2 คกส. 08-02 แบบบันทึกความเห็นในการทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม

โครงการวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง 49 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเกณฑการพิจารณาวาโครงการ / โครงการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบ   

เรงดวนได รวมถึงแนวทางการจัดการ การทบทวนพิจารณาตัดสิน และการเห็นชอบ โครงการวิจัยแบบเรงดวน 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และใหความเห็นชอบ โครงการ

ใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน หรือสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีผานการเห็นชอบไปแลว ท่ีเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กนอย (minor change) 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู ท่ีประธาน คกส. มอบหมาย มีหนาท่ีตัดสินวาโครงการใชสัตวเพ่ือ   

การเรียนการสอน หรือสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยใด สามารถเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารท่ียื่นขอ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 คัดกรองสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีเขา 

ขายพิจารณาแบบเรงดวน 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 ทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม 

โครงการวิจัยแบบเรงดวน 

 

ประธาน คกส. มอบหมายกรรมการฯ 

4 แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยและท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯ 

 

ประธาน คกส. /ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับเอกสารท่ียื่นขอ ผูชวยเลขานุการ คกส. จักตองดําเนินการดังตอไปนี ้

5.1.1 ใชแบบฟอรมขออนุญาตใชสัตว ในโครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน และ การยื่น

ขออนุมัติแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

5.1.2 ผู ช วยเลขานุการ คกส. รับเอกสารท่ีผู วิจัยยื่นขอความเห็นชอบและตรวจสอบ      

ความครบถวนตามภาคผนวก 1 ของ RMUTI - IACUC 07 

5.1.3 ผู ช วยเลขานุการ คกส. ลงนามในสมุดรับ และบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 

คอมพิวเตอร 

5.1.4 ผู ชวยเลขานุการ คกส. เสนอเอกสารท้ังหมดตอท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล  

การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 5.2 คัดเลือกโครงรางการวิจัยเขารับการพิจารณาแบบเรงดวน 

 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร คัดกรอง

โครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน หรือ สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเขารับการพิจารณาแบบเรงดวน

หากเขาหลักเกณฑตอไปนี ้

  5.2.1 โครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน มีกระบวนวิชาอยูแลว และใชสัตวเล็ก 

  5.2.2 สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ท่ีไมขอเพ่ิมจํานวนสัตวทดลอง หรือไมทําใหสัตว

ทรมานมากข้ึน 

  5.2.3 การแกไขคําผิด การแกไขรูปแบบการเขียนท่ียังคงความหมายเดิม 

  5.2.4 การเปลี่ยนผูวิจัยหรือท่ีอยูท่ีติดตอได 

  5.2.5 การเปลี่ยนผูบริหารโครงการ 

  5.2.6 การขอขยายเวลาศึกษาวิจัยดวยยังวิเคราะหขอมูลหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ไมแลวเสร็จ 

 5.3 พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน 

5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เสนอชื่อกรรมการ 2 คน ตอประธาน คกส. เม่ือประธาน คกส. 

มอบหมายแลว ผู ชวยเลขานุการ คกส. นําสงเอกสารท้ังหมดใหกรรมการ 2 คนอานและประเมิน 

(expedited review) กรณีโครงการท่ียื่นเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมเติมสวนแกไข ใหเลือก primary 

reviewers ท่ีทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก โดยใชแบบฟอรม คกส. 08-02 

5.3.2 ในการทบทวนพิจารณา ไมควรใชเวลาเกินกวา 2 สัปดาห หรือ 10 วันทําการ ภายหลัง

ไดรับสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยพรอมเอกสารอ่ืนท่ีสมบูรณ 

5.3.3 กรรมการฯ สงขอคิดเห็นมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

5.3.4 ในกรณีผลการประเมินของกรรมการฯ 2 คน เห็นชอบสวนแกไขเพ่ิมเติม โครงการวิจัย  
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หรือ เห็นชอบหลงัปรบัปรุงแกไข ผูชวยเลขานุการฯ จะสรุปผลการพิจารณา เสนอ ประธาน คกส. เพ่ือ

พิจารณา 

5.3.5 ในกรณีท่ีกรรมการฯ ท้ังสองคนหรือคนใดคนหนึ่งตองการขอมูลเพ่ิมเติม ใหผู ช วย

เลขานุการ คกส. สรุปผลแจงผูยื่นขอ เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมแลวสงใหกรรมการคนเดิมพิจารณา 

5.3.6 ในกรณีท่ีกรรมการฯ ท้ังสองคน หรือคนใดคนหนึ่งไมเห็นชอบ ประธาน คกส. นําเขา 

พิจารณาในท่ีประชุม (full board review) 

5.3.7 กระบวนการฯ ในการทบทวนพิจารณาแบบเรงดวนไมควรใชเวลานานเกิน 3 

สัปดาห นับตั้งแตสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา ไดรับเอกสารครบถวน 

5.3.8 ประธาน คกส. นําชื่อโครงการวิจัยท่ีสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยไดรับการเห็นชอบ 

จากการพิจารณาแบบเรงดวนพรอมรายละเอียด เชน ชื่อผู วิจัย วันท่ีอนุมัติ ฯลฯ แจงตอท่ีประชุม 

คณะกรรมการฯ เปนวาระแจงเพ่ือทราบพรอมเอกสารสรุป 

5.3.9 ถาหากกรรมการฯ ในท่ีประชุมแจงประเด็นปญหาเก่ียวกับโครงการวิจัยใด ๆ ใหนําเขา

พิจารณาตัดสินในท่ีประชุม 

 5.4 แจงผลการพิจารณา 

ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดทําบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาโดยประธาน คกส. เปนผูลง

นาม และจัดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 08-01 แบบฟอรมขออนุมัติใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน 

6.2 คกส. 08-02 แบบบันทึกความเห็นในการทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรในการ

พิจารณาโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอพิจารณาเปนครั้งแรก 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมโครงการวิจัยทุกชุดท่ีไมเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวนท่ีสง  

เขามาเพ่ือพิจารณาเปนครั้งแรก 

 

3. ความรับผิดชอบ 

กรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาโครงการ มีหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีจัดใหอยางละเอียด 

เพ่ือตัดสินใหขอสังเกตขอคิดเห็นตอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ตามแบบประเมิน ผู ช วยเลขานุการ คกส. 

รับผิดชอบการรับ ตรวจสอบความถูกตองและจัดการเอกสารฉบับจริงและเอกสารอิเล็กโทรนิกสท่ีมีผู ยื่นขอ 

นอกจากนั้น ยังตองแยกเปนแฟมเฉพาะ แจกจายใหกรรมการฯ ใหมีการพิจารณา และแจงผลการพิจารณา

ตัดสินใหกับผูยื่นขอ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

2 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

โครงการวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 พิจารณาโครงการวิจัย อนุกรรมการฯ 

4 สรุปผลการพิจารณาโครงการ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5 

นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และ 

ตัดสิน 

กรรมการฯ 

6 แจงผลการพิจารณาใหผูวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. /ประธาน คกส. 

7 เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับเอกสารโครงการวิจัย 

5.1.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย 

5.1 .2 โครงการวิจัย ท่ี เสนอจะเป น โครงการวิจัย เดี่ ยวหรือ เป น โครงการย อยของ

โครงการวิจัยใหญก็ได 

5.1.3 การพิจารณาโครงการวิจัยยอย จะพิจารณาเม่ือมีโครงการวิจัยใหญท่ีสมบูรณ แนบมา 

ดวยเทานั้น ยกเวนโครงการเชิงการเรียนการสอนและโครงการเชิงงานบริการวิชาการ 

  5.1.4 โครงการวิจัยท่ีเสนอตองประกอบดวยสวนตอไปนี้เปนอยางนอย ดังนี้ 

5.1.4.1 ชื่อโครงการวิจัย 

5.1.4.2 ชื่อผูยื่นขอ สัดสวนท่ีทําการวิจัย และหนวยงานสังกัด 

5.1.4.3 ชื่อผูวิจัยรวม สัดสวนท่ีทําการวิจัย และหนวยงานสังกัด 

5.1.4.4 ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

5.1.4.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1.4.6 ทบทวนวรรณกรรม 

5.1.4.7 วัตถุประสงค 

5.1.4.8 สัตวและวิธีการทดลอง ภายใตหัวขอนี้ใหมีรายละเอียดเก่ียวกับชนิด เพศ

จํานวนสัตวท่ีใช วิธีคํานวณตัวอยาง แหลงท่ีมาของสัตว วิธีการท่ีกระทําตอสัตว 

ขนาด (dose) และ ชองทาง (route) ใหสาร วิธีผาตัด ยาชา ยาระงับปวดและควร

แสดงแผนภูมิการแบงกลุมและการทดลองกับสัตวเพ่ือใหเขาใจงายและใหมีเอกสาร 

อางอิงของวิธีทดลอง 

5.1.4.9 วัสดุหรือสารท่ีใหสัตวทดลอง ภายใตหัวขอนี้ใหแสดงรายละเอียด เก่ียวกับ

แหลงท่ีมาและคุณภาพของสาร วิธีการเตรียม ความเปนพิษของสาร (ถาทราบ) 

ขนาด LD50 (ถาทราบ) หากกระบวนการท่ีใชไมสามารถแสดงรายละเอียดไดเนื่อง

จากตองการจดสิทธิบัตร ใหเขียน โดยยอพอท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาในเชิง

จรรยาบรรณไดโดยเฉพาะประเด็น refinement 

5.1.4.10 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

5.1.4.11 เอกสารอางอิง 

5.1.4.12 วันท่ีคาดวาจะเริ่มโครงการ วันสิ้นสุด ระยะเวลา และแผนดําเนินการ 

(Ganttchart) 
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5.1.4.13 อัตถประวัติของหัวหนาโครงการวิจัย หรือประสบการณการดําเนินการวิจัย

ในสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

5.1.4.14 เอกสารแสดงการเขารับการอบรมเก่ียวกับจรรยาบรรณหรือการจับสัตว 

(ถามี) 

 5.2 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัย 

  ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารอ่ืนๆ     

ท่ีแนบมาเพ่ือขอรับการพิจารณา หากเอกสารไมครบผู ช วยเลขานุการ คกส. ดําเนินการแจงใหหัวหนา

โครงการสงเอกสารเพ่ิมเติมหรือแกไขใหถูกตอง 

5.3 การพิจารณาโครงการวิจัย 

5.3.1 บันทึกขอความ ขออนุญาตใชสัตว (ภาคผนวก คกส.09-01) 

ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบบันทึกขอความ ขออนุญาตใชสัตววากรอกครบถวน และลง

นามโดยหัวหนาโครงการวิจัยเรียบรอยหรือไม และแนบบันทึกขอความไวกับโครงการวิจัย 

5.3.2 แบบประเมิน 

ใช แบบฟอรมเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

(ภาคผนวก คกส.09-02) ในการพิจารณา 

  5.3.3 เกณฑประกอบการทบทวนพิจารณา 

คณะกรรมการฯ ใชระเบียบวิธีวิจัยมีความถูกตองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย

และมีคุณคาทางวิชาการ (Scientific merit) 

 5.3.3.1 หลัก Refinement มีประเด็นการพิจารณาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต และความ

ทุกขทรมานของสัตวดังนี้ 

   (1) การพิจารณาโครงการท่ีมีการใหสารแกสัตวทดลอง ไมวาจะเปนสาร 

เดี่ยวหรือสารสกัดหยาบ และไมวาจะใหเขาไปภายในรางกายสัตวหรือใชภายนอกก็

ตาม ตองบอกความเขมขนและสูตรหรือสัดสวนการเตรียมมาดวยทุกครั้งใหแนชัด 

    (2) Species ของสัตวทดลองตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการไม 

เลือกใชสัตวท่ีไมคอยตอบสนองตอความเจ็บปวด 

    (3) สัตวท่ีใชตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีสะอาดและเหมาะสม ไมแออัด 

เกินไป 

    (4) ผูสอน/วิจัยตองมีประสบการณในการสังเกตและประเมินคุณภาพชีวิต 

ของสัตว 

    (5) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเจ็บปวดแก 
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สัตวในทุกกรณี เชน การทําเครื่องหมายตางๆ 

    (6) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดการอักเสบ/ติดเชื้อ 

ถาหลีกเลี่ยงไมได ตองทําชวงเวลานั้นใหสั้นท่ีสุด 

(7) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการจํากัดสารอาหาร ถาหลีกเลี่ยงไมไดตอง

ทําชวงเวลานั้นใหสั้นท่ีสุด 

(8) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการกระทําการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดสายพันธุท่ี

มีคุณภาพชีวิตสัตวท่ีไมดี 

(9) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการเก็บสารตัวอยางจากสัตวท่ีอาจกอใหเกิด 

ความเจ็บปวดใหมากท่ีสุด ถาหลีกเลี่ยงไมได ตองทําใหนอยท่ีสุด ถามีการเก็บเลือด 

ตองให ของเหลวทดแทน ถาเก็บเนื้อเยื่อดวย invasive method ตองมีการใช

ยาสลบหรือยาชาทุกครั้ง 

(10) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการจํากัดอาหาร น้ําของสัตว ถาหลีกเลี่ยง 

ไมได ตองทําชวงเวลานั้นใหสั้นท่ีสุด 

(11) ผูสอน/วิจัยตองหลีกเลี่ยงการใชตัวกระตุนท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวด 

หรือความหวาดกลัวแกสัตว ถาหลีกเลี่ยงไมได ตองทําชวงเวลานั้นใหสั้นท่ีสุด 

(12) ผูสอน/วิจัยตองใชยาสลบทุกครั้งท่ีทําการผาตัด ผูผาตัดตองไดรับ 

การฝกฝนมาแลวเปนอยางดี และหลังการผาตัด สัตวตองไดรับยาแกปวดและแก

อักเสบตามความเหมาะสม 

(13) ถาวิธีวิจัยหรือวิธีเก็บขอมูลมาจากการทําใหสัตวมีวิถีชีวิตท่ีผิดปกติ 

ผูสอน/วิจัยตองฝกหรือทําใหสัตวทดลองเกิดความคุนเคยตอวิธีการนั้นๆ กอน 

(14) ขณะเก็บขอมูลหรือสังเกตอาการ ผูสอน/วิจัยตองสามารถทราบวา 

เม่ือใดจะตองทําการุณยฆาตหรือยุติการเก็บขอมูลโดยท่ีสัตวตองไมเกิดความเจ็บปวด

ใดๆ ท้ังสิ้น 

(15) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูสอน/วิจัยตองทําลายสัตวดวยวิธีการท่ีได 

มาตรฐาน และตองใหแนใจวาสัตวตายแลวกอนกําจัดซาก 

5.3.3.2 หลัก Reduction มีประเด็นท่ีเก่ียวกับการพิจารณาเพ่ือลดจํานวนสัตวท่ีใช

ใหเหลือนอยท่ีสุด แตยังเพียงพอตอความจําเปนทางสถิติ ดังนี้ 

(1) ผูสอน/วิจัยตองใชสัตวจํานวนนอยท่ีสุด 

(2) ผูวิจัยตองไมกําหนดระดับของความแตกตางทางสถิติท่ีนอยเกินไปจน 

ทําใหใชสัตวทดลองจํานวนมากเกินความจําเปน 
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(3) ผูวิจัยตองใชการคํานวณทางสถิติท่ีเหมาะสมกับลักษณะขอมูล 

(4) ถาเปนไปได ผูวิจัยตองแสดงวิธีการคํานวณเพ่ือใหไดมาซ่ึงจํานวน สัตว 

ทดลอง โดยคํานวณจากสิ่งตอไปนี ้

ก. ระดบัความแปรปรวนของขอมูลท่ีจะวัด 

ข. ระดับนัยสําคัญในการเปรียบเทียบกลุม treatment ท่ีตางกัน 

ค. ในกรณีท่ีไมทราบคาดังกลาว ใหประมาณจํานวนสัตวทดลอง 

จากขอมูลลักษณะเดียวกันท่ียอมรับและตีพิมพแลว และในบางกรณีอาจ 

ตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางสถิติเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

(5) ในบางกรณี คณะกรรมการอาจขอใหผูวิจัยแสดงการไดมาของจํานวน

สัตวทดลองในโครงการวิจัยก็ได 

5.3.3.3 หลัก Replacement มีประเด็น ท่ี เก่ียวกับการพิจารณาวิธีการอ่ืน          

เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชสัตว ดังนี้ 

(1) ผูสอน/วิจัยตองแสดงหรืออธิบายใหเปนท่ีประจักษวาไมสามารถ ใชการ 

ทดลองรูปแบบอ่ืนได จําเปนตองใชสัตวทดลอง 

(2) หัวขอการสอนหรือวิจัยนั้น ไมสามารถใช in vitro study ได 

(3) หัวขอการสอนหรือวิจัยนั้น ไมสามารถใช human study ได 

5.3.4 กรรมการอาจใช คกส. 09-03 ประกอบการใหขอคิดเห็นในโครงการใชสัตวเพ่ือการ

เรียนการสอน อาจประยุกตใชเกณฑขางตนตามความเหมาะสม และกรรมการเขียนขอคิดเห็นจุดใด ๆ 

ตามเหมาะสม พรอมท้ังลงนามผูประเมินและวันท่ี 

5.4 สรุปผลการพิจารณาเขาคณะกรรมการฯ 

5.5 นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และตัดสิน 

5.5.1 กรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูนําเสนอคนแรกนําเสนอปากเปลาหรือเขียน    

สั้น ๆ เก่ียวกับรูปแบบการวิจัย และขอคิดเห็นของตนเอง 

5.5.2 กรรมการฯ ท่ีมอบหมายใหเปนผูนําเสนอคนท่ีสองเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยปาก   

เปลาหรือเขียนสั้น ๆ 

5.5.3 ประธาน คกส. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย นําเขาสูการอภิปรายในแตละประเด็น เชน  

ระเบียบวิธีวิจัย คุณวุฒิและประสบการณการใชสัตวของผูวิจัย ความพรอมของสถานท่ีดําเนินการเลี้ยง

และใชสัตว 

 5.5.4 ผูชวยเลขานุการ คกส. บันทึกขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ท่ีใหปรับปรุง แกไข    
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สวนตางๆ ของเอกสารขางตน และบันทึกเป นรายงานการประชุมเพ่ือแจงให ผู วิจัยทราบและ

ดําเนินการ 

 5.5.5 ประธาน คกส. ขอท่ีประชุมสรุปผลการพิจารณาตัดสินโครงการวิจัย ผลการตัดสิน     

มีดังนี้ 

   5.5.5.1 เห็นชอบใหทําการวิจัยได หมายถึง ผูวิจัยสามารถเริ่มการวิจัยไดโดยไมตองมี 

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 5.5.5.2 เห็นชอบหลังจากผูวิจยัปรบัปรุงโครงการวจิัยตามคณะกรรมการเสนอแนะ  

หมายถึง ผูวิจัยตองดําเนินการแกไขเอกสาร ตามขอแนะนําของท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

และนําเสนอโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวตอประธาน คกส. หรือผูท่ีประธาน คกส. มอบหมาย 

หากผูวิจัยไมแกไขตามขอเสนอแนะ ประธาน คกส. อาจนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมครั้งตอไป 

5.5.5.3 ยังไมพิจารณา หมายถึงผูวิจัยตองใหขอมูลเพ่ิมเติมแลวนําเขาพิจารณาใหม  

หรือคณะกรรมการฯ ตองหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือ พิจารณาในวาระ

นั้นไมทัน 

5.5.5.4 ไมเห็นชอบ หมายถึง ผูวิจัยไมไดรับอนุญาตใหทําการวิจัยในเรื่องท่ีนําเสนอ 

ตามเหตุผลท่ีท่ีประชุมระบุ 

5.6 แจงผลการพิจารณาใหผูวิจัย 

5.6.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. กรอกแบบสรุปผลการประชุม (คกส. 09-05) และลงนาม 

5.6.2 การแจงผลการพิจารณาตัดสินอยางเปนทางการ ดังนี้ 

 5.6.2.1 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ เห็นชอบโครงการวิจัย จักตองดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูชวยเลขานุการสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมกับเอกสาร  

รับรองโครงการวิจัยในสัตว (Certificate of Approval) ตามแมแบบ คกส. 09-04 

(2) ในเอกสารรับรอง ใหระบุรายการเอกสารท่ีใหความเห็นชอบ วันท่ี  

อนุมัติวันหมดอายุ และเง่ือนไข (ถามี) 

(3) วันท่ีอนุมัติใหถือเอาวันท่ีประชุมคณะกรรมการฯซ่ึงมีมติเห็นชอบ 

(4) วันหมดอายุ ใหถือเอาวันอนุมัติ บวกระยะเวลาท่ีวิจัยตามเสนอใน  

โครงการวิจัย 

   5.6.2.2 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ เห็นชอบหลังจากผูวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัย 

ตามคณะกรรมการฯ เสนอแนะ หนังสือแจงผลการพิจารณา ตองประกอบดวยผลการ 

พิจารณา วันท่ีพิจารณา ขอเสนอแนะของกรรมการฯ หรือท่ีปรึกษาอิสระ 

5.6.2.3 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ ยังไมพิจารณาตัดสิน หนังสือแจงผลการ  
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พิจารณา ตองประกอบดวย ผลการพิจารณา เหตุผลของการเลื่อนพิจารณาวันท่ีพิจารณา     

ขอมูลหรือ เอกสารท่ีตองการเพ่ิมเติมจากผูวิจัย 

5.6.2.4 ในกรณีผลการพิจารณา คือ ไมเห็นชอบ ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดทํา 

หนังสือแจงผูวิจัยพรอมเหตุผลของการไมเห็นชอบ ลงนามโดยประธาน คกส. และ ถาผูวิจัย  

ตองการ อุทธรณผลการตัดสิน อาจทําบันทึกถึงประธานพรอมแสดงเหตุผลท่ีสนับสนุนการ

อุทธรณ 

5.6.2.5 หนังสือแจงผลการพิจารณา การจัดเตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณา ถึงผู 

วิจัย (ดู RMUTI - IACUC 17) และผูชวยเลขานุการ คกส. จะตองสงหนังสือใหผูวิจัยภายใน 

10 วันทําการ หลังวันประชุม 

5.6.2.6 เอกสารรับรองโครงการวิจัยในสตัว กําหนดใหวันท่ีอนุมัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีเห็นชอบโดยไมมีการแกไข ใหวันท่ีอนุมัติใหเปนวันท่ีประชุม 

(2) กรณีท่ีมีการปรับปรุงแกไข ใหวันท่ีอนุมัติใหเปนวันท่ีประธาน คกส. 

หรือท่ีประชุมเห็นชอบการแกไข โดยอางอิงถึงวันท่ีท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบุใหสง 

ผลการพิจารณา 

5.7 การเก็บเอกสาร 

5.7.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บสําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาและเอกสาร รับรอง

โครงการวิจัยในสัตวไวในแฟมโครงการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

5.7.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บตนฉบับของแบบสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย และ

แบบประเมินเรียงตามลําดับการพิจารณาอนุมัติไวในแฟมรายงานการประชุม 

5.7.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บแฟมในตูท่ีกําหนดไว 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 09-01 บันทึกขอความ ขออนุญาตใชสัตว (ประเภทสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ/ประเภท

สัตวท่ีเลี้ยงในฟารม/ประเภทสัตวท่ีไมไดเลี้ยงในฟารม) 

6.2 คกส. 09-02 เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (ประเภท

สัตวทดลองในหองปฏิบัติการ/ประเภทสัตวท่ีเลี้ยงในฟารม/ประเภทสัตวท่ีไมไดเลี้ยงในฟารม) 

6.3 คกส. 09-03 แนวทางเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการในการพิจารณาโครงการวิจัย 

6.4 คกส. 09-04 แบบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ 

6.5 คกส. 09-05 ใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว 

6.6 คกส. 09-06 แบบเอกสารแสดงรายชื่อคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมโครงการวิจัย 
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7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวสงกลับเขามาอีกครั้ง 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 
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3. ความรับผิดชอบ 62 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 62 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 63 

 5.1 การตรวจสอบความครบถวนของโครงการวิจัย  

 5.2 การทบทวนพิจารณา  

 5.3 การประชุมพิจารณา  

 5.4 การเตรียมเอกสารผลการพิจารณา  

 5.5 การแจงผลการพิจารณา  

 5.6 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย  

6. ภาคผนวก 65 

 6.1 คกส. 10-01 แบบประเมินผลการพิจารณาโครงการวิจัย ฉบับแกไข  
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการ การพิจารณาซํ้า และใหความเห็นชอบโครงการวิจัยท่ีสงกลับมา

ภายหลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานใชกับโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการเคยพิจารณากอนหนาไปแลว และมีมติ (ก) 

เห็นชอบหลังปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และมอบหมายใหประธาน คกส. หรือ 

กรรมการฯ 1-2 คน เปนผูพิจารณา หรือนํากลับเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา (ข) ยังไมพิจารณาตัดสินโดยขอใหผู

วิจัยเขียนโครงการวิจัยใหมตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ และนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมอีกครั้ง 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของโครงการวิจัยท่ีสงมาพิจารณาซํ้าใหมและ

แจงประธาน คกส. ใหทราบวาเปนโครงการวิจัยท่ีแกไขปรับปรุงตามมติคณะกรรมการฯ และยื่นซํ้าเพ่ือขอรับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ อีกครั้งโครงการวิจัยท่ียื่นซํ้าอาจใหประธาน คกส. กรรมการ 1-2 คน เปนผู

พิจารณาหรือนําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา จะเปนแบบใดใหมีมติตั้งแตการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก     

ซ่ึงมตินี้จะบันทึกไวในสวนผลการตัดสินในรายงานการประชุม 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับและตรวจสอบความครบถวนของ 

โครงการวิจัยท่ีสงกลับเขามาอีกครั้ง 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยท่ีปรับปรุง ประธาน คกส./กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา 

โครงการวิจัย 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

4 แจงผลการตัดสินแกผูวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. /ประธาน คกส. 

5 จัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับและตรวจสอบความครบถวนของโครงการวจิัย 

5.1.1 ตรวจสอบแฟมเอกสาร โดยผูชวยเลขานุการ คกส. บันทึกสรุปการแกไข ปรับปรุงตาม 

มติของคณะกรรมการฯ 

5.1.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบโครงการวิจัยฉบับแกไขปรับปรุงและเอกสาร  

ประกอบ 

5.2 การทบทวนพิจารณา 

5.2.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายอานหนังสือแจงผลการพิจารณาครั้งแรกเปนแนวทาง 

5.2.2 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาวาไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ หรือไมให     

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) ลงนามและลงวันท่ี ดู คกส. 10-01 

5.2.3 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายอาจใช คกส. 09-02 ประกอบการประเมิน 

5.3 การประชุมคณะกรรมการฯ 

5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. รับแจงผลการพิจารณาและเสนอตอประธาน คกส. 

5.3.2 ถาไมตองเขาตัดสินในท่ีประชุม ดําเนินการตอตามขอ 5.4 

5.3.3 หากเปนมติท่ีประชุมครั้งกอนวาใหนําฉบับแกไขปรับปรุงเขาท่ีประชุม ใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

5.3.3.1 ผูอานทบทวนคนแรกนําเสนอดวยวาจาหรือเขียนสรุปสั้น ๆ และใหขอคิด 

เห็นตอท่ีประชุม 

5.3.3.2 ประธาน คกส. นําการอภิปรายในสวนท่ีแกไขปรับปรุง 

5.3.3.3 หากมีขอแนะนําเพ่ิมเติมใหปรับปรุงโครงการวิจัยหรือเอกสารประกอบ     

ใหบันทึกไวในรายงานการประชุม และแจงตอผูวิจัย 

5.3.3.4 ประธาน คกส. ขอท่ีประชุมสรุปผลการพิจารณาตัดสินโครงการวิจัยผล  

การตัดสิน  ดังนี้ 

(1) เห็นชอบใหทําการวิจัยได หมายถึง ผูวิจัยสามารถเริ่มการวิจัยไดโดย  

ไมตองมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(2) เห็นชอบหลังจากผูวิจยัปรบัปรุงโครงการวจิัยตามคณะกรรมการฯ  

เสนอแนะ หมายถึง ผูวิจัยตองดําเนินการแกไขเอกสาร ตามขอแนะนําของท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ และนําเสนอโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวตอประธาน คกส. 

(3) ยังไมพิจารณา หมายถึงผูวิจัยตองใหขอมูลเพ่ิมเติมแลวนําเขาพิจารณา 
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ใหมหรือคณะกรรมการฯ ตองหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือไมทัน

พิจารณาในวาระ 

(4) ไมเห็นชอบ หมายถึง ผูวิจัยไมไดรับอนุญาตใหทําการวิจัยในเรื่องท่ี  

นําเสนอ ตามเหตุผลท่ีท่ีประชุมระบุ 

(5) สงโครงการกลับคืนใหผูยื่นขอ หมายถึงผูวิจัยไมใหรายละเอียดท่ี 

จําเปนตอการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการฯ ขอ จึงคืนใหและไมรับพิจารณา

โครงการนี้อีกตอไป 

5.4 เตรียมเอกสารผลการพิจารณา 

5.4.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บเอกสารตนฉบับไวกับแบบประเมินซํ้า แบบประเมิน  

การศึกษาวิจัย และแบบประเมินการยื่นขอ และอ่ืน ๆ 

5.4.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. เตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณา และหนังสือรับรอง 

(Certificate of Approval) 

5.4.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย และประธาน คกส. ลงนาม  

ในหนังสือรับรอง (Certificate of Approval) 

5.4.4 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงเอกสารแจงผลใหกับผูวิจัย โดยมีรายละเอียดตามขอ (5.5) 

5.5 แจงผลการพิจารณา 

5.5.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เตรียมบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา และหนังสือ 

รับรองแกผูวิจัย 

5.5.2 ในกรณีท่ีเห็นชอบโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. สงบันทึกขอความแจง 

ผลการพิจารณาพรอมกับเอกสารท่ีเห็นชอบและหนังสือรับรอง เอกสารแสดงชื่อกรรมการท่ีเขาประชุม 

คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของกรรมการแตละคน ไปยังผูวิจัย 

5.5.3 ในบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา ใหระบุเง่ือนไขของกรรมการฯ เชน กําหนดสง 

ความกาวหนาของการวิจัย เปนตน 

5.5.4 ในหนังสือรับรอง ใหระบุรายการเอกสารท่ีใหความเห็นชอบ วันท่ีอนุมัติ  

วันหมดอายุ 

5.5.5 กรณีท่ีประธาน คกส. หรือผูท่ีประธาน คกส. มอบหมาย เปนผูทบทวนพิจารณา 

ใหถือเอาวันท่ีประธาน คกส. เห็นชอบ เปนวันท่ีอนุมัติใหเริ่มวิจัยได 

5.5.6 กรณีท่ีท่ีประชุมเปนผูทบทวนพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ใหถือเอาวันท่ีประชุม เปนวัน 

ท่ีอนุมัติใหเริ่มวิจัยได 

5.5.7 วันหมดอายุ ใหถือเอาวันอนุมัติ บวกระยะเวลาท่ีวิจัยตามเสนอในโครงการวิจัย 
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5.5.8 ในกรณีท่ีผลการพิจารณา คือ เห็นชอบหลังปรับปรุงแกไข ผูชวยเลขานุการฯ  

สงหนังสือแจงผูวิจัยขอใหปรับปรุงแกไขและสงมาใหคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

5.6 เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 

5.6.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บสําเนาหนังสือแจงผลการพิจารณาไวในแฟม 

โครงการวิจัย 

5.6.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บโครงการวิจัยท่ีไดรับความเห็นชอบแลวไวรวมกับ 

โครงการวิจัยท่ียื่นเสนอครั้งแรก 

5.6.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บแฟมในตูท่ีกําหนดไว 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 10-01 แบบประเมินผลการพิจารณาโครงการวจิัย ฉบับแกไข 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 68 

2. ขอบเขต 68 

3. ความรับผิดชอบ 68 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 69 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 69 

 5.1 รับเอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย  

 5.2 การพิจารณาแบบเรงดวน  

 5.3 อนุมัติแบบเรงดวน  

 5.4 พิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม  

 5.5 พิจารณาตัดสิน  

 5.6 แจงผลการพิจารณาตอผูวิจัย  

 5.7 เก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย  

6. ภาคผนวก 71 

 6.1 คกส. 11-01 แบบคําขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย  

7. เอกสารอางอิง 71 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือกําหนดวิธีจัดการและดําเนินการทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัย 

(protocol amendment) 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะ

กรรมการฯ กอนหนาแลว แตไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัยในเวลาตอมา และเสนอตอคณะกรรมการฯ 

เพ่ือพิจารณา ท้ังนี้สวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมในโครงการวิจัยตองไมเริ่มดําเนินการกอน จนกวาจะไดรับการเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีในการจัดการสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ผูวิจัยอาจแกไข เพ่ิมเติม

โครงการวิจัยเปนครั้งคราว และเสนอขอรับการพิจารณาแบบเรงดวนโดยประธาน คสก. หรือ เขาพิจารณาในท่ี

ประชุมของคณะกรรมการฯ 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 เลือกการพิจารณาแบบเรงดวน หรือพิจารณา

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 พิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

 

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

4 พิจารณาในท่ีประชุม 

 

คณะกรรมการฯ 

5 พิจารณาตัดสิน 

 

คณะกรรมการฯ 

6 แจงผูวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

7 เก็บเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับเอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

5.1.1 ผูวิจัยเปนผูจัดเตรียมสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

5.1.2 เม่ือไดรับสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการตาม 

RMUTI - IACUC 07 การจัดการการยื่นโครงการวิจัย 

5.1.3 บันทึกของผูวิจัยท่ียื่นขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยควรแสดงสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมและ  

ใหเหตุผลการแกไขเพ่ิมเติม 

5.1.4 แบบคําขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (คกส. 11-01) ผูชวยเลขานุการ คกส. ตอง  

ตรวจสอบความสมบูรณและลายเซ็นผูวิจัยหลัก 

5.1.5 โครงการวิจัยและเอกสารประกอบควรมีโครงการวิจัยฉบับแกไขเพ่ิมเติมพรอม เอกสาร 

ประกอบ และสวนท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมในโครงการวิจัยใหทําตัวเอียงพรอม กับระบายสีเหลืองทับสวน

ท่ีแกไข 
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5.1.6 สงคําขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย และเอกสารประกอบใหผูชวยเลขานุการ คกส. 

5.2 การพิจารณาแบบเรงดวน 

5.2.1 หลังจากอานเรื่องแลว ผูชวยเลขานุการ คกส. กําหนดวาจะพิจารณาโดยกระบวนการ 

เรงดวน หรือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุม 

5.2.2 การแกไขเพ่ิมเติมเล็กนอยในโครงการวิจัย (minor changes) ใหเขากระบวนการ  

อนุมัติแบบเรงดวน (ดูใน RMUTI - IACUC 08) 

5.2.3 การแกไขเพ่ิมเติมท่ีเปนสาระสําคัญในโครงการวิจัย (major changes) (ดู OLAW) 

ทําใหผลการพิจารณาเดิมเปลี่ยนไป ดังนี้ 

5.2.3.1 เปลี่ยนวัตถุประสงค 

5.2.3.2 เปลี่ยนจาก non survival surgery เปน survival surgery  

5.2.3.3 เปลี่ยนแปลงวิธีการทดลองท่ีกอความทุกขทรมานตอสัตวเพ่ิมข้ึน  

5.2.3.4 เพ่ิมชนิดหรือจํานวนสัตวท่ีใช 

5.2.3.5 เปลี่ยนผูปฏิบัติตอสัตว 

5.2.3.6 เปลี่ยนยาสลบหรืองดยาระงับปวด 

5.2.3.7 เปลี่ยนวิธีการุณยฆาต 

5.2.3.8 เปลี่ยนระยะเวลา ความถ่ี หรือจํานวนครั้งของหัตถการท่ีทํากับสัตวให  

นําเขากระบวนการพิจารณาในท่ีประชุม 

5.3 อนุมัติแบบเรงดวน  ดู RMUTI - IACUC 08 

5.4 พิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม ดู RMUTI - IACUC 09 

5.5 พิจารณาตัดสิน 

 5.5.1 ทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม 

การทบทวนพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติม โดยประธาน คกส. หรือกรรมการท่ีประธาน 

คกส. มอบหมาย (กรณีพิจารณาโดยวิธีเรงดวน) หรือคณะกรรมการฯ (กรณีประชุม) ผลการ

ตัดสิน ดังนี้ 

5.5.1.1 เห็นชอบ  ถาคณะกรรมการฯ เห็นชอบสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย  

ผูชวยเลขานุการ คกส. เตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณาเพ่ือแจงผูวิจัยทราบ 

5.5.1.2 เห็นชอบหลังปรับปรุงสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ถาคณะกรรมการฯ  

ขอใหปรับปรุงแกไขเอกสารใด ๆ ในสวนเพ่ิมเติมแกไข โครงการวิจัย หรืออ่ืน ๆ ผู ช วย

เลขานุการ คกส. ทําบันทึกแจงผูวิจัยใหดําเนินการและสงกลับมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือ

พิจารณาอีกครั้ง 
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5.5.1.3 ยังไมพิจารณา เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม 

5.5.1.4 ไมเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย พรอมกับระบุเหตุผล แตให  

ดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยเดิมตอไปได ถาคณะกรรมการฯ ไมเห็นชอบสวนแกไข

เพ่ิมเติมโครงการวิจัย ประธาน คกส. ทําบันทึกแจงผูวิจัยทราบโดยเร็วพรอมระบุเหตุผล  

ในหนังสือดังกลาวตองมีขอความสวนทายวา “ทานสามารถอุทธรณผลการพิจารณาโดยยื่น

หนังสืออุทธรณตอประธานคณะกรรมการฯ พรอมเหตุผลท่ีขอทบทวนการพิจารณาผล

ตัดสิน” 

5.5.2 เตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณา ผูชวยเลขานุการ คกส. เตรียมหนังสือแจงผล  

การพิจารณา แลวเสนอประธาน คกส. เซ็นลงนาม และวันท่ี 

5.6 แจงผลการพิจารณาตอผูวิจัย 

ผูชวยเลขานุการ คกส. สงหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูวิจัยไมเกิน 7 วันทําการนับ  

จากวันประชุม 

5.7 เก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม ผูชวยเลขานุการ คกส.  เก็บรวบรวมเอกสารโครงรางการวิจัยท่ีสง  

เขามาใหม รวมเขาแฟมโครงการวิจัยเดิมท่ีไดรับการอนุมัติแลว นําเขาแฟมเก็บใสตูเอกสาร 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 11-01 แบบคําขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการจัดการพิจารณาตอเนื่องของโครงการวิจัย 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 
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2. ขอบเขต 74 

3. ความรับผิดชอบ 74 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 74 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 75 
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1. วัตถุประสงค 

แนวปฏิบัติบทนี้แสดงวิธีการจัดการการทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีไดรับเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ ไปแลววัตถุประสงคของการทบทวนตอเนื่องก็เพ่ือติดตามความกาวหนาของการศึกษาวิจัยเพ่ือการ

กํากับดูแลการใชสัตวทดลองอยางตอเนื่อง การทบทวนการวิจัยอยางตอเนื่องกระทําแบบเรงดวนไมได เวนแต

วา 1) การศึกษาวิจัยนั้นเขาขาย  หรือเคยไดรับการทบทวนพิจารณาครั้งแรกโดยกระบวนการเรงดวน หรือ 2) 

การศึกษาวิจัยดําเนินการไปถึงจุดหนึ่ง  คงเหลือแตกิจกรรมซ่ึงเขาขายรับการพิจารณาแบบเรงดวนได 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนตอเนื่องของโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัตวทดลองท่ีจะ

หมดกําหนดระยะเวลา (expiration date) ท่ีกําหนดในหนังสืออนุมัติใชสัตวท่ีออกใหกับหัวหนาโครงการวิจัย 

และตองการขยายเวลาศึกษาวิจัยตอ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูวิจัยท่ีประสงคจะขอขยายเวลาการศึกษาวิจัยตอตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตาม

รูปแบบในภาคผนวก (คกส. 12-01) คณะกรรมการฯ มีหนาท่ีทบทวนพิจารณา ความกาวหนาของการวิจัย การ

ดําเนินการเปนไปตามวิธีวิจัย และใชสัตวไมเกินจํานวนท่ีขอหรือมีปญหาอุปสรรคในการทดลอง 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับและจัดการรายงานความกาวหนาของการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 เตรียมวาระการประชุม ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 ทบทวนพิจารณาตอเนื่องของโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ 

4 การเก็บรายงานความกาวหนาของการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 

5 แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับและจัดการรายงานความกาวหนาของการวิจัย  เม่ือไดรับรายงานความกาวหนาของการวิจัย  

ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการดังนี้ 

5.1.1 ตรวจดูความครบถวนของเอกสาร ไดแก 

5.1.1.1 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตามแบบท่ีกําหนดบนเว็บไซต 

5.1.1.2 บันทึกขอความนําสง 

5.1.1.3 จํานวนชุดเอกสาร ถาไมครบตามท่ีตองการใหแจงผู วิจัยเพ่ือขอสําเนา

เพ่ิมเติม 

   5.1.1.4 เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

  5.1.2 เก็บตนฉบับไวในแฟมโครงการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

 5.2 เตรียมวาระการประชุม ดู RMUTI - IACUC 17 เก่ียวกับการเตรียมวาระการประชุม และสง

เอกสารใหกับกรรมการอยางนอย 1 สัปดาหกอนวันประชุม 

 5.3 การพิจารณาตอเนื่องของโครงการวิจัย 

  5.3.1 การพิจารณาตัดสิน 

5.3.1.1 กรรมการท่ีไดรับมอบหมายนําเสนอขอมูลในท่ีประชุม 

5.3.1.2 ประธาน คกส. นําเขาสูการอภิปราย 

5.3.1.3 ท่ีประชุมตัดสินโดยใชการเห็นพองตองกันเปนหลัก ผลการตัดสิน ดังนี้ 

(1) เห็นชอบใหดําเนินการวิจัยตอไปได 

(2) เห็นชอบใหดําเนินการวิจัยตอไปไดโดยมีเง่ือนไข 

(3) เห็นชอบหลังผูวิจัยปรับปรุงแกไขโครงการวิจัย 

(4) พักใบอนุมัติชั่วคราว (suspend approval) 

(5) ถอนใบอนุมัติ (terminate approval) 

5.3.2 การบันทึกผลการตัดสิน 

ผู ช วยเลขานุการ คกส. บันทึกผลการตัดสินไวในรายงานการประชุม (RMUTI - 

IACUC 21) 

5.3.3 เตรียมเอกสารแจงผลการตัดสิน 

ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาแกผู วิจัย แลวเสนอตอ 

ประธาน คกส. จากนั้นประธาน คกส. ลงนามในหนังสือแจงผลการตัดสิน ลงวันท่ี และ 

สงหนังสือรับรองถึงผูวิจัย 
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5.4 การเก็บรายงานความกาวหนาของการวิจัย 

รายงานความกาวหนาของการวิจัยท่ีผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ จัดเก็บไวเปนสวน

หนึ่งของโครงการวิจัยนั้นๆ 

5.5 แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย 

สงผลการพิจารณาท่ีประธาน คกส. ลงนามแลวไปใหผูวิจยัภายใน 10 วันทําการ 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 12-01 แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการพิจารณารายงานปดโครงการวิจัย 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการทบทวนพิจารณารายงานปดโครงการวิจัยของโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการทบทวนรายงานปดโครงการวิจัย ซ่ึงเปนขอกําหนดสําหรับผูวิจัย

ท่ีตองสงใหคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เม่ือปดโครงการวิจัย 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลท่ียื่นเสนอกอนสงใหคณะกรรมการฯ เพ่ือ

เตรียมเขาประชุม 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กอนการประชุมคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ระหวางการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ 

3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 กอนการประชุมคณะกรรมการฯ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. ดู RMUTI - IACUC 07 (การจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอ) ในการรับ

เรื่อง และตรวจสอบความครบถวน 

5.2 ระหวางการประชุมคณะกรรมการฯ 

5.2.1 กรรมการทบทวนพิจารณารายงานปดโครงการวิจัยในท่ีประชมุคณะกรรมการฯ 

5.2.2 ประธาน คกส. หรือผูท่ีประธาน คกส. มอบหมายนําอภิปรายในท่ีประชุม 

5.2.3 คณะกรรมการฯ ลงมตริบัทราบรายงานการปดการวิจัย หรือขอขอมูลเพ่ิมเติม         

จากผูวิจัย โดยเห็นพองตองกันเปนหลัก 
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5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บรายงานสรุปผลการวิจัยไวกับแฟมโครงการวิจัย 

5.3.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. บันทึกผลการพิจารณาในรายงานการประชุม 

5.3.3 ภายหลังการประชุมใหถือวาโครงการวิจัยปดลงแลว 

5.3.4 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงหนังสือตอบผูวิจัยวารับทราบการปดโครงการวิจัย 

5.3.5 ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดเก็บแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีปด และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ท้ังหมดแยกออกจากท่ีเก็บโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 13-01 แบบรายงานปดโครงการวิจัย 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปมาตรการกับการเบ่ียงเบน หรือฝาฝนโครงการวิจัย หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 83 

2. ขอบเขต 83 

3. ความรับผิดชอบ 83 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 83 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 84 

 5.1 การเบี่ยงเบน ฝาฝนโครงการวิจัย หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด  

 5.2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ  

 5.3 การแจงผูวิจัย  

 5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล  

6. ภาคผนวก 85 

 6.1 คกส. 14-01 แบบบันทึกการไมปฏิบัติตามขอกําหนด  

7. เอกสารอางอิง 85 
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มาตรการกับการเบ่ียงเบน หรือฝาฝนโครงการวิจัย 

หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
หนา 83 ของ 129 หนา 

 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการและเก็บบันทึกเม่ือผูวิจัยไมปฏิบัติตามกระบวนการท่ีเสนอไวใน

โครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ หรือไมปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เก่ียวกับการทํา

วิจัยในสัตวหรือไมตอบสนองตอคําขอรองของคณะกรรมการฯ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกโครงการวิจัยในสัตวท่ีไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนวา พบการเบี่ยงเบนหรือ ฝาฝนโครงการวิจัย  หรือการไมปฏิบัติตาม ขอกําหนด  

กรรมการฯ  ท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน  คกส.  มีหนาท่ีรวบรวมและบันทึกลงในแบบบันทึกรายการผูไม

ปฏิบัติตามขอกําหนด (คกส. 14-01) แลว ใหผู ชวยเลขานุการ คกส. นําเขาพิจารณาในท่ีประชุม ในกรณีท่ี

นักวิจัยรายงานการเบี่ยงเบนหรอืฝาฝนโครงการวิจัย ใหผูชวยเลขานุการ คกส. นําเขาพิจารณาในท่ีประชุม 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

 

 

 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 มีการเบี่ยงเบน ฝาฝนโครงการวิจัย  

หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

 

คณะกรรมการฯ 

2 คณะกรรมการฯ อภิปรายและตัดสิน คณะกรรมการฯ 

3 แจงผูวิจัย ประธาน คกส. และ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

4 เก็บเอกสารและติดตามผล ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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มาตรการกับการเบ่ียงเบน หรือฝาฝนโครงการวิจัย 

หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
หนา 84 ของ 129 หนา 

 
 
5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การเบี่ยงเบน ฝาฝนโครงการวิจัย หรอืไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

5.1.1. ผูชวยเลขานุการ  คกส. บรรจุปญหาการไมปฏิบัติตามโครงการวิจัย   และขอกําหนด    

รวมท้ังขอมูลประวัติของผูวิจัยลงในวาระการประชุม (agenda) ของการประชุมคณะกรรมการฯ 

5.1.2 ผูชวยเลขานุการ  คกส. เก็บรักษาแฟมท่ีระบุผูวิจัยท่ีพบวาไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ

ระเบียบขอบังคับระดับชาติ นานาชาติ หรือผูท่ีไมทําตามเง่ือนไขในการอนุมัติ  หรือไมสงขอมูลตามท่ี

คณะกรรมการฯ รองขอ 

5.1.3 คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิน และบันทึกไวในรายงานการประชุม 

5.2 การตัดสินของคณะกรรมการฯ แจงผูวิจัยเปนลายลักษณอักษร ท่ีคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 

5.2.1 รับทราบ 

5.2.2 ตักเตือน 

5.2.3 เพิกถอนหนังสืออนุมัติใชสัตวชั่วคราว 

5.2.4 เพิกถอนหนังสืออนุมัติใชสัตวอยางถาวร หรือ 

5.2.5 ปฏิเสธการพิจารณาโครงการวิจัยใหมท่ีจะสงเขามาในอนาคต 

5.3 การแจงผูวิจัย 

5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. บันทึกผลการตัดสินลงในรายงานการประชุม 

5.3.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. รางและพิมพบันทึกขอความแจงผูวิจัย 

5.3.3 ประธาน คกส. ลงนาม และ ลงวันท่ี ในบันทึกขอความ 

5.3.4 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัย 

5.3.5 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงสําเนาบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา ใหหนวยงานท่ี 

เก่ียวของ เชน คณบดีคณะท่ีผูวิจัยนั้นสังกัด 

  5.3.6 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงสําเนาบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาใหผูใหทุนวิจัย 

5.4 การเก็บเอกสารและการติดตามผล 

5.4.1 สําเนาจดหมายเก็บไวท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเก็บไวในแฟมผูวิจัยท่ีไมปฏิบัติตาม 

ขอกําหนด 1 ชุด และแนบกับโครงการวิจัยท่ีพบการเบี่ยงเบน  หรือ การฝาฝน หรือการไม

ปฏิบัติตามขอกําหนด 1 ชุด 

5.4.2 ติดตามผลการปฏิบัติของผูวิจัยในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
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มาตรการกับการเบ่ียงเบน หรือฝาฝนโครงการวิจัย 

หรือการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 
หนา 85 ของ 129 หนา 

 
 
6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 14-01 แบบบันทึกการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 จรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัยแหงชาติ 2542 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

7.2 ขอแนะนําสําหรับการดูแลและการใชสัตวทดลอง แปลจาก Guide for the care and use of 

laboratory animals 1996 National Research Council USA แปลโดย สพญ.มณทิพย เจตยะคามิน 
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

มาตรการจัดการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด หนา 86 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปมาตรการจัดการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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มาตรการจัดการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด หนา 87 ของ 129 หนา 

 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 88 

2. ขอบเขต 88 

3. ความรับผิดชอบ 88 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 88 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 89 

 5.1 การไดรับคําแนะนําใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  

 5.2 การพิจารณาและอภิปรายการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  

 5.3 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย  

 5.4 การเก็บเอกสาร  

6. ภาคผนวก 90 

 6.1 คกส. 15-01 แบบคําขอยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  

7. เอกสารอางอิง 90 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเป นแนวทางสําหรับคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการและจัดการยุติโครงการวิจัยก อนกําหนด  

โครงการวิจัยถือวายุติกอนกําหนดเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยอาจยุติโดยมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ  หรือโดยผูใหทุนวิจัย (Sponsor) หรือหนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยท่ีไดรับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและไดรับคําแนะนําใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ประธาน คกส. รับผิดชอบในการอนุมัติใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  เม่ือปรากฏขอมูลท่ีระบุหรือสงสัยวา

การดําเนินโครงการวิจัยนั้นตอไปอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องความถูกตองในการดําเนินงานของโครงการวิจัยท่ี

เก่ียวของกับสัตวทดลอง ผูชวยเลขานุการ คกส. รับผิดชอบการจัดการกระบวนการยุติโครงการวิจัย 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับคําแนะนําใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด ผูวิจัย และผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ทบทวนพิจารณาและอภิปรายคําขอยุติโครงการ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3 แจงหัวหนาโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 

4 เก็บรักษาเอกสาร ผูชวยเลขานุการ คกส. 

5 Inactivate เอกสารโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การไดรับคําแนะนําใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

5.1.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. รับเอกสารคําแนะนําจากกรรมการท่ีไดรับมอบหมายให  

ดําเนินการเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามกระบวนการท่ีเสนอไวในโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ ผูใหทุนวิจัย (Sponsor) หรือผูมีอํานาจทางกฎหมายท่ีจะยุติโครงการวิจัย 

5.1.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. ประสานกับหัวหนาโครงการวิจัยใหหยุดรับอาสาสมัคร  

จัดเตรียมและสงแบบรายงานเพ่ือยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด (คกส. 15-01) 

5.1.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. รับรายงานยุติโครงการวิจัยกอนกําหนดจากหัวหนา  

โครงการวิจัย 

5.1.4 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

5.1.5 ผูชวยเลขานุการ คกส. ลงรับเอกสาร 

5.2 การพิจารณาและอภิปรายการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

5.2.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. แจงใหประธาน คกส. ทราบถึงคําแนะนําใหยุติ 

5.2.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. นําเสนอเอกสารรายงานขอยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด  

ใหประธาน คกส. หลังจากไดรับรายงานภายใน 7 วันทําการ 

5.2.3 ประธาน คกส. เรียกประชุมนัดพิเศษโดยรีบดวน (emergency meeting) หรือ  

นัดปกติ แลวแตกรณี เพ่ืออภิปรายคําแนะนํา 

5.2.4 ท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติใหยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด ผลการพิจารณา  

ตองบันทึกไวในรายงานการประชุม 

5.2.5 ประธาน คกส. ลงนามและลงวันท่ีแบบคําขอยุติโครงการวิจัยในสวนแจง รับทราบและ 

เห็นชอบใหยุติโครงการวิจัย 

5.3 การแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย 

5.3.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. สําเนาแบบคําขอยุติโครงการวิจัยท่ีลงนามโดยประธาน คกส. 

5.3.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงใหหัวหนาโครงการวิจัย ภายใน 7 วันทําการ   

หากหัวหนาโครงการวิจัย ไมยอมรับคําสั่งใหยุติโครงการวิจัยสามารถบันทึกรองขอชี้แจงตอ 

ประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือขอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหม 

5.4 การเก็บเอกสาร 

ผูชวยเลขานุการ คกส. เก็บตนฉบับรายงานขอยุติโครงการวิจัยและคําขอทบทวนพิจารณาตอเนื่อง  

ไวกับแฟมโครงการวิจัยเรื่องนั้น และจัดเก็บไวในหองเก็บเอกสารโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดแลว 
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6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 15-01 แบบคําขอยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 

7.2 Australian code of practice for the care and use of animals for scientific purposes - 

7th edition, 2004. 
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ใบสรุปการตรวจเย่ียมสถานท่ีดําเนินการเล้ียงและใชสัตว 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 93 

2. ขอบเขต 93 

3. ความรับผิดชอบ 93 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 93 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 94 

 5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีจะตรวจเยี่ยม  

 5.2 กอนการตรวจเยี่ยม  

 5.3 ระหวางการตรวจเยี่ยม  

 5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม  

 5.5 รายงานผลการตรวจเยี่ยม  

6. ภาคผนวก 95 

 6.1 คกส. 16-01 Checklist of a Monitoring Visit  

7. เอกสารอางอิง 95 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงวิธีการวาควรตรวจเยี่ยมสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใชสัตวเม่ือใดและอยางไร และเพ่ือกํากับ

ดูแลวาการวิจัยเปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตว 

 

2. ขอบเขต 

วิธีการดําเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลสถาบันหรือสถานท่ีท่ี 

ดําเนินการวิจัย  ตามท่ีระบุไวในโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ห รื อ ก ร ร ม ก า ร ท่ี ไ ด รั บ

มอบหมายรับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินการ ณ  สถานท่ีท่ีดําเนินการวิจัยตามท่ีระบุไวในโครงการวิจัยท่ีไดรับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ในลักษณะท่ีทํา          

เปนประจํา (routine visit) หรือเม่ือเกิดเหตุการณท่ีจําเปนตองตรวจเยี่ยม (for cause visit) 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การคัดเลือกสถานท่ีท่ีจะตรวจเยี่ยม คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2 กระบวนการกอนการตรวจเยี่ยม กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

3 กระบวนการระหวางการตรวจเยี่ยม กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

4 กระบวนการภายหลังการตรวจเยี่ยม กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

5 รายงานผลการตรวจเยี่ยมตอท่ีประชุม คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

6 การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีจะตรวจเยี่ยม 

ผูชวยเลขานุการ คกส. รวบรวมขอมูลโครงการวิจัยท่ีกําลังยื่นขอหรือไดรับอนุมัติจากฐานขอมูลเพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการฯ ในท่ีประชุม คกส. พิจารณาคัดเลือกสถานท่ีท่ีจะตรวจเยี่ยมโดยอาศัยหลักเกณฑตอไป

นี้ 

5.1.1 จํานวนโครงการวิจัยท่ีผูวิจัยดําเนินการอยู ณ แหงนั้น 

5.1.2 ไมสงรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยบอยเกินเหตุ 

5.1.3 มีการใชสัตวประเภทท่ีตองดูแลเปนพิเศษ 

5.1.4 มีหัตถการหรือวิธีการพิเศษท่ีนาจะกอความทรมานแกสัตว 

5.2 กอนการตรวจเยี่ยม 

ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

5.2.1 ติดตอสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือแจงวาจะขอตรวจเยี่ยม และเลือกวันเวลา

ท่ีจะตรวจเยี่ยมดวยกัน 

5.2.2 จัดทําแผนการเดินทางไปสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว 

5.2.3 ทําบันทึกขอความแจงหัวหนาโครงการเพ่ือขอเขาตรวจเยี่ยม 

5.2.4 ทําบันทึกขอความแจงคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมายเขาตรวจเยี่ยม 

5.3 ระหวางการตรวจเยี่ยม 

ผูชวยเลขานุการ คกส. แจกจายแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแลการวิจัย (คกส.01-016) ให

แกคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใชในการตรวจเยี่ยม และดําเนินการดังนี้ 

5.3.1  คณะกรรมการฯ ทบทวนเอกสารโครงการวิจัยในเรื่องการวิจัยและสถานท่ี 

5.3.2  คณะกรรมการฯ จดบันทึกขอสังเกตตามเหมาะสม 

5.3.3  ผูชวยเลขานุการ คกส. สําเนาเอกสารบางสวนแลวแจกจายใหคณะกรรมการท่ี  

ไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเอกสารในแฟมท่ีสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใช

สัตวเก็บไว 

5.3.4  คณะกรรมการฯ ขอดูหองปฏิบัติการและสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีทําวิจัย 

5.3.5  คณะกรรมการฯ ขอเขาดูการทดลอง 

5.3.6  ผูนําคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายนําเสนอรายงานการตรวจเยี่ยมและขอคิดเห็นให

หัวหนาโครงการรับทราบ เพ่ือเปนการใหขอมูลยอนกลับทันที (feed back) 

5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม 

5.4.1 คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายในการตรวจเยี่ยม เขียนรายงานการตรวจเยี่ยมและ  
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ขอคิดเหน็ในแบบรายงานการตรวจเยี่ยม (ผนวก1) ใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห แลวนําสง 

เจาหนาท่ีสํานักงานฯ เพ่ือเก็บรวมรวบขอมูลนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.4.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. สงสําเนารายงาน 1 ฉบับ เขาแฟม “ตรวจเยี่ยม” และอีก  

1 ฉบับ สงไปยังสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว และเก็บรักษาตนฉบับไวในแฟมโครงการวิจัย      

ท่ีเขาตรวจเยี่ยม 

5.5 รายงานผลการตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รวมกันกําหนดวัน เวลา

นําเสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ และในวันประชุมผูนํา คณะกรรมการท่ี

ไดรับมอบหมายใหเขาตรวจเยี่ยมนําเสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมในท่ีประชุม 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 16-01 Checklist of a Monitoring Visit 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3 : Use of Animals in Research and Training, 2004) 
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ใบสรุปการเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 17/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

การดําเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
หนา 97 ของ 129 หนา 

 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 98 

2. ขอบเขต 98 

3. ความรับผิดชอบ 98 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 99 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 99 

 5.1 การดําเนินการกอนการประชุม  

 5.2 ระหวางการประชุม  

 5.3 ภายหลังการประชุม  

 5.4 การรับรองรายงานการประชุม และหนังสือแจงผลการพิจารณา  

6. ภาคผนวก 103 

 6.1 คกส. 17-01 แมแบบระเบียบวาระการประชุม  

 6.2 คกส. 17-02 แมแบบบันทึกรายงานการประชุม  

7. เอกสารอางอิง 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 17/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

การดําเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
หนา 98 ของ 129 หนา 

 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงกระบวนการบริหารจัดการและแนวทางการเตรียมระเบียบวาระการประชุม (Meeting 

agenda) รายงานการประชมุ (Minutes) หนังสือเชิญประชุมของการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเตรียม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ สําหรับการประชุมตามปกติซ่ึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ กอนการ

ประชุม ระหวางการประชุม และหลังการประชุม 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมประสานงานใหขอมูลบันทึกและ

ดูแลความเรียบรอยระหวางการประชุมบันทึกและเขียนรายงานการประชุมหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จ

สิน้ประธาน คกส. เปนผูตรวจทานและนําเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กอนการประชุม 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ระหวางการประชุม 

 

คณะกรรมการฯ 

3 พิจารณาตัดสิน 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

4 ภายหลังการประชุม 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

5 เตรียมรายงานการประชุม เอกสารรับรอง

และหนังสือแจงผลการพิจารณา 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

6 รับรองรายงานการประชมุ เอกสารรับรอง

และหนังสือแจงผลการพิจารณา 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

7 สงรายงานการประชุม เอกสารรับรอง และ

หนังสือแจงผลการพิจารณา 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1.1 นัดวันประชุมและจัดเตรียมสถานท่ี 

5.1.1.1 จัดใหมีการทบทวนพิจารณาใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วไดโดยจัดเขาทบทวนพิจารณาใน 

การประชุมครั้งตอไป หรือ ภายใน 4 สัปดาหหลังไดรับแบบยื่นขอ 

5.1.1.2 จัดการประชุมนัดพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับโครงการวิจัยจํานวนลน 

5.1.1.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. สอบถามคณะกรรมการฯ วันและเวลาท่ีสะดวกในการประชุม  

หรือดําเนินการประชุมตามรอบวาระท่ีไดกําหนดไว 

5.1.1.4 เลือกวันประชุมท่ีคณะกรรมการสามารถเขารวมประชุมไดจํานวนมากท่ีสุดและครบ 

องคประชุม (ดู RMUTI - IACUC 03) 

5.1.1.5 ผูชวยเลขานุการ คกส. จองหองประชุมในวันและเวลาท่ีกําหนดไว 

5.1.1.6 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบวาเครื่องมือ อุปกรณท่ีตองใชมีครบและใชงานได 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 17/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

การดําเนินการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
หนา 100 ของ 129 หนา 

 
 

5.1.2 เตรียมระเบียบวาระการประชมุ 

5.1.2.1 เตรียมระเบียบวาระการประชมุ โดยใชแมแบบในภาคผนวก 1 (คกส. 17-01) 

5.1.2.2 บรรจุโครงการวิจัยเขาประชุมตามลําดับวันท่ีไดรับเรื่อง 

5.1.2.3 บรรจุโครงการวิจัยท่ีอุทธรณกอนโครงการอ่ืน ๆ 

5.1.2.4 เตรียมจดหมายเชิญคณะกรรมการ และผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูรับเชิญ (ถามี) 

5.1.3 ผูนําเสนอโครงการวิจัย 

ผูชวยเลขานุการ คกส. แจงชื่อกรรมการ 3 คน ท่ีพิจารณาแตละโครงการวิจัยใหม ใหเปนผูสรุปและ

นําเสนอในท่ีประชุม โดยใหความสําคัญตอความเชี่ยวชาญของกรรมการกับสาขาของโครงการวิจัยท่ีนําเขา

ประชุมเปนลําดับแรก 

5.1.4 เตรียมเอกสารใหครบถวน ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการดังนี้ 

5.1.4.1 เตรียมเอกสารประกอบการประชุมใหครบถวนตามวาระการประชุม และ สําเนาเทา 

จํานวนคณะกรรมการฯ และผูเขารวมประชุมท่ีคณะกรรมการ เสนอใหเขารวมการประชุมในรอบวาระ

นั้นๆ 

5.1.4.2 จัดเรียงเปนชุดแลวจัดใสซองเอกสารพรอมดวยวาระการประชุม หนังสือเชิญ 

ประชุมปดผนึก 

5.1.4.3 เตรียมเอกสารบันทึกการประชุมตามแมแบบในภาคผนวก 2 (คกส. 17-02) 

สําหรับบันทึกกอนเริ่มประชุม 

5.1.5 สงเอกสารโครงการวิจัย ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการดังนี้ 

5.1.5.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตองคํานึงวิธีรักษาความลับของเอกสารในการเตรียมและ 

จัดสงเอกสาร 

5.1.5.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดสงชุดเอกสารท่ีเตรียมแลวสงใหกรรมการและผูอาน      

ทบทวนลวงหนา อยางนอย 7 วันทําการ 

5.1.5.3 จัดเก็บหนังสือเชิญประชุมไวในแฟม “การประชุมและเอกสารสําคัญ” 

5.2 ระหวางการประชุม 

5.2.1 คณะกรรมการฯ อาจอนุญาตใหผูวิจัย ผูจัดการโครงการวิจัย ผูสนับสนุนการวิจัย ฯลฯ  

เขารวมการประชุมในวาระท่ีเก่ียวของ 

5.2.2 ประธาน คกส. อาจใชดุลยพินิจในการอนุญาตแขกรับเชิญเขาสังเกตการณการประชุม  

เชน ผูศึกษาดูงาน นักศึกษา ฯลฯ และตองเซ็นขอตกลงรักษาความลับ (คกส. 04-02) 

5.2.3 ประธาน คกส. อาจแจงกติกาในการประชุมแกกรรมการ และผูเขารวมประชุม  
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โดยเฉพาะการท่ีผู มีความขัดแยงทางผลประโยชนต องออกจากท่ีประชุมขณะพิจารณาตัดสิน 

โครงการวิจัย 

5.2.4 ประธาน คกส. ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม เวนแตมีความจําเปน      

ท่ีประธานตองสลับวาระ 

5.2.5 วาระพิจารณาขอเสนอโครงการเริ่มโดยใหกรรมการผูพิจารณาขอเสนอโครงการคน  

แรกเสนอสรุปโครงการวิจัยโดยยอและขอคิดเห็นทางวิชาการและจรรยาบรรณการใชสัตวโดยวาจา 

ตามดวยคนอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาขอเสนอโครงการนั้น ใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

5.2.6 กรรมการรวมแสดงความคิดเห็นหลังการนําเสนอ 

5.2.7 ผูชวยเลขานุการ คกส. บันทึกการอภิปรายและผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ   

ในแตละวาระ ลงในแบบบันทึกรายงานการประชุม (คกส. 17-02) 

5.2.8 ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ เชิญผูวิจัยเขานําเสนอในท่ีประชุม ใหนําเสนอโครงการวิจัย 

โดยยอและชี้แจงขอคําถามท่ีกรรมการยกข้ึนมา 

5.2.9 ประธาน คกส. หรือกรรมการผู ท่ีประชุมอาจโทรศัพทติดตอผู วิจัยเพ่ือขอขอมูล 

ประกอบการตัดสินใจไดในระหวางการประชุม 

5.3 พิจารณาตัดสิน 

5.3.1 เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน เฉพาะกรรมการท่ีเปนอิสระจากคณะผู 

วิจัยและผูสนับสนนุการวิจัยเทานั้นท่ีสามารถพิจารณาตัดสิน 

5.3.2 การตัดสินกระทําไดตอเม่ือกรรมการ/ผูเสนอโครงการ/ผูสังเกตการณท่ีมีความ     

ขัดแยงทางผลประโยชนออกหองประชุมไปแลว 

5.3.3 ประธาน คกส. ตองนับจํานวนกรรมการ และองคประกอบวาครบองคประชุม หรือไม 

จึงสามารถดําเนินการตอ คือ จํานวนผูเขารวมประชุมตองมีมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ

ท้ังหมด 

5.3.4 ประธาน คกส. สรุปคําตัดสินและขอเสนอแนะ 

5.3.5 ผลการตัดสินยอมรับเม่ือไมมีกรรมการคนใดเห็นแยง 

5.4 ภายหลังการประชุม 

5.4.1 จัดเตรียมรายงานการประชุม 

5.4.1.1 เขียนสรุปการอภิปรายและผลการพิจารณาใหกระชับและอานงาย ใหแนใจ 

วาครอบคลุมหัวขอครบถวนในแตละสวน พรอมท้ังตรวจสอบ คําสะกด ไวยากรณ และบริบท

ของรายงานการประชุม และจะตองทําใหเสร็จสิ้นใน 2 สัปดาหหลังการประชุมเสร็จสิ้น 
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5.4.1.2 เสนอคณะกรรมการฯ โดยการแจงเวียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

ตรวจทาน 

5.4.1.3 แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวจัดเก็บเขาแฟม “การ  

ประชุมและเอกสารสําคัญ” เพ่ือรอเขาท่ีประชุมพิจารณารับรองในรอบการประชุมตอไป 

5.4.1.4 รายละเอียดของแตละโครงการวิจัยท่ีพิจารณาเปนครั้งแรก 

(1) ชื่อโครงการวิจัย 

(2) ชื่อผูสนับสนุนการวิจัย 

(3) รหัส วันท่ี ฉบับท่ี ของโครงการวิจัย (ถามี) (4) ชื่อผูวิจัย 

(4) ชื่อกรรมการ ท่ีนําเสนอสรุปโครงการวิจัย 

(5) ประเด็นอภิปรายตามท่ีประธานเห็นเหมาะสม 

(6) คําตัดสินของคณะกรรมการฯ 

5.4.1.5 รายละเอียดของสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(1) ชื่อโครงการวิจัย 

(2) ชื่อผูสนับสนุนการวิจัย 

(3) รหัส วันท่ี ฉบับท่ี ของโครงการวิจัย (ถามี) (4) ชื่อผูวิจัย 

(4) ชื่อกรรมการ ท่ีนําเสนอ สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

(5) ประเด็นอภิปราย 

(6) คําตัดสินของคณะกรรมการฯ 

5.4.1.6 รายละเอียดของรายงานความกาวหนา 

(1) ชื่อโครงการวิจัย 

(2) รหัสโครงการวิจัย (ถามี) 

(3) ชื่อผูวิจัย 

(4) คําตัดสินของคณะกรรมการฯ 

5.4.1.7 รายละเอียดของการขอยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 

(1) ชื่อผูสนับสนุนการวิจัย 

(2) รหัสโครงการวิจัย (ถามี) 

(3) ชื่อผูวิจัย และเหตุผลการยุติโครงการ 

(4) คําตัดสินของคณะกรรมการฯ 
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5.4.2 เตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณา 

ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการจัดเตรียมหนังสือแจงผลการพิจารณา ประกอบดวย 

หัวขอเหลานี้เปนอยางนอย 

5.4.2.1  เลขท่ีบันทึกนําสง 

5.4.2.2  ชื่อผูสนับสนุนการวิจัย หรือผูใหทุนสนับสนุน 

5.4.2.3  ชื่อโครงการวิจัย (และรหัส ถามี) 

5.4.2.4  ชื่อผูวิจัย 

5.4.2.5  คําตัดสินของคณะกรรมการฯ  (ในกรณีท่ีขอใหแกไขเอกสารโครงการวิจัย 

ใหระบุประเด็นท่ีตองแกไขใหชัดเจน) 

5.5 การรับรองรายงานการประชุม และหนังสือแจงผลการพิจารณา 

5.5.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจสอบความสมบูรณของรายงานการประชุม 

5.5.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. เสนอประธาน คกส. ลงนามและลงวันท่ีในรายงานการประชุม 

และหนังสือแจงผลการพิจารณา และเอกสารรับรอง 

5.5.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. เสนออธิการบดีลงนามและลงวันท่ีในเอกสารรับรอง 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 17-01 แมแบบระเบียบวาระการประชุม 

6.2 คกส. 17-02 แมแบบบันทึกรายงานการประชุม 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for MedicalResearch. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปการประชุมนัดพิเศษ 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 106 

2. ขอบเขต 106 

3. ความรับผิดชอบ 106 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 106 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 106 

 5.1 กอนการประชุมคณะกรรมการ  

 5.2 ระหวางการประชุมคณะกรรมการ  

 5.3 ภายหลังการประชุมคระกรรมการ  

6. ภาคผนวก 107 

7. เอกสารอางอิง 107 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงกระบวนการบริหารจัดการสําหรับการประชุมนัดพิเศษ และเพ่ือใหแนวทางการทบทวน 

พิจารณา และเห็นชอบในเรื่องตางๆ โดยการประชุมนัดพิเศษ 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการประชุมนัดพิเศษ จัดข้ึนเพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีตองการการ

พิจารณาโดยคณะกรรมฯ การนอกเหนือจากการประชุมตามกําหนดปกติ เชน เรื่องรองเรียน เรื่องการ          

ฝาฝนโครงการวิจัย เปนตน หรือกรณีท่ีมีโครงการวิจัยใหมท่ีจําเปนตองพิจารณา ภายในกําหนดเวลาเปนการ  

เรงดวน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ประธาน คกส. อาจเรียกประชุมนัดพิเศษตามความเหมาะสม 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 กอนการประชมุคณะกรรมการฯ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ระหวางการประชมุคณะกรรมการฯ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 กอนการประชุมคณะกรรมการ การประชุมนัดพิเศษจะกระทําในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

ไดแก 

5.1.1 มีประเด็นเรงดวนซ่ึงถาปลอยไวมีผลกระทบตอประโยชนของชุมชนหรือเศรษฐกิจของ

ชาติ ฯลฯ 

  5.1.2 เรื่องท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  5.1.3 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประธาน คกส. 

  5.1.4 แจงใหกรรมการ และผูรับเชิญเขาประชุมทราบถึงการเรียกประชุมนัดพิเศษ 
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  5.1.5 จํานวนกรรมการ และองคประกอบข้ันต่ําเปนไปเหมือนการประชุมนัดปกติ 

 5.1.6 ผูชวยเลขานุการ คกส. จัดสงสําเนาเอกสารท่ีจะนําเขาพิจารณาใหกรรมการท่ีจะเขา

รวมประชุมและแนบเอกสารระเบียบวาระการประชุม 

 5.2 ระหวางการประชุมคณะกรรมการฯ 

กอนเริ่มการประชุม ประธานนับองคประชุม และดําเนินการตามปฏิบัติตามวิธีดําเนินการ  

มาตรฐานในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.3 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ 

การประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

6. ภาคผนวก 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 

(CIOMS), 1985 

7.2 South คกส.rican Research Council. Guidelines on Ethics for Medical Research. Book 

3: Use of Animals in Research and Training, 2004. 
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ใบสรุปบันทึกการติดตอส่ือสาร 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 110 

2. ขอบเขต 110 

3. ความรับผิดชอบ 110 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 110 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 110 

 5.1 วิธีการบันทึกการติดตอสื่อสาร  

 5.2 การเก็บบันทึกการติดตอสื่อสาร  

6. ภาคผนวก 111 

 คกส. 19-01 แบบบันทึกการติดตอสื่อสาร  

7. เอกสารอางอิง 111 
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บันทึกการติดตอสื่อสาร หนา 110 ของ 129 หนา 

 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของมีหลักฐานแสดง 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการติดตอสื่อสารประเภทการติดตอทางโทรศัพท เอกสาร แฟกซ 

และอีเมล ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยท่ีขอรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. รับผิดชอบกรอกแบบบันทึกการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท หรือการติดตอสื่อ

สารระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการศึกษาวิจัย 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 วิธีบันทึกการติดตอสื่อสาร 

วิธีบันทึกการติดตอสื่อสารอาจทําไดหลายวิธี ไดแก การเขียนดวยลายมือ หรือพิมพดวย คอมพิวเตอร 

ใบบันทึกการติดตอสื่อสาร (คกส. 19-01) ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

5.1.1 ขอมูลเก่ียวของกับโครงการวิจัย ไดแก รหัสโครงการวิจัย ผูวิจัย ผูใหทุนวิจัย เปนตน 

5.1.2 ชื่อผูท่ีติดตอดวย พรอมท้ังท่ีอยู เบอรโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

5.1.3 สรุปขอมูลท่ีสื่อสาร 

5.1.4 แผนการติดตามผล (ถามี) 

5.1.5 ลงนามผูบันทึกการติดตอสื่อสาร 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 วิธีบันทึกการติดตอสื่อสาร ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ขอความในบันทึก ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 การเก็บบันทึก ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

บันทึกการติดตอสื่อสาร หนา 111 ของ 129 หนา 

 
 

5.1.6 ใชบันทึก 1 แผน ตอ 1 โครงการ 

5.2 การเก็บบันทึกการติดตอสื่อสาร 

เม่ือบันทึกการติดตอสื่อสารแลว บันทึกการติดตอทางโทรศัพท เอกสารแฟกซ อีเมล บันทึกขอความ 

เก็บไวกับแฟมโครงการวิจัยนั้นๆ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัยนําแผนบันทึกนั้นเก็บไวกับโครงการวิจัยเรื่องนั้น ๆ 

แลวเก็บรักษาไวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

6. ภาคผนวก 

คกส. 19-01 แบบบันทึกการติดตอสื่อสาร 

 

7. เอกสารอางอิง 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 20/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู หนา 112 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปการเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 114 

2. ขอบเขต 114 

3. ความรับผิดชอบ 114 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 114 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 114 

 5.1 การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย  

 5.2 การดูแลรักษาแฟมเอกสารโครงการวิจัย  

6. ภาคผนวก 115 

7. เอกสารอางอิง 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 20/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู หนา 114 ของ 129 หนา 

 
 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเป นแนวทางในการเก็บรักษาเอกสารท่ี เก่ียวข องกับโครงการวิจัยท่ีได รับการอนุ มัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และโครงการวิจัยกําลังดําเนินการอยู 

ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการคนหา และคงไวซ่ึงการรักษาความลับของขอมูล 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของทุกโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีบริหารจัดการในการเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการคนหา และคงไวซ่ึงการรักษาความลับของขอมูล 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 ดูแลรักษาแฟมเอกสารโครงการวิจัย 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

5.1.1 รวบรวมตนฉบับเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย ประทับเครื่องหมาย 

“ผานการพิจารณาแลว”  ทุกหนา เขาแฟม 

5.1.2 แฟมโครงการวิจัย คือแฟมท่ีมีการรวบรวมเอกสารตอไปนี ้

 5.1.2.1 ขอเสนอโครงการวิจัยและเอกสารประกอบ ฉบับท่ีอนุมัติ 

 5.1.2.2 เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 5.1.2.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

 5.1.2.4 เอกสารขอขยายเวลา 

 5.1.2.5 เอกสารแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
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5.1.3 ทําสันแฟ มเอกสารโครงการวิจัย ประกอบด วย รหัสโครงการวิจัยและป ท่ีส ง            

เขาพิจารณา 

5.2 การดูแลรักษาแฟมเอกสารโครงการวิจัย 

เก็บรักษาแฟมในท่ีท่ีเขาถึงงายและปลอดภัย และจํากัดผูเขาถึงจนกวารายงานปดโครงการวิจัยจะได

รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และสงโครงการวิจัย

ท่ีเสร็จสิ้นเก็บในตูเก็บแฟมท่ีสิ้นสุดการดําเนินโครงการเรียบรอยแลว 

 

6. ภาคผนวก 

 

7. เอกสารอางอิง 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 21/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเก็บและการคนเอกสาร หนา 116 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปการเก็บและการคนเอกสาร 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเก็บและการคนเอกสาร หนา 117 ของ 129 หนา 

 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 118 

2. ขอบเขต 118 

3. ความรับผิดชอบ 118 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 118 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 118 

 5.1 ภายหลังจากไดรับรายงานสิ้นสุดโครงการ  

 5.2 การจัดเก็บรักษาเอกสารเชิงบริหารจัดการ  

 5.3 การคนเอกสารโครงการวิจัย  

6. ภาคผนวก 119 

 6.1 คกส. 21-01 แบบคําขอคนแฟมเอกสาร  

 6.2 คกส. 21-02 ใบบันทึกการขอคนเอกสารคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

7. เอกสารอางอิง 119 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในเก็บรักษาแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ และ

เสร็จสิ้นการวิจัยแลว และเอกสารเชิงบริหารจัดการใหปลอดภัยแตยังคงเปดใหผูตรวจสอบและผูตรวจเยี่ยม   

เขาถึงได 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดเก็บแฟมโครงการวิจัยและเอกสารเชิงบริหาร จัดการไว 5 ป 

หลังเสร็จสิ้นการวิจัย เพ่ือวาผูตรวจสอบและผูตรวจตราสามารถขอดูได การขอสําเนา โดยผูมีอํานาจตาม

กฎหมายสามารถอนุญาตไดเม่ือจําเปน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีบริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และคนหาแฟมเอกสาร โครงการวิจัย 

และเอกสารเชิงบริหารจัดการท่ีเก่ียวของ 

 

4.ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 หลังจากไดรับรายงานสิ้นสุดโครงการ 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

2 การจัดเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 

เชิงบริหาร 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

3 คนแฟมเอกสาร 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 5.1 ภายหลังจากไดรับรายงานสิ้นสุดโครงการ 

ภายหลังจากไดรับรายงานสิ้นสุดโครงการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรทบทวนพิจารณารายงาน ผู ชวยเลขานุการ คกส. ควรนําแฟมโครงการวิจัยออกจากสวนเก็บ     

แฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยูตรวจสอบวาเรียงกันอยางเปนลําดับ เหมาะสม แลวนําเก็บไวบน

หิ้งท่ีกําหนดไวสําหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดแลว ท้ังนี้ ในแตละปใหผูชวยเลขานุการ คกส. ตรวจวันหมดอายุใบ
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การเก็บและการคนเอกสาร หนา 119 ของ 129 หนา 

 
 
อนุมัติการใชสัตว หากเกินใหถือวาโครงการวิจัยสิ้นสุดโดยปริยาย และใหดําเนินการตามขางตนหรือติดตอขอ

ทราบสถานะของโครงการวิจัยจากหัวหนาโครงการวิจัย 

5.2 การจัดเก็บรักษาเอกสารเชิงบริหารจัดการ 

5.2.1 รายงานการประชุมใหผู ช วยเลขานุการ คกส. เก็บไวในแฟม เรียงตามลําดับวันท่ี 

ประชุม จัดเก็บไวบนหิ้งท่ีเหมาะสม เปนเวลาอยางนอย 5 ป 

5.2.2 เอกสารตนฉบับวิธีดําเนินการมาตรฐาน รวมถึงบันทึกประวัติการแกไข จัดเก็บไวในตู

เอกสารในสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

5.3 การคนเอกสารโครงการวิจัย 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ควรตระหนักวาเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการวิจัยในสัตวทดลองเปนเอกสารท่ีตองรักษาความลับ ดังนั้น การขอคนเอกสารโดย

บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการฯ ตองกรอกใบคําขอเปนลายลักษณอักษรและไดรับการลงนามเห็นชอบจาก

ประธาน คกส. ระบุวันท่ีท่ีอนุมัติ (คกส. 21-01) ผูขอคนเอกสารตองลงนามในใบบันทึก (คกส. 21-02) พรอม

ท้ังลงวันท่ีคนเม่ือสิ้นสุดการขอดูใหนําแฟมเอกสารกลับเขาท่ีเดิมพรอมท้ังลงนามผูเก็บคืนเอกสารพรอมท้ังวันท่ี    

รับคืน 

 

6. ภาคผนวก 

 6.1 คกส. 21-01 แบบคําขอคนแฟมเอกสาร 

 6.2 คกส. 21-02 ใบบนัทึกการขอคนเอกสารคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

 

7. เอกสารอางอิง 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 22/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร หนา 120 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปการธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร หนา 121 ของ 129 หนา 

 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 122 

2. ขอบเขต 122 

3. ความรับผิดชอบ 122 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 122 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 122 

 5.1 การเขาถึงเอกสาร  

 5.2 การจัดแบงประเภทของเอกสารท่ีตองรักษาความลับ  

 5.3 การทําสําเนาเอกสารท่ีตองรักษาความลับ  

 5.4 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร  

6. ภาคผนวก 124 

 6.1 คกส. 22-01 สมุดบันทึกคําขอสําเนาเอกสาร  

 6.2 คกส. 22-02 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารตนฉบับ  

7. เอกสารอางอิง 124 
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร หนา 122 ของ 129 หนา 

 
 
1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการกับเอกสารตนฉบับและเอกสารสําเนาเพ่ือปกปองความลับของเอกสาร 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานจะครอบคลุมถึงการจัดการกับเอกสาร การแจกจาย การเก็บรักษาเอกสาร     

ตางๆ ไดแก โครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

จดหมายถึงผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจสอบ และสาธารณชน เปนตน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

การรักษาความลับของโครงการวิจัย เอกสารของคณะกรรมการฯ จดหมายถึงผูทรงคุณวุฒิผูตรวจสอบ

เปนสิ่งท่ีตองกระทํา กรรมการทุกคนตองลงนามขอตกลงรักษาความลับ หากผูท่ีไมเปนคณะกรรมการฯ ตอง

การสําเนาเอกสารดังกลาว ประธาน คกส. เปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เขาถึงเอกสาร 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2 จัดแบงประเภทของเอกสาร 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3 ทําสําเนาเอกสาร 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

4 บันทึกการทําสําเนาเอกสาร 

 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 เขาถึงเอกสารคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตองอาน   

เขาใจ และยอมรับในขอปฏิบัติตอไปนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

5.1.1.1 ลงนามในขอตกลงรักษาความลับกอนเริ่มการปฏิบัติงานตามแบบ คกส. 04-01 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 22/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร หนา 123 ของ 129 หนา 

 
 

5.1.1.2 สามารถเขาถึงเอกสารทุกชนิดของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและ

พัฒนา 

5.1.1.3 สามารถขอตนฉบับและฉบับสําเนาของเอกสาร ของสํานักงานฯ ไปใชเพ่ือ 

งานของคณะกรรมการฯ 

5.1.2 ผูชวยเลขานุการ คกส. ปฏิบัติดังนี้ 

5.1.2.1 ผูชวยเลขานุการ คกส. เปนบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัย

และพัฒนา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร 

5.1.2.2 ลงนามในขอตกลงรักษาความลับกอนเริ่มการปฏิบัติงานตามแบบ คกส. 04-01 

5.2  การจัดแบงประเภทของเอกสารท่ีต องรักษาความลับ เอกสารท่ีต องรักษาความลับแบ ง          

ออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

5.2.1 เอกสารโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

5.2.2 เอกสารของคณะกรรมการฯ ไดแก รายงานประชุม ผลการพิจารณาตัดสิน หรือ 

คําแนะนําของคณะกรรมการฯ เปนตน 

5.2.3 จดหมายและเอกสารติดตอ ไดแก จดหมายของคณะกรรมการฯ ท่ีติดตอกับผูวิจัย ผูให

ทุนวิจัย อาสาสมัคร ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบ เปนตน 

5.3 การทําสําเนาเอกสารท่ีตองรักษาความลับ 

5.3.1 ผูมีสิทธิขอทําสําเนาเอกสาร  ประกอบดวย 

5.3.1.1 กรรมการฯ 

5.3.1.2 บุคคลอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการอยางเปนลายลักษณอักษร 

5.3.1.3 ผูชวยเลขานุการ คกส. เทานั้นท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูทําสําเนาเอกสาร 

5.3.2 สมุดบันทึกการทําสําเนาเอกสาร ดําเนินการดังนี้ 

5.3.2.1 สมุดบันทึก (ภาคผนวก 1 แบบฟอรม คกส. 22-01) ตองเก็บไวท่ีสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

5.3.2.2 สมุดบันทึกควรประกอบดวยชื่อและลายเซ็นของผูขอสําเนาเอกสาร ลายเซ็น

ผูทําสําเนาเอกสาร จํานวนสําเนาเอกสาร และวันท่ีท่ีทําสําเนาเอกสาร 

5.3.3 การขอสําเนาเอกสารโดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชกรรมการ 

ผูขอตองลงนามในขอตกลงรักษาความลับ (คกส. 04-03) สมุดบันทึกคําขอสําเนา เอกสาร 

(คกส. 22-01) และเม่ือรับสําเนาเอกสารท่ีเจาหนาท่ีทําใหแลวตองลงนามในแบบบันทึกการทําสําเนา

เอกสารตนฉบับ (คกส. 22-02) 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 22/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร หนา 124 ของ 129 หนา 

 
 

5.4 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสาร 

5.4.1 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารตนฉบับ (คกส. 22-02) ตองเก็บไวกับเอกสารตนฉบับ 

5.4.2 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารไมใชเอกสารท่ีตองรักษาความลับ และสามารถขอดูได

แตเปนเอกสารท่ีตองเก็บรักษา 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 22-01 สมุดบันทึกคําขอสําเนาเอกสารของคณะกรรมการฯ 

6.2 คกส. 22-02 แบบบันทึกการทําสําเนาจากเอกสารตนฉบับ 

 

7. เอกสารอางอิง 



 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว RMUTI – IACUC 23/01.0 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การตรวจสอบและการตรวจตรา หนา 125 ของ 129 หนา 

 
 

ใบสรุปการตรวจสอบและการตรวจตรา 

 ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2562  

เตรียมโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
6 มีนาคม 2562 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

วันท่ี 
25 มิถุนายน 2562 

 

อนุมัติโดย 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน   ลิ้มไขแสง 

 

ตําแหนง อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

วันท่ีอนุมัติ 
28 สิงหาคม 2562 

 

การแกไข -  

เหตุผลท่ีแกไข -  
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เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มใช 2 กันยายน 2562 

การตรวจสอบและการตรวจตรา หนา 126 ของ 129 หนา 

 
 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 127 

2. ขอบเขต 127 

3. ความรับผิดชอบ 127 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 127 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ 128 

 5.1 รับแจงการขอตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

 5.2 เตรียมรับการตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

 5.3 ระหวางการตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

 5.4 การสรุปผลการตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

 5.5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

6. ภาคผนวก 129 

 6.1 คกส. 23-01 รายการสําหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ ตรวจตรา  

7. เอกสารอางอิง 129 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและตรวจตราการทํางานของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมการเตรียมตัวเพ่ือรับการตรวจสอบและตรวจตราการทํางานของ

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตองปฏิบัติงานตามแนวทางท่ี

ระบุในวิธีดําเนินการมาตรฐานบทนี้ และเตรียมพรอมในการเตรียมเอกสารและตอบคําถามระหวางการประเมิน 

ตรวจสอบ หรือตรวจตราของผูมาตรวจสอบ/ตรวจตรา และแขกรับเชิญ 

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ไดรับแจงการขอตรวจสอบ/ ตรวจตรา 

 

ประธาน คกส. 

2. เตรียมรับการตรวจสอบ/ ตรวจตรา 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3. ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบ/ ตรวจตรา

และแขกรับเชิญ 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

4. สรุปผลการตรวจสอบ/ ตรวจตรา คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

5. เก็บรักษารายงานสรปุผลการตรวจสอบ/ 

ตรวจตรา 

ผูชวยเลขานุการ คกส. 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รับแจงการขอตรวจสอบ/ตรวจตรา ปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รับทราบ 

กําหนดการตรวจสอบ/ตรวจตรา จากผูตรวจสอบ/ผูตรวจตรา หรือผูเชี่ยวชาญรับเชิญ 

5.1.2 ประธาน คกส. แจงใหผูชวยเลขานุการ คกส. และอธิการบดีทราบ 

5.1.3 ประธาน คกส. มอบหมายใหกรรมการ และผูชวยเลขานุการ คกส. เตรียมความพรอม

รับการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

5.2 เตรียมรับการตรวจสอบ/ตรวจตรา ผูชวยเลขานุการ คกส. ดําเนินการ ดังนี้ 

5.2.1 ทําบันทึกขอความและหนังสือราชการเชิญผูเก่ียวของ โดยแจงกําหนดการตรวจสอบ/

ตรวจตรา พรอมท้ังวัตถุประสงคการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

5.2.2 จัดเตรียมเอกสาร โดยตรวจสอบจากใบรายการ คกส. 23-01 และตรวจสอบแฟม 

เอกสาร จัดเก็บถูกตองหรือไม ดังนี้ 

5.2.2.1 อัตตประวัติและประวัติการฝกอบรมของกรรมการ 

5.2.2.2 ระเบยีบวาระการประชุม รายงานการประชุม 

5.2.2.3 บันทึกการยื่นขออนุมัติโครงการวิจัย 

5.2.2.4 แฟมโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

5.2.2.5 บันทึกประเมินโครงการวิจัย 

5.2.2.6 จดหมายแจงผลการพิจารณา 

5.2.2.7 บันทึกการสื่อสาร 

5.2.2.8 การอนุมัติสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

5.2.2.9 รายงานความกาวหนา และรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย 

5.2.3 จัดเตรียมหองประชุมและอุปกรณ 

5.3 ระหวางการตรวจสอบ/ตรวจตรา ปฏิบัติดังนี้ 

5.3.1 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เขารวมใน 

การประชุม 

5.3.2 ประธาน คกส. กลาวตอนรับและเริ่มการประชุม โดยผูตรวจสอบ/ตรวจตราแจง 

วัตถุประสงค และระบุสิ่งท่ีตองการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

5.3.3 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตอบคําถาม 

ของผูตรวจสอบ/ตรวจตรา และแขกรับเชิญ ดวยความสุภาพชัดเจน และตรงประเด็น 
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5.3.4 คนหาและจัดเตรียมขอมูลหรือแฟมเอกสารท่ีผูตรวจสอบ/ตรวจตรารองขอ  

โดยดําเนินการตามมาตรฐานการรักษาความลับในบท RMUTI - IACUC 22 

5.3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร จดบันทึก 

คําวิจารณและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ/ตรวจตราและแขกรับเชิญ 

5.4 การสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

5.4.1 คณะกรรมการฯ นําเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจตราในท่ีประชุม และ 

ดําเนินการอภิปรายเพ่ือหาแนวทางและวางแผนการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

5.4.2 ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

5.4.3 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะในท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

5.5 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

ผูชวยเลขานุการ คกส. มีหนาท่ีเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจสอบ/ตรวจตรา ของ ผูตรวจสอบ/

ตรวจตรา ในแฟม “เอกสาระสําคัญ/การประชุม” 

 

6. ภาคผนวก 

6.1 คกส. 23-01 รายการสําหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ตรวจตรา 

 

7. เอกสารอางอิง 

 

 



 
รายการภาคผนวกประกอบวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

รหัส ทายบทท่ี ช่ือเรื่อง 

คกส. 01-01 RMUTI – IACUC 01 รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คกส. 01-02 RMUTI – IACUC 01 แมแบบวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คกส. 01-03 RMUTI – IACUC 01 บันทึกประวัติการปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คกส. 01-04 RMUTI – IACUC 01 บันทึกรายชื่อผูรับวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คกส. 01-05 RMUTI – IACUC 01 คํารองขอปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

คกส. 02-01 RMUTI – IACUC 02 ปกแนวปฏิบัต ิ

คกส. 02-02 RMUTI – IACUC 02 สมุดบันทึกการแจกจายเอกสารแนวปฏิบัต ิ

คกส. 04-01 RMUTI – IACUC 04 ขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

คกส. 04-02 RMUTI – IACUC 04 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผูไดรับเชิญเขาเยี่ยม

สังเกตการณการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

คกส. 04-03 RMUTI – IACUC 04 ขอตกลงรักษาความลับสําหรับผูรองขอสําเนาเอกสาร 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

คกส. 05-01 RMUTI – IACUC 05 แบบบันทึกการเขาฝกอบรม 

คกส. 06-01 RMUTI – IACUC 06 แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา 

คกส. 07-01 RMUTI – IACUC 07 รายการตรวจสอบความครบถวนของโครงการวิจัย ท่ี

จะนําเขาพิจารณา 

คกส. 08-01 RMUTI – IACUC 08 แบบฟอรมขออนุมัติใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน 

คกส. 08-02 RMUTI – IACUC 08 แบบบันทึกความเห็นในการพิจารณาสวนแกไข

เพ่ิมเติมโครงการวิจัยคณะกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรโดย

กระบวนการเรงดวน 

คกส. 09-01 RMUTI – IACUC 09 บันทึกขอความ ขออนุญาตใชสัตว 

คกส. 09-02 RMUTI – IACUC 09 เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร  



รหัส ทายบทท่ี ช่ือเรื่อง 

คกส. 09-03 RMUTI – IACUC 09 แนวทางเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการในการพิจารณา

โครงการวิจัย 

คกส. 09-04 RMUTI – IACUC 09 แบบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ 

คกส. 09-05 RMUTI – IACUC 09 ใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว 

คกส. 09-06 RMUTI – IACUC 09 แบบเอกสารแสดงรายชื่อคณะกรรมการท่ีเขารวม

ประชุม 

คกส. 10-01 RMUTI – IACUC 10 แบบประเมินผลการทบทวนซํ้า 

คกส. 11-01 RMUTI – IACUC 11 แบบฟอรมขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

คกส. 12-01 RMUTI – IACUC 12 แบบรายงานความกาวหนา (Progress Report) 

คกส. 13-01 RMUTI – IACUC 13 รายงานปดโครงการวจิัย (Close Study Report) 

คกส. 14-01 RMUTI – IACUC 14 บันทึกการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

คกส. 15-01 RMUTI – IACUC 15 แบบคําขอยุติโครงการวิจัย 

คกส. 16-01 RMUTI – IACUC 16 Checklist of a Monitoring Visit 

คกส. 17-01 RMUTI – IACUC 17 ระเบียบวาระการประชุม 

คกส. 17-02 RMUTI – IACUC 17 แบบบันทึกรายงานการประชุม 

คกส. 19-01 RMUTI – IACUC 19 แบบบันทึกการติดตอสื่อสาร 

คกส. 21-01 RMUTI – IACUC 21 แบบคําขอคนแฟมเอกสาร 

คกส. 21-02 RMUTI – IACUC 21 แบบบันทึกขอคนเอกสาร 

คกส. 22-01 RMUTI – IACUC 22 สมุดบันทึกคําขอสําเนาเอกสาร 

คกส. 22-02 RMUTI – IACUC 22 แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารตนฉบับ 

คกส. 23-01 RMUTI – IACUC 23 รายการสําหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ ตรวจตรา 

 แนบทายภาคผนวก นิยามศัพทท่ีใชในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 แนบทายภาคผนวก บันทึกขอความอนุมัติ วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายการวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

รหัส บทท่ี ช่ือบท 

  การเตรียมวิธีดําเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ

กํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 01 1 การเขียน การทบทวน การแกไขเพ่ิมเติม วิธีดําเนินการมาตรฐาน สําหรับ

กรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 02 2 การจัดทําแนวทางปฏิบัติ 

  องคประกอบคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 03 3 โครงสรางและหนาท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 04 4 ขอตกลงรักษาความลับและผลประโยชนทับซอน 

RMUTI - IACUC 05 5 การฝกอบรมบุคลากรและคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 06 6 การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 

  การพิจารณาครั้งแรก 

RMUTI - IACUC 07 7 การจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา 

RMUTI - IACUC 08 8 การพิจารณาแบบเรงพิเศษ 

RMUTI - IACUC 09 9 การพิจารณาโครงการวิจัยใหมในท่ีประชุม 

  โครงการวิจัยท่ีแกไขเพ่ิมเติม การทบทวนรายงานความกาวหนาและ

รายงานส้ินสุดโครงการ 

RMUTI - IACUC 10 10 การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวสงกลับมา 

RMUTI - IACUC 11 11 การพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

RMUTI - IACUC 12 12 การจัดการการทบทวนพิจารณาตอเนื่องของโครงการวิจัย 

RMUTI - IACUC 13 13 การทบทวนพิจารณารายงานปดโครงการ 

  การติดตามการดําเนินการวิจัย 

RMUTI - IACUC 14 14 มาตรการกับการเบี่ยงเบน ฝาฝนโครงการวิจัย หรือไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนด 

RMUTI - IACUC 15 15 การจัดการยุติโครงการวิจัย 

 



รหัส บทท่ี ช่ือบท 

  การตรวจเย่ียม 

RMUTI - IACUC 16 16 การตรวจเยี่ยมสถานท่ีดําเนินการเลี้ยงและใชสัตว 

  การเตรียมวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 

RMUTI - IACUC 17 17 การเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการประชุมและบันทึก

รายงาน 

RMUTI - IACUC 18 18 การประชุมนัดพิเศษ 

RMUTI - IACUC 19 19 บันทึกการติดตอสื่อสาร 

  การบริหารจัดการเอกสาร 

RMUTI - IACUC 20 20 การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

RMUTI - IACUC 21 21 การเก็บและการคนเอกสารโครงการวิจัย 

RMUTI - IACUC 22 22 การธํารงไวซ่ึงการรักษาความลับเอกสาร 

  การประเมินคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

RMUTI - IACUC 23 23 การตรวจสอบและตรวจตราคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 



คกส. 01-01 
 

รายการแนวปฏิบัติ 

รหัส หัวขอ 

 แนวปฏิบัติสําหรับนักวิจัย 

 

 



คกส. 01-02 
 

 
แมแบบวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

ตราสญัลักษณมหาวิทยาลยั คณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้งและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

RMUTI - IACUC 

xx/yy.w 

บทท่ี...ช่ือบทท่ีส่ือความและเขาใจงาย หนา xx ของ yy หนา 

 

ช่ือบท 

 

 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. .....  

เตรยีมโดย 

 

  

วันท่ี 

 

  

ทบทวนโดย 

 

  

วันท่ี 

 

  

อนุมัติโดย 

 

  

ตําแหนง 

 

  

วันท่ีอนุมัติ 

 

  

การแกไข 

 

  

เหตุผลท่ีแกไข 

 

  

 

 

 



คกส. 01-02 
 

สารบัญ 

1. วัตถุประสงค 

2. ขอบเขต 

3. ความรับผิดชอบ 

4. แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

6. ภาคผนวก 

7. เอกสารอางอิง 

 

ความหมายของแตละหัวขอ 

1. วัตถุประสงค 

 สรุปและอธิบายวัตถุประสงคของการทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

2. ขอบเขต 

 แสดงกรอบกิจกรรมท่ีครอบคลุมในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

3. ความรับผิดชอบ 

 อางถึงบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการกิจกรรมท่ีระบุในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

4. แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

 แบงข้ันตอนการทําวิธีดําเนินการมาตรฐานและเรียงเปนลําดับใหเขาใจงายและระบุผูรับผิดชอบหรือ

ตําแหนงผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

 

5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

 แสดงรายละเอียดการปฏิบัติแตละข้ันตอนโดยยอ ใชประโยคหรือวลีท่ีชัดเจน ตัดแบงประโยคท่ียาวให

เปนประโยคสั้น 

 

6. ภาคผนวก 

 รวมถึง (1) เอกสารอธิบายเพ่ิมเติมหรือทําใหขอความซับซอนชัดเจนข้ึน แนะนําใหใช “การ

ยกตัวอยาง” เพ่ือหลีกเลี่ยงขอความท่ียากจะเขาใจ (2) แมแบบเอกสาร (3) แบบฟอรมตาง ๆ 

 

7. เอกสารอางอิง 

 แสดงรายการแหลงขอมูลท่ีใชในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 



คกส. 01-03 
 

 
บันทึกประวัติการปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 

SOP…………….......………….. 

ผูจัดทํา ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 

ชื่อ 

 

01.0 วัน/เดือน/ป ฉบับสมบูรณ 

ชื่อ 

 

 วัน/เดือน/ป  

ชื่อ 

 

 วัน/เดือน/ป  

ชื่อ 

 

 วัน/เดือน/ป  

 



คกส. 01-04 
 

 
บันทึกรายช่ือผูรับวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

ลําดับท่ี ช่ือผูรับ ตําแหนง/ 

ความ

เกี่ยวของ* 

จํานวน ลายเซ็น วันท่ี 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

* หมายถึง เปนกรรมการ/ เจาหนาท่ี/ ผูบริหาร 



คกส. 01-05 
 

 
คํารองขอปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

โปรดกรอกแบบคําขอนี้เม่ือพบวาวิธีดําเนินการมาตรฐานมีปญหาหรือบกพรองและเก็บไวกับ 

วิธีดําเนินการมาตรฐานจนกวาจะไดรับฉบับปรับปรุงแกไขท่ีอนุมัติแลวมาแทนท่ี 

AEC/………./…………. 

ชื่อบท: 

ขอปญหาหรือขอบกพรอง: 

 

 

 

 

 

เสนอโดย: วัน/เดือน/ป: 

สําหรับประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ปรึกษาหารือกับ: 

 

 

จําเปนตองปรับปรุงวิธีดําเนินการมาตรฐาน:                จําเปน                ไมจําเปน 

เรงดวนหรือไม:                                                 เรงดวน               ไมเรงดวน 

ถาจําเปนจะมอบหมายใหใครดําเนินการ? 

 

 

ถาไมจําเปนโปรดอธิบายเหตุผล? 

 

 

 

ลงนาม:  

ประธาน:  

วันท่ี:  

 



คกส. 02-01 
 

 
วิธีดําเนินการมาตรฐาน 

Standard Operating Procedures 

 

 

 

 

 

ของ 

คณะกรรมการกํากับดแูลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี X 

พ.ศ. YYYY 
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คํานํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

(..................................................................) 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



คกส. 02-02 

 
สมุดบันทึกการแจกจายเอกสารแนวปฏิบัติ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  

(ผูรับเอกสาร) 

สังกัด 

(หนวยงาน) 

แนวปฏิบัต ิ ฉบับท่ี จํานวน 

(เลม) 

วันท่ี 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 



คกส. 04-01 

 
ขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัยและการขัดแยงทางผลประโยชน 

(Confidentiality/ Conflict of Interest Agreement) 

 

 ขาพเจา..................................................................ในฐานะท่ีเปนกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร/ ท่ีปรึกษา ตกลงท่ีจะไมใชขอมูลท่ีเปนความลับและสวนบุคคลเพ่ือผลประโยชน

สวนตัว และไมเปดเผยขอมูลนี้ตอบุคคลท่ีสาม (นอกเหนือไปจากท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี) รวมท้ังไมทํา

สําเนาหรือทําซํ้าขอมูลเหลานี้ในทุกวิธีการ เวนแตในสวนท่ีตองกระทําเนื่องจากกฎหมาย ขอบังคับหรือคําสั่ง

ศาล หรือคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอมูลท่ีเปนความลับและสวนบุคคล หมายถึงขอมูลหรือ

วัสดุตาง ๆ ซ่ึงจัดเตรียมไวโดยผูวิจัย ผูสนับสนุนการวิจัย ในความเก่ียวของกับการพิจารณาทบทวนของ

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ไมวาจะเปนการปรากฎในรูปของลาย

ลักษณอักษรหรือโดยวาจา รวมถึง (แตไมจํากัดไวเพียงเทานี้ ) ขอมูลทางเทคนิค วิทยาศาสตร การเงิน 

ยุทธศาสตร การตลาด สินคา ขอมูลท่ีเปนความลับและสวนบุคคลยังรวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับคาจาง 

คาตอบแทนและขอมูลเก่ียวกับฐานะเงินเดือน ข้ันตอนทางคอมพิวเตอร โปรแกรมและรหัส ลายชื่อและสิทธิ

ประโยชน ขอมูลทางการเมือง แผนการและโครงการท่ีอยูในระหวางดําเนินการ ขอมูลท่ีเปนความลับและสวน

บุคคล หมายถึงขอมูลท่ีกลาวมาแมวาจะไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน ในการประชุมแตละครั้งหรือโดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขาพเจาตกลงท่ีจะทําลายหรือสงคืนเอกสารซ่ึงจัดสงมาให

ขาพเจาหรือดําเนินการโดยขาพเจาซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมของขาพเจาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

 ขาพเจาเขาใจวาการละเมิดขอตกลงจะทําความเสียหายอยางฉับพลันและไมอาจเยียวยาได ใหเกิด

ข้ึนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขาพเจาเขาใจวาเปนหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตามขอตกลงนี้ตอไป แมวา

การปฏิบัติหนาท่ีจะสิ้นสุดลง ทางคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรสงวน

สิทธิ์ท่ีจะแกไขขอตกลงอันเปนเหตุมาจากเง่ือนไขของกฏหมาย ขอกําหนดหรือธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขาพเจา

เขาใจวาการนําโครงการวิจัยใด ๆ ไปเปนกรณีศึกษาในการประชุมใด ๆ เพ่ือสงเสริมการศึกษาดานจรรยาบรรณ

การใชสัตว สามารถกระทําไดภายใตการรักษาความลับโดยไมมีการบงชี้ถึงผูวิจัย การเสียหายตอการดําเนินการ

วิจัยของเจาของโครงการวิจัย และสิทธิประโยชนจากโครงการวิจัย และหากจําเปนท่ีจะตองแจกจายเปน

เอกสารกรณีศึกษา ตองดัดแปลงเพ่ือรักษาความลับดังขางตน ท้ังนี้ขาพเจาเขาใจวาเอกสารท่ีนําไปเปน

กรณีศึกษาตองขอความเห็นชอบจากเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

 



คกส. 04-01 

 

การขัดแยงทางผลประโยชน 

 ขาพเจาทราบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายวา................................................... 

ไมสามารถรวมพิจารณาตัดสินอนุมัติการวิจัยใด ๆ ท่ี...................................................................ทานนั้นมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนเวนแตจะเพียงใหขอมูลตามท่ีคณะกรรมการฯ รองขอขาพเจา ผูลงนามทายเอกสารนี้ 

จะเปดเผยตอประธานกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยทันที หากขาพเจามีความสัมพันธกับขอเสนอโครงการวิจัยใด ๆ ท่ียื่นเสนอขอรับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และจะเวนจากการอภิปรายหรือใหขอแนะนําเก่ียวกับขอเสนอโครงการวิจัย

นั้นอันสอไปทางเอ้ือประโยชนแกโครงการ และจะไมรวมลงมติตัดสินโครงการนั้น 

 

ขาพเจา................................................................................ไดอานและยอมรับขอความและเง่ือนไขในขอตกลงนี้ 

 

 

 

ลงนาม........................................................... 

       (...........................................................) 

กรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

/ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 

วันท่ี.............................................................. 

 

 

 

ลงนามพยาน.................................................................... 

                (.....................................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วันท่ี................................................................................. 

 



คกส. 04-02 

 
ขอตกลงรักษาความลับ 

สําหรับผูไดรับเชิญเขาเย่ียมสังเกตการณการประชุม 

 

 

 ขาพเจา..............................................................................เขาใจดีวา ขาพเจาไดรับเชิญใหเขาเยี่ยม

สังเกตการณการประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรในฐานะผู

สังเกตการณ ในวันท่ี.................................................................ครั้งท่ี.................................ในระหวางการประชุม

อาจมีการเปดเผยหรือปรึกษาหารือขอมูลท่ีเปนความลับ โดยการลงนามในเอกสารนี้ ขาพเจาตกลงท่ีจะเก็บ

รักษาขอมูลเหลานั้นเปนความลับ 

 

 

 

 

 

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

(........................................................................) 

ผูเขารวมสังเกตการณ 

วันท่ี.................................................................. 

 

 

 

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

(.......................................................................) 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วันท่ี................................................................... 



คกส. 04-03 

 
ขอตกลงรักษาความลับ 

สําหรับผูรองขอสําเนาเอกสาร 

 

 ขาพเจา....................................................................ในฐานะท่ีไมไดเปนคณะกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เขาใจดีวาสําเนาเอกสารท่ีขาพเจาไดรับจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยและพัฒนา เปนเอกสารท่ีตองรักษาความลับ ขาพเจาจะใชขอมูลเหลานั้นตามวัตถุประสงคท่ีไดแจง

ใหแก กรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเทานั้น และจะไมทําซํ้าหรือใหเอกสาร

เหลานี้ตอผูใดโดยไมไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร     

โดยการลงนามในเอกสารนี้ ขาพเจาตกลงท่ีจะเก็บรักษาและรับผิดชอบในการเก็บรักษาขอมูลเหลานั้นเปน

ความลับ 

รายการสําเนาเอกสารท่ีขาพเจาไดรับจากสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

1)........................................................................................................................................................................... 

2)........................................................................................................................................................................... 

3)........................................................................................................................................................................... 

4)........................................................................................................................................................................... 

5)........................................................................................................................................................................... 

 

 

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

(................................................................) 

ผูรับเอกสาร 

วันท่ี.......................................................... 

 

 

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

(...................................................................) 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วันท่ี............................................................. 



คกส. 05-01 

 
แบบบันทึกการเขาอบรม 

ช่ือ: 

 

สกุล: 

แตงตั้งเม่ือ: 

 

วันส้ินสุด: 

 

ประวัติการเขาฝกอบรม 

ลําดับ

ท่ี 

Courses Workshops/ Conferences 

/Meetings ท่ีเขาฝกอบรม 

ผูจัด สถานท่ี วันท่ี/ 

ระยะเวลา 

งบประมาณ 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

 

      

 

 



คกส. 06-01 

 

หนา 1 จาก 2 

 

 
แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา 

ชื่อท่ีปรึกษา: เบอรโทรศัพท: 

 

อีเมล: 

 

รหัสโครงการวิจัย: 

 

ผูวิจัยหลัก: 

ชื่อโครงการวิจัย: 

 

 

1 ท่ีมาของโครงการวิจัย: 

 ชัดเจน           ไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

2 หลักการและเหตุผล: 

 ชัดเจน           ไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ: 

 ชัดเจน           ไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

4 วัตถุประสงค: 

 ชัดเจน           ไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

5 วิธีดําเนินการวิจัย (Study procedure): 

 ชัดเจน           ไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ: 

 มี                  ไมมี 

ขอเสนอแนะ: 

 

 



คกส. 06-01 

 

หนา 2 จาก 2 

 

7 เหตุผลความจําเปนท่ีตองใชสัตว: 

 เหมาะสม       ไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

8 ชนิดและจํานวนสัตวท่ีใช: 

 เหมาะสม       ไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

9 การดูแลรักษาสัตวไมใหทรมาน: 

 เหมาะสม       ไมเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ: 

 

 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามท่ีปรึกษา: วันท่ี: 

 

 

 



คกส 07-01 

 
รายการตรวจสอบความครบถวนของโครงการวิจัย/ แผนการเรียนการสอน 

ลําดับท่ี รายการ มี ไมมี หมายเหตุ 

1 บันทึกนําสงถึงประธานคณะกรรมการฯ โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณบดี/ หนวยงาน 

 

   

2 แบบฟอรมขออนุมัติวิจัยในสัตว 

- กรอกครบถวนสมบูรณแลว 

- มีลายเซ็นครบถวน 

 

   

3 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ (Full Research 

Protocol)  
รายละเอียดในโครงการวิจัยขึ้นอยูกับรูปแบบการวิจัย 

 

   

4 อัตตประวัติปจจุบันของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัย 

 

   

5 ใบอนุญาตใชสัตว 

 

   

6 หนางบประมาณ (ถามี) 

 

   

 

 

 

ลงลายมือชื่อ..................................................................หัวหนาโครงการ 

          วันท่ี..................................................... 

 

 

หมายเหตุ: เม่ือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยเปนท่ีเรียบรอยแลว โปรดแนบรายการตรวจสอบเอกสารมา

พรอมกับโครงการวิจัยทุกครั้ง 



คกส. 08-01 

 
แบบฟอรมขออนุมัติใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน 

1. วันท่ียื่นคําขออนุญาต....................................................................................................................................... 

วันท่ีคาดวาจะเริ่มใชสัตว....................................................................................................................................... 

2. คณะผูทําการสอน 

 ชื่อ – สกุล (อาจารยผูสอน)..................................................................................................................... 

 หนวยงาน................................................................................................................................................ 

 โทรศัพท....................................................................อีเมล..................................................................... 

3. รายชื่อผูรวมสอนหรือควบคุมการใชสัตวในการเรียนการสอน 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ/ ตําแหนง ประสบการณในการใช

สัตวทดลองเพ่ือการเรียน

การสอนในหัวขอนี ้

จํานวนป 

   มี           ไมมี  

   มี           ไมมี  

   มี           ไมมี  

4. รายวิชา...........................................................................สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา.................................. 

คณะ.........................................................................................ภาคการศึกษา............................................. 

5. วัตถุประสงคของการใชสัตวในการเรียนการสอน 

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

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

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

6. วิธีทดลองกับสัตวโดยยอ โดยใหรายละเอียดเก่ียวกับขนาดสารหรือยาท่ีใช วิธีการใหยาสลบ การจับหรือตรึง

สัตว จํานวนเลือดท่ีเจาะ ถาเปนการผาตัดตองบอกเทคนิคปลอดเชื้อ จุดท่ีผาตัด วิธีผาตัด เย็บแผลและการให

ยาระงับปวด 

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

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

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



คกส. 08-01 

7. การใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอนนี้เปน 

  ครั้งแรกของภาควิชา 

  เคยใชมากอน เริ่มป พ.ศ.......................................... 

8. กรุณาระบุชนิด ปริมาณของสัตวท่ีตองการใช 

 8.1 ชนิด  กระตาย   โค   หนู (ระบุชนิด).................................. 

    ปลา    หมู   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... 

 8.2 เพศ   เพศผู อายุ......................................น้ําหนัก.......................................... 

    เพศเมีย อายุ......................................น้ําหนัก.......................................... 

 8.3 จาํนวนสัตวท่ีใชในการศึกษารวมท้ังหมด...............................ตัว/ ครั้ง รวม.............................ตัว 

9. กรุณาแจงเหตุผล ความจําเปนท่ีตองใชสัตวในการสอน 

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

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

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

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

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

10. แหลงท่ีมาของสัตว 

  เพาะขยายพันธุข้ึนใชเองในท่ี..................................................................................................... 

  สั่งซ้ือจากสํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

 สั่งซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุตางประเทศ 

 ไดบริการจากหนวยงานอ่ืนภายในประเทศ (ระบุ)...................................................................... 

11. คุณภาพของสัตวจากแหลงผลิต 

  มีหลักฐานแสดงสืบสายพันธุ และความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุท่ีตองการทดลอง 

 มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนระบบ Strict Hygienic Conventional 

 มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนระบบ Specific Pathogens Free 

 มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนระบบ Germ Free 

 ไมมีหลักฐาน 

12. ระบุวิธีการการุณยฆาตและวิธีกําจัดซากสัตวหลังสิ้นสุดการสอน 

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

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

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

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



คกส. 08-01 

13. คํารับรองของ........................................................................................................(อาจารยผูสอน) 

 (1) ขาพเจาขอยืนยันวากระบวนการสอนท่ีเสนอมาในแบบฟอรมนี้สอดคลองกับระเบียบของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวสภาวิจัยแหงชาติ 

 (2) คณะผูสอน มีคุณวุฒิ ประสบการณ และทักษะท่ีเหมาะสมกับวิธีการทดลองท่ีไดรับมอบหมาย และ

ขาพเจาม่ันใจวาคณะผูสอนจะใชสัตวอยางเต็มศักยภาพ 

 (3) ขาพเจาจะแจงหนวยสัตวทดลองทราบทันที กรณีมีผลขางเคียงอันไมพึงประสงคของการสอน 

 (4) หากมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ขาพเจาจะยื่นขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการสอน

ตอคณะกรรมการฯ 

 (5) ขาพเจาไดปรึกษาหนวยสัตวทดลองแลววามีสถานท่ีพอเพียงท่ีจะเลี้ยงสัตว สําหรับงานสอนของ

ขาพเจา 

 (6) ขาพเจาทราบดีวาการสอนในสัตวจะเริ่มใชไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแลวเทานั้น 

 

 

 

ลงชื่อ........................................................... 

(..................................................................) 

อาจารยผูสอน 

ภาควิชา....................................................... 

วันท่ี............................................................. 

 

14. ความเห็นคณบดี 

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

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

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

 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอเสนอโครงการสอนและขอรับรองวาจะควบคุมดูแลการสอนนี้ใหไดตาม

ขอกําหนดในจรรยาบรรณใชสัตวสภาวิจัยแหงชาติ 

 

 

ลงชื่อ.......................................................... 

(.................................................................) 

วันท่ี............................................................ 



คกส. 08-02 

 
แบบบันทึกความเห็นในการพิจารณาสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

โดยกระบวนการเรงพิเศษ 

ผูประเมิน :  

ช่ือหัวหนาโครงการ : 

ช่ือโครงการวิจัย : 

รหัสโครงการวิจัย : 

สวนแกไขเพ่ิมเติมลงวันท่ี :                                        ฉบับท่ี : 

Protocol 

การแกไขเพ่ิมเติม สงผลตอ Replace principle หรือไม 

                       ไมมีผล                       มีผล 

การแกไขเพ่ิมเติม สงผลตอ Reduce principle หรือไม 

                       ไมมีผล                       มีผล 

การแกไขเพ่ิมเติม สงผลตอ Refine principle หรือไม 

                       ไมมีผล                       มีผล 

ความเห็นคณะกรรมการ : 

                       เห็นชอบ 

                       เห็นชอบ หลังจากแกไขปรับปรุงสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยตามท่ีเสนอแนะ 

                       เลื่อนการพิจารณา เพราะ............................................................................. 

                       ไมเห็นชอบ 

ขอเสนอแนะ : 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

(...........................................................................) 

วันท่ี..................................................................... 



คกส. 09-01-01 

                 บันทึกขอความ 

สวนราชการ    

ท่ี                                                           วันท่ี               

เรื่อง  ขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ              

เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว ประจําวิทยาเขต............................................ 

ขาพเจา  ขอสงแบบขออนุญาตใชสัตว  ประเภทสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 

ช่ือแผนงานวิจัย (ถามี)  (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

 

1.ขอมูลเกี่ยวกับผูใชสัตว (Information on animal users) 

 1.1 หัวหนาโครงการ (Principal Investigator) 

  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหนง.............................................. 

  สังกัดคณะ.................................................................................................................................. 

  เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว........................................................................................................ 

  สถานท่ีติดตอท่ีสะดวก  เลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล..................................... 

อําเภอ.......................จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ................................................. 

อีเมล..................................................................................................................................................................... 

 1.2 ผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจัย 

ชื่อ/นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว โทรศัพท/มือถือ 

1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

 1.3 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.3.1  โดยคณะนักวิจัยกลาวคือ 

    หัวหนาโครงการ 

    ผูรวมงานคนท่ี   1.2.1   1.2.2   1.2.3 

  1.3.2  โดยบุคคลอ่ืนกลาวคือ............................................................................................... 

  ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตําบล.....................................อําเภอ....................... 

จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ...................................อีเมล....................................... 
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 1.4 ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.4.1 หัวหนาโครงการ 

    มีประสบการณ...........ป  ไมมีประสบการณ 

  1.4.2 ผูรวมวิจัย 

   1.2.1  มีประสบการณ...........ป  ไมมีประสบการณ 

   1.2.2  มีประสบการณ...........ป  ไมมีประสบการณ 

   1.2.3  มีประสบการณ...........ป  ไมมีประสบการณ 

  1.4.3 บุคคลอ่ืน ใน 1.3.2 

    มีประสบการณ...........ป  ไมมีประสบการณ 

 1.5 ผูรับผิดชอบปฏิบัติตอสัตวทดลองเคยฝกอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

   เคย เม่ือ........................ หนวยงานท่ีจัด.............................................................................. 

   ไมเคย      ไมมีแผนท่ีจะอบรม      มีแผนท่ีจะอบรม ระบุ...................................... 

 1.6 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเกี่ยวกับการใชสัตวท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชสัตว 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 1.7 สัตวแพทยผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพสัตวและใหคําปรึกษา 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ใบประกอบโรคเลขท่ี......................................................หรือเอกสารอ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 

2. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการ 

 2.1 ประเภทของโครงการ 

 งานวิจัย  งานวิทยานิพนธ  โครงงาน/โครงการ  งานการเรียนการสอน  งานบริการทดสอบ 

สรุป ข้ันตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง................................................................................................ 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 2.2 ลักษณะงาน 

 สรีระวิทยา/กายวิภาค จุลชีววิทยา  พยาธิชีววิทยา 

 พิษวิทยา  ภูมิคุมกันวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

 โภชนาการ  ปรสิตวิทยา   

วิทยาการสืบพันธ อ่ืนๆ................................................................ 

 2.3 งานทดสอบ 

 อาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอางค 

 วัคซีน  น้ํา   สารพิษ 

 ยา   วินิจฉัยโรค................................................................................................  

 อ่ืนๆ................................................................................................................................................... 

 2.4 งานชีวผลิตภัณฑ 

 วัคซีน  เอ็นไซม  แอนติบอดี้ 

 คอมพลีเมนท  อ่ืนๆ.......................................................................................................... 

 

3. เหตุผลท่ีตองใชสัตว 

 3.1 เหตุผลท่ีไมใชวิธีการอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนแทนสัตวทดลอง................................................................ 

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

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

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

 3.2 ผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตวและผลประโยชนทางวิชาการ 

  3.2.1 สรุปผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตว................................................................................. 

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

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

  3.2.2 ผลประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ...................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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4. สัตวท่ีจะนํามาใช 

ชนิด หนูแรท หนูเมาส กระตาย อ่ืนๆ.................. ........................... 

สายพันธุ      

เพศ      

อาย ุ      

นํ้าหนัก      

จํานวนครั้งท่ีใช

สัตว 

     

จํานวนท่ีใชแตละ

ครั้ง 

     

แบงสัตวออกเปน

ก่ีกลุมตอครั้ง 

     

แตละครั้งเก็บสตัว

ไวนานก่ีวัน 

     

 

5. แหลงสัตว 

 5.1 แหลงท่ีมาของสัตว 

  เพาะขยายพันธุข้ึนใชเองในหนวยงานคณะหรือสถาบัน (ระบุ).......................................................... 

  สัง่ซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุตางประเทศ (ระบุ)........................................................................... 

  สัง่ซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุอ่ืนๆ ภายในประเทศ (ระบุ)............................................................. 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 5.2 คุณภาพของสัตวจากแหลงผลิต มีหลักฐานตรวจสอบไดวา 

  มีการสืบสายพันธุ และความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุท่ีตองการตรวจสอบ 

  เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบอนามัยเขม   เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชื้อจําเพาะ 

  เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชื้อ   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 

 5.3 ศักยภาพของแหลงผลิต 

  มีวิธีเพาะขยายพันธุ ท่ีแสดงวาสามารถเพาะขยายพันธุสายพันธุของสัตวท่ีตองการไดทุกรูปแบบ

ของเพศ อายุ น้ําหนัก และจํานวนตามท่ีตองการ 

  สามารถจัดบริการสงตามมาตรฐานการขนสงสัตวสากล 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 5.4 ดําเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนยายสัตว โดยถูกตองตามกฎหมาย ระบุวิธีปฏิบัติ 

(แนบเอกสารประกอบ ถามี).................................................................................................................................. 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 5.5 ดําเนินการเคลื่อนยายสัตวถูกตองตามหลักวิชาการ ระบุวิธีปฏิบัติ (แนบเอกสารประกอบ ถามี)...... 

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

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

 

6. การเล้ียงสัตว 

 6.1 ผูเล้ียงสัตวทดลอง 

  เลี้ยงโดยคณะนักวิจัย ระบุผูเลี้ยง...................................................................................................... 

  เลี้ยงโดยหนวยงานภายในคณะ ระบผุูเลี้ยง....................................................................................... 

  เลี้ยงโดยผูอ่ืน      โดยหนวยงานท่ีเลี้ยงคือ..............................ระบุผูเลี้ยง................................... 

 ไมไดเลี้ยง เพราะนํามาจากแหลงผลิตแลวทําการทดลองทันที 

6.2 การตรวจสอบความพรอมของสถานท่ีและการจัดการเล้ียงสัตว 

ระบุหนวยงาน/สถานท่ีเลีย้งและดูแลสัตวทดลองตลอดโครงการ คือ...................................................... 

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

 ตรวจสอบแลวพบวา  

 มีความพรอมและสามารถจัดการไดตามความตองการท่ีทานระบุไวทุกประการ 

  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................ 

 ยังไมไดตรวจสอบ เพราะ.................................................................................................................. 

 6.3 กรณีท่ีไปใชสัตวทดลองของหนวยงานอ่ืน 

  ไดรับอนุญาตใหใชสัตวจากหนวยงาน/เจาของสัตวขางตนแลว 

  ยังไมไดรับอนุญาต เพราะ................................................................................................................. 

 6.4 มาตรฐานการเล้ียง  

  อนามัยเขม   ปลอดเชื้อจําเพาะ 

  ปลอดเชื้อสมบูรณ  อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 6.5 สภาพแวดลอมบริเวณเล้ียงสัตว 

 อุณหภูมิ......................................................ความชื้นสัมพัทธ................................................................... 

 แสงสวาง.....................................................การถายเทอากาศ................................................................. 

 อัตราสวนแสงสวางกลางวันกับกลางคืน.................................................................................................. 

 6.6 กรง 

 ชนิด กรง ระบุ.............................................................................................................. 

 ขนาด กรง ระบุ............................................................................................................ 

จํานวนสัตวตอกรง/คอก.....................................ตัว 
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6.7 อาหาร 

 6.7.1 ประเภทอาหาร 

  อาหารเม็ดจากโรงงาน   อาหารปลอดเชื้อ 

  อาหารปนผลิตเองสูตรพิเศษ   อ่ืนๆ 

 6.7.2 การใหอาหาร 

  ใหอาหารในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา 

  มีกําหนดเวลาและปริมาณอาหาร  ใหอยางไร (ระบุ).......................................................... 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.8 น้ําดื่ม 

 6.8.1 ประเภทน้ําดื่ม 

  น้ําปลอดเชื้อ   น้ําบาดาล   น้ําประปา 

  กรองตะกอน   น้ําสระ/น้ําผิวดิน  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 6.8.2 การใหน้ําดื่ม 

  มีน้ําดื่มตลอดเวลา 

   โดยวิธีใหน้ําอัตโนมัติ 

   โดยบรรจุน้ําในขวดมีจุกและหลอด 

   โดยวิธีการอ่ืนๆ...................................................................................................... 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.9 วัสดุรองนอน 

  ใชวัสดุรองนอน   ไมใชวัสดุรองนอน (ขามไปตอบขอ 6.10) 

 6.9.1 ลักษณะวัสดุรองนอน 

  วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ  วัสดุรองนอนไมปลอดเชื้อ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

 6.9.2 ประเภทวัสดุรองนอน 

  ข้ีกบ   ข้ีเลื่อย   กระดาษ 

  วัสดุอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 

 6.9.3 การเปล่ียนวัสดุรองนอน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกสัปดาห 

  นานกวา 1 สัปดาห คือ ทุกๆ.............................................................................................. 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
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6.10 การทําความสะอาดกรง คอกสัตว 

 ทุกวัน โดยวิธี........................................................................................................................ 

 ทุกสัปดาห โดยวิธ.ี................................................................................................................ 

 ทุกเดือน โดยวิธี.................................................................................................................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................... 

 

7.วิธีในการปฏิบัติการกับสัตว 

 7.1 วิธีการท่ีทานตองนํามาใชปฏิบัติกับสัตวในโครงการ 

  การจบัและควบคุมสัตว ระบุวิธีปฏิบัติ.............................................................................................. 

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

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

  การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว ระบุวิธปีฏิบัติ.................................................................................... 

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

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

  การแยกเพศ ระบุวิธีปฏิบัติ............................................................................................................... 

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

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

  การสลบสัตว ระบุวิธีปฏบิัติ ชนิดยาปริมาณและวิธีการใช................................................................ 

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

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

  การทําใหสัตวตาย ระบุวิธีปฏิบัติ....................................................................................................... 

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

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

  การทําการผาตัด ระบุวิธีปฏิบัติโดยละเอียด...................................................................................... 

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

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

 

 7.2 สารหรือเช้ือโรคท่ีนํามาใชกับสัตวและผลกระทบท่ีมีตอสัตว 

สารหรือเชื้อโรคท่ีนํามาใชกับสัตว ผลกระทบท่ีอาจมีตอสัตว วิธีการปองกัน 
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 7.3 การใหสาร ปริมาณ และบริเวณท่ีใชในโครงการ 

  7.3.1  ใหทางปาก ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  7.3.2  การฉีด ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

บริเวณท่ีฉีด 

  Subcutaneous  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intramuscular  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intraperitoneal  ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intravenous  เสนเลือดท่ีใช.................................................................................................. 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  อ่ืนๆ......................................................................................ปริมาณ..........................มิลลิลิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

 7.4 การเก็บตัวอยาง 

  7.4.1 การเก็บตัวอยางเลือดท่ีใชในโครงการ กรณีใชยาสลบใหระบุใชยาสลบอะไร 

  Mixed blood  ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครั้ง  เก็บจาก........................................ 

    ชื่อยาสลบ....................................................................................................... 

  Venous blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชื่อยาสลบ....................................................................................................... 

  Arterial blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชื่อยาสลบ....................................................................................................... 

 

  Cardiac puncture     ปริมาณ.........................มิลลิลิตร/ครั้ง   

 กรณีท่ีไมตองการใหสัตวตายหลังการเจาะเลือด ระบุชื่อยาสลบท่ีใช....................................................... 

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

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

  7.4.2 ตัวอยางอ่ืนๆ  ระบุรายละเอียดพอสังเขป........................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
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 7.5 วิธีการท่ีเลือกใชในการกําจัดสัตวทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  การทําใหสัตวตายอยางสงบโดยวิธีการ............................................................................................. 

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

  จําหนาย   เลี้ยงตามเดิม   ปลอยคืนแหลงท่ีอยูอาศัยเดิม 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

 7.6 การทําลายซากสัตวเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  เผาทําลาย โดย      ใชเตาเผา      เผาตามธรรมชาติ 

  ไมมีการทําลายซากเพราะ      ไมไดฆาสัตว      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

  ฝงกลบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

  

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีไดเสนอไวในโครงการไมปลอยปละละเลย 

ดูแล ใหน้ําและอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ เขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเช้ือและ

การแพรกระจายของเช้ือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไว และขอรับรองวาจะใชสัตวใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนยินดีให

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวของสถาบันติดตามและตรวจสอบได 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................  หัวหนาโครงการวิจัย 

 (...........................................................)  

 วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ.......... 

 

 

 

หมายเหตุ   เอกสารท่ีใชในการขออนุญาตใชสัตวทดลอง  ประกอบดวย 

  1.หนังสือบันทึกขอความขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวทดลองในหองปฏิบัติการ พรอมสําเนา จํานวน 3 ชุด 

  2.สําเนาขอเสนอโครงการวิจัย  จํานวน 3 ชุด 

  3.ผูขออนุญาตใชสัตวตองกรอกขอมูลใหครบถวน มิเชนนั้นจะไมสามารถสงใหผูทรงคุณวุฒิ 

และคณะกรรมการฯ พิจารณาได 
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                 บันทึกขอความ 

สวนราชการ    

ท่ี                                                           วันท่ี               

เรื่อง  ขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวท่ีเล้ียงในฟารม              

เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว ประจําวิทยาเขต............................................ 

ขาพเจา  ขอสงแบบขออนุญาตใชสัตว  ประเภทสัตวท่ีเลี้ยงในฟารม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 

ช่ือแผนงานวิจัย (ถามี)  (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

 

1.ขอมูลเกี่ยวกับผูใชสัตว (Information on animal users) 

 1.1 หัวหนาโครงการ (Principal Investigator) 

  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหนง.............................................. 

  สังกัดคณะ.................................................................................................................................. 

  เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว........................................................................................................ 

  สถานท่ีติดตอท่ีสะดวก  เลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล..................................... 

อําเภอ.......................จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ................................................. 

อีเมล..................................................................................................................................................................... 

 1.2 ผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจัย 

ชื่อ/นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว โทรศัพท/มือถือ 

1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

 1.3 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.3.1  โดยคณะนักวิจัยกลาวคือ 

    หัวหนาโครงการ 

    ผูรวมงานคนท่ี   1.2.1   1.2.2   1.2.3 

  1.3.2  โดยบุคคลอ่ืนกลาวคือ............................................................................................... 

  ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตําบล.....................................อําเภอ....................... 

จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ...................................อีเมล....................................... 
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 1.4 ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.4.1 หัวหนาโครงการ 

    มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

  1.4.2 ผูรวมวิจัย 

   1.2.1  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

   1.2.2  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

   1.2.3  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

  1.4.3 บุคคลอ่ืน ใน 1.3.2 

    มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

 1.5 ผูรับผิดชอบปฏิบัติตอสัตวทดลองเคยฝกอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

   เคย เม่ือ........................ หนวยงานท่ีจัด.............................................................................. 

   ไมเคย      ไมมีแผนท่ีจะอบรม      มีแผนท่ีจะอบรม ระบุ...................................... 

 1.6 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเกี่ยวกับการใชสัตวท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชสัตว 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 1.7 สัตวแพทยผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพสัตวและใหคําปรึกษา 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ใบประกอบโรคเลขท่ี......................................................หรือเอกสารอ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 

2. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการ 

 2.1 ประเภทของโครงการ 

 งานวิจัย  งานวิทยานิพนธ  โครงงาน/โครงการ  งานการเรียนการสอน  งานบริการทดสอบ 

สรุป ข้ันตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง................................................................................................ 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 2.2 ลักษณะงาน 

 สรีระวิทยา/กายวิภาค จุลชีววิทยา  พยาธิชีววิทยา 

 พิษวิทยา  ภูมิคุมกันวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

 โภชนาการ  ปรสิตวิทยา   

วิทยาการสืบพันธ อ่ืนๆ................................................................ 

 2.3 งานทดสอบ 

 อาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอางค 

 วัคซีน  น้ํา   สารพิษ 

 ยา   วินิจฉัยโรค................................................................................................  

 อ่ืนๆ................................................................................................................................................... 

 2.4 งานชีวผลิตภัณฑ 

 วัคซีน  เอ็นไซม  แอนติบอดี้ 

 คอมพลีเมนท  อ่ืนๆ.......................................................................................................... 

 

3. เหตุผลท่ีตองใชสัตว 

 3.1 เหตุผลท่ีไมใชวิธีการอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนแทนสัตวทดลอง................................................................ 

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

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

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

 3.2 ผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตวและผลประโยชนทางวิชาการ 

  3.2.1 สรุปผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตว................................................................................. 

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

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

  3.2.2 ผลประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ...................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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4. สัตวท่ีจะนํามาใช 

ชนิด โค กระบือ สุกร เปด ไก แพะ แกะ ............. ............. ........... 

สายพันธุ           

เพศ           

อาย ุ           

นํ้าหนัก           

จํานวนครั้ง

ท่ีใชสัตว 

          

จํานวนท่ีใช

แตละครั้ง 

          

แบงสัตว

ออกเปนก่ี

กลุมตอครั้ง 

          

แตละครั้ง

เก็บสัตวไว

นานก่ีวัน 

          

 

5. แหลงสัตว 

 5.1 แหลงท่ีมาของสัตว 

  เพาะขยายพันธุข้ึนใชเองในหนวยงานคณะหรือสถาบัน (ระบุ).......................................................... 

  ซ้ือ/  เชา จากฟารม (ระบุ).......................................................................................................... 

  จับมาจากธรรมชาติ/จากปา (ระบุ)................................................................................................... 

 ไดมาจากชาวบาน วัด หรือมีผูบริจาค (ระบุ)………………………………………………………………………….. 

 สั่งซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุตางประเทศ 

 ไดบริการจากหนวยงานอ่ืนภายในประเทศ 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 5.2 คณุภาพของสัตวจากแหลงผลิต มีหลักฐานตรวจสอบไดวา 

  มีการสืบสายพันธุ และความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุท่ีตองการตรวจสอบ 

  เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบอนามัยเขม   เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชื้อจําเพาะ 

  เปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชื้อ   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................... 

 5.3 ศักยภาพของแหลงผลิต 

  มีวิธีเพาะขยายพันธุ ท่ีแสดงวาสามารถเพาะขยายพันธุสายพันธุของสัตวท่ีตองการไดทุกรูปแบบ

ของเพศ อายุ น้ําหนัก และจํานวนตามท่ีตองการ 

  สามารถจัดสงตามมาตรฐานการขนสงสัตวสากล 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 
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 5.4 ดําเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนยายสัตว โดยถูกตองตามกฎหมาย ระบุวิธีปฏิบัติ 

(แนบเอกสารประกอบ ถามี).................................................................................................................................. 

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

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

 5.5 ดําเนินการเคลื่อนยายสัตวถูกตองตามหลักวิชาการ ระบุวิธีปฏิบัติ (แนบเอกสารประกอบ ถามี)...... 

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

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

 

6. การเล้ียงสัตว 

 6.1 ผูเล้ียงสัตวทดลอง 

  เลี้ยงโดยคณะนักวิจัย ระบุผูเลี้ยง...................................................................................................... 

  เลี้ยงโดยหนวยงานภายในคณะ ระบผุูเลี้ยง....................................................................................... 

  เลี้ยงโดยผูอ่ืน      โดยหนวยงานท่ีเลี้ยงคือ..............................ระบุผูเลี้ยง................................... 

 ไมไดเลี้ยง เพราะนํามาจากแหลงผลิตแลวทําการทดลองทันที 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

6.2 การตรวจสอบความพรอมของสถานท่ีและการจัดการเล้ียงสัตว 

ระบุหนวยงาน/สถานท่ีเลี้ยงและดูแลสัตวทดลองตลอดโครงการ คือ...................................................... 

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

 ตรวจสอบแลวพบวา  

 มีความพรอมและสามารถจัดการไดตามความตองการท่ีทานระบุไวทุกประการ 

  อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................ 

 ยังไมไดตรวจสอบ เพราะ.................................................................................................................. 

6.3 การขออนุญาตเล้ียงสัตวท่ีหนวยงานตางๆ 

 ทานตองการสัตวท่ีเลี้ยงโดยฟารมของมหาวิทยาลัย 

  ไดรับอนุญาตใหใชสัตวจากฟารมเพ่ือการทดลองแลว 

  ยังไมไดรับอนุญาตเพราะ..................................................................................................... 

 ทานตองการนําสัตวจากภายนอกเขาไปเลี้ยงในฟารมของมหาวิทยาลัย 

  ไดรับอนุญาตใหนําสัตวจากฟารมอ่ืนเพ่ือนําเขามาเลี้ยงในฟารมของมหาวิทยาลัยแลว 

ระบุวิธีปฏิบัติ วิธีการเคลื่อนยายสัตวเขาฟารม (พรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ) 

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

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

   ยังไมไดรับอนุญาตเพราะ..................................................................................................... 

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

 



คกส. 09-01-02 

  กรณีท่ีจะใหหนวยงานอ่ืนเลี้ยงสัตว ใหระบุหนวยงานใหชัดเจน........................................................ 

   ไดรับอนุญาตใหใชสัตวจากหนวยงาน/เจาของสัตวขางตนแลว 

   ยังไมไดรับอนุญาตเพราะ..................................................................................................... 

 6.4 มาตรฐานการเล้ียง  

  อนามัยเขม     ปลอดเชื้อจําเพาะ 

  ปลอยเลี้ยง เชน ในฟารม เปนตน  อาศัยอยูตามธรรมชาติ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 6.5 ลักษณะฟารม 

   ฟารมเปด ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยง กวางxยาว (เมตร).................จํานวนท่ีเลี้ยง............................. 

    แยกสัตวเลี้ยงแตละชนิด  เลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอ่ืน 

    อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................ 

   ฟารมปด จํานวน.............โรงเรือน  ขนาดโรงเรือน กวางxยาว (เมตร).................จํานวนท่ี

เลี้ยงตอรุน............................. 

   อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

 6.6 สภาพแวดลอมบริเวณเล้ียงสัตว 

 อุณหภูมิ......................................................ความชื้นสัมพัทธ................................................................... 

 แสงสวาง.....................................................การถายเทอากาศ................................................................. 

 อัตราสวนแสงสวางกลางวันกับกลางคืน.................................................................................................. 

 6.7  กรง/  คอก/  ไมใชกรงและคอก 

 ชนิด กรง/คอก ระบุ.............................................................................................................. 

 ขนาด กรง/คอก ระบุ............................................................................................................ 

จํานวนสัตวตอกรง/คอก.....................................ตัว 

6.8 อาหาร 

 6.8.1 ประเภทอาหาร 

  อาหารเม็ดจากโรงงาน   อาหารปลอดเชื้อ 

  อาหารปนผลิตเองสูตรพิเศษ   สัตวหากินเองตามธรรมชาติ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 6.8.2 การใหอาหาร 

  ใหอาหารในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา 

  มีกําหนดเวลาและปริมาณอาหาร  ใหอยางไร (ระบุ).......................................................... 

 สัตวหากินเองตามธรรมชาติ ภายในบริเวณฟารม 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
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6.9 น้ําดื่ม 

 6.9.1 ประเภทน้ําดื่ม 

  น้ําปลอดเชื้อ   น้ําบาดาล   น้ําประปา 

  กรองตะกอน   น้ําสระ/น้ําผิวดิน  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 6.9.2 การใหน้ําดื่ม 

  มีน้ําดื่มตลอดเวลา 

   โดยวิธีใหน้ําอัตโนมัติ 

   โดยบรรจุน้ําในขวดมีจุกและหลอด 

   โดยวิธีการอ่ืนๆ...................................................................................................... 

  สัตวหากินเองตามธรรมชาติ ภายในบริเวณฟารม 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.10 วัสดุรองนอน 

  ใชวัสดุรองนอน   ไมใชวัสดุรองนอน (ขามไปตอบขอ 6.11) 

 6.10.1 ลักษณะวัสดุรองนอน 

  วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ  วัสดุรองนอนไมปลอดเชื้อ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

 6.10.2 ประเภทวัสดุรองนอน 

  ข้ีกบ   ข้ีเลื่อย   กระดาษ 

  วัสดุอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 

 6.10.3 การเปล่ียนวัสดุรองนอน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกสัปดาห 

  นานกวา 1 สัปดาห คือ ทุกๆ.............................................................................................. 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.11 การทําความสะอาดคอกสัตว/โรงเรือน 

 ทุกวัน โดยวิธี........................................................................................................................ 

 ทุกสัปดาห โดยวิธี................................................................................................................. 

 ทุกเดือน โดยวิธี.................................................................................................................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................... 
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7.วิธีในการปฏิบัติการกับสัตว 

 7.1 วิธีการท่ีทานตองนํามาใชปฏิบัติกับสัตวในโครงการ 

  การจับและควบคุมสัตว ระบุวิธีปฏิบัติ.............................................................................................. 

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

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

  การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว ระบุวิธปีฏิบัติ.................................................................................... 

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

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

  การแยกเพศ ระบุวิธีปฏิบัติ............................................................................................................... 

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

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

  การสลบสัตว ระบุวิธีปฏบิัติ ชนิดยาปริมาณและวิธีการใช................................................................ 

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

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

  การทําใหสัตวตาย ระบุวิธีปฏิบัติ....................................................................................................... 

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

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

  การทําการผาตัด ระบุวิธีปฏิบัติโดยละเอียด...................................................................................... 

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

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

 7.2 สารหรือเช้ือโรคท่ีนํามาใชกับสัตวและผลกระทบท่ีมีตอสัตว 

สารหรือเชื้อโรคท่ีนํามาใชกับสัตว ผลกระทบท่ีอาจมีตอสัตว วิธีการปองกัน 

   

   

   

 

 7.3 การใหสาร ปริมาณ และบริเวณท่ีใชในโครงการ 

  7.3.1  ใหทางปาก ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  7.3.2  การฉีด ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 
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บริเวณท่ีฉีด 

  Subcutaneous  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intramuscular  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intraperitoneal  ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intravenous  เสนเลือดท่ีใช.................................................................................................. 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  อ่ืนๆ......................................................................................ปริมาณ..........................มิลลิลิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

 7.4 การเก็บตัวอยาง 

  7.4.1 การเก็บตัวอยางเลือดท่ีใชในโครงการ กรณีใชยาสลบใหระบุใชยาสลบอะไร 

  Mixed blood  ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

  Venous blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

  Arterial blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครั้ง  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

 

  Cardiac puncture     ปริมาณ.........................มิลลิลิตร/ครั้ง   

 กรณีท่ีไมตองการใหสัตวตายหลังการเจาะเลือด ระบุชื่อยาสลบท่ีใช....................................................... 

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

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

  7.4.2 ตัวอยางอ่ืนๆ  ระบุรายละเอียดพอสังเขป........................................................................ 

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

 7.5 วิธีการท่ีเลือกใชในการกําจัดสัตวทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  การทําใหสัตวตายอยางสงบโดยวิธีการ............................................................................................. 

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

  จําหนาย   เลี้ยงตามเดิม   ปลอยคืนแหลงท่ีอยูอาศัยเดิม 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 
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 7.6 การทําลายซากสัตวเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  เผาทําลาย โดย      ใชเตาเผา      เผาตามธรรมชาติ 

  ไมมีการทําลายซากเพราะ      ไมไดฆาสัตว      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

  ฝงกลบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

  

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีไดเสนอไวในโครงการไมปลอยปละละเลย 

ดูแล ใหน้ําและอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ เขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเช้ือและ

การแพรกระจายของเช้ือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไว และขอรับรองวาจะใชสัตวใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนยินดีให

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวของสถาบันติดตามและตรวจสอบได 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................  หัวหนาโครงการวิจัย 

 (...........................................................)  

 วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ.......... 

 

 

 

หมายเหตุ   เอกสารท่ีใชในการขออนุญาตใชสัตวทดลอง  ประกอบดวย 

  1.หนังสือบันทึกขอความขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวท่ีเลี้ยงในฟารม พรอมสําเนา จํานวน 3 ชุด 

  2.สําเนาขอเสนอโครงการวิจัย  จํานวน 3 ชุด 

  3.ผูขออนุญาตใชสัตวตองกรอกขอมูลใหครบถวน มิเชนนั้นจะไมสามารถสงใหผูทรงคุณวุฒิ 

และคณะกรรมการฯ พิจารณาได 



คกส. 09-01-03 

                 บันทึกขอความ 

สวนราชการ    

ท่ี                                                           วันท่ี               

เรื่อง  ขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวท่ีไมไดเล้ียงในฟารม              

เรียน    ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว ประจําวิทยาเขต............................................ 

ขาพเจา  ขอสงแบบขออนุญาตใชสัตว  ประเภทสัตวท่ีไมไดเลี้ยงในฟารม  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ช่ือโครงการ  (ภาษาไทย)................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 

ช่ือแผนงานวิจัย (ถามี)  (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. 

 

1.ขอมูลเกี่ยวกับผูใชสัตว (Information on animal users) 

 1.1 หัวหนาโครงการ (Principal Investigator) 

  ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตําแหนง.............................................. 

  สังกัดคณะ.................................................................................................................................. 

  เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว........................................................................................................ 

  สถานท่ีติดตอท่ีสะดวก  เลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล..................................... 

อําเภอ.......................จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ................................................. 

อีเมล..................................................................................................................................................................... 

 1.2 ผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจัย 

ชื่อ/นามสกุล เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว โทรศัพท/มือถือ 

1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

 1.3 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.3.1  โดยคณะนักวิจัยกลาวคือ 

    หัวหนาโครงการ 

    ผูรวมงานคนท่ี   1.2.1   1.2.2   1.2.3 

  1.3.2  โดยบุคคลอ่ืนกลาวคือ............................................................................................... 

  ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตําบล.....................................อําเภอ....................... 

จังหวัด.......................โทรศัพท..................................มือถือ...................................อีเมล....................................... 
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 1.4 ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสัตว 

  1.4.1 หัวหนาโครงการ 

    มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

  1.4.2 ผูรวมวิจัย 

   1.2.1  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

   1.2.2  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

   1.2.3  มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

  1.4.3 บุคคลอ่ืน ใน 1.3.2 

    มีประสบการณ...........ป   ไมมีประสบการณ 

 1.5 ผูรับผิดชอบปฏิบัติตอสัตวทดลองเคยฝกอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

   เคย เม่ือ........................ หนวยงานท่ีจัด.............................................................................. 

   ไมเคย      ไมมีแผนท่ีจะอบรม      มีแผนท่ีจะอบรม ระบุ...................................... 

 1.6 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเกี่ยวกับการใชสัตวท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชสัตว 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 1.7 สัตวแพทยผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพสัตวและใหคําปรึกษา 

   ไมมี เพราะ.......................................................................................................................... 

   มี ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

ใบประกอบโรคเลขท่ี......................................................หรือเอกสารอ่ืนๆ ระบุ..................................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

โทรศัพท..................................มือถือ.........................................อีเมล.................................................................... 

 

2. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการ 

 2.1 ประเภทของโครงการ 

 งานวิจัย  งานวิทยานิพนธ  โครงงาน/โครงการ  งานการเรียนการสอน  งานบริการทดสอบ 

สรุป ข้ันตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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



คกส. 09-01-03 

 2.2 ลักษณะงาน 

 สรีระวิทยา/กายวิภาค จุลชีววิทยา  พยาธิชีววิทยา 

 พิษวิทยา  ภูมิคุมกันวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

 โภชนาการ  ปรสิตวิทยา   

วิทยาการสืบพันธ อ่ืนๆ................................................................ 

 2.3 งานทดสอบ 

 อาหาร  สมุนไพร  เครื่องสําอางค 

 วัคซีน  น้ํา   สารพิษ 

 ยา   วินิจฉัยโรค................................................................................................  

 อ่ืนๆ................................................................................................................................................... 

 2.4 งานชีวผลิตภัณฑ 

 วัคซีน  เอ็นไซม  แอนติบอดี้ 

 คอมพลีเมนท  อ่ืนๆ.......................................................................................................... 

 

3. เหตุผลท่ีตองใชสัตว 

 3.1 เหตุผลท่ีไมใชวิธีการอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนแทนสัตวทดลอง................................................................ 

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

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

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

 3.2 กรณีท่ีจําเปนตองใชสัตวปา ใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงใชสัตวทดลองหรือสัตวอ่ืนแทนไมได.............. 

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

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

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

 3.3 ผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตวและผลประโยชนทางวิชาการ 

  3.3.1 สรุปผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตว................................................................................. 

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

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

  3.3.2 ผลประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ...................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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4. สัตวท่ีจะนํามาใช 

ชนิด โค ไก สุกร แกะ แพะ กระบือ ลิง เปด อ่ืนๆ..... ........... 

สายพันธุ           

เพศ           

อาย ุ           

นํ้าหนัก           

จํานวนครั้ง

ท่ีใชสัตว 

          

จํานวนท่ีใช

แตละครั้ง 

          

แบงสัตว

ออกเปนก่ี

กลุมตอครั้ง 

          

แตละครั้ง

เก็บสัตวไว

นานก่ีวัน 

          

 

5. แหลงสัตว 

 5.1 แหลงท่ีมาของสัตว 

  เพาะขยายพันธุข้ึนใชเองในหนวยงานคณะหรือสถาบัน (ระบุ).......................................................... 

  จับมาจากธรรมชาติ/จากปา (ระบุ)................................................................................................... 

 ไดมาจากชาวบาน วัด หรือมีผูบริจาค (ระบุ)………………………………………………………………………….. 

 สั่งซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุตางประเทศ 

 ไดบริการจากหนวยงานอ่ืนภายในประเทศ 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 5.2 คุณภาพของสัตวจากแหลงผลิต  

  ไมมี   มีหลักฐานแสดงสืบสายพันธุ และความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุท่ี

ตองการตรวจสอบ 

  ไมมี   มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนสัตวเลี้ยงดวยระบบอนามัยเขม 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 5.3 ศักยภาพของแหลงผลิต 

  ไมมี   มีวิธีเพาะขยายพันธุ ท่ีแสดงวาสามารถเพาะขยายพันธุสายพันธุของสัตวท่ี

ตองการไดทุกรูปแบบของเพศ อายุ น้ําหนัก และจํานวนตามท่ีตองการ 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 
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 5.4 ดําเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนยายสัตว โดยถูกตองตามกฎหมาย ระบุวิธีปฏิบัติ 

(แนบเอกสารประกอบ ถามี).................................................................................................................................. 

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

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

 5.5 ดําเนินการเคลื่อนยายสัตวถูกตองตามหลักวิชาการ ระบุวิธีปฏิบัติ (แนบเอกสารประกอบ ถามี)...... 

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

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

 

6. วิธีการเล้ียงสัตวของแหลงผลิตท่ีตองการ 

 6.1 มาตรฐานการเล้ียง  

  อนามัยเขม   ปลอยเลี้ยง เชน ในทุงหญาในฟารม เปนตน  

 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

 6.1.1 ลักษณะการเลี้ยง 

  แยกสัตวเลี้ยงแตละชนิด  เลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอ่ืน 

 6.2 สภาพแวดลอม 

 ระบบปองกันอุณหภูมิ.............................................................................................................................. 

 แสงสวาง.....................................................การถายเทอากาศ................................................................. 

 อัตราสวนแสงสวางกลางวันกับกลางคืน.................................................................................................. 

 6.3  กรง/   คอก/   ไมใชกรงและคอก 

 ชนิด กรง/คอก ระบุ................................................................................................................................. 

 ขนาด กรง/คอก ระบุ............................................................................................................................... 

จํานวนสัตวตอกรง/คอก.....................................ตัว 

6.4 อาหาร 

 6.4.1 ประเภทอาหาร 

  อาหารเม็ดจากโรงงาน   อาหารปลอดเชื้อ 

  อาหารปนผลิตเองสูตรพิเศษ   สัตวหากินเองตามธรรมชาติ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 6.4.2 การใหอาหาร 

  ใหอาหารในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา 

  มีกําหนดเวลาและปริมาณอาหาร  ใหอยางไร (ระบุ).......................................................... 

 สัตวหากินเองตามธรรมชาติ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
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6.5 น้ําดื่ม 

 6.5.1 ประเภทน้ําดื่ม 

  น้ําปลอดเชื้อ   น้ําบาดาล   น้ําประปา 

  กรองตะกอน   น้ําสระ/น้ําผิวดิน  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 6.5.2 การใหน้ําดื่ม 

  มีน้ําดื่มตลอดเวลา 

   โดยวิธีใหน้ําอัตโนมัติ 

   โดยบรรจุน้ําในขวดมีจุกและหลอด 

   โดยวิธีการอ่ืนๆ...................................................................................................... 

 สัตวหากินเองตามธรรมชาติ  

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.6 วัสดุรองนอน 

  ใชวัสดุรองนอน   ไมใชวัสดุรองนอน (ขามไปตอบขอ 6.11) 

 6.6.1 ลักษณะวัสดุรองนอน 

  วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ  วัสดุรองนอนไมปลอดเชื้อ 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

 6.6.2 ประเภทวัสดรุองนอน 

  ข้ีกบ   ข้ีเลื่อย   กระดาษ 

  วัสดุอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 

 6.6.3 การเปล่ียนวัสดุรองนอน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน 

  เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกสัปดาห 

  นานกวา 1 สัปดาห คือ ทุกๆ.............................................................................................. 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 

6.7 การทําความสะอาดคอกสัตว/โรงเรือน 

  ทุกวัน โดยวิธี....................................................................................................................... 

  ทุกสัปดาห โดยวิธี............................................................................................................... 

  ทุกเดือน โดยวิธี................................................................................................................... 

  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
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7.วิธีในการปฏิบัติการกับสัตว 

 7.1 วิธีการท่ีทานตองนํามาใชปฏิบัติกับสัตวในโครงการ 

  การจับและควบคุมสัตว ระบุวิธีปฏิบัติ.............................................................................................. 

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

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

  การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว ระบุวิธปีฏิบัติ.................................................................................... 

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

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

  การแยกเพศ ระบุวิธีปฏิบัติ............................................................................................................... 

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

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

  การสลบสัตว ระบุวิธีปฏบิัติ ชนิดยาปริมาณและวิธีการใช................................................................ 

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

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

  การทําใหสัตวตาย ระบุวิธีปฏิบัติ....................................................................................................... 

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

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

  การทําการผาตัด ระบุวิธีปฏิบัติโดยละเอียด...................................................................................... 

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

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

 7.2 สารหรือเช้ือโรคท่ีนํามาใชกับสัตวและผลกระทบท่ีมีตอสัตว 

สารหรือเชื้อโรคท่ีนํามาใชกับสัตว ผลกระทบท่ีอาจมีตอสัตว วิธีการปองกัน 

   

   

   

 

 7.3 การใหสาร ปริมาณ และบริเวณท่ีใชในโครงการ 

  7.3.1  ใหทางปาก ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  7.3.2  การฉีด ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

     ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 
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บริเวณท่ีฉีด 

  Subcutaneous  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intramuscular  บริเวณท่ีฉีด.................................................................................................... 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intraperitoneal  ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  Intravenous  เสนเลือดท่ีใช.................................................................................................. 

    ปริมาณ..........................มิลลลิิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

  อ่ืนๆ......................................................................................ปริมาณ..........................มิลลิลิตร/ครั้ง 

    ความถ่ี...........................ครั้ง/วัน ................วัน 

 7.4 การเก็บตัวอยาง 

  7.4.1 การเก็บตัวอยางเลือดท่ีใชในโครงการ กรณีใชยาสลบใหระบุใชยาสลบอะไร 

  Mixed blood  ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครั้ง  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

  Venous blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

  Arterial blood ปริมาณ...............มิลลิลิตร/ครัง้  เก็บจาก........................................ 

    ชือ่ยาสลบ....................................................................................................... 

  Cardiac puncture     ปริมาณ.........................มิลลิลิตร/ครั้ง   

 กรณีท่ีไมตองการใหสัตวตายหลังการเจาะเลือด ระบุชื่อยาสลบท่ีใช....................................................... 

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

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

  7.4.2 ตัวอยางอ่ืนๆ  ระบุรายละเอียดพอสังเขป........................................................................ 

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

 7.5 วิธีการท่ีเลือกใชในการกําจัดสัตวทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  การทําใหสัตวตายอยางสงบโดยวิธีการ............................................................................................. 

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

  จําหนาย   เลี้ยงตามเดิม   ปลอยคืนแหลงท่ีอยูอาศัยเดิม 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 
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 7.6 การทําลายซากสัตวเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

  เผาทําลาย โดย      ใชเตาเผา      เผาตามธรรมชาติ 

  ไมมีการทําลายซากเพราะ      ไมไดฆาสัตว      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 

  ฝงกลบ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 

  

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีไดเสนอไวในโครงการไมปลอยปละละเลย 

ดูแล ใหน้ําและอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ เขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเช้ือและ

การแพรกระจายของเช้ือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไว และขอรับรองวาจะใชสัตวใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนยินดีให

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวของสถาบันติดตามและตรวจสอบได 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................  หัวหนาโครงการวิจัย 

 (...........................................................)  

 วันท่ี.......เดือน.....................พ.ศ.......... 

 

 

 

หมายเหตุ   เอกสารท่ีใชในการขออนุญาตใชสัตวทดลอง  ประกอบดวย 

  1.หนังสือบันทึกขอความขออนุญาตใชสัตว ประเภทสัตวท่ีไมไดเลี้ยงในฟารม พรอมสําเนา จํานวน 3 ชุด 

  2.สําเนาขอเสนอโครงการวิจัย  จํานวน 3 ชุด 

  3.ผูขออนุญาตใชสัตวตองกรอกขอมูลใหครบถวน มิเชนนั้นจะไมสามารถสงใหผูทรงคุณวุฒิ            

และคณะกรรมการฯ พิจารณาได 
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หนา 1 จาก 4 หน้า 

เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

สวนท่ี 1 ใหขอมูลโดยฝายเลขานุการ 

ชื่อโครงการท่ีขอใชสัตว  

รหัสโครงการ  

ประเภทของโครงการท่ีขอใชสัตว  

ชื่อหัวหนาโครงการท่ีขอใชสัตว  

 

สวนท่ี 2 ใหขอมูลโดยผูพิจารณา 

ความเห็นของผูพิจารณา 

 เห็นชอบใหดําเนินการ 

 ใหแกไขเล็กนอยตามขอเสนอแนะ ภายใน..................................................... 

 ใหแกไขและนํามาพิจารณาใหม 

 ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

 ไมเห็นชอบ 

 

สวนท่ี 3 การพิจารณาโครงการท่ีขอใชสัตว 

1.ขอมูลเกี่ยวกับผูใชสัตว 

หัวหนาโครงการใหขอมูลเหลานี้ครบถวนหรือไม ครบถวน ไมครบถวน 

1.1 ขอมูลหัวหนาโครงการ   

1.2 ขอมูลผูรวมวิจัย/ผูชวยวิจยั   

1.3 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว   

1.4 ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสัตว   

1.5 ผูรับผิดชอบปฏิบัติตอสัตวทดลองเคยอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง   

1.6 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเก่ียวกับการใชสัตวท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใช

สัตว 

  

1.7 สัตวแพทยผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพสัตวและใหคําปรึกษา   

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนา 2 จาก 4 หน้า 

2.ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการ 

หัวหนาโครงการใหขอมูลเหลานี้ครบถวนหรือไม ครบถวน ไมครบถวน 

2.1 ประเภทของโครงการ   

2.2 ลักษณะงาน   

2.3 งานทดสอบ   

2.4 งานชีวผลิตภัณฑ   

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.เหตุผลท่ีตองใชสัตว 

ขอเสนอโครงการฯ ตอบคําถามเหลานี้หรือไม ใช ไมใช ไมเกี่ยวของ 

3.1 เหตุผลท่ีไมใชวิธีการอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนแทนสัตวทดลอง    

3.2 ผลประโยชนตอมนุษยหรือสัตวและผลประโยชนทางวิชาการ    

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.สัตวท่ีจะนํามาใช 

ความเหมาะสมของสัตวท่ีนํามาใช เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมมีขอมลู ไมเกี่ยวของ 

ชนิด สายพันธุ เพศ อายุ น้ําหนัก จํานวน และการเก็บสัตว     

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนา 3 จาก 4 หน้า 

5.แหลงสัตว 

ความเหมาะสมของแหลงสัตว เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมมีขอมลู ไมเกี่ยวของ 

5.1 แหลงท่ีมาของสัตว     

5.2 คุณภาพของสัตวจากแหลงผลิต มีหลักฐานตรวจสอบได     

5.3 ศักยภาพของแหลงผลิต     

5.4 ดําเนินการขออนุญาตครอบครอง และเคลื่อนยายสัตว      

5.5 ดําเนินการเคลื่อนยายสัตว     

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.การเล้ียงสัตว 

ความเหมาะสมของการเล้ียงสัตว เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมมีขอมลู ไมเกี่ยวของ 

6.1 ผูเลี้ยงสัตวทดลอง     

6.2 การตรวจสอบความพรอมของสถานท่ีและการจัดการเลี้ยงสัตว     

6.3 กรณีท่ีไปใชสัตวทดลองของหนวยงานอ่ืน     

6.4 มาตรฐานการเลี้ยง      

6.5 สภาพแวดลอมบริเวณเลี้ยงสัตว     

6.6 กรง     

6.7 อาหาร     

6.8 น้ําดื่ม     

6.9 วัสดุรองนอน     

6.10 การทําความสะอาดกรง คอกสัตว     

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หนา 4 จาก 4 หน้า 

7.วิธีในการปฏิบัติการกับสัตว 

ความเหมาะสมของวิธีในการปฏิบัติการกับสัตว เหมาะสม ไมเหมาะสม ไมมีขอมลู ไมเกี่ยวของ 

7.1 วิธีการท่ีตองนํามาใชปฏิบัติกับสัตวในโครงการ     

7.2 สารหรือเชื้อโรคท่ีนํามาใชกับสัตวและผลกระทบท่ีมีตอสัตว     

7.3 การใหสาร ปริมาณ และบริเวณท่ีใชในโครงการ     

7.4 การเก็บตัวอยาง     

7.5 วิธีการท่ีเลือกใชในการกําจัดสัตวทดลองเม่ือสิ้นสุดการทดลอง     

7.6 การทําลายซากสัตวเม่ือสิ้นสุดการทดลอง     

ความเห็นของผูพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………….ประธาน ………………………………………………………….รองประธาน 

(………………………………………………………..) (………………………………………………………..) 

 

………………………………………………………….กรรมการ ………………………………………………………….กรรมการ 

(………………………………………………………..) (………………………………………………………..) 

 

………………………………………………………….กรรมการ ………………………………………………………….เลขานุการ 

(………………………………………………………..) (………………………………………………………..) 
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แนวทางเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการในการพิจารณาโครงการวิจัย 

(จาก ARENA/ OLAW. Institutional Animal Care and Use Committee Guidebook, 2nd edition, 2002) 

1. Replacement or utilizing non-animal models 

2. Reduction of numbers of animals used 

3. Refinement or elimination or reduction of unnecessary pain and distress in animals 

Replacement alternatives utilize: 
• living systems, e.g., in vitro cell or organ cultures, invertebrate animals, microorganisms and 

plants. If not applicable, use species lower on the phylogenetic scale. 
• non-living systems, e.g., physical or mechanical systems and chemical techniques 

• computer simulations. 

 

Reduction alternatives 

Rational selection of 

group size 

• Pilot studies to estimate variability and evaluate procedures and effects 

• Power analysis 

Careful experimental 

design 

• Appropriate choice of control groups 

• Standardizing procedures to minimize variability 

Maximizing use of 

animals 

• Performing several terminal procedures per animal 

• Animals euthanized by one investigator used for tissue needed 

by another 

Correct choice of 

model 

• Use of healthy, genetically similar animals decreases variability 

Minimizing loss of 

animals 

• Good post-operative care 

• Avoid unintended breeding 

• Plan ahead so the appropriate number of animals needed 

for studies are ordered or bred 

Statistical analysis • Appropriate use of statistical software can generate 

maximum information from minimum number of animals 
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Refinement alternative 
Consider alternatives to painful procedures, and to avoid or minimize discomfort, distress and pain. If 

unable to determine, utilize one or more of the following: 

• pilot studies, 

• evaluations of clinical signs, 

• clinical pathology, 

• gross and histological necropsy studies, 

• review of comparable literature, and 

• consultation with experts. 

Procedures consistent with sound scientific practice and the goals of the research. 

Other refinement opportunities: 

• pain-relieving drugs, 

• non-pharmacologic techniques, 

• new diagnostic and therapeutic techniques, e.g., use of sophisticated imaging 

equipment to replace invasive procedures, and blood and tissue sampling techniques that 

allow for easier collection and the processing of smaller sample sizes. 

• environmental enrichment programs, such as reduction of noises, odors, infrequent 

or inexperienced handling, or boredom from lack of environmental stimulation 

• establishment of more humane endpoints. 

 

Methods of Euthanasia 
Acceptable 
a. Barbiturates (most species) 

b. Carbon dioxide (CO2)-bottled gas only (most species) 

c. Inhalant anesthetics (most species) 

d. Microwave irradiation (mice and rats) 

e. Tricaine methane sulfate (TMS, MS222) (fish, amphibians) 

f. Benzocaine hydrochloride (fish, amphibians) 

g. Captive penetrating bolt (horse, ruminant, swine) 

h. Ether and carbon monoxide are acceptable for many species, but relatively 

dangerous topersonnel. 
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Conditionally Acceptable (Requires IACUC Approval of Scientific Justification) 

a. Cervical dislocation (birds, small rodents and rabbits) 

b. Decapitation (birds, rodents, some other species) 

c. Pithing (some ectotherms) 

d. Various pharmacological and physical methods 

 
 
Unacceptable 
a. Chloral hydrate, chloroform and cyanide 

b. Decompression 

c. Neuromuscular blockers 

d. Various pharmacological and physical methods 

e. Dry ice-generated CO2 

 

Conditionally acceptable e.g., KCl or formalin by intracardiac injection, or exsanguination 

are 

acceptable only under deep general anesthesia. 

 

Humane endpoint examples: 
• Tumor exceeds 10% of normal body weight; necrosis, infection, ulceration, 

interference with ambulation or eating/drinking 

• Rapid loss of weight (>20% of normal body weight) and/ or condition 

• Prolonged recumbency 

• Respiratory: rapid or labored breathing, coughing, rales 

• Cardiovascular: shock, hemorrhage, anaphylaxis 

• Gastrointestinal: severe diarrhea or vomiting 

• Peripheral Nervous System: flaccid or spastic paralysis 

• CNS Signs: circling, blindness, dementia, convulsion 

• Decrease of 4-6ºC in body temperature in rodents 

• Moribund or pre-moribund state: Define with specific clinical signs and euthanize 

when reached 
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แบบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ครั้งท่ี...................วันท่ี.....................................................หองประชุม........................................... 

 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง หัวหนาโครงการวิจัย สังกัด/ หนวยงาน ผลการพิจารณา 

1     เห็นชอบใหทําการวิจัยได 

 เห็ น ช อบ ห ลั งผู วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง โค รงก ารต าม

คณะกรรมการเสนอแนะ 

 ยังไมพิจารณาตัดสินเนื่องจากตองศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติม/ ไมทันตามวาระ 

 ไมเห็นชอบตามเหตุผลท่ีชี้แจงประกอบ 

2     เห็นชอบใหทําการวิจัยได 

 เห็ น ช อบ ห ลั งผู วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง โค รงก ารต าม

คณะกรรมการเสนอแนะ 

 ยังไมพิจารณาตัดสินเนื่องจากตองศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติม/ ไมทันตามวาระ 

 ไมเห็นชอบตามเหตุผลท่ีชี้แจงประกอบ 



 
                            คกส. 09-04 

ลําดับท่ี ช่ือเรื่อง หัวหนาโครงการวิจัย สังกัด/ หนวยงาน ผลการพิจารณา 

3     เห็นชอบใหทําการวิจัยได 

 เห็ น ช อบ ห ลั งผู วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง โค รงก ารต าม

คณะกรรมการเสนอแนะ 

 ยังไมพิจารณาตัดสินเนื่องจากตองศึกษาขอมูล

เพ่ิมเติม/ ไมทันตามวาระ 

 ไมเห็นชอบตามเหตุผลท่ีชี้แจงประกอบ 

 

 

 

 

 

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

(....................................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วันท่ี.............................................................. 
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ใบรับรองการอนุมัติใหดําเนินการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

Certificate of Approval to Raise and Use Animals in Scientific Work 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Rajamangala University of Technology Isan 
รหัสโครงการ (ID Project/Proposal) ……………………………………. 

ชื่อโครงการที่ขอใชสัตว (Research Project) 

     (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     (English) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หัวหนาโครงการที่ขอใชสัตว (Principal Researcher)  

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………………………………. Name : …………………………………………………………………………………………………….. 

เลขที่คําขอรับใบอนุญาตใชสัตว  ………………………………………………………………. Certificate of Approval ID : …………………………………………………………………….. 

หนวยงานที่สังกัด (คณะ/กอง) ………………………………………………………………….. Institute (Faculty/Division) : …………………………………………………………………… 

มหาวิทยาลัย/กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน University/Department :  ……………………………………………………………………….. 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 

สถานที่ดําเนินการเล้ียงและใชสัตว …………………………………………………………….. Animal Raising and Using Place :  ………………………………………………………….. 

 

 โครงการที่ขอใชสัตวนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) แลว 

เห็นวามีความสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ จึงเห็นสมควรใหดําเนินการเล้ียงและใชสัตว ตามโครงการที่ขอใชสัตวนี้ได 

 This animal protocol has been approved by Institutional Animal Care and Use Committee that it doesn’t violate the Ethics of use 

to Animals for Scientific Work of the National Research Council of Thailand. The Committer, hence, gives a permission to raise and use of 

animals in line with the proposed animal protocol. 

 

 

ลงนาม (Signature) ............................................................... 

(……………………………………………………………..) (……………………………………………………………..) 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวของสถาบัน 

(Chairman. the Institutional Animal Care and Use Committee Rajamangala University of Technology Isan) 

วัน/เดือน/ป (Date) ......................................... 

 

 

ลงนาม (Signature) ............................................................... 

(……………………………………………………………..) (……………………………………………………………..) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

(The President of Rajamangala University of Technology Isan) 

วัน/เดือน/ป (Date) ......................................... 

 

* หมายเหตุ รหัสโครงการ (ID Project/Proposal)) ออกโดย คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวของสถาบัน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*Note: Project/Proposal ID is given by Institutional Animal Care and Use Committee of Rajamangala University of Technology Isan 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งท่ี.........../................. 

ในวันท่ี................เดือน............................พ.ศ..................... เวลา.................................. 

ณ .......................................................................................................................................................................... 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล ลายมือช่ือ โทรศัพท อีเมล 
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แบบประเมินผลการพิจารณาโครงการวิจัย ฉบับแกไข 

 

รหัสโครงการวิจัย : 

ช่ือโครงการวิจัย : 

พิจารณาเปนครั้งท่ี :      2           3           4 

ช่ือหัวหนาโครงการวิจัย : โทรศัพท : 

วันท่ีพิจารณาครั้งแรก : 

คํ าตั ด สิ น ของคณ ะกรรมการ ท่ี

ปรากฎในรายงานการประชุม : 

 เห็นชอบโดยมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ และมอบหมายให

ประธานฯ พิจารณาอนุมัต ิ

 เห็นชอบโดยมีขอแกไขและขอเสนอแนะ และมอบหมายให

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

ทบทวนพิจารณา 

 ยังไมพิจารณา 

ขอคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนพิจารณา : 

ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามท่ีเสนอแนะแลว 

           ใช 

           ไมใช 

 

มติของกรรมการผูทบทวนพิจารณา 

           เห็นชอบใหทําการวิจัยได 

           เห็นชอบหลังจากผูวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยตามคณะกรรมการเสนอแนะ 

           ยังไมพิจารณา 

           ไมเห็นขอบ 
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ระบุเหตุผลในกรณีท่ีผลการตัดสินเปน 3 ขอหลัง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ลงนามกรรมการ............................................................................ 

                 (.........................................................................) 

           วันท่ี........................................................................... 
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แบบคําขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 

โปรดกรอกขอความขางลางทุกรายการ 

1. ชื่อโครงการ 

 ภาษาไทย................................................................................................................................................. 

 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................... 

2. หัวหนาโครงการวิจัย 

 ชื่อ – สกุล..................................................................................................................................... 

 ภาควิชา/ คณะ.............................................................................................................................. 

 ตําแหนง......................................................................................................................................... 

 โทรศัพท...........................................................อีเมล...................................................................... 

3. เอกสารอนุมัติโครงการ เลขท่ี.................................................................................................................. 

   วันท่ีอนุมัติ......................................................................วันหมดอายุ....................................................... 

4. เหตุผลของการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

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

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

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

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

5. การแกไขเพ่ิมเติมท่ีเสนอนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ี  เล็กนอย    สําคัญ  ตามรายการขางลาง 

 5.1 เล็กนอย 

  การแกไขคําผิด 

  การแกไขรูปแบบการเขียนท่ียังคงความหมายเดิม 

  การเปลี่ยนแปลงผูวิจัยหรือท่ีอยูท่ีติดตอได 

  การเปลี่ยนแปลงผูบริหารโครงการ 

  การขอขยายเวลาศึกษาวิจัย ดวยยังวิเคราะหขอมูลหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ไมแลวเสร็จ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 
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 5.2 สําคัญ 

 การเปลี่ยนวัตถุประสงค 

  เปลี่ยนจาก nonsurvival surgery เปน survival surgery 

  เปลี่ยนแปลงวิธีการทดลองท่ีกอความทุกข ทรมานตอสัตวเพ่ิมข้ึน 

  เพ่ิมชนิดหรือจํานวนสัตวท่ีใช 

  เปลี่ยนผูปฏิบัติตอสัตว 

  เปลี่ยนยาสลบหรืองดยาระงับปวด 

  เปลี่ยนวิธีการการุณฆาต 

  เปลี่ยนระยะเวลา ความถ่ี หรือจํานวนครั้งของหัตถการท่ีทํากับสัตว 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

(...........................................................................) 

วันท่ี...................................................................... 
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แบบรายงานความกาวหนา 

- ใชแบบฟอรมนี้เฉพาะในกรณีท่ีการวิจัยกําลังดําเนินอยู แตถาวิจัยเสร็จสิ้นแลวหรือยุติแลว ใหใชแบบฟอรม

รายงานปดโครงการ 

- ผูวิจัยจะตองรายงานความกาวหนาหากประสงคจะขอขยายเวลาการศึกษาวิจัย และควรยื่นอยางนอย         

2 เดือน กอนหนังสืออนุมัติหมดอาย ุ

 

A. ขอมูลโครงการวิจัย 

1. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย......................................................................................................................... 

2. หมายเลขโทรศัพท..............................................................อีเมล............................................................ 

3. ชื่อโครงการวิจัย.............................................................................................................................................. 

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

4. รหัสโครงการวิจยั................................................................................................................................... 

5. หนังสืออนุมัติใชสัตวหมดอายุวันท่ี............................................................................................................ 

B. สถานะภาพปจจุบันของการวิจัย 

  กําลังดําเนินการทดลองเก่ียวกับสัตว 

  เสร็จสิ้นการทดลองเก่ียวกับสัตวแลว กําลังวิเคราะหผล 

  อ่ืน ๆ นอกเหนือจากขางตน (โปรดอธิบาย) 

 

 จํานวนสัตวทดลองท่ีใช ณ ปจจุบัน.............................................................ตัว 

 จํานวนสัตวทดลองท่ีใชไปแลว ณ ปจจุบัน...................................................ตัว 

 จํานวนสัตวทดลองท่ียังไมไดทดลอง ณ ปจจุบัน...........................................ตัว 
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C. ความกาวหนา 

1. ปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณ 

 มี (ระบุปญหาและวิธีการแกไข)..................................................................................................................... 

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

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

 ไมมี 

2. ไดทําการวิเคราะหขอมูลบางสวนแลวหรือไม   ทําแลว    ยังไมไดทํา   ถาทําแลวโปรดระบุผลโดยยอ 

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

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

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

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

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

D. การเปล่ียนแปลงในโครงการวิจัย 

1. มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการวิจัยหลังจากอนุมัติแลวหรือไม   มี   ไมมี 

2. ถามี ไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว แลวหรือไม  ขอ   ยังไมขอ 

E. การเปล่ียนแปลงผูวิจัย 

1. มีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูวิจัยรวมหรือไม   มี   ไมมี 

2. ถามี ไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใชสัตว แลวหรือไม  ขอ   ยังไมขอ 

F. ลงนาม 

 

 

ลงนาม...................................................................... 

(.................................................................................) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี........................................................................... 
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รายงานปดโครงการวิจัย 

ก. ขอมูลโครงการวิจัย 

1. ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย............................................................................................................................... 

2. หมายเลขโทรศัพท..........................................................อีเมล................................................................. 

3. สังกัด/ หนวยงาน................................................................................................................................... 

4. ชื่อโครงการวิจัย...................................................................................................................................... 

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

5. รหัสโครงการวิจยั................................................................................................................................... 

6. หนังสืออนุมัติใชสัตว เลขท่ี...................................................................................................................... 

7. วันท่ีอนุมัติ.....................................................................วันท่ีหมดอายุ..................................................... 

8. แหลงทุนสนับสนุน...................................................................................................................................  

ข. สรุปสัตวท่ีใชในโครงการวิจัย 

 จํานวนสัตวทดลอง ท่ีโครงการวิจัยเสนอไว....................................................................ตัว 

 จํานวนสัตวทดลองท่ีดําเนินการแลว..............................................................................ตวั 

 สัตวท่ีตายหรือตองการุณยฆาตจากเหตุการณไมคาดคิด..................................................ตัว 

 โปรดระบุเหตุการณท่ีไมคาดคิด....................................................................................................... 

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

.....................................................................................................................................................................  
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ค. สรุปผลการวิจัยโดยยอ 

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

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

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

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

 

ง. ลงนาม 

 

 

 

ลงนาม................................................................ 

(.........................................................................) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี.................................................................... 
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บันทึกการไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

วันท่ี : 

 

รหัสโครงการ : 

ช่ือโครงการวิจัย : 

 

ช่ือผูวิจัย : 

 

โทรศัพท : 

 

สถาบัน : 

 

โทรศัพท : 

 

ผูใหทุนวิจัย : โทรศัพท : 

 

 เบี่ยงเบน / ฝาฝนโครงการวิจัย 

 ไมปฏิบัติตามขอกําหนด 

บรรยายเหตุการณ : 

 

 

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ : 

 

 

 

การดําเนินการ : 

 

 

 

ผลลัพธ : 

 

พบโดย :…………………………………………………… 

 

วันท่ี :………………………………………………………. 

 

รายงานโดย :……………………………………………….. 

 

วันท่ี :…………………………………………………………. 
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แบบคําขอยุติโครงการวิจัย 

รหัสโครงการวิจัย : 

ช่ือหัวหนาโครงการวิจัย : 

โทรศัพท : อีเมล : 

สังกัด : 

ผูสนับสนุนโครงการวิจัย : 

วันท่ีอนุมัติ : วันท่ีรายงานครั้งสุดทาย : 

วันท่ีเริ่มวิจัย : วันท่ียุติโครงการวิจัย : 

เหตุผลการยุติโครงการวิจัย : 

 

 

 

 

 

 

จํานวนสัตวทดลอง : จํานวนท่ีใชไปแลว : 

สรุปผลการวิจัย : 
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ขอมูลคงคาง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม.............................................................................. 

หัวหนาโครงการวิจัย 

วันท่ี......................................................................... 

ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

วันท่ี................................................................. 
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Checklist of a Monitoring Visit 

Date of the Visit : 

Study Title : 

Principal Investigators : Phone : 

Institute : E-mail : 

Sponsor : Address : 

Type of animals : 

Total number animal : 

Are site facilities appropriate? 

 Yes           No 

Comment : 

Are interventions appropriate? 

 Yes           No 

Comment : 

Is animal care appropriate? 

 Yes           No 

Comment : 

Any protocol non-compliance/ violation? 

 Yes 

Comment : 

Any outstanding tasks or results of visit? 

 Yes  

Give details : 

Duration of visit :…………………………….hours Starting form : ………………………………………… 

Finish : …………………………………………………….. 

Name of AEC member/ and a companion :  

Completed by : Date : 

 



คกส. 17-01 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ครั้งท่ี........../.................. 

วันท่ี.......................................เวลา.................................... 

ณ...................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ (ถามี) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

   3.1........................................................................................................................ 

   3.2....................................................................................................................... 

   3.3 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

   4.1 โครงการวิจัยเรื่อง “.....................................................................................” 

   หัวหนาโครงการวิจัย..........................................สังกัด......................................... 

4.2 โครงการวิจัยเรื่อง “.....................................................................................” 

   หัวหนาโครงการวิจัย..........................................สังกัด......................................... 

4.3 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

   5.1 กําหนดการประชุมครั้งท่ี................ประจําเดือน............................................. 

   5.2........................................................................................................................ 



คกส. 17-02 

 
แบบบันทึกรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ครั้งท่ี............./........................... 

วันท่ี.....................................................เวลา........................................ 

ณ............................................................................................................................................ 

ผูมาประชุม 

 1. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล).........................................................................ประธานกรรมการ 

2. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล)....................................................................กรรมการ 

3. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล)....................................................................กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล)....................................................................กรรมการ 

2. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล)....................................................................กรรมการ 

3. (ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล)....................................................................กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา.............................................. 

 ประธานฯ เห็นวาครบองคประชุมตาม AEC 003 แลว จึงไดกลาวเปดการประชุม และถามกรรมการวา

มีใครบางท่ีมีขอขัดแยงในผลประโยชนซ่ึงตองออกจากท่ีประชุมขณะพิจารณาตัดสิน ซ่ึง.................................

(ชื่อกรรมการ)............................ไดแจงวามีความขัดแยงในผลประโยชนในวาระท่ี........................................... 

จากนั้นประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

  1.1 เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ........................................................................... 

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

  1.2 ผลการดําเนินการแกไขปรับปรุงโครงการวิจัยตามมติท่ีประชุมครั้งกอน.......................... 

................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี............................โดย........................................................ 

หรือ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี........................หลังการแกไขดังตอไปนี้....................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

กรณีการพิจารณาโครงการสืบเนื่อง การเขียนรายงานการประชุม ดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงแกไข ตามมติท่ีประชุม 

 โครงการวิจัยเรื่อง “........................................................................................................” 

ของ ............................................................สังกัด...............................................ชื่อกรรมการท่ีนําเสนอ

คนแรก ....................................................................ชื่ อ กรรมการ ท่ีนํ า เสนอคน ท่ีสอง

.........................................ประเด็นการอภิปรายและสรุปผล........................................................... 

ผลการพิจารณา............................................................................................................................. 

3.2 รายงานความกาวหนา 

 โครงการวิจัยเรื่อง “........................................................................................................” 

ของ ............................................................สังกัด...............................................ชื่อกรรมการท่ีนําเสนอ

คนแรก ....................................................................ชื่ อ กรรมการ ท่ีนํ า เสนอคน ท่ีสอง

.........................................ประเด็นการอภิปรายและสรุปผล........................................................... 

ผลการพิจารณา............................................................................................................................. 

3.3 รายงานปดโครงการ 

โครงการวิจัยเรื่อง “........................................................................................................” 

ของ ............................................................สังกัด...............................................ชื่อกรรมการท่ีนําเสนอ

คนแรก ....................................................................ชื่ อ กรรมการ ท่ีนํ า เสนอคน ท่ีสอง

.........................................ประเด็นการอภิปรายและสรุปผล........................................................... 

ผลการพิจารณา............................................................................................................................. 

3.4 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่อง “........................................................................................................” 

ของ ............................................................สังกัด...............................................ชื่อกรรมการท่ีนําเสนอ

คนแรก ....................................................................ชื่ อ กรรมการ ท่ีนํ า เสนอคน ท่ีสอง

.........................................ประเด็นการอภิปรายและสรุปผล........................................................... 
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ผลการพิจารณา............................................................................................................................. 

(เห็นชอบ/ เห็นชอบหลังปรับปรุงสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ดังนี้.........................../ ยังไม

พิจารณา เพราะ............................................../ ไมเห็นชอบการแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย เหตุผล

...........................................................) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 โครงการวิจัยเรื่อง “........................................................................................................” 

ของ ............................................................สังกัด...............................................ชือ่กรรมการท่ีนําเสนอ

คนแรก ....................................................................ชื่ อ กรรมการ ท่ีนํ า เสนอคน ท่ีสอง

.........................................ประเด็นการอภิปรายและสรุปผล........................................................... 

ผลการพิจารณา.......................ตัวอยางการเขียนรายงานผลการพิจารณาอาจทําไดดังนี้...................... 

(1) เห็นชอบใหทําการวิจัยได 

(2) เห็นชอบหลังจากผูวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยตามคณะกรรมการเสนอแนะดังตอไปนี้ 

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

..........................................................ท้ังนี้ ขอใหผูวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยตามขางตน แลวสง

โครงการวิจัยท่ีปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหประธานฯพิจารณาเห็นชอบ 

(3) ยังไมพิจารณา ดวยเหตุผลดังตอไปนี้.......................................................................................... 

............................................................ท้ังนี้ ขอใหผูวิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยตามขางตน แลวสง

โครงการวิจัยปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 2 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหกรรมการฯ พิจารณาเสนอประธานฯ เห็นชอบ 

(4) ไมเห็นชอบ ดวยเหตุผลดังนี้....................................................................................................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 เรื่อง............................................................................................................................. 

เลิกประชุม เวลา.................................................................... 

 

 

 

ลงนาม.................................................   ลงนาม............................................... 

(..........................................................)   (.........................................................) 

       ผูบันทึกรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
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แบบบันทึกการติดตอส่ือสาร 

วันท่ี : 

วิธีส่ือสาร : 

               โทรศัพท           โทรสาร           อีเมล           บุคคล 

จาก (ช่ือ-สกุล)..................................................................................................................................... 

ถึง (ช่ือ-สกุล)..................................................................................................................................... 

อางถึงโครงการวิจัย เรื่อง................................................................................................................. 

รหัสโครงการวิจยั............................................................................................................................. 

สรุปขอความส่ือสาร : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การดําเนินการ : 

 ใหตอบกลับ                จะติดตอมาใหม                อ่ืน ๆ...............................................   

     วิธีใหตอบกลับ 

      โทรศัพท (หมายเลข)............................................................................................................... 

      โทรสาร (หมายเลข)................................................................................................................. 

      อีเมล (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 

      หนังสือเปนทางการ ระบุชื่อ ท่ีอยู.............................................................................................. 

      อ่ืน ๆ..................................................................................................................................... 

ผูบันทึก : 

ลงนาม.................................................................... 

(...............................................................................) 

วันท่ี.......................................................................... 
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แบบคําขอคนแฟมเอกสาร 

ช่ือโครงการวิจัย : 

 

 

รหัสโครงการวิจัย : 

ผูขอคนเอกสาร : 

 

วันท่ีขอคนเอกสาร : 

วัตถุประสงคของการคนเอกสาร : 

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

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

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

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

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

ผูคนเอกสาร : 

 

วันท่ี : 

ผูสงคืนเอกสาร : 

 

วันท่ี : 

ผูเก็บเอกสารเขาแฟม : 

 

วันท่ี : 

ผูอนุมัติ : 

 

วันท่ี : 
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ใบบันทึกขอคนเอกสาร 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ท่ี เอกสาร ผูขอคน วันท่ีขอ ผูคน ผูเก็บ วันท่ีคืน 
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สมุดบันทึกคําขอสําเนาเอกสาร 

ท่ี เอกสาร จํานวน ผูขอ เจาหนาท่ีผูทํา

สําเนาเอกสาร 

วันท่ี 
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แบบบันทึกการทําสําเนาเอกสารตนฉบับ 

1. ช่ือเอกสาร 

 1.1........................................................................................................................................................... 

 ทําสําเนาจํานวน...........................................ฉบับ 

1.2........................................................................................................................................................... 

 ทําสําเนาจํานวน...........................................ฉบับ 

1.3........................................................................................................................................................... 

 ทําสําเนาจํานวน...........................................ฉบับ 

1.4........................................................................................................................................................... 

 ทําสําเนาจํานวน...........................................ฉบับ 

1.5........................................................................................................................................................... 

 ทําสําเนาจํานวน...........................................ฉบับ 

2. ช่ือผูทําสําเนาเอกสาร 

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

3. ช่ือผูขอรับสําเนา 

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

4. เหตุผลการขอ 

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

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

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

 

 

ลงนาม......................................................................ผูขอรับสําเนาเอกสาร 

       (......................................................................) 

วันท่ี.......................................................................... 
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รายการสําหรับเตรียมรับการตรวจสอบ/ ตรวจตรา 

 Internal Audit      External Audit      Inspection วันท่ี : 

กําหนดวันตรวจสอบ/ ตรวจตรา :  

ตองการลามหรือไม? ถาตองการจะจัดใหไดหรือไม?  ใช............................................... 

 ไมใช........................................... 

ทบทวน SOPs และบันทึกรายละเอียดของการละเลยหรือ

เบ่ียงเบนใด ๆ และเหตุผล 

 

ตรวจแฟมดูความครบถวนของเอกสารตามรายการ

ขางลาง ถาขาดหายไป ให บันทึกไววาไดดําเนินการ

อยางไร 

 อัตตประวัติและประวัติการฝกอบรมของกรรมการ 

 ระเบยีบวาระปารประชุม รายงานการประชุม 

 บันทึกการยื่นขออนุมัติโครงการวิจัย 

 แฟมโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู 

 บันทึกประเมินโครงการวิจัย 

 จดหมายแจงผลการพิจารณา 

 บันทึกการติดตอสื่อสาร 

 การอนุมัติสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 รายงานความกาวหนา 

 รายงานปดโครงการวิจัย 

 

มีเอกสารขาดหายไปจากแฟมหลักหรือไม?  

บุคลากรหรือกรรมการท่ีวางจะใหสัมภาษณ? บอกวันเวลา  

มีการเตรียมการอะไรบ างสําหรับกรณี ท่ี กรรมการ

ตรวจสอบ/ ตรวจตรา ตองการสําเนาเอกสาร? 

 

ผูกรอกรายการ : 

      ลงนาม.................................................................. 

             (..................................................................) 

วันท่ี : 

 



 

นิยามศัพทท่ีใชในวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

(Standard Operating Procedures) 

 

1.  วิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOP, Standard Operating Procedures) หมายถึง รายละเอียดวิธีปฏิบัติ      

เปนลายลักษณอักษรในรูปแบบหนึง่ ๆ แสดงกิจกรรมและการปฏิบัติงานในองคการเพ่ือใหมีภาวะเอกรูปในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีจัดตั้งข้ึน จุดมุงหมายของวิธีดําเนินการมาตรฐานและเอกสารประกอบก็เพ่ือใหการจัด

หมวดหมูและการบันทึกเอกสารเปนไปอยางงายแตคงมาตรฐานของแนวปฏิบัติท่ีดีไว 

2.  คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (คกส.) หมายถึง ผูท่ีไดรับการ     

แตงตั้งโดยอธิการบดีใหเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3.  แนวปฏิบัติ (Guideline) หมายถึง ขอแนะนํา กฎ เกณฑ ฯลฯ ใหเปนแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินงาน

เรื่องใด ๆ 

4.  การรักษาความลับ หมายถึง การปองกันขอมูลจากบุคคลท่ีสามซ่ึงไมไดรับอนุญาตเขาถึงขอมูล และเอกสาร

ของคณะกรรมการ การไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

5.  สัตว หมายถึง สัตวท่ีมีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตวทดลอง สัตวปา 

6.  สัตวทดลอง หมายถึง สัตวท่ีถูกนํามาเพาะหรือเลี้ยงในท่ีกักขัง ซ่ึงมนุษยนํามาใชเพ่ือประโยชนในเชิง   

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 

7.  สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิดท่ีเกิดหรือดํารงชีวิตอยูในปาตามธรรมชาติ 

8.  ท่ีปรึกษา หมายถึง ผูเชี่ยวชาญซ่ึงทบทวนวิเคราะหโครงการวิจัยและใหคําปรึกษาขอคิดเห็นโดยไมมีสวนได

สวนเสียกับสถาบันหรือผูวิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ 

9.  การพิจารณาแบบเรงดวน (Expedited review) หมายถึง กระบวนการทบทวนพิจารณาโดยกรรมการท่ีได

รับมอบหมาย 2 คน แลวเสนอผลการตัดสินตอประธานฯ โดยไมตองนําเขาทบทวนพิจารณาในท่ีประชุมใหญ

กระบวนการนี้ต องรวดเร็ว ใช สําหรับสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยท่ีไมกระทบตอ Reduce, Refine 

principles และโครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอนท่ีดําเนินการประจําปการศึกษา 

10. primary reviewers  หมายถึง กรรมการผูพิจารณาขอเสนอโครงการนั้นในครั้งแรก 

11. การทบทวนพิจารณาโครงการใหมในท่ีประชุม (InitialReview) หมายถึง การทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัยครั้งแรก  โดยกรรมการฯ ลวงหนากอนเขาประชุมในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และมีการ

รายงานขอคิดเห็นของผูอานทบทวนตอท่ีประชุมโดยกรรมการฯท่ีประธานฯมอบหมาย 3 คน 

12. ชุดเอกสารสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Amendment protocol package)  หมายถึง ชุดเอกสารสวน

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมและเอกสารท่ีเก่ียวของของโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติกอนหนานี้ 

13. รายงานปดโครงการวิจัย (Close study report) หมายถึง รายงานท่ีแจงวาโครงการวิจัยท่ีไดดําเนินไป   

จนแลวเสร็จและแสดงขอมูลสรุปเก่ียวกับสัตวท่ีใช พรอมกับสรุปผลการทดลองโดยยอ 

14. การฝาฝนหรือเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation/Violation)  หมายถึงการ กระทําท่ีไม

ตรงกับท่ีปรากฏในโครงการวิจัยท่ีผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ไปแลวโดยไมยื่นขออนุมัติแกไข

เพ่ิมเติม 



 

15. การเบี่ยงเบน/ฝาฝนมาก หมายถึง การกระทําท่ีทําใหสัตวได รับความทุกขทรมานเกินความจําเปน       

ตามหลักวิชาการและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนสากล 

16. การเบี่ยงเบน/ฝาฝ นน อย หมายถึง การกระทําท่ีทําให สัตวได รับความทุกขทรมานนานเกินความ           

จําเปนเพราะความประมาท 

17. การไมปฏิบัติตามขอกําหนด (Noncompliance) หมายถึง  การกระทําใด ๆ ท่ีไมเปนไปตาม ระเบียบ      

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ แนวปฏิบัตินานาชาติ (เชน จรรยาบรรณการใชสัตว 

หรือขอแนะนําสําหรับการดูแลและการใชสัตวทดลอง เปนตน) 

18. การตรวจเยี่ยม  หมายถึง การดําเนินเขาตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หรือผู แทนตรวจเยี่ยมสถานท่ีวิจัยเพ่ือประเมินวาผู วิจัยและสถาบัน

ดําเนินการวิจัยดูแลสัตว ทดลองได ดี เพียงใด โดยปกติแล ว การตรวจเยี่ยมมีการวางแผนลวงหน ากับ            

หัวหนาโครงการวิจัย 

19. องคประชุม (Quorum) หมายถึง จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการท่ีกําหนดไวสําหรับการ

พิจารณาตัดสินโครงการวิจัยอยางเปนทางการ 

20. การประชุมนัดพิเศษ (Emergency meeting) หมายถึง การประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจาก

กําหนดการประชุมตามปกติ ข้ันตอนและหลักการปฏิบัติจะเปนไปตาแนวทางท่ีวางไวใน วิธีดําเนินการ 

21. การตรวจสอบ (Audit) หมายถึง การประเมินกระบวนการอนุมัติโครงการวิจัยและเอกสารอยางเปนระบบ

และโดยอิสระ เพ่ือตรวจสอบวากระบวนการทบทวนพิจารณาและการอนุมัติโครงการวิจัย มีการดําเนินการ    

มีการบันทึกขอมูล และมีการรายงานอยางถูกตองตรงตามวิธีดําเนินการมาตรฐานท่ีกําหนดและเปนไปตามหลัก

จรรยาบรรณการใชสัตว และระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

22. การตรวจตรา (Inspection) หมายถึง  การเขามาตรวจดูเอกสาร สถานท่ี บันทึก และทรัพยากร อ่ืน ๆ    

ท่ีเก่ียวของกับการใชสัตว การทดลองในสัตว โดยผูตรวจตราจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย 
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