
     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  1 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการท างาน  เลขที่  DM-CO-ORI-01 

  ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวจิยั 
        ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติ :  
 

(นายประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์) 
 รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

วันที่ :  

 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120 

 
 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  2 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

นโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย (Research Quality and Integrity Policy) 
 

โดยที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นองค์กรช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม การพัฒนาก าลังคนและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ าเป็น และการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการเป็นพันธมิตร ร่วมทางที่ดี อันน าไปสู่การสร้างสังคม
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงการวิจัยเชิงวิชาการกับผู้ประกอบการ ดังนั้น ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงก าหนดนโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย  ไว้
ดังต่อไปนี้  

 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะด ารงไว้ซึ่งการรักษาระดับมาตรฐานสูงสุดของ
คุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โดยท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการด าเนินงานวิจัย เป็นไปตามหลักจริยธรรม 
กฏหมาย และการท างานท่ีมีมาตรฐาน  

2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะจัดให้มีทรัพยากร  โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนวัฒนธรรมด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บน
พื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี  

3. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะด าเนินการพัฒนากลไกการจัดการกลาง
ส าหรับการบริหารคุณภาพการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย และใช้กระบวนการที่มีความโปร่งใส และยุติธรรม ใน
การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการวิจัย  

4. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะส่งเสริมให้มาการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ตลอดจน การเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยให้กับนักวิจัยของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักวิจัยสถาบันเครือข่าย และนักวิจัยภายนอก ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน  

5. ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิรวมถึงหน่วยงานหรือ
พันธมิตรที่มีความร่วมมือ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเช่ือถือและเช่ือมั่นระดับสูง ในทุกกิจกรรมของส านักงาน 
ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายนี ้รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด การวิจัยและงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อันทรงคุณค่าบนพ้ืนฐานผลการด าเนินงานท่ีเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  3 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

บทที่ 0 : ประวัติการแก้ไข 
 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
0 00 เดือน 2561 ประกาศใช้ครัง้แรก xxx/xx 
    
    
    
    
    

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  4 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

บทที่ 1  :  วัตถุประสงค์ (Purpose) 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานวิจัย สวทช. เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอันทรงคุณค่าบนพื้นฐานผลการ
ด าเนินงานที่เที่ยงตรง และน่าเช่ือถือ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการ
วิจัย 
 

บทที่ 2  :  แผนผังการบริหารภายในฝ่าย/งาน/กิจกรรม (Organization Chart) 

 
 
บทที่ 3  : บทบาท  หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ 
3.1 บทบาท หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่าย (Function Description) 
3.1.1 งานด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาตร์ 

บริหารจัดการและสร้างกลไกส าหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. เพื่อให ้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และ พ.ร.บ.การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
2558 โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสวทช. (NSTDA 

Institutional Animal Care and Use Committee, NSTDA IACUC) เพือ่พิจารณารับรองโครงการด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงให้ค าแนะน าแก่นักวิจัย สวทช. และนักวิจัย
ภายนอกท่ีรับทุนจาก สวทช. ในการด าเนินการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ต้องเป็นไปตามระบบคุณภาพ (ISO) 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  5 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

 ด าเนินการจดแจ้งสถานท่ีด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ไปยัง สถาบันพัฒนาการ
ด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ด าเนินการจัดหาและจดัจ้างสตัวแพทย์ประจ าสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 

 รายงานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากนักวิจัย สวทช. ที่ด าเนินการวิจัยในสัตว์ทดลองและผ่านการรับรอง
โครงการจาก NSTDA IACUC ไปยัง สพสว. วช. ทุกๆ 6 เดือน 

 ผลักดันให้โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัย สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่รับทุนจาก 
สวทช. ผ่านการรับรองโครงการจาก IACUC 

 จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักวิจัย สวทช. ด าเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้อง 
 

3.1.2 งานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
บริหารจัดการและสร้างกลไกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมนุษย์ ของ สวทช. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  เพื่อพิจารณารับรองโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงให้ค าแนะน าแกน่ักวิจัย สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่รับทุนจาก สวทช. ในการ
ด าเนินการในมนุษย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ผลักดันให้โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัย สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่รับทุนจาก สวทช. ผ่านการ
รับรองโครงการจากคณะกรรมการฯ 

 จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักวิจัย สวทช. ด าเนินการวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1.3 งานด้านจริยธรรมการวิจัย (Research integrity) และการรับเร่ืองร้องเรียนด้านพฤติกรรมมิชอบ 
ทางการวิจัย (Research misconduct) 

 บริหารจดัการและผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของ สวทช.  
 จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สวทช. 
 รับเรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย (Research misconduct) และเพื่อด าเนินการพิจารณาสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง และสรุปผล เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สวทช. 
 

3.1.4 งานด้านบริหารและสนับสนุนจริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกดิโครงการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้าน

ของการด าเนินงาน และงบประมาณในการด าเนินโครงการ เช่น โครงการจริยธรรม แนวทางการบริหารจดัการประเด็น ทางกฎ
หมายและจรยิธรรมที่เกิดจากเทคโนโลยจีีโนม 
3.2 อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย (Job Description) 

พนักงานผู้ปฏิบัติงานใน ฝ่ายส่งเสริมจรยิธรรมการวิจยั ประกอบด้วย 
3.2.1 ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
3.2.2   นักวิเคราะห์/นักวิเคราะหอ์าวุโส 
3.2.3 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   

พนักงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ส านักงานฯ โดยมลีักษณะงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัตดิังต่อไปนี ้

 
 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  6 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

(1)  ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 
คุณสมบัติ   
วุฒิการศึกษา การศึกษาปรญิญาเอกทุกสาขาที่มปีระสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 5 ปี หรือปริญญา

โททุกสาขาท่ีมีประการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 15 ปี หรือปริญญาตรีทุกสาขาท่ีมี
ประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว 18 ป ี

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
    แต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในลักษณะงานที่ต้องการ 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ รอง
ผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านบริหารการวิจัย 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (อ้างอิงเอกสาร Role Profile Job Code 100017- Job Code 100018) 
การฝึกอบรมที่จ าเป็น 1. การบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจยัในมนุษย์ และโครงการวิจยัข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายจรยิธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2.  การวิเคราะห์ ตดิตามประเมินโครงการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย ์

         3.   หลักจริยธรรมการวจิัย Research Integrity,  
Responsible Conduct of Research  

 4.  การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล 
 

 (2)  ชื่อต าแหน่ง นักวิเคราะห์ / นักวิเคราะห์อาวุโส 
คุณสมบัติ   
วุฒิการศึกษา     อ้างอิงเอกสาร Role Profile Job Code 302114 – Job Code 302116 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

    แต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในลักษณะงานท่ีต้องการ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ รองผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านบริหารการวิจัย 
 
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (อ้างอิงเอกสาร Role Profile Job Code 302114 – Job Code 302116) 
การฝึกอบรมที่จ าเป็น 1.  การบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจยัในมนุษย์ และโครงการวิจยัข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายจรยิธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2. หลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร ์ 
 หลักจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ และหลักจริยธรรมการวิจัย  

   (Research Integrity) 
  3.  การวิเคราะห์ ตดิตามประเมินโครงการวิจัย 
  4.  การใช้ระบบ ISO 9001  
(7)  ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คุณสมบัติ   
วุฒิการศึกษา     อ้างอิงเอกสาร Role Profile Job Code 601013 – Job Code 601015 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

     แต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในลักษณะงานท่ีต้องการ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ รองผู้อ านวยการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านบริหารการวิจัย 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  7 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (อ้างอิงเอกสาร Role Profile Job Code 601013 – Job Code 601015) 
การฝึกอบรมที่จ าเป็น 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Access และ/หรือ ท่ีจ าเป็น

เกี่ยวกับการจดัท าฐานข้อมูล 
  2. การจัดการและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
  3. การบริหารจัดการเวลา 
  4.   ระบบงาน PABI /MyProject / Infoma / MyContract 
      5.  ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  6.  ระเบียบบัญชีการเงิน 

 บทที่  4 :  รายการบันทึก 
ล าดับ

ที ่
รหัสเอกสาร ชื่อบันทึกคุณภาพ สถานท่ีจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 
เอกสาร 

ระยะเวลา 
จัดเก็บ (ปี) 

1 PROP-IACUC-01 ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตวเ์พื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์  

แฟ้มโครงการ เรียงตามล าดับ
วันท่ีก่อนหลัง 10 

3 F-CO-IACUC-01 ทะเบียนคุมโครงการ (Log Book) แฟ้ม Log 
Book 

เรียงตามวันท่ี
รับข้อเสนอ
โครงการ  

10 

4 F-CO-IACUC-02 ผลการบันทึกสถานภาพโครงการ แฟ้มโครงการ อยู่บนสุดของ
แฟ้มโครงการ 

10 

5 F-CO-IACUC-03 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  แฟ้มโครงการ เรียงตามล าดับ
วันท่ีก่อนหลัง 

10 

6 F-CO-IACUC-04 ข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ แฟ้มโครงการ “-------” 10 
7 F-CO-IACUC-05 ผลการประเมินข้อเสนอโครงการ 

จากผู้เชี่ยวชาญ 
แฟ้มโครงการ “-------” 10 

8 F-CO-IACUC-06 ผลการประเมินข้อเสนอโครงการ 
ฉบับปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญ 

แฟ้มโครงการ “-------” 10 

9 F-CO-IACUC-07 ผลการพิจารณาโครงการจากมติท่ีประชุม 
หรือจากมติเวียนผ่านทางอีเมล 

แฟ้มโครงการ “-------” 10 

10 F-CO-IACUC-08 ผลอนุมัติรับรองโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 
โดยประธาน NSTDA IACUC 

แฟ้มโครงการ “-------” 10 

11 F-CO-IACUC-09 รายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจ า  
6 เดือน 

แฟ้มโครงการ “-------”  10 

12 F-CO-IACUC-10 ผลประเมินรายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์
ประจ า 6 เดือน จากสัตวแพทย์ 

แฟ้มโครงการ “-------”  10 

13 F-CO-IACUC-11 ผลการประเมินการท างานของผู้เชี่ยวชาญ แฟ้มประเมิน 
ผลการท างาน      
ผู้เชี่ยวชาญ 

 เรียงตาม 
ตัวอักษร 

 
 3 

14 F-CO-IACUC-12 รายงานฉบับสมบูรณ์ แฟ้มโครงการ เรียงตามล าดับ
วันท่ีก่อนหลัง 

10 

15 F-CO-IACUC-13 ผลประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ แฟ้มโครงการ “-------”  10 

16 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
NSTDA IACUC 

แฟ้มการประชุม
คณะกรรมการ 
NSTDA IACUC 

เรียงตามล าดับ
ครั้งการประชุม 

10 



     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : DM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี                            :  8 จาก 8 
แก้ไขครั้งที่                      :   
วันท่ีมีผลบังคับใช้              :  00 เดือน 2561 

 

 คู่มือการท างาน 

ล าดับ
ที ่

รหัสเอกสาร ชื่อบันทึกคุณภาพ สถานท่ีจัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

เอกสาร 
ระยะเวลา 
จัดเก็บ (ปี) 

17 - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่ีผ่านการอนุมัติ 
(Approved Technical Expert List) 

แฟ้ม Approved 
Technical 
Expert List 

เรียงตาม 
ตัวอักษร 

10 

18 - ส าเนารายงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 

แฟ้ม Internal 
Audit 

เรียงตามล าดับ
ครั้งท่ี Audit 

3 

19 - เอกสารค าร้องเรียนจากบุคคลภายนอก แฟ้ม customer 
complaints 

เรียงตามวันท่ี 
ท่ีได้รับ 

1 

20 - บันทึกในระบบอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน มอก. 18001 

อ้างอิงตามทะเบียนควบคุมบันทึกความปลอดภัย 
(F-NS-SED-S02) 

 


