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ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน เลขที่  PM-CO-IACUC-02 

การตดิตามรายงานโครงการวจิยัใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวจิัย 

ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติ :  
 

(นายประสทิธ์ิ  ผลติผลการพิมพ์) 
 รักษาการ รองผู้อ านวยการ 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

วันที่ :  

 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ  
111  อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึง่  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120 
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ประวัติการแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขครัง้ที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
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การตดิตามรายงาน
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบตัิงานการติดตามและประเมินผลโครงการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สามารถด าเนินการได้
ถกูต้องและเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีควรปฏิบตัิ 

 
2. ขอบข่าย 

ใช้ส าหรับการปฏิบตัิงานติดตามและประเมินผลโครงการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของฝ่ายสง่เสริมจริยธรรมการ
วิจยั ด้านจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
3.  นิยาม 

3.1 AS : Administration Staff   หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.2 PA : Project Analyst   หมายถึง  นักวิเคราะห ์ 
3.3 PI :  Project Investigator  หมายถึง  นักวิจัยผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินการวิจยั 

   ตามข้อเสนอโครงการวจิัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ 
3.4 PABI : Process Advance หมายถึง ระบบกระบวนการอันทันสมัยที่มุ่งไปสู่การบูรณาการทีด่ ี

Towards Better Integration    
3.5 ด้านจรรยาการใช้สตัว์ฯ   หมายถึง  ด้านจรรยาการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
3.6 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยในสัตวท์ดลองทั้งในประเทศ 

    และต่างประเทศ  
3.7 ผู้อ านวยการฝ่ายฯ   หมายถึง  ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย  
3.8 ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

   เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
3.9 ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการกับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช.  
3.10 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการกับดูแลการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องาน 
    ทางวิทยาศาสตร์ สวทช. มีหน้าทีพ่ิจารณาอนุมัติโครงการ 
     ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
3.11 ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ หมายถึง ผู้แทนคณะกรรมการที่เช่ียวชาญดา้นการใช้สัตว์ทดลอง 

มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาโครงการแทนกรรมการฯ   
3.12 ข้อเสนอโครงการ หมายถึง  ข้อเสนอโครงการที่ใช้สัตว ์
3.13 โครงการ   หมายถึง  โครงการวิจัยที่ใช้สตัว ์

 
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 แบบ PM-CO-CPM-03 การประเมินผลผู้ เช่ียวชาญ 
4.2 แบบ I-CO-CPM-02   การปฏิเสธและยตุิโครงการ  
4.3 แบบ I-CO-CPM-03   การจดัประชมุกรรมการพิจารณาด้านวชิาการ  
4.4 แบบ I-CO-CPM-04  การจา่ยเงินคา่ตอบแทนผู้ เช่ียวชาญ  
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การตดิตามรายงาน
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5. แผนผังกระบวนการท างาน   
 

การติดตามรายงานโครงการวจิัย ใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 
 

   
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 

  
 
 
 

     

   
 
 

   

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

  
 
 
 

   

  
 

 ติดตามการรายงาน 
ทุก 6 เดือน 

ขอขอ้มูล 
  แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 
ขอขอ้มูล 
 

ขอขอ้มูล 
  แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

ขอขอ้มูล 
 

ผ่าน 

 PA 

 
1.2 

พิจารณาเบ้ืองตน้ 

รับรายงานความก้าวหน้า 

   AS 

 
1.1 

 PA 
ส่งให้สัตวแพทย์ประเมนิ  

1.3 
 

แจ้งเพือ่ทราบ 
 
 

ผ่าน 
 PA 

 เสนอคณะกรรมการฯพจิารณา 
 
 

1.4 

ผ่าน 

แจ้งผลนกัวจิัย 

 

PA 

 
1.5 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

 PA 

 
2.2 

พิจารณาเบ้ืองตน้ 

รับรายงานฉบับสมบรูณ ์

   AS 

 
2.1 

 PA 
ส่งให้สัตวแพทย์ประเมนิ  

2.3 

แจ้งอนุมัติปิดโครงการ 

 

PA 

 
2.5 

ขอขอ้มูล ขอขอ้มูล 

 PA 

 
2.4 

เสนอคณะกรรมการฯพจิารณา 
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การตดิตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
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6.1 รายละเอียดกระบวนการท างาน ตดิตามรายงานการใช้สตัว์ทุก 6 เดือน 
 

ขัน้ตอนการท างาน รายละเอียดขัน้ตอนการท างาน 
1 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 จดหมายน าสง่รายงาน  
 รายงานความก้าวหน้า  

เอกสารออก 
 จดหมาย/บนัทกึข้อความ/อีเมล์แจ้งเตือน 
       ก าหนดการสง่รายงาน 
 แบบ F-CO-IACUC-09 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. โครงการท่ีผ่านการอนุมัติรับรองแล้ว ต้องส่งรายงานทุกๆ 6 

เดือน โดยก่อนครบก าหนดส่งรายงานประมาณ 30 วนั ให้ 
PA   ท าจดหมายลงนามโดยผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจลงนาม บนัทกึข้อความสง่อีเมล์/จดหมายสง่ไปรษณีย์  
ถึง PI เพื่อแจ้งเตือนก าหนดการส่งรายงาน พร้อมแนบแบบ
การจดัท ารายงานความก้าวหน้าโครงการใช้สตัว์ฯ (F-CO-
IACUC-09) 

2. เมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้า ให้ AS  ลงวันที่ รับและใส ่ 
รหสัโครงการ ที่มมุบนขวาของหน้าปกรายงานทกุชดุ 

3.   ในกรณีที่ไม่ได้รับรายงานความก้าวหน้า ภายใน  30 วัน  
นบัจากวนัที่ครบก าหนดส่ง ให้ PA ท าบันทึกข้อความ/ส่ง
อีเมล์ ถึง PI เพื่อติดตามการสง่รายงานฯ และหากไม่ได้รับ
รายงานฯ ภายใน  30 วนั ให้เสนอ ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ เพื่อพิจารณาตดัสนิใจด าเนินการตอ่ไป 

2 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า 

เอกสารออก 
 - 

ขัน้ตอนการท างาน 
พิจารณารายงานความก้าวหน้าในเบือ้งต้น โดยพิจารณาจาก   
(1)  มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ F-CO-IACUC-09  และ (2) ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจยั  
เง่ือนไขการตดัสนิใจ 
1. ผ่ าน  หมายถึ ง รายงานฯ มี ข้อมูลครบถ้วนตามแบบ                 

F-CO-IACUC-09  และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน
งานวิจยัที่ก าหนดไว้ 

2. ไม่ ผ่าน หมายถึง รายงานฯ ขาดข้อมูลที่ส าคัญ ให้ท า          
บนัทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ก าหนดสง่ข้อมลูภายใน 30 วนั ติดตามผลเมื่อครบก าหนด  
หากเกิน 90 วนั  ให้ด าเนินการพิจารณายุติโครงการ ตาม   
I-CO-IACUC-01 

 
  

   AS / PA  
รับรายงาน 

ความก้าวหน้า 

1.1 

 
1.2 

พิจารณาเบือ้งต้น 
PA 
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ขัน้ตอนการท างาน รายละเอียดขัน้ตอนการท างาน 
3 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-IACUC-09)   

เอกสารออก 
 F-CO-IACUC-10 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-IACUC-09)   

ขัน้ตอนการท างาน 
1.  PA  ท าบันทึกข้อความส่งอีเมล์/จดหมายส่งไปรษณีย์  ถึง 

สตัวแพทย์เพื่อเรียนเชิญประเมินความก้าวหน้าโครงการใช้
สัตว์ฯ พร้อมแนบแบบประเมินรายงานความก้าวหน้า
โครงการใช้สตัว์ฯ (F-CO-IACUC-10) 

2. ติดตามผลการประเมินจากสตัวแพทย์ ก าหนดระยะเวลา
ประเมินไม่เกิน 15 วนั โดยติดตามผลทุกครัง้ที่ครบก าหนด
สง่ หรือตามที่ได้ตกลงไว้กบัสตัวแพทย์  

3. พิจารณาและสรุปผลการประเมินหรือข้อคิดเห็นที่ได้จาก           
สัตวแพทย์ตามที่ได้รับผลประเมินกลับมา และท าบันทึก
ข้อความส่งอีเมล์/จดหมาย ส่งไปรษณีย์ ถึง PI เพื่อพิจารณา
และ/หรือชีแ้จงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ก าหนด 15 วนั) 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ผ่าน  หมายถึง รายงานฯ มีข้อมูลครบถ้วน สอดคล้องตาม

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจยัที่ก าหนดไว้ 

3. ไม่ผ่าน หมายถึง หมายถึง รายงานฯ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
หรือไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์  

4. ขอข้อมูล หมายถึง รายงานขาดรายละเอียดหรือข้อมูลใน
สว่นส าคญัของโครงการ ให้ท าบนัทึกข้อความ/สง่อีเมล์ ถึง 
PI  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยก าหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ภายใน 15 วันและติดตามผลเมื่อครบก าหนด  แต่หาก
ไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบก าหนดและขาดการติดต่อจาก PI 
นานเกิน 30 วันติดต่อกัน ให้ท า จดหมายถึง PI เพื่อแจ้ง
ปฏิเสธโครงการ  โดยให้ผู้ อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอ านาจลงนาม  ตามขัน้ตอน I-CO-IACUC-01 

4 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ผ่าน หมายถึง กรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ฯ รับทราบรายงานการใช้สัตว์ฯ  อาจรวมถึงแก้ไข
ปรับปรุงเล็กน้อย  

2. ไม่ผ่าน หมายถึง กรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ฯ พิจารณาเห็นว่ารายงานการใช้สัตว์ไม่สอดคล้องกับ

 
1.3 

ส่งให้สตัวแพทย์
ประเมิน 

PA 

 
1.4 

เสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

PA 



 

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเลขท่ี  : PM-CO-IACUC-02 
หน้าท่ี  : 7 ของ 9  
แก้ไขครัง้ที่  : 1 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ :  xx เมษายน  2561 

 

การตดิตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขัน้ตอนการท างาน รายละเอียดขัน้ตอนการท างาน 
 เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ

และผลการประเมินจากสตัวแพทย์ 
เอกสารออก 
 รายงานการประชมุคณะกรรมการฯ

พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ 
 ผลการพจิารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ

ใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ควร
ปรับปรุงแก้ ไข ให้ท าจดหมายถึง PI เพื่ อแจ้งปรับปรุง
โครงการ โดยเสนอให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
ลงนาม  

5. ขอข้อมูล หมายถึง รายงานขาดรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วน
ส าคัญของโครงการ ให้ท าบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI  
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยก าหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 
วันและติดตามผลเมื่อครบก าหนด  แต่หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อ
ครบก าหนดและขาดการติดต่อจาก PI นานเกิน 30 วัน
ติดต่อกัน ให้ท า จดหมายถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ  โดย
ให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจลงนาม  ตาม
ขั้นตอน I-CO-IACUC-01 

3.  
5  
 
 
 
เอกสารเข้า 
- 
เอกสารออก 
 ผลการพจิารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ

ใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. จัดส่งจดหมาย/อีเมล์ถึง PI แนบผลการพิจารณารายงาน

ความก้าวหน้าโครงการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

     
    ส่วนส าคัญ : ภายหลงัการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ให้บนัทกึในแบบบนัทกึสถานภาพโครงการ (F-CO-IACUC-02)  
  และแบบ Form อื่นๆ ตามทีก่ าหนด และบนัทกึในฐานข้อมลูโครงการวจิยัทกุครัง้ 

PA 

แจ้งผลนกัวจิยั 
1.5 
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การตดิตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

6.2 รายละเอียดกระบวนการท างาน  ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
     



 

ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเลขท่ี  : PM-CO-IACUC-02 
หน้าท่ี  : 9 ของ 9  
แก้ไขครัง้ที่  : 1 
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การตดิตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ส่วนส าคัญ : ภายหลงัการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ให้บนัทกึในแบบบนัทกึสถานภาพโครงการ (F-CO-CPM-02)  
 และแบบ Form อื่นๆ ตามทีก่ าหนด และบนัทกึในฐานข้อมลูโครงการวจิยัทกุครัง้ 
 
7. บันทึก รายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ  

7.1 แบบ F-CO-CPM-02   แบบบนัทกึสถานภาพโครงการ 
7.2 แบบ F-CO-CPM-09  แบบการจดัท ารายงานความก้าวหน้า 
7.3 แบบ F-CO-CPM-10   แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า 
7.4 แบบ F-CO-CPM-10   แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า 
7.5 แบบ F-CO-CPM-14   แบบพิจารณารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  


