การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 2 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

ประวัติการแก้ไข (Revision History)
แก้ไขครั้งที่
0
1

วันที่แก้ไข
รายละเอียดการแก้ไข
24 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้ครั้งแรก
- เพิม่ เติม/แก้ไข แบบฟอร์มและเลขที่
29 พฤศจิกายน 2562
แบบฟอร์มสาหรับการยื่นขอรับการพิจารณา
รับรองโครงการ
- แก้ไขแผนผังกระบวนการทางานการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
- เพิ่มเติมรายละเอียด และ/หรือ ผูร้ ับผิดชอบ
งานในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

DAR No.
CO 045/2561
CO-151/2562

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 3 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาและประเมินข้อเสนอโครงการ ที่เสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของ สวทช. โดยฝ่ายส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัย
2. ขอบข่าย
ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการอนุมตั ิรับรองโครงการวิจัยที่ขอใช้สัตว์ทดลองของโครงการทั้งภายในและภายนอก สวทช.
รวมไปถึงนักวิจัยหรือสถาบันภายนอกที่ได้รับทุนจาก สวทช. และ/หรือ ทาวิจัยร่วมกับ สวทช.
3. นิยาม
3.1 AS : Administration Staff
หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.2 PA : Project Analyst
หมายถึง นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส
3.3 PI : Project Investigator
หมายถึง นักวิจัยผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินการวิจยั
ตามข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์
3.4 PABI : Process Advance
หมายถึง ระบบกระบวนการอันทันสมัยที่มุ่งไปสู่การบูรณาการทีด่ ี
Towards Better Integration
3.5 ด้านจรรยาการใช้สตั ว์ฯ
หมายถึง ด้านจรรยาการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3.6 ผู้เชี่ยวชาญ
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยในสัตว์ทดลองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3.7 ผู้อานวยการฝ่ายฯ
หมายถึง ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย/ผู้อานวยการฝ่าย
อาวุโส
3.8 ที่ปรึกษา
หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช.
3.9 ประธาน
หมายถึง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช.
3.10 คณะกรรมการฯ
หมายถึง คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ สวทช. มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการ
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3.11 ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ หมายถึง ผู้แทนคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านการใช้สัตว์ทดลอง
มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการแทนกรรมการฯ
3.12 ข้อเสนอโครงการ
หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่มีการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามรูปแบบที่ สวทช. กาหนด
3.13 โครงการ
หมายถึง โครงการวิจัยที่ใช้สตั ว์
4. เอกสารอ้างอิง
4.1 PM-CO-ORI-02 การติดตามรายงานโครงการวิจัยใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.2 ขั้นตอนการประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ
4.3 วิธีการจัดประชุมกรรมการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.4 วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
4.5 วิธีการออกหนังสือรับรองโครงการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.6 คู่มือขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 4 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
5.

แผนผังกระบวนการทางาน
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
เริ่มต้น
AS / PA
1

รับข้อเสนอโครงการ
2

PA

ไม่ผ่าน

พิจารณาเบื้องต้น

ไม่ผ่าน

PA

ข้อมูลไม่เพียงพอ

แจ้งขอข้อมูลเพิม่ เติม

ผ่าน

PA

3

เสนอรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
PA

จัดส่งข้อเสนอโครงการ 4
ให้ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ให้ความคิดเห็นต่อ 5
ข้อเสนอโครงการ
PA
6

ขอข้อมูล

สรุปความคิดเห็น
และประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ

PA

แจ้งขอข้อมูลเพิม่ เติม

ผ่าน
คณะกรรมการฯ

PA

แจ้งปฏิเสธโครงการ

8

ไม่ผ่าน

7

แก้ไขโดยปรับปรุง

พิPA
จารณาอนุมตั ิโครงการ
PA

ผ่าน
9

แจ้งนักวิจัย/ออกใบรับรอง

จบ

PA

แจ้งขอข้อมูล/คาชี้แจงเพิ่มเติม

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 5 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

6. รายละเอียดกระบวนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1

AS / PA
รับข้อเสนอโครงการ

1

เอกสารเข้า
 จดหมาย/บันทึกข้อความนาส่งข้อเสนอ
โครงการ (ถ้ามี)
 ข้อเสนอโครงการ (F-NS-IACUC-01 หรือ
F-NS-IACUC-02 หรือ F-NS-IACUC-03
หรือ F-NS-IACUC-04)
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
เอกสารออก
 ข้อเสนอโครงการที่ลงรับเรียบร้อย
 อีเมล์แจ้งการได้รับข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
2

PA

2

พิจารณาเบื้องต้น
เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
เอกสารออก
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 บันทึกข้อความ/อีเมล์ สาหรับขอข้อมูล
เพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ครบ)

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. AS ลงวันที่รับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ (F-NS-IACUC-01 หรือ F-NS-IACUC02 หรือ F-NS-IACUC-03 หรือ F-NS-IACUC-04) และแบบ
ประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) ที่มุมบนขวาของ
หน้าปกเอกสารทุกชุด
2. AS บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-ORI01)
3. AS ลงรหัสโครงการที่มุมบนขวาของหน้าปกข้อเสนอโครงการ
ทุกชุด
4. PA ส่งอีเมล์ถึง PI เพื่อแจ้งการได้รับข้อเสนอโครงการ
5. AS เปิ ด แฟ้ ม โครงการใหม่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ เสนอโครงการและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารที่ได้รับหลังสุดอยู่บนสุด
เสมอ
6. PA แนบแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02)
ที่ได้บันทึกรายละเอียดในขั้นต้นแล้วไว้ในแฟ้มโครงการ
ขั้นตอนการทางาน
1. พิจ ารณาข้อ เสนอโครงการในเบื้อ งต้น ตามแบบพิจารณา
ข้อ เสนอโครงการเบื ้อ งต้น (F-CO-ORI-03) ร่ว มกับ คู ่ม ือ
ขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. แนบ F-CO-ORI-03 ที่ลงบันทึกความเห็นแล้วพร้อมข้อเสนอ
โครงการ เพื่ อ เสนอขอความเห็ น เพิ่ ม เติ ม และลงนามจาก
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
เงื่อนไขการตัดสินใจ
 ผ่าน หมายถึง ข้อเสนอโครงการอยู่ในขอบข่ายการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้
ดาเนินการส่งประเมินตามขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
 ไม่ผ่าน หมายถึง ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่ายการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ทาบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ถึง PI
เพื่อแจ้งปฏิเสธ โครงการ
 ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์ ขาด
รายละเอี ย ดหรื อ ข้ อ มู ล ในส่ ว นส าคั ญ ของโครงการ ให้ ท า
บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดย
กาหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันและติดตามผลเมื่อ
ครบกาหนด แต่หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบกาหนดและขาด
การติ ด ต่ อ จาก PI นานเกิ น 30 วั น ติ ด ต่ อ กั น ให้ ท าบั นทึ ก
ข้อความ/ส่งอีเมล์ถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ ตามขั้นตอนที่ 8

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
3

PA

3

เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารเข้า
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีผ่ ่านการอนุมตั ิ
 ประวัติย่อ ผลงานและความเชี่ยวชาญ ของ
ผู้เชี่ยวชาญ (กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่)
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้ งต้น
(F-CO-ORI-03)
เอกสารออก
 แบบ F-CO-ORI-04 ที่ลงนามแล้ว
 Approved Technical Expert List; ATEL
(กรณีมีการเพิ่มรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใหม่)
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้ งต้น
(F-CO-ORI-03)
4

PA
จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ

4

เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้ งต้น
(F-CO-ORI-03)
 แบบ F-CO-ORI-04 ที่ลงนามแล้ว
 แบบ F-CO-ORI-05 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่)
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง)

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 6 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ จากรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอนุมัติ
(Approved Technical Expert List; ATEL) อย่างน้อย 1 คน
โดยพิจารณาคุณสมบัติ (1) เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง (2)
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ และ (3) พิจารณาจาก
ผลประเมินการทางานของผู้เชี่ยวชาญในช่วงที่ผ่านมา ในกรณีที่
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติดังกล่าว ให้เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
คนใหม่ ให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ประธาน/ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อานาจพิจารณา
2. เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกได้ โดยใช้แบบข้อกาหนด
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-ORI-04) ให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ/
ผู้ บริ หารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจลงนามอนุ มั ติ (โดยอนุ มั ติ ทั้ ง
รายชื่อและจานวนของผู้เชี่ยวชาญ)
3. ในกรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่ ยั งไม่ มี ร ายชื่ อ ใน ATEL และ
ผู้ อ านวยการฝ่ ายฯ/ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจ อนุมัติให้
ทางาน ให้เพิ่มรายชื่อและข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญใน ATEL (ชื่อ-สกุล
หน่วยงานและความเชี่ยวชาญ) พร้อมติดต่อขอประวัติย่อ (CV)
และจัดเก็บในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อ
อยู่ใน ATEL แล้ว แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงให้ปรับปรุงข้อมูล
ใน ATEL ให้ทันสมัย
ขั้นตอนการทางาน
1. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญตามรายชื่อที่ได้รบั การอนุมัติ
 กรณีผู้เชี่ยวชาญตอบรับทางาน ให้ทาจดหมายเชิญฯ เสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ ลงนามส่งถึง
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงการ แบบข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ (F-CO-ORI-05) กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ หากเป็นกรณีการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง ให้ใช้แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง (F-CO-ORI-06) แทน และ/
หรือเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ผู้เชีย่ วชาญพิจารณา ผ่าน
ทางอีเมล์/ไปรษณีย์
 กรณีที่ผเู้ ชี่ยวชาญไม่รับทางาน ให้คดั เลือกผู้เชี่ยวชาญคนใหม่
ตามขั้นตอนที่ 3
2. ติ ด ตามผลการประเมิ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ ก าหนดระยะเวลา
ประเมินไม่เกิน 30 วัน โดยติดตามผลทุกครั้งที่ครบกาหนดส่ง
หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้เชี่ยวชาญ โดยติดตามให้ได้อย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของจานวนผู้เชี่ยวชาญที่ส่งประเมิน

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 7 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน

เอกสารออก
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้ งต้น
(F-CO-ORI-03)
 จดหมายนาส่งข้อเสนอโครงการให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
 แบบ F-CO-ORI-05 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่)
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง)
5

ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความคิดเห็น
ต่อข้อเสนอโครงการ

5

เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 แบบ F-CO-ORI-05
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง)
เอกสารออก
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 แบบ F-CO-ORI-05
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง)
 บันทึกข้อความ/อีเมล์ สาหรับขอข้อมูล
เพิ่มเติม (กรณีขอข้อมูลเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการทางาน
1. ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการลงในแบบ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ (F-CO-ORI-05) หรือ
แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง (FCO-ORI-06) แล้วแต่กรณี
 ผ่ า น หมายถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเห็ น สมควรให้ ส นั บ สนุ น
โครงการ อาจรวมถึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ปรับปรุงเล็กน้อย ให้เตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์
ตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าไม่สมควรสนับสนุน
ให้เตรียมข้อเสนอโครงการ เสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ/
ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจ/คณะกรรมการฯ เพื่ อ
พิจารณาปฏิเสธโครงการ ตามขั้นตอนที่ 8
2. กรณี ข้อมู ล ไม่ เ พียงพอ หมายถึง ข้อเสนอโครงการยังขาด
รายละเอียด และ/หรือ ขาดความชัดเจนด้านจรรยาบรรณการ
ใช้ สั ต ว์ ฯ ให้ PA ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ/ส่ งอี เ มล์ /จดหมายส่ง
ไปรษณีย์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยกาหนดส่งภายใน
15 วัน
 กรณีไม่ได้รับข้อมูลและขาดการติดต่อจาก PI นานเกิน
30 วันติดต่อกัน ให้ทาจดหมายแจ้งปฏิเสธโครงการ ตาม
ขั้นตอนที่ 8
 กรณีที่ PI ชี้แจงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมาแล้ว และ PA
พิ จ ารณาว่ า เป็ น การชี้ แ จงต่ อ ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนแล้ว ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 6
ต่อไป

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
6

PA
6

สรุปความคิดเห็น
และประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ
F-CO-ORI-05
 แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ
ฉบับปรับปรุง F-CO-ORI-06 (กรณีเป็น
การพิจารณาโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง)
เอกสารออก
 เอกสารสรุปโครงการและผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 แบบประเมินผลการทางานของ
ผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-ORI-11)
 เอกสารเบิก-จ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
7

คณะกรรมการฯ

7

พิจารณาอนุมัติโครงการ
เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 เอกสารสรุปโครงการและผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 8 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. PA สรุปความเห็นที่ได้รับจากผู้เชีย่ วชาญ เพื่อเตรียมเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติรบั รองโครงการด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ตามวิธกี ารจัดประชุมที่กาหนด
หมายเหตุ :
ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีทั้งเห็นสมควรให้การรับรองและไม่
รับ รองในสัดส่วนที่เท่ากัน คณะกรรมการฯ จะเป็ นผู้พิจ ารณาว่าโครงการ
ดังกล่าวสมควรได้รับการอนุมัติรับรองโครงการหรือไม่

2. PA ประเมินผลการทางานของผู้เชีย่ วชาญตามขั้นตอนการ
ประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ และ AS ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้เชี่ยวชาญตามวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่
กาหนด

ขั้นตอนการทางาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการและ/หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อข้อเสนอโครงการ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เงื่อนไขการตัดสินใจ
 ผ่าน หมายถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ เห็นสมควรให้การอนุมัติรับรองโครงการ อาจ
รวมถึงแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย และ PI สามารถปฏิบัติตามได้
 ไม่ผ่าน หมายถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้การอนุมตั ิรับรอง
โครงการ ให้ทาบันทึกข้อความถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ
โดยเสนอให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจลง
นาม ตามวิธีการปฏิเสธและยุตโิ ครงการ ขั้นตอนที่ 8

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
เอกสารออก
 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติรับรองโครงการ ด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จาก
มติที่ประชุม (F-CO-ORI-07)

8

PA
8

แจ้งปฏิเสธโครงการ
เอกสารเข้า
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้ งต้น
(F-CO-ORI-03)
 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จาก
มติที่ประชุม (F-CO-ORI-07)
เอกสารออก
 จดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งปฏิเสธ
โครงการ
 ข้อเสนอโครงการ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 9 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
 ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม /แก้ ไ ขโดยปรั บ ปรุ ง /ชะลอการอนุ มั ติ
โครงการ หมายถึ ง คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาด้ า น
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ยังไม่รับรองโครงการ ให้ PI แก้ไข
โดยปรับปรุงข้อเสนอโครงการ แล้วส่งข้อเสนอโครงการฉบับ
แก้ไข ให้ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ แล้วนาผลการ
พิจารณานั้นเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการฯ/
หรือส่งอีเมล์เวียนให้พิจารณาอีกครั้ง
หมายเหตุ
 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้
สั ต ว์ ฯ ให้ความเห็นว่าข้ อเสนอโครงการยั งขาดรายละเอี ยด
และ/หรือขาดความชัดเจนด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้
ทาบันทึกข้อความ/อีเมล์/จดหมายส่งไปรษณีย์ ถึง PI เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยกาหนดส่งภายใน 15 วัน ในกรณีที่มีการ
ปรับแก้รายละเอียดโครงการเพียงเล็กน้อย และกาหนดส่ง
ภายใน 2 เดือน หรือตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับ PI ในกรณี
ที่คณะกรรมการฯ ต้องการผลการทดสอบเพิ่มเติม /มีการ
ปรับแก้รายละเอียดโครงการค่อนข้างมาก เพื่อเตรียมเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอนที่ 7
อีกครั้ง
 หากไม่ได้รับข้อมูลและขาดการติดต่อจาก PI นานเกิน 30
วันติดต่อกัน ให้ทาจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้ง
ปฏิเสธโครงการ ตามขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนการทางาน
1. PA จัดทาจดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งปฏิเสธโครงการเสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ ลงนามส่งถึง PI ระบุ
ชื่อโครงการ สาเหตุที่ปฏิเสธโครงการ โดยการปฏิเสธโครงการ
อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่าย
 ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและขาดการติดต่อจาก PI เกิน
30 วันติดต่อกัน
 ข้อเสนอโครงการไม่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ
2. บันทึกสาเหตุที่ปฏิเสธโครงการไว้ในช่องหมายเหตุในทะเบียน
คุมโครงการ (F-CO-ORI-01)

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(F-CO-ORI-03)
9

ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านเลขที่ : PM-CO-ORI-01
: 10 ของ 11
หน้ าที่
:1
แก้ ไขครัง้ ที่
: 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน

ขั้นตอนการทางาน
1. จัดทาใบอนุมัติรับรองโครงการ ในแบบ F-CO-ORI-08 เสนอ
9
ต่อประธาน เมื่อประธานลงนามแล้ว ให้สาเนาไว้ 1 ชุด เพื่อ
แจ้งนักวิจยั /ออกใบรับรอง
จัดทาคู่ฉบับเก็บไว้ในแฟ้มโครงการนั้นๆ
2. การอนุมัติรับรองโครงการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้
เอกสารเข้า
รับรองถึงวันที่สิ้นสุดโครงการที่ใช้สัตว์ ตามที่นักวิจัยระบุใน
 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัตริ ับรองด้าน
ข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ อนุมัติโครงการ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
ให้สามารถเริ่มดาเนินการวิจัยในสัตว์ได้ก่อนวันที่นักวิจัยระบุ
เอกสารออก
ไว้ในข้อเสนอโครงการ การอนุมัติรัอบรองโครงการ ให้รับรอง
 จดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้งการ
โครงการ โดยยึดตามจานวนวัน /เดือน/ปี ที่นักวิจัยระบุไว้ใน
อนุมัติรับรองโครงการ
ข้อเสนอโครงการ เป็นหลัก
 ใบอนุมัติรับรองโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ
3. ทาจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้งการอนุมัติรับรอง
(F-CO-ORI-08)
โครงการ
 สาเนาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
4. จัดส่งจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI แนบใบอนุมัติรับรอง
รับรองด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05)
โครงการที่ ป ระธานลงนามแล้ ว (F-CO-ORI-08) พร้ อ มกั บ
สาเนาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองอนุมัติรับรองด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
PA

ส่วนสาคัญ
1. นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อเสนอโครงการและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องครบถ้วน ข้อเสนอโครงการดังกล่าว
จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วัน และได้รับการอนุมัติโครงการ ภายใน 6 เดือน
2. ภายหลังการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน ให้บันทึกในแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02) และแบบฟอร์ม
อื่นๆ ตามที่กาหนด และบันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัยทุกครั้ง
7. บันทึก รายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
7.1 F-CO-ORI-01
ทะเบียนคุมโครงการ
7.2 F-CO-ORI-02
แบบบันทึกสถานภาพโครงการ
7.3 F-CO-ORI-03
แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
7.4 F-CO-ORI-04
ข้อกาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
7.5 F-CO-ORI-05
แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ
7.6 F-CO-ORI-06
แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง
7.7 F-CO-ORI-07
แบบพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
NSTDA IACUC หรือจากมติเวียนผ่านทางอีเมล
7.8 F-CO-ORI-08
ใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการเลี้ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การพิจารณาข้ อเสนอ
โครงการขอใช้ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
7.9 F-CO-ORI-09
7.10 F-CO-ORI-10
7.11 F-CO-ORI-11
7.12 F-CO-ORI-12
7.13 F-CO-ORI-13
7.14 F-NS-IACUC-01
7.15 F-NS-IACUC-02
7.16 F-NS-IACUC-03
7.17 F-NS-IACUC-04
7.18 F-NS-IACUC-05
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รายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจา 6 เดือน
แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจา 6 เดือน
แบบประเมินผลการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
รายงานฉบับสมบูรณ์
แบบประเมินรายงานการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ์
(กลุ่มสัตว์ทดลอง) แบบขอรับรองการทาวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กลุ่มสัตว์น้า) แบบขอรับรองการทาวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กลุ่มสัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ) แบบขอรับรองการทาวิจัยในสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(กลุ่มแมลงและแมง) แบบขอรับรองการทาวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจยั ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้

ประวัติการแก้ไข (Revision History)
แก้ไขครั้งที่
วันที่แก้ไข
รายละเอียดการแก้ไข
0
24 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้ครั้งแรก
1
29 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มเติมรายละเอียด และ/หรือ ผูร้ ับผิดชอบงานในแต่
ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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DAR No.
CO 045/2561
CO-151/2562

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้

: PM-CO-ORI-02
: 3 ของ 9
:1
: 29 พฤศจิกายน 2562

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ
2. ขอบข่าย
ใช้สาหรับการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนของรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์
3. นิยาม
3.1 AS : Administration Staff
3.2 PA : Project Analyst
3.3 PI : Project Investigator
3.4 PABI : Process Advance
Towards Better Integration
3.5 ด้านจรรยาการใช้สตั ว์ฯ
3.6 ผู้เชี่ยวชาญ

หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายถึง นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส
หมายถึง นักวิจัยผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินการวิจยั
ตามข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์
หมายถึง ระบบกระบวนการอันทันสมัยที่มุ่งไปสู่การบูรณาการทีด่ ี

หมายถึง ด้านจรรยาการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัยในสัตว์ทดลองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3.7 ผู้อานวยการฝ่ายฯ
หมายถึง ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย/ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส
3.8 ที่ปรึกษา
หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช.
3.9 ประธาน
หมายถึง ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช.
3.10 คณะกรรมการฯ
หมายถึง คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ สวทช. มีหน้าทีพ่ ิจารณาอนุมัติโครงการ
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3.11 ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ หมายถึง ผู้แทนคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านการใช้สัตว์ทดลอง
มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการแทนกรรมการฯ
3.12 รายงาน
หมายถึง รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์
3.13 โครงการ
หมายถึง โครงการวิจัยที่ใช้สตั ว์
4. เอกสารอ้างอิง
4.1 ขั้นตอนการประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ
4.2 วิธีการจัดประชุมกรรมการพิจารณาด้านวิชาการ
4.3 วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้
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5. แผนผังกระบวนการทางาน
การติดตามรายงานโครงการวิจัยใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เริ่มต้น
PA

แจ้งเตือนกาหนดส่ง
และติดตามรายงาน

1

AS / PA

2

รับรายงาน

PA

3

ขอข้อมูล

พิจารณาเบื้องต้น

PA

แจ้งขอข้อมูลเพิม่ เติม

ผ่าน

PA / สัตวแพทย์

สัตวแพทย์
ประเมินรายงาน

4

PA
5
สรุปผลประเมิน
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
PA

แจ้งปฏิเสธโครงการ

7

ไม่ผ่าน

PA

6

ข้อมูลไม่เพียงพอ

คณะกรรมการฯ พิจารณา
ผ่าน

PA

แจ้งผลการพิจารณา

จบ

8

PA

แจ้งขอข้อมูลเพิม่ เติม

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้
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รายละเอียดกระบวนการทางาน ติดตามรายงานการใช้สัตว์
ขั้นตอนการทางาน
1

PA
1

แจ้งเตือนกาหนดส่ง
และติดตามรายงาน

เอกสารเข้า
 เอกสารออก
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งเตือน
กาหนดการส่งรายงาน
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ ติดตาม
รายงาน (กรณีทไี่ ม่ได้รับรายงาน นับจากวันที่
ครบกาหนดส่ง)
 แบบ F-CO-ORI-09 สาหรับรายงาน
ความก้าวหน้า หรือ แบบ F-CO-ORI-12
สาหรับรายงานฉบับสมบูรณ์

2

AS / PA
2

รับรายงาน
เอกสารเข้า
 จดหมายนาส่งรายงาน (ถ้ามี)
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
เอกสารออก
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. โครงการทีผ่ ่านการอนุมตั ิรับรองแล้ว PI ต้องจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน หรือจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อต้องการขออนุมัติปดิ โครงการ โดยก่อนครบกาหนดส่ง
รายงานประมาณ 30 วัน ให้ PA ทาจดหมาย/บันทึก
ข้อความ/อีเมล์ ถึง PI ลงนามโดยผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบอานาจลงนาม เพื่อแจ้งเตือนกาหนดการส่ง
รายงาน พร้อมแนบแบบการจัดทารายงานความก้าวหน้า
โครงการใช้สตั ว์ฯ (F-CO-ORI-09) หรือรายงานฉบับสมบูรณ์
(F-CO-ORI-12) กรณีจะแจ้งขออนุมัติปิดโครงการ
2. กรณีที่ไม่ได้รับรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดส่ง ให้ PA
ทาบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อติดตามการส่งรายงาน
ฯ และหากไม่ได้รับรายงานฯ ภายใน 30 วัน ให้เสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนการทางาน
1. เมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้
AS หรือ PA ลงวันที่รับและใส่รหัสโครงการ ที่มุมบนขวาของ
หน้าปกรายงานทุกชุด

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
3

PA

3

พิจารณาเบื้องต้น

เอกสารเข้า
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
เอกสารออก
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)

4

PA / สัตวแพทย์
สัตวแพทย์
ประเมินรายงาน

4

เอกสารเข้า
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
 แบบ F-CO-ORI-10 กรณีประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการใช้สัตว์ฯ หรือ แนบ
แบบ F-CO-ORI-13 สาหรับกรณีที่ประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์
เอกสารออก
 ผลประเมินรายงานความก้าวหน้า
(F-CO-ORI-10) หรือ ผลประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (F-CO-ORI-13)
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้
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รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. พิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งเบื้ อ งต้ น ของรายงาน
ความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยพิจารณาจาก (1) มี
ข้ อมู ล ครบถ้ ว นตามแบบ F-CO-ORI-09 (ส าหรั บ รายงาน
ความก้ า วหน้ า ) หรื อ F-CO-ORI-12 (ส าหรั บ รายงานฉบั บ
สมบูรณ์) และ (2) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจัย
เงื่อนไขการตัดสินใจ
 ผ่ า น หมายถึ ง รายงานฯ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามแบบ
F-CO-ORI-09 (สาหรับรายงานความก้าวหน้า ) หรือ FCO-ORI-12 (ส าหรั บ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ) และมี ผล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจัยที่กาหนดไว้
 ขอข้อมูล หมายถึง รายงานฯ ขาดข้อมูลที่สาคัญ ให้ทา
บันทึกข้อความ/ส่ งอีเมล์ ถึง PI เพื่ อ ขอข้ อ มู ลเพิ่มเติม
โดยกาหนดส่งข้อมูลภายใน 30 วัน ติดตามผลเมื่อครบ
ก าหนด หากเกิ น 90 วั น ให้ ด าเนิ นการพิ จ ารณายุ ติ
โครงการ ตามขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนการทางาน
1. สั ต วแพทย์ ข อง สวทช. อ่ า นรายงานความก้ า วหน้ า หรือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้วให้ความเห็นลงในแบบ F-COORI-10 กรณีประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการใช้สัตว์
ฯ หรื อ แนบแบบ F-CO-ORI-13 ส าหรั บ กรณี ที่ ป ระเมิ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
2. กรณีที่รายงานขาดรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนสาคัญของ
โครงการ ให้แจ้ง PA เพื่อประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ/ส่งอี เมล์ ถึ ง PI เพื่ อ ขอข้ อมูลเพิ่มเติม
โดยกาหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันและติดตามผล
เมื่อครบกาหนด
3. PA ติ ด ตามผลการประเมิ น จากสั ต วแพทย์ ก าหนด
ระยะเวลาประเมินไม่เกิน 30 วัน โดยติดตามผลทุกครั้งที่
ครบกาหนดส่ง หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับสัตวแพทย์
หมายเหตุ
หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบกาหนดและขาดการติดต่อจาก PI นาน
เกิน 30 วันติดต่อกัน ให้ PA ทาจดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งถึง PI
เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ โดยให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอานาจลงนาม ตามขั้นตอนที่ 8

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
5

PA
สรุปผลประเมิน
เสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา

5

เอกสารเข้า
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
 ผลประเมินรายงานความก้าวหน้า
(F-CO-ORI-10) หรือ ผลประเมินรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (F-CO-ORI-13)
 แบบประเมินผลการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
(สัตวแพทย์)
เอกสารออก
 เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ
และผลการประเมินรายงานความก้าวหน้า
จากสัตวแพทย์ (F-CO-ORI-10) หรือ เอกสาร
สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์และผลการประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ (F-COORI-13)
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
 แบบประเมินผลการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
(สัตวแพทย์)
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้
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รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
1. PA พิจารณาและสรุปผลการประเมิน หรือข้อคิดเห็นที่ได้จาก
สัตวแพทย์ตามที่ได้รับผลประเมินกลับมา เพื่อเตรียมเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฯ โดย
 ผ่าน หมายถึง รายงานฯ ที่สตั วแพทย์ประเมินแล้วว่า มี
ข้อมูลครบถ้วน สอดคล้องตามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานวิจยั ที่กาหนดไว้
 ไม่ผ่าน หมายถึง รายงานฯ ที่สตั วแพทย์ประเมินแล้วว่า
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทางาน
PA
6
คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาข้ อ มู ล สรุ ป รายงานความก้ า วหน้ า
โครงการ หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ และผลการประเมินรายงาน
คณะกรรมการฯ
ความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ จากสัตวแพทย์ ที่ PA
พิจารณา
นาเสนอ
เอกสารเข้า
 ผ่ า น หมายถึ ง คณะกรรมการ ฯ พิ จ ารณาด้ า น
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ รับทราบรายงานการใช้สัตว์ฯ
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
อาจรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงรายงานเล็กน้อย
 เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 ไม่ ผ่ า น หมายถึ ง คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาด้ า น
และ/หรือผลการประเมินรายงาน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ พิจารณาเห็นว่ารายงานการ
ความก้าวหน้าจากสัตวแพทย์ (F-CO-ORI-10)
ใช้สัตว์ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องาน
หรือ เอกสารสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ และ/
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ ท าจดหมาย/บั น ทึ กข้ อ ความ/ส่ง

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน
หรือผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์จาก
สัตวแพทย์ (F-CO-ORI-13)
เอกสารออก
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ /
รายงานฉบับสมบูรณ์
 ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ /
รายงานฉบับสมบูรณ์ทใี่ ช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
7

PA
7

แจ้งปฏิเสธโครงการ
เอกสารเข้า
 ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ /
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
เอกสารออก
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งปฏิเสธ
โครงการ

8

PA
แจ้งผลการพิจารณา

8
9

เอกสารเข้า
 ผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ /
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้
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รายละเอียดขั้นตอนการทางาน
อี เ มล์ ถึ ง PI เพื่ อ แจ้ ง ปฏิ เ สธโครงการ โดยเสนอให้
ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจลงนาม
ตามขั้นตอนที่ 8
 ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง รายงานขาดรายละเอียดหรือ
ข้อมูลในส่วนสาคัญของโครงการ ให้ทาบันทึกข้อความ/
ส่ งอี เ มล์ ถึ ง PI เพื่ อ ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยก าหนดส่ ง
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ภายใน 15 วั น และติ ด ตามผลเมื่ อ ครบ
กาหนด แต่หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบกาหนดและขาด
การติ ด ต่ อ จาก PI นานเกิ น 30 วั น ติ ด ต่ อ กั น ให้ ท า
จดหมาย/บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธ
โครงการ โดยให้ผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อานาจลงนาม ตามขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. PA จั ด ท าจดหมาย/บั นทึ กข้ อความ/ส่ งอี เมล์ แจ้ งปฏิ เ สธ
โครงการเสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลง
นามส่งถึง PI ระบุชื่อโครงการและสาเหตุที่ปฏิเสธโครงการ
โดยการปฏิเสธโครงการอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่าย
 ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและขาดการติดต่อจาก PI
เกิน 30 วันติดต่อกัน
 ข้ อ เสนอโครงการไม่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการฯ
2. บั น ทึ ก สาเหตุ ที่ ป ฏิ เ สธโครงการไว้ ใ นช่ อ งหมายเหตุ ใ น
ทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-ORI-01)
ขั้นตอนการทางาน
PA จั ด ส่ ง จดหมาย/บั น ทึ ก ข้ อ ความ/อี เ มล์ ถึ ง PI แนบผลการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ / รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทางาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขที่
หน้าที่
แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้

: PM-CO-ORI-02
: 9 ของ 9
:1
: 29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดขั้นตอนการทางาน

เอกสารออก
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งผลการ
พิจารณารายงาน
ส่วนสาคัญ : ภายหลังการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้บันทึกในแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02)
และแบบ Form อื่นๆ ตามที่กาหนด และบันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัยทุกครั้ง
7. บันทึก รายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
7.1 แบบ F-CO-ORI-02
แบบบันทึกสถานภาพโครงการ
รายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจา 6 เดือน
7.2 แบบ F-CO-ORI-09
7.3 แบบ F-CO-ORI-10
แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจา 6 เดือน
7.4 แบบ F-CO-ORI-11
แบบประเมินผลการทางานของผู้เชี่ยวชาญ
รายงานฉบับสมบูรณ์
7.5 แบบ F-CO-ORI-12
7.6 แบบ F-CO-ORI-13
แบบประเมินรายงานการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ์

