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การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ประวัติการแก้ไข (Revision  History) 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 
0       24 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้ครั้งแรก CO 045/2561 
1 29 พฤศจิกายน 2562 - เพิ่มเตมิ/แก้ไข แบบฟอร์มและเลขท่ี

แบบฟอร์มส าหรับการยื่นขอรับการพิจารณา
รับรองโครงการ

- แก้ไขแผนผังกระบวนการท างานการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ

- เพิ่มเตมิรายละเอียด และ/หรือ ผูร้ับผิดชอบ
งานในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน

CO-151/2562 
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การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาและประเมินข้อเสนอโครงการ ที่เสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. โดยฝ่ายส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัย

2. ขอบข่าย
ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการอนุมตัิรับรองโครงการวิจัยที่ขอใช้สัตวท์ดลองของโครงการทั้งภายในและภายนอก สวทช. 

รวมไปถึงนักวิจัยหรือสถาบันภายนอกท่ีได้รับทุนจาก สวทช. และ/หรือ ท าวิจัยร่วมกับ สวทช.
3. นิยาม

3.1 AS : Administration Staff หมายถึง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.2 PA : Project Analyst หมายถึง นักวิเคราะห/์นักวิเคราะห์อาวโุส 
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/ผู้อ านวยการฝ่าย

อาวุโส 
3.8 ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
3.9 ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
3.10 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนนิการต่อสตัว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ สวทช. มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการ 
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

3.11 ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ หมายถึง ผู้แทนคณะกรรมการที่เช่ียวชาญดา้นการใช้สัตว์ทดลอง 
มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาโครงการแทนกรรมการฯ 

3.12 ข้อเสนอโครงการ หมายถึง ข้อเสนอโครงการที่มีการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
  ตามรูปแบบที่ สวทช. ก าหนด 

3.13 โครงการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ใช้สตัว ์

4. เอกสารอ้างอิง
4.1 PM-CO-ORI-02 การติดตามรายงานโครงการวิจัยใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.2 ขั้นตอนการประเมินผลผู้เช่ียวชาญ
4.3 วิธีการจัดประชุมกรรมการพจิารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.4 วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ
4.5 วิธีการออกหนังสือรับรองโครงการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4.6 คู่มือขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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5. แผนผังกระบวนการท างาน
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

 เริ่มตน้

แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ
ข้อมูลไมเ่พียงพอ 

ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไขโดยปรับปรุง 
แจ้งขอขอ้มูล/ค าชี้แจงเพิ่มเติม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ไม่ผ่าน 

รับข้อเสนอโครงการ 

PA

 PA 

จัดส่งขอ้เสนอโครงการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

เสนอรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ

 PA 

 PA 

 
2 

พิจารณาเบ้ืองตน้ 
ไม่ผ่าน

 PA 

แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ 
ขอขอ้มูล 

PA 

   AS / PA 

3 

4 

 
1 

ให้ความคิดเห็นตอ่ 
ข้อเสนอโครงการ 

 ผู้เช่ียวชาญ 
5 

สรุปความคิดเห็น 
และประเมนิผลผู้เชี่ยวชาญ 

6 

 PA 

 พิจารณาอนุมตัิโครงการ 

7 คณะกรรมการฯ  PA 

 PA 

แจ้งปฏิเสธโครงการ 
8 

แจ้งนกัวจิัย/ออกใบรับรอง
9 

PA 
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6. รายละเอียดกระบวนการท างาน

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1 

เอกสารเข้า 
 จดหมาย/บันทึกข้อความน าส่งข้อเสนอ

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 
 อีเมล์แจ้งการไดร้ับข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. AS ลงวันที่รับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร ์(F-NS-IACUC-01 หรือ F-NS-IACUC-
02 หรือ F-NS-IACUC-03 หรือ F-NS-IACUC-04) และแบบ
ประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) ที่มุมบนขวาของ
หน้าปกเอกสารทุกชุด

2. AS บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-ORI-
01) 

3. AS ลงรหัสโครงการที่มุมบนขวาของหน้าปกข้อเสนอโครงการ
ทุกชุด

4. PA ส่งอีเมล์ถึง PI เพื่อแจ้งการได้รับข้อเสนอโครงการ
5. AS เปิดแฟ้มโครงการใหม่เพื่อเก็บข้อเสนอโครงการและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารที่ได้รับหลังสุดอยู่บนสุด
เสมอ

6. PA แนบแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02)
ที่ได้บันทึกรายละเอียดในขั้นต้นแล้วไว้ในแฟ้มโครงการ

2 

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/อีเมล ์ส าหรับขอข้อมูล

เพิ่มเตมิ (กรณีข้อมลูไม่ครบ) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. พิจารณาข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น ตามแบบพิจารณา

ข้อเสนอโครงการเบื ้องต้น  (F-CO-ORI-03) ร่วมกับคู ่มือ
ขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2. แนบ F-CO-ORI-03 ที่ลงบันทึกความเห็นแล้วพร้อมข้อเสนอ
โครงการ เพื่อเสนอขอความเห็นเพิ่มเติมและลงนามจาก
ผู้อ านวยการฝ่ายฯ

เงื่อนไขการตดัสินใจ 
 ผ่าน หมายถึง ข้อเสนอโครงการอยู่ในขอบข่ายการใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้
ด าเนินการส่งประเมินตามขั้นตอนท่ี 3 ต่อไป 

 ไม่ผ่าน  หมายถึง ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่ายการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ท าบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ถึง PI 
เพื่อแจ้งปฏิเสธ โครงการ 

 ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์ ขาด 
รายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนส าคัญของโครงการ ให้ท า 
บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ก าหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันและติดตามผลเมื่อ
ครบก าหนด แต่หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบก าหนดและขาด
การติดต่อจาก PI นานเกิน 30 วันติดต่อกัน ให้ท าบันทึก
ข้อความ/ส่งอีเมล์ถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ ตามขั้นตอนที ่8 

 
   2 

พิจารณาเบื้องต้น 

PA 

     AS / PA 

รับข้อเสนอโครงการ 
  1
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เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
3 

เอกสารเข้า 
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีผ่่านการอนุมตัิ 
 ประวัติย่อ ผลงานและความเชี่ยวชาญ ของ

ผู้เชี่ยวชาญ (กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่) 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้งต้น 

(F-CO-ORI-03) 
เอกสารออก 
 แบบ  F-CO-ORI-04 ที่ลงนามแล้ว 
 Approved Technical Expert List; ATEL 

(กรณีมีการเพิ่มรายชื่อผู้เชี่ยวชาญใหม่) 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้งต้น 

(F-CO-ORI-03) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ จากรายช่ือผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอนุมัติ

(Approved Technical Expert List; ATEL) อย่างน้อย 1 คน
โดยพิจารณาคุณสมบัติ (1) เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง (2)
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ และ (3) พิจารณาจาก
ผลประเมินการท างานของผู้เช่ียวชาญในช่วงที่ผ่านมา ในกรณทีี่
ไม่มีผู้เช่ียวชาญตามคุณสมบัติดังกล่าว ให้เสนอรายช่ือผู้เช่ียวชาญ
คนใหม่ ให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ประธาน/ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจพิจารณา

2. เสนอรายช่ือผู้เช่ียวชาญที่คัดเลือกได้ โดยใช้แบบข้อก าหนด
คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ (F-CO-ORI-04) ให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจลงนามอนุมัติ (โดยอนุมัติทั้ง
รายชื่อและจ านวนของผู้เชี่ยวชาญ)

3. ในกรณีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใหม่ ยังไม่มีรายช่ือใน ATEL และ
ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ อนุมัติให้
ท างาน  ให้เพิ่มรายช่ือและข้อมูลของผู้เช่ียวชาญใน ATEL (ช่ือ-สกุล
หน่วยงานและความเช่ียวชาญ) พร้อมติดต่อขอประวัติย่อ (CV)
และจัดเก็บในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่มีชื่อ
อยู่ใน ATEL แล้ว แต่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงให้ปรับปรงุขอ้มลู
ใน ATEL ให้ทันสมัย

4 

เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-

05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้งต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 แบบ F-CO-ORI-04 ที่ลงนามแล้ว 
 แบบ F-CO-ORI-05 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่) 
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญตามรายชื่อที่ได้รบัการอนุมัติ
 กรณผีู้เช่ียวชาญตอบรับท างาน ให้ท าจดหมายเชิญฯ เสนอ

ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ ลงนามส่งถึง
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงการ แบบข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ (F-CO-ORI-05) กรณีเป็นการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม่ หากเป็นกรณีการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง ให้ใช้แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง (F-CO-ORI-06) แทน และ/
หรือเอกสารอื่นทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ผ่าน
ทางอีเมล/์ไปรษณีย ์

 กรณีที่ผูเ้ช่ียวชาญไม่รับท างาน ให้คดัเลือกผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ 
ตามขั้นตอนท่ี 3 

2. ติดตามผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ก าหนดระยะเวลา
ประเมินไม่เกิน 30 วัน โดยติดตามผลทุกครั้งที่ครบก าหนดส่ง 
หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้เช่ียวชาญ โดยติดตามให้ได้อย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ส่งประเมิน 

 PA 

 
 เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

3

จัดส่งข้อเสนอโครงการ 
ให้ผู้เช่ียวชาญ 

 PA 
4
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การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
เอกสารออก 

 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-

05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้งต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 จดหมายน าส่งขอ้เสนอโครงการให้

ผู้เช่ียวชาญประเมิน 
 แบบ F-CO-ORI-05 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการใหม)่ 
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง) 

5 

เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 แบบ F-CO-ORI-05 
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง) 

เอกสารออก 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 แบบ F-CO-ORI-05 
 แบบ F-CO-ORI-06 (กรณเีป็นการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอให้มีการ
ปรับปรุง) 

 บันทึกข้อความ/อีเมล ์ส าหรับขอข้อมูล
เพิ่มเตมิ (กรณีขอข้อมลูเพิ่มเติม) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการลงในแบบ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ (F-CO-ORI-05) หรือ
แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง (F-
CO-ORI-06) แล้วแต่กรณี
 ผ่าน หมายถึง ผู้ เ ช่ียวชาญเห็นสมควรให้สนับสนุน

โครงการ อาจรวมถึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ปรับปรุงเล็กน้อย ให้เตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
ตามขั้นตอนท่ี 6 ต่อไป 

 ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าไม่สมควรสนับสนุน 
ให้เตรียมข้อเสนอโครงการ เสนอผู้อ านวยการฝ่ายฯ/
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ/คณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาปฏิเสธโครงการ ตามขั้นตอนท่ี 8 

2. กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง ข้อเสนอโครงการยังขาด
รายละเอียด และ/หรือ ขาดความชัดเจนด้านจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ฯ ให้ PA ท าบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ /จดหมายส่ง
ไปรษณีย์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยก าหนดส่งภายใน
15 วัน
 กรณีไม่ได้รับข้อมูลและขาดการติดต่อจาก PI นานเกิน

30 วันติดต่อกัน ให้ท าจดหมายแจ้งปฏิเสธโครงการ ตาม
ขั้นตอนท่ี 8 

 กรณีที่ PI ช้ีแจงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมาแล้ว และ PA
พิจารณาว่ า เป็นการ ช้ีแจงต่อข้อคิดเห็นที่ ได้จาก
ผู้เช่ียวชาญครบถ้วนแล้ว ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 6 
ต่อไป 

ให้ความคิดเห็น 
ต่อข้อเสนอโครงการ 

5 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
6 

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

จากผู้เช่ียวชาญ 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 แบบประเมินผลการท างานของ

ผู้เชี่ยวชาญ (F-CO-ORI-11) 
 เอกสารเบิก-จ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนการท างาน 
1. PA สรุปความเห็นท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อเตรยีมเสนอ

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติรบัรองโครงการด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ตามวิธกีารจัดประชุมที่ก าหนด

หมายเหตุ : 
ในกรณีที่ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีทั้งเห็นสมควรให้การรับรองและไม่
รับรองในสัดส่วนที่เท่ากัน คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าโครงการ
ดังกล่าวสมควรได้รับการอนุมัติรับรองโครงการหรือไม่ 
2. PA ประเมินผลการท างานของผู้เชีย่วชาญตามขั้นตอนการ

ประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ และ AS ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ผู้เช่ียวชาญตามวิธีการจ่ายเงินคา่ตอบแทนผู้เช่ียวชาญที่
ก าหนด

7 

เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 เอกสารสรุปโครงการและผลการประเมิน

จากผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนการท างาน 
คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการและ/หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อข้อเสนอโครงการ 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เงื่อนไขการตดัสินใจ 
 ผ่าน หมายถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณ

การใช้สัตว์ฯ เห็นสมควรให้การอนุมัติรับรองโครงการ อาจ
รวมถึงแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย และ PI สามารถปฏิบัติตามได้ 

 ไม่ผ่าน หมายถึง คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้การอนุมตัิรับรอง
โครงการ ให้ท าบันทึกข้อความถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ 
โดยเสนอใหผู้้อ านวยการฝา่ยฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจลง
นาม ตามวิธีการปฏิเสธและยุตโิครงการ ขั้นตอนท่ี 8 

พิจารณาอนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการฯ 

สรุปความคิดเห็น 
และประเมินผลผู้เชี่ยวชาญ 

6 

PA 

 

7
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การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
เอกสารออก 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

พิจารณาอนุมัติรับรองโครงการ ดา้น
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จาก     

มติที่ประชุม (F-CO-ORI-07) 

 ขอข้อมูลเพ่ิมเติม/แก้ไขโดยปรับปรุง/ชะลอการอนุมัติ
โครงการ  หมายถึ ง คณะกรรมการฯ  พิ จารณาด้ าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ยังไม่รับรองโครงการ ให้ PI แก้ไข
โดยปรับปรุงข้อเสนอโครงการ แล้วส่งข้อเสนอโครงการฉบับ
แก้ไข ให้ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ แล้วน าผลการ
พิจารณานั้นเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการฯ/
หรือส่งอีเมล์เวียนให้พิจารณาอีกครั้ง 

หมายเหตุ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ฯ ให้ความเห็นว่าข้อเสนอโครงการยังขาดรายละเอียด 
และ/หรือขาดความชัดเจนด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้
ท าบันทึกข้อความ/อีเมล์/จดหมายส่งไปรษณีย์ ถึง PI เพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยก าหนดส่งภายใน 15 วัน ในกรณีที่มีการ
ปรับแก้รายละเอียดโครงการเพียงเล็กน้อย และก าหนดส่ง
ภายใน 2 เดือน หรือตามระยะเวลาที่ตกลงไว้กับ PI ในกรณี
ที่คณะกรรมการฯ ต้องการผลการทดสอบเพิ่มเติม/มีการ
ปรับแก้รายละเอียดโครงการค่อนข้างมาก เพื่อเตรียมเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอนที่ 7 
อีกครั้ง  

 หากไม่ได้รับข้อมูลและขาดการติดต่อจาก PI  นานเกิน 30 
วันติดต่อกัน ให้ท าจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้ง
ปฏิเสธโครงการ  ตามขั้นตอนที่ 8 

8 

เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบือ้งต้น 

(F-CO-ORI-03) 
 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จาก     

มติที่ประชุม (F-CO-ORI-07) 
เอกสารออก 

 จดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งปฏิเสธ
โครงการ 

 ข้อเสนอโครงการ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. PA จัดท าจดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งปฏิเสธโครงการเสนอ

ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ไดร้ับมอบอ านาจ ลงนามส่งถึง PI ระบุ
ช่ือโครงการ สาเหตุที่ปฏเิสธโครงการ โดยการปฏเิสธโครงการ
อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่าย 
 ไม่ได้รับข้อมลูเพิ่มเติมและขาดการติดต่อจาก PI เกิน 

30 วันติดต่อกัน 
 ข้อเสนอโครงการไมไ่ดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการฯ 

2. บันทึกสาเหตุที่ปฏิเสธโครงการไว้ในช่องหมายเหตุในทะเบยีน
คุมโครงการ (F-CO-ORI-01) 

แจ้งปฏิเสธโครงการ 
8 

PA 



ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเลขท่ี  :  PM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี         
แก้ไขครัง้ที่         
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

  : 10 ของ 11 
 : 1   
 :  29  พฤศจิกายน 2562 

การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
 แบบพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

(F-CO-ORI-03) 
9 

เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัตริับรองด้าน

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 

เอกสารออก 
 จดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้งการ

อนุมัติรับรองโครงการ 
 ใบอนุมัติรับรองโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 

(F-CO-ORI-08) 
 ส าเนาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

รับรองด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
 แบบประเมินความเสี่ยง (F-NS-IACUC-05) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. จัดท าใบอนุมัติรับรองโครงการ ในแบบ F-CO-ORI-08 เสนอ

ต่อประธาน เมื่อประธานลงนามแล้ว ให้ส าเนาไว้ 1 ชุด เพื่อ
จัดท าคู่ฉบับเก็บไว้ในแฟ้มโครงการนั้นๆ

2. การอนุมัติรับรองโครงการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้
รับรองถึงวันที่สิ้นสุดโครงการที่ใช้สัตว์ ตามที่นักวิจัยระบุใน
ข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ อนุมัติโครงการ
ให้สามารถเริ่มด าเนินการวิจัยในสัตว์ได้ก่อนวันที่นักวิจัยระบุ
ไว้ในข้อเสนอโครงการ การอนุมัติรัอบรองโครงการ ให้รับรอง
โครงการ โดยยึดตามจ านวนวัน/เดือน/ปี ที่นักวิจัยระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการ เป็นหลัก

3. ท าจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI เพื่อแจ้งการอนุมัติรับรอง
โครงการ

4. จัดส่งจดหมาย/บันทึกข้อความ ถึง PI แนบใบอนุมัติรับรอง
โครงการที่ประธานลงนามแล้ว (F-CO-ORI-08) พร้อมกับ
ส าเนาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองอนุมัติรับรองด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

ส่วนส าคัญ 
1. นับจากวันท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อเสนอโครงการและข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วน ข้อเสนอโครงการดังกล่าว

จะไดร้ับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ภายใน 60 วัน และได้รับการอนุมัติโครงการ ภายใน 6 เดือน
2. ภายหลังการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ให้บันทึกในแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02) และแบบฟอรม์

อื่นๆ ตามที่ก าหนด 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 ข้อก าหนดคุณสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญ 
7.5  F-CO-ORI-05 แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ 
7.6  F-CO-ORI-06 แบบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการ ฉบับปรับปรุง 
7.7  F-CO-ORI-07 แบบพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

NSTDA IACUC หรือจากมตเิวียนผ่านทางอีเมล 
7.8 F-CO-ORI-08 ใบรับรองการอนุมัติใหด้ าเนินการเลี้ยงและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 PA 

แจ้งนักวิจยั/ออกใบรับรอง 
 9 



ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเลขท่ี  :  PM-CO-ORI-01 
หน้าท่ี         
แก้ไขครัง้ที่         
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

  : 11 ของ 11 
 : 1   
 :  29 พฤศจิกายน 2562 

การพจิารณาข้อเสนอ
โครงการขอใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

7.9  F-CO-ORI-09 รายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจ า 6 เดือน 
7.10  F-CO-ORI-10 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการใช้สัตว์ประจ า 6 เดือน  
7.11   F-CO-ORI-11 แบบประเมินผลการท างานของผู้เช่ียวชาญ 
7.12  F-CO-ORI-12 รายงานฉบับสมบูรณ์ 
7.13   F-CO-ORI-13 แบบประเมินรายงานการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ์ 
7.14   F-NS-IACUC-01 (กลุ่มสตัว์ทดลอง) แบบขอรับรองการท าวิจัยในสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงาน  

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
7.15   F-NS-IACUC-02 (กลุ่มสตัว์น้ า) แบบขอรับรองการท าวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
7.16   F-NS-IACUC-03 (กลุ่มสตัว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ) แบบขอรับรองการท าวิจัยในสตัว์เพื่องานทาง 

วิทยาศาสตร์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
7.17   F-NS-IACUC-04 (กลุ่มแมลงและแมง) แบบขอรับรองการท าวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
7.18   F-NS-IACUC-05 แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจยัที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทาง 

วิทยาศาสตร ์





ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 2 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ประวัติการแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขคร้ังท่ี วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 24 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้ครั้งแรก CO 045/2561 

1 29 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มเตมิรายละเอียด และ/หรือ ผูร้ับผิดชอบงานในแต่
ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

CO-151/2562 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 3 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามขั้นตอนท่ีควรปฏิบัติ

2. ขอบข่าย
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนของรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์

3. นิยาม
3.1 AS : Administration Staff หมายถึง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.2 PA : Project Analyst หมายถึง นักวิเคราะห/์นักวิเคราะห์อาวโุส 
3.3 PI :  Project Investigator หมายถึง นักวิจัยผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินการวิจยั 

ตามข้อเสนอโครงการวจิัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ 
3.4 PABI : Process Advance หมายถึง ระบบกระบวนการอันทันสมัยที่มุ่งไปสู่การบูรณาการทีด่ ี

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

และต่างประเทศ 
3.7 ผู้อ านวยการฝ่ายฯ   หมายถึง ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย/ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 
3.8 ที่ปรึกษา หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
3.9 ประธาน หมายถึง ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
3.10 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนนิการต่อสตัว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ สวทช. มีหน้าทีพ่ิจารณาอนุมัติโครงการ 
ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

3.11 ผู้แทนกรรมการฯ พิจารณาโครงการ หมายถึง ผู้แทนคณะกรรมการที่เช่ียวชาญดา้นการใช้สัตว์ทดลอง 
มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาโครงการแทนกรรมการฯ  

3.12 รายงาน หมายถึง รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานฉบับสมบรูณ ์
3.13 โครงการ  หมายถึง โครงการวิจัยที่ใช้สตัว ์

4. เอกสารอ้างอิง
4.1 ขั้นตอนการประเมินผลผู้เช่ียวชาญ
4.2 วิธีการจัดประชุมกรรมการพิจารณาด้านวิชาการ
4.3 วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 4 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

AS / PA 

PA 

5. แผนผังกระบวนการท างาน

การติดตามรายงานโครงการวิจัยใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

PA 

 

ไม่ผ่าน 

เริ่มตน้ 

ผ่าน 

ขอขอ้มูล 

 แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ

ข้อมูลไมเ่พียงพอ 
 แจ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิ

ผ่าน 

แจ้งผลการพิจารณา 

แจ้งปฏิเสธโครงการ 

แจ้งเตอืนก าหนดส่ง 
และติดตามรายงาน 

1 

รับรายงาน 
2 

 PA 

พิจารณาเบ้ืองตน้ 
3  PA 

สัตวแพทย์ 
ประเมนิรายงาน

4

สรุปผลประเมิน 
เสนอคณะกรรมการฯ พจิารณา 

5

 PA 

7
 PA 

 คณะกรรมการฯ พิจารณา 
 

6  PA PA 

8 

 PA / สัตวแพทย์ 

 จบ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 5 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

6 รายละเอียดกระบวนการท างาน ติดตามรายงานการใช้สัตว์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1 

เอกสารเข้า 
 - 

เอกสารออก 
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งเตือน

ก าหนดการส่งรายงาน 
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ ตดิตาม

รายงาน (กรณีทีไ่มไ่ด้รับรายงาน นับจากวันท่ี
ครบก าหนดส่ง) 

 แบบ F-CO-ORI-09 ส าหรับรายงาน
ความก้าวหน้า หรือ แบบ F-CO-ORI-12 
ส าหรับรายงานฉบับสมบรูณ ์

ขั้นตอนการท างาน 
1. โครงการทีผ่่านการอนุมตัิรับรองแล้ว PI ต้องจัดส่งรายงาน

ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน หรือจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อต้องการขออนุมัติปดิโครงการ โดยก่อนครบก าหนดส่ง
รายงานประมาณ 30 วัน ให้ PA ท าจดหมาย/บันทึก
ข้อความ/อีเมล์ ถึง PI ลงนามโดยผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบอ านาจลงนาม เพื่อแจ้งเตือนก าหนดการส่ง
รายงาน พร้อมแนบแบบการจัดท ารายงานความก้าวหน้า
โครงการใช้สตัว์ฯ (F-CO-ORI-09) หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(F-CO-ORI-12) กรณจีะแจ้งขออนุมัติปิดโครงการ

2. กรณีที่ไม่ได้รับรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 30 วัน  นับจากวันท่ีครบก าหนดส่ง ให้ PA
ท าบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อติดตามการส่งรายงาน
ฯ และหากไมไ่ดร้ับรายงานฯ ภายใน  30 วัน ให้เสนอ
ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการต่อไป

2 

เอกสารเข้า 
 จดหมายน าส่งรายงาน (ถ้ามี) 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ

รายงานฉบับสมบูรณ ์(F-CO-ORI-12) 
เอกสารออก 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (F-CO-ORI-12) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. เมื่อได้รับรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้

AS หรือ PA ลงวันที่รับและใส่รหัสโครงการ ที่มุมบนขวาของ
หน้าปกรายงานทุกชุด

 AS / PA 

รับรายงาน 
 2 

 PA 

แจ้งเตือนก าหนดส่ง 
และตดิตามรายงาน 

 1 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 6 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

3 

เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์(F-CO-ORI-12) 
เอกสารออก 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรือ 

รายงานฉบับสมบูรณ ์(F-CO-ORI-12) 

ขั้นตอนการท างาน 
1. พิจารณาความสมบูรณ์และถูกต้องเบื้องต้นของรายงาน

ความก้าวหน้าหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยพิจารณาจาก (1) มี
ข้อมูลครบถ้วนตามแบบ F-CO-ORI-09 (ส าหรับรายงาน
ความก้าวหน้า) หรือ F-CO-ORI-12 (ส าหรับรายงานฉบับ
สมบูรณ์)  และ (2) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจัย

เงื่อนไขการตดัสินใจ 

 ผ่าน หมายถึง รายงานฯ มีข้อมูลครบถ้วนตามแบบ
F-CO-ORI-09 (ส าหรับรายงานความก้าวหน้า) หรือ F-
CO-ORI-12 (ส าหรับรายงานฉบับสมบูรณ์) และมีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว้

 ขอข้อมูล หมายถึง รายงานฯ ขาดข้อมูลที่ส าคัญ ให้ท า
บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โดยก าหนดส่งข้อมูลภายใน 30 วัน ติดตามผลเมื่อครบ
ก าหนด หากเกิน 90 วัน ให้ด าเนินการพิจารณายุติ
โครงการ ตามขั้นตอนท่ี 8

4 

เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) หรอื 

รายงานฉบับสมบรูณ ์(F-CO-ORI-12) 
 แบบ F-CO-ORI-10 กรณีประเมินรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการใช้สัตวฯ์ หรือ แนบ
แบบ F-CO-ORI-13 ส าหรับกรณทีี่ประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ ์

เอกสารออก 
 ผลประเมินรายงานความก้าวหนา้  

         (F-CO-ORI-10) หรือ ผลประเมินรายงานฉบบั 
         สมบรูณ์ (F-CO-ORI-13) 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) 

หรือ รายงานฉบบัสมบรูณ์ (F-CO-ORI-12)   

ขั้นตอนการท างาน 
1. สัตวแพทย์ของ สวทช. อ่านรายงานความก้าวหน้า หรือ

รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้วให้ความเห็นลงในแบบ F-CO-
ORI-10 กรณีประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการใช้สัตว์
ฯ หรือ แนบแบบ F-CO-ORI-13 ส าหรับกรณีที่ประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์

2. กรณีที่รายงานขาดรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนส าคัญของ
โครงการ ให้แจ้ง PA เพื่อประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ท าบันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โดยก าหนดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันและติดตามผล
เมื่อครบก าหนด

3. PA ติดตามผลการประเมินจากสัตวแพทย์  ก าหนด
ระยะเวลาประเมินไม่เกิน 30 วัน โดยติดตามผลทุกครั้งที่
ครบก าหนดส่ง หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับสัตวแพทย์

หมายเหตุ 
หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบก าหนดและขาดการติดต่อจาก PI นาน
เกิน 30 วันติดต่อกัน ให้ PA ท าจดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งถึง PI 
เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ  โดยให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอ านาจลงนาม ตามขั้นตอนที ่8 

 

 PA 
พิจารณาเบื้องต้น 

3 

สัตวแพทย ์
ประเมินรายงาน

4 
 PA / สัตวแพทย ์



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 7 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

5 

เอกสารเข้า 
 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) 

หรือ รายงานฉบบัสมบรูณ์ (F-CO-ORI-12) 
 ผลประเมินรายงานความก้าวหนา้  

         (F-CO-ORI-10) หรือ ผลประเมินรายงานฉบบั 
         สมบรูณ์ (F-CO-ORI-13) 
 แบบประเมินผลการท างานของผู้เช่ียวชาญ 

(สัตวแพทย)์ 
เอกสารออก 
 เอกสารสรุปรายงานความกา้วหนา้โครงการ

และผลการประเมินรายงานความก้าวหน้า
จากสัตวแพทย์ (F-CO-ORI-10) หรอื เอกสาร
สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์และผลการประเมิน
รายงานฉบับสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ (F-CO-
ORI-13) 

 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09) 
หรือ รายงานฉบบัสมบรูณ์ (F-CO-ORI-12)      

 แบบประเมินผลการท างานของผู้เช่ียวชาญ 
(สัตวแพทย)์ 

ขั้นตอนการท างาน 
1. PA พิจารณาและสรุปผลการประเมิน หรือข้อคิดเห็นที่ได้จาก

สัตวแพทย์ตามที่ได้รับผลประเมินกลับมา เพื่อเตรียมเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฯ โดย
 ผ่าน หมายถึง รายงานฯ ที่สตัวแพทย์ประเมินแล้วว่า มี

ข้อมูลครบถ้วน สอดคล้องตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมผีลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานวิจยัที่ก าหนดไว้  

 ไม่ผ่าน หมายถึง รายงานฯ ที่สตัวแพทย์ประเมินแล้วว่า 
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไมส่อดคล้องตามจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

6 

เอกสารเข้า 

 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)   
หรือ รายงานฉบบัสมบรูณ์ (F-CO-ORI-12) 

 เอกสารสรุปรายงานความกา้วหนา้โครงการ
และ/หรือผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าจากสัตวแพทย์ (F-CO-ORI-10) 
หรือ เอกสารสรปุรายงานฉบับสมบูรณ์ และ/

ขั้นตอนการท างาน 
คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลสรุปรายงานความก้าวหน้า
โครงการ หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ และผลการประเมินรายงาน
ความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ ที่ PA 
น าเสนอ 

 ผ่ าน  หมายถึ ง  คณะกรรมการฯ  พิ จ า รณาด้ าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ รับทราบรายงานการใช้สัตว์ฯ
อาจรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงรายงานเล็กน้อย

 ไม่ ผ่าน  หมายถึง คณะกรรมการฯ  พิจารณาด้าน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ พิจารณาเห็นว่ารายงานการ
ใช้สัตว์ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ให้ท าจดหมาย/บันทึกข้อความ/ส่ง

 

   6 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

PA 

สรุปผลประเมิน 
เสนอคณะกรรมการฯ 

พิจารณา 

5 
 PA 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 8 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

หรือผลการประเมินรายงานฉบับสมบูรณจ์าก
สัตวแพทย ์(F-CO-ORI-13) 

เอกสารออก 

 รายงานความก้าวหน้า (F-CO-ORI-09)   
หรือ รายงานฉบบัสมบรูณ์ (F-CO-ORI-12) 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ /
รายงานฉบับสมบูรณ ์

 ผลการพจิารณารายงานความกา้วหนา้โครงการ / 
รายงานฉบับสมบูรณ์ทีใ่ช้สัตวเ์พื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

อีเมล์ ถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธโครงการ โดยเสนอให้
ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจลงนาม 
ตามขั้นตอนที่ 8 

 ข้อมูลไม่เพียงพอ หมายถึง รายงานขาดรายละเอียดหรือ
ข้อมูลในส่วนส าคัญของโครงการ ให้ท าบันทึกข้อความ/
ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยก าหนดส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันและติดตามผลเมื่อครบ
ก าหนด แต่หากไม่ได้รับข้อมูลเมื่อครบก าหนดและขาด
การติดต่อจาก PI นานเกิน 30 วันติดต่อกัน ให้ท า
จดหมาย/บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ ถึง PI เพื่อแจ้งปฏิเสธ
โครงการ โดยให้ผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้บริหารที่ได้รับมอบ
อ านาจลงนาม ตามขั้นตอนที่ 8

7 

เอกสารเข้า 
 ผลการพจิารณารายงานความกา้วหนา้โครงการ / 

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้สัตวเ์พื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

เอกสารออก 
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งปฏิเสธ 

โครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
1. PA จัดท าจดหมาย/บันทึกข้อความ/ส่งอีเมล์ แจ้งปฏิเสธ

โครงการเสนอผู้อ านวยการฝ่ายฯ/ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลง
นามส่งถึง PI ระบุช่ือโครงการและสาเหตุที่ปฏิเสธโครงการ
โดยการปฏิเสธโครงการอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่าย

 ไม่ได้รับข้อมลูเพิ่มเติมและขาดการติดต่อจาก PI
เกิน 30 วันติดต่อกัน

 ข้อเสนอโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ

2. บันทึกสาเหตุที่ปฏิเสธโครงการไว้ในช่องหมายเหตุใน
ทะเบียนคุมโครงการ (F-CO-ORI-01)

8 

เอกสารเข้า 
 ผลการพจิารณารายงานความกา้วหนา้โครงการ / 

รายงานฉบับสมบรูณ์ที่ใช้สัตวเ์พื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

ขั้นตอนการท างาน 
PA จัดส่งจดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ถึง PI แนบผลการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการ / รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

PA 

แจ้งผลการพิจารณา 
8 
9

แจ้งปฏิเสธโครงการ 
7

PA 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขท่ี  : PM-CO-ORI-02 
หน้าท่ี  
แก้ไขครั้งที่  
วันท่ีมีผลบังคับใช้ 

: 9 ของ 9 
: 1 
: 29 พฤศจิกายน 2562 

การติดตามรายงาน
โครงการวิจัยขอใช้สัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท างาน รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

เอกสารออก 
 จดหมาย/บันทึกข้อความ/อีเมล์ แจ้งผลการ

พิจารณารายงาน 

    ส่วนส าคัญ : ภายหลังการด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอน ให้บันทึกในแบบบันทึกสถานภาพโครงการ (F-CO-ORI-02) 
และแบบ Form อื่นๆ ตามที่ก าหนด และบันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัยทุกครั้ง 

7. บันทึก รายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
7.1 แบบ F-CO-ORI-02 แบบบันทึกสถานภาพโครงการ 
7.2 แบบ F-CO-ORI-09 รายงานความก้าวหน้าการใช้สัตวป์ระจ า 6 เดือน 
7.3 แบบ F-CO-ORI-10 แบบประเมินรายงานความก้าวหนา้การใช้สัตว์ประจ า 6 เดือน 
7.4   แบบ F-CO-ORI-11 แบบประเมินผลการท างานของผู้เช่ียวชาญ 
7.5 แบบ F-CO-ORI-12 รายงานฉบับสมบูรณ ์
7.6 แบบ F-CO-ORI-13 แบบประเมินรายงานการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ ์
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