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 บันทึกข้อความ 
ที่ อว                       วันที่       
 
เรื่อง รายงานโครงการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ์ 
เรียน คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. 
  
 ข้าพเจ้า............................................................ สังกัด.............................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง........................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................................................................................................. 
ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่......................................................... ถึงวันที่ ............................................................. 
 

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอส่งรายงานโครงการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือปิดโครงการขอใช้สัตว์ โดยมี
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 

     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 ลงชื่อ .................................................................  
 ( ............................................................. ) 
 (หัวหน้าโครงการ) 

      วันที่……………เดือน…………… พ.ศ…………… 
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รายงานโครงการใช้สัตว์ฉบับสมบูรณ ์
 

 
รหัสโครงการ ..................................................................................................................................................... 
วันที่รับรองโครงการ............................................................ ถึงวันที.่................................................................. 

ชื่อโครงการ:  
(Thai) ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 (Eng.)  ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการ: ............................................................. สังกัด...................................................................... 
1. ลักษณะของงานที่ใช้สัตว์  
 งานวิจัยพื้นฐานทางด้านสาขา (Basic Research) ระบุสาขา................................................................... ...... 
 งานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ระบุ................................................................... ............................. 
 งานทดสอบ (Testing and / or Monitoring) ระบุ................................................................... ................... 
 งานผลิตชีววัตถุ (Biological Products) ระบุ................................................................... ............................ 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................... .................................................................................... 
 
2. ข้อมูลการใช้สัตว์ในโครงการ 

โปรดระบุชนิดสัตว์ และจ ำนวนสัตว์ที่ใช้ในโครงกำรลงในตำรำงต่อไปนี้ 

ประเภท ชนิด สายพันธุ์ 
จ านวนสัตว์ท่ี
ใช้จริงตามรอบ
การรายงาน 

จ านวนสัตว์
สะสมที่ใช้ไป
จนถึงปัจจุบัน 

จ านวนสัตว์ท่ี
เสนอขอไว้ใน

โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ 

 สัตว์ทดลอง      

 สัตว์น้ า      

 สัตว์เกษตรและ

สัตว์ธรรมชาต ิ

     

 แมลงและแมง      
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3. โปรดอธิบายผลการศึกษาหรือข้อค้นพบท่ีได้จากโครงการใช้สัตว์ของท่านมาพอสังเขป (อย่ำงน้อย 5-10 
บรรทัด โดยระบุถึงวิธีกำรทดลอง ผลกำรทดลอง สรุปผลกำรทดลองพร้อมทั้งวิจำรณ์ผลกำรทดลองที่ได้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
4. โปรดอธิบายอุบัติเหตุที่พบในการท างาน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลต่อสวัสดิภาพสัตว์ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
5. โปรดระบุผลงานอ่ืนๆ ที่ได้จากโครงการใช้สัตว์นี้  

ผลงานที่ได้ ลักษณะ/สเปคของผลงาน จ านวนผลงาน 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี 
  

2. ต้นแบบกระบวนการ 
  

3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า 

  

4. บทความในวารสารวิชาการ 
  

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม การจัดสัมมนา  
เป็นต้น) 
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ผลงานที่ได้ ลักษณะ/สเปคของผลงาน จ านวนผลงาน 

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
(เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม การจัดสัมมนา  
เป็นต้น) 

  

7. การเสนอผลงานในการ
ประชุม/สัมมนา 

  

 
6. ข้อมูลคณะผู้วิจัยที่ปฏิบัติกับสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. 

7. แหล่งที่มาของสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. ระบบการเลี้ยงสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
..............................................................................................................................................................................  

9. สถานที่เลี้ยงสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. 

10. สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
11. กระบวนการวิจัยต่อสัตว์ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
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12. การด าเนินการกับสัตว์ที่มีชีวิตหลังสิ้นสุดโครงการ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
13. การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้.................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
14. การผ่าซาก 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ................................................. 
15. การก าจัดซากสัตว์และของเสีย 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ................................................. 
16. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ 
 เป็นไปตำมที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้............................................................................................................................. ...... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
17. สถานภาพสุขภาพสัตว์: มีสัตวใ์นโครงการเกิดความเจ็บป่วย ตาย หรือมีปัญหาทางสุขภาพและการ
เลี้ยงดูท่ีคาดไม่ถึงเกิดขึ้นระหว่างการทดลองหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี โปรดอธิบำย............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
18. ปัญหาที่พบจากการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้ ในดา้นอ่ืนๆ  
(นอกจากข้อ 17.) 
 ไม่มี 
 มี โปรดอธิบำย............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
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19. อันตรายท่ีได้รับจากสัตว์ เชื้อโรค หรือสารพิษ  
 ไม่มี 
 มี โปรดอธิบำย............................................................................................................................. ................... 
20. ปัจจุบันมีการค้นพบวิธีอ่ืนที่สามารถใช้ทดแทนสัตว์ในการศึกษาของท่านหรือไม่ 
 ไม่มี 
 มี โปรดอธิบำย........................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
21. คณะผู้วิจัยได้รับการอบรมท่ีเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ 
 ไม่มี 
 ได้รับการอบรม หัวข้อ ............................................................................................................................. ..... 
วันที่................................................. หน่วยงานที่ให้การอบรม …………………………………………………………………. 
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม......................................................................................................................  
 
 
  

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

หัวหน้ำโครงกำร 
วันที่……………………………… 


