


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 
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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 
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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  
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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 ์
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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  
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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
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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)
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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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