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1. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงกระบวนการเขียน ทบทวน อนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม และแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน ( Standard 

Operating Procedures, SOPs) ในทุกขั้นตอน 

2. ขอบเขต
วิธ ีดำเนินการมาตรฐานนี ้ ครอบคลุมว ิธ ีการเขียน ทบทวน เผยแพร่แจกจ่าย และปรับปรุงแก้ไขขั ้นตอน  

การดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รำไพพรรณี (ซึ่งต่อไปจะย่อว่า คกส.) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ซึ่งต่อไปจะย่อว่า ผู้ช่วย
เลขานุการฯ) หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้วิจัย ทั้งน้ี การปฏิบัติงานของ คกส. ผู้ช่วยเลขานุการฯ หัวหน้าโครงการวิจัยและ
ผู้วิจัย ต้องเป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งวิธีดำเนินการมาตรฐานเป็นเอกสารควบคุมที่สามารถเผยแพร่ได้ 

3. ผู้รับผิดชอบ
คกส. ต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด เมื่อมีการจัดทำ ทบทวน อนุมัติ และ

ปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับ 

4. ข้ันตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การแต่งต้ังคณะกรรมการร่างฯ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
2 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการร่างฯ 
3 การจัดทำโครงร่าง คณะกรรมการร่างฯ 
4 การใช้รหัส คณะกรรมการร่างฯ 
5 การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการร่างฯ 
6 การทบทวน คณะกรรมการร่างฯ 
7 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
8 การเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐาน ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
9 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการร่างฯ 
10 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข อธิการบดี 
11 การเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
12 การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างฯ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการร่างฯ ให้มีอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบการยกร่างและจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานของ คกส. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

5.2 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 แบ่งบทและต้ังชื่อบทต่าง ๆ ของรายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) 

จำนวน 12 บท รายละเอียดดังน้ี 
บทที่ 1 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

(Preparation of Standard Operating Procedures) 
บทที่ 2 การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

(Construction of Standard Operating Procedures) 
บทที่ 3 โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(Constituting of Institutional Animal Care and Use Committee) 
บทที่ 4 ข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Confidentiality Agreement and Conflict of Interest) 
บทที่ 5  การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (Training of IACUC Members and Staff) 
บทที่ 6 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

(Selection of Independent Consultants) 
บทที่ 7 การจัดโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา 

(Management of Protocol Submission) 
บทที่ 8 แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 

(Protocol Review and Assessment Guideline) 
บทที่ 9 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

(Review of Protocol Amendment) 
บทที่ 10  การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

(Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation) 
บทที่ 11 การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

(Post – Approval Monitoring) 
บทที่ 12 การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(Meeting of Institutional Animal Care and Use Committee) 
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5.3 การจัดทำโครงร่าง 
โครงร่างของวิธีดำเนินการมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
5.3.1  ใบสรุปการทำวิธีดำเนินการมาตรฐานประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

(1)  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
(2)  ชื่อและหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
(3)  ฉบับที่และวันที่เร่ิมใช้งาน 
(4)  ชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ 

5.3.2  สารบัญ  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1)  หัวข้อต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
(2)  เลขหน้า 

5.3.3  หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 
(1)  วัตถุประสงค์ 
(2)  ขอบเขต 
(3)  ผู้รับผิดชอบ 
(4)  ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
(5)  หลักการปฏิบัติ 
(6)  คำนิยาม 
(7)  แบบฟอร์ม (ถ้ามี) 
(8)  เอกสารอ้างอิง 

5.4 การให้รหัส 
5.4.1  การให้รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

(1)  ใช้รหัสวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs codes) เป็น RBRU-IACUC  XX/vY.W 
(2)  RBRU-IACUC ย่อมาจาก Rambhai Barni Rajabhat University Institutional Animal Care 

and Use Committee 
(3)  XX  เป็นตัวเลข 2 หลักสำหรับหมายเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส 01 
(4)  v (Version)  เป็นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
(5)  Y  เป็นตัวเลข 1 หลัก สำหรับฉบับที่ของวิธีดำเนินการมาตรฐานบทน้ัน เช่น ฉบับที่ 1 ใช้รหัส 1 

และ W (Revision) เป็นตัวเลข 1 หลัก สำหรับฉบับที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยของฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานสำหรับบทน้ัน 
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5.4.2  การให้รหัสเอกสารแบบฟอร์ม 
(1)  กลุ่มการใช้งานของแบบฟอร์ม AMO/AMP/AML XX-AA 

AMO XX-AA เป็นเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานภายในสำนักงาน 
AMP XX-AA เป็นเอกสารสำหรับหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย 
AML XX-AA เป็นเอกสารสำหรับหนังสือหรือจดหมายที่ใช้ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี หรือติดต่อประสานกับหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย  
(2)  AM (Animal form)  เป็นอักษรย่อของรหัสเอกสารที่ปรากฏในแบบฟอร์มของแต่ละบท 
(3)  XX  เป็นตัวเลข 2 หลัก สำหรับหมายเลขบทของวิธีดำเนินการมาตรฐาน เช่น เอกสารแนบบทที่ 1 

ใช้รหัส 01 
(4)  AA  เป็นตัวเลข 2 หลัก แสดงลำดับแบบเอกสารในแต่ละบท เช่น บทที่ 1 เอกสารที่ 2 ใช้รหัส AM 

01-02 
(5)  ท้ายแบบฟอร์ม (Footer) ระบุ Version และวันที่ที่จัดทำหรือปรับปรุงเอกสารน้ัน ๆ เช่น Version 

1.0/ XX July, 2022 

5.5 การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.5.1  ให้ใช้ภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย 
5.5.2  ระบุฉบับ (Version) ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน โดยเริ่มจาก ฉบับ 1.0 
5.5.3  การแก้ไขเล็กน้อยอาจปรับหมายเลขฉบับคร้ังละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 1.1 เป็นต้น 
5.5.4  บรรยายหัวข้อหลักของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการ

ดำเนินการและผู้รับผิดชอบ หลักการปฏิบัติ คำนิยาม แบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิง 
5.5.5  การลำดับแบบฟอร์มให้ใช้ตัวเลข เช่น แบบฟอร์มของบทที่ 1 เอกสารที่ 2 ให้ใช้เปน็ AMO 01-02 
5.5.6   ทำสารบัญหรือตารางของหัวข้อต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐานทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
5.5.7  ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ตัวสะกด และไวยกรณ์ 

5.6 การทบทวน 
5.6.1  แจกจ่ายสำเนาของวิธีดำเนินการมาตรฐาน เพื่อให้ คกส.ทบทวนและเสนอแนะ 
5.6.2  จัดการประชุมคณะกรรมการร่างฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.7 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
ประธานคณะกรรมการร่างฯ นำเสนออธิการบดีเพื่อขออนุมัติใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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5.8 การเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 5.8.1  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทำบันทึกข้อความแจ้งการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติให้ คกส. และ

หัวหน้าส่วนราชการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและสามารถใช้อีเมลตอบรับหรือหลักฐานอื่น ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม 

 5.8.2  ผู้ช่วยเลขานุการฯ เผยแพร่สำเนาวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติให้หัวหน้าโครงการและผู้วิจัย 
รับทราบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่แขวนไว้หน้าเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

5.9 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.9.1  ทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 5.9.2  คณะกรรมการร่างฯ ปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน อาจสร้างบทใหม่ของวิธีการดำเนินการ
มาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับที่มีอยู่เดิม 

5.9.3  จัดการประชุมคณะกรรมการร่างฯ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.10 การอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานแต่ละฉบับที่ร่างขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงแก้ไขต้องผ่านการอนุมัติโดยอธิการบดี 

5.11 การเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 ดำเนินการเช่นเดียวกับการเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐานในข้อ 5.8 

5.12 การเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 5.12.1  เก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  5.12.2  สำรองไฟล์วิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับในคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฮาร์ดดิสก์แบบ
พกพาสำหรับเก็บข้อมูล (External harddisk) และ Google drive ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 5.12.3  นำขึ้นประกาศบนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

6. คำนิยาม
อธิการบดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองอธิการบดีที ่อธ ิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแลด้านวิจ ัยของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คณะกรรมการร่างฯ คณะกรรมการดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการกำกับดแูล

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 
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 คกส.   คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์เพ ื ่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี          
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล  
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

 หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอรับรองด ้านจร ิยธรรมในสัตว ์จากคณะกรรมการกำก ับด ูแล          
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
รำไพพรรณี 

 ผู้วิจัย  ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

 หัวหน้าส่วนราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 7.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 
 7.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
 7.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 
(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   
 7.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
01/v1.0 

บทที่ 1 
การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 9 ของ 8 
หน้า 

RBRU – IACUC 01/v1.0 

การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) 

- ไม่มีแบบฟอร์ม – 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
02/v1.0 

บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 0 ของ 6 
หน้า 

RBRU – IACUC 02/v1.0 

การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

11
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
02/v1.0 

บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 2 ของ 6 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  การกำหนดหัวข้อและหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.2  การกำหนดฉบับที่ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.3  การกำหนดเน้ือหาและเค้าโครงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.4  การพิจารณาอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับแก้ไข 

3 
4 
4 
5 

6 คำนิยาม 5 
7  เอกสารอ้างอิง 6 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
02/v1.0 

บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 3 ของ 6 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ีอธิบายวิธีการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานของ คกส. ทุกฉบับรวมถึงฉบับปรับปรุงแก้ไข

หรือการปรับปรุงแก้ไขหรือการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับเดิม รวมทั้งรูปแบบและการจัดหน้าของวิธีดำเนินการ
มาตรฐานแต่ละฉบับ 

2. ขอบเขต
วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ีใช้กับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับ รวมถึงฉบับปรับปรุงแก้ไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณีจัดพิมพ์เผยแพร่ สำหรับ คกส. หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย ซึ่งปรากฏในวิธีดำเนินการมาตรฐานที่จัดทำขึ้นและ
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

3. ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการร่างฯ เป็นผู้จัดทำแนวปฏิบัติวิธีดำเนินการมาตรฐานของ คกส. ทุกฉบับ รวมถึงฉบับปรับปรุงแก้ไข 

เมื่อมีความจำเป็น คณะกรรมการร่างฯ อาจจัดทำแนวปฏิบัติโดยคำแนะนำของ คกส. 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 
การกำหนดหัวข้อและหมายเลขของวิธีดำเนินการ
มาตรฐาน 

คณะกรรมการร่างฯ 

2 การกำหนดฉบับที่ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการร่างฯ 
3 การกำหนดเน้ือหาและเค้าโครงวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการร่างฯ 

4 
การพิจารณาอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับ
แก้ไข 

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การกำหนดหัวข้อและหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.1.1  หัวข้อวิธีดำเนินการมาตรฐานแสดงไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน RBRU-IACUC 01/v 1.0 
5.1.2  วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไขที่จัดทำขึ้นให้กำหนดหมายเลขต่อท้ายรายการที่มีอยู่ในข้อ 

5.1.1 เท่าน้ัน 
5.1.3  เมื่อไม่ใช้วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับใดแล้ว ให้วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับนั้นอยู่ในสถานภาพ 

“ยกเลิก” (Cancel) และไม่ให้นำหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐานที่เลิกแล้วน้ันมาใช้อีก 
5.1.4  ในเบื้องต้นวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับให้กำหนดชื่อและลำดับ ดังน้ี RBRU-IACUC 01 ถึง 99 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
02/v1.0 

บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 4 ของ 6 
หน้า 

 

 5.2  การกำหนดฉบับท่ีของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
  5.2.1  กำหนดฉบับที่ของวิธีดำเนินการมาตรฐานดังต่อไปน้ี 
   (1)  ฉบับร่าง ให้ระบุ วิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับร่างทุกฉบับ ให้กำหนดเป็น “ฉบับที่ 1.0” ตามด้วย
คำว่า “ร่าง” ในวงเล็บเสมอ ตัวอย่างเช่น RBRU-IACUC 01 ฉบับที่ 1.0 (ร่าง) 
   (2)  ฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับให้กำหนดเป็น “ฉบับที่ 1.0” 
ตัวอย่างเช่น RBRU-IACUC 01 ฉบับที่ 1.0 
  5.2.2  การแก้ไขแนวทางปฏิบัติฉบับสมบูรณ์เพียงเล็กน้อย 
   ให้กำหนดหมายเลข ดังนี้ ฉบับที่ v.0 แก้เป็น ฉบับที่ v.n เช่น การปรับปรุงเล็กน้อยครั้งที่ 1 ของ
วิธีดำเนินการมาตรฐาน “RBRU-IACUC 01 ฉบับที่ 2.0” ให้กำหนดหมายเลขคู่มือฉบับปรับปรุงแก้ไขเป็น “RBRU-IACUC 
01 ฉบับที่ 2.1” 
  5.2.3  การแก้ไขฉบับสมบูรณ์ในส่วนสำคัญมากหรือแก้ไขมาก 
   ให้กำหนดหมายเลข ดังน้ี ฉบับที่ v.n แก้เป็น ฉบับที่ (v + 1.0) เช่น การแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
“RBRU-IACUC 01 ฉบับที่ 2.1” ในส่วนสำคัญให้กำหนดหมายเลขคู่มือฉบับปรับปรุงแก้ไขเป็น “RBRU-IACUC 01 ฉบับที่ 
3.0” 
  
 5.3  การกำหนดเนื้อหาและเค้าโครงวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
  วิธีดำเนินการมาตรฐานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปก สารบัญ และเน้ือหา ดังน้ี 
  5.3.1  ปก  ต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 
   (1)  ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
   (2)  ชื่อและหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐาน รวมทั้งวันที่เร่ิมใช้งาน 
   (3)  ฉบับที่และวันที่เร่ิมใช้งานของฉบับก่อน (ถ้าไม่มีฉบับก่อน ให้ใส่ว่า “ไม่มี”) 
   (4)  ชื่อผู้จัดทำและผู้อนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมัติ 
   (5)  ตัวอย่างปก ให้ดูปกวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs)  
  5.3.2  สารบัญ  
   (1)  หัวข้อต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 
   (2)  เลขหน้า 
  5.3.3  เน้ือหา ประกอบด้วย หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐานแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ 
   (1)  วัตถุประสงค์ 
   (2)  ขอบเขต 
   (3)  ผู้รับผิดชอบ 
   (4)  ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
   (5)  หลักการปฏิบัติ 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
02/v1.0 

บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 5 ของ 6 
หน้า 

(6)  คำนิยาม 
(7)  แบบฟอร์ม 
(8)  เอกสารอ้างอิง 
หัวข้อหลักในวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับต้องมีข้อที่ 1 – 6 สำหรับแบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิง 

อาจมี หรือไม่มีก็ได้ 

5.4  การพิจารณาอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับแก้ไข 
 คกส. ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานแล้วเสนอคณะกรรมการร่างฯ และรองอธิการบดี

ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ เพื่อเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก้ไข ทั้งน้ี ฉบับสมบูรณ์
เป็นฉบับที่นำมาใช้ในการทำงาน 

6. คำนิยาม
อธิการบดี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองอธิการบดีที ่อธ ิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแลด้านวิจ ัยของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คณะกรรมการร่างฯ คณะกรรมการดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการกำกับดแูล

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

คกส.  คณะกรรมการกำก ับดูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว ์จากคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

7. เอกสารอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 
7.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
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บทที่ 2 
การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

หน้า 6 ของ 6 
หน้า 

7.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 
(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   

7.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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หน้า 

RBRU – IACUC 02/v1.0 

การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
Construction of Standard Operating Procedures (SOPs) 

- ไม่มีแบบฟอร์ม – 
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RBRU – IACUC 03/v1.0 

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนนิการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

Constituting of Institutional Animal Care and Use Committee 
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สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  จริยธรรม 
5.2  พันธกิจ 
5.3  การแต่งต้ังประธานคกส. คกส. เลขานุการคกส.และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
5.4  คุณสมบัติของคกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
5.5  องค์ประกอบของ คกส. 
5.6  การแต่งต้ังกรรมการสมทบ 
5.7  การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ 
5.8  บทบาทและความรับผิดชอบของ คกส. 
5.9  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยเลขานุการฯ 

3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 

6 คำนิยาม 7 
7  แบบฟอร์ม 8 
8 เอกสารอ้างอิง 9 
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงพันธกิจ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

2. ขอบเขต
วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ี ครอบคลุมถึงพันธกิจ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ของ คกส. ที่กำหนดบทบาท

และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

3. ผู้รับผิดชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีแต่งต้ังให้ คกส. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการ คำนึงถึงหลัก

จรรยาบรรณ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบตามพันธกิจ 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จริยธรรม คกส. 
2 พันธกิจ คกส. 
3 การแต่งต้ังประธาน คกส. คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ นายกสภาฯ 

4 
คุณสมบัติของ คกส. กรรมการสมทบ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรรพ. 
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

5 องค์ประกอบของ คกส. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรรพ. 
อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

6 การแต่งต้ังกรรมการสมทบ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
7 การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
8 บทบาทและความรับผิดชอบของ คกส. อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
9 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยเลขานุการฯ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  จริยธรรม 

 5.1.1 คกส. ตระหนักดีว่าสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ฯ 
อย่างมีคุณธรรม ปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ฯ ให้มากที่สุด ในการใช้สัตว์ฯ เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
อันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ มนุษย์ และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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 5.1.2 คกส. ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ฯ ที่ถูกนำมาใช้ในการ วิจัย  
การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ และการสอน ว่าจะต้องอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และได้รับการดูแลและการปฏิบ ัติ             
อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 5.1.3 คกส. ตระหนักว่าวิธีการที่กระทำต่อสัตว์ฯ อาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อสัตว์ ดังน้ันควรยึดหลัก
มนุษยธรรมโดยลดความทุกข์ทรมานให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลัก 3Rs ของ Russel and Burch ได้แก่ Replacement, 
Reduction, Refinement 
 
 5.2  พันธกิจ 
 คกส. จะต้องดำเนินการดูแลและตรวจสอบการใช้สัตว์ฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ  
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คกส. สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ ปราศจากอคติ และจะดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุพันธกิจโดยปฏิบัติดังน้ี 
 5.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต่อโครงการ
ที่มีการใช้สัตว์ โดยอาศัยหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติในข้อ 5.1 
 5.2.2 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับจรรยาบรรณ          
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 5.2.3 ส่งเสริมการศึกษาด้านจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้หัวหน้าโครงการ       
และผู้วิจัย  
 
 5.3  การแต่งตั้งประธาน คกส. คกส. เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ 

      5.3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีแต่งตั้ง ประธาน คกส. คกส. เลขานุการ คกส. และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีว่าด้วย
ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                5.3.2 ประธาน คกส. คกส. เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ ส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงาน  
(AMO 03-01) พร้อมลงนามรับรองและวันที่ เพื่อจัดเก็บในแฟ้มประวัติและผลงานของ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ ทั้งน้ี 
ต้องมีการปรับปรุงทุกปีปฏิทิน 
           5.3.3 คกส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี คกส. ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิ์ที่จะได้รับการ
แต่งต้ังใหม่ได้อีก 
 
      5.4  คุณสมบัติของ คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
           5.4.1 การคัดเลือก คกส. และกรรมการสมทบ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ  มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ รวมทั้งจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนเต็มใจที่จะอุทิศเวลา ความรู้
ความสามารถในการทำหน้าที่ คกส. 
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 5.4.2 คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องทราบภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติ
ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 5.4.3 ผู้ที ่ได้รับการทาบทามเป็น คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องเข้าสังเกตการณ์การ
ประชุมทบทวนโครงการของ คกส. อย่างน้อย 1 คร้ัง  

5.5  องค์ประกอบของ คกส. 
ให้มี คกส. จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังน้ี 
5.5.1 ผู้ที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมอบหมาย เป็นประธาน คกส. 
5.5.2 สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
5.5.3 ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 
5.5.4 ผ ู ้ท ี ่ม ีประสบการณ์ด้านการเล ี ้ยงและใช้สัตว์ฯ ผ ู ้ทรงคุณวุฒิ  และ/หรือผู ้เชี ่ยวชาญสาขาอื่นที่  

ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 5.5.5 ผู้ที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์หรือผู ้ที ่ไม่ส ังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน  

ไม่น้อยกว่า 1 คน (อาจจะเป็นบุคคลเดียวกันได้) 
5.5.6 ผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.5.7 กรรมการคนหน่ึงอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อได้ 

5.6  การแต่งตั้งกรรมการสมทบ 
ประธาน คกส. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสมทบและต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกส. หรือขอให้ส่วนงาน

ที่มีหน้าที่จ ัดการเรียนการสอนเสนอชื ่อบุคคลในส่วนงานเป็นกรรมการสมทบ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คกส. 
เพื่อเสนออธิการบดีแต่งต้ัง 

5.7  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ 
 คกส. อาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่โครงการมีความซับซ้อน และต้องการคำปรึกษาจาก

ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะ เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวน วิเคราะห์โครงการและให้ความเห็น การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระจะ
ดำเนินการตามที่ระบุในบทที่ 6 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ  

5.8  บทบาทและความรับผิดชอบของ คกส. 
คกส. ที่ได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

 5.8.1 จัดทำแผนพัฒนาของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ เสนอต่ออธิการบดี 
โดยความเห็นชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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 5.8.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้ส ัตว์เพื ่องานทางว ิทยาศาสตร์เพื ่ออนุมัติหรือไม ่อนุม ัติหรือให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งออกใบรับรองการอนุมัติดังกล่าว 

5.8.3 ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และพิจารณาสั่งแก้ไข ระงับ 
ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ 

5.8.4 กำกับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ 
5.8.5 ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ให้มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
5.8.6 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะกรรมการ เสนอต่อเสนอต่ออธิการบดี โดยความเห็นชอบของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.8.7 จัดทำแผนและดำเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู ้และประชาสัมพันธ ์ให ้บุคลากรได้เข้าใจเร ื ่อง 

จรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
5.8.8 กำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ 
5.8.9 กำกับการจัดทำสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทุก 6 เดือน ของผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการ จัดทำสรุป

รายงานประจำปี และรายงานการดำเนินการต่อสัตว์เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานต่ออธิการบดี และเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

5.8.10 ทำหน้าท ี ่ เป ็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ และว ิน ิจฉ ัยการทำผิดจรรยาบรรณเก ี ่ยวกับ  
การดำเนินการต่อสัตว์ 

5.8.11 เสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.9  บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 5.9.1 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี ให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ จำนวนไม่เกิน 2 คน 
5.9.2  ผู้ช่วยเลขานุการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1)  รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนการดำเนินงานจาก คกส. เสนอต่ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย 

(2)  จัดระบบ วิธีการเก็บ การสืบค้นโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(3)  จัดเตรียม เก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารโครงการ 
(4)  จัดเตรียมวาระการประชุม คกส. 
(5)  จัดทำรายงานการประชุม คกส. และจัดเก็บรักษารายงานการประชุม คกส. 
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(6)  เก็บรักษาเอกสารของ คกส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(7)  ติดต่อ คกส. หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย  
(8)  สนับสนุนให้มีการอบรม คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
(9)  ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยเมื่อได้รับการร้องขอ 
(10)  ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่กิจกรรมของ คกส. 
(11)  ให้ข้อมูลปัจจุบัน (Update) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง

แก่ คกส. 
(12)  ตรวจสอบการเข้ารับการอบรมของ คกส. และเก็บหลักฐานการอบรมเข้าแฟ้มประวัติ คกส. 
(13)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา และอธิการบดี เป็นรายปี 

6. คำนิยาม
อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองอธิการบดีที ่อธ ิการมอบหมายให้กำกับดูแลด้านวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คกส. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ

ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

กรรมการสมทบ บุคคลที ่ได ้ร ับแต่งตั ้ งให ้ร ่วมเป็นคณะกรรมการกำก ับด ู แล  
การดำเนินการต่อส ัตว ์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรำไพพรรณี โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว 

ที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้วิจัยในโครงการนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว
ตามที่ประธาน คกส. ร้องขอ 
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โครงการ โครงการท ี ่ย ื ่นเสนอขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ั ตว ์ จ าก
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว ์เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มี
การนำสัตว์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำการใด ๆ ในงานวิจัย  งาน
ทดสอบ งานผลิตช ีวว ัตถ ุ งานสอน งานทดลองการดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์ต้นกำเนิด 

สัตว์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไมใช่มนุษย์  
(2) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสม
กับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงคร่ึงหน่ึงของ
ระยะเวลาการต้ังท้องหรือการฟักตัวของไข่แล้วแต่ชนิดของสัตว์  
(3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ที ่สามารถ
พัฒนาเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นตัวอ่อน หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม  
(4) สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึง  
ความเจ็บปวดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

หัวหน้าโครงการ ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีหน้าที่
ร ับผ ิดชอบโครงการที ่ม ีการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
มีความประสงค์ขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว์จากคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้รว่ม
วิจัยในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

หัวหน้าส่วนราชการฯ ห ัวหน้าส ่วนราชการตามมาตรา 10 แห ่งพระราชบ ัญญ ั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 
7. แบบฟอร์ม 
    7.1 AMO 03-01  แบบฟอร์มประวัติและผลงาน 
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 

 8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559 , 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 

8.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่2). 
(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 

   8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 

8.5 The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (CIOMS). (2012). 
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ประวัติคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชื่อ .........................................................นามสกุล ………………………………..……………..………………. 
1.2 ตำแหน่ง..........................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................ 
1.3 วัน/เดือน/ป ีเกิด …………………………………….. อายุ …………………..ปี  
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน ……………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………..……………………………………………………….……………………………………………………… 

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ …………………………….…………….โทรสาร............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ………………………………E-mail: …………………………………….………………………………….….. 

2. ข้อมูลประวัติการศึกษา (เรียงจากสูงสุด)
2.1 สถาบัน.........................................................................................ปีที่จบการศึกษา ……………..….. 

 วุฒิที่ได้รับ.................................................................สาขาวิชา ………………….……………………..….. 
 2.2 สถาบัน.........................................................................................ปีที่จบการศึกษา ……………….. 

 วุฒิที่ได้รับ.................................................................สาขาวิชา …………………………………………….. 
2.3 สถาบัน.........................................................................................ปีที่จบการศึกษา ………..……….. 

 วุฒิที่ได้รับ.................................................................สาขาวิชา ……………………………………………... 

3. ข้อมูลประวัติการทำงาน

ช่วงปีท่ีทำงาน ตำแหน่ง หน่วยงาน 

4. ข้อมูลความเช่ียวชาญ

4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ภาพถ่าย
ประจำตัว 
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5. ข้อมูลการฝึกอบรมด้านคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
(ชื่อหลักสูตรอบรม/สถานที่อบรม/วันที่อบรม ฯลฯ) 

5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

31



คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
04/v1.0 

บทที่ 4 
ข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งของผลประโยชน์ 

Confidentiality Agreement and Conflict of Interest 

หน้า 0 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 04/v1.0 

ข้อตกลงรักษาความลบัและการขัดแย้งของผลประโยชน์ 
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สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1 อ่านข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5.2 การตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5.3 การลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3 
4 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 แบบฟอร์ม 5 
8 เอกสารอ้างอิง 6 
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1. วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก และลงนามในแบบข้อตกลงรักษาความลับและขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลโครงการและเพื่อให้การพิจารณาโครงการเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ โดยปราศจาก
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คกส. 
 
2. ขอบเขต 
          วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ี จะครอบคลุมถึงข้อตกลงรักษาความลับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คกส. 
 
3. ผู้รับผิดชอบ 
          คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และผู้สังเกตการณ์ ต้องอ่าน เข้าใจ ตระหนักยอมรับและ
ลงนามในบันทึกข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมทั้งยอมรับและปฏิบัติตาม
แนวทางที่ระบุในวิธีดำเนินการมาตรฐานเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คกส. 
 
4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 อ่านข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ และผู้สังเกตการณ์ 

2 
การตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับและการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ และผู้สังเกตการณ์ 

3 
การลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ และผู้สังเกตการณ์ 

 
5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1  อ่านข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                5.1.1 คกส. กรรมการสมทบ และที่ปรึกษาอิสระ ต้องได้รับข้อตกลงรักษาความลับ สำหรับคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (AMO 04-01) และข้อตกลง
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี (AMO 04-02) เพื่ออ่านทำความเข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
                5.1.2 ผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องได้รับข้อตกลงรักษาความลับ สำหรับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (AMO 04-03) เพื่ออ่านทำความเข้าใจ
ยอมรับ ตระหนัก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
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 5.1.3 ผู้สังเกตการณ์ ต้องได้ร ับข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สังเกตการณ์ 
(AMO 04-04) เพื่ออ่านทำความเข้าใจ ยอมรับ ตระหนัก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

5.2  การตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
        คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และผู้สังเกตการณ์ ต้องตระหนักถึงการรักษา

ความลับอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการ การพิจารณาในที่ประชุม คกส. และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพิจารณาโครงการใด ๆ  ที่ คกส. คนหนึ่งคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย คกส. ท่านน้ัน  
ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโครงการและต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติโครงการน้ัน ๆ 

5.3  การลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 5.3.1 คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระ ต้องลงนามและระบุวันที่ที่ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและ

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในการประชุมคร้ังแรกหลังมีคำสั่งแต่งต้ังให้เป็น คกส. กรรมการสมทบ หรือ
เป็นที่ปรึกษาอิสระ 

 5.3.2 ผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องลงนามและระบุวันที่ที่ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานใน 
การประชุมคร้ังแรกหลังมีคำสั่งแต่งต้ังให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 5.3.3 ผู้สังเกตการณ์ ต้องลงนามและระบุวันที่ที ่ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
อน่ึงข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวน้ีจะเก็บรักษาไว้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. คำนิยาม

คกส. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

กรรมการสมทบ บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับด ูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว 

ที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้วิจัยในโครงการนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว
ตามที่ประธาน คกส.ร้องขอ 

ผู้สังเกตการณ์ บ ุคคลภายนอกซ ึ ่ ง เป ็นแขกร ับเช ิญ หร ือผ ู ้มาเย ือน หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม คกส. 
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โครงการ โครงการท ี ่ย ื ่นเสนอขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ั ตว ์ จ าก
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มี
การนำสัตว์มาเล ี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำการใด ๆ ในงานวิจัย 
งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์ต้นกำเนิด 

ข้อตกลงรักษาความลับ การไม่เปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงการการพิจารณา
ในที่ประชุม คกส. และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นสถานการณ์ที่ คกส. กรรมการสมทบ ที่ปรึกษาอิสระอาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมโครงการ มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความ
ขัดแย้ง แข่งขัน หรือผลประโยชน์ในโครงการ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวอาจ  โน้มน้าวให้การปฏิบ ัติหน้าที ่ เบี่ ยงเบนไปจาก
วัตถุประสงค์เดิม 

7. แบบฟอร์ม
7.1  AMO 04-01  ข้อตกลงรักษาความลับ สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
7.2  AMO 04-02  ข้อตกลงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
7.3  AMO 04-03  ข้อตกลงรักษาความลับ สำหรับผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ  

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
7.4  AMO 04-04  ข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สังเกตการณ์ 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 

 8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559 , 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 

8.3 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
(ฉบับที่ 2). (2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 

37



คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
04/v1.0 

บทที่ 4 
ข้อตกลงรักษาความลับและการขัดแย้งของผลประโยชน์ 

Confidentiality Agreement and Conflict of Interest 

หน้า 6 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 04/v1.0 

ข้อตกลงรักษาความลบัและการขัดแย้งของผลประโยชน์ 
Confidentiality Agreement and Conflict of Interest 

AMO 04-01 ถึง AMO 04-04 

38



AMO 04-01 

Version 1.0/ July 1, 2022 

ข้อตกลงรักษาความลับ  
สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ข้าพเจ้า………………………………………………………...... คณะกรรมการกำกับด ูแลการดำเนินการต่อส ั ตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่มีลักษณะเป็น 
การคุ้มครอง และปกป้องตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัยในสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในโครงการ ทั้งน้ี 
การปฏิบ ัติหน้าที ่ด ังกล่าวของข ้าพเจ้าฯ จะดำเนินไปอย่างเป ็นอิสระ โดยข้าพเจ้าฯ จะตัดสินพร้อมให้คำแนะนำ  
ด้วยความซื่อตรง ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์ฯ และไม่ขัด
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบ ัติหน้าที ่ของข ้าพเจ้าฯ ย ่อมทำให้เข ้าถึงข้อมูลที ่ปรากฏในโครงการที ่ขอรับ 
การพิจารณา ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าฯ ดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขของการรักษาข้อมูลของหัวหน้า
โครงการให้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ข้าพเจ้าฯ จึงขอให้คำมั่นว่า 

(1)  ข้าพเจ้าฯ จะใช้ข้อมูลที่ปรากฏในโครงการ รวมทั้งข้อมูลที่ถือว ่าเป็นความลับหรือความลับทางการค้า  
เพื่อการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ เท่าน้ัน และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น 

(2)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการ รวมทั้งข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับหรือความลับทางการค้า 
ออกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(3)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการ มาคัดลอกหรือลักลอบเป็นผลงานของตนเอง 
(4)  เมื่อพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ ข้าพเจ้าฯ จะไม่เก็บโครงการไว้กับตนเอง และจะส่งมอบเอกสารที่

เกี่ยวข้องทุกฉบับให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อนำไปเก็บรักษาต่อไป 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจเน้ือความในเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทุกประการ 

 (...................................................................) 
 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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AMO 04-02 

Version 1.0/ July 1, 2022 

ข้อตกลงการขัดแย้งทางผลประโยชน ์
สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ข้าพเจ้า………………………………………………………...... คณะกรรมการกำกับด ูแลการดำเนินการต่อส ั ตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ ให้เป็น 
ไปตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อส ัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์ในโครงการพิจารณาจริยธรรม  
การดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในโครงการ 

เพ ื ่อให้การปฏิบ ัติหน้าที ่ของข ้าพเจ้าฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและปราศจากการขั ดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ระหว่างข ้าพเจ้าฯ กับผู ้ เสนอโครงการ หรือผ ู ้สนับสนุนท ุนว ิจ ัย ข ้าพเจ้าฯ จึงย ินยอม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

(1) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ คกส. พิจารณาและดำเนินการไม่ให้กรรมการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เข้าร่วมการทบทวน พิจารณาให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินรับรองโครงการในสัตว์ ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลตามที่ คกส. 
ร้องขอ 

(2) หากข้าพเจ้าฯ ทราบถึงการขัดแย้งทางประโยชน์ ระหว่างข้าพเจ้าฯ กับผู้เสนอโครงการหรือผู้สนับสนุน
ทุนว ิจ ัย ซ ึ ่งเก ี ่ยวข้องกับโครงการที ่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในสัตว ์ โดยการขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่เกิด แต่มีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือเป็นการขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าฯ 
จะแจ้งให้ประธาน คกส. ทราบถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นทันที และข้าพเจ้าฯ ยินยอมที่จะไม่เข้าร่วม  
การพิจารณาโครงการดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่ผู ้เสนอโครงการ หรือผู้สนับสนุนทุนวิจัยเห็ นว่าข ้าพเจ้าฯ เป็นคู่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ผ ู ้ เสนอโครงการสามารถร้องขอให้ คกส. ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และหากเห็นเป็นการสมควร คกส. 
อาจมีมติให้ข้าพเจ้าฯ งดเข้าร่วมพิจารณาโครงการน้ันได้ 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจเน้ือความในเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทุกประการ 

 (...................................................................) 
 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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AMO 04-03 

Version 1.0/ July 1, 2022 

 
 

ข้อตกลงรักษาความลับ 
สำหรับผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 

ข้าพเจ้า……………………….................…………เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์         
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ม ีหน้าที ่สนับสนุนการทำงานของ คกส. ให้เป ็นไปด้วยความเรียบร ้อย                        
ตามมาตรฐานสากลและไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในสัตว์ รวมทั้งไม่ขัดต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ทั ้งนี ้ การปฏิบ ัติหน้าที ่ด ังกล่าว ย ่อมทำให้ข ้าพเจ้าฯ เข ้าถ ึงข ้อม ูลที ่ปรากฏในโครงการที ่ข อรับ  
การพิจารณา ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันการรักษาข้อม ูลและเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางว ิชาการของผู้ เสนอ 
โครงการวิจัยในระหว่างที่ข้าพเจ้าฯ ปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่น้ีไปแล้ว ข้าพเจ้าฯ ขอให้คำมั่น ดังน้ี 

(1)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการออกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นรับทราบ  

(2)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการมาคัดลอกหรือลักลอบเป็นผลงานของตนเอง 

(3)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่กระทำด้วยวิธีการใด ๆ ให้ข้อมูลที่ปรากฏในโครงการไปปรากฏแก่บุคคลอื่นหรือ 
สาธารณะ ยกเว้นกรณีมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประธาน คกส. หรือเลขานุการ คกส. 

(4)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่เก็บรักษาโครงการไว้กับตนเอง 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจเน้ือความในเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทุกประการ 

 

 
               (...................................................................) 

                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
        คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี
         วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 
 

             (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
               มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
          วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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AMO 04-04 

Version 1.0/ July 1, 2022 

ข้อตกลงรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว 
สำหรับผู้สังเกตการณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ข้าพเจ้า……………………………….............………… ในฐานะผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับ 
ดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยินยอมรักษาความลับที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้วิจัยหรือผู้สนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งเสนอมายัง คกส. 
ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเป็นคำพูด ข้าพเจ้าฯ ตกลงที่จะไม่นำข้อมูลน้ัน 
ไปทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก หรือนำออกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ ่านและเข ้าใจเนื ้อความในเอกสารฉบับนี ้โดยละเอียดและยอมรับข ้อก ำหนด รวมทั้ง 
เงื ่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าฯ ได้ลงนามท้ายเอกสารฉบับนี้ และให้เก็บรักษา  
ไว้ในความดูแลของ คกส. 

 (...................................................................) 
 ผู้สังเกตการณ์ 

 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
05/v1.0 

บทที่ 5 
การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานกุารฯ 
Training of IACUC Members and Staff

หน้า 0 ของ 4 
หน้า 

RBRU – IACUC 05/v1.0 

การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสตัว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
Training of IACUC Members and Staff 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
05/v1.0 

บทที่ 5 
การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานกุารฯ 
Training of IACUC Members and Staff

หน้า 2 ของ 4 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1 หัวข้อฝึกอบรม 
5.2 การเข้ารับการฝึกอบรม 
5.3 การเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรม 

3 
3 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 เอกสารอ้างอิง 4 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
05/v1.0 

บทที่ 5 
การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานกุารฯ 
Training of IACUC Members and Staff 

หน้า 3 ของ 4 
หน้า 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้ คกส. ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม 
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และจรรยาบรรณให้ทันสมัย  
 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมการเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย  จรรยาบรรณข้อแนะนำ
เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการเก็บหลักฐานการฝึกอบรม ของ คกส. กรรมการสมทบ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
3. ผู้รับผิดชอบ 

คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ และเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นระยะ  
 
4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 หัวข้อฝึกอบรม คกส. กรรมการสมทบ  
2 การเข้ารับการฝึกอบรม คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ  
3 การเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรม คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
5. หลักการปฏิบัติ 
 5.1  หัวข้อฝึกอบรม 
           คกส. และกรรมการสมทบ ต้องมีความรู้เป็นอย่างดี ในเร่ืองต่อไปน้ี 

           5.1.1  พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  

           5.1.2  พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

            5.1.3  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

              5.1.4  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

              5.1.5  หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
    
 5.2  การเข้ารับการฝึกอบรม 

               คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้ารับการฝึกอบรม ตามหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักการจรรยาบรรณ     
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี หรือตามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
05/v1.0 

บทที่ 5 
การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานกุารฯ 
Training of IACUC Members and Staff

หน้า 4 ของ 4 
หน้า 

5.3  การเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรม
 คกส. กรรมการสมทบ และผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเก็บหลักฐานการเข้าฝึกอบรม หรือการเข้าร่วมประชุม  เช่น 

ใบรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร และส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

6. คำนิยาม
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย รองอธิการบดีที ่อธ ิการมอบหมายให้กำกับดูแลด้านวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คกส. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแล

การดำเนินการต่อส ัตว ์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี 

จรรยาบรรณ จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว ์เพื ่องานทางว ิทยาศาสตร์  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู ้ดำเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้
การดำเน ินงานต ั ้ งอย ู ่บนพ ื ้นฐานของจร ิยธรรม ค ุณธรรม 
มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐาน
การดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

กรรมการสมทบ บุคคลที ่ได ้ร ับแต่งตั ้ งให ้ร ่วมเป็นคณะกรรมการกำก ับด ู แล
การดำเนินการต่อสัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว 

7. เอกสารอ้างอิง
 7.1 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
 7.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 
7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
05/v1.0 

บทที่ 5 
การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานกุารฯ 
Training of IACUC Members and Staff 

หน้า 5 ของ 4 
หน้า 

 

 

 
 
 
 

RBRU – IACUC 05/v1.0 
 
 

การฝึกอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสตัว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยเลขานุการฯ 
Training of IACUC Members and Staff 

 
- ไม่มีแบบฟอร์ม - 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
06/v1.0 

บทที่ 6 
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

Selection of Independent Consultants 

หน้า 0 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 06/v1.0 

การเลือกท่ีปรึกษาอิสระ 
Selection of Independent Consultants 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
06/v1.0 

บทที่ 6 
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

Selection of Independent Consultants 

หน้า 2 ของ 5 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1 การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ 
5.2 การขอคำปรึกษาและการให้คำปรึกษา 

3 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 แบบฟอร์ม 4 
8 เอกสารอ้างอิง 4 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
06/v1.0 

บทที่ 6 
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ 

Selection of Independent Consultants 

หน้า 3 ของ 5 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาของ คกส. 

2. ขอบเขต
ในกรณีที่มีความจำเป็นและต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าโครงการใด ที่ต้องการข้อมูล

เพิ่มเติมซึ่งนอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของ คกส. ที่มีอยู่ขณะน้ัน ให้ประธาน คกส. จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระ ทำหน้าที่ให้
คำปรึกษา คกส. 

3. ผู้รับผิดชอบ
 คกส. เสนอชื่อที่ปรึกษาอิสระในสาขาที่ต้องการ และนำเสนอชื่อต่อประธาน คกส. เพื่อเสนออธิการบดีแต่งต้ังให้

เป็นที่ปรึกษาอิสระ 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระ อธิการบดี 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระ 
 5.1.1  คกส. เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาอิสระ ผู้ให้คำปรึกษา คกส. สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน

และต้องการความเห็นจากผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน และทบทวนรายชื่อและตัดสินเลือกที่ปรึกษาอิสระโดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถในการให้ความร่วมมือ และมีความเป็นอิสระ 

5.1.2  ประธาน คกส. หรือเลขานุการ คกส. หรือผู้ช่วยเลขานุการฯ ติดต่อผู้เชี ่ยวชาญเพื่อทาบทามเป็นที่
ปรึกษาอิสระ 

5.1.3  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ทำคำสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระเพื่อเสนออธิการบดีแต่งต้ังภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 
(1) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัดต่อสาธารณะ 

 (2) ต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงรักษาความลับของที่ปรึกษาอิสระ (AMO 06-01) และข้อตกลงการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาอิสระ (AMO 06-02) 

5.2  การขอคำปรึกษาและการให้คำปรึกษา 
 5.2.1 ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดส่งโครงการให้ที่ปรึกษาอิสระ พร้อมแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

(AMO 06-03) และข้อตกลงรักษาความลับของที่ปรึกษาอิสระ (AMO 06-01) และข้อตกลงการขัดแย้งทางผลประโยชน์
สำหรับที่ปรึกษาอิสระ (AMO 06-02)
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 5.2.2 ที่ปรึกษาอิสระสรุป และแสดงความเห็นในแบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ (AMO 06-03) 
หรือเข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม คกส. เพื่อ คกส. ลงมติการพิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้วถือว่าสถานภาพการเป็น
ที่ปรึกษาอิสระของโครงการน้ันสิ้นสุด 

6. คำนิยาม
อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คกส. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแล  

การดำเนินการต่อส ัตว ์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรำไพพรรณี 

เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทางว ิทยา ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้วิจัยในโครงการนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งคราว
ตามที่ประธาน คกส. ร้องขอ 

โครงการ โครงการท ี ่ย ื ่นเสนอขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ั ตว ์ จ าก
คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการ
ที่มีการนำสัตว์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำการใด ๆ  ในงานวิจัย 
งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเชลล์ต้นกำเนิด 

7. แบบฟอร์ม
7.1 AMO 06-01  ข้อตกลงรักษาความลับของที่ปรึกษาอิสระ 
7.2 AMO 06-02  ข้อตกลงการขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาอิสระ 
7.3 AMO 06-03  แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 
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    8.2 ประกาศ คกกส.เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559 , 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
    8.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2).  
(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 
 8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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AMO 06-01 

Version 1.0/ July 1, 2022 

ข้อตกลงรักษาความลับของที่ปรึกษาอิสระ 

ข้าพเจ้า………………………......………………………………...... ได้รับการแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาอิสระ ในคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่ทบทวน พิจารณา 
และให้ข้อคิดเห็นโดยอิสระ ซื่อตรง ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรำไพพรรณี 

การเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ย่อมทำให้ข้าพเจ้าฯ เข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏในโครงการที่ขอรับการพิจารณา เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าฯ ดำเนินไปภายใต้เงื ่อนไขของการรักษาข้อมูลของผู้วิจัยให้ เป็นความลับอย่างดทีี่สุด 
ข้าพเจ้าฯ จึงขอให้คำมั่นว่า 

(1)  ข้าพเจ้าฯ จะใช้ข้อมูลที่ปรากฏในโครงการ รวมทั้งข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับหรือความลับทางการค้า เพื่อการ
พิจารณารับรองจริยธรรมฯ เท่าน้ัน และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น 

(2)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการ รวมทั้งข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับหรือความลับทางการค้าออก
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(3)  ข้าพเจ้าฯ จะไม่นำข้อมูลที่ปรากฏในโครงการมาคัดลอกหรือลักลอบเป็นผลงานของตนเอง 
(4)  เมื่อพิจารณาโครงการแล้วเสร็จ ข้าพเจ้าฯ จะไม่เก็บโครงการไว้กับตนเอง และจะส่งมอบเอกสารที่

เกี่ยวข้องทุกฉบับให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อนำไปเก็บรักษาต่อไป 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจเน้ือความในเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทุกประการ 

 (...................................................................) 
 ที่ปรึกษาอิสระ 

 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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AMO 06-02 

Version 1.0/ July 1, 2022 

ข้อตกลงการขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาอิสระ 

ข้าพเจ้า…………………….........………………………………...... ได้รับการแต่งต้ังเป็นที่ปรึกษาอิสระ ในคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่ทบทวน พิจารณา 
และให้ข้อคิดเห็นโดยอิสระ ซื่อตรง ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรำไพพรรณ ี

เพ ื ่อให้การปฏิบ ัติหน้าท ี ่ของข ้าพเจ้าฯ ดําเนินไปด้วยความเร ียบร้อยและปราศจากการขั ดแย้ง  
ทาง ผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้าฯ กับผู้เสนอโครงการและ/หรือผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้าพเจ้าฯ จึงยินยอมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

(1) ข ้าพเจ้าฯ ย ินยอมให้คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อส ัตว์เพ ื ่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พิจารณาระงับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาอิสระ หากปรากฏว่าที่ปรึกษาอิสระ 
มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้เสนอโครงการและ/หรือผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ยกเว้นกรณีการให้ข้อมูลตามที่ 
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร้องขอ 

(2) หากข้าพเจ้าฯ ทราบถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างข้าพเจ้าฯ กับผู้เสนอโครงการ และ/หรือ ผู้ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งเกี ่ยวเนื่องกับโครงการที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาฯ โดยการขัดแย้งดังกล่าวยังไม่เกิด  
แต่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือเป็นการขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าฯ จะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทราบถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์
น้ันทันที และข้าพเจ้าฯ ยินยอมที่จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาโครงการดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่ผู ้เสนอโครงการเห็นว่าข้าพเจ้าฯ เป็นคู่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู ้เสนอโครงการสามารถ  
ร้องขอให้คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และหากเห็นเป็นการสมควร คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจมีมติให้ข้าพเจ้าฯ งดเข้าร่วมพิจารณาโครงการน้ันได้ 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจเน้ือความในเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทุกประการ 

 (...................................................................) 
ที่ปรึกษาอิสระ 

 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 

 (...................................................................) 
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
 วันที่ ........... เดือน ............... พ.ศ. .............. 
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AMO 06-03 

Version 1.0/ July 1, 2022 

แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

รหัสโครงการวิจัย : ………………………………....…………………………………………………………………………… 

ช่ือโครงการวิจัย (ไทย) ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

ช่ือโครงการวิจัย (อังกฤษ) ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ : 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

(โปรดใช้หน้าเพิ่มเติมหากพื้นที่ไม่เพียงพอ) 

ลงนาม.................................................................... 

 (...................................................................) 

   วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 
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การจัดการโครงการท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 
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เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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บทที่ 7 
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หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
4 

5.1 การรับเอกสารโครงการ 
5.2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
5.3 การคืนเอกสารกลับ 
5.4 การกำหนดรหัสโครงการ 
5.5 การแจ้งรหัสโครงการ 
5.6 การดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องเข้ารับการพิจารณาจากการประชุม 
5.7 การพิจารณาโครงการแบบเวียนมติจากที่ประชุม 
5.8 การแจ้งผลการพิจารณา 
5.9 การพิจารณาออกใบรับรอง 
5.10 การจัดเก็บเอกสาร 

4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
8 

6 คำนิยาม 8 
7 แบบฟอร์ม 9 
8 เอกสารอ้างอิง 10 
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เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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บทที่ 7 
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หน้า 3 ของ 10 
หน้า 

 

 

1. วัตถุประสงค์ 
          เพื่อเป็นแนวทางให้ผ ู ้ช่วยเลขานุการฯ จัดการกับเอกสารโครงการและเอกสารที ่เก ี ่ยวข้องที่เสนอต่อ  คกส. 
เพื่อพิจารณาโครงการ 
 
2. ขอบเขต 
          วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ี ครอบคลุมการจัดการกับเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปน้ี 
          2.1 โครงการที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 
          2.2 โครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
          2.3 โครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. แล้วส่งเข้ามาพิจารณาใหม่  
 
3. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการกับเอกสารโครงการที่ยื ่นขอรับการพิจารณาเพื่อเสนอ คกส. 
พิจารณาโครงการ 
 
4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การรับเอกสารโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
3 การคืนเอกสารกลับ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
4 การกำหนดรหัสโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
5 การแจ้งรหัสโครงการ เลขานุการ คกส.  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

6 
การดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องเข้ารับ
การพิจารณาจากการประชุม 

คกส. เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ 

7 
การพิจารณาโครงการแบบเวียนมติจากที่
ประชุม 

คกส. เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ 

8 การแจ้งผลการพิจารณา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
9 การพิจารณาออกใบรับรอง ประธาน คกส.   
10 การจัดเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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หน้า 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การรับเอกสารโครงการ

5.1.1  หัวหน้าโครงการยื ่นเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกข้อความจากหัวหน้าส ่วนงานถึง  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยให้
ส่งตามระบบสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ีเอกสารโครงการประกอบด้วย

(1)  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในสัตว์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
รำไพพรรณี (เลือกส่งเฉพาะแบบคำร้องที่ท่านจะดำเนินการ) 

(1.1) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับสัตว์ 
ทางการเกษตร (Agricultural animals) (AMP 07-01) 

(1.2) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสัตว์น้ำ 
(Aquatic animals) (AMP 07-02)  

(1.3) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้ส ัตว ์เพื ่องานทางว ิทยาศาสตร์  สำหรับ
สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory animals) (AMP 07-03) 

(1.4) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับสัตว์ 
จากธรรมชาติ (Non-Housing animals) (AMP 07-04) 

(1.5) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้ส ัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับ 
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (AMP 07-05) 

(1.6) แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้ส ัตว ์เพื ่องานทางว ิทยาศาสตร์  สำหรับ 
การดำเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย (Offsite) (AMP 07-06) 

(2) เอกสารโครงการ (ฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) 
(3) ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จาก สพสว.วช. 

ทั้งน้ี ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการจัดเรียงเอกสารต้นฉบับเข้าแฟ้มโครงการตามลำดับรายการข้างต้น 
 5.1.2 เจ้าหน้าที่สารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงทะเบียนรับบันทึกข้อความนำส่งจากส่วนงาน เพื่อ

นำส่งในระบบรับส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย 
5.1.3 ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำข้อมูลลงบันทึกในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

(1) เลขทะเบียนรับและวันที่รับหนังสือตามระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
(2) เลขที่หนังสือ เรื่อง และวันที่ออกหนังสือ 
(3) ชื่อหัวหน้าโครงการ และส่วนงานที่สังกัด 
(4) ชื่อโครงการและรหัสโครงการ 
(5) เลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จาก สพสว.วช. 
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5.2  การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ดังน้ี

 5.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มที่เสนอ โดยใช้แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (AMO 07-01)

(1) ใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามที่กำหนด และเป็นปัจจุบัน
(2) เอกสารแนบครบถ้วนตามที่กำหนด
(3) กรณี เมื่อดำเนินการว ิจัยนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้หัวหน้าโครงการ ยื่นเสนอ

รายละเอียดการดำเนินการที่ระบุการรับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์
5.2.2 ตรวจสอบการลงนาม/ลงลายมือชื่อในเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดังน้ี

            ลายมือชื่อของหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย ที่ได้รับมอบหมายโดยแนบหลักฐานการมอบหมาย 
ให้ยื่นเอกสารโครงการแทน

5.3  การคืนเอกสารกลับ
กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ช่วยเลขานุการฯ ต้องส่งคืนหัวหน้าโครงการเพื่อแก้ไขให้ดำเนินการ 

ดังต่อไปน้ี
 5.3.1 ส่งแบบขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (AMO 07-02) แนบกับเอกสารโครงการที่หัวหน้าโครงการยื่นเสนอมา
 5.3.2 ระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเอกสารนั้นเพิ ่มเติม และส่งคืนหัวหน้าโครงการผ่านระบบ

สารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

5.4  การกำหนดรหัสโครงการ
การกำหนดรหัสโครงการ ยื่นขอรับการพิจารณา ดังน้ี
5.4.1 ใช้อักษรย่อในการจำแนกกลุ่ม คือ IACUC 
5.4.2 ใช้ตัวเลข 3 ตัวสำหรับลำดับโครงการ เริ่มจาก 001 
5.4.3 โครงการของปี พ.ศ. 2565 เขียนเป็น..../2565 ไว้หลังหมายเลขลำดับโครงการ เช่น โครงการแรกของปี 

IACUC 001/2565 

5.5 การแจ้งรหัสโครงการ
 โครงการที่หัวหน้าโครงการส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทำบันทึกข้อความขอแจ้ง

รหัสโครงการ (AMO 07-03) ให้หัวหน้าโครงการทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการรับ
เอกสารตามรอบปฏิทินจริยธรรมการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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5.5.1 ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย และส่วนงานที่สังกัด 
5.5.2 ระบุชื่อเรื่องโครงการที่ได้รับ เพื่อให้หัวหน้าโครงการได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อเร่ืองว่าตรงกัน

หรือไม่ 
5.5.3 แจ้งรหัสโครงการที่ทางผู้ช่วยเลขานุการฯ ออกให้ 

 5.5.4 แจ้งข้อปฏิบัติ โดยให้แจ้งรหัสโครงการทุกคร้ังที่มีการติดตามและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
กรณีที่มีการส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ระบุหมายเลขรหัสโครงการทุกคร้ัง 

5.6  การดำเนินการสำหรับโครงการท่ีต้องเข้ารับการพิจารณาจากการประชุม 
5.6.1 โครงการที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 

 (1) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอโครงการให้เลขานุการ คกส. พิจารณาเพื่อเสนอชื่อกรรมการฯ หรือ
กรรมการสมทบเพื่อพ ิจารณาโครงการ โดยพิจารณาจากความเช ี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในโครงการ 1 โครงการต้อง
ประกอบด้วย กรรมการ คกส. 2 คน และ/หรือ กรรมการ คกส. ที่เชี่ยวชาญด้านสถิติ 1 คน ทั้งน้ี กรรมการ คกส. ผู้ประเมิน
โครงการต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการน้ัน 

 (2) กรณีกรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย หรือกรรมการสมทบ ไม่เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน 
ให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 6 

(3) นำส่งโครงการเพื่อให้กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายประเมินโครงการ 
(4) กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินโครงการโดยใช้แนวทางการทบทวนและการประเมิน

โครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 8 และส่งผลการประเมินเบื้องต้นให้ผู ้ช ่วยเลขานุการฯ เพื่อจัดทำวาระ
การประชุม 

 (5) ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำโครงการเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ หากการประชุม  
ตามปฏิทินไม่สามารถจัดประชุมได้ ให้ดำเนินการขอผลการพิจารณาโครงการแบบเวียนมติจากที่ประชุม ตามข้อ 5.7 

(6) ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการ โดยมีการดำเนินการตามรายละเอียด
ในข้อ 5.8 

5.6.2 โครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. เพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
 (1) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. ให้เลขานุการ  คกส.

ตรวจสอบการแก้ไข โดยใช้พิจารณาโครงการฉบับแก้ไข (AMO 07-04) และเสนอความเห็นต่อประธาน คกส. เพื่อพิจารณา
รับรอง 

 (2) เมื่อประธาน คกส. พิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทำเอกสารใบรับรอง  
การอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ (AMO 07-05) เสนอประธาน คกส. ลงนาม 

 (3) จัดส ่งเอกสารใบรับรองการอนุม ัติให ้ดำเนินการเล ี ้ยงและใช้ส ัตว์ ให ้ก ับหัวห น้าโครงการ 
โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฎในข้อ 5.9 
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5.6.3 โครงการที่ปรับแก้ไขตามเสนอแนะของ คกส. แล้วส่งเข้ามาพิจารณาใหม่ 
 (1) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. ให้เลขานุการ  คกส. 

เพื่อนำเข้ามาพิจารณาใหม่ 
 (2) เลขานุการ คกส. ส่งโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. ให้กรรมการ คกส. ท่านเดิม 

ที่พิจารณาในคร้ังแรก เพื่อประเมินโครงการ 
 (3) กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินโครงการ โดยใช้แนวทางการทบทวนและการประเมิน

โครงการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 8 และส่งผลการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้ผู ้ช่วยเลขานุการฯ จัดทำวาระ 
การประชุม 

(4) ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำโครงการเข้าวาระการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการ 
(5) ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการโดยมีการดำเนินการตามรายละเอียด

ในข้อ 5.8 

5.7  การพิจารณาโครงการแบบเวียนมติจากท่ีประชุม 
กรณีที่ไม่สามารถจัดการประชุมได้จะเป็นการประชุมแบบเวียนมติ ดังน้ี 
5.7.1 โครงการที่ส่งเข้าพิจารณาคร้ังแรก 

 (1) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอโครงการให้เลขานุการ คกส. พิจารณาเพื่อเสนอชื่อกรรมการฯ หรือ
กรรมการสมทบเพื่อพิจารณาโครงการ โดยพิจารณาจากความเช ี่ยวชาญเฉพาะสาขา ในโครงการ 1 โครงการ ต้อง
ประกอบด้วยกรรมการ คกส. 2 คน และ/หรือ กรรมการ คกส. ที่เชี่ยวชาญด้านสถิติ 1 คน ทั้งน้ีกรรมการ คกส. ผู้ประเมิน
โครงการต้องไม่มีความขัดแย้งทางประโยชน์ในโครงการน้ัน 

 (2) กรณีกรรมการ คกส. หรือกรรมการสมทบ ไม่เชี ่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น ให้ดำเนินการ  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 6 

(3) ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำส่งโครงการเพื่อให้กรรมการคกส. ประเมินโครงการ 
(4) คกส. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินโครงการ โดยใช้แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 8 และส่งผลการประเมินเบื้องต้นให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมผลการพิจารณา 
(5) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เวียนผลการพิจารณามติจากที่ประชุมให้ คกส. พิจารณาทางอีเมล 
(6) ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการ โดยมีการดำเนินการตามรายละเอียด

ในข้อ 5.8 
5.7.2 โครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. แล้วส่งเข้ามาพิจารณาใหม่ 

 (1) ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส.ให้เลขานุการ  คกส. 
เพื่อนำเข้ามาพิจารณาใหม่ 

 (2) เลขานุการ คกส. ส่งโครงการที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คกส. ให้กรรมการ คกส. ท่านเดิมที่
พิจารณาในคร้ังแรก เพื่อประเมินโครงการ 
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 (3) กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินโครงการโดยใช้แนวทางการทบทวนและการประเมิน
โครงการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 8 และส่งผลการประเมินเบื้องต้น เพื่อให้ผู ้ช่วยเลขานุการฯ รวบรวมผล 
การพิจารณโครงการส่งให้ คกส. พิจารณาผลการประเมินแบบเวียนมติจากที่ประชุม 

 (4) ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการรับทราบ  โดยมีการดำเนินการ 
ตามรายละเอียดในข้อ 5.8 

5.8  การแจ้งผลการพิจารณา 
เมื่อ คกส. พิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการดังน้ี 
5.8.1 แจ้งเวียนผลการพิจารณาให้ คกส. พิจารณาภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ประชุม 
5.8.2 คกส. พิจารณา ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่แจ้งเวียนผลการพิจารณาให้กับ คกส. 
5.8.3 เสนอบันทึกข ้อความแจ้งผลการพิจารณาให้ประธาน คกส. ลงนามเอกสารและเสนอผ่านระบบ  

สารบรรณของมหาวิทยาลัย 
 5.8.4 ส่งเอกสารผลการพิจารณาจากที่ประชุมให้กับหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด ภายใน 5 วันหลังจาก

ประธาน คกส. ลงนามผลการพิจารณาและผู้ช่วยเลขานุการฯ เก็บสำเนาแจ้งผลเข้าแฟ้มโครงการ 
5.9  การพิจารณาออกใบรับรอง 

หากพิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการดังน้ี 
5.9.1 จัดทำใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ (AMO 07-05) 

 5.9.2 เสนอใบรับรองการอนุมัติให ้ดำเนินการเลี ้ยงและใช้ส ัตว์  พร้อมแนบต้นฉบับเอกสารโครงการให้  
ประธาน คกส. ลงนามเอกสาร 

5.9.3 จัดส่งใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ผ่านระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยให้กับ
หัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด 

5.10  การจัดเก็บเอกสาร 
5.10.1 ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดำเนินการจัดเก็บใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เข้าแฟ้ม 
5.10.2 ลงบันทึกข้อมูลโครงการในฐานข้อมูลงานจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

6. คำนิยาม
คกส. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ

ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 
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กรรมการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ 
เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
กรรมการสมทบ บุคคลที ่ได ้ร ับแต่งตั ้ งให ้ร ่วมเป็นคณะกรรมการกำก ับด ู แล  

การดำเนินการต่อส ัตว ์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรำไพพรรณี โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว 

โครงการ โครงการท ี ่ย ื ่นเสนอขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ั ตว ์ จ าก
คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มี
การนำสัตว์มาเล ี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทำการใด ๆ ในงานวิจัย 
งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลองการดัดแปลง
พันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์ต้นกำเนิด 

หัวหน้าโครงการ ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีหน้าที่
ร ับผ ิดชอบโครงการที ่ม ีการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทาง
วิทยาศาสตร์มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
มีความประสงค์ขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว์จากคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว ์เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้รว่ม
วิจัยในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

7. แบบฟอร์ม
7.1  AMP 07-01  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับสัตว์ 

ทางการเกษตร (Agricultural animals)  
7.2  AMP 07-02  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับสัตว ์น้ำ 

(Aquatic animals)  
7.3  AMP 07-03  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสัตว์ทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory animals) 
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RBRU – IACUC 
07/v1.0 

บทที่ 7 
การจัดการโครงการที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 

หน้า 10 ของ 10 
หน้า 

7.4  AMP 07-04  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับสัตว์ 
จากธรรมชาติ (Non-Housing animals) 

7.5  AMP 07-05  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับจัดการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

7.6  AMP 07-06  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการดำเนินงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (Offsite) 

7.7  AMO 07-01  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
7.8  AMO 07-02  แบบขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
7.9  AMO 07-03  บันทึกข้อความ ขอแจ้งรหัสโครงการ 
7.10 AMO 07-04  แบบพิจารณาโครงการวิจัยฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมเพื่อออกใบรับรองการอนุม ัติให้

ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
7.11 AMO 07-05  ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 

 8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559 , 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 

8.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 
(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 
วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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บทที่ 7 
การจัดการโครงการที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 

หน้า 11 ของ 10 
หน้า 

RBRU – IACUC 07/v1.0 

การจัดการโครงการท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 

AMP 07-01  ถึง  AMP 07-06 
และ  AMO 07-01  ถึง  AMO 07-05 
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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural animals) 

 

โครงการเลขที่  

เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ปรับแก้ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่ส่งฉบับปรับแก้ใหม่ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี)  
วันหมดอายุใบรับรอง (วัน/เดือน/ปี)  

 
1. ช่ือโครงการวิจัย 
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย โปรดระบุแผนงานวิจัย  
ภาษาไทย: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

4. รายช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 

5. รูปแบบการใช้งานสัตว์
[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ …………………………………………………………………………………………………………
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………..
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..……………..
(วันเริ่มต้น ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง)

7. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจ ัย ใน
แบบฟอร์มน้ียืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนด
ไว้ตามแนวทางและนโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

[ ] รับรอง 

[ ] ไม่รับรอง

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

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

สำหรับสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural animals) 

1. ช่ือโครงการวิจัย:
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์ 
7.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์ 

ชนิด สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 
      
      
      

 
7.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.2 แหล่งท่ีมาของสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.3 รายละเอียดการขนส่งสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกชนิดสัตว์ และขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีเหมาะสม 

7.2.1 หลักการคัดเลือกชนิดสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2 หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.3 หลักการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. การดูแลสัตว์
 8.1 รายละเอียดพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแล้ว 
[ ] ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี 

8.2 รายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
8.2.1 ในโรงเรือน 
[ ] ระบบเปิด ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………… 
[ ] ระบบปิด ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………………. 

8.2.2 ในคอก/กรง 
8.2.2.1 วัสดุท่ีใช้ทำคอก/กรง และขนาดพ้ืนท่ี 

[ ] คอก/กรง คอนกรีต ขนาด …………………………………..………………………………..…………… 
[ ] คอก/กรง โลหะ ขนาด …………………………………..……………………………………..…………… 
[ ] คอก/กรง พลาสติก ขนาด …………………………………..….……….…………………..…………… 
[ ] คอก/กรง วัสดุอ่ืน ขนาด …………………………………..………..………………………..…………… 

8.2.2.2 วัสดุพ้ืนคอก/กรง 
[ ] คอนกรีต   [ ] เต็มพื้นที่   [ ] บางส่วน 
[ ] โลหะ   [ ] เต็มพื้นที่   [ ] บางส่วน 
[ ] พลาสติก   [ ] เต็มพื้นที่  [ ] บางส่วน 
[ ] วัสดุอ่ืน   [ ] เต็มพื้นที่  [ ] บางส่วน 

8.2.2.3 พ้ืนท่ีและเคร่ืองนอน ระบุรายละเอียด ……………….……………………………………………………..… 

8.3 รายละเอียดสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
8.3.1 อุณหภูมิ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………… 
8.3.2 ความช้ืนในอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………….……… 
8.3.3 แหล่งให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………..…………… 
8.3.4 ระยะเวลาการให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….………….. 
8.3.5 การระบายอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….…………………….. 
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8.4 ความหนาแน่นในพ้ืนท่ีกักขัง (ระบุจำนวนตัวต่อพื้นที่กักขัง และระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการลดความหนาแน่น
เมื่อสัตว์มีการเติบโต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.5 การให้อาหาร 
8.5.1 อุปกรณ์สำหรับการให้อาหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.2 ชนิดอาหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.3 รูปแบบวิธีการให้อาหาร (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.6 การให้น้ำ 
8.6.1 อุปกรณ์สำหรับการให้น้ำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.2 รูปแบบวิธีการให้น้ำ (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. การดูแลสุขภาพสัตว์ 

9.1 กิจกรรมท่ีดำเนินการเป็นประจำ ดำเนินการโดย ………………………………………………………………………………….  
วิธีการ/เกณฑ์การดูแล …………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
9.2 กิจกรรมเพ่ิมเติม โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. สวัสดิการสัตว์
10.1 การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงวิธีการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการท่ีดีในการจัดการสวัสดิการสัตว์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.2 อธ ิบายรายละเอ ียดโดยย ่อในการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักการ 3Rs (Replacement, Reduction and 
Refinement) สำหรับการใช้สัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.3 การประเมินความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของสัตว์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
การใช้สัตว์ทดลองมีกระบวนการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดหรือไม่     [ ] ใช ่    [ ] ไม่ใช ่
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

1) โปรดอธิบายขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และ
การบาดเจ็บของสัตว์จะถูกจำกัดและดำเนินการเฉพาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน้ันในการดำเนินการตามระเบียบวิธีการ
ดำเนินงานวิจัยของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

2) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ และไม่สามารถให้ยาแก้ปวด/ยาสลบได้
ให้อธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนน้ันพร้อมเหตุผลสำหรับการยกเว้นการให้ยาแก้ปวด/ยาสลบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

3) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการและมีผลทำให้สัตว์เจ็บปวดหรือเครียด ให้อธิบายเกณฑ์และ
กระบวนการสำหรับการแทรกแซงอย่างทันท่วงที (การนำสัตว์ออกจากการศึกษา หรือการการุณยฆาต) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

4) โปรดระบุรายการยาแก้ปวด ยาชา และ (หรือ) ยากล่อมประสาทและขนาดยาเพื่อลดความรู้สึกไม่
สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวดและการบาดเจ็บ ของสัตว์ทดลอง 
………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….......................…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….......................………………………………………………………………………………………………………… 
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11. การผ่าตัด
โครงการมีการผ่าตัดสัตว์หรือไม่     [ ] ใช่     [ ] ไมใ่ช่ 
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

11.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ (อธิบายให้เห็นถึงมาตรการควบคุมความสะอาดและปลอดเชื้อในพื้นที่ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2 รายละเอียดของผู้ดำเนินการผ่าตัด (ศัลยแพทย์/วุฒิการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3 ระบุรายการยากล่อมประสาท ยาแก้ปวด ยาสลบ และปริมาณการใช้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.4 โปรดระบุรายละเอียดข้ันตอนการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.5 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.6 โปรดอธิบายวิธีการเฝ้าระวังระยะยาวเพ่ือติดตามดูแลป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เร้ือรังใด ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหลายคร้ังในสัตว์ทดลองตัวเดิม 
11.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.8 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลและการรักษาหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์
12.1 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 

วิธีการ/
ตำแหน่งทาง
กายวิภาค 

ขนาดเข็ม/
ขนาดและ

ความยาวสาย
Catheter 

ขนาดช้ินเนื้อ
ตัวอย่าง 

ปริมาตร/
ปริมาณ 

ตัวอย่างท่ีเก็บ 

ความถ่ีในการ
เก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างเลือด 
ตัวอย่าง
ของเหลวใน
ร่างกาย 
เนื้อเยื่อ/อวัยวะ 
อ่ืน ๆ 

12.2 การดำเนินการอ่ืน ๆ 

วิธีการ/ตำแหน่งทางกาย
วิภาค 

ขนาดเข็ม/ขนาด
และความยาวสาย

Catheter 
ปริมาตร/ปริมาณ ความถ่ี 

การฉีด/แช่ 
การให้อาหาร
ทางสายยาง 
(Gavaging) 
อ่ืน ๆ 

13. การควบคุมสัตว์
มีการใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการควบคุมสัตว์หรือไม่     [ ] ม ี    [ ] ไม่ม ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ความถี่ สภาวะการควบคุม และให้

รายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์แย่ลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. การงด/เสริมอาหารสัตว์
[ ] ไม่ม ี
[ ] ม ี

[ ] A มีการงดให้อาหารก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
[ ] B มีการงดให้อาหารก่อนการผ่าตัด 
[ ] C อื่น ๆ 

ถ้าตอบ “อื่น ๆ” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และความไม่สบายต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ]  มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ทุก ๆ ……………………..วัน 
[ ] ไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ 

ปริมาณท่ี 
เพ่ิม/ลด 

ระยะเวลา 
ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ี

เสริม 

ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีนำ

ออก 
ความถ่ี 

การงดอาหาร 
การปรับเปลี่ยน
ทางโภชนาการ 
อื่น ๆ 

โปรดระบุข้อกำหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ใน
สภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. การสิ้นสุดการทดลอง
15.1 การสิ้นสุดของตามแผนการศึกษา/การทดลอง (โปรดให้รายละเอียดว่าการศึกษา/การทดลองจะสิ้นสุด

เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดในโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ  (Humane Endpoint) (โปรดให้
รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15.4 เหตุผลความจำเป็น และวิธ ีปฏิบ ัต ิที ่จะใช้การตายเป็นจุดส ิ ้นส ุดการทดลอง  (Death as an 
Endpoint) (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น วิธีปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. การจัดการสัตว์หลังสิ้นสุดการทดลอง 
[ ] การการุณยฆาต  

[ ] ใช้สารเคมี ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กลไกใด ๆ  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กระแสไฟฟ้า ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 
 

[ ] การส่งต่อ  
[ ] ส่งต่อไปใช้ในการทดลองอ่ืน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อไปโรงฆ่าสัตว์  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………….………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อใปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……….………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 
 

[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………….……………………………………………………………………………… 
 
17. การจัดการซากสัตว์ ช้ินเนื้อ รวมท้ังส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. การป้องกันอันตรายทางชีวภาพ
การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/องค์ประกอบใดที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) หรือไม่ 
[ ] ไม่มี  [ ] มี  
ถ้าตอบ “มี” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการดังน้ี 
[ ] เชื้อก่อโรคที่ใช้คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(โปรดแนบใบรับรองการอนุมัติความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
[ ] สารเคมี สารก่อมะเร็ง กัมม ันตรังสี และองค์ประกอบอื่นใดที ่มีอ ันตรายทางชีวภาพ ได้แก่ (โปรดให้

รายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………… 

18.1 โปรดให้รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้ันตอนท่ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องบุคลากรจาก
อันตรายทางชีวภาพและข้ันตอนการเฝ้าระวังใด ๆ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.2 โปรดให้รายละเอียดวิธีการกำจัดของเสียและป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.3 โปรดแสดงรายการอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นและข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.4 โปรดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกี ่ยวข้องกับอันตรายทาง
ชีวภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.5 โปรดระบุรายละเอียดวิธีการและข้อกำหนดเฉพาะ เม่ือมีการสัมผัสเช้ือโดยบังเอิญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19.  คุณสมบัติของบุคลากร (ให้รายละเอียดคุณสมบัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ี) 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ/ 

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในโครงการ 
    
    
    
    

 
20. รายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเอกสารนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. การให้คำรับรอง: ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในที่น้ีเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้า
ทราบและจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที ่กำหนดขึ้นตามแนวทางและนโยบายด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ฉันยังรับทราบความรับผิดชอบและให้การรับรองในเรื่องต่อไปน้ี: 

21.1 การใช้สัตว์: สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและในลักษณะตามที่อธิบาย
ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน เว้นแต่การปรับเปลี่ยนจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อนดำเนินการ 

21.2 การทดลองซ้ำซ้อน: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าการใช้สัตว์ในการทดลองคร้ังน้ีไม่ซ้ำซ้อนกับ
การทดลองอื่นใดที่ดำเนินการมาในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีผลการทดลองเป็นที่ประจักษ์แล้ว 

21.3 การรับรองทางสถิติ: ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินวิธีการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงการใช้จำนวนสัตว์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว 

21.4 อันตรายทางชีวภาพ/ความปลอดภัย: ข้าพเจ้าได้พิจารณาและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ
กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากการตัด
ต่อทางพันธุกรรม และอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการน้ี 

21.5 การฝึกอบรม: ข้าพเจ้ายืนยันว่าบุคลากรที่ดำเนินการตามขั้นตอน/การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่อธิบายไว้ใน
โครงการน้ีมีความสามารถทางเทคนิค และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์โดยไม่จำเป็นต่อสัตว์อันเป็นผลมาจากขั้นตอน/การจัดการในโครงการน้ี 

21.6 ความรับผิดชอบ: ข้าพเจ้ารับทราบถึงภาระผูกพันทางศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สัตว์น้ี และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีจะแสดงความ
ห่วงใยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ทำการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างมี
มนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
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21.7 การทบทวนทางวิทยาศาสตร์: โครงการใช้สัตว์ที่เสนอน้ีได้รับการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

21.8 กระบวนการท่ีทำให้สัตว์เจ็บปวด: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและลง
นามรับรอง หากการวิจัยที่ดำเนินการมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์แก่สัตว์ แม้ว่าจะใช้ยาชาหรือยาแก้
ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ/หรือความทุกข์ทรมาน 

21.9 การศึกษาวิจัย: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะพิจารณาและรับแจ้งการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะวิจัยจะไม่ดำเนินการทดลองกับ
สัตว ์จนกว่าจะได้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ลายมือช่ือ …………………………………………………………………………. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

วันท่ี ………………………………………………………………………………….. 
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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์น้ำ (Aquatic animals) 

 

โครงการเลขที่  

เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ปรับแก้ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่ส่งฉบับปรับแก้ใหม่ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี)  
วันหมดอายุใบรับรอง (วัน/เดือน/ปี)  

 
1. ช่ือโครงการวิจัย 
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย โปรดระบุแผนงานวิจัย  
ภาษาไทย: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สงักัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

4. รายช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 

5. รูปแบบการใช้งานสัตว์
[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ …………………………………………………………………………………………………………
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………..
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..……………..
(วันเริ่มต้นต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง)

7. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจ ัย ใน
แบบฟอร์มน้ียืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนด
ไว้ตามแนวทางและนโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 

 
 
 

 
 
 
การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 

 [ ] รับรอง 
 

[ ] ไม่รับรอง 

 

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

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

สำหรับสัตว์น้ำ (Aquatic animals) 

1. ช่ือโครงการวิจัย:
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

89



AMP 07-02 

Version 1.0/ July 1, 2022 

7. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์ 
7.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์ 

ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 
       
       
       
       

 
7.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.1.2 แหล่งท่ีมาของสัตว์ 

[ ] มาจากแหล่งธรรมชาติ  (ดำเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตระหนัก
ถึงสุขภาพของสัตว์ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และระบบนิเวศ) 

[ ] มาจากการเพาะเลี้ยง (ระบุแหล่งที่มาด้วยใบรับรองคุณภาพพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์น้ำ) 
[ ] มาจากธุรกิจซื้อขายสัตว์น้ำ (โปรดระบุรายละเอียด) ......................................................................... 

 .………………………………………………..........................................................................................…………………….…………… 
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุรายละเอียด) ........................................................................................................... 

...………………………………………………………………………………………............................................................…...………………. 
 
7.1.3 รายละเอียดการขนส่งสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.1.4 รายละเอียดการป้องกันการบาดเจ็บและ/หรือการติดเช้ือระหว่างการขนส่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.1.5 การกักกันสัตว์ (โปรดระบุรายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกชนิดสัตว์ และขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีเหมาะสม 
7.2.1 หลักการคัดเลือกชนิดสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2 หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.3 หลักการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. การดูแลสัตว์
 8.1 รายละเอียดพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 ระบบท่ีใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 
[ ] ระบบเปิด ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………… 
[ ] ระบบปิด ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] ระบบก่ึงปิด ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………………. 

8.3 Macroenvironment (สภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยง หรือในอาคารที่สัตว์น้ำถูกกักขัง) 
8.3.1 อุณหภูมิ (Ambient) โปรดระบุ..………………………………………………………………………………. 
8.3.2 ความช้ืนในอากาศ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………….... 
8.3.3 การระบายอากาศ โปรดระบุ ………………………......………………………………………………………………………. 
8.3.4 การให้แสงสว่าง 

8.3.4.1 แหล่งกำเนิดแสง 
[ ] แสงธรรมชาติ [ ] หลอดฟลูออเรสเซนส์ / แอลอีดี ............................... ลักซ์ 
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ................................................ ความเข้มแสง .......................... ลักซ์  

8.3.4.2 ระยะเวลาการให้ความสว่าง โปรดระบุ....……………………………………………………………………… 
8.3.5 การจัดการเสียงและความสั่นสะเทือน โปรดระบุ ….....……………………………………………………………………. 
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8.4 microenvironment (สภาพแวดล้อมในตู้หรือบ่อเลี้ยง) 
8.4.1 ระบบน้ำ 

[ ] ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด 
[ ] ระบบน้ำไหลผ่าน 
[ ] ระบบน้ำน่ิง 
[ ] อื่น ๆ 

8.4.2 ความเค็มน้ำ 
[ ] ใช้น้ำจืด 
[ ] ใช้น้ำเค็ม/น้ำทะเล โปรดระบุความเค็มน้ำ ……………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้น้ำกร่อย โปรดระบุความเค็มน้ำ ………………………………………………………………………………………… 

8.4.3 แหล่งน้ำใช้ (โปรดระบุ) …………………………………………..............……………………………………………………….. 
8.4.4 การจัดการคุณภาพน้ำ 

[ ] มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและขจัดสารเคมีต่าง ๆ ก่อนนำน้ำมาใช้ 
[ ] ไม่ใช ่
[ ] ใช่ (โปรดระบุวิธีการ) ....………………………………………………………………………………………………… 

[ ] การควบคุมดูแลค่าคุณภาพน้ำ 
[ ] ค่าคุณภาพน้ำที่เฝ้าระวัง (โปรดระบุ) ………..……………………………………………………………………. 
[ ] ความถีใ่นการตรวจสอบ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………. 

[ ] การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทุก…………………………วัน ปริมาณ ………………..% 
8.4.5 ระบบช่วยชีวิต (life support system) 

[ ] ไม่ม ี
[ ] มี (โปรดระบุวิธีการ) …………………………………………………………………………………………………………… 

8.4.6 การควบคุมอุณหภูมิ 
[ ] อุณหภูมิห้อง 
[ ] ต้ังค่าไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง ………………...……… ถึง ……………………….. องศาเซลเซียส 

8.4.7 การจัดสภาพแวดล้อมตามพฤติกรรมสัตว์น้ำ 
[ ] ไม่ม ี
[ ] มี (โปรดระบุวิธีการ) ………………………………….....…………………………………………………………………… 

8.4.8 การจัดสภาพแวดล้อมตามรูปแบบทางสังคมของสัตว์น้ำ 
[ ] ไม่ม ี
[ ] มี (โปรดระบุวิธีการ) ………………………………….....…………………………………………………………………… 

[ ] สังคมเด่ียว เน่ืองจาก................................................................................................... .............. 
[ ] สังคมรวม จำนวนสัตว์ต่อแทงก์ …………………………………………………………………………………… 

(ความหนาแน่นของสัตว์น้ำในพื้นที่กักขังและระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการลดความหนาแน่นเมื่อสัตว์มีการเติบโต) 
8.4.9 การจัดการสุขาภิบาลในพ้ืนท่ีดำเนินการ 

[ ] ไม่ม ี
[ ] มี (โปรดระบุวิธีการ) ……………………………………………..…………………………………………………………… 

92



AMP 07-02 

Version 1.0/ July 1, 2022 

8.5 การให้อาหาร 
8.5.1 ชนิดอาหาร 

[ ] อาหารเม็ดสำเร็จรูป 
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.2 รูปแบบวิธีการให้อาหาร (ปริมาณ ความถ่ี)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 

8.6 ลักษณะของตู้/บ่อเลี้ยง 
8.6.1 ขนาด ………………………………………………………ปริมาตรน้ำท่ีกักเก็บได้…………….....…………….…………… 
8.6.2 วสัดุ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.6.3 ปริมาณสัตว์น้ำท่ีสามารถรองรับได้ …………………………………………………………………………………………….. 

8.7 วัสดุพ้ืนท้องน้ำ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ 

9.1 กิจกรรมท่ีดำเนินการเป็นประจำ ดำเนินการโดย …………………………………………………………………………………. 
วิธีการ/เกณฑ์การดูแล ………………........…………………………………….……………………………………………………………………… 

9.2 กิจกรรมเพ่ิมเติม โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. สวัสดิการสัตว ์

10.1 การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงวิธีการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการท่ีดีในการจัดการสวัสดิการสัตว์น้ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.2 อธ ิบายรายละเอ ียดโดยย ่อในการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักการ 3Rs (Replacement, Reduction and 
Refinement) สำหรับการใช้สัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.3 การใช้ยาสลบ (anesthesia) 
[ ] ไม่ม ี
[ ] มี (โปรดระบุวิธีการ) …………………………………………….……………………………………………………………………… 

ประเภทของยาสลบ (anesthesia) 
[ ] ด้วยวิธีการไม่ใช้สารเคมี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………. 
[ ] ด้วยวิธีการใช้สารเคมี (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………..…. 
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a) ชื่อสารเคมี 
b) ปริมาณการใช้ 
c) วิธีการ/เส้นทางที่ยาเข้าสู่ร่างกายสัตว์น้ำ 
d) โปรดระบุขั้นตอนวิธีการใช้ยาสลบในสัตว์น้ำ ………………………………………………………………………… 

 
11. การผ่าตัด 

โครงการมีการผ่าตัดสัตว์หรือไม่     [ ] ใช่     [ ] ไมใ่ช่  
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

11.1 ลักษณะการผ่าตัดสัตว์น้ำ 
[ ] ผ่าตัดใต้น้ำ     [ ] ระบบน้ำหมุนเวียน     [ ] ไมใ่ช่ระบบน้ำหมุนเวียน      [ ] ผ่าตัดนอกพื้นที่น้ำ 

11.2 พ้ืนท่ีดำเนินการ (อธิบายให้เห็นถึงมาตรการควบคุมความสะอาดและปลอดเชื้อในพื้นที่ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3 รายละเอียดของผู้ดำเนินการผ่าตัด (ศัลยแพทย์/วุฒิการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.4 โปรดระบุรายละเอียดข้ันตอนการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.5 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.6 โปรดอธิบายวิธีการเฝ้าระวังระยะยาวเพ่ือติดตามดูแลป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เร้ือรังใด ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหลายคร้ังในสัตว์ทดลองตัวเดิม 
11.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.8 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลและการรักษาหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์
12.1 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 

สัตว์มีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะเก็บตัวอย่าง เลือด ของเหลวในร่างกาย หรือชิ้นเน้ือจากตัวสัตว์  [ ] ใช่     [ ] ไม่ใช ่

วิธีการ/
ตำแหน่งทาง
กายวิภาค 

ขนาดเข็ม/
ขนาดและ

ความยาวสาย
Catheter 

ขนาดช้ินเนื้อ
ตัวอย่าง 

ปริมาตร/
ปริมาณ 

ตัวอย่างท่ีเก็บ 

ความถ่ีในการ
เก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างเลือด 
ตัวอย่าง
ของเหลวใน
ร่างกาย 
เนื้อเยื่อ/อวัยวะ 
อ่ืน ๆ 

13. การควบคุมสัตว์
มีการใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการควบคุมสัตว์หรือไม่     [ ] ม ี    [ ] ไม่ม ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ความถี่ สภาวะการควบคุม และให้

รายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์แย่ลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากมีการควบคุมสัตว์เป็นระยะเวลานาน โปรดให้เหตุผลประกอบการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. การงด/เสริมอาหารสัตว์ 
[ ] ไม่ม ี
[ ] ม ี

[ ] A มีการงดให้อาหารก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
[ ] B มีการงดให้อาหารก่อนการผ่าตัด 
[ ] C อื่น ๆ 

ถ้าตอบ “อื่น ๆ” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และความไม่สบายต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ]  มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ทุก ๆ ……………………..วัน 
[ ] ไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ 
 

 
ปริมาณท่ี 
เพ่ิม/ลด 

ระยะเวลา 
ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ี

เสริม 

ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีนำ

ออก 
ความถ่ี 

การงดอาหาร      
การปรับเปลี่ยน
ทางโภชนาการ 

     

อื่น ๆ      
 
โปรดระบุข้อกำหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ใน

สภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. การทดสอบเก่ียวกับ เน้ืองอก โรคสัตว์น้ำ และพิษวิทยา  

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหยุดการทดลองเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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16. การศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำ
[ ] มี     [ ] ไมม่ ี

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
[ ] การปรับพฤติกรรม (โปรดระบุวิธีการ) ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุวิธีการ) …………………………………………………………………………………………………………. 

17. การสิ้นสุดการทดลอง
17.1 การสิ้นสุดของตามแผนการศึกษา/การทดลอง (โปรดให้รายละเอียดว่าการศึกษา/การทดลองจะสิ้นสุด

เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดในโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Humane Endpoint) (โปรดให้
รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17 .4 เหตุผลความจำเป็น และวิธ ีปฏิบ ัต ิที ่จะใช้การตายเป็นจุดส ิ ้นส ุดการทด ลอง (Death as an 
Endpoint) (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น วิธีปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. การจัดการสัตว์หลังสิ้นสุดการทดลอง
[ ] การการุณยฆาต 

[ ] ใช้สารเคมี ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กลไกใด ๆ  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กระแสไฟฟ้า ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 
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[ ] การส่งต่อ  
[ ] ส่งต่อไปใช้ในการทดลองอ่ืน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อไปโรงฆ่าสัตว์  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………….………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อใปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……….………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 

 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………….……………………………………………………………………………… 

 
19. การชันสูตร 

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
 

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
20. การจัดการซากสัตว์ ช้ินเนื้อ รวมท้ังส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. การป้องกันอันตรายทางชีวภาพ 

การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/องค์ประกอบใดที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) หรือไม่  
[ ] ไม่มี  [ ] มี  

ถ้าตอบ “มี” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการดังน้ี 
[ ] เชื้อก่อโรคที่ใช้คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(โปรดแนบใบรับรองการอนุมัติความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
[ ] สารเคมี สารก่อมะเร็ง กัมม ันตรังสี และองค์ประกอบอื่นใดที ่มีอ ันตรายทางชีวภาพ ได้แก่ (โปรดให้

รายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
21.1 โปรดระบุระดับความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีดำเนินการ พร้อมการอ้างอิง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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21.2 โปรดให้รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้ันตอนท่ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องบุคลากรจาก
อันตรายทางชีวภาพและข้ันตอนการเฝ้าระวังใด ๆ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.3 โปรดให้รายละเอียดวิธีการกำจัดของเสียและป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.4 โปรดแสดงรายการอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นและข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.5 โปรดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกี ่ยวข้องกับอันตรายทาง

ชีวภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.6 โปรดระบุรายละเอียดวิธีการและข้อกำหนดเฉพาะ เม่ือมีการสัมผัสเช้ือโดยบังเอิญ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.7 โปรดระบุรายละเอียดบทบัญญัติด้านอาชีวอนามัยท่ีเก่ียวข้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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22. คุณสมบัติของบุคลากร (ให้รายละเอียดคุณสมบัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ี)

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ/ 

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในโครงการ 

23. รายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเอกสารนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. การให้คำรับรอง: ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในที่น้ีเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้า
ทราบและจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที ่กำหนดขึ้นตามแนวทางและนโยบายด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ฉันยังรับทราบความรับผิดชอบและให้การรับรองในเรื่องต่อไปน้ี: 

24.1 การใช้สัตว์: สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและในลักษณะตามที่อธิบาย
ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน เว้นแต่การปรับเปลี่ยนจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อนดำเนินการ 

24.2 การทดลองซ้ำซ้อน: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าการใช้สัตว์ในการทดลองคร้ังน้ีไม่ซ้ำซ้อนกับ
การทดลองอื่นใดที่ดำเนินการมาในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีผลการทดลองเป็นที่ประจักษ์แล้ว 

24.3 การรับรองทางสถิติ: ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินวิธีการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงการใช้จำนวนสัตว์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว 

24.4 อันตรายทางชีวภาพ/ความปลอดภัย: ข้าพเจ้าได้พิจารณาและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ
กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากการตัด
ต่อทางพันธุกรรม และอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการน้ี 

24.5 การฝึกอบรม: ข้าพเจ้ายืนยันว่าบุคลากรที่ดำเนินการตามขั้นตอน/การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่อธิบายไว้ใน
โครงการน้ีมีความสามารถทางเทคนิค และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์โดยไม่จำเป็นต่อสัตว์อันเป็นผลมาจากขั้นตอน/การจัดการในโครงการน้ี 

24.6 ความรับผิดชอบ: ข้าพเจ้ารับทราบถึงภาระผูกพันทางศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สัตว์น้ี และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีจะแสดงความ
ห่วงใยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ทำการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างมี
มนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

24.7 การทบทวนทางวิทยาศาสตร์: โครงการใช้สัตว์ที่เสนอน้ีได้รับการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 
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24.8 กระบวนการท่ีทำให้สัตว์เจ็บปวด: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและลง
นามรับรอง หากการวิจัยที่ดำเนินการมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์แก่สัตว์ แม้ว่าจะใช้ยาชาหรือยาแก้
ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ/หรือความทุกข์ทรมาน 

24.9 การศึกษาวิจัย: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะพิจารณาและรับแจ้งการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะวิจัยจะไม่ดำเนินการทดลองกับ
สัตว ์จนกว่าจะได้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
 
 
ลายมือช่ือ …………………………………………………………………………. 
                             (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
วันท่ี ………………………………………………………………………………….. 
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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory animals) 

โครงการเลขที่ 

เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่อนุมัติ / ปรับแก้ (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่ส่งฉบับปรับแก้ใหม่ (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี) 
วันหมดอายุใบรับรอง (วัน/เดือน/ปี) 

1. ช่ือโครงการวิจัย
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย โปรดระบุแผนงานวิจัย  
ภาษาไทย: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

4. รายช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 

5. รูปแบบการใช้งานสัตว์
[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ …………………………………………………………………………………………………………
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………..
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..……………..
(วันเริ่มต้นต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง)

7. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจ ัย ใน
แบบฟอร์มน้ียืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนด
ไว้ตามแนวทางและนโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

[ ] รับรอง 

[ ] ไม่รับรอง

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

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

สำหรับสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory animals) 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย: 
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์
7.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์

ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 

7.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.2 แหล่งท่ีมาของสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.3 รายละเอียดการขนส่งสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกชนิดสัตว์ และขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีเหมาะสม 
7.2.1 หลักการคัดเลือกชนิดสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2 หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.3 หลักการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. การดูแลสัตว์ 
 8.1 รายละเอียดพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแล้ว 
[ ] ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี  

 
8.2 รายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 

8.2.1 ในโรงเรือน 
[ ] ระบบเปิด ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ระบบปิด ระบุรายละเอียด ………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………. 

 8.2.2 ในคอก / กรง 
8.2.2.1  Mouse 

[ ] กรงพลาสติก   [ ] รวม   [ ] แยก  
[ ] กรงระบายอากาศแยกรายตัว (individual ventilated cage, IVC) 
[ ] กรงโลหะ   [ ] รวม   [ ] แยก 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………..………..………………………..…………… 

8.2.2.2 Rat 
[ ] กรงพลาสติก   [ ] รวม   [ ] แยก  
[ ] กรงระบายอากาศแยกรายตัว (individual ventilated cage, IVC) 
[ ] กรงโลหะ   [ ] รวม   [ ] แยก 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………..………..………………………..…………… 

8.2.2.3 สัตว์อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.3 สภาวะแวดล้อมทางสังคม และความหนาแน่น 
[ ] มีการจัดสภาวะแวดล้อมทางสังคม (ให้รายละเอียดความหนาแน่นของสัตว์ในที่กักขัง ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ไม่มีการจัดสภาวะแวดล้อมทางสังคม (ให้เหตุผลทางวิททยาศาสตร์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.4 รายละเอียดสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
8.4.1 อุณหภูมิ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………… 
8.4.2 ความช้ืนในอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………….……… 
8.4.3 แหล่งให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………..…………… 
8.4.4 ระยะเวลาการให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….………….. 
8.4.5 การระบายอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….…………………….. 

 
8.5 การให้อาหาร 

8.5.1 อุปกรณ์สำหรับการให้อาหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.2 ชนิดอาหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.3 รูปแบบวิธีการให้อาหาร (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.6 การให้น้ำ 
8.6.1 อุปกรณ์สำหรับการให้น้ำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.2 รูปแบบวิธีการให้น้ำ (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.7 ท่ีนอน (ระบุรายละเอียด)……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. การดูแลสุขภาพสัตว์ 

9.1 กิจกรรมท่ีดำเนินการเป็นประจำ ดำเนินการโดย …………………………………………………………………………………. 
วิธีการ/เกณฑ์การดูแล ………………........…………………………………….……………………………………………………………………… 

9.2 กิจกรรมเพ่ิมเติม โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. สวัสดิการสัตว ์

10.1 การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงวิธีการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการท่ีดีในการจัดการสวัสดิการสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.2 อธ ิบายรายละเอ ียดโดยย ่อในการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักการ 3Rs (Replacement, Reduction and 
Refinement) สำหรับการใช้สัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.3 การประเมินความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของสัตว์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
การใช้สัตว์ทดลองมีกระบวนการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการ

บาดเจ็บหรือไม่     
  [ ] ใช่     [ ] ไม่ใช ่

ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 
1) อาการที่คาดว่าจะเกิด ………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ระบุเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บ ของสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) โปรดอธิบายขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการ
บาดเจ็บของสัตว์จะถูกจำกัดและดำเนินการเฉพาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน้ันในการดำเนินการตามระเบียบวิธีการ
ดำเนินงานวิจัยของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) โปรดระบุความถี่ของการดำเนินการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด 
และการบาดเจ็บ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการและมีผลทำให้สัตว์ เจ็บปวดหรือเครียด ให้อธิบายเกณฑ์และ
กระบวนการสำหรับการแทรกแซงอย่างทันท่วงที (การนำสัตว์ออกจากการศึกษา หรือการการุณยฆาต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) โปรดระบุรายการยาสลบ ยาแก้ปวด ยาชา และ (หรือ) ยากล่อมประสาท และขนาดยาเพื่อลดความรู้สึก
ไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวดและการบาดเจ็บ ของสัตว์ทดลอง รวมทั้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการใช้ตาม
หัวข้อด้านล่าง 

a. การเตรียมตัวก่อนให้ยา
b. ชนิด ประเภทของยา และปริมาณการใช้
c. วิธีการให้ยา
d. ความถี่ในการให้ยา
e. ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
f. เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการให้ยา และความถี่ของการประเมิน
g. คุณสมบัติของผู้ดำเนินการ
h. การกำจัดของเสียที่เกิดจากการใช้ยา เช่น ยาสลบที่เป็นก๊าซ
i. การควบคุมอุณหภูมิร่างกายสัตว์
j. การดูแลสัตว์หลังการให้ยา

11. การผ่าตัด
โครงการมีการผ่าตัดสัตว์หรือไม่     [ ] ใช่     [ ] ไมใ่ช่ 

ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 
11.1 ลักษณะการผ่าตัดสัตว์น้ำ 

[ ] สัตว์ยังมีชีวิต    [ ] สัตว์เสียชีวิต 
[ ] ผ่าตัดเล็ก        [ ] ผ่าตัดใหญ่ 
[ ] ผ่าตัดคร้ังเดียว  [ ] ผ่าตัดหลายคร้ัง 

11.2 พ้ืนท่ีดำเนินการ (อธิบายให้เห็นถึงมาตรการควบคุมความสะอาดและปลอดเชื้อในพื้นที่ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3 รายละเอียดของผู้ดำเนินการผ่าตัด (ศัลยแพทย์/วุฒิการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.4 ระบุรายการยากล่อมประสาท ยาแก้ปวด ยาสลบ และปริมาณการใช้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.5 โปรดระบุรายละเอียดข้ันตอนการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.6 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7 โปรดอธิบายวิธีการเฝ้าระวังระยะยาวเพ่ือติดตามดูแลป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เร้ือรังใด ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.8 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหลายคร้ังในสัตว์ทดลองตัวเดิม 
11.8.1 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.8.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.9 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลและการรักษาหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
12.1 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 

 วิธีการ/
ตำแหน่ง
ทางกาย
วิภาค 

ขนาดเข็ม/
ขนาดและ
ความยาว

สาย
Catheter 

ขนาดช้ินเนื้อ
ตัวอย่าง 

ปริมาตร/
ปริมาณ 

ตัวอย่างท่ี
เก็บ 

Volume 
administered 

ความถ่ีใน
การเก็บ
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างเลือด       
ตัวอย่าง
ของเหลวใน
ร่างกาย 

      

เนื้อเยื่อ/
อวัยวะ 

      

การฉีด/แช่       
การตัด/เจาะ
หาง 

      

การให้อาหาร
ทางสายยาง 

      

อ่ืน ๆ       
 
13. การใช้ยาและสารเคมี 

ชนิดยาและสารเคมี ปริมาณการใช้ วิธีการให้ยาและ
สารเคมี 

ความถ่ี และ
ระยะเวลา 

วัตถุประสงค์ของการ
ใช้ยาและสารเคมี 

     
     

 
13.1 เกรดยา/สารเคมี 
[ ] Pharmaceutical grade 
[ ] Non-pharmaceutical grade 
 
13.2 ข้ันตอนการติดตามอาการหลังการให้ยา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13.3 ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบว่าสัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บ
ระหว่างและหลังการให้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13.4 การดูแลสัตว์หลังเสร็จสิ้นกระบวนการให้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. การควบคุมสัตว์
มีการใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการควบคุมสัตว์หรือไม่     [ ] ม ี    [ ] ไม่ม ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ความถี่ สภาวะการควบคุม และให้

รายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์แย่ลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากมีการควบคุมสัตว์เป็นระยะเวลานาน โปรดให้เหตุผลประกอบการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. การงด/เสริมอาหารสัตว์
[ ] ไม่ม ี
[ ] ม ี

[ ] A มีการงดให้อาหารก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
[ ] B มีการงดให้อาหารก่อนการผ่าตัด 
[ ] C อื่น ๆ 

ถ้าตอบ “อื่น ๆ” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และความไม่สบายต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ]  มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ทุก ๆ ……………………..วัน 
[ ] ไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ 
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ปริมาณท่ี 
เพ่ิม/ลด 

ระยะเวลา 
ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ี

เสริม 

ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีนำ

ออก 
ความถ่ี 

การงดอาหาร      
การปรับเปลี่ยน
ทางโภชนาการ 

     

อื่น ๆ      
 
โปรดระบุข้อกำหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ใน

สภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
16. การทดสอบทางพิษวิทยา การเกิดโรค และเนื้องอก   

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหยุดการทดลองเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ 

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
 

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
[ ] การปรับพฤติกรรม (โปรดระบุวิธีการ) ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุวิธีการ) …………………………………………………………………………………………………………. 

 
18. การสิ้นสุดการทดลอง 

18.1 การสิ้นสุดของตามแผนการศึกษา/การทดลอง (โปรดให้รายละเอียดว่าการศึกษา/การทดลองจะสิ้นสุด
เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดในโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Humane Endpoint) (โปรดให้
รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18 .4 เหตุผลความจำเป็น และวิธ ีปฏิบ ัต ิที ่จะใช้การตายเป็นจุดส ิ ้นส ุดการทดลอง  (Death as an 
Endpoint) (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น วิธีปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
19. การจัดการสัตว์หลังสิ้นสุดการทดลอง 

[ ] การการุณยฆาต  
[ ] ใช้สารเคมี ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กลไกใด ๆ  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กระแสไฟฟ้า ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 

[ ] การส่งต่อ  
[ ] ส่งต่อไปใช้ในการทดลองอ่ืน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อไปโรงฆ่าสัตว์  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………….………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อใปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……….………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 

[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………….……………………………………………………………………………… 
 
20. การชันสูตร 

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
 

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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21. การจัดการซากสัตว์ ช้ินเนื้อ รวมท้ังส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ (โปรดให้รายละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. การป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานในห้องทดลอง
22.1 อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างดำเนินการทดลองนี้ 

[ ]  ไม่ม ี
[ ] มี ได้แก่ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/องค์ประกอบใดที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) หรือไม่ 
[ ] ไม่มี  [ ] มี  

ถ้าตอบ “มี” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการดังน้ี 
[ ] เชื้อก่อโรคที่ใช้คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(โปรดแนบใบรับรองการอนุมัติความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
[ ] สารเคมี สารก่อมะเร็ง กัมม ันตรังสี และองค์ประกอบอื่นใดที ่มีอ ันตรายทางชีวภาพ ได้แก่ (โปรดให้

รายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………… 

22.2 โปรดระบุระดับความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีดำเนินการ พร้อมการอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22.3 โปรดให้รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้ันตอนท่ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องบุคลากรจาก
อันตรายทางชีวภาพและข้ันตอนการเฝ้าระวังใด ๆ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22.4 โปรดให้รายละเอียดวิธีการกำจัดของเสียและป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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22.5 โปรดแสดงข้ันตอนการปฏิบัติหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
22.6 โปรดระบุรายละเอียดบทบัญญัติด้านอาชีวอนามัยท่ีเก่ียวข้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23.  คุณสมบัติของบุคลากร (ให้รายละเอียดคุณสมบัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ี) 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ/ 

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในโครงการ 
    
    
    
    

 
24. รายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเอกสารนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. การให้คำรับรอง: ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในที่น้ีเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้า
ทราบและจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที ่กำหนดขึ้นตามแนวทางและนโยบายด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ฉันยังรับทราบความรับผิดชอบและให้การรับรองในเรื่องต่อไปน้ี: 

25.1 การใช้สัตว์: สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและในลักษณะตามที่อธิบาย
ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน เว้นแต่การปรับเปลี่ยนจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อนดำเนินการ 

25.2 การทดลองซ้ำซ้อน: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าการใช้สัตว์ในการทดลองคร้ังน้ีไม่ซ้ำซ้อนกับ
การทดลองอื่นใดที่ดำเนินการมาในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีผลการทดลองเป็นที่ประจักษ์แล้ว 

25.3 การรับรองทางสถิติ: ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินวิธีการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงการใช้จำนวนสัตว์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว 
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25.4 อันตรายทางชีวภาพ/ความปลอดภัย: ข้าพเจ้าได้พิจารณาและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ
กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากการตัด
ต่อทางพันธุกรรม และอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการน้ี 

25.5 การฝึกอบรม: ข้าพเจ้ายืนยันว่าบุคลากรที่ดำเนินการตามขั้นตอน/การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่อธิบายไว้ใน
โครงการน้ีมีความสามารถทางเทคนิค และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์โดยไม่จำเป็นต่อสัตว์อันเป็นผลมาจากขั้นตอน/การจัดการในโครงการน้ี 

25.6 ความรับผิดชอบ: ข้าพเจ้ารับทราบถึงภาระผูกพันทางศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สัตว์น้ี และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีจะแสดงความ
ห่วงใยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ทำการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างมี
มนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

25.7 การทบทวนทางวิทยาศาสตร์: โครงการใช้สัตว์ที่เสนอน้ีได้รับการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

25.8 กระบวนการท่ีทำให้สัตว์เจ็บปวด: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและลง
นามรับรอง หากการวิจัยที่ดำเนินการมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์แก่สัตว์ แม้ว่าจะใช้ยาชาหรือยาแก้
ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ/หรือความทุกข์ทรมาน 

25.9 การศึกษาวิจัย: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะพิจารณาและรับแจ้งการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะวิจัยจะไม่ดำเนินการทดลองกับ
สัตว ์จนกว่าจะได้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
 
 
ลายมือช่ือ …………………………………………………………………………. 
                             (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
วันท่ี ………………………………………………………………………………….. 
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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์จากธรรมชาติ (Non-Housing animals) 

โครงการเลขที่ 

เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่อนุมัติ / ปรับแก้ (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่ส่งฉบับปรับแก้ใหม่ (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี) 
วันหมดอายุใบรับรอง (วัน/เดือน/ปี) 

1. ช่ือโครงการวิจัย
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย โปรดระบุแผนงานวิจัย  
ภาษาไทย: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สงักัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
4. รายช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
 
5. รูปแบบการใช้งานสัตว์ 

[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….. 
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ ………………………………………………………………………………………………………… 
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..…………….. 
(วันเริ่มต้นต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง) 
 

7. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก 
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจ ัย ใน
แบบฟอร์มน้ียืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนด
ไว้ตามแนวทางและนโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

[ ] รับรอง 

[ ] ไม่รับรอง

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

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

สำหรับสัตว์จากธรรมชาติ (Non-Housing animals) 

1. ช่ือโครงการวิจัย:
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงว่างานท่ีดำเนินการไม่ซ้ำซ้อนกับการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดการใช้สัตว์โดยไม่จำเป็น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์
8.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์

ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 

8.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.1.2 แหล่งท่ีมาของสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.1.3 รายละเอียดการขนส่งสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกชนิดสัตว์ และขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีเหมาะสม 
8.2.1 หลักการคัดเลือกชนิดสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2.2 หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2.3 หลักการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. การดูแลสัตว์ 
 9.1 รายละเอียดพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแล้ว 
[ ] ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี  

 
9.2 รายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 

9.2.1 ในโรงเรือน 
[ ] ระบบเปิด ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ระบบปิด ระบุรายละเอียด ………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………. 

 9.2.2 ในคอก / กรง 
9.2.2.1  Mouse 

[ ] กรงพลาสติก   [ ] รวม   [ ] แยก  
[ ] กรงระบายอากาศแยกรายตัว (individual ventilated cage, IVC) 
[ ] กรงโลหะ   [ ] รวม   [ ] แยก 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………..………..………………………..…………… 

9.2.2.2 Rat 
[ ] กรงพลาสติก   [ ] รวม   [ ] แยก  
[ ] กรงระบายอากาศแยกรายตัว (individual ventilated cage, IVC) 
[ ] กรงโลหะ   [ ] รวม   [ ] แยก 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………..………..………………………..…………… 

9.2.2.3 สัตว์อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.3 สภาวะแวดล้อมทางสังคม และความหนาแน่น 
[ ] มีการจัดสภาวะแวดล้อมทางสังคม (ให้รายละเอียดความหนาแน่นของสัตว์ในที่กักขัง ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ไม่มีการจัดสภาวะแวดล้อมทางสังคม (ให้เหตุผลทางวิททยาศาสตร์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.4 รายละเอียดสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
9.4.1 อุณหภูมิ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………… 
9.4.2 ความช้ืนในอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………….……… 
9.4.3 แหล่งให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………..…………… 
9.4.4 ระยะเวลาการให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….………….. 
9.4.5 การระบายอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….…………………….. 

9.5 การให้อาหาร 
9.5.1 อุปกรณ์สำหรับการให้อาหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5.2 ชนิดอาหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.5.3 รูปแบบวิธีการให้อาหาร (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.6 การให้น้ำ 
9.6.1 อุปกรณ์สำหรับการให้น้ำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.6.2 รูปแบบวิธีการให้น้ำ (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.7 ท่ีนอน (ระบุรายละเอียด)……………………………………………………………………………………………………………….. 

10. การดูแลสุขภาพสัตว์
10.1 กิจกรรมท่ีดำเนินการเป็นประจำ ดำเนินการโดย ………………………………………………………………………………….

วิธีการ/เกณฑ์การดูแล ………………........…………………………………….……………………………………………………………………… 
10.2 กิจกรรมเพ่ิมเติม โปรดระบุ ………………..…………………………………………………………………………………………… 

11. สวัสดิการสัตว์
11.1 การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงวิธีการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการท่ีดีในการจัดการสวัสดิการสัตว์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11 .2 อธ ิบายรายละเอ ียดโดยย ่อในการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักการ 3Rs (Replacement, Reduction and 
Refinement) สำหรับการใช้สัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3 การประเมินความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของสัตว์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
การใช้สัตว์ทดลองมีกระบวนการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการ

บาดเจ็บหรือไม่     
[ ] ใช่     [ ] ไม่ใช ่

ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 
1) อาการที่คาดว่าจะเกิด …………………………………………………………………………………………………………………..
2) ระบุเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บ ของสัตว์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) โปรดอธิบายขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการ
บาดเจ็บของสัตว์จะถูกจำกัดและดำเนินการเฉพาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน้ันในการดำเนินการตามระเบียบวิธีการ
ดำเนินงานวิจัยของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) โปรดระบุความถี่ของการดำเนินการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด 
และการบาดเจ็บ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการและมีผลทำให้สัตว์ เจ็บปวดหรือเครียด ให้อธิบายเกณฑ์และ
กระบวนการสำหรับการแทรกแซงอย่างทันท่วงที (การนำสัตว์ออกจากการศึกษา หรือการการุณยฆาต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) โปรดระบุรายการยาสลบ ยาแก้ปวด ยาชา และ (หรือ) ยากล่อมประสาท และขนาดยาเพื่อลดความรู้สึก
ไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวดและการบาดเจ็บ ของสัตว์ทดลอง รวมทั้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการใช้ตาม
หัวข้อด้านล่าง 

a. การเตรียมตัวก่อนให้ยา 
b. ชนิด ประเภทของยา และปริมาณการใช้ 
c. วิธีการให้ยา 
d. ความถี่ในการให้ยา 
e. ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
f. เกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการให้ยา และความถี่ของการประเมิน 
g. คุณสมบัติของผู้ดำเนินการ 
h. การกำจัดของเสียที่เกิดจากการใช้ยา เช่น ยาสลบที่เป็นก๊าซ 
i. การควบคุมอุณหภูมิร่างกายสัตว์ 
j. การดูแลสัตว์หลังการให้ยา 

 
12. การผ่าตัด 

โครงการมีการผ่าตัดสัตว์หรือไม่     [ ] ใช่     [ ] ไมใ่ช่  
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

12.1 ลักษณะการผ่าตัดสัตว์น้ำ 
[ ] สัตว์ยังมีชีวิต     [ ] สัตว์เสียชีวิต 
[ ] ผ่าตัดเล็ก         [ ] ผ่าตัดใหญ่ 
[ ] ผ่าตัดคร้ังเดียว   [ ] ผ่าตัดหลายคร้ัง 

12.2 พ้ืนท่ีดำเนินการ (อธิบายให้เห็นถึงมาตรการควบคุมความสะอาดและปลอดเชื้อในพื้นที่ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

127



AMP 07-04 

Version 1.0/ July 1, 2022 

12.3 รายละเอียดของผู้ดำเนินการผ่าตัด (ศัลยแพทย์/วุฒิการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.4 ระบุรายการยากล่อมประสาท ยาแก้ปวด ยาสลบ และปริมาณการใช้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.5 โปรดระบุรายละเอียดข้ันตอนการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.6 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.7 โปรดอธิบายวิธีการเฝ้าระวังระยะยาวเพ่ือติดตามดูแลป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เร้ือรังใด ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.8 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหลายคร้ังในสัตว์ทดลองตัวเดิม 
12.8.1 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.8.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.9 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลและการรักษาหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
13.1 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
 วิธีการ/

ตำแหน่ง
ทางกาย
วิภาค 

ขนาดเข็ม/
ขนาดและ
ความยาว

สาย
Catheter 

ขนาดช้ินเนื้อ
ตัวอย่าง 

ปริมาตร/
ปริมาณ 

ตัวอย่างท่ี
เก็บ 

Volume 
administered 

ความถ่ีใน
การเก็บ
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างเลือด       
ตัวอย่าง
ของเหลวใน
ร่างกาย 

      

เนื้อเยื่อ/
อวัยวะ 

      

การฉีด/แช่       
การตัด/เจาะ
หาง 

      

การให้อาหาร
ทางสายยาง 

      

อ่ืน ๆ       
 
14. การใช้ยาและสารเคมี 

ชนิดยาและสารเคมี ปริมาณการใช้ วิธีการให้ยาและ
สารเคมี 

ความถ่ี และ
ระยะเวลา 

วัตถุประสงค์ของการ
ใช้ยาและสารเคมี 

     
     

 
14.1 เกรดยา/สารเคมี 
[ ] Pharmaceutical grade 
[ ] Non-pharmaceutical grade 
 
14.2 ข้ันตอนการติดตามอาการหลังการให้ยา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14.3 ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือพบว่าสัตว์เกิดความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และการบาดเจ็บ
ระหว่างและหลังการให้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14.4 การดูแลสัตว์หลังเสร็จสิ้นกระบวนการให้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15. การควบคุมสัตว์ 

มีการใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการควบคุมสัตว์หรือไม่     [ ] ม ี    [ ] ไม่ม ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ความถี่ สภาวะการควบคุม และให้

รายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์แย่ลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากมีการควบคุมสัตว์เป็นระยะเวลานาน โปรดให้เหตุผลประกอบการดำเนินการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. การงด/เสริมอาหารสัตว์ 

[ ] ไม่ม ี
[ ] ม ี

[ ] A มีการงดให้อาหารก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
[ ] B มีการงดให้อาหารก่อนการผ่าตัด 
[ ] C อื่น ๆ 

ถ้าตอบ “อื่น ๆ” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และความไม่สบายต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ]  มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ทุก ๆ ……………………..วัน 
[ ] ไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ 
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ปริมาณท่ี 
เพ่ิม/ลด 

ระยะเวลา 
ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ี

เสริม 

ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีนำ

ออก 
ความถ่ี 

การงดอาหาร 
การปรับเปลี่ยน
ทางโภชนาการ 
อื่น ๆ 

โปรดระบุข้อกำหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ใน
สภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. การทดสอบทางพิษวิทยา การเกิดโรค และเนื้องอก
[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหยุดการทดลองเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. การศึกษาพฤติกรรมสัตว์

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
[ ] การปรับพฤติกรรม (โปรดระบุวิธีการ) ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุวิธีการ) …………………………………………………………………………………………………………. 

19. การสิ้นสุดการทดลอง
19.1 การสิ้นสุดของตามแผนการศึกษา/การทดลอง (โปรดให้รายละเอียดว่าการศึกษา/การทดลองจะสิ้นสุด

เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดในโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Humane Endpoint) (โปรดให้
รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19 .4 เหตุผลความจำเป็น และวิธ ีปฏิบ ัต ิที ่จะใช้การตายเป็นจุดส ิ ้นส ุดการทดลอง  (Death as an 
Endpoint) (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น วิธีปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
20. การจัดการสัตว์หลังสิ้นสุดการทดลอง 

[ ] การการุณยฆาต  
[ ] ใช้สารเคมี ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กลไกใด ๆ  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กระแสไฟฟ้า ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 

[ ] การส่งต่อ  
[ ] ส่งต่อไปใช้ในการทดลองอ่ืน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อไปโรงฆ่าสัตว์  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………….………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อใปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……….………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 

[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………….……………………………………………………………………………… 
 
21. การชันสูตร 

[ ] มี     [ ] ไมม่ ี
 

ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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22. การจัดการซากสัตว์ ช้ินเนื้อ รวมท้ังส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ (โปรดให้รายละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. การป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานในห้องทดลอง
23.1 อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างดำเนินการทดลองนี้ 

[ ]  ไม่ม ี
[ ] มี ได้แก่ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/องค์ประกอบใดที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) หรือไม่ 
[ ] ไม่มี  [ ] มี  

ถ้าตอบ “มี” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการดังน้ี 
[ ] เชื้อก่อโรคที่ใช้คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(โปรดแนบใบรับรองการอนุมัติความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
[ ] สารเคมี สารก่อมะเร็ง กัมม ันตรังสี และองค์ประกอบอื่นใดที ่มีอ ันตรายทางชีวภาพ ได้แก่ (โปรดให้

รายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………… 

23.2 โปรดระบุระดับความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีดำเนินการ พร้อมการอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23.3 โปรดให้รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้ันตอนท่ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องบุคลากรจาก
อันตรายทางชีวภาพและข้ันตอนการเฝ้าระวังใด ๆ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23.4 โปรดให้รายละเอียดวิธีการกำจัดของเสียและป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23.5 โปรดแสดงข้ันตอนการปฏิบัติหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23.6 โปรดระบุรายละเอียดบทบัญญัติด้านอาชีวอนามัยท่ีเก่ียวข้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. คุณสมบัติของบุคลากร (ให้รายละเอียดคุณสมบัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ี)

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ/ 

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในโครงการ 

25. รายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเอกสารนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. การให้คำรับรอง: ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในที่น้ีเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้า
ทราบและจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที ่กำหนดขึ้นตามแนวทางและนโยบายด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ฉันยังรับทราบความรับผิดชอบและให้การรับรองในเรื่องต่อไปน้ี: 

26.1 การใช้สัตว์: สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและในลักษณะตามที่อธิบาย
ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน เว้นแต่การปรับเปลี่ยนจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อนดำเนินการ 

26.2 การทดลองซ้ำซ้อน: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าการใช้สัตว์ในการทดลองคร้ังน้ีไม่ซ้ำซ้อนกับ
การทดลองอื่นใดที่ดำเนินการมาในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีผลการทดลองเป็นที่ประจักษ์แล้ว 

26.3 การรับรองทางสถิติ: ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินวิธีการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงการใช้จำนวนสัตว์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว 
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26.4 อันตรายทางชีวภาพ/ความปลอดภัย: ข้าพเจ้าได้พิจารณาและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ
กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากการตัด
ต่อทางพันธุกรรม และอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการน้ี 

26.5 การฝึกอบรม: ข้าพเจ้ายืนยันว่าบุคลากรที่ดำเนินการตามขั้นตอน/การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่อธิบายไว้ใน
โครงการน้ีมีความสามารถทางเทคนิค และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์โดยไม่จำเป็นต่อสัตว์อันเป็นผลมาจากขั้นตอน/การจัดการในโครงการน้ี 

26.6 ความรับผิดชอบ: ข้าพเจ้ารับทราบถึงภาระผูกพันทางศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สัตว์น้ี และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีจะแสดงความ
ห่วงใยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ทำการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างมี
มนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

26.7 การทบทวนทางวิทยาศาสตร์: โครงการใช้สัตว์ที่เสนอน้ีได้รับการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

26.8 กระบวนการท่ีทำให้สัตว์เจ็บปวด: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและลง
นามรับรอง หากการวิจัยที่ดำเนินการมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์แก่สัตว์ แม้ว่าจะใช้ยาชาหรือยาแก้
ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ/หรือความทุกข์ทรมาน 

26.9 การศึกษาวิจัย: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะพิจารณาและรับแจ้งการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะวิจัยจะไม่ดำเนินการทดลองกับ
สัตว ์จนกว่าจะได้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
 
 
ลายมือช่ือ …………………………………………………………………………. 
                             (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
วันท่ี ………………………………………………………………………………….. 

 

135



AMP 07-05 

Version 1.0/ July 1, 2022 

 

แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วันท่ียื่นคำขออนุญาต: …………………………………………………………………………………………………………………….….. 

วันท่ีคาดว่าจะเร่ิมใช้สัตว์: ………………………………………………………………………………………………..………………… 
2. ผู้ประสานงานรายวิชา 

ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยงาน: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงาน: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. รายช่ือผู้ร่วมสอนหรือควบคุมการใช้สัตว์ในการเรียนการสอน 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการใช้สัตว์

เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์
เพ ื ่อการเร ียนการสอนใน
หัวข้อนี้ 

ผ่านการอบรมการใช้สัตว์
เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์ 
(เลขที่ใบอนุญาต) 

  [ ] มี จำนวน ……………..ป ี
[ ] ไม่มี  

 

  [ ] มี จำนวน ……………..ป ี
[ ] ไม่มี 

 

  [ ] มี จำนวน ……………..ป ี
[ ] ไม่มี 

 

 
4. รหัสวิชา ………………………………. ช่ือวิชา …………………………………………..…………………..……………………………….. 
สำหรับนักศึกษาปริญญา …………………………………………………สาขาวิชา ……………………………………………………….. 
คณะ …………………………………………………………………………….ภาคการศึกษา …………………………………………………. 
 
5. วัตถุประสงค์ในการใช้สัตว์ในการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความจำเป็นท่ีต้องใช้สัตว์ชนิดนี้ในการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การใช้สัตว์เพ่ือการเรียนการสอนนี้เป็น
[ ] เป็นคร้ังแรกของสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ 
[ ] เคยใช้มาก่อน เริ่มปี พ.ศ. …………………….. 

7. ระบุชนิดและปริมาณสัตว์ท่ีต้องการใช้
7.1 ชนิด   [ ] หนูแรท      [ ] หนูเมาส์      [ ] หนูตะเภา       [ ] กระต่าย    [ ] ปลา ระบุชนิด ………………………

[ ] อื่น ๆ ระบุชนิด …………………………………………………………………………….......………………………………. 
7.2 เพศ    [ ] ผู้    อายุ ………………………………………….ขนาด ……………………………….น้ำหนัก ………………………… 

[ ] เมีย     อายุ ……………......……………………….ขนาด …………......……………….น้ำหนัก ……………………… 
  [ ] ไม่สามารถระบุเพศได้    อายุ ……………………….ขนาด ………………………….น้ำหนัก …………………..…… 

7.3 จำนวนสัตว์ท่ีใช้ในการศึกษารวมท้ังหมด …………………………………ตัว/คร้ัง รวม ……………………………..ตัว 

8. วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
8.1 การทำเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.2 การแยกเพศผู้/เพศเมีย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.3 วิธีการจับตัวสัตว์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และการควบคุมสัตว์ให้อยู่นิ่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 8.4 การวางยาสลบและการทดลองระดับของการสลบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.5 การปฏิบัติก่อนการทดลอง (pretreatment) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6 การให้ยา/สารเคมี/เช้ือโรค (ถ้ามากกว่า 1 ชนิด โปรดระบุท้ังหมดท่ีใช้) 
8.6.1 ชื่อทั่วไป ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.6.2 ชื่อการค้า ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.6.3 วิธีการให้………………………………………………….ปริมาณที่ให้คร้ังละ ………………………………………………… 
8.6.4 มีผลกระทบต่อสัตว์ คือ …………………………………………………………………………………………………………….. 
8.6.5 ในกรณีที่เป็นวัตถุอันตราย สามารถแพร่กระจายถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

[ ] ได้         [ ] ไม่ได้   
ถ้ามี ข้อควรระมัดระวัง คือ ……………………………………………………………………………………………………………… 
และมีวิธีการกำจัด คือ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.7 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
[ ] ไม่มี        [ ] มี  

[ ] เลือด ปริมาตร ……………………………………………จากเส้นเลือด ……………………………………………………. 
[ ] อุจจาระ เก็บด้วยวิธี ………………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] ปัสสาวะ เก็บด้วยวิธี ………………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ……………………………………………………………………………………………………. 

 8.8 แผนการผ่าตัด (ในขณะท่ีสัตว์ทดลองยังไม่ตาย พร้อมอธิบายเทคนิคปลอดเช้ือ จุดท่ีผ่าตัด วิธีผ่าตัด    การ
เย็บแผล และการให้ยาระงับปวด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 8.9 ท่านคิดว่า ในระหว่างการศึกษาอาจมีความเสียหายอะไรบ้างท่ีเกิดข้ึนกับสัตว์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และ
มีวิธีป้องกันความเสียหายนั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.10 โปรดระบุวิธีการทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.11 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ท่านจัดการกับสัตว์ท่ียังมีชีวิตอยู่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.12 วิธีการชันสูตรซากสัตว์ (ในกรณีที่สัตว์ป่วยตายในระหว่างการทดลอง หรือภายหลังการทดลองสิ้นสุดลงแล้ว) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.13 วิธีการกำจัดซากสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.14 มีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองแต่ละคร้ัง ในระหว่างการศึกษา (Log book) หรือไม่ 

[ ] มี         [ ] ไม่มี 
 
 8.15 ให้ระบุระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Specify biosafety level) และการอ้างอิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. แหล่งท่ีมาของสัตว์ 
[ ] เพาะขยายพันธุ์ขึ้นใช้เองในที่ 
[ ] สั่งซื้อจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
[ ] สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ต่างประเทศ 
[ ] ได้บริการจากหน่วยงานอื่นภายในประเทศ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………… 
[  ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

10. ระดับคุณภาพของสัตว์จากแหล่งผลิต 
[ ] มีหลักฐานแสดงสืบสายพันธุ์และความคงที่ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ที่ต้องการทดลอง 
[ ] มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นระบบ Strict Hygienic Conventional 
[ ] มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นระบบ Specific Pathogens Free 
[ ] มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นระบบ Germ Free 
[  ] ไม่มีหลักฐาน 
 

11. คำรับรองของคณะผู้สอน 
* ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ากระบวนการสอนที่เสนอมาในแบบฟอร์มน้ีสอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเ นินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
* คณะผู้สอนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และทักษะที่เหมาะสมกับวิธีการทดลองที่ได้รับมอบหมายและข้าพเจ้ามั่นใจว่าคณะ
ผู้สอนจะใช้สัตว์อย่างเต็มศักยภาพ 
* ข้าพเจ้าจะแจ้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี /ประธานสาขาวิชา/คณะ 
ทราบทันที กรณีมีผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการเรียนการสอนต่อสัตว์ทดลองและความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ 
* หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ข้าพเจ้าจะยื่นขออนุมัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนกา รสอนต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยเร็ว 
* ข้าพเจ้าทราบดีว่าการเรียนการสอนในสัตว์จะเร่ิมใช้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แล้วเท่าน้ัน 
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 ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
         (……………………………………………………………) 
 ผู้ประสานงานรายวิชา 
 หลักสูตร ……………………………………………………….. 
  
ลงช่ือ ……………………………………………………………… ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
        (……………………………………………………………)         (……………………………………………………………) 

ผู้สอนร่วม ผู้สอนร่วม 
หลักสูตร ……………………………………………………….. หลักสูตร ……………………………………………………….. 
  
ลงช่ือ ……………………………………………………………… ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
        (……………………………………………………………)         (……………………………………………………………) 

ผู้สอนร่วม ผู้สอนร่วม 
หลักสูตร ……………………………………………………….. หลักสูตร ……………………………………………………….. 

 
12. ความเห็นประธานหลักสูตร 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อเสนอโครงการสอนและขอรับรองว่าจะควบคุมดูแลการสอนนี้ให้ได ้ตาม
ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
 ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
         (……………………………………………………………) 
 วันท่ี 

 
13. ความเห็นคณบดี 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจแผนการสอนและขอรับรองว่าจะควบคุมดูแลการสอนนี้ให้ได้ตามข้อกำหนด
จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
 ลงช่ือ ……………………………………………………………… 
         (……………………………………………………………) 
 วันท่ี 
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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับการดำเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย (Offsite) 

เลขที่ 
เจ้าหน้าที่เป็นผู้
กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี) 
วันที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี) 

1. ช่ือโครงการวิจัย
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 

4. ช่ือหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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5. รายช่ือผู้ติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 

6. รูปแบบการใช้งานสัตว์
[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ……………………………………………………………………………………………………………………….
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ …………………………………………………………………………………………………………
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………..
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………..
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

7. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..……………..
(วันเริ่มต้น ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง)

8. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าหลักการ
เกี่ยวกับจริยธรรมและแนวทางการใช้สัตว์เป็นไปตามข้อกำหนดของ IACUC (The Institutional Animal Care and 
Use Committee) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  

การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

[ ] รับรอง 

[ ] ไม่รับรอง

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

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

สำหรับการดำเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย (Offsite) 

1. ช่ือโครงการวิจัย:
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์
7.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์

ชนิด สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 

7.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.2 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับแหล่งอาศัย/พ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.3 รายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัยในแบบฟอร์มน้ียืนยัน
ว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนดไว้ตามแนวทางและ
นโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 

ลายเซ็น..………………………………………………….. วันที่……………………………….. 
หมายเหตุ: เมื่อได้รับการรับรองจาก IACUC (The Institutional Animal Care and Use Committee) แล้วกรุณาส่ง
สำเนาใบรับรองมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

1. รหัสโครงการ  ...........................................................................................................................................................
2. โครงการ  เรื่อง .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
3. ชื่อ - สกุล .................................................................................................................................................................
4. ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูและการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ที ่ รายการเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ผลการตรวจสอบ 
มี ไม่มี 

1 
เอกสารบันทึกข้อความ จากหัวหน้าส่วนราชการฯ ถึงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี 

2 เอกสารโครงการ (ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 

3 
เอกสารคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี 
3.1) AMP 07-01  แบบขอใบรบัรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural animals)  
3.2) AMP 07-02  แบบขอใบรบัรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์น้ำ (Aquatic animals) 
3.3) AMP 07-03  แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ (Laboratory animals)  
3.4) AMP 07-04  แบบขอใบรบัรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์จากธรรมชาติ (Non-Housing animals)  
3.5) AMP 07-05  แบบขอใบรบัรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับจัดการเรยีนการสอน มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี (AMP 07-05) 
3.6) AMP 07-06  แบบขอใบรบัรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับการดำเนินงานภายนอกมหาวิทยาลัย (Offsite)  

4 ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จาก สพสว. วช. 

5 หลักฐานอื่น ๆ ........................................................................................................................................... 

ลงนาม ..................................................................... 
 ( ผู้ตรวจสอบรายการเอกสาร ) 

 วันที่ ............................................................. 
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แบบตรวจสอบแบบขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เรียน  .......................................................................................................... ............................................................. 

ตามที่ท่านได้เสนอโครงการวิจัย เรื่อง............................................................................................................ 
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว ์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ความทราบแล้วน้ัน  

เจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและพบว่า เอกสารที่ท่านจัดส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในสัตว์ ยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีเน้ือหาที่ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้ท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หลังจากท่านดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ส่งเอกสารที่แก้ไขพร้อมบันทึกฉบับน้ี กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี............................................. 
เพื่อนำโครงการวิจัยของท่านเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ให้ทันในรอบการประชุม วันที่................................................... 

ทั้งน้ี หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ทันภายในเวลาที่กำหนด โครงการวิจัยของท่านจะถูกนำเข้า 
พิจารณาในการประชุมฯ คร้ังถัดไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด 

ขอแสดงความนับถือ 

(.................................................................) 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๑๐๘๐๒

ที่    อว  ๐๖๓๑.๐๘/  วันที่
เร่ือง   ขอแจ้งรหัสโครงการ

เรียน   ................................................................................................................................................................. 

ตามที่ท่านได้ส่งเอกสารโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทาง 
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อโครงการ เรื่อง…………….............................……………………......……………………………......…….…. 
............................................................................................................................................................................... น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภ ัฏรำไพพรรณี  ได ้ร ับเอกสารโครงการของท ่านแล ้ว  และขอแจ ้งรห ัส โครงการของท ่าน คือ 
............................................................... เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลโครงการของท่าน ขอให้ท่าน
แจ้งรหัสโครงการทุกคร้ังที่มีการติดต่อสอบถาม หรือส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(....................................................................) 
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

บันทึกข้อความ 

149



AMO 07-04 

Version 1.0/ July 1, 2022 

แบบพิจารณาโครงการวิจัยฉบับแก้ไขตามมติท่ีประชุม 
เพ่ือออกใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เรียน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับเอกสารโครงการฉบับแก้ไข
ตามมติที่ประชุม รหัสโครงการ.............................................................................................................................. 
โครงการเร่ือง.................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................................................................... 
โดยมีชื่อ………………………………………….......…..........…………..เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเข้ารับ 
การพิจารณาจริยธรรมฯ เมื่อคร้ังที่………………...……...……....การประชุมวันที่ ........................................................
รายละเอียด ระบุดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

(...............................................................) 
  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
วันที่..................................................... 

ผลการพิจารณาเอกสารโครงการฉบับแก้ไข 
❑  รับรอง สามารถออกใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ได้ 
❑  ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรับรอง โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังน้ี 

 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 

(.................................................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
วันที่.................................................. 
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ท่ี   XX/2565 

ใบรับรองการอนุมัติใหด้ำเนินการเล้ียงและใช้สัตว์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ได้พิจารณาโครงการ 

รหัสโครงการ IACUC XXX/....................... 

ช่ือโครงการ / รายวิชา 

ภาษาไทย ……………………………………………………………………………….. 

ภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………………………….. 

หัวหน้าโครงการ/ ผู้ประสานงานรายวิชา ……………………………………………………………………………….. 

ส่วนงาน/หน่วยงานท่ีสังกัด ……………………………………………………………………………….. 

มหาวิทยาลัย  ……………………………………………………………………………….. 

โครงการนี ้ได้ผ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื ่องานทาง 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจ ัยแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว์ 
เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงเห ็นสมควรให้ดำเนินการเลี ้ยงและใช้สัตว์  
ตามโครงการน้ีได้ 

วันที่รับรอง : วันที่ XX เดือน XX พ.ศ. .............. 
วันที่หมดอายุ : วันที่ XX เดือน XX พ.ศ. .............. 

ลงนาม 
 (................................................................) 

 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณี 
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Ref No., XX/2022 

Documentary Proof of Ethical Clearance for Animal Care and Use,  
Rambhai Barni Rajabhat University 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Protocol Number :  IACUC XXX/..... 
Protocol Title :  …………………………………………………………………………………………………. 
Principal Investigator : …………………………………………………………………………………………………. 
Affiliation :  …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

The protocol has been reviewed and approved by the Institutional Animal Care and Use 
Committee of Rambhai Barni Rajabhat University (RBRU-IACUC) 

Date of Approval:  ………………………..…………………….. 
Date of Expiry:  ..…………………………………………….. 

Signature : 
 (................................................................) 

 Chair of the Institutional Animal Care and Use Committee of 
      Rambhai Barni Rajabhat University 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
08/v1.0 

บทที่ 8 
แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 

Protocol Review and Assessment Guideline 

หน้า 0 ของ 7 
หน้า 

RBRU – IACUC 08/v1.0 

แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 
Protocol Review and Assessment Guideline 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
08/v1.0 

บทที่ 8 
แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 

Protocol Review and Assessment Guideline 

หน้า 2 ของ 7 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  การพิจารณาโครงการ 
5.2  การประเมินโครงการ 
5.3  การนำเสนอโครงการ 
5.4  การพิจารณาตัดสินโครงการ 
5.5  การแจ้งผลการพิจารณา 
5.6  การพิจารณาออกใบรับรอง 
5.7  การจัดเก็บเอกสาร 

3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

6 คำนิยาม 6 
7  แบบฟอร์ม 7 
8 เอกสารอ้างอิง 7 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
08/v1.0 

บทที่ 8 
แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 

Protocol Review and Assessment Guideline 

หน้า 3 ของ 7 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้ คกส. ใช้ทบทวนและประเมินโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณา 

2. ขอบเขต
วิธีดำเนินการมาตรฐานน้ี ครอบคลุมการทบทวนและประเมินโครงการตลอดจนการออกหนังสือรับรองโครงการที่

ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณา 

3. ผู้รับผิดชอบ
คกส. มีหน้าที่ทบทวนและประเมินโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการ

พิจารณา 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพิจารณาโครงการ คกส. 
2 การประเมินโครงการ คกส. 

3 การนำเสนอโครงการ 
ประธาน คกส.  เลขานุการ คกส.   
กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย 

4 การพิจารณาตัดสินโครงการ คกส. 
5 การแจ้งผลการพิจารณา ประธาน คกส. 
6 การพิจารณาออกใบรับรอง ประธาน คกส. 
7 การจัดเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การกำหนดหัวข้อและหมายเลขของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.1.1  ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
5.1.2  การทบทวนคุณสมบัติของผู้เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย และการมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ 
5.1.3  แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ 
5.1.4  ระยะเวลาของการดำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการวิจัย การใช้สัตว์ ซึ่งควรเป็น

ระยะเวลาหลังได้รับการรับรองโครงการ 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
08/v1.0 

บทที่ 8 
แนวทางการทบทวนและการประเมินโครงการ 

Protocol Review and Assessment Guideline 

หน้า 4 ของ 7 
หน้า 

 

 

 5.1.5  บทสรุปภาพรวมการดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของปัญหา ความเชื่อมโยงของ
โครงการกับการดำเนินงานวิจัยก่อนหน้า (ถ้ามี) เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินงานวิจัย และขอบเขตการดำเนินงาน
วิจัยตลอดโครงการ 
 5.1.6  วัตถุประสงค์ของโครงการ พิจารณาว่าวัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อโครงการและวิธีการดำเนินการ
วิจัยหรือไม่ 
 5.1.7  การพิจารณาเพื่อไม่ให้เป็นโครงการที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น 
 5.1.8  วิธีดำเนินการวิจัย ให้พิจารณาการดำเนินการวิจัยของโครงการในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด สถานที่
ดำเนินการวิจัย การใช้ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 5.1.9  การพิจารณาประสบการณ์การดำเนินการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามระเบียบวิธี              
การวิจัยที่ระบุในโครงการที่เสนอของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย 
 5.10  เอกสารอ้างอิง พิจารณาว่ามีการอ้างอิงครบถ้วน และสอดคล้องกับโครงการ 
 
 5.2  การประเมินโครงการ 
  5.2.1  คกส. ใช้หลักการประเมินโครงการ โดยพิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัยว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและมีคุณค่าทางวิชาการ (Scientific merit) โดยใช้แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (AMO 
08-01) สำหรับการประเมินโครงการ 
  5.2.2  คกส. พิจารณาโครงการจากสถานที่ทำการวิจัย 
   (1)  กรณีโครงการมีสถานที่ทำการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และดำเนินการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คกส.จะพิจารณารายละเอียดสถานที่ทดลองว่ามีการระบุสถานที่ชัดเจนในแต่ละส่วนที่ใช้
ในการวิจัย 
   (2)  กรณีโครงการมีสถานที่ทำการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อดำเนินการวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คกส. จะพิจารณารายละเอียดสถานที่ทดลองว่ามีการระบุสถานที่ชัดเจนในแต่ละ
ส่วนที่ใช้ในการวิจัยและมีการแนบข้อเสนอโครงการและเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
  5.2.3  คกส. ส่งผลการประเมินโครงการให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ เพื่อสรุปผลการประเมินที่ได้รับจากกรรมการ 
คกส. ที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำโครงการเข้าวาระการประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในบทที่ 7 การจัดการโครงการที่ยื่น
ขอรับการพิจารณา 
  
 5.3  การนำเสนอโครงการ 
  5.3.1  เลขานุการ คกส. ดำเนินการนำเสนอสรุปผลการประเมินที่ได้รับจากกรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ประเมินโครงการในภาพรวมให้ที่ประชุม คกส. 
  5.3.2  คกส. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
  5.3.3  ประธาน คกส. สรุปผลการพิจารณาจากที่ประชุม 
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5.3.4  ผู้ช่วยเลขานุการฯ บันทึกข้อเสนอแนะของ คกส. และบันทึกในรายงานการประชุม 

5.4  การพิจารณาอนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับแก้ไข 
 5.4.1  รับรองโดยไม่มีการแก้ไข หมายถึง หัวหน้าโครงการ สามารถเริ่มการวิจัยได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการ 
 5.4.2  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หมายถึง หัวหน้าโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะ

ของ คกส. และส่งให้ประธาน คกส. หรือเลขานุการ คกส. ตรวจสอบก่อนให้การรับรอง  
 5.4.3  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพิจารณา หมายถึง หัวหน้าโครงการ ต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะ

ของ คกส. และส่งให้ประธาน คกส. หรือเลขานุการ คกส. นำเข้าที่ประชุม คกส. พิจารณาอีกคร้ัง 
5.4.4  ไม่รับรอง หมายถึง หัวหน้าโครงการไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในเรื่องที่นำเสนอ ตามเหตุผลที่

ประชุมระบุ 
 การพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองของ คกส. ในกรณีที่มติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ประธาน คกส. ใช้การโหวตสำหรับ

มติการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ 

5.5  การแจ้งผลการพิจารณา 
 เมื่อ คกส. พิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ จะดําเนินการตามที่ระบุในบทที่ 7 การจัดการ

โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา ในข้อ 5.8 การแจ้งผลการพิจารณา 

5.6 การพิจารณาออกใบรับรอง 
 เมื่อ คกส. พิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ จะดําเนินการตามที่ระบุในบทที่ 7 การจัดการ

โครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา ในข้อ 5.9 การพิจารณาออกใบรับรอง 

5.7 การจัดเก็บเอกสาร 
 5.7.1 ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดําเนินการจัดเก็บผลการประเมินโครงการเข้าแฟ้มโครงการและลงบันทึกขอ้มูล

โครงการในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5.7.2 กรณีที่มีการดําเนินการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานน้ันให้ดําเนินวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าโครงการส่งสําเนาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมสําเนาเอกสารโครงการที่ผ่านการรับรองจัดส่งมาที่สถาบันวิจัยและพ ัฒนา 
เพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ 
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6. คำนิยาม
คกส.  คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ

ดำเนินการต่อส ัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รำไพพรรณี 

กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ 
เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง ว ิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที ่ได้ร ับแต่งตั ้งให้เป ็นผู ้ช่ วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแล 
การ ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

โครงการ โครงการที่ยื่นเสนอขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว์ จากคณะกรรมการ
ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนําสัตว์มาเลี้ยง 
ใช้ ผลิต หรือกระทําการใด ๆ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์
ต้นกำเนิด 

หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ัตว ์จากคณะกรรมการกำก ับดูแล 
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

ผู้ปฏิบัติการใช้สัตว์ บุคคลที่ใช้หรือกระทำการใด ๆ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สถานที่ทําการวิจัย สถานที่ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
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7. แบบฟอร์ม
7.1  AMO 08-01  แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2558, 8 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132. 
8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
8.3 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 
8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 

รหัสโครงการวิจัย  .............................................................................................................................................. 
ช่ือโครงการ............................................................................................................................................................ 
ช่ือหัวหน้าโครงการ .......................................................................... สังกัด ...................................................... 
ช่ือกรรมการประเมิน ........................................................................ กำหนดส่งคืน .......................................... 

ข้อท่ี หัวข้อการประเมินท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย 
General Information on the Project หน้า เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เก่ียวข้อง 

1 หลักการและเหตุผล (Rationale) 
2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
3 วัตถุประสงค์ (Objective) 
4 รูปแบบการวิจัย (Study design) 
5 ขนาดตัวอย่าง (Sample size) 
6 การคัดเลือกสัตว์ทดลอง (Inclusion criteria) 
7 การดูแลสัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังสิ้นสุดการทดลอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Methodology หน้า เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เก่ียวข้อง 
1 เครื่องมือหรือวิธีการทดลองที่ใช้ในการวิจัย 
2 การใช้กลุ่มควบคุม/กลุ่มทดลอง 
3 วิธีการวัดผลการวิจัย 
4 การเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนและการแก้ไข 
5 ระยะเวลา/จำนวนครั้งของการติดตาม 
6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
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หัวข้อการประเมินท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัย 
Investigator หน้า เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เก่ียวข้อง 

1 พ้ืนฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย 
2 ประวัติการอบรมจรยิธรรมการวิจัยของผู้วิจัย 

และ/หรือ ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Risk/Benefit assessment หน้า เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่เก่ียวข้อง 
1 การระบปุ้องกันความเสี่ยง/ผลแทรกซ้อนที่จะเกิด

ขึ้นกับสัตว์ทดลอง 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้ประเมินได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยพิจารณา  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .............................. 

สรุปความเห็นโดยรวม  ผู้ประเมินเห็นชอบให้ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยนี้หรือไม่ 
  รับรอง 
  ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
  ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ 
  ไม่รับรอง  โปรดระบุเหตุผล ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 ลงนามผู้ประเมิน …………………………………………………………… 
 (……………………………………………………….)

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

สำหรับเจ้าหน้าที ่
กรุณาส่งแบบประเมินได้ที่อีเมล researchrbru@gmail.com 
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สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  การรับเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
5.2  การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
5.3  การแจ้งผลการพิจารณา 
5.4  การจัดเก็บเอกสาร 

3 
4 
4 
4 

6 คำนิยาม 4 
7  แบบฟอร์ม 5 
8 เอกสารอ้างอิง 5 
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนดวิธีจัดการและดําเนินการทบทวนเพื่อพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการที่ผ่านการรับรองจาก 

คกส. แล้ว 

2. ขอบเขต
วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมแนวทางในการทบทวนเพื่อพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ ผ่านการ

รับรองจาก คกส. แล้ว แต่หัวหน้าโครงการมีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในรายประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ผู ้ว ิจ ัย ( Investigator) การเปลี ่ยนแปลงจุดประสงค์การศึกษา (Objective of the study) การเปลี ่ยนแปลงจํานวน
ส ัตว ์ทดลองหร ือการเปล ี ่ยนแปลงสายพ ันธ ุ ์  (Animal number or species used) การแก ้ ไขข ั ้นตอนการว ิ จัย 
(Experimental procedures) การขอขยายระยะเวลาการรับรองโครงการ (Extension of protocol expiration date) 
หรือเหตุผลอื่น ๆ (other) ที่หัวหน้าโครงการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง 

3. ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนโครงการที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม โดยเลขานุการ คกส. มอบหมายให้กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาโครงการคร้ังแรกเป็น
ผู้พิจารณาทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และนําเสนอในที่ประชุม คกส. 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรับเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

2 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
เลขานุการ คกส. และกรรมการ คกส. ที่ได้รับ
มอบหมาย  ผูช้่วยเลขานุการฯ 

3 การแจ้งผลการพิจารณา ประธาน คกส. 
4 การจัดเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การรับเอกสารส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 

5.1.1  หัวหน้าโครงการ ที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ที่ผ่านการรับรองจาก คกส. แล้ว กรอกแบบรายงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment form) (AMP 09-01) จํานวน 1 ชุด แล้วจัดทําเอกสารบันทึก
ข้อความจากหัวหน้าส่วนราชการฯ ส่งถึงประธาน คกส. โดยส่งตามระบบสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.1.2 เจ้าหน้าที่สารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงทะเบียนรับบันทึกข้อความนําส่งจากส่วนงานเพื่อ
นําส่งในระบบรับส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย 
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5.2  การพิจารณาส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
5.2.1  เลขานุการ คกส. มอบกรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาโครงการครั้งแรกเป็นผู้

พิจารณา 
 5.2.2  ผู้ช่วยเลขานุการฯ นําส่งโครงการเพื่อให้กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ และส่งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้เลขานุการ คกส. เพื่อให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทําวาระการประชุม 
 5.2.3  ผู้ช่วยเลขานุการฯ นําโครงการเข้าวาระการประชุมเพื่อพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากการ

ประชุมตามปฏิทินไม่สามารถจัดประชุมได้ ให้ดําเนินการการขอผลการพิจารณาแบบเวียนมติจากที่ประชุมตามที่ระบใุน  
บทที่ 7 การจัดการโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา ข้อ 5.7 การพิจารณาแบบเวียนมติจากที่ประชุม 

 5.2.4  ประธาน คกส. แจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการ โดยมีการดําเนินการตามรายละเอียดใน 
บทที่ 7 การจัดการโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณา ข้อ 5.8 การแจ้งผลการพิจารณา 

5.3  การแจ้งผลการพิจารณา 
 เมื่อ คกส. พิจารณาโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทําบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาให้

หัวหน้าโครงการรับทราบผ่านหัวหน้าส่วนราชการฯ ตามลําดับขั้น 

5.4  การจัดเก็บเอกสาร 
5.4.1  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดําเนินการจัดเก็บเอกสารส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเข้าแฟ้มโครงการ  
5.4.2  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงบันทึกข้อมูลโครงการในฐานข้อมูลงานจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

6. คำนิยาม
คกส.  คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ 
เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

ก ําก ับด ูแลการดําเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่ องานทางว ิทยาศาส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแลการ 
ดําเนินการต่อส ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 
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หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ัตว ์จากคณะกรรมการกำก ับดูแล 
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

โครงการ โครงการที่ยื่นเสนอขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว์ จากคณะกรรมการ
ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนําสัตว์มาเลี้ยง 
ใช้ ผลิต หรือกระทําการใด ๆ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์
ต้นกำเนิด 

หัวหน้าส่วนราชการฯ หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

7. แบบฟอร์ม
7.1  AMP 09-01  แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Form) 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   
8.3 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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AMP 09-01 

Version 1.0/ July 1, 2022 

แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Form) 
Amendment No……………………………… 

รหัสโครงการ...................................................................................................................................................................... 
ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

ผู้วิจัยหลักของโครงการ 
ชื่อหัวหน้าโครงการ......................................................................  สังกัด .......................................................................... 
วันที่รับรอง.................................................................................... วันหมดอายุ................................................................. 
หมายเลขใบอนุญาตการใช้สัตว์................................................... วันหมดอายุ ................................................................ 

1. ระบุรายการท่ีต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม (เลือกทุกข้อท่ีเก่ียวข้อง)

ผู้วิจัย (Investigator) 

การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การศึกษา (Objective of the study) 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนสัตว์ทดลองหรือการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ (Animal number or species used) 

การแก้ไขขั้นตอนการวิจัย (Experimental procedures) 

การขอขยายระยะเวลาการรับรองโครงการ (Extension of protocol expiration date) 

เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................ ................................................................ 

2. รายการแก้ไขเพ่ิมเติมก่อนหน้า (Previous protocol amendment)
หมายเลข 

รายการแก้ไข 
รายการแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างย่อ 

ชนิดของ
สัตว์ทดลอง 

จำนวน
สัตว์ทดลอง 

วันท่ีรับรอง 
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3. การเปลี่ยนแปลงรายการแก้ไขโดยสรุป (Summary of modification)
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

4. เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (Justification reasons for modification)
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

5. ข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

ลงนาม........................................................................... 
(......................................................................) 

ผู้วิจัยหลัก 
 วันที่...... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

ลงนาม........................................................................... 
 (......................................................................) 

 หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร 
   วันที่...... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

ลงนาม........................................................................... 
 (......................................................................) 

 คณบดี 
  วันที่...... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

**********************************************************************************************************  
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ RBRU-IACUC 

อนุมัติ 

ปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ  

ปรับแก้ไข โดยส่งกลับให้พิจารณาอีกคร้ัง 

ไม่อนุมัติ โปรดระบุ............................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
* สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้

ลงนาม........................................................................... 
(......................................................................) 

 วันที่...... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

172



คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 0 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 10/v1.0 

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 2 ของ 5 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  การรายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
5.2  การพิจารณาในที่ประชุม คกส. 
5.3  การจัดเก็บเอกสาร 

3 
3 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 เอกสารอ้างอิง 5 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 3 ของ 5 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการของ คกส. ในกรณีที่หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ 

คกส. หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในโครงการฉบับที่ผ่านการรับรอง 

2. ขอบเขต
วิธีดําเนินการมาตรฐานน้ี ครอบคลุมทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการรับรอง

จาก คกส. 

3. ผู้รับผิดชอบ
ประธาน คกส. นําโครงการเข้าพิจารณาในที่ประชุม คกส. ในกรณีที่พบว่ามีการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่กําหนดไว้ในโครงการ 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การรายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ประธาน คกส.  คกส.  เลขานุการ คกส. 
2 การพิจารณาในที่ประชุม คกส. คกส. 
3 การจัดเก็บเอกสาร ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

เมื่อตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการดําเนินการวิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ คกส. หรือไม่ปฏิบัตติาม
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ในโครงการฉบับที่ผ่านการรับรองของ คกส. หรือมีการกระทําที่ขัดต่อหลักจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ให้เลขานุการ คกส. นําเร่ืองเสนอต่อที่ประชุม คกส. เพื่อพิจารณา 

5.2  การพิจารณาในท่ีประชุม คกส. 
5.2.1  ประธาน คกส.หรือเลขานุการ คกส.นําเสนอการรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในที่ประชุม คกส. 

 5.2.2  การพิจารณาและลงมติรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดฯ ในที่ประชุม คกส. จะระบุผลการ
พิจารณา เป็นข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตักเตือน  
(2)  ยุติโครงการ 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 4 ของ 5 
หน้า 

5.2.3  การเสนอผลการพิจารณา 
(1)  รายงานผลการพิจารณาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดฯ ต่ออธิการบดีเพื่อรับทราบ 

 (2)  ผู้ช่วยเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดฯ ต่อหัวหน้าโครงการที่ไม่
ปฏิบัติตามข้อกําหนด 

5.3  การจัดเก็บเอกสาร 
 ผู้ช่วยเลขานุการฯ ดําเนินการรายงานผลการพิจารณาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเข้าแฟ้มโครงการ และ 

ลงบันทึกข้อมูลโครงการในไฟล์ข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. คำนิยาม
อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คกส. คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 ประธาน คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั ้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการ

ดำเนินการต่อส ัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รำไพพรรณี 

 เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง ว ิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

 ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแลการ 
ดําเนินการต่อส ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

 โครงการ โครงการที่ยื ่นเสนอขอรับรองด้านจริยธรรมในสัตว์จากคณะกรรมการ
ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนําสัตว์มาเลี้ยง 
ใช้ ผลิต หรือกระทําการใด ๆ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนน่ิง การทำเซลล์
ต้นกำเนิด 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 5 ของ 5 
หน้า 

 หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ัตว ์จากคณะกรรมการกำก ับดูแล 
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
7.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   
7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
10/v1.0 

บทที่ 10 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

หน้า 6 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 10/v1.0 

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
Non-Compliance / Protocol Deviation / Violation 

- ไม่มีแบบฟอร์ม - 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 0 ของ 5 
หน้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RBRU – IACUC 11/v1.0 
 
 

การติดตามโครงการท่ีผา่นการรับรอง 
Post – Approval Monitoring 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 2 ของ 5 
หน้า 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

5.1  การติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
5.2  การคัดเลือกโครงการที่เข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามโครงการ 
5.3  การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามโครงการ 

3 
3 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 แบบฟอร์ม 5 
8 เอกสารอ้างอิง 5 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 3 ของ 5 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับติดตามโครงการที ่ได้รับการรับรองจาก คกส. ให้ดําเนินโครงการเป็นไปตาม

จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

2. ขอบเขต
วิธีดําเนินการมาตรฐานน้ี ครอบคลุมทุกโครงการที่ได้รับการรับรองจาก คกส. ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ คกส. เข้าไป

ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามโครงการที่ได้รับการรับรองจาก คกส. 

3. ผู้รับผิดชอบ
คกส. มีหน้าที่ กํากับติดตามดูแลโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และรับผิดชอบตรวจสอบการดําเนินการ

ตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับการรับรองจาก คกส. 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี คกส. 
2 การคัดเลือกโครงการที่เข้าไปตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามโครงการ คกส. 
3 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามโครงการ คกส. 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การติดตามรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

5.1.1  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน (AMO 11-01) ให้หัวหน้า
โครงการทุกโครงการที่ได้รับการรับรอง 

5.1.2  เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานประจําปี นําเสนอเข้าที่
ประชุม คกส. 

5.2  การคัดเลือกโครงการท่ีเข้าไปตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับติดตามโครงการ 
5.2.1  ที่ประชุม คกส. พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

(1)  เป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินงาน  
(2)  เป็นโครงการที่ใช้ประเภทสัตว์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  
(3)  เป็นโครงการที่มีหัตถการหรือวิธีการพิเศษที่น่าจะก่อความทรมานแก่สัตว์ 
(4)  เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้วิจัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อคน

และสิ่งแวดล้อม 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 4 ของ 5 
หน้า 

 5.2.2  ที่ประชุม คกส. มอบหมาย กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมี 
สัตวแพทย์ จํานวนอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 

5.3  การตรวจเยี่ยมเพ่ือกํากับติดตามโครงการ 
5.3.1  ก่อนการตรวจเยี่ยม 

(1)  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ประสานผู้กํากับสถานที่ดําเนินการ และหัวหน้าโครงการพร้อมจัดทําหนังสือ
ขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการเสนออธิการบดีลงนาม 

(2)  จัดทําคําสั่งเพื่อแต่งต้ัง กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม และประเมิน 
โครงการ และจัดทําบันทึกข้อความเพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ตรวจเยี่ยม เพื่อกํากับติดตามโครงการให้ทราบ  

5.3.2  ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
(1)  กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายทบทวนเอกสารโครงการวิจัย และสถานที่ดําเนินโครงการ 

ร่วมกับหัวหน้าโครงการ และผู้วิจัย พร้อมทั้งจดบันทึกข้อสังเกตตามความเหมาะสม 
(2)  กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินโครงการ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ 

5.3.3  ภายหลังการตรวจเยี่ยม ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(1)  กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย ในการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามโครงการ เขียนสรุป 

รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทําการ และส่งให้เลขานุการ คกส. 
(2)  เลขานุการฯ นําผลรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับติดตามโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อ

ประธาน คกส. เพื่อส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ บรรจุเป็นวาระการประชุม คกส. 
(3)  กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย นําเสนอผลการติดตามโครงการในที่ประชุม คกส. เพื่อ 

พิจารณา และลงมติจากที่ประชุม คกส. 
(4)  ประธาน คกส. เสนอผลการพิจารณารายงานการตรวจเยี่ยมฯ ต่ออธิการบดีเพื่อรับทราบ 
(5)  ผู้ช่วยเลขานุการฯ เก็บรายงานการตรวจเยี่ยมฯ ไว้ยังแฟ้มโครงการ “การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับ 

ติดตามโครงการ” ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. คำนิยาม
อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คกส.  คณะกรรมการกำก ับด ู แ ลการดำ เน ิ นการต ่ อส ั ตว ์ เพ ื ่ อ ง า น 

ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที ่ได้ร ับแต ่งตั ้ งให ้ เป ็นประธานคณะกรรมการกำกับด ูแล  

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ คกส. ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 5 ของ 5 
หน้า 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที ่ได้ร ับแต่งตั ้งให ้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแล 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

หัวหน้าโครงการ ผู ้ปฏิบ ัติงานวิจ ัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที ่ม ีหน้าที่
รับผิดชอบโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มีใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมีความประสงค์
ขอร ับรองด ้านจร ิยธรรมในส ัตว ์จากคณะกรรมการกำก ับดูแล 
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี 

ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

7. แบบฟอร์ม
7.1  AMO 11-01  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
8.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   
8.3 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
11/v1.0 

บทที่ 11 
การติดตามโครงการที่ผ่านการรับรอง 

Post – Approval Monitoring 

หน้า 6 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 11/v1.0 

การติดตามโครงการท่ีผา่นการรับรอง 
Post – Approval Monitoring

AMP 11-01 
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AMP 11-01 

Version 1.0/ July 1, 2022 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

รหัสโครงการวิจัย............................................................................................................................. ................................ 
ช่ือโครงการ........................................................................................................................................... ........................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ช่ือหัวหน้าโครงการ............................................................................ สังกัด .................................................................. 
ข้อมูลตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับติดตามโครงการ 

1. การเข้ารับการพิจารณาเมื่อคร้ังที่.......................................... วันที่ ....................................................................
2. การได้รับอนุมัติใบรับรองเลขที่.............................................. วันที่ ....................................................................
3. ลักษณะงานวิจัย

งานวิจัย 

งานทดสอบ 

งานผลิตชีววัตถุ 

งานสอน 

งานผลิตสัตว์ 

อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................... 

4. สถานะโครงการ

โครงการเสร็จสิ้น 

ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 

5. เป็นโครงการที่ใช้ประเภทสัตว์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่ โปรดระบุ............................................................. .....
6. เป็นโครงการที่มีหัตถการหรือวิธีการพิเศษที่น่าจะก่อความทรมานแก่สัตว์หรือไม่ โปรดระบุ

............................................................................................................................................................................. 
เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อผู้วิจัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ โปรดระบุ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................... 
(.........................................................................) 

 หวัหน้าโครงการ 
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ............. 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
12/v1.0 

บทที่ 12 
การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
Meeting of Institutional Animal Care and  

Use Committee 

หน้า 0 ของ 5 
หน้า 

RBRU – IACUC 12/v1.0 

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

Meeting of Institutional Animal Care and Use Committee 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
12/v1.0 

บทที่ 12 
การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
Meeting of Institutional Animal Care and  

Use Committee 

หน้า 2 ของ 5 
หน้า 

 

 

สารบัญ 

ลำดับ เร่ือง หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ 
หลักการปฏิบัติ 

3 
3 
3 
3 
3 

 5.1  การเตรียมวาระการประชุม 
5.2  การตรวจสอบองค์ประชุม 
5.3  การจัดทำรายงานการประชุม 

3 
4 
4 

6 คำนิยาม 4 
7 เอกสารอ้างอิง 5 
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คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

RBRU – IACUC 
12/v1.0 

บทที่ 12 
การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
Meeting of Institutional Animal Care and  

Use Committee 

หน้า 3 ของ 5 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการประชุม การเตรียมวาระการประชุม การตรวจสอบองค์ประชุม และการจัดทํารายงานการ

ประชุมของ คกส. 

2. ขอบเขต
วิธีดําเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการประชุม การบริหารจัดการเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการ 

ประชุม คกส. ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การเตรียมวาระการประชุม การตรวจสอบองค์ประชุม และการจัดทํารายงานการ
ประชุม 

3. ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ มีหน้าที่ประสานงานกับ คกส. เพื่อให้มีการดําเนินการประชุมให้เป ็นไปตามข้อกําหนด  

การประชุมและเตรียมวาระการประชุม การตรวจสอบองค์ประชุม และการจัดทํารายงานการประชุม 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ันตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การเตรียมวาระการประชุม เลขานุการ คกส.  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

2 การตรวจสอบองค์ประชุม 
ประธาน คกส.  เลขานุการ คกส. ผู้ช่วย
เลขานุการฯ 

3 การจัดทำรายงานการประชุม เลขานุการ คกส.  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

5. หลักการปฏิบัติ
5.1  การเตรียมวาระการประชุม 

5.1.1  คกส. มีแผนการประชุมเป็นประจํา ไม่น้อยกว่า 2 คร้ังต่อปี หรือตามความเหมาะสม โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนากําหนดวันประชุม คกส. เป็นรายปี และประกาศในหน้าเว็บไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้หัวหน้า
โครงการ และผู้วิจัยทราบ 

5.1.2  เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเตรียมวาระการประชุม 
5.1.3  ผู้ช่วยเลขานุการฯ ประสานงานติดต่อกับ คกส. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมของ คกส. ตรวจสอบ

ความครบถ้วนขององค์ประชุม โดยที่กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ คกส. 
ไม่สามารถเข้าประชุมได้เกินกึ่งหน่ึง ให้ประธานจัดให้มีกรรมการสมทบเข้าประชุมและนับเป็นองค์ประชุมและมีมติได้ ทั้งน้ี 
ต้องมีสัตวแพทย์และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์หรือผู้ไม่สังกัดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง 
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5.1.4  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดทําหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับ 
คกส. 

5.1.5  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเตรียมร่างรายงานการประชุมเพื่อนําเสนอและเพิ่มเติมแก้ไขในที่ประชุม 
5.1.6  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเตรียมจองห้องประชุมในวันและเวลาที่กําหนดไว้ โสตทัศนูปกรณ์ และอื่น ๆ  

ให้พร้อมก่อนการประชุม 

5.2  การตรวจสอบองค์ประชุม 
5.2.1  การประชุม คกส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชุม 
 5.2.2  ในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีประธานคกส. หรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม ในเรื่องที่ 

คกส. พิจารณา ให้ประธาน คกส. หรือกรรมการผู้น้ันแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้น้ัน
สมควรจะอยู่ในที่ประชุมและจะมีมติในการประชุมเรื่องน้ันได้หรือไม่ 

5.3  การจัดทํารายงานการประชุม 
5.3.1  เลขานุการ คกส. และผู้ช่วยเลขานุการฯ ดําเนินการสรุปและจัดทํารายงานการประชุม 

 5.3.2  ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมเพื่อแจ้งเว ียนให้กับ คกส. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของรายงานการประชุมผ่านทางอีเมล 

5.3.3  เลขานุการ คกส. นําเสนอในที่ประชุมคร้ังต่อมาเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมจาก คกส. 
5.3.4  ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเก็บวาระการประชุมและรายงานการประชุมในแฟ้มรายงานการประชุม ทั้งน้ี 

รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ และมีการจํากัดการเข้าถึงข้อมูล 

6. คำนิยาม
คกส.  คณะกรรมการกำก ับด ูแลการดำเน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทาง

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ประธาน คกส. บุคคลที ่ได้ร ับแต ่งตั ้ งให ้ เป ็นประธานคณะกรรมการกำกับด ูแล  

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

เลขานุการ คกส. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ก ําก ับด ูแลการด ํา เน ินการต ่อส ัตว ์ เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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หน้า 

กรรมการสมทบ บ ุคคลท ี ่ ได ้ ร ั บแต ่งต ั ้ ง ใ ห ้ ร ่วม เป ็ นคณะกรรมการกำก ับ ด ู แ ล  
การดำเนินการต ่อส ัตว์ เพ ื ่องานทางว ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรำไพพรรณี โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นคร้ังคราว 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
ที ่ได้ร ับแต่งตั ้งให ้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแล 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รำไพพรรณี 

7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ประกาศ คกกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. (2559, 24 

มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133. 
7.2 ประกาศ คกกส. เรื ่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2). 

(2560, 16 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134.   
7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2564). 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) ฉบับที่ 1.0 พ.ศ. 2564. 
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RBRU – IACUC 12/v1.0 

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

Meeting of Institutional Animal Care and Use Committee 

- ไม่มีแบบฟอร์ม - 

194



คณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา กูลกัลยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนงนุช  ชนะสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอี่ยม กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร กรรมการ 
8. อาจารย์ภัทร  ศรีสรวล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันยา ประทุมยศ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.สรศักด์ิ นาคเอี่ยม กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  เหลืองวารี กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก กรรมการและเลขานุการ 
16. นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 
17. นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 
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