คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
มทร. ตะวันออก
สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

วิธดี าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รหัสเอกสาร

สวพ.3032-03

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ควบคุมโดย : นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดาเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ท ดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนเป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน :

ขั้นตอนการดาเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกครอบคลุมตั้งแต่ การเริ่มรับเอกสารบันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเสนอพิจ ารณา และอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การใช้ สั ตว์ ท ดลองในงานทาง
วิทยาศาสตร์และการเรียนการสอน การเสนอขอให้คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลองพิจารณา
อนุ มั ติ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด นั ก วิ จั ย และการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำจำกัดควำม :

คณะกรรมกำร หมายถึง คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง
เลขำนุกำร หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดูแลการใช้สัตว์ทดลอง
หน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เช่น คณะ สถาบัน
สานัก กอง เป็นต้น
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย(ผู้ช่วยเลขำนุกำร) :เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์ทดลอง

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

ประธำนคณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรใช้สัตว์ทดลอง : ลงนามอนุมัติแบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลองในการ
ดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์และอนุมัติแบบฟอร์มการใช้สัตว์ในการเรียนการสอน
คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรใช้สัตว์ทดลอง: พิจารณาอนุมัติใช้สัตว์ทดลองในการดาเนินการทางวิทยา
ศาตร์และการเรียนการสอน
เลขำนุกำรควบคุมดูแลกำรใช้สัตว์ทดลอง : ดาเนินการเสนอการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลองหรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในการประชุมคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง รายงานการดาเนินการ
ต่อการใช้สัตว์ในทางวิทยาศาสตร์ให้กับสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
มทร. ตะวันออก
สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิธดี าเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รหัสเอกสาร

สวพ.3032-03

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ควบคุมโดย : นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุก 6 เดือน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย (ผู้ช่วยเลขานุการ) : ลงรับบันทึกข้อความจากหน่วยงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ คณะกรรมการควบคุ ม ดู แ ลการใช้ สั ต ว์ ท ดลอง และท าหนั ง สื อ ส่ ง จาก
คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง ถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
จรรยำบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกนามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบ สายพันธุ์ได้ซึ่งมนุษย์ นามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สัตว์ป่ำ หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือดารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกสาขา
เอกสำรอ้ำงอิง :

1.
2.
3.
4.

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาตใช้สัตว์สาหรับการเรียนการเรียนการสอน (RMUTTO-ACUC-01)
2.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาตใช้สัตว์สาหรับโครงการวิจัย (RMUTTO-ACUC-02)
เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

วิธีดาเนินการ
มาตรฐานของ
คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้
สัตว์ทดลอง

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1.
วิทยาเขต/คณะ/สถาบัน/สานัก
ทาบันทึกข้อความเสนอมายังสถาบันวิจยั
และพัฒนา เพือ่ ขอพิจารณาอนุมัตกิ าร
ดาเนินงานการใช้สัตว์ในการวิจัยและการ
เรียนการสอน

1 วัน

1.บันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงาน
ภายในถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาตใช้
สัตว์สาหรับการเรียนการเรียนการสอน
(RMUTTO-ACUC-01)
3.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาตใช้
สัตว์สาหรับโครงการวิจัย(RMUTTOACUC-02)

1.เจ้าหน้าที่สารบรรณ ลงรับบันทึก
ข้อความสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ส่ง
เอกสารถึงเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลองฯ

5 นาที

1. บันทึกข้อความส่งเอกสาร
2. เอกสารตามลาดับที่ 1

1.เลขานุการ ตรวจสอบเอกสารแล้ว
นาเสนอเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
หมายเหตุ
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร
เลขานุการฯ ดาเนินการแจ้งไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด

2 วัน

1.เอกสารตามลาดับที่ 1
2.เอกสารอื่นๆ (กรณีที่มีการแก้ไข)

เลขานุการและผู้ชว่ ยเลขานุการ เสนอวาระ
เข้าพิจารณาในการประชุมฯ

1 วัน

เอกสารตามลาดับที่ 3

1.คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้
สัตว์ทดลอง อนุมัติการดาเนินงานการใช้
สัตว์ในการวิจยั และการเรียนการสอน

1วัน

.เอกสารตามลาดับที่ 3

เริ่มต้น
1

2

คณะ/
สานักงาน/
สถาบัน

งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

ทาบันทึกเสนอขอพิจารณาใช้สัตว์
ในการดาเนินการวิจัยและการเรียน
การสอน

ลงทะเบียนรับเอกสารและเสนอต่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง

5 นาที

แก้ไข
3

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ใช้สัตว์ทดลองฯ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง
เอกสารถูกต้อง

4

5

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ใช้สัตว์ทดลองฯ
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั
คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ใช้สัตว์ทดลองฯ

จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการใช้สัตว์ทดลอง

ไม่เห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติการใช้
สัตว์ทดลองในทาง
วิทยาศาสตร์

เห็นชอบ

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

6

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการ
ใช้สัตว์ทดลองฯ

สรุปรายงานการประชุมและแจ้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่อดาเนินการจัดส่งเอกสาร

7

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

จัดทาบันทึกข้อความส่งถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

8

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

ขั้นตอน/วิธกี ำร/รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

4 วัน

1.บันทึกข้อความหนังสือนาส่ง
2.มติที่ประชุม
3.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาต
ใช้สัตว์สาหรับการเรียนการเรียนการ
สอน (RMUTTO-ACUC-01)
4.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาต
ใช้สัตว์สาหรับโครงการวิจยั
(RMUTTO-ACUC-02)

1.เจ้าหน้าที่สารบรรณ สถาบันวิจยั และ
5 นาที
พัฒนา ดาเนินการลงรับเอกสาร เสนอต่อ
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
แล้วเสนอต่อผู้อานวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานวิจัย
ดาเนินการ
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ทา
10
บันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการ
นาที
เพื่อลงนามในแบบฟอร์มฯ
3.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั
ดาเนินการทาบันทึกแจ้งมติที่ประชุมให้
10
หน่วยงานต้นสังกัดนักวิจยั พร้อมแนบ
นาที
แบบฟอร์มฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและมติ
ที่ประชุม
1.จัดเก็บข้อมูลโดยดาเนินการสแกน
1 วัน
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF
เก็บไว้เป็นข้อมูล

1.บันทึกข้อความหนังสือนาส่ง
2.มติที่ประชุม
3.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาต
ใช้สัตว์สาหรับการเรียนการเรียนการ
สอน (RMUTTO-ACUC-01)
4.แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาต
ใช้สัตว์สาหรับโครงการวิจยั
(RMUTTO-ACUC-02)

1.เลขานุการดาเนินการสรุปมติที่ประชุมฯ

จัดเก็บข้อมูล

จบ

2.เลขานุการฯ ทาบันทึกข้อความผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอความอนุเคราะห์
ประธานคณะกรรมการลงนามอนุมัติ
แบบฟอร์มสาหรับยื่นขออนุญาตใช้สัตว์สาหรับ
การเรียนการเรียนการสอน (RMUTTOACUC-01) และแบบฟอร์มสาหรับยื่นขอ
อนุญาตใช้สัตว์สาหรับโครงการวิจัย
(RMUTTO-ACUC-02)
3.เลขานุการฯ ทาบันทึกข้อความถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอความอนุเคราะห์
ส่งมติที่ประชุมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย

- เอกสารตามลาดับที่ 7

