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คำนำ
 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งโดยผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบัน เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่ง

ศูนย์ฯ  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19 กันยายน พ.ศ. 2556   โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ

พัฒนาระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   เพื่อรองรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สัตว์

ทดลอง  ให้บริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย  งานทดสอบ  งานสอน งานผลิตชีววัตถุ และการให้บริการ

วิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลงานที่ได้ มีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์    ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ    จากการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เพื่อความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ  ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน

ได้กับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลต่อ

ไป 

 การให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองภายในอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเป็น

ระบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งวิธีการดูแลสัตว์ทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การจัดการ

สภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง เสียง

และระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล  

 รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นฉบับแรก จัดทำขึ้นเพื่อนำรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ

กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 

ทั้งด้านอัตรากำลังและงบประมาณให้แก่ศูนย์สัตว์ทดลอง  ซึ่งเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์         ให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากลในเวลาอันใกล้นี้ต่อไป 
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สารบัญ
เรื่อง 

ประวัติความเป็นมา  

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์สัตว์ทดลอง  

มาตรฐานการปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สรุปการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 

การพิจารณาจรรยาบรรณโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง 

การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน 

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

(มคกส.) โดย สลช.วช. 
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ประวัติความเป็นมา

 งานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัย     โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ได้เริ่มในสมัยที่  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ชัยสูตร ดำรง

ตำแหน่งอธิการบดี   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  ท่านจึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในสัตว์” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการใช้สัตว์ทดลองในการทำงานวิจัย  จนถึงสมัย ศาสตราจารย์ ดร.  

สุรพล  นิติไกรพจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ได้สานต่องานโดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  

ไวยนันท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ในสมัยนั้น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเจรจาหรือ

การมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน

วิจัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1555/2550 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550  คำสั่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1287/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์และใช้

สัตว์เพื่องานวิจัย 

 สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อดำเนินการโดยมีอธิการบดี

เป็นประธาน เพื่อให้การพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์สอดคล้องและมีส่วนช่วยให้แผนกลยุทธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 หลังจากนั้น   เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ได้ก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ขึ้นเพื่อ

เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นและเปิดเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 จึงได้มีการจัดสรรพื้นที่ศูนย์ฯ เป็นสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น     โดยอยู่ในกำกับดูแลของผู้อำนวยการ

ศูนย์สัตว์ทดลองในปัจจุบัน  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ที่มี

คุณสมบัติ  องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ

การใช้สัตว์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้

สัตว์ทดลอง ด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประเทศไทย  นโยบายกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ/หรือ

มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ผู้บริหารสูงสุด หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการฯ (Members) หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ (Chair) หมายถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการ (Secretary) หมายถึง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

Principal investigator (PI) หมายถึง หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

Attending Veterinarian (AV) หมายถึง สัตวแพทย์ของศูนย์ฯ ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสัตว์
ทดลอง

Alternate Attending 
Veterinarian

หมายถึง ผู้แทนสัตวแพทย์ของศูนย์ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมือน( AV)

Scientist หมายถึง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

Alternate Scientist หมายถึง  ผู้แทนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
คุณสมบัติเหมือน(Scientist)

Nonaffiliated Nonscientist หมายถึง บุคคลภายนอกสถาบันที่ไม่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์                       
และไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง	  
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. จัดทำแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจำปี 

2. เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจำปีต่อผู้บริหาร 

3. วางนโยบาย แผนงานและกำหนดแนวทางการบริหารงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์

สัตว์ทดลอง ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

4. กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ และการให้บริการทางวิชาการของศูนย์สัตว์ทดลอง โดยทำเป็นประกาศของศูนย์แล้ว

รายงานให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ 

5. เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อให้ศูนย์สัตว์ทดลองดำเนิน

การไปตามวัตถุประสงค์ 

6. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 

7. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์สัตว์ทดลองให้สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

8. จัดทำ Standard Operating Procedure (SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล

การเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Standard Operating Procedure  (SOPs) การ

เลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย แนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ในการเสนอโครงการและการ

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมอบหมายให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมอบหมาย

ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11. จัดทำรายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เสนออธิการบดีเพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการแห่งชาติฯ และเผยแพร่ 

12.  ดำเนินการอื่นใดตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย   ทิตภากร   กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา  ปิยะพันธุ์   กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์  ช่างศรี       กรรมการ 

7. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย    กรรมการ       

8. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 

9. สพ.ญ.ธัญญธร   ยิ้มสู้     กรรมการ 

10. น.สพ.วีรยุทธ   ยิ่งมีมา     กรรมการ 

11. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง    กรรมการและเลขานุการ 

12. น.ส.สุพรรณี    พิกุลทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

13. น.ส.ขวัญฤทัย  ชาวเมืองโขง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการพิจารณาจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะ
อนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
1. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง                 ประธานอนุกรรมการ 

2. รองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง               รองประธานอนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์    อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร     อนุกรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต           อนุกรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  ศรีมาโนชญ์      อนุกรรมการ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริมา  เจริญพันธุ์     อนุกรรมการ 

8. อาจารย์ ดร. ไข่มุกด์ ช่างศรี       อนุกรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี   อนุกรรมการ 

10. อาจารย์ ดร. กุสุมาวดี อุทิศพันธ์    อนุกรรมการ 

11. อาจารย์ ดร. นันทิยา สมภาร        อนุกรรมการ 

12. น.สพ.วีรยุทธ  ยิ่งมีมา                อนุกรรมการและเลขานุการ 

13. น.ส.สุพรรณี  พิกุลทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. น.ส.ขวัญฤทัย  ชาวเมืองโขง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายศรายุทธ  นาคสุข     ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นายนพนันท์  โคตรสาอุประ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. น.ส.สุกัญญา  ใหม่ซ้อน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ ดังนี้  
 1. เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยใดๆที่มีการใช้สัตว์ทดลองเป็นตัวอย่างวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการทดลองทางจิตวิทยา เพื่อเข้ารับการรับรองจากคณะ
กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลองแก่หน่วยงาน คณะ
กรรมการจรรยาบรรณระดับคณะและบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการ
ควบคุมโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

 3. รายงานผลการพิจารณาโครงการทุก 2 เดือน และสรุปผลโครงการโดยจัดทำเป็นรายงาน
ประจำทุก 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 4. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมาย

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยในสัตว์ทดลอง เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของ

โครงการที่ได้รับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์จากคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์

และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดัง

ต่อไปนี้  เป็นคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1. ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง                 ประธานอนุกรรมการ 

2. รองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง              รองประธานอนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์         อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จินดา หวังบุญสกุล     อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ           อนุกรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย  อนุกรรมการ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ     อนุกรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา    อนุกรรมการ 

9. อาจารย์ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล    อนุกรรมการ 

10. น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา                อนุกรรมการและเลขานุการ 

11.        น.ส.ขวัญฤทัย  ชาวเมืองโขง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

12. น.ส.สุพรรณี  พิกุลทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นายศรายุทธ นาคสุข     ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. น.ส.สิริวรรณ ศรีวงค์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายนพดล สุทธิรักษ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่ ดังนี ้ 

 1. ติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุัติจากคณะกรรมการกำกับ

ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดทำเป็นเอกสารทราบทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานผล

ทุกโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลองเป็นประจำทุกปี  

 4. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมาย  
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โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์สัตว์ทดลอง 

และสำนักงานคณะกรรมการฯ
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ผลการดำเนินงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม 

 เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัย

ในสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน จึงมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

IACUC-TU-SOP-01 โครงสร้างองค์ประกอบ และหน้าที่ 

IACUC-TU-SOP-02 การปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดเฉพาะ (Adherence to Specific  

   Policies) ของประเทศและหลักสากล 

IACUC-TU-SOP-03 การพิจารณาข้อเสนอโครงการใช้สัตว์ (Protocol) 

IACUC-TU-SOP-04 การประชุม คกส. และกระบวนการพิจารณารับรอง/ลงมติ 

IACUC-TU-SOP-05 การติดตามกำกับดูแลโครงการที่ใช้สัตว์ที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว 

   (Monitoring of Approved Protocols) 

IACUC-TU-SOP-06 การสื่อสารและการจัดการเอกสาร (Communication & Archives) 

IACUC-TU-SOP-06 การตรวจสอบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Monitoring/

   Oversight of the Animal Care and Use) 

IACUC-TU-SOP-08 การจัดทำแผนพัฒนา แผนงบประมาณประจำปี และรายงานผลการดำเนิน

   งานของ คกส. 

IACUC-TU-SOP-09 โครงสร้าง การสรรหา องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

   จรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

IACUC-TU-SOP-10 โครงสร้าง การสรรหา องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

   ติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบบฟอร์ม 

IACUC-TU-FM-01 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

IACUC-TU-FM-02 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง/        

   ชิ้นตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง 

IACUC-TU-FM-03 แบบฟอร์มข้อตกลงการเก็บรักษาความลับ และข้อยอมรับกรณีเกิดข้อขัด 

   แย้งทางผลประโยชน์ 

IACUC-TU-FM-04 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

IACUC-TU-FM-05 แบบฟอร์มรายการติดตามกำกับดูแลโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองที่ได้

   รับการรับรองแล้ว 

IACUC-TU-FM-07 แบบฟอร์มการตรวจสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สภาวิจัย

แห่งชาติ (วช.) กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  

 คณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ เวลา และเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐาน จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสองเดือนต่อหนึ่ง

ครั้ง และในเดือนที่ไม่มีการประชุมให้ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการ จัดทำเอกสารเวียนให้คณะกรรมการฯทราบ โดยที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้มีการ

ประชุม 4 ครั้ง และเวียนเอกสารเพื่อทราบ 2 ครั้ง ดังนี้ 

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 1/2556  

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 

- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2557  

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

- เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

- เวียนเอกสารเพื่อทราบประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

- การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สรุปการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 คณะกรรมการฯ     ได้พิจารณาด้านอัตรากำลังให้แก่ศูนย์สัตว์ทดลอง   โดยจัดสรรให้ครบ

ตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สภา

วิจัยแห่งชาติ (วช.) จนกระทั่งในปัจจุบันศูนย์สัตว์ทดลอง มีอัตรากำลังครบตามมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่ง 

 คณะกรรมการฯ ไ ด้พิจารณาเรื่อง งบประมาณทั้งด้านงบประมาณรายจ่ายและงบครุภัณฑ์ ที่

มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะทำให้งานด้านให้บริการเลี้ยงและ

ใช้สัตว์ทดลองไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องล้างกรงอัตโนมัติ ซึ่งมีความ

จำเป็นอย่างมากต่องานดังกล่าว 

 คณะกรรมการฯ      ได้พิจารณาเรื่อง    การของบประมาณสำหรับโครงการจัดสร้างอาคาร

ศูนย์สัตว์ทดลอง หลังที่ 2 (หน่วยบริการความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง) ที่มี

โครงการจะดำเนินการ     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   ศูนย์ฯ ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวแก่รอง

อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ และได้ประสานงานกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว    โดยได้จัดทำโครงการในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการจังหวัดปทุมธานี     ส่ง

คำขอผ่านกองแผนงานเพื่อของบประมาณสร้างอาคารและมีหนังสือจากจังหวัดปทุมธานี หนังสือที่ ปท 

0017.2/ว 12357 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มายังมหาวิทยาลัยแจ้งสรุปมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เห็นชอบในหลักการ 
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งานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สัตว์

ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้สัตว์ทดลองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ทดลองและงานวิจัย งานทดสอบ งาน

สอน งานผลิตชีววัตถุ     ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์รวมถึงการให้บริการวิชาการ การให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

รูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม 

 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง จัดการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์

ทดลอง เป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์ทดลอง เพื่อให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แก่หน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย        โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่ผ่านมาดังนี้ 

ครั้งที่ เรื่อง วิทยากร

1 จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและระเบียบวิธีการใช้งานห้อง

ปฏิบัติการ

รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์   

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยาและสรีรวิทยาสัตว์ทดลอง (Biology and Physiology 

of Laboratory Animal)

อาจารย์พีระ  อารีศรีสม   

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 การสังเกตสุขภาพสัตว์ทดลอง ความผิดปกติในสัตว์ทดลอง และ

การจัดการกรณีมีสัตว์ผิดปกติ

อาจารย์พีระ  อารีศรีสม   

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 การจัดการในสัตว์ทดลอง (การจับบังคับ การทำเครื่องหมาย 

และการให้สารในสัตว์ทดลอง) และการทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

การผ่าซากสัตว์ทดลองและการเก็บตัวอย่างอวัยวะ

คุณเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม  

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 โรคติดต่อจากสัตว์ทดลองสู่คน (Zoonosis) และสวัสดิภาพขอ

งบุคคลากร ผู้ใช้สัตว์ และสิ่งแวดล้อม (Occupational 

Hazard)

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 การฝึกอบรมเทคนิคการปฎิบัติต่อสัตว์ทดลอง และ

การผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลอง 

จัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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ผลการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 

ครั้งที่ วันที่จัดอบรม

ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ (KPI 30 คน) 

จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม
เชิงคุณภาพ (KPI 4.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

1 13 มีนาคม 2557 29 คน 4.07

2 28 เมษายน 2557 40 คน 4.08

3 27 พฤษภาคม 2557 33 คน 4.26

4 23 กรกฎาคม 2557 31 คน 4.29

5 30 กันยายน 2557 35 คน 4.28
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การพิจารณาจรรยาบรรณโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง 

การดำเนินการด้านพิจารณาโครงการที่ขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย

นั้น คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ได้มอบหมายงานด้าน

การพิจารณาจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ขึ้น 2 คณะ   โดยในปี 2557   ได้มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นการประชุมเพื่อแนะนำกรรมการเพื่อ

ทราบแนวทางในการพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ขั้นตอนการข้อรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ 

 ผู้ที่ประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

การวิจัยในสัตว์ มธ.  จะต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้  (อนึ่งโครงร่างที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะต้องไม่

ดำเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ) 

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเข้ารับการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจากคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มธ.  (ผู้ลงนามคือ คณบดี/ผู้อำนวยการ/เลขาฯ หรือผู้ที่ได้รับให้

ปฏิบัติราชการแทน) 

2. แบบเสนอเข้ารับการพิจารณา  จำนวน 5 ชุด   

3. เครื่องมือ (แบบสอบถาม, แบบบันทึกข้อมูล) 

      3.1 กรณีเป็นนักศึกษา  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- รูปเล่มโครงร่างการวิจัยที่สอบผ่านเค้าโครงแล้ว  

- แบบอนุมัติการการสอบโครงร่างการวิจัย 

- ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. แบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานต่างๆ  (กรณีเป็นโครงร่างการวิจัย

ที่เสนอขอรับทุนต่างๆ เช่น ขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. ประเภททุนทั่วไป ทุนนักวิจัย

รุ่นใหม่ ทุนสถาบัน  หรือการยื่นขอรับทุนงบคลัง  หรือได้รับจัดสรรทุนจากหน่วยงา

นอื่นๆ) 

ส่งมายัง ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มธ.  ศู น ย ์ ส ั ต ว ์ ท ด ล อ ง 

มธ.ศูนย์รังสิต 
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โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองที่เข้ารับการพิจารณาจรรยาบรรณ 

ชื่อโครงการ สังกัด

การศึกษาการแสดงออกของยีนต่างๆ เพื่อหาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดพยาธิกำเนิดของเนื้อเยื่อประสาท
เนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71

คณะสหเวชศาสตร์

การนำส่งไดโคลฟีแนคโซเดียมเข้าสู่ดวงตาด้วยนาโนพาร์ติเคิลไตรเมธิลไคโตซาน คณะเภสัชศาสตร์

การตัดต่อเส้นเลือดขนาดเล็กในสัตว์ คณะแพทยศาสตร์

การฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติต่อสัตว์ทดลอง และการผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลอง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 ศูนย์สัตว์ทดลอง

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของคอมโพสิตโพลีบิวไทลีนซัคซิเนท/แคลเซียมฟอสเฟตในหนู คณะทันตแพทยศาสตร์

การศึกษาลักษณะของโปรตีนชนิด DM9 ของพยาธิ Fasciola gigantica ซี่งเป็นแอนติเจนชนิดใหม่ของพยาธิใบไม้ คณะสหเวชศาสตร์

การศึกษาเชิงชีววิทยาระดับโมเลกุลและคุณสมบัติของโปรตีนสาโซฮิบินของพยาธิใบไม้ตับ คณะสหเวชศาสตร์

การศึกษาบทบาทของ IL-17 ในการควบคุมการติดเชื้อ Cryptococcus spp. ในปอด คณะสหเวชศาสตร์

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยแยกโรคมือเท้าปากที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 และไวรัสคอกแซคกี่ เอ16 
ด้วยวิธีทางอิมมิวโนวิทยาชนิดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส

คณะสหเวชศาสตร์

การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานตำรับยาแผนไทยในหนูที่ถูกชักนำ
ให้เป็นเบาหวานด้วยสาร Strepozotocin

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา

การตรวจสอบฤทธิ์การล้างสารพิษสารกำจัดแมลงของสารสกัดย่านานแดงในสัตว์ทดลอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชา
ติจุฬาภรณ์ 

การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดอย่างหยาบและส่วนสกัดแยกจากหญ้าไผ่น้ำต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชา
ติจุฬาภรณ์ 

การศึกษาความเกี่ยวข้องของ IL-17RB ในการควบคุมการติดเชื้อ T. spiralis คณะสหเวชศาสตร์

อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารต่อการผลิต คุณภาพไข่ คอเลสเตอรอลในเลือดและไข่แดง และผลทางโลหิต
วิทยาในไก่ไข่

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การทดสอบความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีและเภสัชจลนศาสตร์ของ   โกฐเขมาในสัตว์ทดลอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชา
ติจุฬาภรณ์ 

การศึกษาลักษณะระดับโมเลกุลของโปรตีนชนิด Cystatin (Stefin-2) ในพยาธิใบไม้ชนิด Fasciola gigantica คณะสหเวชศาสตร์

การแยกและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ที่แยกจากซีรัมตัวเหี้ย   (Varanus solvator) ในการยับยั้งแบคทีเรียและ
เชื้อราก่อโรค

คณะสหเวชศาสตร์

การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อโพลีโรไวรัสสาเหตุโรคใบเหลืองในพืชตระกูลแตง BIOTEC

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อเชื้อทอสโพไวรัสชนิด capsicum chlorosis virus, watermelon 
siolver mottle virus และ tomato necrotic ringspot virus และพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี  ELISA

BIOTEC

การทำแผนที่ B-cell/IgE-binding epitopes ของเอนไซม์ฟอสโฟไลเอสเอวันในน้ำพิษต่อหัวเสือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชา
ติจุฬาภรณ์ 

การศึกษาความเกี่ยวข้องของอัตราการเกิด fungal uptake, intracellular proliferation rate ใน macrophage และ
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเซลล์ ในความรุนแรงและพยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ                Cryptococcus 
neoformans และ Cryptococcus gattii

คณะสหเวชศาสตร์
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การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) ศูนย์ฯ 

ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำทุกเดือนโดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทราบเป็นประจำทุกเดือน ใ นกรณีที่พบปัญหา กรรมการฯเข้าเยี่ยมตรวจ

สอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เสนอรายงานพร้อมแผนการแก้ไขและกำหนดระยะเวลาแก้ไขเพื่อให้

คณะกรรมการฯพิจารณาลงมติและเสนอสถาบันดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะเข้าเยี่ยมตรวจ

สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เริ่มตรวจ

ครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดย  อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และตรวจ

เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนดังนี้ 

วันที่ตรวจ ผลการตรวจ ผู้ตรวจ

สิงหาคม 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

กันยายน 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

ตุลาคม 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร 

ผศ.ดร.ปริศนา  ปิยะพันธุ์ 

สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

พฤศจิกายน 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

ธันวาคม 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน อ.ดร.นพ.พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร



 19

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน 
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
(มคกส.) โดย สลช.วช. 

 มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) เป็นมาตรฐาน

หนึ่งในมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

มาตรฐานการดำเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและใช้เป็นหลัก

เกณฑ์   ในการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศ ทางศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะ

กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว จึงได้มีการเข้าร่วมการอบรมมหลักสูตร 

“ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน” จัดโดย 

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 

4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบอลลูมซี      โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการ

อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

แบบเข้มข้น” ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 กันยายน 2557 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องบอลรูม บี 

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการตรวจประเมินร่วมถึงการเข้าร่วม

เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาปรับและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน

กับศูนย์ฯ ต่อไป 
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การตรวจประเมินภายในเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐาน 
มคกส. 

 ศูนย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) จึงได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากอดีตผู้อำนวยการ

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์ สิรีรัฐ

วงศ์      ในการให้คำแนะนำ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน

ภายใน เพื่อขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วง 
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งบประมาณ 

ลำดับ หมวด รายการ จำนวนเงิน

1 ค่าตอบแทน 1.1 ค่าเบี้ยประชุม

     คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มธ. (12 ครั้ง/ปี)

- คนภายใน (350 บาท x 11 คน x 12 ครั้ง 46,200.00 บาท

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (700 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง) 8,400.00 บาท

     คณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง/ปี)

- คนภายใน (350 บาท x 13 คน x 12 ครั้ง) 54,6000.00 บาท

2 ค่าใช้สอย 2.1 ค่าพาหนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- คณะกรรมการกำกับฯ (500 บาท x 1 คน x 12 ครั้ง 6,000.00 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000.00 บาท

3 อื่นๆ 3.1 โครงการบริการวิชาการ 30,000.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 150,200.00 บาท
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ภาคผนวกภาคผนวก

  ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ภาคผนวก 2 คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  ภาคผนวก 3 คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ภาคผนวก 4 ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักการและวิธีดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง 

                       และใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ภาคผนวก 5 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำกับดูแลโครงการที่มีการใช้สัตว์ใน 

                       งานวิจัยของ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ภาคผนวก 6 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ  

                       ศูนย์สัตว์ทดลอง  






















































