รายงานประจา 6 เดือน
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนิ นการต่ อสัตว์เพื่องานทางวิ ทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนิ นการ (คกส.)
ตามมาตรา 23, 24 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติสตั ว์เพื่องานทางวิ ทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลทัวไป
่
เลือกช่วงเวลารายงาน
( ) ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
( ) เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561
1.1 หน่วยงานหลัก
มหาวิทยาลัยทดสอบ
ชื่อสถานทีด่ าเนินการ คณะวิทยาศาสตร์
เลขทีส่ ถานทีด่ าเนินการ B 2559/000000.001
1.2 คกส.
( ) ชุดเดิม

(

) แต่งตัง้ เพิม่

(

(หากเลือก “ชุดเดิม” หรือ “แต่งตัง้ เพิม่ ” ระบบจะดึง
ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลในระบบจดแจ้งมาให้)

) แต่งตัง้ ใหม่

(

) ยังไม่ม ี คกส.

ชื่อคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานทีด่ าเนินการ (คกส.)
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทดสอบ
มีขอ้ มูลให้เลือก
(องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 7 คน)
รายชื่อกรรมการ คกส.
ลาดับที่ คานาหน้ า
1
ศาสตราจารย์
ดร.
2
สพ.ญ.
3

นาย

4
5

นางสาว
ดร.

6

นางสาว

7

ดร.

องค์ประกอบ
คุณสมบัติ
ประธาน ผูร้ บั ผิดชอบ หรือผูท้ ผ่ี รู้ บั ผิดชอบมอบหมาย หรือ
ผูบ้ ริหารหน่วยงาน เป็ นประธาน
เบญจ
พรม
กรรมการ สัตวแพทย์ทม่ี ปี ระสบการณ์การเลีย้ งและใช้สตั ว์
เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 คน
วรรณ
ประกอบ
ศุทธวีร์
เหมวัตร์
กรรมการ ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การวิจยั ทีใ่ ช้สตั ว์ ไม่น้อยกว่า
2 คน
สุวิมล
ประวิ โน
กรรมการ ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การวิจยั ทีใ่ ช้สตั ว์
อานนท์ พรประสาน กรรมการ ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ดา้ นการเลีย้ งและใช้สตั ว์ฯ
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละ/หรือผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาอืน่ ที่
ครอบคลุมงาน เป็ นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คน
เบญจมาศ ดาวเรือง
กรรมการ ผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผูท้ ไ่ี ม่
สังกัดหน่วยงาน เป็ นกรรมการไม่น้อยกว่า 1
คน (อาจเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้)
ศุภมิ ตร
ชัยชนะ
เลขานุการ ผูก้ ากับดูแลสถานทีด่ าเนินการ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
ชื่อ
สมบูรณ์

นามสกุล
บุญเต็ม

แนบไฟล์เอกสารแต่งตัง้
* แนบไฟล์ได้ 1 ไฟล์ หากมีหลายไฟล์ กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม zip และขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 20
เมกะไบต์ (MB)

1.3 บุคลากรประจาสถานทีด่ าเนินการ
ลาดับที่
ตาแหน่ ง
1
2
3
4
5
6
7

พนักงานประจา

ผูก้ ากับ (หัวหน้า) หน่วยเลีย้ งสัตว์
สัตวแพทย์ประจา ณ สถานทีด่ าเนินการ
*
พนักงานเลีย้ งสัตว์
ช่างเทคนิค
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานธุรการ
อื่นๆ (ระบุ....................................)

พนักงาน
ชัวคราว
่

หมายเหตุ

1
1
3
1
2
1
5

* หมายเหตุ กรณีสตั ว์แพทย์ประจาสถานทีด่ าเนินการไม่ใช่บุคลากรในสังกัด ให้ใส่จานวนคนในช่องพนักงาน
ชัวคราว
่
และระบุสงั กัดของสัตว์แพทย์นนั ้ ด้วยในช่องหมายเหตุ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานยืนยันการขอยืมตัว
แนบไฟล์หลักฐานยืนยันการขอยืมตัว

แนบไฟล์ได้ 1 ไฟล์ หากมีหลายไฟล์ กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวด้วย
โปรแกรม zip และขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB)

1.4 จานวนผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานทีด่ าเนินการ
ตาแหน่ ง
จานวนผูใ้ ช้สตั ว์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมที่ คกส. ดาเนินการ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
2.1 การประชุมคณะกรรมการ
(  ) มีการประชุมคณะกรรมการ
( ) ไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการ
(หากเลือก “มีการประชุมคณะกรรมการ” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
การประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่
วันที่
1
30 ตุลาคม 2560
2
12 ธันวาคม 2560
3
6 มีนาคม 2561
4
2 เมษายน 2561

จานวน (คน)
20

ระบบขึ้นข้อมูลให้อตั โนมัติ

2.2 โครงการขอใช้หรือผลิตสัตว์ฯ
แสดงข้อมูลโครงการเก่า

#

เมือ่ กดปุ่ม แสดงข้อมูลโครงการเก่า ระบบจะดึงข้อมูลโครงการทัง้ หมดที ่
พิจารณาแล้วแต่แสดงเฉพาะโครงการทีอ่ ยูใ่ นสถานะการพิจารณา, อยูร่ ะหว่าง
การแก้ไข และสถานะการดาเนินการทีย่ งั ไม่เสร็จสิ้น ของการรายงานในรอบที ่
ผ่านมา เพือ่ ให้อพั เดทสถานนะการพิจารณาหากมีการเปลีย่ นแปลง

เลขที่
โครงการ

ชื่อ
โครงการ

สถานะการ
พิจารณา

สถานะการ
ดาเนินการ

1 NRCT-005

โครงการ
ทดสอบ

อยู่ระหว่าง
การแก้ไข

-

15 เม.ย.
60

15 เม.ย.
60

-

30 ก.ย.
60

2 NRCT-010

โครงการ
เก่า

อนุมตั ิ

อยู่ระหว่าง
การ
ดาเนินการ

15 เม.ย.
60

15 เม.ย.
60

1 พ.ค.60

1 ก.พ. 61

เมือ่ คลิก
1. เลขทีโ่ ครงการ
NRCT-010
2. ชื่อโครงการ
โครงการเก่า
3. เลขทีใ่ บอนุญาต
ของ PI U1-001232558
ดร.วิจยั ทดสอบ

วันที่เริ่ม วันอนุมัติ/ วันเริ่ม วันสิ้นสุด Import
พิจารณา ไม่อนุมัติ ดาเนินการ โครงการ ข้อมูล

ระบบจะ Import ข้อมูลดังนี้
4. แหล่งทีม่ าโครงการ
() ภายใน
( ) ภายนอก
5. บุคลากร
() ภายใน
( ) ภายนอก
6. ลักษณะงาน
() งานวิจยั
( ) งานทดสอบ
( ) งานผลิตชีววัตถุ
( ) งานสอน
( ) งานผลิตสัตว์
( ) อื่นๆ ระบุ.............
7. สถานทีด่ าเนินการเป็ น
[] ใช้สถานทีภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของ คกส.
[ ] ใช้สถานทีอ่ ่นื ทีม่ เี ลขทีจ่ ดแจ้ง
(ระบุเลขทีจ่ ดแจ้ง................)
[ ] ใช้สถานทีอ่ ่นื ไม่มเี ลขทีจ่ ดแจ้ง
(ระบุช่อื สถานที.่ ....................)

8. สถานะการพิจารณา
() อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ
( ) อยูร่ ะหว่างการแก้ไข
9. สถานะการดาเนินการ
( ) ยังไม่เริม่ โครงการ
[ ] ยังไม่ถงึ เวลาเริม่ โครงการ
[ ] รอทุน
[ ] ขออนุมตั ปิ รับแก้
[ ] คกส. สังให้
่ ยตุ โิ ครงการ
[ ] ยกเลิก
( ) อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
[ ] ปกติ
[ ] ขออนุมตั ปิ รับแก้
[ ] คกส. สังให้
่ ยตุ โิ ครงการ
[ ] ยกเลิก
() เสร็จสิน้
**อัพเดทสถานะการดาเนินการ

วันทีเ่ ริม่ พิจารณา
15 เมษายน 2560
วันทีพ่ จิ ารณาล่าสุด
.........................
(กรณีทม่ี กี าร
พิจารณาอีกครัง้ )

วันอนุมตั /ิ ไม่
อนุมตั ิ
15 เมษายน 2560
วันเริม่ ดาเนินการ
1 พฤษภาคม 2560

วันสิน้ สุดโครงการ
1 กุมภาพันธ์
2561

(  ) มีการพิจารณาโครงการ (

) ไม่มกี ารพิจารณาโครงการ

(หากเลือก “มีการพิจารณาโครงการ” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
โครงการขอใช้หรือผลิ ตสัตว์ # 1
1. เลขทีโ่ ครงการ
4. แหล่งทีม่ าโครงการ
NRCT-01
() ภายใน
2. ชื่อโครงการ
( ) ภายนอก
ทดสอบ
5. บุคลากร
() ภายใน
3. เลขทีใ่ บอนุญาต
( ) ภายนอก
ของ PI
6. ลักษณะงาน
() งานวิจยั
(เลขทีใ่ บอนุญาต
( ) งานทดสอบ
ใช้สตั ว์ฯ ของ
( ) งานผลิตชีววัตถุ
หัวหน้าโครงการ)
( ) งานสอน
U1-00123-2558
( ) งานผลิตสัตว์
ดร.วิจยั ทดสอบ
( ) อื่นๆ ระบุ.............
7. สถานทีด่ าเนินการเป็ น
(เมือ่ กรอกเลข U
[] ใช้สถานทีภ่ ายใต้การกากับ
ระบบจะขึน้ ชือ่ ให้
ดูแลของ คกส.
อัตโนมัต)ิ
[ ] ใช้สถานทีอ่ ่นื ทีม่ เี ลขทีจ่ ดแจ้ง
(ระบุเลขทีจ่ ดแจ้ง
..................)
[ ] ใช้สถานทีอ่ ่นื ไม่มเี ลขทีจ่ ด
แจ้ง
(ระบุช่อื สถานที.่ .................)

8. สถานะการพิจารณา
() อนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ
( ) อยูร่ ะหว่างการแก้ไข
ถ้าข้อ 8. เลือก อนุมตั ิ จะขึน้ ข้อ 9.
9. สถานะการดาเนินการ
( ) ยังไม่เริม่ โครงการ
[ ] ยังไม่ถงึ เวลาเริม่
โครงการ
[ ] รอทุน
[ ] ขออนุมตั ปิ รับแก้
[ ] คกส. สังให้
่ ยตุ ิ
โครงการ
[ ] ยกเลิก
() อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
[ ] ปกติ
[] ขออนุมตั ปิ รับแก้
[ ] คกส. สังให้
่ ยตุ ิ
โครงการ
[ ] ยกเลิก
( ) เสร็จสิน้

วันทีเ่ ริม่
พิจารณา
30 ตุลาคม 2560
วันอนุมตั /ิ ไม่
อนุมตั ิ
30 ตุลาคม 2560
วันเริม่
ดาเนินการ
15 พฤศจิกายน
2560
วันสิน้ สุด
โครงการ
15 พฤษภาคม
2561

ข้อมูลส่วนนี้จะปรากฎเมือ่ พิมพ์ PDF
2.2.1 มีโครงการใหม่จานวน ................. โครงการ
(1) เป็ นโครงการของบุคลากรภายในหน่วยงาน ............... โครงการ (เลขทีโ่ ครงการ ......)
(2) เป็ นโครงการของบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ............. โครงการ (เลขทีโ่ ครงการ ....)
2.2.2 โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ านวน ................... โครงการ จาแนกตามลักษณะงาน ดังนี้
(1) งานวิจยั จานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(2) งานทดสอบ จานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ ............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(3) งานผลิตชีววัตถุจานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(4) งานสอน จานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
2.2.3. โครงการทีไ่ ม่ได้รบั การอนุ มตั ิ จานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
2.2.4. โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการแก้ไข จานวน ............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขทีโ่ ครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
2.2.5 โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วแต่ยงั ไม่เริม่ ดาเนินการ จานวน .............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ............. ชื่อโครงการ................... วันสิน้ สุดโครงการ............
เลขทีโ่ ครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิน้ สุดโครงการ............
2.2.6. โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการในช่วง 6 เดือนนี้ จานวน .............. โครงการ
เลขทีโ่ ครงการ.............. ชื่อโครงการ...................
เลขทีโ่ ครงการ.............. ชื่อโครงการ...................
2.2.7. โครงการทีด่ าเนินการเสร็จสิน้ ในช่วง 6 เดือนนี้ จานวน ........... โครงการ ได้แก่
เลขทีโ่ ครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิน้ สุดโครงการ............
เลขทีโ่ ครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิน้ สุดโครงการ............

2.3 ข้อมูลการใช้สตั ว์ระหว่างช่วงเวลา ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
() มีการใช้สตั ว์
( ) ไม่มกี ารใช้สตั ว์

ระบบขึ้นข้อมูลให้อตั โนมัติ

(หากเลือก “มีการใช้สตั ว์” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
คาอธิ บาย การกรอกจานวนสัตว์ทีใ่ ช้
สมมติว่า โครงการนี้ได้นาสัตว์มาใช้จานวน 10 ตัว ในช่วงเวลารายงาน "เมษายน 2560 - กันยายน 2560" และ
สัตว์จานวน 10 ตัวนี้ ยังคงใช้ อยูใ่ นช่วงเวลารายงาน "ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561" ดังนัน้ ในการรายงานใน
ช่วงเวลารายงาน "ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561" ไม่ตอ้ งระบุจานวนสัตว์ 10 ตัว ทีท่ ่านได้เคยรายงานมาแล้ว
แต่ถา้ หากว่าในช่วงเวลารายงาน "ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561" มีการนาสัตว์มาใช้เพิม่ ขึ้นอีก ให้รายงาน
เฉพาะจ
านวนที
ใ่ ช้เพิม่ ขึ้นงเท่
เครื
อ่ งหมาย
** ระบบจะดึ
ข้อามูนัลน้ เกีย่ วกับสัตว์มาจากฐานข้อมูลของ สพสว. หากไม่มชี ่อื สัตว์ในฐานข้อมูล
ท่านสามารถเลือก อื่นๆ แล้ว ระบุขอ้ มูล เองได้
ข้อมูลสัตว์ที่ใช้ #1
1. เลขทีโ่ ครงการ
(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล
ข้อ 2.2)

5. ชื่อสามัญ (ไทย)
(มีให้เลือก)
** หนูเม้าส์
6. Scientific Name

*** NRCT-01
(มีให้เลือก)
2. ประเภทสัตว์
() สัตว์ทดลอง
** Mus musculus
( ) สัตว์เลีย้ ง
7. สายพันธุ์
( ) สัตว์จากธรรมชาติ () Outbred
3. กลุ่มของสัตว์
( ) Inbred
** หนู
(มีให้เลือก) ( ) Hybrid
4. Common Name
( ) Mutant
(English)
( ) Transgenic
** Mouse (มีให้เลือก) ( ) อื่นๆ ระบุ
...........
8. ชื่อสายพันธุ์
(มีให้เลือก)
() ** ICR

9. แหล่งทีม่ า
[ ] หน่วยงานผลิตเอง
[] ศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ
[ ] บริษทั หรือ
หน่วยงาน
ระบุช่อื ..............
[ ] จากธรรมชาติ
ระบุช่อื แหล่ง
............
[ ] ฟาร์มเลีย้ งสัตว์
ระบุช่อื ฟาร์ม
[ ] อื่นๆ ระบุ
................

10. ระบบการเลีย้ ง
( ) ตามธรรมชาติ
( ) Conventional
() SHC
( ) SPF
( ) Germ Free
( ) อื่นๆ ระบุ ..............
11. จานวนสัตว์ทใ่ี ช้
() สามารถระบุจานวน
[] ผู้ จานวน 10 ตัว 4
สัปดาห์
[] เมีย จานวน 10 ตัว 5
สัปดาห์
[ ] ไม่ระบุเพศ จานวน ......
ตัว
อายุ...... (วัน/สัปดาห์/
เดือน/ปี )

( ) ไม่สามารถระบุจานวน

2.4 การตีพมิ พ์ เผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์
() มีการตีพมิ พ์
เผยแพร่
( ) ไม่มกี ารตีพมิ พ์ เผยแพร่
(หากเลือก “มีการตีพมิ พ์ เผยแพร่” จะให้กรอกข้อมูลการเผยแพร่เพิม่ เติม)
ข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ # 1 *** กรณี เลือก วารสาร ***
1. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อวารสาร
Test Journal
(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล ข้อ 2.2)
*** NRCT-01
2. การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
() วารสาร
( ) งานประชุมวิชาการ
( ) เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ ระบุ ....................

4. Year / Vol. / Page
2559 / 1 / 10

5. ชื่อเรือ่ ง
Test NRCT
6. ชื่อผูเ้ ขียน
Test NRCT

ข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ # 2 *** กรณี เลือก งานประชุมวิ ชาการ ***
1. เลขทีโ่ ครงการ
3. ชื่อการประชุม
7. ชื่อเรือ่ ง
Test NRCT
Test NRCT
(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล ข้อ 2.2)
4. สถานทีก่ ารประชุม
8. รูปแบบการนาเสนอ
*** NRCT-02
() บรรยาย
2. การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ Test NRCT
5. ประเทศ
( ) โปสเตอร์
( ) วารสาร
ไทย
( ) อื่นๆ ระบุ .............................
() งานประชุมวิชาการ
6. วัน เดือน ปี
( ) เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
12 มิถุนายน 2561
( ) อื่นๆ ระบุ ....................
ข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ # 3 *** กรณี เลือก เผยแพร่ผ่านอิ นเทอร์เน็ ต***
1. เลขทีโ่ ครงการ
3. URL
http://www.labanimals.net/index.php/component/content/article/8(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล ข้อ 2.2)
onsra/287-award.html
*** NRCT-03
2. การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
( ) วารสาร
( ) งานประชุมวิชาการ
() เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
( ) อื่นๆ ระบุ ....................

2.5 การติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของโครงการ
() มีการติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของโครงการ
(*** หากเลือก “มีการเบีย่ งเบนไปจากข้อเสนอ
() มีการเบีย่ งเบนไปจากข้อเสนอโครงการ
โครงการ” จะขึ้นข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
( ) ไม่มกี ารเบีย่ งเบนข้อเสนอโครงการ
( ) ไม่มกี ารติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของโครงการ
( ) โครงการยังไม่เริม่
*** ข้อมูลการเบี่ยงเบนไปจากข้อเสนอโครงการ
1. เลขทีโ่ ครงการ
2. การดาเนินการของ
3. เหตุผลในการ
4. การปฏิบตั ขิ องหัวหน้า
คกส.
ดาเนินการ
โครงการ
(ดึงข้อมูลมาจาก
() ปรับแก้
ทดสอบ
() ปฏิบตั ติ าม
ข้อมูล ข้อ 2.2)
( ) ยุตโิ ครงการ
( ) ไม่ปฏิบตั ติ าม
( ) อื่นๆ ระบุ
() *** NRCT-02 .................
2.6 การผลิ ตสัตว์
() มีการผลิตสัตว์

( ) ไม่มกี ารผลิตสัตว์

(*** หากเลือก “มีการผลิตสัตว์” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
เครือ่ งหมาย ** ระบบจะดึงข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์มาจากฐานข้อมูลของ สพสว. หากไม่มชี ่อื สัตว์ในฐานข้อมูล
ท่านสามารถเลือก อื่นๆ แล้ว ระบุขอ้ มูล เองได้
ข้อมูลการผลิ ตสัตว์ #1
() ผลิตสัตว์เพื่อใช้เองในหน่วยงาน
( ) ผลิตสัตว์เพือ่ บริการ
1. เลขทีโ่ ครงการ
6. Scientific Name
(ดึงข้อมูลมาจาก
(มีให้เลือก)
ข้อมูล ข้อ 2.2)
** Rattus rattus
7. สายพันธุ์
*** NRCT-03
() Outbred
2. ประเภทสัตว์
( ) Inbred
() สัตว์ทดลอง
( ) Hybrid
( ) สัตว์เลีย้ ง
( ) Mutant
( ) สัตว์จากธรรมชาติ ( ) Transgenic
3. กลุ่มของสัตว์
( ) อื่นๆ ระบุ
** หนู (มีให้เลือก) ........

11. เริม่ ต้นการสืบสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2560
จานวนพ่อพันธุ์ 10
จานวนแม่พนั ธุ์ 20
12 การสืบสายพันธุ์
ณ ปั จจุบนั
สืบสายพันธุเ์ ป็ นรุ่นที่ 1
จานวนพ่อพันธุ์ 10
จานวนแม่พนั ธุ์ 20
13. วิธกี ารสืบสายพันธุ์
( ) Maximum Avoidance
Of Inbreeding

17. การทดสอบพันธุกรรม
( ) มี
() ไม่ม ี
18. การทดสอบสุขภาพ
() มี
( ) ไม่ม ี
19. จานวนสัตว์ทผ่ี ลิตจริง
..................................
20. จานวนสัตว์ทใ่ี ช้จริง
..................................
21. เลขทีโ่ ครงการทีน่ าไปใช้
..................................

4. Common Name
8. ชื่อสายพันธุ์
(English)
(มีให้เลือก)
(มีให้เลือก)
** Rat
5. ชื่อสามัญ (ไทย)
() ** SD
9. แหล่งทีม่ าของ
(มีให้เลือก)
พ่อแม่พนั ธุ์
** หนูแรท
-ชื่อสถานทีผ่ ลิต
ศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ -ประเทศ
ไทย
10. สิทธิบตั ร
( ) มี
() ไม่ม ี

ข้อมูลการผลิ ตสัตว์ #1
( ) ผลิตสัตว์เพือ่ ใช้เองในหน่วยงาน
() ผลิตสัตว์เพื่อบริการ
1. เลขทีโ่ ครงการ
6. Scientific Name
(ดึงข้อมูลมาจาก
ข้อมูล ข้อ 2.2)

(มีให้เลือก)

** Rattus rattus
*** NRCT-03
7. สายพันธุ์
2. ประเภทสัตว์
() Outbred
() สัตว์ทดลอง
( ) Inbred
( ) สัตว์เลีย้ ง
( ) Hybrid
( ) สัตว์จากธรรมชาติ ( ) Mutant
3. กลุ่มของสัตว์
( ) Transgenic
** หนู (มีให้เลือก) ( ) อื่นๆ ระบุ
4. Common Name
........
(English) (มีให้เลือก) 8. ชื่อสายพันธุ์
** Rat
(มีให้เลือก)
5. ชื่อสามัญ (ไทย)
** หนูแรท (มีให้เลือก) () ** SD

( ) Rotation Mating
() Single Line Mating
( ) Multiple Line Mating
( ) อื่นๆ ระบุ ....................
14. วิธกี ารเพาะขยายพันธุ์
( ) Pyramidal Production
() Traffic Light Production
( ) อื่นๆ ระบุ .....................
15. อัตราการผลิต (ตัว/สัปดาห์
, ตัว/เดือน)
16. ระบบการเลีย้ ง
( ) ตามธรรมชาติ
( ) Conventional
() SHC
( ) SPF
( ) Germ Free
( ) อื่นๆ ระบุ ..............

11. เริม่ ต้นการสืบสายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2560
จานวนพ่อพันธุ์ 10
จานวนแม่พนั ธุ์ 20
12 การสืบสายพันธุ์
ณ ปั จจุบนั
สืบสายพันธุเ์ ป็ นรุ่นที่ 1
จานวนพ่อพันธุ์ 10
จานวนแม่พนั ธุ์ 20
13. วิธกี ารสืบสายพันธุ์
( ) Maximum Avoidance
Of Inbreeding
( ) Rotation Mating
() Single Line Mating
( ) Multiple Line Mating
( ) อื่นๆ ระบุ ....................

17. การทดสอบพันธุกรรม
( ) มี
() ไม่ม ี
18. การทดสอบสุขภาพ
() มี
( ) ไม่ม ี
19. อัตราการผลิตบริการ
..................................
20. จานวนสัตว์ทผ่ี ลิตจริง
..................................
21. จานวนสัตว์ทบ่ี ริการ
..................................
22. ปี ทเ่ี ริม่ บริการ
..................................
23. หน่วยงานทีข่ อรับบริการ
..................................

9. แหล่งทีม่ าของ
พ่อแม่พนั ธุ์
-ชื่อสถานทีผ่ ลิต
ศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ
-ประเทศ ไทย
10. สิทธิบตั ร
( ) มี
() ไม่ม ี

14. วิธกี ารเพาะขยายพันธุ์
( ) Pyramidal Production
() Traffic Light Production
( ) อื่นๆ ระบุ .....................
15. อัตราการผลิต (ตัว/สัปดาห์,
ตัว/เดือน) ...............................
16. ระบบการเลีย้ ง
( ) ตามธรรมชาติ
( ) Conventional
() SHC
( ) SPF
( ) Germ Free
( ) อื่นๆ ระบุ ..............

2.7 รายงานโครงการดาเนินการ ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัตสิ ตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
() มีโครงการตามมาตรา 31 ( ) ไม่มโี ครงการตามามาตรา 31
(หากเลือก “มีโครงการตามมาตรา 31” จะให้กรอกข้อมูลโครงการตามมาตรา 31 เพิม่ เติม)
ข้อมูลโครงการตามมาตรา 31
1. เลขทีโ่ ครงการ
3. การดาเนินการตามมาตรา 4. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(ดึงข้อมูลมาจาก 31 ดังต่อไปนี้
[] การพัฒนาสายพันธุ์
(มาตรา 31)
ข้อมูล ข้อ 2.2)
Mus musculus
.
(ระบุ วัตถุประสงค์)
*** NRCT-01
(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล
การศึกษาเซลล์ตน้ กาเนิด
2. เลขทีใ่ บแจ้ง
ข้อ 2.2)
D-2560/00010
[ ] การสืบสายพันธุ์
[ ] การเพาะขยายพันธุ์
[ ] การศึกษาเซลล์ตน้ กาเนิด
Mus musculus
.
ระบุ
ท้อง
.
(ดึงข้อมูลมาจากข้อมูล
[ ] การดัดแปลงพันธุกรรม
[ ] การโคลนนิ่ง
ข้อ 2.2)

5. สถานะภาพของ
โครงการ
(มาตรา 31)
[ ] รอการดาเนินการ
[] เริม่ ดาเนินการแล้ว
เมือ่
ระบุ..31 ตุลาคม 2560
[ ] สรุปความก้าวหน้า
การดาเนินงาน ระบุ ...
[ ] ปิ ดโครงการเมือ่
ระบุ…

2.8.1 การนาสัตว์เข้าประเทศ
() มีการนาเข้าประเทศ

( ) ไม่มกี ารนาเข้าประเทศ

(หากเลือก “มีการนาเข้าประเทศ” จะให้กรอกข้อมูลการนาสัตว์เข้าประเทศ เพิม่ เติม)
เครือ่ งหมาย ** ระบบจะดึงข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์มาจากฐานข้อมูลของ สพสว. หากไม่มชี ่อื สัตว์ในฐานข้อมูล
ท่านสามารถเลือก อื่นๆ แล้ว ระบุขอ้ มูล เองได้
ข้อมูลการนาสัตว์เข้าประเทศ #1
1. เลขทีใ่ บรับแจ้ง
5. ชื่อสามัญ (ไทย)
9. วันทีน่ าเข้า
การดาเนินการนาเข้า ** หนูตะเภา (มีให้เลือก) 30 พฤศจิกายน 2560
I -2560/00045
6. Scientific Name
10. ผูด้ าเนินการนาเข้า
2. ประเภทสัตว์
** Carvia porcellus
สพสว.วช.
() สัตว์ทดลอง
7. สายพันธุ์ (มีให้เลือก) 11. นาไปใช้ในโครงการ
( ) สัตว์เลีย้ ง
() Outbred
เลขที่ NRCT-02
( ) สัตว์จาก
( ) Inbred
ธรรมชาติ
( ) Hybrid
3. กลุ่มของสัตว์
( ) Mutant
** หนู (มีให้เลือก) ( ) Transgenic
4. Common Name ( ) อื่นๆ ระบุ ........
(มีให้เลือก)
(English)
8. ชื่อสายพันธุ์
** Guinea pig
** Dunkin-Hartley

12. แหล่งทีม่ า
ชื่อแหล่งทีม่ า TEST
ประเทศ จีน
13. จานวนสัตว์ทน่ี าเข้า
[ ] ผู้ จานวน ... ตัว
[] เมีย จานวน 200 ตัว
[ ] ไม่ระบุเพศ
จานวน ... ตัว

2.8.2 การนาสัตว์สง่ ออกต่างประเทศ
() มีการส่งออกต่างประเทศ ( ) ไม่มกี ารส่งออกต่างประเทศ
(หากเลือก “มีการส่งออกต่างประเทศ” จะให้กรอกข้อมูลการนาสัตว์ส่งออก เพิม่ เติม)
เครือ่ งหมาย ** ระบบจะดึงข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์มาจากฐานข้อมูลของ สพสว. หากไม่มชี ่อื สัตว์ในฐานข้อมูล
ท่านสามารถเลือก อื่นๆ แล้ว ระบุขอ้ มูล เองได้
ข้อมูลการนาสัตว์ส่งออกต่างประเทศ #1
1. เลขทีใ่ บรับแจ้ง
5. ชื่อสามัญ (ไทย)
การดาเนินการส่งออก ** หนูแรท (มีให้เลือก)
E -2560/00012
6. Scientific Name
2. ประเภทสัตว์
(มีให้เลือก)
() สัตว์ทดลอง
** Rattus rattus
( ) สัตว์เลีย้ ง
( ) สัตว์จากธรรมชาติ 7. สายพันธุ์

9. วันทีส่ ่งออก
30 พฤศจิกายน 2560
10. ผูด้ าเนินการส่งออก
สพสว.วช.
11. วัตถุประสงค์การ
ส่งออก
() ขาย

12. สถานทีป่ ลายทาง
ชื่อสถานทีป่ ลายทาง TEST
ประเทศ มาเลเซีย
13. จานวนสัตว์ทส่ี ่งออก
[] ผู้ จานวน 10 ตัว
[] เมีย จานวน 10 ตัว
[ ] ไม่ระบุเพศ

3. กลุ่มของสัตว์
(มีให้เลือก)
** หนู
4. Common Name
(English)
** Rat
(มีให้เลือก)

() Outbred
( ) ทดสอบพันธุกรรม
( ) Inbred
( ) ทดสอบสุขภาพ
( ) Hybrid
( ) อื่นๆ ระบุ ..........
( ) Mutant
( ) Transgenic
( ) อื่นๆ ระบุ ........
8. ชื่อสายพันธุ์
** Wistar
(มีให้เลือก)

จานวน ... ตัว

2.8.2 การนาสัตว์ผ่านประเทศ
() มีการนาผ่านประเทศ
( ) ไม่มกี ารนาผ่านประเทศ
(หากเลือก “มีการนาผ่านประเทศ” จะให้กรอกข้อมูลการนาสัตว์ส่งออก เพิม่ เติม)
เครือ่ งหมาย ** ระบบจะดึงข้อมูลเกีย่ วกับสัตว์มาจากฐานข้อมูลของ สพสว. หากไม่มชี ่อื สัตว์ในฐานข้อมูล
ท่านสามารถเลือก อื่นๆ แล้ว ระบุขอ้ มูล เองได้
ข้อมูลการนาสัตว์ผา่ นประเทศ #1
1. เลขทีใ่ บรับแจ้ง
5. ชื่อสามัญ (ไทย)
การดาเนินการ
(มีให้เลือก)
ส่งออก
O-2560/00004
** ลิงแสม
2. ประเภทสัตว์
6. Scientific Name
( ) สัตว์ทดลอง
(มีให้เลือก)
(✓) สัตว์เลีย้ ง
** Macaca fascicularis
( ) สัตว์จาก
7. สายพันธุ์
ธรรมชาติ
() Outbred
3. กลุ่มของสัตว์
( ) Inbred
(มีให้เลือก)
( ) Hybrid
( ) Mutant
** ลิง
4. Common Name ( ) Transgenic
8. ชื่อสายพันธุ์
(English)
(มีให้เลือก)
** Cynomolgus
monkey

9. วันทีน่ าเข้าประเทศ
1 ธันวาคม 2560
10. วันทีส่ ่งออกจาก
ประเทศ
2 ธันวาคม 2560
11. ผูด้ าเนินการขนส่ง
TEST Express

12. แหล่งทีม่ า
ชื่อแหล่งทีม่ า ศูนย์
อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์มาเลเซีย
ประเทศ มาเลเซีย
13. สถานทีป่ ลายทาง
ชื่อสถานทีป่ ลายทาง
ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ลาว
ประเทศ ลาว
14. จานวนสัตว์ทส่ี ่งออก
[] ผู้ จานวน 2 ตัว
[] เมีย จานวน 2 ตัว
[ ] ไม่ระบุเพศ
จานวน ... ตัว

2.9 การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม การสัมมนา เป็ นต้น
() มีการพัฒนาบุคลากร
( ) ไม่มกี ารพัฒนาบุคลากร
(*** หากเลือก “มีการพัฒนาบุคลากร” จะขึ้นข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
การพัฒนาบุคลากร #1
1. วันทีจ่ ดั กิจกรรม
30 ตุลาคม 2560

2. ประเภทกิจกรรม
อบรม
2. จัดโดย
สพสว.วช.

การพัฒนาบุคลากร #2
2. วันทีจ่ ดั กิจกรรม
18 ธันวาคม 2560

2. ประเภทกิจกรรม
สัมมนา
3. จัดโดย
สพสว.วช.

4. หัวข้อ
ผูข้ อรับใบอนุญาตใช้สตั ว์ฯ

5. ประเภทบุคลากร
ผูเ้ ข้าร่วม
พนักงานเลีย้ งสัตว์
6. จานวนบุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
10

4. หัวข้อ
5. ประเภทบุคลากร
การเตรียมการขอรับการตรวจ ผูเ้ ข้าร่วม
ประเมิน มคกส.
เจ้าหน้าที่ คกส.
6. จานวนบุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
10

2.10 การดาเนินการเกีย่ วกับแผนพัฒนางานเลีย้ งและใช้สตั ว์ของสถานทีด่ าเนินการ
() จัดทาแผนพัฒนา ( ) ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั
( ) ไม่มแี ผนพัฒนา
(*** หากเลือก “จัดทาแผนพัฒนา” หรือ “ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั ” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
แผนพัฒนา
( ) แผน 1 ปี
() แผน 5 ปี
* แนบไฟล์ได้ 1 ไฟล์ หากมีหลายไฟล์ กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม zip
( ) แผน 10 ปี
และขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB)
( ) อื่นๆ ระบุ .......
แนบไฟล์แผนพัฒนา
2.11 การดาเนินการเกีย่ วกับงบประมาณประจาปี
() มีการเสนอขอตัง้ งบประมาณ
งบประมาณประจาปี 2561
จานวนเงินทีเ่ สนอขอ 10,000,000
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั 8,000,000
( ) ไม่มกี ารเสนอขอตัง้ งบประมาณ
งบประมาณประจาปี ….……….
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั ………………

2.12.1 การเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ และระบบทีใ่ ช้ในการเลีย้ งสัตว์
() มีการเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์การเปลีย่ นแปลง ไม่มปี ้ าย ฉลาก บ่งชีภ้ าษาไทย
รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง จัดทาป้ ายแล้วนาไปใช้งาน
( ) ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
* แนบไฟล์ได้ 1 ไฟล์ หากมีหลายไฟล์ กรุณารวมเป็นไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม zip
และขนาดไฟล์แนบสูงสุดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ (MB)
แนบไฟล์เอกสารการเปลีย่ นแปลง
2.12.2 ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งและใช้สตั ว์
() มีปัญหา ( ) ไม่มปี ั ญหา
(*** หากเลือก “มีปัญหา” จะขึน้ ข้อมูลให้กรอกเพิม่ เติม)
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สตั ว์ #1
1. ประเด็นปัญหา
2. รายละเอียดปัญหา
1. ขาดงบประมาณใน
(มีหวั ข้อให้เลือกประเด็นปั ญหา)
การซ่อมแซมระบบ
การจัดการสถานที่และอุปกรณ์ ควบคุมสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสภาพแวดล้อม ในห้องเลีย้ งสัตว์
- การป้ องกันการแพร่กระจาย
ของเชือ้ โรค
- การป้ องกันการติดเชือ้
- ระบบสนับสนุ นในการเลีย้ ง
สัตว์และการบารุงรักษา
- การเลีย้ งสัตว์เป็ นระบบ
- การกาจัดซากสัตว์ สิง่ ปฏิกูล
เชือ้ โรค สารพิษ และมลพิษ
- อื่นๆ
สัตว์
- คุณภาพพันธุกรรม
- คุณภาพสุขภาพสัตว์
- แหล่งทีม่ าของสัตว์
- การขนส่งสัตว์
- การนาเข้าสัตว์
- สัตว์มจี านวนไม่เพียงพอ
- ขาดแคลน
- ไม่มกี ารผลิต

3. การดาเนิ นการเพื่อ
แก้ไข
1. มีการขอตัง้
งบประมาณ ในแผน
งบประมาณ 5 ปี
2. มีการขอใช้งบไทย
เข้มแข็ง (57 ล้าน)
สาหรับใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมส่วนทีช่ ารุด
เสียหายจากอาการหมด
สภาพการใช้งาน

4. แผนพัฒนา
1. จัดทาแผน
ปรับปรุงอาคาร 1-5
เสนอเป็ นโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
จากสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 25622564

- อื่นๆ
การใช้สตั ว์
- การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
การจัดทา SOPs
- SOP เกีย่ วกับการป้ องกัน
การติดเชือ้
 SOP เกีย
่ วกับการป้ องกัน
การแพร่กระจายของเชือ้ โรค
สารพิษ มลพิษ
- SOP เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการสานักงาน
- SOP เกีย่ วกับ คกส.
- SOP เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องบุคลากร
- SOP อื่นๆ
บุคลากร
- อาชีวอนามัย
- การทาหน้าทีข่ องบุคลากร
- อื่นๆ ระบุ....................
การกากับดูแลการดาเนินการต่อ
สัตว์
การจัดทาแผนพัฒนาและแผน
งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินการ
อื่นๆ ระบุ ....................

