






หน้า ๑ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) นี้ เป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศต่อไป 

๑.  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้เป็นหลักในการด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง    
     และใช้สัตว์ของสถาบันสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการให้การรับรองมาตรฐาน ให้แก่คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ของสถาบัน ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองจาก คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

 
 

สถาบัน หมายถึง  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ 

ส านักงาน หมายถึง สถานที่ ที่ใช้เป็นห้องท างานและท่ีเก็บเอกสาร (ใน มคกส. ๑-๕) 

ผู้บริหารสถาบัน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในทีมผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานนั้น 

 
 

 หากสถาบันต้องการมีคณะกรรมการหลายระดับ (มหาวิทยาลัย /กรม คณะ /กอง) หรือหลายชุด แต่ละชุดต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ก าหนดไว้นี้ 

 คกส. สามารถจัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ โดยก าหนดไว้ใน SOP 
 กรรมการจากภายนอก อาจตั้งได้มากกว่า ๑ คน โดยควรหาผู้ที่จะมาทดแทนกันได้  และอาจตั้งกรรมการสมทบ

ไว้เพ่ือทดแทน ในกรณีที่ กรรมการ ในด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถมาประชุมได้ ก็สามารถจัดประชุม ได้ตามเวลาที่
ก าหนด โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถาบันนั้นๆ และ SOP การท างานของคณะกรรมการ ที่ก าหนดไว้  
(มคกส. ๒-๑.๑, มคกส. ๒-๑.๕) 

 ในกรณีที่ ไม่ใช่ สถาบันที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง และไม่อาจก าหนดให้มีต าแหน่งสัตวแพทย์ได้ อาจจัดให้มี นัก
สัตวศาสตร์  สัตวบาล หรือ  นักวิชาการประมง  ซึ่งมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง  (Laboratory Animal 
Science) แทนต าแหน่งสัตวแพทย์ได้ (ใน มคกส. ๒-๑.๑) 

คกส. หมายถึง คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน      
มคกส.  หมายถึง มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน

มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

วัตถุประสงค์
ของ มคกส. 

ค าจ ากัดความ  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

ค าย่อส าคัญ 



หน้า ๒ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สถาบันต้องจัดการให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการจัดการ การเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นระบบ มีการใช้สัตว์
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ นโยบาย กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดทั้งระดับสถาบันและประเทศ 

มาตรฐาน คกส. รายละเอียด 

มคกส. ๑  

 

สถาบันต้องการจัดการให้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีการจัดการการเลี้ยงสัตว์ที่เป็น
ระบบ มีการใช้สัตว์สอดคล้องกับจรรยาบรรณ นโยบาย กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดทั้งระดับสถาบันและประเทศ 

มคกส.๑-๑ สถาบันต้องก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบประกาศ และวิธีปฏิบัติ 

สถาบันต้องก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ มาตรฐาน แผน และนโยบายของประเทศ เพ่ือการปกป้องคุ้มครองให้สัตว์ท่ีใช้ในงาน
ทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ และสัตว์ต้องไม่ได้รับความเจ็บปวด
ทรมาน โดยไม่จ าเป็น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เลี้ยง ผู้ใช้สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

มคกส. ๑-๒ สถาบันต้องประกาศและเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 

สถาบันต้องประกาศและเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ให้ผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และ 
คกส. ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ 

มคกส. ๑-๓ สถาบันต้องประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) 

สถาบันต้องประกาศแต่งตั้ง  คกส . ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลและพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของ

สถาบันให้ได้มาตรฐาน โดย ให้ คกส . มีอิสระในการด าเนินงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตามที่สถาบัน
ก าหนด 

มคกส. ๑-๔ สถาบันต้องก าหนดให้ คกส. มีสถานภาพ ที่ชัดเจนในองค์กร  

สถาบันต้องก าหนดให้ คกส. มีสถานภาพ ที่ชัดเจนในองค์กร โดยปรากฏอย่างชัดเจนอยู่ใน แผนภูมิการจัด

องค์กรของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับสถาบันหรือส่วนอ่ืนๆ ของสถาบัน 

มคกส. ๑-๕ 

 

สถาบันต้องจัดให้มีส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

         สถาบันต้องจัดให้มีส านักงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร (หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน ) 
เพื่อให้ คกส. สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

มคกส. ๑-๖ สถาบันต้องจัดการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 

สถาบันต้องจัดการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ

 มาตรฐาน   มคกส. ๑  

สถาบัน 

สถาบัน ( Institution) 



หน้า ๓ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. รายละเอียด 

ช านาญในการพัฒนาคุณภาพงานในความรับผดิชอบ ให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

มคกส. ๑-๗ สถาบันต้องจัดการให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของสถาบันสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

สถาบันต้องจัดการให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ฯของสถาบันสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศและหลักการสากล รวมถึงกรณีที่ท าร่วมกับ
สถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

มคกส. ๑-๘ สถาบันต้องสนับสนุนการด าเนินงานของ คกส. ในทุกรูปแบบ 

สถาบันต้องสนับสนุนการด าเนินงานของ คกส . ในทุกรูปแบบ เช่น ก าหนดให้เป็นภาระงานของกรรมการ 
ก าหนดค่าตอบแทนการด าเนินงาน ก าหนดค่าตอบแทนการประชุม/หรือเบี้ยประชุม และประกาศให้ชัดเจน เป็นต้น 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน , คกส .  
(Institutional Animal Care and Use Committee, IACUC) 

มาตรฐาน มคกส. รายละเอียด 

มคกส. ๒-๑    โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ี  

มคกส.๒-๑.๑         คกส. ควรมีองค์ประกอบของกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๗ คน  โดยมีผู้บริหารสถาบัน เป็นประธาน หัวหน้าหน่วย
สัตว์ทดลองเป็นกร รมการและเลขานุการ กรรมการประกอบด้วย สัตวแพทย์ช านาญการประจ าหน่วยสัตว์ทดลอง 
(attending veterinarian) นักวิจัยที่ เคยมีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง (อย่างน้อย ๒ คน) ผู้แทนองค์กร
อิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ (nonscientific discipline) และผู้ทรงคุ ณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญอื่น เช่น   
นักสถิติ นักกฎหมาย บรรณารักษ์ เป็นต้น กรรมการคนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า ๑ ข้อ  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการไม่
น้อยกว่า ๑ คนมาจากภายนอกสถาบัน 

มคกส. ๒-๑.๒         คกส. ต้องได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ  และมีการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

มคกส. ๒-๑.๓         คกส .ต้องลงนามข้อตกลงกับสถาบัน เรื่องการเก็บรักษาความลับ (Confidentiality agreement) ของ
โครงการ กรรมการตอ้งเปิดเผยต่อ  คกส. เมื่อมีกรณีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of interest declaration) และ
ต้องมีกระบวนการจัดการเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน (Management of conflict of interest) ของ กรรมการ  

มาตรฐาน มคกส. ๒    



หน้า ๔ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน มคกส. รายละเอียด 

มคกส. ๒-๑.๔ คกส. ต้องก ากับดูแล  จัดระบบการบริหารงานส านักงาน งานบุคคล งานงบประมาณ และงานวิชาการ และ
มีการจัดท าแผนพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

มคกส. ๒–๑.๕         องค์ประชุมของ คกส . ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ท้ังนี้ต้องมีประธานกรรมการ 
กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และกรรมการผู้ที่ไม่สังกัดสถาบันนั้นอยู่ในองค์ประชุมด้วยทุกครั้ง 

มคกส. ๒–๑.๖  คกส. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ าปี 

๒. เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปีต่อผู้บริหาร 

๓. พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ 

๔. ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว์ 

๕. พัฒนาบุคลากร 

๖. เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

๗. จัดท า SOPs การปฏิบัติหน้าที่ของ คกส .  SOPs การเลี้ยงและใช้สัตว์ของ สถาบัน แนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ของผู้ใช้สัตว์ในการเสนอโครงการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 

๘. จัดท ารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ ฯ ของสถาบันเป็นประจ าทุกปี  เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ รายงานต่อ
คณะกรรมการแห่งชาติฯ และเผยแพร่ 

มคกส. ๒-๒ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อก าหนดเฉพาะของประเทศ และหลักสากล 

มคกส. ๒-๒.๑         คกส. ต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (Standard operating procedures, 
SOP) ที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
สภาวิจัยแห่งชาติ และหลัก 3Rs ตามที่สถาบันประกาศก าหนด 

มคกส. ๒-๒.๒ คกส. ต้องศึกษาและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ พระราชบัญญัติป้องกันการทรมานสัตว์ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการด าเนินการสู่สภา
นิติบัญญัติ) รวมทั้งกฎหมาย แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    

มคกส. ๒-๓    การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) 

มคกส. ๒-๓.๑         คกส. ต้องก าหนดและประกาศ วิธีการจัดการเกี่ยวกับการยื่นเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (management of 
submitted protocol) ขั้นตอน และตารางเวลาการพิจารณา การก าหนดวันประชุม และการก าหนดวันแจ้งผล   

 



หน้า ๕ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน มคกส. รายละเอียด 

มคกส. ๒-๓.๒         คกส . ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาข้ อเสนอโครงการที่ผู้ใช้สัตว์ยื่นเสนอ ท้ังการยื่นข้อเสนอ
โครงการครั้งแรก  การยื่นข้อเสนอโครงการที่ปรับปรุงหรือแก้ไข รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา โครงการที่เข้าตาม
แบบเร่งด่วน   

มคกส. ๒-๔   การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน 

มคกส. ๒-๔.๑ คกส. ต้องจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งก่อนการประชุม ระหว่าง
ประชุม หลังประชุม ตาม SOP ที ่คกส. ก าหนดไว้ พร้อมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบไว้ใหชั้ดเจนทุกขั้นตอน  

มคกส. ๒-๔.๒ คกส. ต้องก าหนดประเด็นท่ีจะน าเข้าเป็นวาร ะของการประชุมคณะกรรมการฯ ไว้ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 
ในการประชุมทุกครั้ง 

มคกส. ๒-๔.๓   การประชุม คกส. ทุกวาระ ประธานต้องสรุปมติ หรือความเห็นของการประชุมให้ชัดเจนทุกครั้ง 

มคกส. ๒-๔.๔ ในการประชุม คกส . ให้ประธานกรรมการฯ ด าเนินการประชุมเรียงล าดับตามวาระการประชุม  ส าหรับใน
วาระพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ใช้สัตว์ กรรมการ ผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจะน าเสนอสรุป เปิดอภิปราย เมื่อ
คณะกรรมการฯ ลงมติ ผลการพิจารณาให้ถือฉันทามติ (consensus) ซึ่งก าหนดไว้ ๔ แบบ ได้แก่ รับรองโดยไม่มีการ
แก้ไข (approval) รับรองหลังแก้ไข (approve after modification) แก้ไขแล้วส่งมาให้พิจารณาใหม่ 
(resubmission) และไม่ให้การรับรอง (rejection) โดยต้องระบุเหตุผลการพิจารณาให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
ยื่นอุทธรณ์ได้ 

มคกส. ๒-๔.๕ ในการประชุม คกส . เลขานุการคณะกรรมการฯ ต้องท ารายงานการประชุม โดยบันทึกการอภิปร าย มติที่
ประชุม ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะของกรรมการ รวมทั้งความเห็นของเสียงส่วนน้อย  และส่งให้กรรมการ ที่เข้า
ประชุมรับรองรายงานการประชุม กรณีที่ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหรือไม่ให้การรับรองต้องระบุเหตุผลไว้ในรายงานให้
ชัดเจน 

มคกส. ๒ -๕ การติดตามก ากับดูแลโครงการที่ ใช้สัตว์ที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว (Monitoring of Approved 
Protocols)   

มคกส. ๒-๕.๑ คกส . ต้องพิจารณาทบทวนส่วนแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (amendment) เพื่อให้ความเห็นชอบ 
กรณีที่คณะกรรมการไม่ให้ความเห็นชอบ หรือให้แก้ไข ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน 

มคกส. ๒-๕.๒   คกส. ต้องพิจารณาทบทวนรายงานความก้าวหน้า (continuing/progress report) ของการด าเนินการ
โครงการที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอ (ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนด ) หากพบว่ามีสิ่งใดท่ีไม่เป็นไปตามที่น าเสนอไว้ ให้
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

 



หน้า ๖ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน มคกส. รายละเอียด 

มคกส. ๒-๕.๓ คกส. ต้องพิจารณาตรวจสอบรายงาน ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอรายงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (final report) หรือ
ผู้ใช้สัตว์ขอยุติโครงการก่อนก าหนด (ตามแบบฟอร์มรายงานที่ก าหนด) และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

มคกส. ๒-๕.๔    คกส . ต้องก าหนดวิธีการและขั้นตอนการรั บเรื่องร้องเรียน วิธีพิจารณา เรื่องร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตาม 
(non-compliance) จรรยาบรรณฯ และหลัก 3Rs การปฏิบัติฝ่าฝืน หรือเบี่ยงเบน ไปจากโครงการที่ได้รับการ
รับรองแล้ว (violation / deviation) 

มคกส. ๒-๕.๕     คกส . ต้องตอบสนองการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาบรรณฯ โดยตั้งคณะท างานพิจารณาข้อ
ร้องเรียนและตรวจสอบหาความจริง ตามวิธีการตรวจสอบหาความจริง ข้ันตอนการพิจารณาและการด าเนินการ 
และบทลงโทษท่ีก าหนดไว้  

มคกส. ๒-๖   การสื่อสารและการจัดการเอกสาร (communication & Archives) 

มคกส. ๒-๖.๑    คกส. ต้องจัดท าฐานข้อมูล electronic การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ท่ีเป็น
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มคกส. ๒-๖.๒    ฝ่ายเลขานุการ คกส. ต้องแจ้งผลการพิจารณาโครงการให้หวัหน้าโครงการวิจัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทันททีี่คณะกรรมการฯ มีมต ิโดย ต้องก าหนดไว้ใน SOP  

มคกส. ๒–๖.๓   สถาบันต้องจัดให้มีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของ คกส ให้เพียงพอ และเหมาะสม คกส. ต้องมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารโครงการที่ใช้สัตว์ทุกโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ให้เป็นระเบียบ สามารถน ากลับมาตรวจสอบได้ 
(retrieve) โดยต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลส ารองไว้ในท่ีที่ปลอดภัย  และต้องจ ากัดการเข้าถึงของผู้ไม่ได้รับอนุญาต  

มคกส. ๒–๖.๔   คกส. ต้องแยกเอกสารโครงการที่ปิดแล้ว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ (archives) ไว้ในท่ีที่ปลอดภัย เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีหลังสิ้นสุดโครงการ จึงท าลายเอกสาร ตาม SOP ที่ก าหนด  

มคกส. ๒–๖.๕   คกส. ต้องจัดระบบการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านธุรการของ  คกส. และส านักงานฯ ให้
ชัดเจน 

มคกส. ๒-๗   การตรวจสอบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิ ทยาศาสตร์ (Monitoring / Oversight of the Animal 
Care and Use) 

มคกส. ๒–๗.๑   คกส. ต้องสนับสนุนและด าเนินการให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้
ได้ตามมาตรฐาน ให้สัตว์ได้มีความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ 

มคกส. ๒–๗.๒   คกส. ต้องก าหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบสถานท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้หัวหน้า
หน่วยสัตว์ทดลอง ด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ และจัดท ารายงานให้ คกส. ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 



หน้า ๗ จาก ๗  
จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน มคกส. รายละเอียด 

มคกส. ๒–๗.๓ คกส. ต้องก าหนดแผนการตรวจเยี่ยมสถานท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่
หัวหน้าหน่วยน าเสนอรายงานการพบปัญหา หรือข้อบกพร่อง คกส. อาจมอบหมายให้กรรมการไม่น้อยกว่า  ๓ คน 
เข้าเยี่ยมตรวจสอบสถานท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์ ฯ และเสนอรายงานพร้อมแผนการแก้ไขและก าหนดระยะเวลาแก้ไข 
เพื่อให ้คกส. พิจารณาลงมติและเสนอสถาบันด าเนินการ 

มคกส. ๒-๘   การจัดท าแผนพัฒนา งบประมาณประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

มคกส. ๒–๘.๑   คกส. ต้องจัดท าแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานให้ได้ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ และจัดท าค าของบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ฯ เสนอต่อผู้บริหารของสถาบันเพื่อด าเนินการ 

มคกส. ๒–๘.๒   คกส. ต้องท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อสถาบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

มคกส. ๒–๘.๓   คกส. ต้องท าการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์สถานภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนางานอย่างยั่งยืน  และจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ ต่อไป 

 
 

 



                          เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)  

  

หน้า ๑ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

                       เครื่องมือ นี้ใช้ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ภายในกรอบมาตรฐานคุณภาพที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (สลช .) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชา ติ (วช.) ก าหนดไว้ให้
สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์ของสถาบัน  จะใช้แบบฟอร์มนี้ ในการตรวจประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากสลช.วช.  

ผู้ใช้เครื่องมือนี้ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ของสถาบันควร มีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันนั้นๆ 
และสามารถตอบค าถาม หรือให้ข้อมูลการปฏิบัติและเอกสารยืนยันหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้  

ชื่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.):   

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

สถานที่ติดต่อ ของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทร........................................................... โทรสาร ..................................................................................... 
Email: …………………………………………………. Website ………………………………………………………………….. 

ชื่อผู้ประสานงาน: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทร........................................................... โทรสาร ..................................................................................... 
Email: …………………………………………………. 
 



                          เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)  

  

หน้า ๒ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

ปีที่สถาบันเริ่มมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เป็นครั้งแรก ปี พ.ศ. ................. 
วันเดือนปีที่แต่งต้ัง คกส. ชุดปัจจุบัน วัน /เดือน/ พ.ศ. ............................... 
วาระการด ารงต าแหน่งของ คกส. ชุดปัจจุบัน ปี พ.ศ. ................- พ.ศ. ................: 
ความถี่การจัดประชุม : ...............ครั้ง / เดือน 
จ านวนโครงการที่ใช้สัตว์ที่ คกส.ได้พิจารณาในช่วงเวลา ๓ ปี: ....................... โครงการ 

รายนามคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  

องค์ประกอบคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง สาขาท่ีเชี่ยวชาญ 
เพศ 
ช/ญ 

สังกัด
สถาบัน 

ไม่สังกัด 
สถาบัน 

1  ประธาน     
2  รองประธาน     

3 
 กรรมการ 

เลขานุการ 
    

4  กรรมการ     
5  กรรมการ     
6  กรรมการ     
7  กรรมการ     
8  กรรมการ     
9  กรรมการ     
10  กรรมการ     

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา
ท างาน (ปี) 

เพศ 
ช/ญ 

หน่วยงานสังกัด 

ส านักงาน อื่นๆ (ระบุ) 

1  หัวหน้า     
2  สัตวแพทย์     
3  ธุรการ     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๓ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๑ สถาบัน  

มคกส. ๑-๑ สถาบันต้องก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และวิธีปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ มาตรฐาน แผน และนโยบายของประเทศ 

มคกส. ๑-๑.๑ สถาบันมีนโยบาย / แผนงาน / กฎ / ระเบียบ / ประกาศ       

มคกส. ๑-๑.๒  

 

สถาบันประกาศเผยแพร่นโยบาย / แผนงาน / กฎ / ระเบียบ/ 
ประกาศ ให้ถือปฏิบัติ 

     

มคกส. ๑-๒ สถาบัน ต้องประกาศและเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ  ให้ผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และ 
มคกส. ให้ยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กร ได้ทราบ 

มคกส. ๑-๒.๑ สถาบันจัดท าและประกาศ เผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และ คกส . ได้
ทราบและยึดถือปฏิบัติ  

     

มคกส. ๑-๓ สถาบันต้องประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) 

มคกส. ๑-๓.๑ สถาบัน ได้ก าหนดต าแหน่ง ประธานฯ และวิธีการเลือกรอง
ประธาน และกรรมการฯ (มี SOP) 

     

มคกส. ๑-๓.๒ สถาบันมีค าสั่งแต่งตั้ง  คกส. พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  ของประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และ
เลขานุการ และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง      

     

มคกส. ๑-๓.๓ สถาบันได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
หมดสมาชิกภาพ การลาออก การแต่ง ตั้งใหม่  และการแต่งตั้ง
ทดแทน ไวอ้ย่างชัดเจน 

     

มคกส. ๑-๓.๔ สถาบันจัดท าบัญชีรายชื่อ  คกส . พร้อมประวัติการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน   

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๔ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๑-๔ สถาบันต้องก าหนดให้ คกส. มีสถานภาพ ที่ชัดเจนในองค์กร  

มคกส.๑-๔.๑ สถาบันได้ก าหนดให้ คกส. มีสถานภาพท่ีชัดเจนในสถาบัน มี ผัง
โครงสร้างการบริหาร (flow chart) ของสถาบันที่ตรวจสอบได้  

     

มคกส. ๑-๕ สถาบันต้องจัดให้มี ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

มคกส. ๑-๕.๑ สถาบันจัดให้มีส านักงาน คกส. และมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

     

มคกส. ๑-๕.๒ สถาบันจัดให้มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการท าหน้าท่ีให้ได้
มาตรฐาน 

     

มคกส. ๑-๕.๓ สถาบันจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในการท าหน้าท่ีให้ได้
มาตรฐาน 

     

มคกส. ๑-๕.๔ สถาบันจัดให้มี บุคลากร ส านักงาน  (หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงาน )อย่าง เพียงพอ ให้สามารถ ปฏิบัติงาน ให้ได้
มาตรฐาน 

     

มคกส. ๑-๖ สถาบันต้องจัดการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ 

มคกส. ๑-๖.๑ สถาบันจัดการให้ คกส. ได้รับการฝึกอบรม เมื่อได้รับการแต่งตั้ง 
เพื่อให้รู้ ถึงหน้าท่ีของ  คกส . และ ให้ ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

มคกส. ๑-๖.๒ สถาบันจัดการให้ความรู้แก่ผู้ใช้สัตว์ฯ โดยให้ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการใช้สัตว์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

มคกส. ๑-๖.๓ สถาบันจัดการให้ความรู้แก่ ผู้ เลี้ยง สัตว์  โดยให้ได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๕ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๑-๗ สถาบันต้องจัดการให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ฯของสถาบันสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ  

มคกส. ๑-๗.๑ สถาบัน ให้การสนับสนุนแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์และ
การขอตั้งงบประมาณที่ คกส. น าเสนอ   

     

มคกส. ๑-๘ สถาบันต้องสนับสนุนการด าเนินงานของ คกส. ในทุกรูปแบบ 

มคกส. ๑-๘.๑ สถาบัน ให้การ สนับสนุน ทรัพยากรและงบประมาณ การ
ด าเนินงานของ คกส. อย่างเพียงพอ 

     

มคกส. ๑-๘.๒ สถาบนัก าหนดใหก้ารปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. นับเป็นภาระงาน      

มคกส. ๑-๘.๓ สถาบันก าหนดค่าตอบแทนการด าเนินงาน และ ก าหนดเบี้ย
ประชุม คกส. ไว้อย่างชัดเจน  

     

มคกส. ๑-๘.๔ สถาบันพิจารณารายงานประจ าปี การด าเนินงานของ คกส . 
เพื่อให้มั่นใจว่า คกส . ได้ปฏิบัติหน้าท่ีและพัฒนางานเลี้ย งและ
ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง ตามที่สถาบันมอบหมาย 

     

มคกส. ๑-๘.๕ สถาบันตอบสนองค าขอ และข้อเสนอแนะ จาก คกส . เพื่อให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเลี้ยงสัตว์ฯ อย่าง เหมาะสม ได้
มาตรฐาน  

     

มคกส. ๑-๘.๖ สถาบันตอบสนองค าขอ และข้อเสนอแนะ จาก คก ส. เพื่อให้
การใช้สัตว์ฯ เป็นไปตาม จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ แนวทาง 
กฎ ระเบียบ พ.ร.บ. ฯลฯ  

     

มคกส. ๑-๘.๗ สถาบัน จัดให้มีระบบการอุทธรณ์ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ  

 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๖ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒ คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน (คกส.) 

มคกส. ๒-๑ โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ี 

มคกส. ๒-๑.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

มคกส. ๒-๑.๑.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๗ คน        

มคกส. ๒-๑.๑.๒ มีผู้บริหารสถาบันเป็นประธาน คกส.      

มคกส. ๒-๑.๑.๓ มีหัวหน้าหนว่ยสัตว์ทดลองเป็นกรรมการและเลขานุการ       

มคกส. ๒-๑.๑.๔ มีสัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์ทดลอง  / นักสัตวศาสตร์ /     
สัตวบาล / นักวิชาการประมง เป็นกรรมการ 

     

มคกส. ๒-๑.๑.๕ มีกรรมการที่เคยมีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ/ หรือผู้เช่ียวชาญ สาขาอื่นที่ครอบคลุมงาน เช่น นักวิจัยผู้
เคยใช้สัตว์ นักสถิติ  วิศวกรระบบ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

     

มคกส. ๒-๑.๑.๖ มีผู้แทนองค์กรอิสระ หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์  
ที่ไม่สังกัดสถาบันนั้น เป็นกรรมการ 

     

มคกส. ๒-๑.๑.๗ คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๑ คน มาจากภายนอกสถาบัน      

มคกส. ๒-๑.๑.๘ คกส . มี SOP การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
ก าหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของเลขานุการไว้ 

     

มคกส. ๒-๑.๒ การฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง 

มคกส. ๒-๑.๒.๑ คกส . ได้รับการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง 

     

มคกส. ๒-๑.๒.๒ คกส. ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                         
 



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๗ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๑.๓ คกส. ต้องลงนามข้อตกลงกับสถาบัน เร่ืองการเก็บรักษาความลับของโครงการ 

มคกส. ๒-๑.๓.๑ คกส. ได้ลงนามข้อตกลงเรื่องการเก็บรักษาความลับ       

มคกส. ๒-๑.๓.๒ คกส. ได้ลงนามข้อตกลงเปิดเผยต่อคณะกรรมการ เมื่อเกิดกรณี
มีผลประโยชน์ขัดกัน  

      

มคกส. ๒-๑.๓.๓ คกส. มีกระบวนการจัดการเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน      

มคกส. ๒-๑.๔ คกส. ก ากับดูแลและจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มคกส. ๒-๑.๔.๑ คกส . ก ากับดูแลและจัดระบบการบริหารงานส านักงาน  งาน
บุคคล และงบประมาณ และงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

มคกส. ๒-๑.๔.๒ คกส . จัดท าแผนพัฒนา ของส านักงาน และการประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง                                           

     

มคกส. ๒-๑.๔.๓ คกส . จัดท า โครงสร้างการ ด าเนินงานในส านักงาน (Flow 
Chart) ไว้อย่างชัดเจน 

     

มคกส. ๒-๑.๔.๔ คกส . มีเอกสารอธิบายหน้าที่ ความรับผิ ดชอบของเจ้าหน้าท่ี
ประจ าส านักงานแต่ละต าแหน่ง อย่างชัดเจน 

     

มคกส. ๒-๑.๕ การประชุมของ คกส.  

มคกส. ๒-๑.๕.๑ องค์ประชุม ของ คกส . ต้อง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  

      

มคกส. ๒-๑.๕.๒ องค์ประชุมต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน ได้แก่ ประธาน
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ  และกรรมการผู้ที่ไม่สังกัด
สถาบัน  

     

มคกส. ๒-๑.๕.๓ คกส.มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง       



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๘ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๑.๖ การปฏิบัตหิน้าท่ีของ คกส.  

มคกส. ๒-๑.๖.๑ จัดท าแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ และทบทวน ประเ มิน
แผนการเลี้ยง การจัดหา และการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดหา การขนส่ง การจัดที่เลี้ยง การ
เลี้ยง การใช้ และการก าจัดสัตว์ฯ 

      

มคกส. ๒-๑.๖.๒ เสนอ แผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สั ตว์ฯ และ เสนอ ขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี ต่อผู้บริหาร 

     

มคกส. ๒-๑.๖.๓ พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ของบุคลากรของหน่วยงาน ที่มีการ
ใช้สัตว์ทั้งในและนอกหน่วยงาน และบุคลากรภายนอก
หน่วยงานท่ีมาใช้สัตว์ในหน่วยงาน 

     

มคกส. ๒-๑.๖.๔ ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว์      

มคกส. ๒-๑.๖.๕ พัฒนาบุคลากรผู้เลี้ยง ผู้ใช้สัตว์ และ คกส.      

มคกส. ๒-๑.๖.๖ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

มคกส. ๒-๑.๖.๗ จัดท า SOPs การปฏิบัติหน้าที่ของ  คกส. และ SOPs การเลี้ยง
และใช้สัตว์ของหน่วยงาน 

     

มคกส. ๒-๑.๖.๘ จัดท ารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเป็นประจ าทุกปี      

มคกส. ๒-๑.๖.๙ จัดท า SOP การตรวจและประเมินโดยเชิญที่ปรึกษาเฉพาะกิจ
ร่วมด าเนินการ (ad hoc) 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๐ ตรวจอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ ฯ ตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การ
ตรวจให้รวมถึงสถานท่ีที่น าสัตว์ไปเลี้ยงเกิน ๒๔ ช่ัวโมงด้วย 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๙ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส.๒-๑.๖.๑๑ ท ารายงานการตรวจประเมิน ให้ คกส. พิจารณารับรอง ลงนาม
และจัดส่งรายงานผู้บริหารสถาบัน  

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๒ รายง านการตรวจประเมิน ต้องมีรายละเอียดความเห็นส่วน
น้อย การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด การเปลี่ยนแปลงจาก
มาตรฐานหรือจากที่เป็นอยู่เดิม ระบุสิ่งที่บกพร่องหรือขาด 
พร้อมเหตุผล 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๓ เก็บรายงานการประเมิน พร้อมที่จะแสดงให้ผู้ตรวจเยี่ยม ผู้ให้
ทุนวิจัย หรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๔ พิจารณารับรองโครงการที่ใช้สัตว์ฯ  ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง
โครงการฯ หรื อไม่รับรอง (reject) ตลอดจนส่วนแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว และก าลังด าเนิน
โครงการ  คณะกรรมการฯพิจารณาทั้งคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๕ ถอนการรับรองโครงการที่ใช้สัตว์ฯ หากพบว่าผู้วิจัย/ผู้ใช้สัตว์ไม่
ปฏิบัติตามที่เขียนไว้ในโครงการฯ ท่ีได้รับการรับรองแล้ว ไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๖ โครงการใช้สัตว์ฯ ที่ด าเนิน การระยะยาว  ต้องน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า ให้ คกส. พิจารณา ปีละครั้ง เพื่อให้การรับรอง  
และต่ออายุการรับรอง จึงจะด าเนินการต่อได้ 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๗ ทบทวนและสืบค้นหาความจริงเมื่อมีการร้องเรีย นจาก
สาธารณะ หรือมีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้วิจัย ว่ามีการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือมาตรฐาน 

     

มคกส.๒-๑.๖.๑๘ ให้อ านาจ หรืออนุญา ตให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รักษา หรือให้
ฆ่าสัตว์ฯโดยไม่ให้สัตว์ได้รับความทรมาน และรายงานต่อ คกส. 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๐ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๒ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดเฉพาะ (Adherence to specific Policies) ของประเทศและหลักสากล   

มคกส. ๒-๒.๑ การปฏิบัติ ของ คกส. ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (Standard operating procedures, SOP) 
ที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสภาวิจัย
และหลัก 3Rs ตามที่สถาบันประกาศก าหนด 

มคกส. ๒-๒.๑.๑ มี SOP ครอบคลุมการท าหน้าที่ท้ังหมดของคณะกรรมการฯ                                           

มคกส. ๒-๒.๑.๒ มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข SOP ตามความจ าเป็น และ
ปรับปรุงใหญ่อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก ๒ ปี                                

     

มคกส. ๒-๒.๑.๓ เปิดเผย SOP ให้ทุกฝุายและสาธารณะได้รับรู้       

มคกส. ๒-๒.๑.๔ มีบันทึกการแจกจ่าย SOP ให้คณะกรรมการฯ ทุกคน โดยมี
หลักฐานการลงช่ือรับ 

      

มคกส. ๒-๒.๑.๕ มีเอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  

     

มคกส. ๒-๒.๒ การปฏิบัติของ คกส. สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ *
พระราชบัญญัติปูองกันการทรมานสัตว์ *  พระราชบัญญัติ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
งานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (* อยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติ) 

มคกส. ๒-๒.๒.๑ มี เอกสาร (ร่าง) พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์      

มคกส. ๒-๒.๒.๒ มีเอกสารมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ      

มคกส. ๒-๓ การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Protocol)  

มคกส. ๒-๓.๑ คกส.จัดท าประกาศ วิธีการจัดการเกี่ยวกับการยื่นเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน  

มคกส. ๒-๓.๑.๑ คกส. จัดท าแนวทางและค าช้ีแจงวิธีการยื่นข้อเสนอโครงการใช้
สัตว์ฯ  

      



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๑ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๓.๑.๒ คกส. มีแบบฟอร์มส าหรับยื่นโครงการฯ และเอกสาร                                             

มคกส. ๒-๓.๑.๓ คกส . มีการก าหนดให้ยื่นส่วนท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม และรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการฯ ท่ีได้รับการรับรองและก าลัง
ด าเนินการ 

      

มคกส. ๒-๓.๑.๔ คกส . มีระบบการขึ้ นทะเบียนโครงการฯ ท่ียื่นให้พิจารณา 
เพื่อให้สามารถติดตามได้ 

      

มคกส. ๒-๓.๑.๕ คกส. มีการตอบรับโครงการฯ ท่ียื่นให้พิจารณาพร้อมเอกสาร
ครบถ้วน 

      

มคกส. ๒-๓.๑.๖ โครงการใช้สัตว์ฯ ต้อง แสดง เหตุผล ที่สมควร จะใช้สัตว์  และ
อธิบายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ และหลัก 3Rs 

      

มคกส. ๒-๓.๒ คกส. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผู้ใช้สัตว์ยื่นเสนอ 

มคกส. ๒-๓.๒.๑ คก ส . มีแบบฟอร์มประเมินโครงการใช้สัตว์ฯ และคณะ
กรรมการฯ ใช้แบบฟอร์มนั้นประเมินโครงการ  

      

มคกส. ๒-๓.๒.๒ คกส . พิจารณาข้อเสนอโครงการใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้น SOP         

     

มคกส. ๒-๓.๒.๓ คกส. มีกระบวนการพิจารณาโครงการแบบเร่งด่วน      

มคกส. ๒-๓.๒.๔ คกส . ก าหนด ลักษณะของโครงการ ที่จะใช้กระบวนการ
พิจารณาแบบเร่งด่วน อาทิเช่น โครงการทีย่ื่นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 
รายงานความก้าวหน้า ฯลฯ  

     

มคกส. ๒-๓.๒.๕ คกส. ก าหนดขั้นตอน วิธีการพิจารณาโครงร่างฯ นับแต่ได้รับ
ข้อเสนอโครงการ ถึงน าเข้าพิจารณา  

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๒ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๓.๒.๖ คกส. มีกระบวนการที่จะขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อ
พิจารณาโครงการฯ หากจ าเป็น 

     

มคกส. ๒-๓.๒.๗ คกส. ก าหนดประเด็นท่ีใช้พิจารณาประเมิน        

มคกส.๒-๓.๒.๗.๑ คุณสมบัติของผู้วิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (CV, 
training, etc.) มีความช านาญในวิธีการ (procedure) ที่ใช้
ทดลอง         

     

มคกส.๒-๓.๒.๗.๒ การพักสัตว์หลังการขนส่ง      

มคกส.๒-๓.๒.๗.๓ เหตุผลที่สมควร (replacement,  justification, reason)                

มคกส.๒-๓.๒.๗.๔ ชนิดของสัตว์เหมาะสม จ านวนสัตว์ที่ใช้  เหมาะสม               

มคกส.๒-๓.๒.๗.๕ การจัดหา หรือแหล่งท่ีมาของสัตว์      

มคกส.๒-๓.๒.๗.๖ การวางแผนการวิจัย      

มคกส.๒-๓.๒.๗.๗ เหตุผลอันสมควรที่ ใช้หรือไม่ใช้ กลุ่มควบคุม      

มคกส.๒-๓.๒.๗.๘ อธิบายการปฏิบั ติต่อสัตว์อย่างละเอียด ไม่ท าให้เกิดความ
เจ็บปวด ทุกข์ ทรมาน (refinement)           

     

มคกส.๒-๓.๒.๗.๙ เหตุผลการอดอาหารสัตว์      

มคกส. 
 ๒-๓.๒.๗.๑๐ 

หากวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ จะท าให้สัตว์เจ็บปวด ทุกข์ทรมาน 
ต้องมีการให้ยาท าให้สัตว์สงบ หรือยาแก้ปวด หรือยาสลบ การ
ไม่ให้ยาลดความเจ็บปวดต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์   

     

มคกส. 
  ๒-๓.๒.๗.๑๑ 

หากมีการผ่าตัดสัตว์ ต้องเขียนรายละเอียดที่จะปฏิบัติทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการผ่าตัด มีการใช้วิธีการปลอดเชื้อ (aseptic 
technics) 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๓ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. 
  ๒-๓.๒.๗.๑๒ 

การใช้ สารพิษ หรือเช้ือโรคกับสัตว์ มีวิธีการปูองกันการ
แพร่กระจาย 

     

มคกส. 
  ๒-๓.๒.๗.๑๓ 

หากวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ จะท าให้สัตว์เจ็บปวดรุนแรง ยาวนาน 
ไม่สามารถบรรเทาได้ ให้ก าหนด humane end point ไว้ด้วย 

     

มคกส. 

  ๒-๓.๒.๗.๑๔ 

การด าเนินการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการศึกษา       

มคกส. 
  ๒-๓.๒.๗.๑๕ 

การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (euthanasia)      

มคกส. ๒-๔   การประชุม คกส. และกระบวนการพิจารณารับรอง/ลงมติ 

มคกส. ๒-๔.๑ คกส. ต้องจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ โดยด าเนินการ ตาม SOP 
ที่ คกส. ก าหนด ทั้งก่อนการประชุม ระหว่างป ระชุม และหลัง
ประชุม และระบุผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

     

มคกส. ๒-๔.๑.๑ การเตรียมการประชุม จัดองค์ประชุมก่อนการประชุมต้องมี
กรรมการที่ไม่สังกัดสถาบันและกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์ร่วมด้วยทุกครั้ง 

     

มคกส. ๒-๔.๑.๒ คกส . อาจเชิญที่ปรึกษามาร่วมประชุม (หากจ าเป็น ) แต่ไม่มี
สิทธ์ิออกเสียงในการลงมติ 

     

มคกส. ๒-๔.๒ คกส. มีการก าหนดประเด็นท่ีจะน าเข้าเป็นวาระของการประชุม 
คกส. ไวเ้ป็นรูปแบบมาตรฐาน ในการประชุมทุกครั้ง 

     

มคกส. ๒-๔.๓ การประชุม  คกส . ทุกวาระ ประธาน จะท าการ สรุปมติ หรือ
ความเห็นของการประชุมให้ชัดเจนทุกครั้ง 

     

มคกส. ๒-๔.๓.๑ การลงมติต้องมีจ านวนกรรมการฯ ครบองค์ประชุม การตัดสิน
ใช้มติเสียงข้างมาก 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๔ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๔.๔ ในการประชุมคกส. ให้ประธาน ด าเนินการประชุมเรียงล าดับ
ตามวาระการประชุม ส าหรับในวาระพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ที่ใช้สัตว์ กรรมการฯ ผู้ได้รับมอบหมายให้พิจารณาจะน าเสนอ
สรุป เปิดอภิปราย เมื่อคณะกรรมการฯ ลงมติ ผลการพิจารณา
ให้ถือฉันทามติ (consensus) ซึ่งก าหนดไว้เป็น ๔ แบบ ได้แก่ 
รับรองโดยไม่มีการแก้ไข (approval) รับรองหลังแก้ไข 
(approve after modification) แก้ไขแล้วส่งมาให้พิจารณา
ใหม่ (resubmission) และไม่ให้การรับรอง (rejection)  โดย
ต้องระบุเหตุผลการพิจารณาให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
ยื่นอุทธรณ์ได้ และกรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้วิจัย กรรมการผู้นั้นจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม
ในขณะลงมติ (การจัดการ conflict of interest) 

     

มคกส. ๒-๔.๕ การประชุม  คกส . เลขานุการ  คกส . เป็นผู้ ท ารายงานการ
ประชุม โดยบันทึกการอภิปราย มติที่ประชุม ผลการพิจารณา 
และข้อเสนอแนะของกรรมการ และส่งให้คณะกรรมการฯ  

     

มคกส. ๒-๔.๖ คกส . จะพิจารณารายงานการประชุม เพื่อให้ การ รับรอง
รายงานการประชุม กรณีที่ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขหรือไม่ให้การ
รับรองต้องระบุเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 

     

มคกส. ๒-๕ การติดตามก ากับดูแลโครงการที่ใช้สัตว์ท่ีได้รับการพิจารณารับรองแล้ว(Monitoring of Approved  Protocols)   

มคกส. ๒-๕.๑ คกส. พิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงหรือส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
ของโครงการฯ ทีไ่ด้รับการรับรองแล้ว   

     

มคกส. ๒-๕.๒ คกส. ติดตาม ประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ท่ี
ได้รับการรับรองแล้ว 

     

มคกส. ๒-๕.๓ คกส . ติดตาม ประเมินรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (final 
report) และรายงานโครงการทีแ่จ้งปิดโครงการฯ  

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๕ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๕.๔ คกส . ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน วิธี
พิจารณาการร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตาม (non-compliance) 
จรรยาบรรณฯ และหลัก 3Rs การปฏิบัติฝุาฝืน หรือเบี่ยงเบน 
ไปจากโครงการที่ได้รับการรับร องแล้ว (violation / 
deviation) 

     

มคกส. ๒-๕.๕ คกส . ต้อง ตอบสนองการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิด
จรรยาบรรณฯ โดยตั้งคณะท างานพิจารณาข้อร้องเรียนและ
ตรวจสอบหาความจริง ตามวิธีการตรวจสอบหาความจริ ง 
ขั้นตอนการพิจารณาและการด าเนินการ และบทลงโทษท่ี
ก าหนดไว้  

     

มคกส. ๒-๕.๖ คกส. ต้องพิจารณารายงานการเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ของโครงการฯ ท่ีได้รับการรับรอง 
และอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  และแจ้งผลการพิจารณาให้
เจ้าของโครงการทราบ 

     

มคกส. ๒-๕.๗ คกส. มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการให้หยุดการด าเนินการวิจัย
ไว้ช่ัวคราว (suspend) หรือยุติการวิจัย  (terminate) โดยถอน
การรับรองโครงการฯ ท่ีให้การรับรองแล้ว  

     

มคกส. ๒-๕.๘ คกส . มี SOP และแผนการตรวจเยี่ยม ณ สถานท่ีด าเนิน
โครงการฯ ท่ีได้รับการรับรองแล้ว 

     

มคกส. ๒-๖ การสื่อสารและการจัดการเอกสาร (communication & Archives) 

มคกส. ๒-๖.๑ คกส. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล electronic การเลี้ยงและใช้
สัตว์ฯของสถาบัน ท่ีเป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)  

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๖ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๖.๒ เลขานุการ คกส . ต้องมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย
หลักทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที ่คกส. มีมติ โดยต้องระบุ
หมายเลขโครงการ ช่ือโครงการ  ช่ือและต าแหน่งนักวิจัย ครั้งท่ี
และวันท่ีประชุมพิจารณา พร้อมข้อก าหนดให้นักวิจัยปฏิบัติ 

     

มคกส. ๒-๖.๓ คกส. มีระบบการจัดเก็บเอกสารโคร งการที่ใช้สัตว์ทุกโครงการ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นระเบียบ จัดเก็บ (archives) ไว้
ในที่ท่ีปลอดภัย จ ากัดการเข้าถึง สามารถน ากลับมาตรวจสอบ
ได้ (retrieve) โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลส ารองไว้ในท่ีที่ปลอดภัย  

     

มคกส. ๒-๖.๔ คกส . ต้อง แยกเก็บ เอกสารโครงการใช้สัตว์ฯ และเอกสาร
ทั้งหมดของโครงการฯที่เสร็จสมบูรณ์และแจ้งปิดโครงการแล้ว
ให้เป็นระเบียบ อย่างน้อย ๓ ปี จึงท าลายได้ตาม SOP 

     

มคกส. ๒-๖.๕ คกส . จัดระบบการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านธุรการของคณะกรรมการ และส านักงาน ไว้อย่างชัดเจน 

     

มคกส. ๒-๖.๕.๑ จัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารการติดต่อให้เป็น
ระเบียบ 

     

มคกส. ๒-๖.๕.๒ จัดเก็บเอกสารโครงการใช้สัตว์ฯ และเอกสารทั้งหมดของ
โครงการฯ  ที่ก าลังด าเนินการ (รายงานความก้ าวหน้า การขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการ ฯลฯ) ให้เป็นระเบียบ 

     

มคกส. ๒-๗ การตรวจสอบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  (Monitoring/Oversight of the Animal Care 
and Use) 

มคกส. ๒-๗.๑ คกส . ต้อง เสนอแนะผู้บริหารสถาบันเพื่อ ด าเนินการให้มี
บุคลากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก ที่
จ าเป็นเพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน ให้สัตว์ได้
มีความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ 

     



เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

A: มีอย่างสมบูรณ์/เพียงพอ, B: สมบูรณ์บางส่วน แก้ไขเล็กน้อย   C: ไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขมาก, D: ไม่มี/ไม่ได้ท า 
  

หน้า ๑๗ จาก ๑๗ 

จัดท าโดย ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

๒๕๕๕ 

มาตรฐาน คกส. หัวข้อรายละเอียด ผลการประเมิน หมายเหตุ 
A B C D 

มคกส. ๒-๗.๒ คกส. มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีเลี้ยงและใช้
สัตว์ฯ โดยหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง ต้องตรวจสอบสถานท่ี
เลี้ยงสัตว์ และท ารายงานเสนอต่อ คกส. เป็นประจ าทุกเดือน 

     

มคกส. ๒-๗.๓ คกส . มีก าหนดหรือแผนการเข้าตรวจสอบการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

มคกส. ๒-๘ การจัดท าแผนพัฒนา แผนงบประมาณประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานของคกส. 

มคกส. ๒-๘.๑ คกส . ต้องจัดท าแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานให้ได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ  

     

มคกส. ๒-๘.๑.๑ คกส . ต้องจัดท าค าของบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เสนอต่อผู้บริหารของสถาบัน
เพื่อด าเนินการ 

     

มคกส. ๒-๘.๒ คกส. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน เสนอ
ต่อสถาบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

มคกส. ๒-๘.๓ คกส . มีผลการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์สถานภาพการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกป ี 

     

มคกส. ๒-๘.๓.๑ คกส. จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อผู้บริหาร ให้น าเสนอต่อ 
คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

     

 
 

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