คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๐๒๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๐๑๒/๒๕๖๓
และแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สั่ง ณ วันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร
ในการกํากับดูแลและการจัดการใชสัตวในงานวิจัย งานทดลอง งานสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยสอดคล อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ สั ต วเพื่ อ งานทางวิท ยาศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีมติใหมีการทบทวนคณะกรรมการฯ ใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๔ จึ งใหยกเลิกคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และแตงตั้งคณะกรรมการ
กํ า กั บ และส งเสริ ม การดํ า เนิ น การต อ สั ต ว เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ประกอบดวยบุคคล ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
๒. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
๓. นายสัตวแพทย ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง
กรรมการ
๖. อาจารย ดร.คณิตดา
ทองขาว
กรรมการ
๗. อาจารยกิตติศักดิ์ แคลว
จันทรสุข
กรรมการ
๘. นายณัฐพงษ
ปานขาว
กรรมการ
๙. รองศาสตราจารยศิวพันธุ
ชูอินทร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. อาจารยธนวัฒน
ชัยพงศพัชรา
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นายไกรวุธ
สุขสวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/๑๒. นางสาวพรทิพย...

-๒๑๒. นางสาวพรทิพย
๑๓. นางสาวอนุธิดา
๑๔. นายฉัตรไชย
๑๕. นายพงศธร

เรืองปราชญ
แสงใส
ดิษฐเจริญ
ผลพัฒนาสกุลชัย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. จั ดทํ าแผนพั ฒ นาและแผนงบประมาณของหนว ยเลี้ย งสัตวให ส อดคลองกับ จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตว เสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย
๒. พิ จารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพื่ องานทางวิทยาศาสตรเพื่ออนุ มัติหรือไม อนุมัติ หรือให
เปลี่ยนแปลงแกไขขอเสนอโครงการขอใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
๓. ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการพิจารณารับรองแลวและพิจารณาสั่งแกไข
ระงับ ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ
๔. กํากับดูแลใหมีการดูแลสุขภาพสัตวโดยสัตวแพทยประจําสถานที่ดําเนินการ
๕. ตรวจสอบและกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการตอสัตวใหมีการเลี้ยงสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
ใหเปนไปตามจรรยาบรรณ
๖. จัดทําแผนและดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากร
๗. จัดทําแผนและดําเนินการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหบุคลากรไดเขาใจเรื่องจรรยาบรรณ
มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตว และพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘
๘. กําหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOP) การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใชสัตวของสถานที่ดําเนินการ
๙. จั ดทํ ารายงานการดําเนิ น การตอสัตวทุก ๖ เดือนและกํากับ การจัดทําสถิติการเลี้ย งสัตวทุก ๖
เดือนของผูกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ เพื่อรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และจัดทําสรุป
รายงานประจําป
๑๐. ทําหนาที่เปนคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยและวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ
๑๑. เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อชวยพิจารณาโครงการตามความจําเปน
และความเหมาะสม
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการดําเนินการตอสัตว เพื่องานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได รับ เบี้ ยประชุ มได ต ามประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ สวนสุนัน ทา เรื่องอัตราคาเบี้ ย
ประชุมกรรมการและคาพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข อ ๓ (๑๒) และข อ ๔ และใหบุคคลที่กรรมการเชิญ มาให
ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ นั้น ไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการ
/ทั้งนี้…

-๓ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

