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แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการขอเอกสารรบัรอง 
 

 
หัวหน้าโครงการเสนอเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (...Animal Protocol...)...ต่อฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ
ขอรับการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที ่1 ตรวจสอบบุคคลทีต่้องมใีบอนญุาตใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ของสถาบนัพฒันาการใช้
  สตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์(สพสว.) ตามประเภทเอกสารโครงการขอใชส้ตัว์ฯ 
  กรณีท่ี 1 ชุดโครงการ 
  ผู้อ านวยการแผนงานและหัวหน้าโครงการย่อยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะต้องมี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ และผู้อ านวยการแผนงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบชุดโครงการวิจัยทั้งหมดและหัวหน้าโครงการ
ย่อยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยย่อยดังกล่าว กรณีผู้อ านวยการแผนงานหรือหัวหน้าโครงการย่อยไม่มี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ คณะกรรมการฯ ขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ 
  กรณีท่ี 2 โครงการวิจัยเดี่ยว / การเรียนการสอน / การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
  หัวหน้าโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มิฉะนั้น 
คณะกรรมการฯ ขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ 
  กรณีท่ี 3 โครงการวิจัยของนักศึกษา / วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  การขอเอกสารรับรองโครงการขอใช้สัตว์ฯ จะต้องขอในนามอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มิฉะนั้น คณะกรรมการฯ ขอปฏิเสธการรับพิจารณา
โครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ 
  ให้นักวิจัยยื่นแบบฟอร์มการขอเอกสารรับรองโครงการขอใช้สัตว์ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา ผ่านส านักงานคณะกรรมการฯ ตามเอกสาร ดังนี้ 
  1. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับจริงพร้อมลงนามจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  2. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ในรูปแบบสกุล PDF และสกุล WORD (ลงนามโดยใชล้ายมอื
ชื่ออเิล็กทรอนิกส)์ ส่งมายังอีเมล muvs.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ วิทยาเขตศาลายา) 
muvskan.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ วิทยาเขตกาญจนบุรี) 
  3. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (Consent form)  เอกสารรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับเชื้อตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
หนังสืออนุญาตด าเนินโครงการศึกษาหรือวิจัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เป็นต้น 
  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองโครงการขอใช้สัตว์ฯ   

การยื่นขอเอกสารรับรองโครงการขอใช้สัตว์ฯ จากคณะกรรมการฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ก าหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://vs.mahidol.ac.th/th/muvs-iacuc.html 
และโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงแบบฟอร์ม 
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ก าหนดระยะเวลาการยืน่ขอเอกสารรบัรองโครงการขอใชส้ตัวฯ์ มีดงันี ้
  ภายในวันที่ 7 ของเดือน      นักวิจัยยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการพิจารณา 
  วันที่ 10-25 ของเดือน       คณะกรรมการฯ อ่านและพิจารณาให้ความเห็น 
   สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน       คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาให้การรับรอง 
-กรณ ี1 ใหก้ารรบัรอง (ผา่นมติทีป่ระชมุโดยไม่ตอ้งท าการแก้ไข)  
 หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการและใบรับรอง ภายใน 5 วันท าการ 
-กรณี 2 มีค าแนะน าให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่ให้การรับรอง  
 หัวหน้าโครงการจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 15 วันท าการ 
 
หมายเหตุ 
1. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ให้รายละเอียดไม่ครบตามที่ก าหนด 
เอกสารไม่ครบถ้วนหรือลงนามไม่ครบ เป็นต้น คณะกรรมการฯ ขอ “ปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการทุก
กรณี” 
2. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ 
 2.1 ส าหรับโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ ใช้แบบฟอร์ม MUVS Application for a Permission 
of Animal Care and Use : MUVS-ACU-F01 
 2.2.ส าหรับโครงการที่ไม่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ ใช้แบบฟอร์ม MUVS Application for a 
Permission of Animal Care and Use : MUVS-ACU-F02 (Exemption Review) 
 2.3 ส าหรับโครงการที่ใช้สัตว์น้ า ใช้แบบฟอร์ม MU Application for a Permission of Animal 
Care and Use : MU-ACU-F03 (Aquatic Animals) 
 2.4.ส าหรับการเรียนการสอน และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใช้แบบฟอร์ม MU 
Application for a Permission of Animal Care and Use for Teaching : MU-ACU-F05 พร้อมแนบ 
เอกสารประกอบรายวิชาต่าง ๆ ก าหนดการอบรม ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการจัดอบรม 
3. กรณีหัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาเร่งด่วน 
 ขอให้หัวหน้าโครงการท าหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
โครงการเร่งด่วน 
4. กรณีคณะกรรมการฯ มีค าแนะน าให้ปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม 
 นักวิจัยต้องด าเนินการตามค าแนะน าและจัดส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้วกลับมายังส านักงานคณะ
กรรมการฯ ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ หากล่าช้ากว่าก าหนดจะได้รับ
การพิจารณาในรอบถัดไป 
 หากนักวิจัยไมจ่ัดส่งเอกสารกลับมายังส านักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับหนังสือ
แจ้งอย่างเป็นทางการ หากยังประสงค์จะขอเอกสารรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์
ดังกล่าว นักวิจัยต้องด าเนินการตามข้ันตอนใหม่ท้ังหมด 
6. ระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการพิจารณาจริยธรรม ควรยื่นก่อนเริ่มโครงการ 3 เดือน 
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ขั้นตอนการขอค ารบัรองจริยธรรมโครงการทีม่ีการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ (Animal protocol) จาก https://vs.mahidol.ac.th/th/muvs-iacuc.html 
 กรอกรายละเอียดในทุกหัวข้อให้ครบถ้วน (การกรอกข้อมูลมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 

 ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมลงนาม จ านวน 1 ฉบับ มาที่ส านักงานคณะกรรมการฯ  
 ส่งเอกสารรูปแบบสกุล PDF และ WORD ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน มาที่อีเมล muvs.iacuc@gmail.com           
(คณะกรรมการฯ วิทยาเขตศาลายา) muvskan.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ วิทยาเขตกาญจนบุรี) 

 เอกสารขออนุญาตการใช้สัตว์ทดลองที่ส่งหลังวันที่ 7 จะถูกน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 ในกรณีหัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาเร่งด่วน ให้ท าหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดเพ่ือ

เสนอประธานคณะกรรมการฯ 

การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 
 ประชุมสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน *สามารถปรับเปลี่ยนวันในการประชุมตามมติคณะกรรมการฯ 

ผ่านมติที่ประชุมโดย 
ไม่ต้องท าการแก้ไข 

ผ่านมติที่ประชุมโดย 
ต้องท าการแก้ไข 

ไม่ผ่านมติที่ประชุม 

แก้ไขเพียงเล็กน้อย แก้ไขใจความส าคัญ 

หัวหน้าโครงการได้รับ
ใบรับรองอนุมัติการใช้

สัตว์ทดลอง 

หัวหน้าโครงการได้รับ
เอกสารข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการฯ 

หัวหน้าโครงการได้รับ
เอกสารข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการฯ 

หัวหน้าโครงการได้รับหนังสือ
แจ้งการพิจารณาโครงการ  

ไมผ่า่นมติทีป่ระชมุ 

ส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับแก้ไข กลับมาท่ี 
muvs.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ           

วิทยาเขตศาลายา) 
muvskan.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี) 
 

ส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับแก้ไข กลับมาท่ี 
muvs.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ          

วิทยาเขตศาลายา) 
muvskan.iacuc@gmail.com (คณะกรรมการฯ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี) 
 

พิจารณาโดยกรรมการ 

โครงการผ่านการอนุมัติ 

  15 วันท าการ 15 วันท าการ 

15 วันท าการ 5 วันท าการ 

10 วันท าการ 
10 วันท าการ 

10 วันท าการ 10 วันท าการ 


