
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลีย้งและใช้สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการขอเอกสารอนมุตัริับรอง 
โครงการขอใช้สตัวเ์พือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

 
หัวหน้าโครงการยื่นเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  (Animal Protocol) ต่อฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือ
ขอรับการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ตรวจสอบบุคคลที่ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันพัฒนาการใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ตามประเภทเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

  กรณีท่ี 1 ชุดโครงการ 
  ผู้อ านวยการแผนงานและหัวหน้าโครงการย่อยที่ขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะต้องมี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ และผู้อ านวยการแผนงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบชุดโครงการวิจัยทั้งหมดและหัวหน้าโครงการ
ย่อยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยย่อยดังกล่าว กรณีผู้อ านวยการแผนงานหรือหัวหน้าโครงการย่อยไม่มี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ คณะกรรมการฯ ขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ 

  กรณีท่ี 2 โครงการวิจัยเดี่ยว / การเรียนการสอน / การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
  หัวหน้าโครงการที่ขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จะต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มิฉะนั้น 
คณะกรรมการฯ ขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ 

  กรณีท่ี 3 โครงการวิจัยของนักศึกษา / วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  การขอเอกสารอนุมัติรับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จะต้องขอในนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มิฉะนั้น คณะกรรมการฯ ขอ
ปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ 
 
  เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ 

  ให้หัวหน้าโครงการยื่นเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ผ่านส านักงานคณะกรรมการฯ ตามเอกสาร ดังนี้ 
  1. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ (หัวหน้า
โครงการลงนามจริง ผู้ร่วมวิจัยและหัวหน้าหน่วยงานไม่ต้องลงนามในขั้นตอนนี้)  
  2. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในสกุล PDF และ WORD (ไม่ต้องมี
ลายมือชื่อ) ส่งมาที่อีเมล muvs.iacuc@gmail.com (วิทยาเขตศาลายา), muvskan.iacuc@gmail.com 
(วิทยาเขตกาญจนบุรี)  
  3. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (Consent form) เอกสารรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับเชื้อตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
หนังสืออนุญาตด าเนินโครงการศึกษาหรือวิจัยในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เป็นต้น  

ขั้นตอนที ่2 

ขั้นตอนที ่1 
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การยื่นขอเอกสารอนุมัติรับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จากคณะ
กรรมการฯ ขอให้ ใช้ แบบฟอร์มที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนด ซึ่ ง สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ 
https://vs.mahidol.ac.th/th/muvs-iacuc.html และโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ โดยห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงแบบฟอร์ม  

 
ก าหนดระยะเวลาการยืน่ขอเอกสารอนุมตัริบัรองโครงการขอใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร ์มดีังนี ้

 ภายในวันที่ 7 ของเดือน  หัวหน้าโครงการยื่นเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ พร้อมเอกสารที่
 เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการพิจารณา  

     (หากวันที่ 7 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้หัวหน้าโครงการ
     ยื่นเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ภายในวันแรกของวันท าการ 
     ราชการถัดไป) 
  วันที่ 10-25 ของเดือน  คณะกรรมการฯ อ่านและพิจารณาให้ความเห็น 
   สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาให้การรับรอง 
 
  การด าเนินการเมื่อหัวหน้าโครงการได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ 

 
กรณ ี1 ให้การรบัรอง (ผา่นมตทิี่ประชุมโดยไมต่้องท าการแก้ไข) โปรดด าเนนิการ ดังนี ้ 

1. หัวหน้าโครงการจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ภายใน 5 วันท าการ 
2. หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับจริง ซึ่งผ่านการรับรองตามมติที่ประชุม

แล้ว (ลงนามจริงโดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และหัวหน้าหน่วยงาน) มายังส านักงาน
คณะกรรมการฯ ภายใน 5 วันท าการ 

3. ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการออกเอกสารอนุมัตริับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และจัดส่งให้หัวหน้าโครงการ ภายใน 10 วันท าการ 

กรณี 2 มีค าแนะน าให้ปรับแก้ไข/เพิ่มเติม โปรดด าเนินการ ดังนี้ 
1. หัวหน้าโครงการจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ภายใน 15 วันท าการ 
2. หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับแก้ไข (Hard copy) (ลงนามเฉพาะหัว 

หน้าโครงการ) มายังส านักงานคณะกรรมการฯ พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF และ WORD 
มาที่อีเมล muvs.iacuc@gmail.com (วิทยาเขตศาลายา), muvskan.iacuc@gmail.com 
(วิทยาเขตกาญจนบุรี) ภายใน 10 วันท าการ 

3. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงการฉบับแก้ไขให้หัวหน้าโครงการรับทราบ 
4. หากไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม หัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ฉบับจริง ซึ่งผ่าน

การรับรองแล้ว (ลงนามจริงโดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และหัวหน้าหน่วยงาน) มายัง
ส านักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 5 วันท าการ 

5. ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการออกเอกสารอนุมัติรับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และจัดส่งให้หัวหน้าโครงการ ภายใน 10 วันท าการ 

กรณี 3 ไม่ให้การรับรอง 
 หัวหน้าโครงการจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการภายใน 5 วันท าการ  
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หมายเหตุ 
1. เอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ให้ข้อมูล
รายละเอียดในหัวข้อที่ส าคัญไม่ครบตามที่ก าหนด เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นต้น คณะกรรมการฯ ขอ “ปฏิเสธ
การรับพิจารณาโครงการทุกกรณี” 

2. ประเภทเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 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 
 หัวหน้าโครงการต้องด าเนินการตามค าแนะน าและจัดส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขแล้วกลับมายังส านักงาน
คณะกรรมการฯ ภายใน 10 วันท าการ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการอย่างเป็นทางการ 
หากล่าช้ากว่าก าหนดจะได้รับการพิจารณาในรอบถัดไป      
 หากหัวหน้าโครงการไม่ด าเนินการจัดส่งเอกสารกลับมายังส านักงานคณะกรรมการฯ ภายใน 45 วัน 
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการอย่างเป็นทางการ หากยังประสงค์จะขอเอกสารอนุมัติ
รับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว หัวหน้าโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนใหม่
ทั้งหมด 

5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ควรยื่นก่อนเริ่มโครงการ 3 เดือน 

6. การออกเอกสารอนุมัติรับรองโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จะด าเนินการเมื่อหัวหน้า
โครงการจัดส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับจริง ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการฯ (ลงนามจริงโดยหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วน) แล้วเท่านั้น 
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ขัน้ตอนการขอเอกสารอนมุตัริับรองโครงการขอใชส้ตัว์เพือ่งานทางวิทศาสตร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการได้รับหนังสือ
แจ้งการพิจารณาโครงการ  

ไมผ่า่นมติทีป่ระชมุ 

แก้ไขเพยีงเลก็น้อย แก้ไขใจความส าคญั 

หวัหนา้โครงการไดร้บั
เอกสารอนมุตัริับรอง

โครงการขอใชส้ตัวเ์พื่อ
งานทางวทิยาศาสตร ์

หวัหนา้โครงการไดร้บั
เอกสารข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการฯ 

หวัหนา้โครงการไดร้บั
เอกสารข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการฯ 

การประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลการเลีย้งและใชส้ตัว์ของสถาบนั (ประชมุสัปดาหส์ดุท้ายของทุกเดือน) 

พิจารณาโดยกรรมการ 

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

โครงการผา่นการอนมุัติ 

โปรดจัดส่งเอกสารมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน ดังนี้ 
1. เอกสารฉบับจรงิ (ลงนามเฉพาะหวัหนา้โครงการ)  โปรดส่งที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
2. ไฟล์อเิล็กทรอนิกส ์PDF และ WORD (ไมต่้องมลีายมอืชือ่)  โปรดส่งที ่Email: muvs.iacuc@gmail.com (วิทยาเขต

ศาลายา) หรือ muvskan.iacuc@gmail.com (วิทยาเขตกาญจนบุรี) 
  เอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ ที่ส่งหลังวันที่ 7 จะถูกน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป            

(หากวันท่ี 7 ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ยื่นเอกสารภายในวันแรกของวันท าการราชการถัดไป) 
  ในกรณหีัวหน้าโครงการจัดส่งเอกสารโครงการขอใช้สัตว์ฯ เพ่ือขอรับการพิจารณาเร่งด่วน : ขอให้หัวหน้าโครงการท า  

หนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานเสนอประธานคณะกรรมการฯ 

สง่ Protocol ฉบบัแก้ไข  
 

ผา่นมติทีป่ระชมุโดย 
ต้องท าการแก้ไข 

ภายใน 10 วนัท าการ 

ภายใน 15 วนัท าการ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

หวัหนา้โครงการสง่
โครงการฉบบัจรงิ  

(ลงนามจรงิครบถว้น)  

ภายใน 15 วนัท าการ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ภายใน 10 วนัท าการ ภายใน 10 วนัท าการ 
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ภายใน 10 วนัท าการ 

หวัหนา้โครงการสง่
โครงการฉบบัจรงิ  

(ลงนามจรงิครบถว้น)  

ภายใน  
5 วนัท าการ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

สง่ Protocol ฉบบัแก้ไข  
 

ผา่นมติทีป่ระชมุโดย 
ไมต่้องท าการแก้ไข ไมผ่า่นมติทีป่ระชมุ 

หวัหนา้โครงการไดร้บั
หนังสอืแจง้ผลการ

พิจารณา  

ภายใน 5 วนัท าการ 


