
 
การย่ืนขอรับรองการกํากับกับดูแลการเล้ียงและใชสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดย หนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ข้ันตอนการย่ืนโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

1. ใหผูวิจัยสรางโฟลเดอร โดยตั้งชื่อตามท่ีหนวยประสานงานฯ กําหนดลงบน Google drive ของทาน 

โดยภายในโฟลเดอรหลักนั้น จะตองแบงเปน 2 โฟลเดอรยอย ดังนี้ 

1. ขอมูลโครงการไฟล Word 

2. ขอมูลโครงการไฟล PDF (ใหบรรจุไฟล pdf. ท่ีแปลงไฟลมาจากการ convert to pdf. 

โดยไฟลท่ีตองมีการลงนามนั้น ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร) 

2. ใหผูวิจัยดําเนินการตั้งชื่อไฟลท่ีทางหนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ 

3. ใหผูวิจัยตั้งคาแชรของโฟลเดอรหลักใหหนวยประสานงานฯ สามารถเขาถึงขอมูลได กอนจะวางลิงค

ในแบบเสนอการพิจารณาออนไลน 

4. กรอกรายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวของในแบบฟอรม Online อยางครบถวน ตามท่ีทางหนวย

ประสานงานฯ กําหนด 

5. ใหผูวิจัยพิมพเอกสารท้ังหมด จํานวน 1 ชุด พรอมแนบบันทึกขอความนําสงเพ่ือเสนอขอรับการ

พิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และนําสงเอกสาร มายังหนวย

ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ฝายวจิยั ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 หมายเหตุ : 

1. หากผูวิจัยไมดําเนินการตามขอกําหนดนี้ โครงการวิจัยของทานจะไมถูกลงรับและดําเนินการตอ

จนกวาผูวิจัยจะดําเนินการปรับแกไขอยางถูกตองตามขอกําหนด 

2. บันทึกขอความนําสงตองผานการลงนามของผูท่ีเก่ียวของตามสายงานบังคับบัญชา เชน คณะ หรือ

หนวยงานเทียบเทาคณะท่ีทานสังกัด ซ่ึงทานสามารถใชลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสได 

หากใชลายเซ็นจริงทานจะตองสแกนบันทึกขอความนําสงมาดวย 

 

 

 

 

 

 



เอกสารท่ีเกี่ยวของในการย่ืนขอรับรองกํากับดูแลการเล้ียงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ดังนี้ 
 

1. โครงการวิจัย / ปญหาพิเศษ 

1.1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพ่ือยื่นขอรับการพิจารณากํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

1.2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ (Full Research Protocol) ซ่ึงอาจเปนภาษาไทย หรืออังกฤษ 

รายละเอียดในโครงการวิจัยข้ึนอยูกับรูปแบบการวิจัย 

1.4 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยหลัก  

1.5 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยรวม 

1.6 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

1.7 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมีการใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายใน

สัตวทดลอง (ถามี) 

1.8 Approval document from thesis committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ท่ีระบุวาผาน

การสอบเคาโครง โครงรางการวิจัย)  

1.9 อ่ืนๆ (ถามี) 

2. โครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน 

2.1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพ่ือยื่นขอรับการพิจารณากํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

2.2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว เพ่ือการเรียนการสอน  

2.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) มคอ.3  

2.4 แบบฟอรมประวัติผูสอน 

2.5 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2.6 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมีการใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายใน

สัตวทดลอง (ถามี) 

2.7 อ่ืนๆ (ถามี) 

 

โดยนักวิจัยสามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีเก่ียวขอท้ังหมดไดท่ีเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใหนักวิจัยกรอกขอมูลใหครบถวน และลงนามในเอกสารดวยลายเซ็น

จริง หรือลายเซ็นอีเล็กทรอนิกส พรอมระบุ Version  และ ลงวันท่ี ในทุกเอกสาร 

 

 

 

 



วิธีการจัดสงเอกสาร 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางโฟลเดอร (Folder) ใน Google Drive สําหรับการย่ืนขอรับการพิจารณาดาน

จรรยาบรรณการใชสัตว 

ใหผูวิจัยดําเนินการสรางโฟลเดอร (Folder) โดยการตั้งชื่อเปน (ช่ือ-นามสกุล_ช่ือโครงการวิจัย) เปน

โฟลเดอร (Folder) หลัก และดานในโฟลเดอร (Folder) ใหแบงเปน 2 โฟลเดอร (Folder) ยอย ไดแก 

โฟลเดอรขอมูลโครงการไฟล Word และ โฟลเดอรขอมูลโครงการไฟล PDF 
 

1. การตั้งช่ือโฟลเดอร (Folder) หลัก ใหผูวิจัยระบุเปน (ช่ือ-นามสกุล_ช่ือโครงการวิจัย) 

(ตัวอยางเชน เสาวลักษณ ยอดดี_ปจจัยท่ีสงผลตอการย่ืนขอจรรยาบรรณ) 

2.  การตั้งช่ือโฟลเดอร (Folder) ยอยใหแบงเปน 2 โฟลเดอร (Folder) ยอย ไดแก 

1.1 ขอมูลโครงการไฟล Word  

2.2 ขอมูลโครงการไฟล PDF 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  เอกสารการยื่นขอรับรองจรรยาบรรณาการใชสตัวท้ังไฟล Word และ PDF ตอง 

     เหมือนกันทุกเอกสาร 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การตั้งช่ือไฟลเอกสารแตละเอกสารเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวใน 

Google Drive 

ใหผูวิจัยดําเนินการตั้งชื่อไฟลตามท่ีหนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ โดยถาหาก

ผูวิจัยไมไดดําเนินการตั้งชื่อตามขอกําหนดนี้หนวยประสานงานฯ จะขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับโครงการของทาน

เขารับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร จนกวาผูวิจัยจะดําเนินการ

ปรับแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดนี ้
 

ลําดับท่ี ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

*โครงการวิจัย / ปญหาพิเศษ 

1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพ่ือยื่นขอรับการพิจารณา

กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

“1. บันทึกขอความ” 
 

 

 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

1.1 1.2 



ลําดับท่ี ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร  

“2. AF01-009” 

 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

 

3 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีสมบูรณ (Full Research 

Protocol) ซ่ึงอาจเปนภาษาไทย หรืออังกฤษ รายละเอียด

ในโครงการวิจัยข้ึนอยูกับรูปแบบการวิจัย 

 

“3. Full Research Protocol”  

 

4 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยหลัก “4. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
 

หมายเหตุ 

1. ถาผูวิจัย และผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัย

ตั้งชื่อดังนี้ 

“4.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

“4.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

5 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยรวม “4. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
 

หมายเหตุ 

1. ผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัยตั้งชื่อดังนี้ 

“4.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

“4.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

6 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

“6. ใบอนุญาต (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

 

7 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมี

การใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายในสัตวทดลอง (ถามี) 

“7. IBC (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

 

8 เอกสารสอบโครงรางการวิจัย (กรณีเปนนักศึกษา) “8. เอกสารสอบโครงรางการวิจัย” 

 

9 อ่ืนๆ  (ถามี) เชน “9. คูมือนักวิจัย”  เปนตน 

 

**โครงการใชสัตวเพ่ือการเรียนการสอน 



ลําดับท่ี ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพ่ือยื่นขอรับการพิจารณา

กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว 

“1. บันทึกขอความ” 
 

 

 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

 

2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว เพ่ือ

การเรียนการสอน 

“2. AF01-008” 

 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) มคอ.3 

(โครงการใชสัตวเพ่ือการสอน) 

“3. มคอ.3”  

 

 

4 แบบฟอรมประวัติผูสอน “4. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
 

หมายเหตุ 

1. ถาผูวิจัย และผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัย

ตั้งชื่อดังนี้ 

“4.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

“4.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

5 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

“5. ใบอนุญาต (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

 

6 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมี

การใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายในสัตวทดลอง (ถามี) 

“6. IBC (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

 

 

7 อ่ืนๆ  (ถามี) เชน “7. คูมือนักวิจัย”  เปนตน 

 
 

*** หมายเหตุ  : การรันหมายเลขเอกสาร ใหผูวิจัยยึดลําดับท่ีทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

กําหนด ถาหากมีเอกสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหมายเลขตาง ๆ นี้ ใหผูวิจัยรันหมายเลขเอกสารโดยใชเลข 

9 เปนตนไป ในกรณีเปนโครงการวิจัย และใช ใชเลข 7  เปนตนไป ในกรณีเปนเปนโครงการการเรียนการ

สอน 

 



 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ตั้งคาการแชร (Share) โครงการวิจัย 

       ใหผูวิจัยเปดแชรโครงการวิจัยของตัวทานเอง  เพ่ือใหหนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการ

เลี้ยงและใชสัตว เขาถึงขอมูลโครงการของทานได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คลกิขวาท่ีโฟลเดอร (Folder) หลัก และเลือกรับลิงกท่ีแชรได 

 

 

2. เลือก การตั้งคาการแชร 



 
 

 

3. แชรบุคคลใหกับ e-mail : psruea@psru.ac.th  เทานั้น  เพ่ือปองกับการรั่วไหลของขอมูลโครงการ

ของทาน 

 

 
 

หมายเหตุ : ใหผูวิจัยเปด Share เอกสารจนกวาจะไดรับการยืนยันจากสํานักงานฯ วาไดรับเอกสารเปนท่ี

เรียบรอยแลว   

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  



ข้ันตอนท่ี 4 การกรอกรายละเอียดขอมูลระบบ Online 

1.       เขาสูระบบการยื่นเพ่ือขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตว โดยกอนเริ่มเขาสูระบบ Initial 

Submission Online ใหผูวิจัยอานคําชี้แจงกอนเริ่มกระบวนการยื่นเอกสาร และกดปุม “ถัดไป” 

คําช้ีแจง 

1)      เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยท้ังหมดจะตองเปนการแปลงไฟลจากคอมพิวเตอรเปน 

PDF เทานั้นจะไมรับ File scan และผูวิจัยสามารถใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสลงนามในเอกสาร

ได 

2)      สําหรับบันทึกขอความนําสงเปน File scan ท่ีมีการลงนามของหัวหนาโครงการ ผูรวมวิจัย 

และผานการลงนามของผูบริหารท่ีผูวิจัยสังกัดเทานั้น 

3)      โครงการวิจัยท้ังหมดจะรับในรูปแบบของ File Word และ File PDF ตามคูมือเทานั้น 

2. ผูวิจัยสามารถศึกษาข้ันตอนการกรอกรายละเอียดตางๆ ไดผานทาง Link คูมือสําหรับการยื่นโครงการวิจัยฯ 

หรือผานการสแกน QR Code 

 

 
 



3. ใหผูวิจัยกรอกรายละเอียดใหครบถวน เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกถัดไป เพ่ือดําเนินการในสวน

ถัดไป 

 

 
  

หมายเหตุ – กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง และสามารถติดตอผูวิจัยได 

 



4. กรอกหมายเลขโครงการ (ถามี) 

 

 

 
 

5. เลือกประเภทการยื่นโครงการ 

   ครั้งท่ี 1 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองครั้งแรก 

  ครั้งท่ี 2 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองภายหลังจากท่ีหนวยประสานงานฯ  มีการแจงแกผูวิจัย

ใหมีการแกไขเอกสารตางๆ 

   ครั้งท่ี 3 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองภายหลังจากท่ีหนวยประสานงานฯ มี  การแจงแกผูวิจัย

ใหมีการแกไขเอกสารตางๆ ครั้งท่ี 2 

    Re-submission เปนการยื่นสงเอกสารภายหลังจากมีมติจากคณะกรรมการการกํากับดูแลการเลี้ยง

และใชสัตว แจงผลชี้แจงแกไขแกผูวิจัย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 7. กรอกชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
  

8. เลือกประเภทของการยื่นขอรับรองจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

  

 9. เลือกประเภทสัตวท่ีใชในโครงการ 

 
 

 



10. กรอก Link โครงการวิจัย โดย Link โครงการสามารถหาไดจากข้ันตอน “การตั้งคาแชรโครงการวิจัย” 

ตัวอยางเชน https://drive.google.com/open?id=1GfiM0-i_LfpZzWyX9o3WNujBeYnF37Oh 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. กด “สง” เพ่ือยืนยันการสงโครงการวิจัย 
 

หมายเหตุ :  

เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยแตละโครงการข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ ประธานคณะกรรมการ รอง

ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ เทานั้น  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GfiM0-i_LfpZzWyX9o3WNujBeYnF37Oh

