การยื่นขอรับรองการกํากับกับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย หนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
1. ใหผูวิจัยสรางโฟลเดอร โดยตั้งชื่อตามที่หนวยประสานงานฯ กําหนดลงบน Google drive ของทาน
โดยภายในโฟลเดอรหลักนั้น จะตองแบงเปน 2 โฟลเดอรยอย ดังนี้
1. ขอมูลโครงการไฟล Word
2. ขอมูลโครงการไฟล PDF (ใหบรรจุไฟล pdf. ที่แปลงไฟลมาจากการ convert to pdf.
โดยไฟลที่ตองมีการลงนามนั้น ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร)
2. ใหผูวิจัยดําเนินการตั้งชื่อไฟลที่ทางหนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว
กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ
3. ใหผูวิจัยตั้งคาแชรของโฟลเดอรหลักใหหนวยประสานงานฯ สามารถเขาถึงขอมูลได กอนจะวางลิงค
ในแบบเสนอการพิจารณาออนไลน
4. กรอกรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของในแบบฟอรม Online อยางครบถวน ตามที่ทางหนวย
ประสานงานฯ กําหนด
5. ใหผูวิจัยพิมพเอกสารทั้งหมด จํานวน 1 ชุด พรอมแนบบันทึกขอความนําสงเพื่อเสนอขอรับการ
พิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และนําสงเอกสาร มายังหนวย
ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย ฝายวิจยั ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายเหตุ :
1. หากผู วิจั ยไมดํา เนิ นการตามขอกํา หนดนี้ โครงการวิจัย ของทานจะไมถูกลงรับ และดําเนินการตอ
จนกวาผูวิจัยจะดําเนินการปรับแกไขอยางถูกตองตามขอกําหนด
2. บันทึกขอความนําสงตองผานการลงนามของผูท่ีเกี่ยวของตามสายงานบังคับบัญชา เชน คณะ หรือ
หนวยงานเทียบเทาคณะที่ทานสังกัด ซึ่งทานสามารถใชลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสได
หากใชลายเซ็นจริงทานจะตองสแกนบันทึกขอความนําสงมาดวย

เอกสารที่เกี่ยวของในการยื่นขอรับรองกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ดังนี้
1. โครงการวิจัย / ปญหาพิเศษ
1.1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพื่อยื่นขอรับการพิจารณากํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว
1.2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
1.3 ขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ (Full Research Protocol) ซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรืออังกฤษ
รายละเอียดในโครงการวิจัยขึ้นอยูกับรูปแบบการวิจัย
1.4 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยหลัก
1.5 แบบฟอรมประวัติผูวิจัยรวม
1.6 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
1.7 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมีการใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายใน
สัตวทดลอง (ถามี)
1.8 Approval document from thesis committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ที่ระบุวาผาน
การสอบเคาโครง โครงรางการวิจัย)
1.9 อื่นๆ (ถามี)
2. โครงการใชสัตวเพื่อการเรียนการสอน
2.1 บันทึกขอความนําสงโครงการเพื่อยื่นขอรับการพิจารณากํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว
2.2 แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว เพื่อการเรียนการสอน
2.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) มคอ.3
2.4 แบบฟอรมประวัติผูสอน
2.5 สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
2.6 สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมีการใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายใน
สัตวทดลอง (ถามี)
2.7 อื่นๆ (ถามี)
โดยนั กวิจั ยสามารถดาวนโ หลดเอกสารที่เกี่ย วขอทั้งหมดไดที่เว็ บไซตของสถาบัน วิ จัย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใหนักวิจัยกรอกขอมูลใหครบถวน และลงนามในเอกสารดวยลายเซ็น
จริง หรือลายเซ็นอีเล็กทรอนิกส พรอมระบุ Version และ ลงวันที่ ในทุกเอกสาร

วิธีการจัดสงเอกสาร
ขั้นตอนที่ 1 การสรางโฟลเดอร (Folder) ใน Google Drive สําหรับการยื่นขอรับการพิจารณาดาน
จรรยาบรรณการใชสัตว
ใหผูวิจัยดําเนินการสรางโฟลเดอร (Folder) โดยการตั้งชื่อเปน (ชื่อ-นามสกุล_ชื่อโครงการวิจัย) เปน
โฟลเดอร (Folder) หลัก และดานในโฟลเดอร (Folder) ใหแบงเปน 2 โฟลเดอร (Folder) ยอย ไดแก
โฟลเดอรขอมูลโครงการไฟล Word และ โฟลเดอรขอมูลโครงการไฟล PDF
1. การตั้งชื่อโฟลเดอร (Folder) หลัก ใหผูวิจัยระบุเปน (ชื่อ-นามสกุล_ชื่อโครงการวิจัย)
(ตัวอยางเชน เสาวลักษณ ยอดดี_ปจจัยที่สงผลตอการยื่นขอจรรยาบรรณ)
2. การตั้งชื่อโฟลเดอร (Folder) ยอยใหแบงเปน 2 โฟลเดอร (Folder) ยอย ไดแก
1.1 ขอมูลโครงการไฟล Word
2.2 ขอมูลโครงการไฟล PDF

1.1

1.2

หมายเหตุ : เอกสารการยื่นขอรับรองจรรยาบรรณาการใชสตั วทั้งไฟล Word และ PDF ตอง
เหมือนกันทุกเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 การตั้งชื่อไฟลเอกสารแตละเอกสารเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตวใน
Google Drive
ใหผูวิจัยดําเนินการตั้งชื่อไฟลตามที่หนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว
กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ โดยถาหาก
ผูวิจัยไมไดดําเนินการตั้งชื่อตามขอกําหนดนี้หนวยประสานงานฯ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับโครงการของทาน
เขารั บการพิจ ารณาดา นจรรยาบรรณการใช สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร จนกวาผู วิจัย จะดํ าเนิ นการ
ปรับแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดนี้
ลําดับที่
*โครงการวิจัย / ปญหาพิเศษ
1

ประเภทไฟล

บัน ทึ กข อความนํ า สงโครงการเพื่ อยื่ นขอรับ การพิจ ารณา
กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

การตั้งชื่อไฟล
“1. บันทึกขอความ”
หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร

ลําดับที่
ประเภทไฟล
การตั้งชื่อไฟล
2
แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่อ “2. AF01-009”
งานทางวิทยาศาสตร
หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร
3

ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ (Full
Research “3. Full Research Protocol”
Protocol) ซึ่งอาจเปนภาษาไทย หรืออังกฤษ รายละเอียด
ในโครงการวิจัยขึ้นอยูกับรูปแบบการวิจัย

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

สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

7

สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมี “7. IBC (ระบุชื่อ-นามสกุล)”
การใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายในสัตวทดลอง (ถามี)

8

เอกสารสอบโครงรางการวิจัย (กรณีเปนนักศึกษา)

“8. เอกสารสอบโครงรางการวิจัย”

9

อื่นๆ (ถามี)

เชน “9. คูมือนักวิจัย” เปนตน

**โครงการใชสัตวเพื่อการเรียนการสอน

“6. ใบอนุญาต (ระบุชื่อ-นามสกุล)”

ลําดับที่

ประเภทไฟล

1

บัน ทึ กข อความนํ า สงโครงการเพื่ อยื่ นขอรับ การพิจ ารณา
กํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว

2

3

4

การตั้งชื่อไฟล
“1. บันทึกขอความ”
หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร

แบบขอรับพิจารณาการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว เพื่อ “2. AF01-008”
การเรียนการสอน
หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) มคอ.3 “3. มคอ.3”
(โครงการใชสัตวเพื่อการสอน)
แบบฟอรมประวัติผูสอน

“4. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)”
หมายเหตุ
1. ถาผูวิจัย และผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัย
ตั้งชื่อดังนี้
“4.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)”
“4.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)”

5

สําเนาใบอนุญาตการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

“5. ใบอนุญาต (ระบุชื่อ-นามสกุล)”

6

สําเนาใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ในกรณีมี “6. IBC (ระบุชื่อ-นามสกุล)”
การใชเชื้อ / หรือสารเคมีอันตรายในสัตวทดลอง (ถามี)

7

อื่นๆ (ถามี)

เชน “7. คูมือนักวิจัย” เปนตน

*** หมายเหตุ : การรันหมายเลขเอกสาร ใหผูวิจัยยึดลําดับที่ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
กําหนด ถาหากมีเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากหมายเลขตาง ๆ นี้ ใหผูวิจัยรันหมายเลขเอกสารโดยใชเลข
9 เปนตนไป ในกรณีเปนโครงการวิจัย และใช ใชเลข 7 เปนตนไป ในกรณีเปนเปนโครงการการเรียนการ
สอน

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งคาการแชร (Share) โครงการวิจัย
ใหผูวิจัยเปดแชรโครงการวิจัยของตัวทานเอง เพื่อใหหนวยประสานงานคณะกรรมการกํากับดูแลการ
เลี้ยงและใชสัตว เขาถึงขอมูลโครงการของทานได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คลิกขวาที่โฟลเดอร (Folder) หลัก และเลือกรับลิงกที่แชรได

2. เลือก การตั้งคาการแชร

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

2.
1.
หมายเหตุ : ใหผูวิจัยเปด Share เอกสารจนกวาจะไดรับการยืนยันจากสํานักงานฯ วาไดรับเอกสารเปนที่
เรียบรอยแลว

ขั้นตอนที่ 4 การกรอกรายละเอียดขอมูลระบบ Online
1. เขาสูระบบการยื่นเพื่อขอรับการพิจารณาดานจรรยาบรรณการใชสัตว โดยกอนเริ่มเขาสูระบบ Initial
Submission Online ใหผูวิจัยอานคําชี้แจงกอนเริ่มกระบวนการยื่นเอกสาร และกดปุม “ถัดไป”
คําชี้แจง
1) เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทั้งหมดจะตองเปนการแปลงไฟลจากคอมพิวเตอรเปน
PDF เทานั้นจะไมรับ File scan และผูวิจัยสามารถใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสลงนามในเอกสาร
ได
2) สําหรับบันทึกขอความนําสงเปน File scan ที่มีการลงนามของหัวหนาโครงการ ผูรวมวิจัย
และผานการลงนามของผูบริหารที่ผูวิจัยสังกัดเทานั้น
3) โครงการวิจัยทั้งหมดจะรับในรูปแบบของ File Word และ File PDF ตามคูมือเทานั้น
2. ผูวิจัยสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกรายละเอียดตางๆ ไดผานทาง Link คูมือสําหรับการยื่นโครงการวิจัยฯ
หรือผานการสแกน QR Code

3. ใหผูวิจัยกรอกรายละเอียดใหครบถวน เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิกถัดไป เพื่อดําเนินการในสวน
ถัดไป

หมายเหตุ – กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง และสามารถติดตอผูวิจัยได

4. กรอกหมายเลขโครงการ (ถามี)

5. เลือกประเภทการยื่นโครงการ
ครั้งที่ 1 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองครั้งแรก
ครั้งที่ 2 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองภายหลังจากที่หนวยประสานงานฯ มีการแจงแกผูวิจัย
ใหมีการแกไขเอกสารตางๆ
ครั้งที่ 3 เปนการยื่นสงเอกสารการขอรับรองภายหลังจากที่หนวยประสานงานฯ มี การแจงแกผูวิจัย
ใหมีการแกไขเอกสารตางๆ ครั้งที่ 2
Re-submission เปนการยื่นสงเอกสารภายหลังจากมีมติจากคณะกรรมการการกํากับดูแลการเลี้ยง
และใชสัตว แจงผลชี้แจงแกไขแกผูวิจัย

7. กรอกชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8. เลือกประเภทของการยื่นขอรับรองจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

9. เลือกประเภทสัตวที่ใชในโครงการ

10. กรอก Link โครงการวิจัย โดย Link โครงการสามารถหาไดจากขั้นตอน “การตั้งคาแชรโครงการวิจัย”
ตัวอยางเชน https://drive.google.com/open?id=1GfiM0-i_LfpZzWyX9o3WNujBeYnF37Oh

10. กด “สง” เพื่อยืนยันการสงโครงการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยแตละโครงการขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ ประธานคณะกรรมการ รอง
ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการ เทานั้น

