
 
 

วิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทุกชนิด) 
เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การเสนอโครงการใหม่ 

1. ผู้เสนอโครงการจัดท าเอกสารโครงการโดยใช้แบบฟอร์มตามท่ีก าหนด สามารถดาวน์โหลด       
http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/?q=download ซึ่งประกอบด้วย 
             1.1 Full protocol format (FTM- ACU F01) ส าหรับโครงการใช้สัตว์วิทยาศาสตร์      
    (ยกเว้นสัตว์น  า) ที่มีการเลี ยงสัตว์ 

                        1.2 Exemption protocol format (FTM- ACU F02) ส าหรับโครงการใช้สัตว์หร อตัวอย่าง 
                        จากสัตว์ และไม่ต้องมีการเลี ยงสัตว์ 
                        1.3 Aquatic animals protocol format (FTM- ACU F03) ส าหรับโครงการที่มีการใช้ 
                        และ/หร อเลี ยงสัตว์น  า 
 2. เอกสารที่ใช้ส าหรับการเสนอโครงการ 
  2.1 หนังส อน าส่ง (cover letter) โดยให้เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์/หัวหนา้หน่วย  
  (กรณีเป็นโครงการวิจัยเพ ่อวิทยานิพนธ์ ให้เสนอผ่านประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) 1 ฉบับ  

 2.2 แบบเสนอโครงการ (ตามข้อ 1) ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 11 ชุด 
        2.3 ส าเนาใบเสร็จรับเงินการช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในสัตว์ที่ออกให้โดยงานคลัง 
  จ านวน 1 ฉบับ 

 2.4 ส าเนาใบรับรองโครงการ จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (FTM-IBC) (กรณโีครงการ   
 มีการใช้เช  อก่อโรคที่จัดอยู่ในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ biosafety level 2 ขึ นไป  

 3. ผู้เสนอโครงการส่งเอกสาร ในข้อ 2 ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ ่องาน
 ทางวิทยาศาสตร์ ชั น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ภายในวันที่ 5 ของทุกเด อน กรณีเป็นวันหยุดราชการ
 ให้ส่งภายในวันท าการถัดไป เพ ่อรับการพิจารณาภายในเด อนดังกล่าว  

  4. คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมเพ ่อพิจารณาโครงการเด อนละ 1 ครั ง (ทุกวันอังคารสุดท้าย ของทกุเด อน  
  หร อตามท่ีประชุมก าหนด) ซึ่งหากท่ีประชุมมีข้อสงสัย หร อข้อเสนอแนะ ฝ่ายเลขานุการอาจนัดหมายหัวหน้า 
  โครงการเพ ่อเข้ารับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมด้วย 
 
 

http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/?q=download
http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/sites/default/files/FTM-ACU%20F01.doc
http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/sites/default/files/FTM-ACU%20F02.doc
http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/sites/default/files/FTM-ACU%20F03.doc
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โครงการฉบับแก้ไข (ต้องส่งภายหลังจากได้รับหนังส อแจ้งผลให้แก้ไข ไม่เกิน 60 วัน)  
 เอกสารที่ใช้ส าหรับการเสนอโครงการ 
 1. หนังส อน าส่ง (cover letter) แบบเสนอโครงการฉบับแก้ไข โดยให้ระบุว่ามีการแก้ไขไว้ที่หน้าใด ตาม
 รายละเอียดในหนังส อแจ้งผล โดยให้เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย/์หัวหน้าหนว่ย (กรณีเป็น
 โครงการวิจัยเพ ่อวิทยานิพนธ์ ให้เสนอผ่านประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) 1 ฉบับ  
 2. แบบเสนอโครงการ (ฉบับแก้ไข) ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 3 ชุด 
 3. ผู้เสนอโครงการส่งเอกสาร ในข้อ 1 และ 2 ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ ่อ
 งานทางวิทยาศาสตร์ ชั น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ภายในวันที่ 5 ของทุกเด อน กรณีเปน็
 วันหยุดราชการ ให้ส่งภายในวันท าการถัดไป เพ ่อรับการพิจารณาภายในเด อนดังกล่าว  
  แบบเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการ จะออกเอกสาร
 การรับรองโครงการ เสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ และคณบดี เพ ่อพิจารณาลงนาม และแจ้งต่อหัวหน้า
 โครงการ โดยใบรับรองโครงการมีอายุไม่เกิน 3 ปี 
การปรับปรุง/แก้ไขโครงการ (ภายหลังได้รับการรับรอง) 
 1. ผู้เสนอโครงการจัดท าเอกสารการขอปรับเปลี่ยนโครงการ โดยใช้แบบฟอร์ม Protocol amendment  
          (FTM- ACU-Amendment) สามารถดาวน์โหลด       
          http://www.tm.mahidol.ac.th/animal-lab/?q=download  
         2. เอกสารที่ใช้ส าหรับการเสนอโครงการ 
  2.1 หนังส อน าส่ง (cover letter) โดยให้เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์/หัวหนา้หน่วย  
  (กรณีเป็นโครงการวิจัยเพ ่อวิทยานิพนธ์ ให้เสนอผ่านประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์) 1 ฉบับ 

 2.2 แบบฟอร์ม Protocol amendment (ตามข้อ 1) ฉบับจริง 1 ชุด  
           3. ผู้เสนอโครงการส่งเอกสาร ในข้อ 5.2 ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ ่องาน
 ทางวิทยาศาสตร์ ชั น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ภายในวันที่ 5 ของทุกเด อน กรณีเป็นวันหยุดราชการ
 ให้ส่งภายในวันท าการถัดไป เพ ่อรับการพิจารณาภายในเด อนดังกล่าว 
  ผู้วิจัยจะสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการในโครงการนั นๆได้ เม ่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการฯแล้วเท่านั น 
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