
คู่มอืการใช้งาน 

CITI Program

จัดทาํโดย 
งานจรรยาบรรณและธรรมาภบิาลการวจิัย 

สาํนักงานวจิัย นวัตกรรมและพันธมิตร

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี1



(1) เขา้เว็บไซต ์https://www.citiprogram.org
(2) ลงทะเบียนเม่ือใชง้านครัง้แรก

(1)

(2)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

Steps : 

(1) ใสช่ื่อมหาวิทยาลยัลงในช่องว่าง
“King Mongkut's University of Technology Thonburi”

(2) ทาํเครื่องหมาย         ทัง้สองช่อง

(3) คลิก
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

(4)

Steps : 

(1) ใสช่ื่อและนามสกลุ

(2) ใสอี่เมลหลกัและยืนยนัอีเมลอีกครัง้ 

(3) ใสอี่เมลสาํรอง และยืนยนัอีเมลสาํรอง

(4) คลกิ
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Steps : 

(1) ใสชื่อสําหรับเขาใชงานระบบ 

(2) ใสร่หสัผ่านและยืนยนัรหสัผ่าน

(3) เลือกคาํถามในกรณีลืมรหสัผ่าน 

(4) ใสค่าํตอบสาํหรบัคาํถามท่ีเลือก

(5) คลกิ
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

Steps : 

(1) ใสค่าํว่า “Thailand” ลงในช่องว่าง

(2) ทาํเครื่องหมาย         ลงในช่อง NO

(3) คลกิ
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : 

(1) ทาํเครื่องหมาย         ลงในช่อง NO

(2) คลกิ
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(1)

(2)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : 

(1) เลือกภาษาท่ีใชใ้นระบบเป็น English 

(2) ใสอี่เมลของมหาวิทยาลยัและยืนยนัอีเมลมหาวิทยาลยั

(3) เลือกเพศ 

(4) เลือกระดบัการศกึษาสงูสดุ

(5) ใสส่งักดัคณะหรอื สว่นงานในมหาวิทยาลยั
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : (ต่อ)

(1) เลือกบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั

(2) ใสท่ี่อยู่ในช่อง Address Field 1, 2, 3 

(3) ใสจ่งัหวดัในช่อง 

(4) ใสร่หสัไปรษณี

(5) ใสป่ระเทศ

(6) ใสเ่บอรโ์ทรศพัท์

(7) คลกิ

6
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Steps : 

Question 1 : สาํหรบับคุลากรท่ีตอ้งการใบประกาศการผ่านการ

อบรมเพ่ือประกอบการย่ืนประเมนิโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

สัตวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์

โดยทาํเครื่องหมาย          

(1) สาํหรบัอาจารยน์กัวิจยั

(2) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาเอกและนกัวิจยัหลงัปรญิญาเอก

(3) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาโท

(4) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี

(5) สาํหรบับคุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ตัวเ์พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์

Question 2-7 : บทเรยีนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ตัวเ์พ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Steps : (ต่อ)

Question 8 : สาํหรบับคุลากรท่ีตอ้งการใบประกาศการผ่านการ

อบรมเพ่ือประกอบการย่ืนประเมนิโครงการจริยธรรมการวจิัยใน

มนุษย์

โดยทาํเครื่องหมาย          

(1) สาํหรบันกัวิจยัสาขาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์

(2) สาํหรบันกัวิจยัสาขาสงัคมศาสตรแ์ละการศกึษา

(3) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท (ชีวการแพทย+์
สงัคมศาสตร)์

(4) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาเอก นกัวิจยัและอาจารย ์(ชีว

การแพทย+์สงัคมศาสตร)์ 

(5) สาํหรบัคณะกรรมการ IRB
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : (ต่อ)

Question 9 : สาํหรบับคุลากรท่ีตอ้งการใบประกาศการผ่านการ

อบรมการทาํวจิัยอย่างมีความรับผิดชอบ

โดยทาํเครื่องหมาย          

(1) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาโท 

(2) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาเอก 

(3) สาํหรบันกัศกึษาษาอาจารยแ์ละนกัวิจยั

(4) บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั

(5) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี

7

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : (ต่อ)

Question 10 : สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีวิจยั

(1) ทาํเครื่องหมาย          หนา้ YES

Question 11 : สาํหรบัผูท่ี้สนใจอบรมดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น

(2) ทาํเครื่องหมาย          หนา้ YES

Question 12 : สาํหรบันกัวิจยัดา้นชีวการแพทย์

(3) ทาํเครื่องหมาย          ใหต้รงกบับทบาทของผูว้ิจยั
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : (ต่อ)

Question 13 : สาํหรบัผูท่ี้สนใจอบรมดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู

สว่นบคุคลและความปลอดภยัของขอ้มลู

(1) โดยทาํเครื่องหมาย          ใหต้รงกบับทบาทของผูว้ิจยั

7

(1) 

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Steps : (ต่อ)

Question 14 : สาํหรบับคุลากรท่ีตอ้งการใบประกาศการผ่าน

การอบรมเพ่ือประกอบการย่ืนประเมนิโครงการด้านความ

ปลอดภยัทางชวีภาพ

โดยทาํเครื่องหมาย          

(1) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี

(2) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาเอก และอาจารย ์นกัวิจยั

(3) สาํหรบัการอบรมต่ออายใุบประกาศนียบตัร

(4) คณะกรรมการ IBC
(5) คลกิ
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)

(1) 
(2) 

(3) 
(4) (1) 

(2) 
(3) 

(4) 
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