
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตร ประจาํป 2560” 

1. หลักการและเหตุผล 

 การใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตรนั้น นอกจากผูใชจะตองตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับสัตวในการ
ทําวิจัย คุณภาพของสัตว สถานที่ที่ถูกนํามาใชนั้นจะตองอยูในระดับมาตรฐานสากลแลว  สัตวทดลองควรจะไดรับการ
ดูแลและการปฏิบัติการกับสัตวอยางถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตวอันจะสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับสากล และขณะนี้พระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ไดมีผลบังคับใชแลว 
รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลการเลี้ยงการใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดใหผูใชสัตวจะตองผานการอบรมการใชสัตวกอนยื่นเสนอโครงการผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสัตวในงานทดลอง
ทางวิทยาศาสตร” จะเนนใหผูเขารวมฝกอบรมไดทราบถึงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติการกับสัตวทดลองเพื่อการวิจัย การ
ปฏิบัติการทางสัตวแพทย รวมถึงผูที่ตองการฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะทําการทดลองจริง  

 ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรที่เก่ียวของกับการใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตรใหมี
ความรูความเขาใจในภาคทฤษฎีแลว การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวผูเขารวมจะไดลงมือปฏิบัติการจริงกับ
สัตวทดลองชนิดหนูเมาส และหนูแรท รวมถึงอาชีวอนามัย และวิธีการปองกันอันตรายสวนบุคคลในงานเลี้ยงและใช
สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดวย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอ
ผูปฏิบัติงานวิจัยที่ใชสัตวทดลองประเภท Rodent เปนรูปแบบในการศึกษา สามารถชวยลดระยะเวลาการทําวิจัย 
และลดคาใชจาย รวมถึงสงผลใหผลงานวิจัยมีความแมนยํา และมีคุณภาพในระดับสูงตอไป 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อใหผูใชสัตวไดทดลองฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะปฏิบัติการกับสัตวในการทดลองจริง 
2.2 เพื่อใหผูใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สามารถปฏิบัติการกับสัตวทดลองไดอยางถูกตองตาม  

จรรยาบรรณการใชสัตวและมีความสอดคลองกับพระราชบญัญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร  
พ.ศ. 2558 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ 
3.1 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยพัฒนาวชิาการและฝกอบรม งานพนัธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
3.2 ท่ีปรึกษาโครงการ 
  - รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร 
  - คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 
3.3 ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/ผูประสานงาน 

- นางสาววลัยพันธ ฉลาดอักษรสิทธิ์ 
- นายนราธิป ใจธรรม 
- นายณัฐกรณ วันนิตย 
- นางสาวณัฐนุช ทรัพยเสน 
- นางสาวปริณดา กุลมาตย 
- นางสาวสุภาวดี จิตภักดีบดินทร  



 

4. วิธีดําเนินการฝกอบรม 
4.1 การอบรมจะดําเนินการในรูปแบบบรรยายและฝกปฏิบัติการกับสัตวทดลอง ตามหัวขอและสถานที่ที่

ระบุไวในเอกสารแนบโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง 

5. ระยะเวลา วันท่ี 24 -25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลาอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลง 

6. สถานที่ 
 6.1 หองประชุม K 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

6.2 หองปฏิบัติการชั้น 2 หนวยหองปฏิบัติการเอนกประสงค  

7. คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ  
7.1 สามารถเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เวลาไม

นอยกวา 12 ชั่วโมง หรือตามที่หนวยพัฒนาวิชาการและฝกอบรมกําหนด 
7.2 ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 คน  

8.วิทยากร 
8.1 ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง 
8.2 ทีม Biosafety จากสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS) 
8.3 ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล 

 
9. คาลงทะเบียน  

4,000.00 บาท/คน 
 

10. เปาหมายหรือผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
10.1 เพิ่มพูนความรูความเขาใจในการใชสัตว และผูใชสัตวไดทดลองฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะปฏิบัติการกับ

สัตวในการทดลองจริง 
10.2 ผูใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร สามารถปฏิบัติการกับสัตวทดลองไดอยางถูกตองตามจรรยาบรรณ

การใชสัตวและมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 
 

11. ตัวบงชี้ความสําเร็จของเปาหมาย หรือผลลัพธ 
11.1  มีผูเขารวมโครงการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ไมนอยกวารอยละ 80 
11.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ อยูในเกณฑระดับดีข้ึนไป 
 

12. การประเมินผลโครงการ 
12.1 ใชตวับงชี้ความสาํเร็จของเปาหมายหรือผลลัพธในการประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 



 

13. การประเมินความเส่ียงโครงการ 
13.1 หัวขอการจัดอบรมเปนเรื่องเฉพาะทาง อาจจะมีผูเขารวมโครงการนอยกวาที่คาดไว 
 

14. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
14.1 เนนการประชาสัมพันธใหครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสตัวในงานทดลองทางวิทยาศาสตร ประจําป 2560” 
วันที ่24 – 25 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 12 ชัว่โมง 30 นาที 

ณ หองบรรยาย K102 และหองปฏิบัติการเอนกประสงคชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันจันทรที่ 24 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ หองบรรยาย K102 
เวลา  08.30 - 08.45 น.            ลงทะเบียน 
 08.45 –09.00 น.  พิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณบดี คณะวิทยาศาสตร  
 09.00 - 10.00 น.  การบรรยาย เร่ือง “จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง) 

โดย ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตัวทดลอง  
 10.00 - 10.15 น.          ---- พักรับประทานอาหารวาง ---- 
 10.15 - 12.15 น. การบรรยายและการสาธิต เร่ือง “อาชีวอนามัย และการปองกันอันตรายสวนบุคคลในงานเลี้ยง

ดูแลสัตวทดลอง” (2 ชั่วโมง) 
   โดย ทีม Biosafety จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS) 
 12.15 - 13.00 น. ---- พักรับประทานอาหารกลางวัน ---- 
 13.00 - 14.00 น. การบรรยาย เร่ือง “คุณภาพสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง) 
   โดย ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตัวทดลอง 
 14.00 - 15.00 น. การบรรยาย เร่ือง “การเลี้ยงและการดูแลสัตวทดลองในงานวิทยาศาสตร” (1 ชั่วโมง) 
   โดย ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตัวทดลอง  
 15.00 - 15.15 น. ---- พักรับประทานอาหารวาง ----   
 15.15 - 16.45 น.  การบรรยาย เร่ือง “เทคนิคปฏิบัติการกับสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง 30 นาที) 
   โดย ผูทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตัวทดลอง  
 
วันอังคารที่ 25  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หองบรรยาย K102 และหองปฏิบัติการเอนกประสงคชั้น 2 
เวลา  08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 09.00 – 10.00 น. การบรรยายและสาธิตวิธีปฏิบัติการกับเมาส และแนะนํารายละเอียดภาคปฏิบัติ  
   (1 ชั่วโมง) โดย ทมีฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล 
 10.00 - 10.10 น.          ---- พักรับประทานอาหารวาง ---- 
 10.10 - 12.10 น. ฝกปฏิบัติการกับสัตวทดลอง (หนูเมาส) (2 ชั่วโมง) (แบงกลุมสําหรับภาคปฏิบัติ) 
   โดย ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล 
 12.00 - 13.00 น. ---- พักรับประทานอาหารกลางวัน---- 
 13.00 - 14.00 น. การบรรยายและสาธิตวิธีปฏิบัติการกับหนูแรท และแนะนํารายละเอียดภาคปฏิบัติ (1 ชั่วโมง) 

โดย ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล 
 14.00 - 14.10 น. ---- พักรับประทานอาหารวาง ---- 
 14.10 - 16.10 น. การฝกปฏิบัติการกับสัตวทดลอง (หนูแรท) (2 ชั่วโมง) (แบงกลุมสําหรับภาคปฏิบัติ) 
   โดย ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล 
 16.00 - 16.15 น. พิธีปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับใบประกาศนียบัตร 
    
หมายเหตุ: 1) การมอบใบประกาศนียบัตรจะมอบใหเฉพาะผูเขารวมการสัมมนาเต็มเวลาทั้งสองวัน (12 ชั่วโมง 30 นาที) เทานั้น และ

ตองเซ็นชื่อรับดวยตัวเอง 

 
 
 
 
 
 



 

การสมัครและชําระคาธรรมเนียม 
 

  การสมัคร ลงทะเบียน on-line ที่ sc.mahidol.ac.th/register หรือกรอกใบสมัคร  

และสงโทรสาร 0 2201 5963 

  การชาํระคาธรรมเนียม โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝาก กระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย   

สาขา    ศิริราช    ในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญช ี   016-300325-6   และสงใบนําฝาก (ระบุ
รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงนิ) ไปยังโทรสาร    0 2201 5963 
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี 0 2201 5967-8 
 
การตดิตอสอบถาม: เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ โทร 0 2201 5967-8  
E-mail: narathip.jai376@gmail.com  
 
หมายเหตุ : ลงทะเบียนอบรมหรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ sc.mahidol.ac.th/register  
วัน เวลาการจัดฝกอบรม และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 





 

ใบสมัครเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  การใชสัตวในงานทดลองทางวทิยาศาสตร ประจําป 2560 
วันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ หองประชุม K102  ชั้น 1 และหองปฏิบัติการหนวยหองปฏิบัติการเอนกประสงค ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

สําหรับเจาหนาที่ 
วันท่ีรับสมัคร ........................................ 
ลําดับที่การสมคัร .................................. 
ผูรับสมัคร ............................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือ-นามสกุล (กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ และตรวจสอบความถูกตอง เพื่อออกใบประกาศนียบัตร) 

คํานําหนาชื่อ (ราชทินนาม, ยศ).................................ตําแหนงทางวิชาการ.................................................. 

ชื่อ ..................................................................นามสกุล............................................................................... 

NAME ..........................................................SURNAME.............................................................................. 

ภาควิชา/หนวยงาน (Department)............................................................................................................. 

โทรศพัท (Telephone) ...................................................โทรสาร (Fax)...................................................... 

โทรศพัทมือถือ (Mobile Phone)...........................................E-mail......................................................... 

หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมการอบรมได กรุณาแจงลวงหนา 2 สัปดาห เพ่ือแจงสิทธใหกับผูสมัคร

ลําดับถัดไป  

2. กรณีเปนผูสมัครเปนบุคลากรภายนอกคณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล โปรดชําระคาลงทะเบียน

ทานละ 4,000.00 บาท (สี่พันบาทถวน) ที่งานการคลัง และสงใบสมัครไดที่หนวยพัฒนาวิชาการ

และฝกอบรม งานพันธกิจพิเศษ โทรสาร 02-201-5963 โทร. 02-201-5967-8 หรือ  

E-mail: narathip.jai@mahidol.ac.th 

 

 

ลงชื่อผูสมัคร ............................................................................................ 
วันท่ี ................................................................. 
 

โปรดสงใบสมัครกลับมายัง หนวยพัฒนาวิชาการและฝกอบรม งานพนัธกิจพิเศษ 

ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนไดที่ sc.mahidol.ac.th/register 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายนราธิป ใจธรรม (โทร. 02-201-5967-8) 


