โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตร ประจําป 2560”
1. หลักการและเหตุผล
การใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตรนั้น นอกจากผูใชจะตองตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสัตวในการ
ทําวิจัย คุณภาพของสัตว สถานที่ที่ถูกนํามาใชนั้นจะตองอยูในระดับมาตรฐานสากลแลว สัตวทดลองควรจะไดรับการ
ดูแลและการปฏิบัติการกับสัตวอยางถูกตองตามหลักจรรยาบรรณการใชสัตวอันจะสงผลใหงานวิจัยมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดั บสากล และขณะนี้พ ระราชบัญ ญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ไดมีผลบั งคั บใชแล ว
รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลการเลี้ยงการใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดใหผูใชสัตวจะตองผานการอบรมการใชสัตวกอนยื่นเสนอโครงการผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสัตวในงานทดลอง
ทางวิทยาศาสตร” จะเนนใหผูเขารวมฝกอบรมไดทราบถึงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติการกับสัตวทดลองเพื่อการวิจัย การ
ปฏิบัติการทางสัตวแพทย รวมถึงผูที่ตองการฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะทําการทดลองจริง
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรที่เกี่ยวของกับการใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตรใหมี
ความรู ค วามเข า ใจในภาคทฤษฎี แ ล ว การอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารดั งกลา วผู เข า รว มจะได ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารจริ ง กั บ
สัตวทดลองชนิดหนูเมาส และหนูแรท รวมถึงอาชีวอนามัย และวิธีการปองกันอันตรายสวนบุคคลในงานเลี้ยงและใช
สัต ว เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตรภ ายใต ก ารดูแ ลของผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด ว ย ซึ่ ง จะเป น ประโยชน อ ย า งยิ่ งต อ
ผูปฏิบัติงานวิจัยที่ใชสัตวทดลองประเภท Rodent เปนรูปแบบในการศึกษา สามารถชวยลดระยะเวลาการทําวิจัย
และลดคาใชจาย รวมถึงสงผลใหผลงานวิจัยมีความแมนยํา และมีคุณภาพในระดับสูงตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูใชสัตวไดทดลองฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะปฏิบัติการกับสัตวในการทดลองจริง
2.2 เพื่อใหผูใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สามารถปฏิบัติการกับสัตวทดลองไดอยางถูกตองตาม
จรรยาบรรณการใชสัตวและมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2558
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
3.1 ผูรับผิดชอบหลัก หนวยพัฒนาวิชาการและฝกอบรม งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
3.2 ที่ปรึกษาโครงการ
- 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 วันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลาอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลง
6. สถานที่
6.1
6.2

หองประชุม K 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หองปฏิบัติการชั้น 2 หนวยหองปฏิบัติการเอนกประสงค

7. คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
7.1 สามารถเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร เวลาไม
นอยกวา 12 ชั่วโมง หรือตามที่หนวยพัฒนาวิชาการและฝกอบรมกําหนด
7.2 ผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 คน
8.วิทยากร
8.1
8.2
8.3

ผูทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง
ทีม Biosafety จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)
ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ม.มหิดล

9. คาลงทะเบียน
4,000.00 บาท/คน
10. เปาหมายหรือผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เพิ่มพูนความรูความเขาใจในการใชสัตว และผูใชสัตวไดทดลองฝกปฏิบัติกับสัตวกอนที่จะปฏิบัติการกั บ
สัตวในการทดลองจริง
10.2 ผูใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สามารถปฏิบัติการกับสัตวทดลองไดอยางถูกตองตามจรรยาบรรณ
การใชสัตวและมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558
11. ตัวบงชี้ความสําเร็จของเปาหมาย หรือผลลัพธ
11.1 มีผูเขารวมโครงการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ไมนอยกวารอยละ 80
11.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ อยูในเกณฑระดับดีขึ้นไป
12. การประเมินผลโครงการ
12.1 ใชตวั บงชี้ความสําเร็จของเปาหมายหรือผลลัพธในการประเมินผลโครงการ

13. การประเมินความเสี่ยงโครงการ
13.1 หัวขอการจัดอบรมเปนเรื่องเฉพาะทาง อาจจะมีผูเขารวมโครงการนอยกวาที่คาดไว
14. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
14.1 เนนการประชาสัมพันธใหครอบคลุม

กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชสตั วในงานทดลองทางวิทยาศาสตร ประจําป 2560”
วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 12 ชัว่ โมง 30 นาที
ณ หองบรรยาย K102 และหองปฏิบัติการเอนกประสงคชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทรที่ 24 เดือนกรกฎาคม 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 เรื่อง “จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง)
โดย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตั วทดลอง
10.00 - 10.15 น.
---- พักรับประทานอาหารวาง ---10.15 - 12.15 น.
การบรรยายและการสาธิต เรื่อง “อาชีวอนามัย และการปองกันอันตรายสวนบุคคลในงานเลี้ยง
ดูแลสัตวทดลอง” (2 ชั่วโมง)
โดย ทีม Biosafety จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)
12.15 - 13.00 น.
---- พักรับประทานอาหารกลางวัน ---13.00 - 14.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “คุณภาพสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง)
โดย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตั วทดลอง
14.00 - 15.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “การเลี้ยงและการดูแลสัตวทดลองในงานวิทยาศาสตร” (1 ชั่วโมง)
โดย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตั วทดลอง
15.00 - 15.15 น.
---- พักรับประทานอาหารวาง ---15.15 - 16.45 น.
การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการกับสัตวทดลอง” (1 ชั่วโมง 30 นาที)
โดย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิทยาศาสตรสตั วทดลอง
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 ทีมฝกปฏิบัติการจากศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 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
การชําระคาธรรมเนียม โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย
สาขา
ศิริราช
ในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 016-300325-6 และสงใบนําฝาก (ระบุ
รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยังโทรสาร 0 2201 5963
หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0 2201 5967-8
การติดตอสอบถาม: 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 การใชสัตวในงานทดลองทางวิทยาศาสตร 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
วันที่รับสมัคร ........................................
ลําดับที่การสมัคร ..................................
ผูรับสมัคร .............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล (กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ และตรวจสอบความถูกตอง เพื่อออกใบประกาศนียบัตร)
คํานําหนาชื่อ (ราชทินนาม, ยศ).................................ตําแหนงทางวิชาการ..................................................
ชื่อ ..................................................................นามสกุล...............................................................................
NAME ..........................................................SURNAME..............................................................................
ภาควิชา/หนวยงาน (Department).............................................................................................................
โทรศัพท (Telephone) ...................................................โทรสาร (Fax)......................................................
โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone)...........................................E-mail.........................................................
หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมการอบรมได กรุณาแจงลวงหนา 2 สัปดาห เพื่อแจงสิทธใหกับผูสมัคร
ลําดับถัดไป
2. กรณีเป นผูสมัครเปนบุคลากรภายนอกคณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล โปรดชํา ระคา ลงทะเบียน
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 ............................................................................................
วันที่ .................................................................
โปรดสงใบสมัครกลับมายัง หนวยพัฒนาวิชาการและฝกอบรม งานพันธกิจพิเศษ
ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรุณาตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนไดที่ sc.mahidol.ac.th/register
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นายนราธิป ใจธรรม (โทร. 02-201-5967-8)

