
 
 

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ  หลักสูตรข้ันต้น” 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3  

อาคารโดมบริหาร ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
******************** 

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เป็นเทคโนโลยีท่ีส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีมีการน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่และสวัสดิการท่ีดีของ

มนุษยชาติ โดยจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้ครบ

วงจร และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่น้ีต้องมีความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) ท้ังมีการ

วิเคราะห์ ประเมิน และการจัดการอย่างเพียงพอ จนเป็นท่ีพอใจและยอมรับได้ก่อนสนับสนุนให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของข้อก าหนด “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety 

Guidelines) ส าหรับการทดลองทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม   

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จึงก าหนดจัดโครงการ

อบรม  เร่ือง  “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรข้ันต้น”  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

และแนวทางการปฏิบัติให้แก่คณาจารย์ ผู้วิจัย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ได้ทราบระบบการก ากับดูแลความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถท างานร่วมกับคณะกรรมการควบคุม

ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัย และการเรียน

การสอนด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและการด าเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยท่ีด าเนินงานวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

 

รูปแบบการจัดโครงการ 

 รูปแบบการจัด : การบรรยาย  การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ  และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 

 



วัน เวลา และสถานที่  
 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 เวลา  08.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

วิทยากรบรรยาย  
1. รศ.ดร. วรดา  สโมสรสุข 
2. ผศ.ดร. วีระชัย  ทิตภากร 
3. ดร. ชาลินี  คงสวัสดิ์ 
4. ดร. บุญเฮียง  พรมดอนกอย 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย 
2. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 
1.  วิทยากร         4 คน 
2.  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักวิจัย นักศึกษา คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง 40 คน 
3.  เจ้าหน้าที่กองบริหารการวิจัย       6 คน 

    รวม      50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ก าหนดการฝึกอบรม  
เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น” 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

-------------------------------------------------------------------------------  
ก าหนดการอบรม 

08:30 – 08:45 น. ลงทะเบียน 
08:45 – 09:00 น. พิธีเปิด 
09:00 – 10.30 น. การบรรยายเร่ือง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับ 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” 
 บทที่ 1 กฎระเบียบในการก ากับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 บทที่ 2 หลักการประเมินความเสี่ยง 

  โดย ดร. ชาลินี  คงสวัสดิ์ 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45 – 12:00 น. การบรรยายเร่ือง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับ 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม” (ต่อ)  
 บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ  

   โดย ดร. บุญเฮียง  พรมดอนกอย 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติการ การแบง่ประเภทงานวจิัยตามแนวทางปฏบิัติฯ 

   โดยการแบ่งกลุ่มย่อย จ านวน 4 กลุ่ม 
   โดย รศ.ดร. วรดา  สโมสรสุข 
    ผศ.ดร. วีระชัย  ทิตภากร 
    ดร. ชาลินี  คงสวัสดิ์ 
    ดร. บุญเฮียง  พรมดอนกอย 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.45 – 16.00 น. การฝึกปฏิบัติการ การแบ่งประเภทงานวิจัยตามแนวทางปฏิบัติฯ (ต่อ) 
16.00 – 16.10 น. การบรรยายเร่ือง คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มธ. 
   โดย ผศ.ดร. วีระชัย  ทิตภากร 
    

16.10 – 16.30 น. สรุปการประชุม  
 

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

 
หมายเหตุ : อาหารว่างเวลา 10.15 น. และ 14.30 น.  



แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรม 
เร่ือง “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขัน้ต้น” 
วันพฤหัสบดทีี่ 14 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

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

ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)   
 

สถานะ   นักศึกษา  (โปรดระบุรายละเอียด)   
ปริญญา หลักสูตร  คณะ/สถาบัน    
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   
e-mail address     

 
  IBC             อาจารย์             นักวิจัย            อื่นๆ.................... (โปรดระบุรายละเอียด) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. / รศ. / ผศ. / ดร.)   
วุฒิการศึกษา  ปริญญา..................  สาขา  
คณะ/หน่วยงานท่ีสังกัด   
ความเชี่ยวชาญ   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   
e-mail address      

 

ท่านที่รับประทานอาหารมุสลิมกรุณาจัดเตรียมมาเองทางคณะผู้จัดฝึกอบรมไม่ได้จัดเตรียมให ้
 
 

ลงช่ือ .. 
( ) 
 

โปรดส่งแบบตอบรบัมาที่ งานวางแผนและบริหารงานวิจัย กองบริหารการวิจัย  
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1805 โทรสาร 0 2564 3151 หรือ E-mail : siriluk1ka@gmail.com สิริลักษณ ์
ภายในวนัที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

หมายเหต ุ: 
1.  คณะผู้จัดฯ ขอจ ากัดผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 35 ท่าน และจาก Biotech จ านวน 5 ท่าน โดยให้สิทธิ์กับ 

ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมตามล าดับก่อนหลังและได้รับการยืนยันทาง Email จากฝ่ายวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
2.  ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 1 วันเต็ม จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ

โครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมกาความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.  ใบวุฒบิัตรรับรองการผ่านการอบรมฯ จะจัดส่งให้กับท่าน ไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ดังนั้นขอให้ท่านระบุชื่อและหน่วยงานให้ชัดเจน 
4.  ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิส าหรับ ท่านที่ยังไม่ผ่านการอบรม เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น  
5.  ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งมาทางโทรศัพท์ หรือ E-mail : siriluk1ka@gmail.com  ติดต่อสิริลักษณ์ ภายใน 

วันศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่อไป 

mailto:siriluk1ka@gmail.com
mailto:siriluk1ka@gmail.com%20%20ติดต่อสิริลักษณ์%20ภายใน
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