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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ผ?านระบบออนไลนB) 

ระหว?างวันท่ี 20-22 ธันวาคม 2564 

รุ?นท่ี 14  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว= พ.ศ. 2558 ไดEประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2558 โดยใหEมีผลบังคับใชEตั้งแตOวันที่ 22 กุมภาพันธ= 2559 เปSนตEนไป พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดใหE            

ผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการจะตEองผOานการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและ        

พิษจากสัตว=ไมOนEอยกวOาหนึ่งครั้งในทุกสามป[ ดEวยเหตุนี้ ผูEที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขEองกับจุลินทรีย=และสารชีวภาพ ที่อยูOใน

สถาบันการศึกษา หนOวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน จึงจำเปSนตEองไดEรับการอบรมเบื้องตEนเพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานไดEอยOางปลอดภัย และสามารถป^องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลอื่นและสิ่งแวดลEอม นิสิต 

นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร=ที่ปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาหรือศาสตร=แขนงตOาง ๆ ที่ตEองใชEจุลินทรีย=หรือพิษจากสัตว= 

จึงจำเปSนท่ีจะตEองไดEรับการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร= โดยการสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย=ความปลอดภัย                 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ไดEจัดทำหลักสูตรอบรมดEานความปลอดภัยทาง

ชีวภาพและการร ักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ ึ ่งได Eผ Oานการอนุม ัต ิโดยกรมวิทยาศาสตร=การแพทย=                  

กระทรวงสาธารณสุข เม่ือ วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 และไดEใชEหลักสูตรน้ีอบรมใหEกับคณาจารย= นักวิจัย นักวิทยาศาสตร= 

และนิสิตในสังกัดจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอกจนถึงปfจจุบัน หลักสูตรดังกลOาวมีมาตรฐานตามท่ี

กรมวิทยาศาสตร=การแพทย= กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการน้ีจึงไดEจ ัดการอบรมใหEก ับบุคลากรของ             

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย พรEอมกับบุคคลภายนอกที่ประสงค=เปSนผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวขEองกับ  

เชื้อโรคและพิษจากสัตว=หรือตEองยื่นหลักฐานการอบรมดEานความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัย

ทางช ีวภาพ ตามหลักส ูตรของหนOวยงานหร ือองค =กรท ี ่กรมว ิทยาศาสตร =การแพทย=ประกาศร ับรองแกO

กรมวิทยาศาสตร=การแพทย= กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจำเปSนตEองไดEรับการอบรม        

ความปลอดภัยทางชีวภาพตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใหEปฏิบัติงานไดEอยOางถูกตEอง ปลอดภัย มีมาตรฐานตาม

พระราชบัญญัติดังกลOาวดEวย และเปSนการเผยแพรOความรูEแกOสังคม 

เนื ่องจากสถานการณ=การระบาดของโคโรนOาไวรัส (COVID-19) สOงผลใหEไมOสามารถจัดการอบรม               

ความปลอดภัยทางชีวภาพตามปกติ ดังนั้น เพื่อใหEบุคคลที่ประสงค=เปSนผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการท่ี

เก่ียวขEองกับจุลินทรีย=และสารชีวภาพปฏิบัติงานไดEอยOางถูกตEอง ปลอดภัย มีมาตรฐานเปSนไปตามกฎหมายและป̂องกัน

จุลินทรีย=เล็ดลอดเขEาสูOสิ ่งแวดลEอม ศูนย=ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

(ศปอส.) รOวมกับศูนย=ความเปSนเลิศดEานการจัดการสารและของเสียอัตราย (ศสอ.) และภาควิชาจุลชีววิทยา จึง

เห็นสมควรใหEมีการจัดอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุOนที่ 14 ใหEแกOนิสิต

บัณฑิตศึกษาและบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกในรูปแบบการอบรมออนไลน=เพ่ือ

ป^องกันการแพรOกระจายเชื้อดEวยการรักษาระยะหOางของผูEเขEารับการอบรม ตามนโยบายของรัฐบาล  การอบรมจะ

ครอบคลุมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน= โดยหลักสูตรอบรมดEานความปลอดภัยทางชีวภาพ
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และการร ักษาความปลอดภ ัยทางช ีวภาพ ได Eร ับการอน ุม ัต ิ ให Eจ ัดการอบรมในร ูปแบบออนไลน =  จาก

กรมวิทยาศาสตร=การแพทย= หนังสือเลขท่ี สธ 0621.06/2935 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 

2. วัตถุประสงคB 

2.1 เพ ื ่อให Eความร ู E เก ี ่ยวก ับแนวทางปฏิบ ัต ิและว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิด Eานความปลอดภัยทางช ีวภาพและ                             

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพแกOบุคคลที่ประสงค=เปSนผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวขEองกับ

จุลินทรีย=และสารชีวภาพปฏิบัติงานไดEอยOางถูกตEอง ปลอดภัย 

2.2 เพื่อใหEผูEเขEาอบรมไดEฝtกการปฏิบัติที่เกี่ยวขEองกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพในหEองปฏิบัติการ 

2.3 เพื่อใหEผูEเขEาอบรมที่เปSนผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวขEองกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว= 

ไดEร ับการอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพถูกตEองตามที ่กฎหมายกำหนด สามารถสอบผOาน             

การวัดความรูEเพ่ือรับวุฒิบัตร 

 

3. หัวขTอการอบรมและกำหนดการฝWกอบรม  

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

ภาคบรรยาย (ผ7านระบบออนไลน<) 

8.00-8.25 น. เข+าสู/ระบบการอบรมออนไลน8 

8.25-8.30 น. กล/าวรายงานโดยหัวหน+าภาควิชาจุลชีววิทยา 

ศาสตราจารย( ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 

พิธีเปLด  

ศาสตราจารย( ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย( 

ผู<อำนวยการศูนย(ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล<อม จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

8.30-9.15 น. สอบวัดความรู+ก/อนเข+ารับการอบรม (ผ/านระบบออนไลน8) 

9.15-10.45 น. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข+องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ 

ผู<ชJวยศาสตราจารย( ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย( 

10.45-11.00 น. พัก 

11.00-12.00 น. หลักการด+านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ศาสตราจารย( ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน 

13.00-14.30 น. การจัดการความเสี่ยง (Biorisk Management) 

ศาสตราจารย( ดร.ศิริรัตน( เรJงพิพัฒน( 

14.30-15.30 น. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห+องปฏิบัติการ 

ผู<ชJวยศาสตราจารย( ดร.สุพัฒน( เจริญพรวัฒนา 

15.30-15.45 น. พัก 

ภาคปฏิบัติการ (ผ7านระบบออนไลน<) 
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15.45-16.45 น. การออกแบบสถานที่ การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ8ในสถานปฏิบัติการ  

(Lab Design) / การล+างมือ 

ผู<ชJวยศาสตราจารย( ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย( และ 

ผู<ชJวยศาสตราจารย( ดร.สุพัฒน( เจริญพรวัฒนา 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

ภาคบรรยาย (ผ7านระบบออนไลน<) 

8.00-8.30 น. เข+าสู/ระบบการอบรมออนไลน8 

8.30-10.00 น. อุปกรณ8เพื่อความปลอดภัย 

อาจารย( ดร.ชมพูนิกข( กาญจนพังคะ 

10.00-10.15 น. พัก 

10.15-11.15 น. อุปกรณ8ปoองกันภัยส/วนบุคคล 

อาจารย( ดร.ชมพูนิกข( กาญจนพังคะ 

11.15-12.15 น. การทำลายเชื้อโรค 

ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน( 

12.15-13.15 น. พักกลางวัน 

13.15-14.15 น. การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 

ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน( 

ภาคปฏิบัติการ (ผ7านระบบออนไลน<) 

14.15-15.15 น. การใช+อุปกรณ8ปoองกันภัยส/วนบุคคล (PPE) 

ศาสตราจารย( ดร.ศิริรัตน( เรJงพิพัฒน( และ 

อาจารย( ดร.ชมพูนิกข( กาญจนพังคะ 

15.15-15.30 น. พัก 

15.30-16.30 น. การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (SPILL) 

ศาสตราจารย( ดร.ธนาภัทร ปาลกะ และ 

ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน( 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

ภาคบรรยาย (ผ7านระบบออนไลน<) 

8.00-8.30 น. เข+าสู/ระบบการอบรมออนไลน8 

8.30-9.30 น. การจัดการขยะติดเชื้อ 

ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน( 

9.30-10.30 น. การขนส/งเชื้อโรค 

รองศาสตราจารย( ดร.ชุลี ยมภักดี 

10.30-10.45 น. พัก 

ภาคปฏิบัติการ (ผ7านระบบออนไลน<) 
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10.45-11.45 น. การขนส/งเชื้อโรค (TRANSPORTATION) 

รองศาสตราจารย( ดร.ชุลี ยมภักดี 

11.45-12.00 น. พัก 

12.00-12.30 น. ทดสอบหลังเข+ารับการอบรม 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได+ตามความเหมาะสม 

 

4. รูปแบบการดำเนินการและวิธีการจัดอบรม 

เปZนการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ?งเปZนภาคบรรยายและปฏิบัติการผ?านระบบออนไลนB 

4.1 การลงทะเบียนและการตรวจสอบการเขEารับการอบรม   

ผูEรับการอบรมทุกคนตEองลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกOอนเขEารับการอบรมผOานระบบออนไลน= 

4.2 การสอบ  

ผ ู E ร ั บก า รอบรมต E อ งทำข E อสอบแบบออนไลน= ผ O านระบบ  moodle e-Learning ของ                             

ศูนย=ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ในเวลาท่ีกำหนด 

4.3 ภาคบรรยาย  

บรรยาย “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ในรูปแบบ            

การอบรมเปSนออนไลน= ผOานระบบ ZOOM และผูEรับการอบรมตEองยืนยันตัวตนกOอนเขEารับการอบรมทุกหัวขEอ 

4.4 ภาคปฏิบัติการ 

ฝtกปฏิบัติ “ความปลอดภัยทางชีวภาพในหEองปฏิบัติการ” รูปแบบการอบรมเปSนออนไลน= 

 

มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 

 

ลำดับ หัวขHอ ระยะเวลา วิธีดำเนินการ 

1 การออกแบบสถานที่ การจัดวาง

เครื่องมือและอุปกรณ8ในสถานปฏิบัติการ 

(Lab Design) / การล+างมือ 

 

1 ชั่วโมง ขั้นตอนดำเนินการ 

1. วิทยากรแสดงภาพโจทย8ตัวอย/างการออกแบบสถานที่ 

การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ8ในห+องปฏิบัติการ /         

การล+างมือ 

2. ผู+รับการอบรมจะต+องพิจารณาข+อผิดพลาดในการจัด

สถานที่และส/งคำตอบให+กับวิทยากรภายในระยะเวลาที่

กำหนด ผ/านระบบออนไลน8 

3. วิทยากรอภิปรายสรุปการออกแบบสถานปฏิบัติการที่

เหมาะสม 
 

การประเมินผล ผู+เข+าอบรมที่ส/งคำตอบจะถือเป{นผู+เข+าร/วม

ปฏิบัติการ 

2 การใช+อุปกรณ8ปoองกันภัยส/วนบุคคล 

(PPE) 

1 ชั่วโมง ขั้นตอนดำเนินการ 

1. ผู+รับการอบรมจะได+รับชุด PPE  
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ลำดับ หัวขHอ ระยะเวลา วิธีดำเนินการ 

2. วิทยากรสาธิตการสวมใส/และถอด PPE ผ/านระบบ

ออนไลน8 

3. ผู+รับการอบรมฝ}กการสวมใส/ และถอด PPE ไปพร+อมกับ

วิทยากร   

4. ผู+เข+าอบรมจะต+องส/งผลการปฏิบัติโดยส/งไฟล8ภาพ        

การสวมใส/และถอด PPE ของผู+รับการอบรม 
 

การประเมินผล ผู+เข+าอบรมที่ส/งไฟล8ภาพจะถือเป{นผู+เข+าร/วม

ปฏิบัติการ 

3 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (SPILL) 1 ชั่วโมง ขั้นตอนดำเนินการ 

1. วิทยากรสาธิตการปฏิบัติการจัดการสารชีวภาพรั่วไหล

ผ/านระบบออนไลน8 

2. ผู+รับการอบรม ใช+ชุด PPE จากการฝ}กสวมใส/มาเพื่อทำ

ปฏิบัติการจัดการสารชีวภาพรั่วไหลพร+อมกับวิทยากร   

3. ผู+เข+าอบรมจะต+องส/งผลการปฏิบัติโดยส/งไฟล8ภาพขณะ

จัดการสารชีวภาพรั่วไหล  
 

การประเมินผล ผู+เข+าอบรมที่ส/งไฟล8ภาพจะถือเป{นผู+เข+าร/วม

ปฏิบัติการ 

4 การขนส/งเชื้อโรค (TRANSPORTATION) 1 ชั่วโมง ขั้นตอนดำเนินการ 

1. วิทยากรแสดงโจทย8ตัวอย/างการปฏิบัติเพื่อขนส/งเชื้อโรค 

2. ผู+รับการอบรมจะต+องพิจารณาข+อผิดพลาดในการปฏิบัติ

เพื่อขนส/งเชื้อโรค  และส/งคำตอบให+กับวิทยากรภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด ผ/านระบบออนไลน8 

3. วิทยากรอภิปรายสรุปการขนส/งเชื้อโรคที่ถูกต+อง 
 

การประเมินผล ผู+เข+าอบรมที่ส/งคำตอบจะถือเป{นผู+เข+าร/วม

ปฏิบัติการ 

 

5. หน?วยงานท่ีรับผิดชอบและร?วมจัดการอบรม/หน?วยงานท่ีใหTการสนับสนุนทุน/ผูTรับผิดชอบโครงการ 

 5.1 หนOวยงานท่ีรับผิดชอบและรOวมจัดการอบรม 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร= จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย รOวมกับ ศูนย=ความปลอดภัย           

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย (ศปอส.)  

5.2 หนOวยงานท่ีใหEการสนับสนุนทุนการอบรมสำหรับบุคคลภายในจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

ศูนย=ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย (ศปอส.) และ                        

ศูนย=ความเปSนเลิศดEานการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) 
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 5.3 ผูEรับผิดชอบโครงการ 

ผูEชOวยศาสตราจารย= ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย= หัวหนEาโครงการฝtกอบรม 

 

6. ระยะเวลาท่ีใชTในการอบรม 

6.1 ระยะเวลาการฝtกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

วันท่ี 20 ถึง 22 ธันวาคม 2564 (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ผOานระบบออนไลน=) 

6.2 ระยะเวลาดำเนินการจัดเตรียมการฝtกอบรมและสรุปงาน  

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564-31 มกราคม 2565 

 

7. สถานท่ีจัดอบรม 

 7.1 ผูEเขEารับการอบรมผOานระบบออนไลน= 

7.2 ว ิทยากรถ Oายทอดการอบรม ณ ห Eองเร ียนและห Eองประช ุมภาคว ิชาจ ุลช ีวว ิทยา ช ั ้น 16                        

อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร= จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

7.3 วิทยากรถOายทอดการอบรมจากท่ีพัก กรณีมหาวิทยาลัยไมOอนุญาตใหEเขEาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

8. คุณสมบัติของผูTเขTาอบรมและจำนวน 

 8.1 คณาจารย= บุคลากร นิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย จำนวน 220 คน 

 8.2 บุคคลภายนอกจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย จำนวน 80 คน  

 

9. การลงทะเบียน และอัตราค?าลงทะเบียน 

9.1 บุคลากรภายในจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผOานล็อกอินเพียงครั้งเดียวดEวย SSO หรือ Single Sign-On สำหรับ

นิสิต และบุคลากรจุฬาฯโดยใชE Username เปSนอีเมล=จุฬา และ Password เปSนรหัสผOาน CUNET โดยลงทะเบียน

ออนไลน=ไดEที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-table.asp หัวขEอการอบรมดEานชีวภาพ สำหรับนิสิต

และบุคลากรจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย ระหวOางวันท่ี 20-22 ธันวาคม 2564  

9.2 บุคคลภายนอกจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

สมัครลงทะเบียนออนไลน=ไดEท่ี https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-table.asp หัวขEอ           

การอบรมดEานชีวภาพ สำหรับบุคคลภายนอก ระหวOางวันท่ี 20-22 ธันวาคม 2564  

รายการ อัตราคOาลงทะเบียนตOอทOาน 

นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของจุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย  ไมOมีคOาใชEจOาย 

บุคคลภายนอก  2,400 บาท  

(รวมคOาวัสดุการฝtกอบรมและคOาจัดสOง) 

ลงทะเบียนไดTต้ังแต?วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 

9.3 ชำระค?าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (ชOองทางการชำระเงินบนเว็บลงทะเบียน) สOง

หลักฐานการชำระเงินทาง e-mail : biosafety.cu@gmail.com 
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9.4 สอบถามขEอมูลเพ่ิมเติมไดEท่ี 

 คุณวันวิสา สุดสมัย โทร. 099-334-5050 (ผูEประสานงานจากศูนย=ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย) 

 คุณวีระศักด์ิ จงเฟ��องปริญญา โทร. 085-045-2299 (ผูEประสานงานฝ�ายดำเนินการจัดอบรม) 

  หรือ e-mail : biosafety.cu@gmail.com  
*บุคลากร ข+าราชการ ลูกจ+าง เจ+าหน+าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จากหน=วยงานต=าง ๆ ที่ได+รับอนุมัติจากผู+บังคับบัญชาเข+าร=วมอบรมได+โดยไม=ถือ

เปJนวันลา มีสิทธิ์เบิกค=าลงทะเบียนและค=าใช+จ=ายต=าง ๆ ได+ตามระเบียบทางราชการต+นสังกัด 

 

10. การประเมินผลผูTเขTาอบรม 

10.1 ผูEเขEาอบรมทำขEอสอบ (pretest) ผOานระบบออนไลน= เพ่ือวัดความรูEดEานความปลอดภัยทางชีวภาพกOอน

การอบรม 

10.2 ผูEเขEาอบรมที่ตEองการวุฒิบัตรตEองเขEารOวมฟfงภาคบรรยายและฝtกปฏิบัติการรวมไมOนEอยกวOา 80% และ

ทำขEอสอบแบบออนไลน=เมื่อสิ้นสุดการอบรมภายในเวลาที่กำหนดและไดEรับคะแนนไมOนEอยกวOา 70% จึงถือวOาผOาน             

การอบรมและไดEรับวุฒิบัตรรับรองการอบรม 

 

11. ประโยชนBท่ีคาดว?าจะไดTรับ 

11.1 ผูEเขEารับการอบรมไดEรับความรูE ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัยเม่ือทำงานกับจุลินทรีย=  

11.2 ผูEเขEารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานไดEอยOางปลอดภัย สามารถป^องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง 

บุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลEอม 

11.3 ผูEเขEารับการอบรมที่เปSนผูEดำเนินงานและผูEมีหนEาที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวขEองกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว= 

ไดEรับการอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพถูกตEองตามที ่กฎหมายกำหนด สามารถปฏิบัติงาน               

ไดEอยOางถูกตEอง ปลอดภัย  

11.4 ผ ู E เ ข E า ร ั บการอบรมได E ฝ t กการปฏ ิบ ั ต ิท ี ่ เ ก ี ่ ยวข E องก ับความปลอดภ ัยทางช ี วภาพและ                                  

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในหEองปฏิบัติการและสามารถนำความรูEที่ไดEไปประยุกต=ใชEในการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวขEองกับสารชีวภาพไดE 

 

12. คณะผูTดำเนินงาน 

12.1 วิทยากรและผูEชOวยวิทยากร (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ)  

12.1.1 วิทยากรจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร= 

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย. (วิทยากรและวิทยากรผู#ดำเนินรายการ) 

ศาสตราจารย. ดร.ศิริรัตน. เร%งพิพัฒน. 

ศาสตราจารย. ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 

รองศาสตราจารย. ดร.ชุลี ยมภักด ี

ผู#ช%วยศาสตราจารย. ดร.สุพัฒน. เจริญพรวัฒนา 

อาจารย. ดร.ชมพูนิกข. กาญจนพังคะ 
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12.1.2 วิทยากรผูEเช่ียวชาญภายนอก 

ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน. 

12.1.3 ผูEชOวยวิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร= 

นายวีระศักดิ์ จงเฟPQองปริญญา  

นางสาววัชรี จาดไร%ขิง  

นางสาวนันท.ธร เภาราช  

12.2 ผูEประสานงานจากศูนย=ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลEอม จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 

ดร.วรลักษณ. มั่นสวัสดิ์ 

ดร.ขวัญนภัส สรโชติ 

นางสาววันวิสา สุดสมัย 

นายอภิสิทธิ์ ดุมลักษณ. 


