
 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

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

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
07.00 – 08.30 น. เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 
09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงาน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   กล่าวเปิดงาน 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร่้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
09.15 – 10.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เริ่มต้นสู่กระบวนการจิตปัญญา”  

โดย คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 
10.00 – 11.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณค่าของความดี” 

โดย คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 
11.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย” 

โดย คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างการยอมรับต่องานด้านความปลอดภัย” 

แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม  โดย คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และ       
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 

15.00 – 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณค่าของความปลอดภัย”และ“การสร้างความ
ปลอดภัยสู่ความดีที่ควรท า” 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม  โดย คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ และ       
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 

 
หมายเหตุ เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ในห้องประชุม 
  และเสิร์ฟอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.30 – 15.45 น. ในห้องประชุม 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

-------------------------------------------- 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
08.30 – 09.00 น. pre-test 
09.00 – 10.00 น. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และ

การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) 
 โดย ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.00 – 11.30 น. หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 โดย ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.30 – 12.30 น. การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (biorisk management) 
 โดย ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.15 น. การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 โดย ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
14.15 – 15.15 น. อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) 

โดย ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15.15 – 16.15 น. อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย (safety equipment) 
 โดย ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    
หมายเหตุ เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ในห้องประชุม 
  และเสิร์ฟอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.30 – 15.45 น. ในห้องประชุม 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

-------------------------------------------- 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 
08.30 – 09.30 น. การท าลายเชื้อโรค 
 โดย ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
09.30 – 10.30 น. การขนส่งเชื้อโรค 

โดย ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10.30 – 11.30 น. การจัดการขยะติดเชื้อ 

โดย ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11.30 – 12.30 น. การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล 
 โดย ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 16.15 น. การฝึกปฏิบัติ 
 การออกแบบสถานที่การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานปฏิบัติการ 

(facility design) 
โดย ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และ ดร.วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 การสวมใส่และการถอดอุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล  
โดย ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด และ ดร.จันทร์ทิภา  จบศรี 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล  
โดย ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ และ ผศ.ดร.บุญส่ง  แสงอ่อน  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

16.15 – 16.45 น. post test 
16.45 – 18.15 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
หมายเหตุ เสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ในห้องประชุม 
  และเสิร์ฟอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 15.30 – 15.45 น. ในห้องประชุม 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


