โครงการจัดสัมมนา
เรือ่ ง
“ถึงเวลาแล้ วหรือยัง ที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน AAALAC International”
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ตระหนักถึงความจําเป็ นในการสร้ างมาตรฐานการเลี้ยง
และการใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนางานสัตว์ทดลองของประเทศและก้ าวสู่ระดับนานาชาติ หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจยั จึงได้ จดั ให้ มีการ
สัมมนาประจําปี พ.ศ. 2555 ในหัวข้ อเรื่อง “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์จะต้องได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน AAALAC International”
การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้ อม และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน
การเลี้ยงและการใช้ สตั ว์ทดลอง AAALAC International เพื่อเป็ นการระดมความคิด และเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจของคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
AAALAC International (the Association for Assessment and Accreditation of Laboratory
Animal Care International) เป็ นองค์กรเอกชน ไม่หวังผลกําไร ที่สนับสนุนการปฏิบตั ิต่อสัตว์ทดลองในด้ าน
วิทยาศาสตร์อย่างมีเมตตาธรรม ซึ่งการได้ รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะแสดงให้ เห็นว่าสถาบันนั้นมีความ
เคร่งครัด มีมาตรฐานระดับสูงในการดําเนินการดูแลและการใช้ สตั ว์ มีความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ในงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ ผลงานวิจัยที่ใช้ สตั ว์ทดลองมีความแม่นยํา น่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ ผ้ ูบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่ใช้ สตั ว์เป็ นรูปแบบในการศึกษา ผู้เกี่ยวข้ อง มีความ
เข้ าใจถึงความสําคัญในการขอการรับรองมาตรฐาน AAALAC International
2. เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมและหารือถึงความเป็ นไปได้ ในการขอการรับรองมาตรฐาน
AAALAC International
3. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมสัมมนา ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้ าร่วมสัมมนาประจําปี ของ
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
ผูร้ บั ผิดชอบ:
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย

การดําเนินการ:
การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เป็ นแนวทางที่สาํ คัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ท่เี กี่ยวข้ อง ในการขอการรับรองมาตรฐาน
AAALAC International
2. ผู้เข้ าร่วมสัมมนามีความเข้ าใจ และเตรียมความพร้ อมสําหรับการขอการรับรองมาตรฐาน
AAALAC International
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใช้ สตั ว์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา
และ คณะกรรมการจัดการประชุม ประมาณ 80 คน
วิทยากร
สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน ,D.V.M., DACLAM
(AAALAC International Regional Director for Southeast Asia)
วันเวลาทีจ่ ดั ประชุม
วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.
สถานทีจ่ ดั ประชุม
ณ ห้ องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูป้ ระสงค์เข้าร่วมงานสัมมนา ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที.่ ......31 พฤษภาคม 2555.......
กรุณาส่งมาที่
นายนราธิป ใจธรรม
หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2201-5390, 08 6970-0068
โทรสาร 0 2644-7391
E-mail narathip.jai@mahidol.ac.th

โครงการจัดสัมมนา
เรื่อง

“ถึงเวลาแล้วหรือยัง ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน AAALAC International”
โดย

สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน (Montip Gettayacamin, D.V.M., DACLAM)
AAALAC International Regional Director for Southeast Asia

08:00-08:45

ลงทะเบียน

08:45-09:00

ประธานกล่าวเปิ ดงาน ต้ อนรับผู้เข้ าร่วมสัมมนา และแนะนําวิทยากร
โดย ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย

08:50-10:30

AAALAC International Accreditation Preparation

10:30-10:45

Coffee Break

10:45-12:00

AAALAC International Accreditation Preparation (ต่อ)

12:00-13:00

รับประทานอาหารกลางวัน

บันทึกข้ อความ
ส่ วนงาน หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 5390
ที่ ศธ 0517.091/ วจ.
วันที่
เรื่อง ขอเชิญเข้ าร่วมสัมมนาเรื่ อง “ถึงเวลาแล้ วหรือยัง ที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน
AAALAC International”
เรี ยน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. โครงการจัดสัมมนา
1. แบบตอบรับเข้ าร่วมโครงการสัมมนา
ด้ วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดสัมมนาเรื่ อง “ถึงเวลาแล้ วหรือยัง ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ จะต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน AAALAC International” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถนุ ายน
2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังรายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้ อมนี ้
ในการนี ้ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญท่าน นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนามีความ
เข้ าใจ
ในแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการขอการรับรองมาตรฐาน
AAALAC International, the Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care
International ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวนันจะเน้
้
นการส่งเสริมคุณภาพการดูแลสัตว์ การใช้ สตั ว์ การเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
สัตว์ และเพื่อยกระดับการทําวิจยั และการศึกษาที่ใช้ สตั ว์ทดลองในทางวิทยาศาสตร์ และร่วมหารื อถึงความ
เป็ นไปได้ ในการใช้ มาตรฐานดังกล่าวในการทดลองของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ สตั ว์ทดลอง ขอให้ ทา่ นส่งแบบตอบ
รับกลับมาที่ หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจยั ห้ อง R508 โทรสาร 0 2644-7351 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเวียนแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบต่อไปด้ วย จักเป็ นพระคุณยิ่ง

………………………………….
(ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข)
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

