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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
“การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข”
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
..............................................................................................................................................
วันที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 10.30 – 12.00 น. ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถึงโรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน (ห้องประชุม: ห้องแม่น้ําเจ้าพระยา)
เวลา 13.30 – 14.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “Revolution of NIH”
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เวลา 14.30 – 17.30 น. การบรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ “R & D Revolution: Road Map to NIH
Finish Products”
โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
(วิทยากรจะใช้โครงการวิจัยของแต่ละฝ่าย ระหว่างปี 2560- 2562 ในการฝึกปฏิบตั ิการ)
วันที่ 26 มีนาคม 2561
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ห้องประชุมโยเดีย ชั้น 2)
เวลา 09.00 – 10.30 น. การนําเสนอผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2561
ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข รอบ 6 เดือน พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
• มิติภายนอก (ด้านประสิทธิผล) (ร้อยละ 65) จํานวน 5 ตัวชี้วัด
1.1 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (น้ําหนักร้อยละ 15)
โดย นางสาวพิมพ์มาดา อณพัชทัศพงศ์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ (น้ําหนักร้อยละ 15)
โดย นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร หัวหน้าฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป
1.3 การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฎิบัติการชีวภาพ (Bio risk management)
(น้ําหนักร้อยละ 10)
โดย นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ หัวหน้าสํานักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร
1.4 การจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 (น้ําหนักร้อยละ 15)
โดย นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ หัวหน้าสํานักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร
1.5 การดําเนินการพัฒนารูปแบบของการควบคุมและป้องกันการเกิดวัณโรคโดยการตรวจค้นหา
ผู้ติดเชื้อระยะแรกและผูป้ ่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ 10)
โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ หัวหน้าฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย
เวลา 10.30 – 12.00 น. การฝึกปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อ “ SWOT Analysis ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข”
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ และทีมงาน
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เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ต้นทุนงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
นวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 27 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.00 น. สรุปการฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ “R & D Revolution : Road Map to NIH Finish Products”
โดย นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย และระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทิศทางการดําเนินงานวิจัย และการกําหนด
หัวข้อวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0”
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ประธานคณะทํางานจัดทําโครงการวิจัยของสวส.
นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินโครงการวิจัยของ สวส.
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.30 น. การบรรยาย และระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ทิศทางการดําเนินงานวิจัย และการกําหนด
หัวข้อวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0” (ต่อ)
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ประธานคณะทํางานจัดทําโครงการวิจัยของสวส.
นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินโครงการวิจัยของ สวส.
เวลา 15.30 – 17.00 น. เดินทางกลับถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมายเหตุ

******************************************************************
เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 18.00 – 19.00 น.
พักรับประทานอาหารเย็น
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