กําหนดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“การกําหนดทิศทาง และการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561”
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
..............................................................................................................................................

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 11.30 น. ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
เวลา 11.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 13.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ ประธานคณะทํางาน
เวลา 13.30 – 14.30 น. มอบนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจําปี 2561
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เวลา 14.30 – 15.30 น. การสัมมนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการของอาเซียน
โดย นางสาวนภวรรณ เจนใจ หัวหน้ากลุม่ พัฒนาคุณภาพและวิชาการ
เวลา 15.30 – 15.40 น. การนําเสนอสรุปผลการเข้าร่วมประชุมระดับสูงความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 4
โดย นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการพิเศษ
เวลา 15.40 – 16.30 น. การนําเสนอโครงการบูรณาการ/โครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
โดย นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ฉบับปรับปรุงวันที่ 23/11/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง ISO 9001: 2015 Its relevance and impact in medical sciences
translational research
โดย นางสิริภากร แสงกิจกร ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เวลา 10.00 – 11.00 น. การนําเสนอโครงการบูรณาการ/โครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2561
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2. โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค
โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. โครงการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
ในสัตว์ทดลองให้ได้ตามข้อกําหนด OECD GLP
โดย นายวิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล กลุ่มสัตว์ทดลอง
เวลา 11.00 - 12.00 น. การนําเสนอแผนการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ 2561
โดย นางอุรุญากร จันทร์แสง ผู้จัดการคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
นางดวงกมล อัศวุตมางกุร ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจําปี 2560
 งานวิจัย
โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินโครงการวิจัยของ สวส.

เวลา 14.00 – 14.30 น. การนําเสนอแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
โดย นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
ประธานคณะทํางานติดตามและประเมินโครงการวิจัยของ สวส.
เวลา 14.30 – 16.30 น. การกําหนดแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561
โดยประธานคณะทํางาน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
 คณะทํางานการจัดการความรู้
 คณะกรรมการกํากับองค์การที่ดี
 คณะทํางานจริยธรรม

โดย นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
โดย นางสาวปิยะดา หวังรุง่ ทรัพย์
โดย นางอุรญ
ุ ากร จันทร์แสง
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วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.30 – 10.30 น. สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจําปี 2560
 งานวิเคราะห์
โดย นางสาวณภาภัช บุณโยประการ
ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
เวลา 10.30 – 11.30 น. การนําเสนอแผนการดําเนินงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2561
โดย นางพนิดา เกษรประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการ
เวลา 11.30 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และตอบข้อซักถาม
ปิดการประชุม
โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เวลา 14.00 - 17.30 น. เดินทางกลับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
******************************************************************
หมายเหตุ

เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
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