(ราง)
โครงสรางความรูหนวยงาน
(Knowledge Structure)
กรมควบคุมโรค

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยืนยันโครงสรางความรูหนวยงาน
(Knowledge Structure)และเตรียมแผนการจัดการความรู ประจำป ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

คํานํา
“Knowledge Management ” หรือ “การจัดการความรู้”นับว่าเป็นคําที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะสาระหลักของการจัดการความรู้ คือ “การจัดการหรือทํางานโดยใช้ความรู้” “Not Knowledge
Management, But Manage by Knowledge” ทุกวันนี้โลกเราถูกหมุนไปด้วยความรู้นานาชนิด ทําอย่างไร
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคจะสามารถใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย(ไม่ใช่ความรู้เก่าตกยุค) และสามารถหยิบ
มาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
กรมควบคุมโรคถูกตั้งขึ้นมาพร้อมภารกิจในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนไทยปลอดภัยจากโรคและภัยที่คกุ คามสุขภาพ มีหน่วยงาน
ในสังกัด(ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)ประมาณ 34 หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานถูกมอบภารกิจของงาน
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทีแ่ ตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการทํางานโดยใช้ความรู้ จึง
ต้องเริ่มจากการกําหนด“ความรู้สําคัญขององค์กร” เป็นความรู้ที่ทําให้องค์กรเราอยู่ได้(ไม่ถูกยุบ)หรืออาจเป็น
ความรู้สําคัญทีท่ ําให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามทีก่ ําหนดไว้ ซึง่ ถ้าเป็นภาคเอกชนคงต้องเป็นความรู้ที่ทํา
ให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง สร้างความเป็นเลิศ มีผลกําไรเพิ่ม
สํานักจัดการความรู้ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการความรู้ได้เชิญผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงานของทุก
หน่วยงานมาร่วมทํา workshop โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก(ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์)มาเป็นที่ปรึกษา
โครงการ มีการเดินสายทําworkshopจํานวนทั้งสิ้น 7 ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2556
มีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทั้งสิ้น 399 คน สรุปได้หัวข้อความรู้ทั้งสิ้น 749 หัวข้อ แบ่งออกเป็นหัว
ข้อความรู้ทคี่ วรมีการจัดเก็บเร่งด่วน 116 หัวข้อ และหัวข้อความรู้ทยี่ ังไม่ได้มีความเร่งด่วนในการจัดเก็บ 633
หัวข้อ แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนมิได้มาจากทุกกลุ่มงาน เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้เป็นองค์ความรู้สําคัญ
จริงของหน่วยงาน เพื่อนํามาวางแผนในการจัดเก็บ ถ่ายทอด เผยแพร่อย่างเป็นระบบต่อไป จึงให้หน่วยงานได้
กลับมาทบทวนองค์ความรู้ดังกล่าว และสํานักKM ได้จัดเวทีเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้กลับมานําเสนอเพื่อยืนยันผล
การทบทวนองค์ความรู้สําคัญของหน่วยงานอีกครั้ง
(ร่าง2)โครงสร้างความรู้หน่วยงานที่อยู่ในมือท่านฉบับนี้
ได้รวบรวมหัวข้อความรู้สําคัญขององค์กรที่หน่วยงานได้กลับไปทบทวนหลังจากการทําworkshop พบว่า มีการ
ยืนยันหัวข้อความรู้เพิ่มขึ้นเป็น 933 หัวข้อ เป็นหัวข้อความรู้ที่ควรจัดเก็บเร่งด่วน 234 หัวข้อ หัวข้อความรู้ที่ยัง
ไม่ต้องจัดเก็บเร่งด่วน 699 หัวข้อ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าองค์ความรู้ใน(ร่าง2)นี้ หลายหน่วยงานอาจยังไม่ใช่
ความรู้สําคัญขององค์กร แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเริม่ คิด เริ่มทํา ให้ความสําคัญกับ “องค์ความรู้สําคัญของ
องค์กร” เพื่อจะได้มีการวางแผนจัดเก็บ ถ่ายทอด เผยแพร่หรือสร้างความรู้ใหม่ที่จําเป็นเพื่อให้งานป้องกัน
ควบคุมโรคมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้
ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขมีการปฏิรูประบบงาน เพื่อให้ทุกกรมในสังกัดสามารถแสดงบทบาท
“National Health Authority” ใน 11 บทบาทได้อย่างมืออาชีพ และในระยะอันใกล้ กรมควบคุมโรคก็คงต้อง
กําหนดองค์ความรู้สําคัญเพื่อให้การดําเนินงานใน 11 บทบาทนั้นเกิดประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังไว้ สํานักKM
ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติทุกท่านที่เข้าร่วม workshop ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒฯิ และบุคลากรทุกท่านที่มสี ่วนร่วมในการ
จัดทําเอกสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อชี้แนะประการใด สํานักKMยินดีน้อมรับและขอขขอบคุณล่วงหน้า
สํานักจัดการความรู้
เดือนกันยายน 2556

สารบัญ
สรุปจํานวนหัวข้อความรูห้ น่วยงานของกรมควบคุมโรค
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการเร่งด่วน
องค์ความรู้สาํ คัญและหัวข้อความรู้เร่งด่วนหน่วยงาน
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรคติดต่อทั่วไป
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักระบาดวิทยา
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักโรควัณโรค
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

หน้า
1
2
13
14
14
15
18
18
23
24
24
26
27
27
32
33
33
42
43
43
52
53
53
58
59
59
62
63
63
77
78
78
80

สารบัญ (ต่อ)
สถาบันบําราศนราดูร
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สถาบันราชประชาสมาสัย
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
ศูนย์สารสนเทศ
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักจัดการความรู้
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
กองคลัง
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
กองแผนงาน
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
กองการเจ้าหน้าที่
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานเลขานุการกรม
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

หน้า
81
81
83
84
84
94
95
95
98
99
99
102
103
103
104
105
105
110
111
111
115
116
116
134
135
135
145
146
146
149
150
150
144

สารบัญ (ต่อ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

หน้า
155
155
158
159
159
159
166
167
167
171
172
172
199
200
200
207
208
208
217
218
218
226
227
227
245
246
246
248
249
249
262
263
263
277

สารบัญ (ต่อ)
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

หน้า
278
278
284
285
285
294

สรุปจํานวนหัวข้อความรูห้ น่วยงานของกรมควบคุมโรค
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หน่วยงาน

จํานวนหัวข้อความรู้

สํานักโรคไม่ติดต่อ
สํานักโรคติดต่อทั่วไป
สํานักระบาดวิทยา
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สํานักวัณโรค
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
สถาบันบําราศนราดูร
สถาบันราชประชาสมาสัย
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์สารสนเทศ
สํานักจัดการความรู้
กองคลัง
กองแผนงาน
กองการเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รวม

1

8
28
8
11
6
24
5
5
29
7
5
24
7
21
5
10
30
21
46
6
25
10
42
15
101
34
61
78
71
5
53
50
29
53
933

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
1.

2.

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
สํานักโรคไม่ติดต่อ
1. การสํารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS
5 หัวข้อ
2. เครื่องมือแบบประเมิน CVD
3. แนวทางป้องกันควบคุมโรคโดยการลดบริโภคเกลือ
4. ระบาดวิทยาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
5. การจมน้ําในเด็ก
สํานักโรคติดต่อทั่วไป
16 หัวข้อ

กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
6. การประเมินความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ
7. การจัดการความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ
8. การจัดทําแผนประคองกิจการ
9. แนวทางการดําเนินงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธาณสุข
10. พัฒนาระบบการสื่อสารสํารองในภาวะฉุกเฉิน
11. คู่มือซ้อมปฏิบตั ิการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
12. คู่มือบริหารจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
13. แผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
14. หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
15. แนวทางเวชปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า (ฉบับปรับปรุง)
16. คู่มือปฎิบัติงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
17. ชุดความรู้สู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคเลปโตสไปโรซิล (โรคฉี่หนู)
โรคติดต่อทางอาหารและทางน้ํา
18. การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
19. การจัดทําแนวทางปฎิบัติการดําเนินงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคอหิวาตกโรค
20. การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
21. หลักสูตรคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องอหิวาตกโรค
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ที่
3.

4.

5.

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
สํานักระบาดวิทยา
22. ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค)
7 หัวข้อ
23. ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
24. การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
25. การเขียนบทความเชิงวิชาการ
26. การใช้โปรแกรม R506
27. การตรวจสอบข่าวกรองการระบาด
28. การจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
29. การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก
5 หัวข้อ
30. การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
31. การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบใน
ประเทศไทย
32. การบริหารจัดการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย
33. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหลังประสบผลสําเร็จโครงการ
กําจัดโรคเท้าช้าง
สํานักโรคจากการประกอบ
34. HCW กระบวนการพัฒนางานพัฒนางานประเมินความ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
เสี่ยงจากการทํางานของHCW
6 หัวข้อ
34.1 พัฒนาการดําเนินงาน
34.2 ปัจจัยทีท่ ําให้การดําเนินงานสํานักฯ
34.3 การบริหารจัดการ
35. การประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่ม
เกษตรกร
36. แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารประกอบอินทรีย์ระเหย (สาร VOCs)
37. แนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง
(เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้วัดสุขภาพ, early
detection, combined effects)
38. การบริหารแผนงาน/โครงการ
38.1 การใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ
(Estimates)
39. การสร้างและบริหารแผนยุทธศาสตร์
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ที่
6.

7.

8.

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
40. องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ฉบับ พ.ศ.2554
7 หัวข้อ
41. คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554
42. ชุดคู่มือการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด
สําหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ.2553
43. คู่มือการจัดการซ้อมแผนสําหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2553
44. สรุปบทเรียนการจัดการซ้อมแผน กรณีโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ พ.ศ. 2555
45. คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการจัดทําแผนประคองกิจการ
ภายในองค์กร (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2552
46. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.2556-2559
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
47. การบริหารจัดการสนับสนุน NGO ทํางานเรื่องเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
STIs (รวมกลไกลการติดตามประมวลผล)
5 หัวข้อ
48. การบริหารจัดการสนับสนุนพื้นที่ภาคส่วนต่างๆ องค์กร
ท้องถิ่น การบริหารและทํารายงานเรื่องเอดส์และ STIs
49. การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย Supply
demand ชักจูง,ใช้,เปลี่ยนพฤติกรรม
50. การพัฒนาระบบการดูแลและการให้คําปรึกษาฯ ด้าน
aids และSTIs (กลุ่มดูแลรักษาฯ )
51. การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อการป้องกันดูแล KAP
(STI&HIV/AIDS)(MSM/SW/Youth)
สํานักวัณโรค
52. การวินิจฉัยวัณโรค การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัย
วัณโรคในเด็ก
5 หัวข้อ
53. ประสบการณ์การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
54. การพัฒนาเทคนิคการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่าย
ควบคุมวัณโรคทั้งภาครัฐและเอกชน
55. ประสบการณ์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวัณโรค
56. เทคนิคการบริหารจัดการ การเขียนหนังสือราชการ
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สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
9. สํานักงานคณะกรรมการ
57. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
16 หัวข้อ
58. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
59. การเปรีบยเทียบปรับ และสินบน รางวัล
60. การเฝ้าระวัง ตรวจเตือนฯ
61. การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
62. การกล่าวโทษดําเนินคดี
63. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
64. การจัดทําร่างอนุบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
65. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
66. การรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
67. วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารที่เกีย่ วข้องในการ
เบิกจ่าย
68. การเขียนแผนงานโครงการ
69. การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ การ
สนับสนุน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
70. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.
71. การประสานงานกับทางราชกิจจานุเบกษา
72. การเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน
10. สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
73. การดําเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
74. ทักษะการดําเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ
6 หัวข้อ
75. การรับเรื่องร้องเรียนยาสูบ
76. แนวทางการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
77. การจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายและเชื่อมโยงการทํางาน
ระหว่างเครือข่าย
78. การลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
11. สถาบันบําราศนราดูร
79. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
1 หัวข้อ
5

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
12. สถาบันราชประชาสมาสัย
80. คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน
81. คู่มือการตรวจเชื้อโรคเรื้อนโดยวิธี การกรีดผิวหนัง Slit
8 หัวข้อ
Skim Smear
82. คู่มือการใช้เครือ่ งมือสํารวจสภาพความพิการปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และความต้องการจําเป็นในการฟื้นฟู
สภาพในผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
83. การคัดกรองผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนเพื่อพิจารณา
เข้ารับการสงเคราะห์ (คู่มือการรับผู้พิการจากโรคเรื้อน
เข้ารับการสงเคราะห์)
84. คู่มือการตรวจรรับรองคุณภาพการกําจัดโรคเรื้อน
85. คู่มือจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบ
ปัญหาโรคเรื้อน
86. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน
87. การให้การปรึกษาโรคเรื้อนและวัณโรค สําหรับบุคลากร
สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพ
13. สํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
7 หัวข้อ

14 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 หัวข้อ
15 ศูนย์สารสนเทศ
2 หัวข้อ

88.
89.
90.
91.
92.

การจัดประชุมระหว่างประเทศ(ชายแดน)
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
การจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
การจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว (งบรายจ่ายอื่น)
93. กระบวนการลาไปศึกษาต่อฝึกอบรบและปฏิบัติงานต่างประเทศ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค
94. การประสานและดําเนินการจัดรายการศึกษาดูงานแก่ผู้
ศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ
95.
96.
97.
98.

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้
Authentication (การเข้าใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลก่อน
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต)
99. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ
6

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
16 สํานักจัดการความรู้
100. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์วิจัย
10 หัวข้อ
101. กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วิจัย
102. กระบวนการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ
103. การประเมินมาตรฐานผลิต ภัณฑ์วิชาการ
104. กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
105. กระบวนการจัดทําKM Master Plan และKM Action
Plan
106. กระบวนการขับเคลื่อนงานKM เชิงยุทธศาสตร์
107. กระบวนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
108. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
109. การพัฒนาเครือข่าย KM Team
17 กองคลัง
110. แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน
5 หัวข้อ
111. เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
112. การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
113. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
114. การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้าง
18. กองแผนงาน
115. การจัดทําชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
5 หัวข้อ
116. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
117. การติดตามงานรอบ 6 - 9 เดือน
118. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
119. ความรู้ด้านงานการเงินและบัญชี
19. กองการเจ้าหน้าที่
5 หัวข้อ

120. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
121. การทําบําเหน็จบํานาญ
122. การดําเนินการทางวินัย
123. การจัดทําระบบ PMS
124. การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร กรมควบคุมโรคในระบบ
DPIS การปรับปรุงแก้ไข เปลีย่ นแปลงความเคลื่อนไหว
ต่างๆของบุคลากร กรมควบคุมโรค
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ที่
20.

21.
22.

23.

24.

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
สํานักงานเลขานุการกรม
125. เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการถึง
ผู้บริหารหรือหน่วยงาน
126. เทคนิคประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
5 หัวข้อ
127. เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะให้กับบุคลากร
128. เทคนิคงานพิธีการและกิจการพิเศษ
129. เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ตรงตามระเบียบฯ
130. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
131. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
2 หัวข้อ
ราชการ
132. เทคนิคการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
133. ทคนิคการจัดทํารายงาน
5 หัวข้อ
134. เทคนิคการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน
135. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบัญชี
136. เทคนิคการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
137. ความรู้เรื่องกฎอนามัย (IHR 2005)
1 กรุงเทพมหานคร
138. เครือข่ายการทํางาน
139. การนําเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
11 หัวข้อ
140. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
141. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
142. Public Health Emergency
143. ระบาดวิทยา
144. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ
145. วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการ
146. PMS
147. การมอบรางวัล PMQA
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
148. การวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
2 จังหวัดสระบุรี
149. การนําเสนอข้อมูลและการเขียนรายงาน
150. ทักษะ/เทคนิคการนิเทศงาน
7 หัวข้อ
151. การประเมินผลการดําเนินงาน/มาตรฐานการดําเนินงาน
152. ทักษะการจัดทําฐานข้อมูลโรค
153. ทักษะการสวบสวนโรคและภัยสุขภาพ
154. การสื่อสารความเสี่ยง
8

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
25. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
155. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการระบาด
3 จังหวัดชลบุรี
156. ทักษะการประเมินมาตรฐานรายโรค (เอดส์ วัณโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน)
157. การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
24 หัวข้อ
158. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
159. เทคนิคการประสานงาน
160. เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
161. ระเบียบสารบรรณ
162. การวิเคราะห์ชุมชน
163. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
164. การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
165. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
166. การบริหารสื่อสารมวลชน
167. เทคนิคการสร้างชุมชนปลอดภัย
168. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
169. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
170. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
171. การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์
172. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
173. เทคนิคการสอบสวนโรค
174. องค์ความรู้เรื่องโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ
175. เทคนิคการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
176. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบ
177. การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
178. การจําแนกหนังสือและการกระจายหนังสือราชการ
26. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
4 จังหวัดราชบุรี
5 หัวข้อ

179. การจัดทํารายงานความครอบคลุมและการตรวจสอบ
รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน
180. การบริหารจัดการวัคซีน (ระบบลูกโซ่ความเย็น)
181. การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้าม
ชาติ
9

สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
182. การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม,หมอกควัน,ฝอยละออง
183. การสร้างความตระหนักของชุมชนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ที่

27. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
5 จังหวัดนครราชสีมา
5 หัวข้อ

184. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
185. ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
186. การเขียนรายงานพยากรณ์โรค
187. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
188. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนบทบาทภารกิจ

28. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดขอนแก่น

189. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
190. เทคนิคการทํา Key message
191. กระบวนการสร้างคุณค่า
192. การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ
193. เทคนิคการเป็นผู้ประเมินและผู้นิเทศงาน

5 หัวข้อ

29. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
7 จังหวัดอุบลราชธานี
7 หัวข้อ

194. ทักษะการป้องกันควบคุมโรคชายแดน (กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข)
195. เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ (กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)
196. ทักษะการสอบสวนโรค (กลุม่ ระบาดวิทยาและข่าว
กรอง)
197. เทคนิคการบริหารจัดการระบบและกลไกการจัดการของ
จังหวัดเพื่อให้เกิดอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย)
198. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (กลุ่ม
พัฒนาองค์กร)
199. เทคนิคการประเมินผลแผนงาน/ โครงการ (กลุ่ม
แผนงานและประเมินผล)
200. เทคนิคการติดตามนิเทศงาน TB Clinic (กลุ่มพัฒนา
วิชาการ)
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สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
30. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
201. การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และการจัดทํา
8 จังหวัดนครสวรรค์
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังควบคุมโรค
5 หัวข้อ
202. องค์ความรู้ด้านการวิจัย การจัดการความรู้ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค (กระบวนการ/NCD)
203. องค์ความรู้เรื่อง EPI
204. เทคนิคการบํารุงรักษา ซ่อมเครื่องพ่น สารเคมีและการพ่นสารเคมี
31. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
9 จังหวัดพิษณุโลก
8 หัวข้อ

32. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
10 จังหวัดเชียงใหม่
6 หัวข้อ

33. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 หัวข้อ

205. การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
206. ทักษะการทําวิจัยและบริหารโครงการวิจัย
207. การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB, XDR-TB)
208. การเขียนบทความนําเสนอผลงานวิชาการวิจัย Oral
and poster presentation
209. การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
210. การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ
211. การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
212. การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
213. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่
214. ระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค ของ สคร.10
215. การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาจนท. TB
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
216. เทคนิคการตรวจเชื้อ (Smear) โรคเรื้อน
217. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าของสถาน
ประกอบการและพนักงานบริการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(เทคนิคการเข้าถึงสถานบริการ
ทางเพศ)
218. เทคนิคการพ่นสารเคมี การดูแลเครื่องพ่น/การประเมิน
เครื่องพ่น
219. การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนํามาเลี้ยง
เพื่อให้ได้มาตรฐาน
220. การบริหารจัดการในนิคมโรคเรื้อน
221. การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ
222. ทักษะการสอบสวนโรค โรคอุบัติใหม่/อุบัติซา้ํ
223. การบริหารเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
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สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
หน่วยงาน
ชื่อหัวข้อความรู้
224. เทคนิคและทักษะการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร
225. เทคนิคการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
226. เทคนิคและทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย
227. การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D)
228. การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข
229. ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล
230. การใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
34. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา
231. เทคนิคการจับ หนู สางหมัด ผ่าและเก็บตัวอย่างเชื้อใน
5 หัวข้อ
หนู(การเฝ้าระวังกาฬโรคในหนู)
232. เทคนิคการเจาะเลือดแมว เพื่อสํารวจโรคเท้าช้างใน
จังหวัดนราธิวาส
233. การจัดการวัคซีนฮัจญ์
234. เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริการทางเพศ
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องค์ ความรู้ สําคัญ และหัวข้ อความรู้เร่ งด่ วนหน่ วยงาน
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สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักโรคไม่ติดต่อ

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

1 เกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ
ปลอดโรคปลอดภัยกาย ใจ เป็นสุข

2 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลด้านโรคไม่ติดต่อ

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ดร.สุพัตรา เกษราพงค์
ม.ศรีปทุม
- ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ - มหาวิทยาลัยบูรพา
- ดร.ดรุณี ภูขาว
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
- ที่ปรึกษา สสส. กรม
อนามัย
- นพ.สมชาย โตวณะบุตร
- สถาบันประสาทวิทยา
- นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์
- สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ - สํานักโรคไม่ติดต่อ
- พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
- สํานักโรคไม่ติดต่อ
- ดร.ชุมพล ยวงใย
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ
- กลุ่มป้องกันและควบคุมโรค
เรื้อรังในประชากร

1

- ทุกกลุ่มงานในสํานักโรคไม่
ติดต่อ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคไม่ติดต่อ

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย

- ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุม
โรค
- สถาบันประสาทวิทยา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

4 แนวทางป้องกันควบคุมโรคโดยการลด - รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชู
บริโภคเกลือ
เวสศิริ
- พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์

2

5 ระบาดวิทยาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ

- ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการสาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ด้าน
โภชนาการ) กระทรวง
สาธารณสุข
- พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย - ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม
โรค
- Centers for Disease
- Centers for Disease
Control and Prevention Control and Prevention
(Sonia )
(Sonia )
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักระบาดวิทยา

2

3 เครื่องมือแบบประเมิน CVD

- นพ.สมชาย โตวณะบุตร
- นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนา
โรจน์
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการ
- กลุ่มป้องกันและควบคุมโรค
เรื้อรังในประชากร
- กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่
ติดต่อ
- กลุ่มป้องกันและควบคุมโรค
เรื้อรังในประชากร
- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
- กลุ่มพัฒนาองค์กร PMQA

- ทุกกลุ่มงานในสํานักโรคไม่
ติดต่อ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคไม่ติดต่อ

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

6 การสํารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
BRFSS

- ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร
- คุณสาลินี เซ็นเสถียร
- ดร.ยงยุทธ ชัยพงศ์
- รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

7 งานติดตามและประเมินผลการเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

- ศ.ดร.พิมพรรณ ศิลปะ
สุวรรณ
- รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์
เกษม
- อ.ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล
- ผช.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
- รศ.ดร.บรารถนา สถิต
วิภาวี
- รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์
- นศ.ปริญญาเอก คุณพร
เลิศ ชุมชัย
- นศ.ปริญญาเอก คุณสุดา
หันกลาง
- คุณสุชาดา เกิดมงคลการ - กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
- คุณส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

8 การจมน้ําในเด็ก

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักโรคไม่ติดต่อ
- สํานักโรคไม่ติดต่อ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

5

- กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและโรคไม่
ติดต่อ

5

- ทุกกลุ่มงานในสํานักโรคไม่
ติดต่อ

2

- กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.

การสํารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง BRFS
เครื่องมือแบบประเมิน CVD
แนวทางป้องกันควบคุมโรคโดยการลดบริโภคเกลือ
ระบาดวิทยาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
การจมน้ําในเด็ก

17

สํานักโรคติดต่อทั่วไป
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1 กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
1.1 การประเมินความเสี่ยงด้านโรค
และภัยสุขภาพ
1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านโรค
และภัยสุขภาพ
1.3 การจัดทําแผนประคองกิจการ
1.4 แนวทางการดําเนินงาน
เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธาณสุข
1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารสํารอง
ในภาวะฉุกเฉิน
1.6 คู่มือซ้อมปฏิบัติการเตรียมพร้อม
ด้านการแพทย์ในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน
1.7 คู่มือบริหารจัดการระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (ICS)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- นสพ.พลายยงค์ สการะ
เศรณี
- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
- นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป
- สํานักงานสาธารณสุข
ฉุกเฉิน
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
- กองวิศวะกรรมการแพทย์
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4

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่ม
ปฏิบัติการควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข
- สํานักในส่วนกลางและ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
1-12
- หน่วยงานเครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2.1 แผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.2 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า
2.3 แนวทางเวชปฏิบัติงาน
โรคพิษสุนัขบ้า (ฉบับปรับปรุง)
2.4 คู่มือปฎิบัติงานการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2.5 ชุดความรู้สู่การถ่ายทอดเพื่อ
เร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและ
โรคเลปโตสไปโรซิล (โรคฉี่หนู)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์
- คุณรัตนา ธีระวัฒน์
- นสพ.พลายยงค์ สการะ
เศรณี
- นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- กองวิศวะกรรมการแพทย์
- สถานเสาวภา
- กรมปสุสัตว์
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2

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

3 โรคติดต่อทางอาหารและทางน้ํา
3.1 การป้องกันควบคุมและรักษาโรค
อาหารเป็นพิษ
3.2 การจัดทําแนวทางปฎิบัติการ
ดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคอหิวาตกโรค
3.3 การเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดของโรคอหิวาตกโรค
3.4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์การสอน
เรื่องอหิวาตกโรค

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- นพ.พรชนก รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
- นพ.สุชาติ เจตนเสน
- นพ.ประยูร กุนาศล
- นพ.ธวัช จายนียโยธิน
- ศ.เกียติคณ
ุ
- พญ.วันดี วราวิทย์
- พญ.สุภา หริกุล

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

2,3

- สํานักโรคติดต่อ
- ที่ปรึกษาสํานักรมควบคุม
โรค
- ที่ปรึกษาสํานักระบาด
วิทยา
- อาจารย์พิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร์รามาธิบดี
- อาจารย์พิเศษ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติ
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล
- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลศูนย์
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

4

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณอัญชนาประศาสตร์
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
4.1 คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน วิทย์
- นพ.วิชาญ ปาวัน
สาธารณสุขประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าเรือ)
4.2 แนวทางปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงาน สาธารณสุขประจําด่าน
(ท่าอากาศยานด่านพรมแดน)
4.3 เครื่องมือพาหะนําโรคและ
โครงการควบคุมพาหะนําโรคที่สําคัญ
ของช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
4.4 คู่มือนิเทศงานด่าน ควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
4.5 คู่มือประเมินงานด่าน ควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
4.6 หลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากร
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

2

- สํานักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- องค์การอนามัยโลก
- สํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง
- สํานักปลัด กระทรง
สาธารณสุข
- การท่าอากาศยาน
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ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
(บก-เรือ-อากาศ)
- เจ้าหน้าที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

4.7 แนวทางเฝ้าระวัง ประเมิน
สถานการณ์ โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
4.8 คู่มือการปฐมพยาบาล การ
บริการให้วัคซีนและสุขศึกษาแก่ผู้
เดินทางระหว่างประเทศ
5 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5.1 คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค
5.2 ถอดบทเรียนเรื่องการควบคุม
การระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ
5.3 แนวทางเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคหัดและกวาดล้างโปลิโอ
5.4 แนวทางการประเมินความ
ครอบคุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก
พื้นฐาน

- นพ.พรศักดิ์
- คุณประภาภรณ์
- คุณสมนึก

- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- กรมอนามัย

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก

- พญ.ปิยะรัตน์ ธรรมาภรณ์
พิลาศ
- นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ
- คุณพอพิศ วรินทร์เสถียร
- คุณเอมอร ราษฎร์จําเริญสุข
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1.1 การประเมินความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ
1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ
1.3 การจัดทําแผนประคองกิจการ
1.4 แนวทางการดําเนินงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธาณสุข
1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารสํารองในภาวะฉุกเฉิน
1.6 คู่มือซ้อมปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
1.7 คู่มือบริหารจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
2. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2.1 แผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
2.2 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2.3 แนวทางเวชปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า (ฉบับปรับปรุง)
2.4 คู่มือปฎิบัติงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
2.5 ชุดความรู้สู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเลปโตสไปโรซิล
(โรคฉี่หนู)
3. โรคติดต่อทางอาหารและทางน้ํา
3.1 การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
3.2 การจัดทําแนวทางปฎิบัติการดําเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
อหิวาตกโรค
3.3 การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
3.4 หลักสูตรคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องอหิวาตกโรค
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สํานักระบาดวิทยา
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

หัวข้อความรู้

1 ความรู้ด้านระบาดวิทยา
(เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค)
2

3
4
5

สํานักระบาดวิทยา

ความรู้เรื่องโรค
(โรคติดต่อ, โรคอุบัติใหม่
ฯลฯ)
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ การเขียนบทความเชิง
วิชาการ
การใช้โปรแกรม R506
-

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ภาสกร
พญ.ชุลีพร
พญ.พจมาน
นพ.จักรรัฐ
นพ.ภาสกร
นพ.ฐิติพงษ์
นพ.โรม
พญ.ชุลีพร
พญ.พจมาน
นพ.จักรรัฐ
สพ.ญ.เสาวพักตร์
นสพ.ธีระศักดิ์
อัญชนา
พญ.ชุลีพร
พญ.พจมาน
คุณนิภาพรรณ
คุณสมาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

5 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักระบาดวิทยา

1,4

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

1,4

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

2

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

2

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

6

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักระบาดวิทยา

หัวข้อความรู้

6 การประเมินระบบเฝ้าระวัง

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

พญ.ดารินทร์
คุณสมาน
คุณนิภาพรรณ
พญ.พจมาน

7 การตรวจสอบข่าวกรองการ
ระบาด
8 การจัดการเรียนการสอนแบบ - นพ.โสภณ
e-learning
หมายเหตุ : รูปแบบการเรียนรู้ อื่นๆ คือ การประชุม/อบรม

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

5 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักระบาดวิทยา

2,5

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

2,5

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

- สํานักระบาดวิทยา

2,6

- บุคลากรของสํานักระบาดวิทยา

25

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค)
ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
การเขียนบทความเชิงวิชาการ
การใช้โปรแกรม R506
การตรวจสอบข่าวกรองการระบาด
การจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning
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สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

วันที่

30 สิงหาคม 2556

ที่

1

หัวข้อความรู้

การบริหารจัดการอําเภอ
เครือข่าย เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- MOU
- PAR

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณตวงพร
- คุณปิยะพร

-IVM
- พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข
- การเฝ้าระวังลูกน้ํา
- การสื่อสารความเสี่ยง

-

คุณบุษบง
ดร.ลือชัย
คุณบุญเสริม
คุณบุญเสริม
คุณศรเพชร
คุณอนันต์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1
1
1
1
2
5,4
3
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ผู้เรียนรู้

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

วันที่

30 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

2

การตรวจวินิจฉัยโรคลิช
มาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบใน
ประเทศไทย

3

การพัฒนามาตรฐานการ
บริการห้องปฏิบัติการ

4

การจัดระบบการตอบโต้
ภาวะระบาดโรค
ไข้เลือดออก

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณธีระยศ
คุณกอบกาญจน์
นพ.ธีระยุทธ
ดร.เสาวนีย์
ดร.พงษ์วิทย์
อ.สุธน

-

พญ.วรรณา
คุณกอบกาญจน์
คุณจิระพัฒน์
คุณนพรัตน์
คุณอนันต์
คุณตวงพร
คุณปิยะพร
คุณบุญเสริม
คุณเจริญชัย
คุณสุธีรา
คุณศรเพชร
คุณเจิดสุดา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์
- สํานักจัดการความรู้
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

2

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

4

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

วันที่

30 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

5

วิธีการพยากรณ์โรค
ไข้เลือดออก (GIS)

6

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
หลังประสบผลสําเร็จ
โครงการกําจัดโรคเท้าช้าง

7

การบริหารจัดการยับยั้งการ
แพร่เชื้อมาลาเรีย
- การฝ้าระวังการดื้อยา
- การบริหารจัดการยา
- การประเมิลผล
- การสร้างเครือข่าย

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณจิระพัฒน์
คุณศรเพชร
คุณเจิดสุดา
คุณศันสนีย์
นพ.สราวุธ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

- นพ.สุวิช

-

-

-

นพ.อภิญญา
นพ.วิชัย
นพ.จีรพัฒน์
คุณเสาวนิต
ดร.ประยุทธ
ดร.สุภาวดี
พญ.ศรีวิชา
นพ.ประตาป
นพ.พลรัตน์

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
ที่ปรึกษาสํานักโรคติดต่อนํา
โดยแมลง
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 12 สงขลา
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

5

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

5

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

1,2,
5

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล

29

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

วันที่

30 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

8

การบริหารจัดการควบคุมยุง - คุณบุญเสริม
- ดร.คณัชรีย์
พาหะนําโรค
- ดร.ปิติ
- การใช้สารเคมี
- คุณศิริพร
- คุณขนิษฐา
- การไม่ใช้สารเคมี
- คุณจิราภรณ์
- คุณมานิตย์
- ศ.ดร.วีรภาพ
- IVM
- ดร.สงสิทธิ์
- ดร.ชูศักดิ์

9

แนวทางการเฝ้าระวังโรค
ไวรัสเวสต์ไนส์

-

คุณกอบกาญจน์
ดร.คณัชฉรีย์
ดร.ปิติ
ดร.ชูศักดิ์
ดร.วีรภาพ
ดร.สงสิทธิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 1,2,
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 5
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่ปรึกษาองค์การอนามัย
โลก
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 1,2,
4
-

- องค์การอนามัยโลก
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

30

ผู้เรียนรู้

-

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล
- มหาวิทยาลัย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

วันที่

30 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

10 แนวทางการเฝ้าระวังโรคส
ครับไทฟัส

-

คุณมานิตย์
คุณอัญชนา
ดร.วุฒิไกร
นพ.วิชัย

-

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อทั่วไป
กรมแพทย์ทหาร
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

11 กระบวนการสนับสนุนด้าน
บริหาร
- การเงิน
- งบประมาณ
- พัสดุ
- การเจ้าหน้าที่
- วิเทศสัมพันธ์, IT ,ธุรการ
- OD
- HRD

-

คุณเจริญชัย
คุณอรุณสุดา
คุณภรภัทร
คุณกาญจภรณ์
คุณพิตติภรณ์
คุณสุนีย์
คุณนราภรณ์
คุณดวงกมล
คุณคัทลิยา

-

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

31

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- โรงพยาบาล
- มหาวิทยาลัย
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก
2. การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
3. การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบในประเทศไทย
4. การบริหารจัดการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย
5. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหลังประสบผลสําเร็จโครงการกําจัดโรคเท้าช้าง

32

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณรัชนีกร ชมสวน
- ผู้เกษียณ
1. HCW กระบวนการพัฒนา
งานพัฒนางานประเมินความ - คุณประภาศรี เติมวิชากร
- คุณพรรณศิริ กุลปวโร
เสี่ยงจากการทํางานของ
ภาส
HCW
1.1 พัฒนาการดําเนินงาน
1.2 ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานสํานักฯ
1.3 การบริหารจัดการ
- นพ.วิฑูรย์ อนันตกุล

- รพศ.ลําปาง

- คุณรุ่งศรี รุ่งตระกุล

- รพ.โพธาราม

- คุณรังสมา บําเพ็ญบุญ

- รพ.มหาราชนครราชสีมา

- นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร

- รพศ.อุดรธานี

- พญ.รัตนา จิรกาลวิศัลย์

- รพศ.หาดใหญ่

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2

33

ผู้เรียนรู้

-

สํานักเจ้าหน้าที่ใหม่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล
สถาบันราชประชาสมาสัย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- นพ.สุนทร เหรียญภูมิการ - รพศ.ระยอง
กิจ
- คุณรุ่งศรี รุ่งตระกุล
- นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนา
- สํานักโรคจากการประกอบ
นนท์
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
- ดร.นพ สมเกียรติ ศิริรัต
นพฤกษ์
- ดร.นลินี ศรีพวง
- ร.อ.หญิงวิชชุดา โลจนา
นนท์
- คุณเพ็ญศรี อนันกุลนธี
- ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
- ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์
- คุณณัฐพงษ์ แหละหมัน
- คุณจุไรวรรณ ศิรริ ัตน์
- พญ.ชุลีกร ธนธิติกร
- นพ.ปิยะ แซ่จัง
- คุณนัพวุฒิ ชื่นบาล
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต 1

34

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณกาญจนา คงศักดิ์ตระกุล - สํานักงานป้องกันควบคุม

- คุณพูลศักดิ์ ศรีประพัฒน์

-

- คุณสิมะลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์
เวทย์
- คุณศศินัดดา สุวรรณโณ

-

- คุณวิรัช ปวันเตา

-

- คุณอรอนงค์ เอี่ยมขํา

-

- คุณฟาอีซะ โต๊ะโยะ

-

-

โรคเขต 2
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต 3
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต 6
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต 7
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต 9
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต11
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต12
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

2 การประเมินความเสี่ยงและ
เฝ้าระวังสุขภาพกลุ่ม
เกษตรกร

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

คุณรัชนีกร ชมสวน
- ผู้เกษียณ
คุณประภาศรี เติมวิชากร
คุณศิริวรรณ ฉันเจริญ
ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพ - สํานักโรคจากการประกอบ
ฤกษ์
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
คุณจุไรวรรณ ศิรริ ัตน์
คุณศิริพร สิงห์ทอง
คุณเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
ดร.นลินี ศรีพวง
พญ.ชุลีกร ธนธิติกร
นพ.ปิยะ แซ่จัง

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2
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ผู้เรียนรู้

-

สํานักเจ้าหน้าที่ใหม่
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล
สถาบันราชประชาสมาสัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

3. แนวทางการดําเนินงานเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารประกอบอินทรีย์
ระเหย (สาร VOCs)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณประภาศรี เติมวิชากร - ผู้เกษียณ
- คุณสมเกียรติ ท้วมแสง
- ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัต
นพฤกษ์
- นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
- ดร.พญ ฉันทนา ผดุงทศ
- ดร.นลินี ศรีพวง
- คุณเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
- คุณณัฐพงษ์ แหละหมัน
- ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิ
ศรัณย์กุล
- รศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิ
วรรธนะเดช
- ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาท
การ
- ดร. พนิดา นวสัมฤทธิ์
- นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2

- สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล สาธารณสุข
- บุคลากรด้านสาธารณสุ
- บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
- บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
- แรงงานในระบบ
- แรงงานนอกระบบ
- ประชาชนทั่วไป

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- นพ.สุนทร เหรียญภูมิการ - โรงพยาบาลระยอง
กิจ
- ผศ.ดร.ฉลองขวัญ ตั้ง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรลือกาล
- ดร.เกษิณี อุณะพํานัก
- กรมควบคุมมลพิษ
- ดร.แฟรดา มาเหลิม
- นพ.กฤษฎ์ ปาลสุทธิ์
4. แนวทางการจัดการพิษวิทยา - ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพ
ฤกษ์
สารเคมีในพื้นที่เสี่ยง (เกณฑ์
มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้ - ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
- ดร.นลินี ศรีพวง
วัดสุขภาพ, early
detection , combined
effects)

- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง
- สํานักโรคจากการประกอบ 1,2
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
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- บุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล สาธารณสุข
- บุคลากรด้านสาธารณสุ
- บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
- บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา
- แรงงานในระบบ
- แรงงานนอกระบบ
- ประชาชนทั่วไป

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- ศจ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิ
ศรัณย์กุล
- รศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิ
วรรธนะเดช
- ดร. พนิดา นวสัมฤทธิ์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาท
การ
- นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

- โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

- นพ.สุนทร เหรียญภูมิการ - โรงพยาบาลระยอง
กิจ
- ผศ. ดร.ฉลองขวัญ ตั้ง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรลือกาล
- ดร.เกษิณี อุณะพํานัก
- กรมควบคุมมลพิษ
- ดร.แฟริดา มาเหลิม
- นพ.กฤษฎ์ ปาลสุทธิ์

- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- Dr. Hanlin Huang

5

การบริหารแผนงาน/
โครงการ
1.1 ใช้งานระบบบริหาร
จัดการงบประมาณ
(Estimates)

-

6

การสร้างและบริหารแผน
ยุทธศาสตร์

-

- หน่วยงานภายนอก
ต่างประเทศโรงพยาบาล
GDPHODPT มณฑลกวาง
คุ้งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
คุณศิริลักษณ์ สิมะพรชัย - ผู้เกษียณอายุราชการ
คุณภัคนี สิริปูชกะ
- กลุ่มยุทธศาสตร์
คุณอังคณา เมธากุล
- กลุ่มยุทธศาสตร์
คุณอํานวย แสงฉายเพียง - กองแผนงาน
เพ็ญ
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
นพ.อมร นนทสุต

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

แห่งชาติ

6

1,6
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- ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์
และบุคลากรในสํานักฯ

- ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม,ศูนย์ และ
บุคลาการในสํานักฯ
- กระทรวงแรงงาน
- กรมอุตสาหกรรมและการ
เหมืองแร่
- กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์
- กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล - สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

- สนง.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
- สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ

- คุณสุจิตรา อังคศรีทองกุล - ผู้ทรงคุณวุฒฯิ กรมควบคุมโรค
- คุณภัคนี สิริปูชกะ

รูปแบบการเรียนรู้

- กลุ่มยุทธศาสตร์

หมายเหตุ :
- หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการใช้ความรู้ข้อที่ 1 คือ โรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนางาน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการใช้ความรู้ข้อที่ 2 คือ โรงพยาบาล.ที่ต้องการพัฒนางาน (รพศ/รพท/รพช) สํานักงานป้องกันควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการใช้ความรู้ข้อที่ 3 คือ สคร. สสจ. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล (รพศ.,รพท.,รพช.,รพสต.) การนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการใช้ความรู้ข้อที่ 4 คือ สคร. สสจ. โรงพยาบาลและสถานพยาบาล (รพศ.,รพท.,รพช.,รพสต.) การนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการใช้ความรู้ข้อที่ 5 คือ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. HCW กระบวนการพัฒนางานพัฒนางานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของHCW
1.1 พัฒนาการดําเนินงาน
1.2 ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานสํานักฯ
1.3 การบริหารจัดการ
2. การประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเกษตรกร
3. แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสารประกอบอินทรีย์ระเหย (สาร
VOCs)
4. แนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง (เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้
วัดสุขภาพ, early detection, combined effects)
5. การบริหารแผนงาน/โครงการ
5.1 การใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ (Estimates)
6. การสร้างและบริหารแผนยุทธศาสตร์
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สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

1

2

3

หัวข้อความรู้

องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ฉบับ พ.ศ.2554

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์
นพ.ภาสกร อัครเสวี
คู่มือการป้องกันควบคุม
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ สําหรับ นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
บุคลากรทางการแพทย์และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
สาธารณสุข ปี 2554
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
ชุดคู่มือการซ้อมแผนชนิดบน นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
โต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อม นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สําหรับการระบาดใหญ่ของ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
โรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด พญ.วรยา เหลืองอ่อน
สําหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและ นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
วิทยากร พ.ศ.2553

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้เรียนรู้

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- ประชาชนทั่วไป

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- สํานักระบาดวิทยา
- กรมควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- กรมควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

43

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

4

5

6

หัวข้อความรู้

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
สรุปบทเรียนการจัดการซ้อม นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
แผน กรณีโรคติดต่ออุบัติ
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
ใหม่ พ.ศ. 2555
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
เรื่อง การจัดทําแผนประคอง
กิจการภายในองค์กร
(Business Continuity
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
Plan:BCP) เพื่อเตรียมความ นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
พร้อมสําหรับการระบาด
ใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี *สํานักโรคติดต่อทั่วไป
พ.ศ. 2552
ภาคเอกชน
คู่มือการจัดการซ้อมแผน
สําหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
พ.ศ. 2553

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

4

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- ประชาชนทั่วไป

4

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- ประชาชนทั่วไป

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- กรมควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- สํานักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

ผู้เรียนรู้

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- การบินไทย,สมาคมธนาคาร

44

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

7

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ
พร้อมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติพ.ศ.2556-2559

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร

8

9

แนวทางการจัดทําข่าวกรอง นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์
นพ.ภาสกร อัครเสวี
ข้อมูลด้านสุขภาพหนึ่งเดียว นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
(One Health)
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

1

- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

- กรมควบคุมโรค

4

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ผู้เรียนรู้

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- เครือข่ายแผนยุทธศาตร์เตรียม
ความพร้อมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติพ.ศ.2556-2559
- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- สํานักระบาดวิทยา
- กรมควบคุมโรค
- สํานักระบาด
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

1

- เครือข่ายความร่วมมือ
สุขภาพหนึ่งเดียว
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- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- ประชาชนทั่วไป

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

10 ผลงานการวิจัยเรื่อง
โรคติดต่ออุบัติใหม่

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
*มหาวิทยาลัย *สวทช.
11 แนวทางการสนับสนุน
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ใน พญ.วรยา เหลืองอ่อน
การป้องกันควบคุม
นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
โรคติดต่ออุบัติใหม่
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
ภก.ศิริรัตน์ เตชะธวัช
ภก.สมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี
12 แนวทางการพยากรณ์
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
โรคติดต่ออุบัติใหม่
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์
*สํานักโรคติดต่อทั่วไป
พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้เรียนรู้

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

5

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
*มหาวิทยาลัย
*สวทช.
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
*สํานักโรคติดต่อทั่วไป

- กรมควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
*สํานักโรคติดต่อทั่วไป
*สํานักระบาดวิทยา
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

13 รายงานสถานการณ์และ
สรุปการระบาดของโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจําปี
14 ผลการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่ง
เดียว

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

พญ.วรยา เหลืองอ่อน

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

2

- สํานักระบาดวิทยา
- กรมควบคุมโรค

1

สํานักระบาดวิทยา
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.รจนา วัฒนารังสรรค์
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สพญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
15 ผลการดําเนินงานด้านความ พญ.วรยา เหลืองอ่อน
ร่วมมือระหว่างประเทศเรื่อง สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
โรคติดต่ออุบัติใหม่

16 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานด้านโรคติดต่อ
อุบัติใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- สํานักระบาดวิทยา
-

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สนง. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
(TUC)
- กรมควบคุมโรค

ผู้เรียนรู้

-

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ประชาชนทั่วไป
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- เครือข่ายความร่วมมือสุขภาพ
หนึ่งเดียว

1

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

1

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- องค์การอนามัยโลก (WHO)
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

17 แนวทางการสื่อสารความ
เสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่

18 แผนสร้างความพร้อม
ป้องกันและควบคุมโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง
19 สรุปบทเรียนการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนกและ
การเตรียมความพร้อมรับ
การระบาดใหญ่ของโรค
ไข้หวัดใหญ่

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา
สํานักสื่อสารความเสี่ยง
สื่อมวลชน
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สญพ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้เรียนรู้

๓

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

4

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

4

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่
- ประชาชนทั่วไป

- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรมควบคุมโรค
- กรมควบคุมโรค
- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- กรมควบคุมโรค
- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

20 แผนยุทธศาสตร์ แก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนกและ
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการระบาดใหญ่
ของไข้หวัดใหญ่ (พ.ศ.
2548-2550)
21 แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน
แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัด
นกและการระบาดใหญ่ของ
ไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2553)
22 สรุปบทเรียนการแก้ไข
ปัญหาโรค ทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง
(Severe Acute
Respiratory syndrome :
SARS) ปี 2545

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
น.ส.จิตรา ธีรางกูร

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

1

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

1

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

- กรมควบคุมโรค
- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
- กรมควบคุมโรค

ผู้เรียนรู้

- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่
13 สิงหาคม 2556
1.พญ.วรยา เหลืองอ่อน 2.นส.จิตรา ธีรางกูร 3.นางทิพวรรณ เด่นประดิษฐ 4.นางนัชชา พรหมพันใจ 5.นางมนัญญา ประเสริฐสุข 6.น.ส.สรลักษณ์ รามโกมุท 7.น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

23 สรุปบทเรียนการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
2009 ชนิดเอ เอช 1 เอ็น
1 ปี 2552

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร

24 สรุปบทเรียนการแก้ไข
ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก ปี
2555

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
พญ.วรยา เหลืองอ่อน
น.ส.จิตรา ธีรางกูร

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

2

- บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่

- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

- กรมควบคุมโรค

ผู้เรียนรู้

- OIC
- สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

50

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ฉบับ พ.ศ.2554
2. คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ปี 2554
3. ชุดคู่มือการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัดสําหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ.2553
4. คู่มือการจัดการซ้อมแผนสําหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2553
5. สรุปบทเรียนการจัดการซ้อมแผน กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2555
6. คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการจัดทําแผนประคองกิจการภายในองค์กร
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2552
7. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ พ.ศ.2556-2559
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สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หัวข้อความรู้

1 การบริหารจัดการสนับสนุน
NGO ทํางานเรื่องเอดส์และ
STIs (รวมกลไกลการติดตาม
ประมวลผล)

-

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

อาจารย์เพชรศรี
คุณวาสนา
คุณศันสนีย์
คุณสมจิตร
คุณชัยสุข
นพ.สมบัติ (ผู้ประสาน)
สํานักงานท่าเรือ
อุตสาหกรรม
อาจารย์จอน
อาจารย์เย็นจิตร
อาจารย์สุภัทรา
คุณก๊ะ
อาจารย์นวลตา

- ศูนย์อํานวยการบริหาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

1,5

- บางซื่อ

- กรุงเทพมหานคร
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31 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- กลุ่มยุทธศาสตร์ สํานักโรคเอดส์
วัณโรค เเละโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
- องค์กรพัฒนาเอกชน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หัวข้อความรู้

2 การบริหารจัดการสนับสนุน
พื้นที่ภาคส่วนต่างๆ องค์กร
ท้องถิ่น การบริหารและทํา
รายงานเรื่องเอดส์และ STIs

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

อาจารย์เพรชศรี
อาจารย์วิพุธ
คุณอัมพร
คุณชัยสุข
คุณกฤติยา
คุณสุทธิดา
คุณบุษยา
คุณเย็นจิตร
คุณแจ๊ค
คุณสุภัทรา
มหาดไทย
คุณสุภาพัฒน์
สํานักงานท่าเรือ
อาจารย์เกษตร

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- มูลนิธิพะเยา
คณะกรรมการพัฒนาเอกชน
ด้านเอดส์

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

1
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31 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หัวข้อความรู้

3 การบริหารจัดการส่งเสริม
การใช้ถุงยางอนามัย Supply
demand ชักจูง,ใช้,เปลี่ยน
พฤติกรรม

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

คุณจันทา
- งานโรคไม่ติดต่อและโรค
คุณวิภาดา
เรื้อรัง
พญ.อังคณา
นพ.วิวัฒน์โรจน์
นพ.ปิง
คุณหมีชัย
นพ.อนุพงษ์ ชิต
นพ.ทวีทรัพย์
คุณนิวัตร
คุณสุรางค์
คุณดนัย (ฟ้าสีรุ้ง)
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจ
ไทย ต้านภัยเอดส์
(TBCA)
co แอนโทนี่

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

2
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31 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
- องค์กรพัฒนาเอกชน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

4 การพัฒนาระบบการดูแลและ - นพ.สมบัติ แทนประเสริฐ
การให้คําปรึกษาฯ ด้าน aids - พญ.เอกจิตร สุขกุล
และSTIs (กลุ่มดูแลรักษาฯ ) - นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
- พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริย
สุวัฒน์
- คุณพรทิพย์ ยุกตานนท์
- คุณลีซ่า กันธมาลา
- คุณยุพิน ชินสงวน
เกียรติ
- คุณปาริชาติ จันทร์จรัส
- พญ.จิตลดา อุทัยพิบูลย์
- คุณพนมพร สคร.๓
- คุณปัญจพร สคร.๔
- คุณฉวีวรรณ คล้ายนาค
- นพ.เกียรติ รักรุ่งธรรม
- ศ.นพ.เกียรติคุณ
ประพันธ์ ภานุภาค
- พญ.จุรีรัตน์
- คุณจิราภรณ์ ยาชมชมภู

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- กรมควบคุมโรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- TUC
- สภากาชาดไทย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

4
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31 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- องค์กรพัฒนาเอกชน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หัวข้อความรู้

5 การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อ
การป้องกันดูแล KAP
(STI&HIV/AIDS)(MSM/SW/
Youth)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

พญ.อังคณา
คุณนฤมล
คุณวนิดา
ทีมผู้ดูแลการติดเชื้อโรค
จากการมีเพศสัมพันธ์
คุณกิตติ
คุณเจ๊ะ
ทีมบริการเชิงรุก
คุณอัมพร
คุณพิมพ์
คุณนุช

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

2

56

31 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาล
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรพัฒนาเอกชน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

๒. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

1. การบริหารจัดการสนับสนุน NGO ทํางานเรื่องเอดส์และSTIs (รวมกลไกลการ
ติดตามประมวลผล)
2. การบริหารจัดการสนับสนุนพื้นที่ภาคส่วนต่างๆ องค์กรท้องถิ่น การบริหารและ
ทํารายงานเรื่องเอดส์และ STIs
3. การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย Supply demand ชักจูง,ใช้,
เปลี่ยนพฤติกรรม
4. การพัฒนาระบบการดูแลและการให้คําปรึกษาฯ ด้าน aids และSTIs (กลุ่มดูแล
รักษาฯ )
5. การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อการป้องกันดูแล KAP
(STI&HIV/AIDS)(MSM/SW/Youth)
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สํานักวัณโรค
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

หัวข้อความรู้

1 การวินิจฉัย
วัณโรค
-การคัดกรองและการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรคในเด็ก

2 ประสบการณ์การรักษาวัณ
โรคดื้อยาหลายขนาน

สํานักวัณโรค

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- พญ.ประมวญ สุนากร
- นพ.พิรังกูร เกิดพาณิช
- พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์
ดอร์เฟอร์
- พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติ
วงศ์
- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
- พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
- พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
- พญ.เกวลี สุนทรมน
- นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
- พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
- พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
- คุณสมศักดิ์ เหรียญทอง
- คุณศิรินภา จิตติมณี

- ที่ปรึกษาสํานักวัณโรค
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
- สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค
- สถาบันโรคทรวงอก
- สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- แพทย์
- พยาบาล
- บุคลากรสาธารณสุข

2

- แพทย์
- พยาบาล
- บุคลากรสาธารณสุข
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักวัณโรค

หัวข้อความรู้

3 การพัฒนาเทคนิคการระดม
ทรัพยากรและสร้างเครือข่าย
ควบคุมวัณโรคทั้งภาครัฐและ
เอกชน
4 ประสบการณ์ การนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลงาน
วัณโรค

5 เทคนิคการบริหารจัดการ
5.1 เทคนิคการขอ
งบประมาณ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ
คุณบุญเชิด กลัดพ่วง
คุณสุขสันต์ จิตติมณี
คุณวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์
นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
คุณบุญเชิด กลัดพ่วง
คุณสุขสันต์ จิตติมณี
คุณสมศักดิ์ เหรียญทอง
คุณธนิดา เหรียญทอง
คุณสนจิตร์
พงษ์พานิช
- คุณพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ
- คุณอํานวย แสงฉายเพียง
เพ็ญ
- คุณสุขสันต์ จิตติมณี

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

ที่ปรึกษาสํานัก
วัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
ที่ปรึกษาสํานัก
วัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
สํานักวัณโรค
กองแผนงาน กรมควบคุม
โรค
- กองแผนงาน กรมควบคุม
โรค
- สํานักวัณโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- บุคลากรสาธารณสุข

4

- บุคลากรสาธารณสุข
- บุคลากรสํานักวัณโรค

6

- บุคลากรสํานักวัณโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักวัณโรค

หัวข้อความรู้

5.2 การเขียนหนังสือ
ราชการ
5.3 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณจินตนา นิลเกิดเย็น

6

- บุคลากรสํานักวัณโรค

-

6

- บุคลากรสํานักวัณโรค

-

- สํานักเลขานุการกรม กรม
ควบคุมโรค
คุณอตินุช รังสิยานนท์ - สํานักวัณโรค
- สํานักวัณโรค
คุณจันทิมา ใหม่ผุย
คุณเบญจมาภรณ์ ภิญโญ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร. กรมควบคุมโรค)
พรพาณิชย์
คุณไพโรจน์ พรหมพันธ์ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร. กรมควบคุมโรค)
ใจ
- กองการเจ้าหน้าที่กรม
คุณปาจรีย์ อัศวเสนา
ควบคุมโรค
คุณวิมลวรรณ วงษ์สง่า
- กองการเจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมโรค
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ - กองการเจ้าหน้าที่กรม
ควบคุมโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรูเ้ ร่งด่วน
1. การวินิจฉัยวัณโรค การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก
2. ประสบการณ์การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
3. การพัฒนาเทคนิคการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายควบคุมวัณโรคทั้งภาครัฐและ
เอกชน
4. ประสบการณ์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวัณโรค
5. เทคนิคการบริหารจัดการ การเขียนหนังสือราชการ
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สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
๑. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

หัวข้อความรู้

กลุ่มบริหารทั่วไป
1 งานธุรการ
1.1 การร่างหนังสือราชการ
1.2 การใช้ระบบสารบรรณ
1.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 งานเจ้าหน้าที่
2.1 สรรหาบรรจุ แต่งตั้ง
2.2 การจับผิดลายมือชื่อ

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- กลุ่มบริหารทั่วไป

- หัวหน้ากลุ่มบริหารสํานัก - สํานักบริหารกลาง
ปลัดกองคลัง
- คุณจินตนา
- สํานักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมโรค
- คุณฤทัยทิพย์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
- คุณวราภรณ์
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการเจ้าหน้าที่
- คุณศิริขวัญ
- กลุ่มบริหารทั่วไป

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

5

- ทุกกลุ่มงาน

5

- ทุกกลุ่มงาน

5

- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
- คุณศิริขวัญ

5
5
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19 มิถุนายน 2556

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

3 งานพัสดุ
3.1 วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 การควบคุมประเภทวัสดุ
3.3 เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้าง
4 งานการเงินและบัญชี
4.1 แผนงาน ของสํานักงาน
4.2 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณสรันญา
- คุณอ้วน
- คุณแมว

- คุณลัดดาวัลย์
- ฝ่ายบัญชีกองคลัง

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

5

กลุ่มบริหารทั่วไป
กองคลัง
งานพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กองคลัง
กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบภายใน

5

ผู้เรียนรู้

- คุณจิระพันธ์
- คุณธัญญาลักษณ์
- คุณศิริขวัญ

5
5
5

4.3 การตรวจสอบข้อมูลสํานักปลัด
กองคลัง

5

63

-

คุณศิรินทิพย์
คุณนุชรีย์
คุณศิรินทิพย์
คุณนุชรีย์
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
คุณศิรินทิพย์

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ
- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
5 ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์สื่อ
สาธารณะ
สาธารณะด้านกฏหมายควบคุม
- กลุ่มกฏหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานอื่นๆ
1.2 กฏหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6 ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
1.1 การสร้างและการจัดการ
สาธารณะ
ฐานข้อมูล
- สํานักงานเครื่อข่าย
1.2 ข้อมูลเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า
- กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฏหมาย
- หน่วยงานอื่นๆ
7 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- สํานักงานคณะกรรมการ
1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ควบคุมเครื่องดื่ม
1.2 กฏหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
- สํานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า
- หน่วยงานอื่นๆ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
สาธารณะ
- สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- เครือข่าย

3

- บุคลากรทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
- ประชาชน

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
สาธารณะ

4

- บุคลากรทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประชาชนทั่วไป

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
สาธารณะ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

3

- บุคลากรทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประชาชนทั่วไป
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

8 ผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบสื่อ
ช่องทาง ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์กฏหมายด้านการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
โทษพิษภัย
1.1 กฏหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
1.2 ความต้องการสื่อ
1.3 รูปแบบและประเภทสื่อ
9 ประสานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์การ
สนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
9.1 หลักการประสานงาน
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
10 สร้างผลงานทางวิชาการ
10.1 ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
10.2 ความรู้เกี่ยวกับการเลือก

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ - กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
สาธารณะ
สาธารณะ
- สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
- กลุ่มกฏหมายควบคุม
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและ
สื่อสาธารณะ
- ประชาชน
- เครือข่าย

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ - กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อ
สาธารณะ
สาธารณะ

4

- กลุ่มภาคีเครือข่ายและ
สื่อสาธารณะ

- นพ.สมาน
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
(หลายท่าน)
- สํานักจัดการความรู้

2

- บุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สํานักงานป้องกัน

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

หัวข้อความรู้

ประเด็นจัดการสํารวจความ
คิดเห็น
10.3 ความรู้ในการจําแนกผลงาน
ทางวิชาการ
10.4 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
กรอบคําถามงานวิจัย
10.5 ขั้นตอนการดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กรมควบคุมโรค
กําหนด
10.6 การถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
10.7 เทคนิคการจัดทําหลักสูตร
ด้านควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
10.8 รายงานการสังเคราะห์องค์
ความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

(หลายท่าน)
คุณสิริกุล
คุณสุประภา
คุณสุรีย์พร
คุณสุธาทิพย์
คุณธีรศักดิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

ควบคุมโรคที่ 1-12

- สํานักจัดการความรู้
- กลุม่ งายภายใน
- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

66

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

หัวข้อความรู้

11 รวบรวมข้อมูล

11.1 ข้อมุลด้านการเฝ้าระวัง
11.2 มาตรการการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
- มาตรการการบังคับใช้
- มาตรการการสร้างเครือข่าย - มาตรการด้านกฏหมาย
- มาตรการการบําบัดรักษา
- ข้อมูลด้านสถิติ
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
12 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
12.1 นโยบายทุกระดับ (ชาติกระทรวง-กรม-สํานัก)
12.2 เทคนิคการวิเคราะห์
- SWOT
- Stakeholder
- balanced scorecard
12.3 วิธีการกําหนดตัวชี้วัด
(Smart Mode)
12.4 เทคนิคการเชื่อมโยง

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

คุณนฤพนธ์
คุณธีรศักดิ์
คุณสีรีย์พร
คุณสิริกุล
คุณสุประภา
นพ.สมาน
พญ.พันธุ์นภา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- กลุ่มเฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียน
- กลุ่มคดีพิเศษ
- แผนงานการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้มีปัญหาการดื่ม
สุรา (กรมสุขภาพจิต)
- สํานักงานสถิติแห่งชาติ

คุณสิริกุล
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19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- บุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1-12

5

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- คุณสิริกุล
13 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
13.1 ความรู้เรื่องการเขียน
แผนงานโครงการ
13.2 เสาหลัก 11 เสา
13.3 การวิเคราะห์โครงการ
13.4 Risk Management
13.5 การติดตามประเมินผล
- คุณสิริกุล
14 สื่อสารถ่ายทอด กํากับ ติดตาม
ตัวชี้วัด
14.1 รายละเอียดตัวชี้วัดกรม
14.2 เทคนิคการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
กลุ่มงาน
14.3 SM
14.4 บทบาทหน้าที่กลุ่ม
14.5 เทคนิคการเชื่อมโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์กับมิติ

68

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

5

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

5

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- คุณสราวุฒิ
15 การดูแลแก้ไขคอมพิวเตอร์และ
- คุณโสธร
ระบบเครือข่าย
15.1 อุปกรณ์ส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์
15.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในสํานักงาน
15.3 เทคนิคการเชื่อมโยงปัญหา
เกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
15.4 Network Diagram
15.5 ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
15.6 เทคนิคการ Add Printer
16 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน - คุณโสธร
การสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
16.1 ความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล
แต่ละประเภท เช่น Access
Excel
16.2 ฐานข้อมูลความรู้ของทุก
กลุ่มงาน

5

5
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19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

16.3 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อนํามา
พัฒนาระบบให้ตรงกับความ
ต้องการ
กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
17 งานรับเรื่องร้องเรียน

- นักวิชาการสํานักงาน
17.1 เทคนิคการบันทึกข้อร้องเรียน คณะกรรมการควบคุม
17.2 การติดตามเรื่องร้องเรียน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18 งานเฝ้าระวัง
- นักวิชาการ สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
18.1 เทคนิคการเก็บข้อมูล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18.2 เทคนิคการแฝงตัว (เชิงลับ)
18.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อ - นิติกร สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
กฎหมาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
19 บังคับใช้กฎหมาย
- นิติกร
19.1 เทคนิคการออกตรวจ
19.2 เทคนิคการบันทึกภาพ
พยานหลักฐาน
19.3 เทคนิคการเขียนคํากล่าวโทษ
และ/หรือ คําให้การ

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

2

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

2

2
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- นักวิชาการสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- นักวิชาการสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- นิติกรสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- สํานักงานสาธารณสุข

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

19.4 เทคนิคการรับมือต่อสภาวะ
กดดันขณะปฏิบัติหน้าที่
19.5 เทคนิคการประสานงานใน
การออกตรวจร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19.6 เทคนิคการรวบรวมและ
บันทึกข้อมูลสรุปภาพหลัง
การออกตรวจ
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
20 จัดทําอนุบัญญัติตาม พรบ.ควบคุม - คณะอนุกรรมการร่างฯ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 - ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นิเทศ
20.1 กระบวนการจัดทําอนุบัญญัติ
- กฎหมาย
- กฎหมายสุรา
- วิชาการ ฯลฯ
- กฎหมาย อย.
- บุคลากรฝ่ายกฎหมาย
- กฎหมายเลือกตั้ง
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิอาญา
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายเครื่องหมายการค้า
- กฎหมายจราจร ฯลฯ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อําเภอ
- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค

-

1

กลุ่มพัฒนากฎหมาย
กระทรวงการคลัง
กฤษฎีกา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ศาล
อัยการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
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- บุคลากรในหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

- ข้อมูลวิชาการ
- ข้อมูลความคิดเห็น
ประชาชน
21 การจัดทําเอกสารคู่มือคําอธิบาย
แนวทางการดําเนินงานตาม พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551
21.1 เนื้อหาและสาระสําคัญของ
กฎหมาย
21.2 ข้อมูลทางวิชาการ
21.3 ข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชน
21.4 ข้อมูลความต้องการของ
หน่วยงาน
22 การเผยแพร่อนุบัญญัติ

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มพัฒนากฏหมาย
สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

1

- บุคลากรภายใน
หน่วยงาน

- กลุ่มพัฒนากฏหมาย

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

1

- บุคลากรภายในหน่วยงาน

- สํานักงานคณะกรรมการ

1

- บุคลากรในหน่วยงาน

22.1 อนุบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

22.2 ข้อมูลทางวิชาการ
22.3 ข้อมูลของหน่วยงาน
- ความพร้อม
23 ประกาศสํานักนายกฯเรื่อง "กําหนด - กลุ่มพัฒนากฎหมาย
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

วันห้ามขาย"
23.1 การจัดทําประกาศฯ
- วันสําคัญทางศาสนา
- ความคิดเห็นของประชาชน
- ข้อมูลทางวิชาการ
- กฎหมายโรงแรม
- กฎหมายสุรา
กลุ่มคดีพิเศษ
24 ตรวจสอบคํากล่าวโทษและ
กลั่นกรอง พยาน หลักฐาน
24.1 วิเคราะห์พยานหลักฐานว่า
สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงตามคํา
กล่าวโทษ
24.2 การตรวจสอบคํากล่าวโทษ
และการกลั่นกรอง
พยานหลักฐาน
24.3 การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อ
กฎหมาย

- คณะอนุกรรมการฯ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ

ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
- กรมสรรพสามิต

- นิติกร กลุ่มคดีพิเศษ

- กลุ่มคดีพิเศษ

2

- นิติกรในสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

25 ติดตามผลคดี /คําพิพากษา

- นิติกรในสํานักงาน

- สํานักงานคณะกรรมการ

2

- นิติกรในสํานักงาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

25.1 การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลคดีความคืบหน้า
- ผลคําพิพากษา
- - กรอบเวลาการติดตามผล
คดี/คําพิพากษาเช่น วันนัด
ให้การ

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

(นิติกรที่รับผิดชอบ)
-

26 เปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
26.1 ขั้นตอนในการ
เปรียบเทียบปรับ
26.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เปรียบเทียบ
26.3 ฐานข้อมูลการ
เปรียบเทียบ

- นิติกรในสํานักงาน
(นิติกรที่รับผิดชอบคดี
นั้น)

-

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
อัยการ
ศาล
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
พนักงานสอบสวน

2

74

- นิติกรในสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

27 ตอบข้อหารือให้คําปรึกษาแนะนํา

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- นิติกร กลุ่มคดีพิเศษ

ข้อกฎหมาย (ประเด็นการบังคับใช้
ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์)
27.1 ความรู้ด้าน พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
27.2 ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
27.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
28 จัดอบรมพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ - สมาชิกในกลุ่มคดีพิเศษ
ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
28.1 เทคนิคการจัดอบรม
28.2 หลักสูตรอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การบังคับใช้ตามพรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2552

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2

- นิติกร กลุ่มคดีพิเศษ

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

4

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- นิติกร สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

29 การทําหลักสูตรอบรมพัฒนา

ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
29.1 วิธีการจัดทําหลักสูตร
29.2 ข้อมูลในเนื้อหาหลักสูตร
29.3 การประเมินหลักสูตร

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กลุ่มคดีพิเศษ
- กลุม่ พัฒนาวิชาการ

- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

1
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19 มิถุนายน 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

๒. หัวข้อความรู้เร่งด่วน

1. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. การเปรีบยเทียบปรับ และสินบน รางวัล
4. การเฝ้าระวัง ตรวจเตือนฯ
5. การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. การกล่าวโทษดําเนินคดี
7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
8. การจัดทําร่างอนุบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
10. การรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11. วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารที่เกีย่ วข้องในการเบิกจ่าย
12. การเขียนแผนงานโครงการ
13. การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการรณรงค์ การสนับสนุน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.
15. การประสานงานกับทางราชกิจจานุเบกษา
16. การเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน
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สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

1 กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบ

- ทีมคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมาย

2 การดําเนินงานเฝ้าระวังเพื่อ
ควบคุมยาสูบ

- ดร.ศรัณญา

- สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
- คณะนิติศาสตร์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

3 ทักษะการดําเนินงานควบคุม - ศ.นพ.ประกิต
ยาสูบ
- ผศ.ดร.ลักขณา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

24 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- นิติกร
- พนักงานเจ้าหน้าที่
- เครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ

1

- เจ้าหน้าที่ในสํานักฯ
- เครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ
ทุกภาคส่วน
- เจ้าหน้าที่ในสํานักฯ
- เครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ
ทุกภาคส่วน

- มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ (ASH)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

6

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม
ยาสูบ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

1

- ดร.ศรัณญา
4 การรับเรื่องร้องเรียนยาสูบ

- คุณศิริชัย
- กลุม่ พัฒนาภารกิจ
กฎหมาย
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- เจ้าหน้าที่ในสํานักฯ
- ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนยาสูบ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

5 แนวทางการมีส่วนร่วมเฝ้า
ระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
6 การจัดการฐานข้อมูล
เครือข่ายและเชื่อมโยงการ
ทํางานระหว่างเครือข่าย
7. การลดขั้นตอนและ
กระบวนการทํางาน

สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

24 กรกฎาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- ดร.ศรัณญา

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1

- เครือข่ายภาคประชาสังคม

- ผศ.ดร.ลักขณา

- คณะสาธารณสุขศาสตร์มหา
วิยาลัยมหิดล

3

- เจ้าหน้าที่ในสํานักฯ

6

- เจ้าหน้าที่ในสํานักฯ

- ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การดําเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
ทักษะการดําเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ
การรับเรื่องร้องเรียนยาสูบ
แนวทางการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
การจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายและเชื่อมโยงการทํางานระหว่างเครือข่าย
การลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
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สถาบันบําราศนราดูร
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

หัวข้อความรู้

สถาบันบําราศนราดูร

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

1 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ - พญ.จริยา แสงสัจจา
ในโรงพยาบาล
- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
- นพ.สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล
- นางวราภรณ์ เทียนทอง
2 การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์
- นพ.บุญชัย โควาดิสัย
บูรณะ
- นพ.วีรวัตฒน์ มโนสุทธิ
- พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
- พญ.ปฐมา สุทธา
3 การดูแลผู้ป่วยโรควัณโรค
- พญ.นาฎพธู สงวนวงศ์
- พญ.ปฐมา สุทธา

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- งานควบคุมโรคติดเชื้อ

2

- งานการรักษา
- กลุ่มการพยาบาล

2

- งานการรักษา
- กลุ่มการพยาบาล

2
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2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

แพทย์/พยาบาล/เทคนิค
การแพทย์/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อื่นๆ
แพทย์/พยาบาล/เทคนิค
การแพทย์/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อื่นๆ
แพทย์/พยาบาล/เทคนิค
การแพทย์/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อื่นๆ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สถาบันบําราศนราดูร

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

4 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข

- นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาต
วิรุฬห์
- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

- งานควบคุมโรคติดเชื้อ
- กลุ่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

4

5 งานวิจัยทางคลินกิ ผลงานพัฒนา
คุณภาพ (R2R/CQI)

-

- ศูนย์วิจัย
- งานพัฒนาวิชาการ
- งานพัฒนาคุณภาพ

2

นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ
นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์
ท.พญ.สุกัญญา เพ็ชร
สันทัด
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2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

แพทย์/พยาบาล/เทคนิค
การแพทย์/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อื่นๆ
แพทย์/พยาบาล/เทคนิค
การแพทย์/เภสัชกร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
อื่นๆ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
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สถาบันราชประชาสมาสัย
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

1

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2

การคัดกรองผู้มีอาการสงสัยโรค - พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
- สถาบันราชประชาสมาสัย
- พญ.กุลประภัสส์ ไปรยายุตา
เรื้อน
กุล
- นพ.ทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน
- นพ.วังสันต์ อรรถเศรษฐ
- พญ.สราญจิต วิมูลชาติ
- คุณวิจิตรา ธารีสุวรรณ
- คุณวีณา พริ้มแก้ว
- คุณฉลวย เสร็จกิจ
- รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
- คุณสุพรรณี พัสดร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อน
โรคเรื้อนทที่ 1- 12
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
- หน่วยคัดกรองของ
สถานพยาบาลต่างๆใน
พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทาง
ระบาดวิทยา

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

2

3

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1,2

การตรวจประเมินความพิการ
- คุณสมเกียรติ มหาอุดมพร - สถาบันราชประชาสมาสัย
และป้องกันความพิการในผู้ป่วย - พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
โรคเรื้อน
- พญ.กุลประภัสส์ ไปรยายุตา
กุล
- พญ.สราญจิต วิมูลชาติ
- พญ.วรรณวดี ลักษณ์สุรพันธ์
- คุณวีณา พริ้มแก้ว
- คุณพจนา ธัญญกิตติกุล
- คุณชํานาญ บุญตาราษฎร
- คุณตวงพร เอื้ออิฐผล
- คุณสุพรรณี พัสดร
- ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อน
- รพ.สิรนิ ธร จ.ขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเรื้อนที่ 1- 12
- สถาบันราชประชาสมาสัย
การจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย - คุณฉลวย เสร็จกิจ
โรคเรื้อนด้วยโปรแกรม UCHA - คุณวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม
และ GIS

1
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- ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
ผู้ป่วยโรคเรื้อน
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเรื้อน 12 แห่ง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

4

เทคนิคการสอบสวนโรคเรื้อน

5

มาตรฐานงานควบคุมโรคเรื้อน

6

ภูมิคุ้มกันวิทยาของโรคเรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
คุณวีณา พริ้มแก้ว
คุณวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม
นพ.กฤษฎา มโหทาน
พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
คุณวิจิตรา ธารีสุวรรณ
คุณวีณา พริ้มแก้ว
คุณฉลวย เสร็จกิจ
ดร.กฤศน์วัต สมหวัง
คุณตวงพร เอื้ออิฐผล
คุณวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม

- สถาบันราชประชาสมาสัย

1,2

- สถาบันราชประชาสมาสัย

1,2

- พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.
- แพทย์
- พยาบาล
- นักเทคนิคการแพทย์
- นักวิชาการสาธารณสุข

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

7

การตรวจประเมินความพิการ

8

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน ขณะ
ได้รับยา MDT

9

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีแผล
ใต้ฝ่าเท้า

10 การสอน/สาธิต การดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเรื้อน(การป้องกัน
ความพิการ/ESSO)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณพจนา
คุณอรวียา
คุณนรินธร
คุณกิตติมา
คุณพานทิพย์
คุณสมจินตนา
คุณพจนา
คุณอรวียา
คุณกิตติมา
คุณพานทิพย์
คุณสุธี
คุณศรีประภา
คุณสุทิพย์
คุณณิชา
คุณพจนา
คุณอรวียา
คุณนรินธร
คุณกิตติมา
คุณพานทิพย์
คุณสมจินตนา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- พยาบาล
- นวก.สธ.

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- พยาบาล
- นวก.สธ.

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- พยาบาล
- นวก.สธ.

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- พยาบาล
- นวก.สธ.
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

11 การคัดกรองประเมินอาการ
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
12 เทคนิคการลด
- การรังเกียจในผู้ประสบปัญหา
จากโรคเรื้อน (Stigma)
- การฟื้นฟูสภาพผู้พิการโดย
ชุมชน (CBR)
13 การบูรณาการนิคมโรคเรื้อน

14 เทคนิคการสื่อสาร(การเจรจา
ต่อรองและการจัดการความ
ขัดแย้ง)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณอรวียา
- คุณพจนา
- คุณศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

- คุณโกเมศ อุนรัตน์
- คุณนิยม ไกรปุย

- สถาบันราชประชาสมาสัย

- คุณโกเมศ อุนรัตน์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

1,2
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- พยาบาล
- นวก.สธ.
- ผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนทุก
ระดับ (เขต จังหวัด
อําเภอและตําบล)
- เจ้าหน้าที่สถาบันราช
ประชาสมาสัย (นักสังคม
สงเคราะห์ พยาบาลหรือ
ผู้รับผิดชอบงานชุมชน)
- ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อน
- ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อน
ของสํานักงาดนป้องกัน
ควบคุมโรคที่มีนิคมโรค
เรื้อนและผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด
- ผู้ปฏิบติงานโรคเรื้อนทุก
ระดับ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

15 การคัดกรองผู้ประสบปัญหาจาก - คุณประทุม สอนสพทอง
โรคเรื้อนเพื่อพิจารณาเข้ารับ
การสงเคราะห์ (คู่มือการรับผู้
พิการจากโรคเรื้อนเข้ารับการ
สงเคราะห์)

- สถาบันราชประชาสมาสัย

1

16 การดําเนินงานเครือข่ายจิต
อาสาราชประชาสมาสัย

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- คุณศิรา รอดจันทร์

89

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่สถาบันราช
ประชาสมาสัย (นักสังคม
สงเคราะห์ พยาบาลหรือ
ผู้รับผิดชอบงานชุมชน)
- ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อน
- ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อน
ของสํานักงาดนป้องกัน
ควบคุมโรคที่มีนิคมโรค
เรื้อน
- เจ้าหน้าที่สถาบันราช
ประชาสมาสัย (นักสังคม
สงเคราะห์ พยาบาลหรือ
ผู้รับผิดชอบงานชุมชน)
- ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อน
- ผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนทุก
ระดับ(เขต จังหวัด อําเภอ
และตําบล)

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

17 คู่มือการใช้เครื่องมือสํารวจ
สภาพความพิการปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และความ
ต้องการจําเป็นในการฟื้นฟู
สภาพในผู้ประสบปัญหาจากโรค
เรื้อน
18 คู่มือการตรวจเชื้อโรคเรื้อนโดย
วิธี การกรีดผิวหนัง Slit Skim
Smear
19 การวินิจฉัยโรคเรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณศิรามาศ รอดจันทร์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- ผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อน
ระดับเขตและจังหวัด

-

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

- เจ้าหน้าที่งานชัณสูตร

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2 ,1

คุณอภิษฎา
คุณสุรพงษ์
คุณอภินันท์
พญ.สราญจิต วิมูลชาติ
พญ.กุลประภัสร์
นายแพทย์ทวีฤทธิ์
นายแพทย์วังสันต์

90

- นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

20 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเห่อ
รุนแรง

- คุณอุบลวรรณ
- คุณกิตติมา

- สถาบันราชประชาสมาสัย

2

21 คู่มือจิตอาสาราชประชาสมาสัย
เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหา
โรคเรื้อน

- คุณสงกรานต์ ภู่พุกก์
- คุณสินชัย คเชนทร์
- คุณศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์

- สถาบันราชประชาสมาสัย

6

91

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.
- นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

22 คู่มือการตรวจรรับรองคุณภาพ
การกําจัดโรคเรื้อน

23 คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรค
เรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

นพ.กฤษฎา มโหทาน
นพ.อาจินต์ ชลพันธุ์
คุณเสาวนีย์ บําเพ็ญอยู่
คุณฉลวง เสร็จกิจ
คุณวีณา พริ้มแก้ว
คุณฉลวย เสร็จกิจ
คุณมานิจ ชนินพร
นพ.กฤษฎา มโหทาน
คุณเสาวนีย์ บําเพ็ญอยู่
คุณฉลวง เสร็จกิจ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สถาบันราชประชาสมาสัย

1

- สถาบันราชประชาสมาสัย

1

92

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- 'นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.
- 'นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

24 ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับโรค
เรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- สถาบันราชประชาสมาสัย

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สถาบันราชประชาสมาสัย

6
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์
- พยาบาล
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
- นักกายภาพบําบัด
- นักเทคนิคการแพทย์ ใน
สังกัด สรปส., สคร., สสจ.
, สสอ., รพ. และ รพ.สต.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน
2. คูม่ ือการตรวจเชื้อโรคเรื้อนโดยวิธี การกรีดผิวหนัง Slit Skim Smear
3. คู่มอื การใช้เครือ่ งมือสํารวจสภาพความพิการปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และความต้องการจําเป็นในการฟื้นฟูสภาพในผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
4. การคัดกรองผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนเพื่อพิจารณาเข้ารับการสงเคราะห์
(คู่มือการรับผูพ้ ิการจากโรคเรื้อนเข้ารับการสงเคราะห์)
5. คู่มือการตรวจรรับรองคุณภาพการกําจัดโรคเรื้อน
6. คู่มือจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อน
7. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน
8. การให้การปรึกษาโรคเรื้อนและวัณโรค สําหรับบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการ
สุขภาพ
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สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่

5 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1

กระบวนการลาไปศึกษาต่อฝึกอบรบ
และปฏิบัติงานต่างประเทศของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม
ควบคุมโรค
การประสานและดําเนินการจัด
รายการศึกษาดูงานแก่ผู้ศึกษาดูงาน
ชาวต่างประเทศ

- คุณสมจิตร ทองนอก

การจัดประชุมระหว่างประเทศ
(ชายแดน)

- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา

2

3

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา
- คุณธิดารัตน์ อนุรัตน์
- คุณชนกนันท์ ชมชัย

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศควบคุมโรค
- สํานักการสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ
- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศควบคุมโรค
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2,6

1,6

1

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่วิเทศน์
สัมพันธ์ของสํานักกอง
สถาบันฯของกรมควบคุม
โรค
- เจ้าหน้าที่วิเทศน์
สัมพันธ์ของสํานักกอง
สถาบันฯของกรมควบคุม
โรค
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของสํานัก,กอง,
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค,กรมควบคุมโรค

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่

5 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

4

เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาค

- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา

- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

1

5

แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
(งบรายจ่ายอื่น)

- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา
- คุณสิทธิกานต์ โฉมทรัพย์
- คุณลัทธยา ห้อยระย้า
- คุณนิรุต
- คุณสุจิตรา
- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา

- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

6

6

การจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

- นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ
วัฒน์
- นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

- กองคลัง
- กองแผน
- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศควบคุมโรค
- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค
- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค
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1

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของสํานักกอง
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคกรมควบคุมโรค
- เจ้าหน้าที่แผนของ
สํานักกอง
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของสํานัก,กอง,
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค,กรมควบคุมโรค
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ของสํานัก,กอง,สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่

5 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

7

หัวข้อความรู้

การจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณภมรรัตน์ อัศวเสนา
- นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ
วัฒน์
- นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- สํานักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศควบคุมโรค
- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค
- นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมควบคุมโรค
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1

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของสํานัก,กอง,
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค,กรมควบคุมโรค
,รวมถึง เจ้าหน้าที่วิเทศ
สัมพันธ์ของสํานัก,กอง,
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เจ้าหน้าที่แผนของ
สํานัก,กอง,สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค,กรม
ควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุข

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดประชุมระหว่างประเทศ(ชายแดน)
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
การจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
การจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
(งบรายจ่ายอื่น)
6. กระบวนการลาไปศึกษาต่อฝึกอบรบและปฏิบัติงานต่างประเทศของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค
7. การประสานและดําเนินการจัดรายการศึกษาดูงานแก่ผู้ศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ
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สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่

7 มีนาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

1. กลุ่มบริหาร
1

1.1 การเงิน
1.2 พัสดุ (ยานพาหนะ)

1.3 งานเจ้าหน้าที่
1.4 งานธุรการสารบรรณ
2. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
2

2.1 งานยุทธศาสตร์แผนงาน
งบประมาณ
2.2 งานพัฒนาองค์กร
2.3 งานสารสนเทศ

- ผอ.นิตยา
- คุณปิยะภา
- คุณสมคิด
- คุณอโณทัย
- กองการเจ้าหน้าที่

- กองคลัง

6

- บุคลากรสํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

1,3,
4,6

- บุคลากรสํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

- กองคลัง
- สํานักเลขาธิการ
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป

- คุณเบญจมาภรณ์
- ผอ.พรทิพย์
- คุณเบญจมาภรณ์
- คุณไพโรจน์
- คุณธเนศ
- คุณอนุภาพ

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กองแผนงาน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- กองการเจ้าหน้าที่
- สํานักสื่อสาร
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมควบคุมโรค

- คุณวรวิทย์
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อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่

7 มีนาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

3. กลุ่มเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้
3 3.1 การวิเคราะห์ข่าว
3.2 การตอบโต้ข่าว
3.3 การเฝ้าระวังข่าว
3.4 การสื่อสารความเสี่ยง
3.5 การพัฒภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อ

- นพ.ศุภมิตร
- นพ.คํานวณ
- นพ.ภาสกร
- น.สพ.พลายยงค์
- คุณศิริวลัย

- กรมควบคุมโรค
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- สํานักสื่อสาร

1,3,
4,5

- คุณวิไล
- นพ.ศุภมิตร
- นพ.คํานวณ
- นพ.ภาสกร
- คุณวิไล
- คุณชูชาติ
- คุณอุมาภรณ์
- คุณนันทนัช
- คุณธเนศ
- คุณวิไล
- คุณรุจยา

- สํานักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
- กรมควบคุมโรค

3

- บุคลากรสํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

4. กลุ่มสื่อสารและรณรงค์
4

4.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.2 การวิเคราะห์สถานะการณ์โรค
และภัยสุขภาพ
4.3 การประสานวิทยากรในการให้
ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
4.4 การออกแบบสื่อ
4.5 ฐานข้อมูลสื่อต้นแบบ
4.6 ราคากลางการผลิตสื่อแต่ละ
ประเภท
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- บุคลากรในสํานัก
บุคลากร
- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค
- สํานักวิชาการ

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่

7 มีนาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

5. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรม
5

- อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา - กรมควบคุมโรค
เช่น ผศ.ดร.ชนวนทอง ธนสุ
กาญจน์
b. พฤติกรรมที่พึงประสงค์แต่ละโรค - คุณนิรันตา
- สํานักโรคต่างๆ ในกรม
c. การประเมินการปรับเปลี่ยน
ควบคุมโรค
พฤติกรรม
- อาจารย์ภาควิชาสุขศึกษา
เช่น ผศ.ดร.ชนวนทอง ธนสุ
กาญจน์

3

a. รูปแบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
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- บุคลากรในสํานัก
บุคลากร
- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค
- สํานักวิชาการ

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

๒.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
3. การเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้
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ศูนย์สารสนเทศ
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

ศูนย์สารสนเทศ

วันที่

18 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

1

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หัวข้อความรู้

ต้องจัดการเร่งด่วน

ที่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค

- คุณวรวิทย์ พยุงเกียติบวร
- คุณชัยรัตน์ ปรีชากร

- ศูนย์สารสนเทศ

6

ความรู้ในการสํารองข้อมูลเว็บไซต์กรม
ควบคุมโรค
3 Authentication (การเข้าใช้ระบบ
ยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต)
4 เพิ่บลบและแก้ไข ข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์กรม
5 การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้าน
สารสนเทศ

- คุณชาญวิทย์อมรสุรินทร์
วงศ์
- คุณสุพจนาคุ้มวงค์
- คุณจักรพันธ์ยมวนา

- ศูนย์สารสนเทศ

6

- ศูนย์สารสนเทศ

6

- ศูนย์สารสนเทศ

- คุณชาญวิทย์อมรสุรินทร์
วงศ์
- คุณวรวิทย์พยุงเกียติบวร

- ศูนย์สารสนเทศ

6

- ศูนย์สารสนเทศ

6

- บุคลากรกรมควบคุม
โรค
- บุคลากรกรมควบคุม
โรค

2
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- ศูนย์สารสนเทศ

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. Authentication (การเข้าใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต)
2. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ

104

สํานักจัดการความรู้
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักจัดการความรู้

วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอืนๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

งานพัฒนาวิชาการ
1

กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์วิจัย
-การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
-การจัดทําแผนยุทธศาสตร์วิจัย

-นพ.ศุภชัย
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
-สวรส.
-HITAP

2

กระบวนการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์วิจัย

-นพ.ศุภชัย
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
-สวรส.
-HITAP
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ผู้เรียนรู้

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักจัดการความรู้

วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

3

กระบวนการจัดทํามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์วิชาการ

4

การประเมินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์วิชาการ

5

กระบวนการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอืนๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
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ผู้เรียนรู้

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักจัดการความรู้

วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอืนๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

งานจัดการความรู้
6

กระบวนการจัดทําKM Master -ดร.ธนาวิชญ์
-ก.พ.ร.
PlanและKM Action Plan
-กรมสุขภาพจิต

7

กระบวนการขับเคลื่อนงานKM -กรมสุขภาพจิต
เชิงยุทธศาสตร์
-กรมชลประทาน
-หน่วยงานที่เป็นBP

8

กระบวนการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้

ดร.ธนาวิชญ์
-มจค.(บางมด)
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ผู้เรียนรู้

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักจัดการความรู้

วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

9

หัวข้อความรู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอืนๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

ดร.ธนาวิชญ์

-การจัดทําฐานข้อมูลคลัง
ความรู้(Knowledge
Database)
-รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา
(Expert)
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ผู้เรียนรู้

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

หน่วยงาน

สํานักจัดการความรู้

วันที่

5 กุมภาพันธ์ 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

10 การพัฒนาเครือข่าย KM
Team

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอืนๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

อ.ทรงพล
-อาศรมศิลป์
-เสมสิกขาลัย
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ผู้เรียนรู้

อ่าน ฟัง ดู ทํา อื่นๆ

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน

1.กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์วจิ ัย
2.กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วิจัย
3.กระบวนการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ
4.การประเมินมาตรฐานผลิต ภัณฑ์วิชาการ
5.กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
6.กระบวนการจัดทําKM Master Plan และKM Action Plan
7.กระบวนการขับเคลื่อนงานKM เชิงยุทธศาสตร์
8.กระบวนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
9.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
10.การพัฒนาเครือข่าย KM Team
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กองคลัง
๑. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

กองคลัง

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

1

แนวทางการตรวจสอบงบ
การเงิน
แนวทางการจัดทําใบสําคัญการ
ปรับปรุงบัญชี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์
ถาวร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุง
วัสดุคงคลัง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุง
บัญชีสิ้นปีงบประมาณ
คู่มือการบันทึกบัญชี

- คุณอรทัย ปานเจริญ

- กลุ่มบัญชี

6

- คุณอรทัย ปานเจริญ

- กลุ่มบัญชี

6

- คุณอรทัย ปานเจริญ

- กลุ่มบัญชี

6

- คุณวันวิสาข์ พรมเกตุ

- กลุ่มบัญชี

6

- คุณวันวิสาข์ พรมเกตุ

- กลุ่มบัญชี

6

- คุณอรทัย ปานเจริญ

- กลุ่มบัญชี

6

เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ

- คุณวรรณา วาศด้วงมา
- คุณสิริลักษณ์ อ่อนน้อม

- กลุ่มตรวจสอบระเบียบ
และใบสําคัญ

6

2
3
4
5
6
7

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของหน่วยเบิกจ่าย
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองคลัง

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

8

เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ
9 เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
10 เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญที่
มีการจัดซื้อจัดจ้าง
11 การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
12 การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
13 การจัดหาพัสดุโดยวิธี eAuction
14 การบริหารสัญญา-การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณปิยะภา เหมือน
สะอาด

- กลุ่มตรวจสอบระเบียบ
และใบสําคัญ

6

- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด

- คุณรวิพร บุศยสิริ

- กลุ่มตรวจสอบระเบียบ
และใบสําคัญ

6

- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด

- คุณณัฐปวีย์ โรจน์วันทนา - กลุ่มตรวจสอบระเบียบ
และใบสําคัญ
- คุณสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ - กลุ่มพัสดุ
- คุณจรีรัตน์ นุ้ยมาก
- คุณนัทพร วงษ์ละคร
- คุณสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ - กลุ่มพัสดุ
- คุณจรีรัตน์ นุ้ยมาก
- คุณนัทพร วงษ์ละคร
- คุณสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ - กลุ่มพัสดุ
- คุณจรีรัตน์ นุ้ยมาก
- คุณนัทพร วงษ์ละคร
- คุณวันเพ็ญ วิเวก
- กลุ่มพัสดุ
- คุณกาญจนา จินดา

6

- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด

6
6

- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด

6

- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด

6

- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองคลัง

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

15 การบริหารสัญญา-การขอขยาย
เวลา ลด งดค่าปรับ
16 การบริหารสัญญา-การโอนสิทธิ์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- กลุ่มพัสดุ

6

- กลุ่มพัสดุ

6

- กลุ่มพัสดุ

6

- กลุ่มการเงิน

6

- คุณประไพฬ์ บรรดาศักดิ์

- กลุ่มการเงิน

6

20 การจ่ายเงินทดรองราชการ

- คุณสินีนาฎ มีสัจ

- กลุ่มการเงิน

6

21 บันทึกการรับ-นําส่งในระบบ
GFMIS - เงินเบิกเกินส่งคืน

- คุณวาทินี เพ็งเที่ยง

- กลุ่มการเงิน

6

22 บันทึกการรับ-นําส่งในระบบ
GFMIS - รายได้แผ่นดิน, เบิก
แทนกัน

- คุณเล็ก คํามา

- กลุ่มการเงิน

6

17 การบริหารสัญญา-การบอกเลิก
สัญญา
18 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา
19 การจ่ายเงินตอบแทนพนักงาน
ราชการในระบบ GFMIS

-

คุณวันเพ็ญ วิเวก
คุณกาญจนา จินดา
คุณวันเพ็ญ วิเวก
คุณกาญจนา จินดา
คุณวันเพ็ญ วิเวก
คุณกาญจนา จินดา
คุณประไพฬ์ บรรดาศักดิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด
- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด
- เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานใน
สังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองคลัง

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

23 บันทึกการรับ-นําส่งในระบบ
GFMIS - เงินฝากคลัง, ชําระหนี้
เงินนอก
24 บันทึกการรับ-นําส่งในระบบ
GFMIS - รับเงินนอก
งบประมาณ
25 การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน รายการก่อสร้าง
26 การจัดสรรงบประมาณ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณอารยา สินพานิช

- กลุ่มการเงิน

6

- คุณวาทินี เพ็งเที่ยง

- กลุ่มการเงิน

6

- คุณสมคิด ตั้งภูวศาสตร์
- คุณวันเพ็ญ วิเวก
- คุณนิรุติ นิรุติธรรมธรา

- กลุ่มพัสดุ
- กลุม่ งบประมาณ

6

- คุณศศิวิมล ชั่งกุล

- กลุ่มงบประมาณ

6

27 การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 28 การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย
29 การกันเงินเหลื่อมปี
30 การจัดทํารายงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

คุณนิรุติ นิรุติธรรมะรา
คุณศศิวิมล ชั่งกุล
คุณนิรุติ นิรุติธรรมธรา

- กลุ่มงบประมาณ

6

- กลุ่มงบประมาณ

6

คุณนิรุติ นิรุติธรรมธรา

- กลุ่มงบประมาณ

6

- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

- กลุ่มงบประมาณ

6
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง
- เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน
ในสังกัด
- คุณจรีรัตน์ นุ้ยมาก
- คุณนัทพร วงษ์ละคร
- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
- คุณศศิวิมล ชั่งกุล
- คุณกรสิยาห์ บัวติ๊บ
- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
- คุณกรสิยาห์ บัวติ๊บ
- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
- คุณศศิวิมล ชั่งกุล
- คุณวราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
- คุณศศิวิมล ชั่งกุล
- คุณศศิวิมล ชั่งกุล
- คุณกรสิยาห์ บัวติ๊บ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน
2. เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ
3. การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
4. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
5. การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้าง
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กองแผนงาน
๑.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

1

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

งานพัฒนากลยุทธ์

1.1 การจัดทําชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

1.1.1 การวิเคราะห์ SWOT
ANALYSIS
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
(7S)
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
PESTHEL
1.1.2 ความรู้ด้านระบาดวิทยาของ
โรคและภัยสุขภาพ

ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

น.ส.สกุณา อยู่ดี

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

น.ส.สกุณา อยู่ดี

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์/กลุ่ม
งานติดตามฯ/กลุ่มงานพัฒนา
แผนฯ
กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์/กลุ่ม
งานติดตามฯ/กลุ่มงานพัฒนา
แผนฯ
บุคลากรกองแผนงาน

1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรม
ควบคุมโรค
1.2.1 ความรู้เกี่ยวกับ BSC

พญ.วรรณา หาญเชาวร์วรกุล
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1.2.2 ความรู้เรื่องการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
1.2.3 กระบวนการสื่อสาร/ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์
1.2.4 VISION ANALYSIS
1.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ
อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน
1.3.1 เทคนิคการประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายภายในและ
ภายนอก
1.3.2 การพัฒนาชุดวิชา/หลักสูตร
การป้องกันควบคุมโรคฯ
2 งานพัฒนาแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ
2.1 แผนคําของบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

น.ส.สกุณา อยู่ดี

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

น.ส.สกุณา อยู่ดี

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

น.ส.สกุณา อยู่ดี
ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
นางนาถลดา ประสงค์ศรี

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์
กลุ่มพัฒนากลยุทธ์
สํานักจัดการความรู้
สํานักระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน
ผู้รับผิดชอบงาน DCCD

นายนัฐวุธ แก้วสมบัติ

กลุ่มพัฒนากลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบงาน DCCD

ผู้รับผิดชอบงาน DCCD

นางอํานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2.1.1 งบบุคลากร
2.1.2 งบดําเนินงาน
2.1.3 งบลงทุน
2.1.4 งบอุดหนุน
2.1.5 งบรายจ่ายอื่น

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นางสุจิตรา บัวแช่ม
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นางสุจิตรา บัวแช่ม
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นางอํานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.สลิลรัตน์ ฉ่ําแสง
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

ผู้เรียนรู้

นายชิตษณุพงศ์ กมลรัมย์

2.2 พัฒนาระบบบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
2.2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
อนุมัติโครงการ (Full paper) และ
การปรับแผนโครงการ
2.2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอ นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 กรมควบคุมโรค

นส.ปิยะนุช ชื่นคุ้ม
นส.สุพรรษา อินทยศ
นส.สุพรรษา อินทยศ

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

นางสุจิตรา บัวแช่ม

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นางอํานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ กองแผนงาน/ กลุ่ม
2.3.1 ด้านการบริหารข้อมูล
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นโยบาย แผนงาน โครงการ และงาน
งบประมาณ
นางนันท์นภัส วงษ์พิรา
กองแผนงาน/ กลุม่
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นายชิตษณุพงศ์ กมลรัมย์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.ปิยะนุช ชื่นคุ้ม
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.สกุณา อยู่ดี
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์
นส.ปาริชาติ เปิ้นวงษ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกรมควบคุมโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสมบัติ
นส.เสาวลักษณ์ บริบูรณ์วิทยา
2.3.2 ด้านบริหารงานพัสดุ ยา และ นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อาคาร สถานที่
และยานพาหนะ
นส.สลิลรัตน์ ฉ่ําแสง

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

ผู้เรียนรู้

บุคลากรกรมควบคุมโรค

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
2.3.3 ด้านบริหารตัวชี้วัดคํารับรอง/ นางอํานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ กองแผนงาน/ กลุ่ม
กระทรวง/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นางสุจิตรา บัวแช่ม
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

บุคลากรกรมควบคุมโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

นายชิตษณุพงศ์ กมลรัมย์
นส.ปิยะนุช ชื่นคุ้ม
นส.สุพรรษา อินทยศ
นส.สกุณา อยู่ดี
นส.ธิติมา พรสรายุทธ
นางรจนา บุญผ่อง
นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสมบัติ
2.3.4 ด้านการบริหารข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารกรมฯ
(ผู้ใช้งาน)

นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

ผู้เรียนรู้

บุคลากรกรมควบคุมโรค

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

นส.ปาริชาติ เปิ้นวงษ์
นางรจนา บุญผ่อง
2.3.5 ด้านการบริหารข้อมูลบุคคล

นางสุจิตรา บัวแช่ม
นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
นส.สลิลรัตน์ ฉ่ําแสง
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์
นายชิตษณุพงศ์ กมลรัมย์
นส.สุพรรษา อินทยศ
นายทศพร บุตรสิงห์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

ผู้เรียนรู้

บุคลากรกรมควบคุมโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2.3.6 ด้านบริหารข้อมูลและ
กระบวนงานเพื่อสนับสนุน/
ประสานงานภายในกรมฯ (Admin)

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

นางสุจิตรา บัวแช่ม

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นส.จุฑารัตน์ ผาสุข

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นส.สลิลรัตน์ ฉ่ําแสง

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นส.ปิยะนุช ชื่นคุ้ม

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ

นส.สกุณา อยู่ดี

กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์

นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสมบัติ

กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

บุคลากรกรมควบคุมโรค
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2.3.7 ด้านการบริหารข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารกรมฯ
(ผู้บริหาร)

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

นางอํานวย แสงฉายเพียงเพ็ญ กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.จุฑารัตน์ ผาสุข
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
นส.สกุณา อยู่ดี
กองแผนงาน/ กลุ่ม
พัฒนากลยุทธ์
นางรจนา บุญผ่อง
กองแผนงาน/ กลุ่ม
ติดตามฯ

บุคลากรกรมควบคุมโรค

3 งานติดตามประเมินผล
3.1 การติดตามงานรอบ 6 - 9 เดือน
3.1.1 จุดเน้น กรมควบคุมโรค

นายอริยะ บุญงามชัยรัตน์

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ

3.1.2 ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

นายอริยะ บุญงามชัยรัตน์

3.1.3 แนวทางการติดตามผลการ
ดําเนินงาน

ผู้ทรงฯ เพชรศรี

กองแผนงาน/
กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์
กองแผนงาน/
กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ
บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

3.1.4 แนวทางการประเมินผลการ ผู้ทรงฯ เพชรศรี
ดําเนินงาน
3.2 การนิเทศงาน
3.2.1 ทักษะการติดต่อประสานงาน นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์
3.2.2 แนวทางการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
3.2.3 แนวทางการสรุปประเด็นที่
สําคัญฯ
3.3 การประเมินความคุ้มค่าภารกิจ
ภาครัฐ
3.3.1 การทบทวนผลผลิตกรม
ควบคุมโรค
3.3.2 การทบทวนและกําหนด
ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิผล ตัวชี้วัด
ผลกระทบ
3.3.3 การกําหนดผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้ทรงฯ เพชรศรี
ผู้ทรงฯ ศุภชัย
นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

บุคลากร
กองแผนงาน
บุคลากร
กองแผนงาน
บุคลากร
กองแผนงาน

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ
กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

3.3.4 การวิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
และสรุปผลการประเมินความคุ้มค่า
3.4 รายงานประจําปีของกรมควบคุม
โรค
3.4.1 แนวทางการวิเคราะห์
สถานการณ์
3.4.2 แนวทางการติดตามผลการ
ดําเนินงาน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

ผู้เรียนรู้

บุคลากรกลุ่มงานติดตามฯ

ผู้ทรงฯ สมบัติ
นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

3.4.3 แนวทางการประเมินผลการ นางกริ่งแก้ว สอาดรัตน์
ดําเนินงาน
3.5 การประเมินผลกระบวนการทํางาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3.5.1 ทักษะการติดต่อประสานงาน นางกริง่ แก้ว สอาดรัตน์

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

3.5.2 แนวทางการติดตามผล
3.5.3 แนวทางการประเมินผล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กองแผนงาน/
กลุ่มงานติดตามฯ

บุคลากร
กองแผนงาน

ผู้ทรงฯ เพชรศรี
ผู้ทรงฯ เพชรศรี
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กองแผนงาน

วันที่
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รูปแบบการเรียนรู้

ที่

4

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 1-7
4.1.1 ระบบการนําองค์กร/นโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดี
- ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
4.1.2 ระบบบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์/ติดตามประเมินผล
- การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และ ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
การจัดทําโครงการ
- การวิเคราะห์กระบวนการบริหาร ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
จัดการยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- การคิดเชิงสังเคราะห์
4.1.3 ระบบผู้รับบริการ/การตลาด
-การใช้หลักการตลาดเพื่อการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ

สํานักงาน ก.พ.ร
คณะทํางาน PMQA กอง
แผนงาน หมวด 1

กองแผนงาน กลุม่ งาน
พัฒนากลยุทธ์
กองแผนงาน กลุม่ งาน
พัฒนากลยุทธ์
e-learning สํานักงาน
ก.พ.

บุคลากรกองแผนงาน

e-learning สํานักงาน
ก.พ.

คณะทํางาน PMQA กอง
แผนงาน หมวด 3

บุคลากรกองแผนงาน
บุคลากรกองแผนงาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

4.1.4 ระบบสื่อสารข้อมูลและ
เทคโนโลยี/ระบบการจัดการความรู้
-การจัดทําฐานข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม PHP
4.1.5 ระบบการจัดการความรู้
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุนันทา กุลแก้ว

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

e-learning สํานักงาน
ก.พ.

นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
องค์กร
-สํานักงานจัดการความรู้

บุคลากรกองแผนงาน

สํานักงาน ก.พ.ร

บุคลากรกองแผนงาน

ผู้เชี่ยวชาญประจํา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคลากรกองแผนงาน

-การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
-การสร้างค่านิยมการเรียนรู้
-สันทนาการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
4.1.6 ระบบการจัดการกระบวนการ
-การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
-เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

4.2 พัฒนาบุคลากร
4.2.1 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร
- การพัฒนาความรู้บุคลากรเพื่อ
นางสาวกานต์พชิ ชา สุวบุตร
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาซียน
4.2.2 การพัฒนาสมรรถนะและ
ค่านิยม
4.2.2.1 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามลักษณะงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระบบ
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E–learning )
4.2.2.2 การพัฒนาสมรรถนะหลัก
- ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
องค์การ (I SMART)
- การวิเคราะห์องค์กร กองแผนงาน นางสาวสุนันทา กุลแก้ว
ตามเกณฑ์ PMQA หมวดที่ 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
องค์กร

บุคลากรกองแผนงาน

สํานักงาน กพ.

บุคลากรกองแผนงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

บุคลากรกองแผนงาน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
องค์กร

บุคลากรกองแผนงาน
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ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่
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ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

4.2.3 การพัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ แผนที่
ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัด นางสาวสุนันทา กุลแก้ว
และเป้าหมายระดับบุคคลของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
Template ระดับบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุม
โรค
- วิธีการจัดทําแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งาน
(PMS) ของข้าราชการ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์

บุคลากรกองแผนงาน

-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
องค์กร
-กองการเจ้าหน้าที่

บุคลากรกองแผนงาน
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ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
4.3 การสร้างบรรยากาศองค์กร
4.3.1 วิธีสํารวจบรรยากาศองค์กร
4.4 ความรู้พื้นฐาน
4.4.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้
Software computer/ระบบสื่อสาร
* Microsoft Office Word
* Microsoft Office Excel
* Microsoft Office Power point
* Internet
5 งานอํานวยการ
5.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
(งานยานพาหนะ/อาคารสถานที่)
5.1.1 การจัดยานพาหนะให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน
5.1.2 การดูแลงานอาคารสถานที่
5.1.3 การเตรียมการจัดประชุม

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
องค์กร

บุคลากรกองแผนงาน

นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานอํานวยการ

บุคลากรกองแผนงาน

นายวิทูร เขม้นเขตรการณ์

กลุ่มงานอํานวยการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นางอัญชณา อ่อนละออ
นางอัญชณา อ่อนละออ
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หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

5.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
5.2.1 การเขียนหนังสือราชการ
นางอัญชณา อ่อนละออ
5.2.2 การเสนอหนังสือราชการ
5.2.3 การทําลายหนังสือราชการ
5.3 ความรู้ด้านงานการเจ้าหน้าที่
5.3.1 การประเมินผลงานของ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
5.3.2 การย้าย การโอนข้าราชการ
5.3.3 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
พนักงานกระทรวง
5.4 ความรู้ด้านงานการเงินและบัญชี
5.4.1 ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมเงินราชการ/เงินทด
รองราชการของหน่วยงาน
5.4.2 ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ

ผู้เรียนรู้

บุคลากรในหน่วยงาน

นางอัญชณา อ่อนละออ
นางอัญชณา อ่อนละออ
นส.พรรณนิภา ผลกุศล

บุคลากรในหน่วยงาน

นางสุรัญญา/นส.วาสนา

บุคลากรในหน่วยงาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองแผนงาน

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

5.4.3 การลงทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ/เงินทดรองราชการ
5.5 ความรู้ด้านงานพัสดุ
5.5.1 การจัดหาพัสดุ
5.5.2 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5.5.3 ขั้นตอนการควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุ
5.6 ความรู้ด้านสารสนเทศ
5.5.1 การจัดการระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

นางสาวณัฐพร/นางมยุรี

บุคลากรในหน่วยงาน

นางสาวณัฐพร/นางมยุรี
นางสาวณัฐพร

นายณัฐวุฒิ จุ้ยเปี้ยว

บุคลากรในหน่วยงาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การจัดทําชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
3. การติดตามงานรอบ 6 - 9 เดือน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
5. ความรู้ด้านงานการเงินและบัญชี
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กองการเจ้าหน้าที่
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1

การย้าย การโอน ข้าราชการ

- คุณวราภรณ์

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

6

2

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ข้าราชการ

- คุณธัญลักษณ์

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

6

3

การสรรหาพนักงานราชการ

- คุณกานดา

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

6

4

การสอบบรรจุข้าราชการ

- คุณกานดา

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

5

การประเมินผลงานวิชาการ

- คุณอมรา (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

6

6

การแต่งตั้งลูกจ้างประจํา

- คุณธัญลักษณ์
- คุณกรวิภา
- คุณเจตนา

6

7

การวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลัง

8

การบริหารอัตรากําลัง ลูกจ้างประจํา

- ผู้ทรงคุณวุฒิเชาวลิต
'- คุณยุทธพงษ์
- คุณบัญชา
- คุณสุกานดา

- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
- กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง

9

การบริหารอัตรากําลัง พนักงาน
ราชการ

- คุณสุกานดา

- กลุ่มอัตรากําลัง

6

6
6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

10 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณยุทธพงษ์
- คุณวิศรุตา
- คุณบัญชา
- ผู้ทรงคุณวุฒิเชาวลิต
- ดร.สุรพงษ์
- คุณยุทธพงษ์
- ดร.สรุพงษ์

- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง
- กลุ่มอัตรากําลัง

6

- กลุ่มอัตรากําลัง

6

14 การทําบําเหน็จบํานาญ

- ดร.สรุพงษ์
(คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน )
- คุณอรพินธ์

6

15 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

- คุณชาตรี

- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จฯ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ

11 การวางแผนกําลังคน
12 การจัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้า
สายอาชีพ (Career Path)
13 การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
(Job Description)

- คุณสุชาดา

6
6

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มอัตรากําลังฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

16 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจํา

- คุณภัชภิชา

17 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

- คุณภัชภิชา

18 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ

- คุณเกศิณี

19 การขอพระราชทานเพลิงศพ ดินฝัง
ศพ

- คุณเกศิณี

- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
20 การลา (ยกเว้นลาศึกษา / ฝึกอบรม / - กลุ่มประเมินผลการ
ดูงาน)
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ

6

6
6
6

- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

21 การอนุญาตให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง - กลุ่มประเมินผลการ
ลา
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
22 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น - คุณเกศินี

- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและบําเหน็จ
ความชอบ
- กลุ่มกฎหมาย วินัย
และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- กลุ่มกฎหมาย วินัย
และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- กลุ่มกฎหมาย วินัย
และพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- กลุ่มกฎหมาย วินัย
และพิทักษ์ระบบคุณธรรม

23 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

- คุณอรพินธ์

24 การดําเนินการทางวินัย

- คุณนิโรจน์
- คุณตรีชฎา

25 การปรับปรุงกฎหมาย

- คุณนิโรจน์
- คุณอังคณา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6
6
6
6

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มประเมินฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มกฎหมายฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มกฎหมายฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

26 การประเมินสมรรถนะและการจัดทํา
IDP

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณปาจารีย์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

6

27 การบริหารโครงการ (ประชุม/อบรม/ - คุณวิมลวรรณ
สัมมนา)

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

6

28 การประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม

- คุณวิมลวรรณ

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

6

29 การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- คุณกฤษฎา

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากรฯ

6

- ดร.สุรพงษ์
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

30 การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล - กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

6

31 การพัฒนาคนเก่ง

- คุณปาจารีย์
- คุณยุพิน
- นายแพทย์คํานวณ
- นายแพทย์ศุภมิตร
- นายแพทย์อรรถยา

6

32 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

- คุณพุทธชาด

- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
- กลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน

- บุคลากรกลุ่มพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

33 การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร กรม
ควบคุมโรคในระบบ DPIS การ
ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงความ
เคลื่อนไหวต่างๆของบุคลากร กรม
ควบคุมโรค
34 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
35 การจัดทําคําสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสู้รบ
36 การตรวจสอบและจัดทําประกาศ
เกษียณข้าราชการและลูกจ้างประจํา
37 การตรวจบัญชีถือจ่าย (จ.18) ของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

6

- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

6

- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

6

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

6

- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

6

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
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- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

38 การลงข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

39 การลงข้อมูลการจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

6

- บุคลากรกลุ่มข้อมูลฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน

6

- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล

40 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
- ดร.สุรพงษ์
- คุณพิญชญ์สินี

41 การบริหารจัดการงบประมาณ กอง
การเจ้าหน้าที่

- คุณพิชญ์สินี
- คุณศุภสิทธิ์

- กลุ่มยุทธศาสตร์

6

42 การจัดทําแผนความผาสุก กรม
ควบคุมโรค

- คุณพิญชญ์สินี

- กลุ่มยุทธศาสตร์

6

- กลุ่มข้อมูลบริหารงาน
บุคคล
- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มยุทธศาสตร์
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่

30 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

43 การจัดทําระบบ PMS

- คุณพิญชญ์สินี
- คุณวิทยา

- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มยุทธศาสตร์

6

44 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กองการเจ้าหน้าที่

- คุณพิชญ์สินี
- คุณศุภสิทธิ์
- คุณอุบลวรรณ

- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มยุทธศาสตร์

6

45 การจัดทําแผนปฏิบัติการ กองการ
เจ้าหน้าที่

- คุณพิชญ์สินี
- คุณศุภสิทธิ์

- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มยุทธศาสตร์

6

46 การจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส

- คุณวิทยา

- กลุ่มยุทธศาสตร์

6
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
- บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่
และพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
2. การทําบําเหน็จบํานาญ
3. การดําเนินการทางวินัย
4. การจัดทําระบบ PMS
5. การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร กรมควบคุมโรคในระบบ DPIS การปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวต่างๆของบุคลากร กรมควบคุมโรค
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สํานักงานเลขานุการกรม
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

วันที่

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

1 งานสารบรรณกรมควบคุมโรค - คุณจินตนา นิลเกิดเย็น กลุ่มบริหารทั่วไป
1.1. กลั่นกรองหนังสือราชการ เจ้าพนักงานธุรการ
1.2 รับหนังสื่อราชการ
ชํานาญงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

ภายใน

1.2.1 ภายใน - รับ-ส่ง ใน

ราชการ หน่วยงาน/ระหว่าง
กรมควบคุมโรค
1.2.2 ภายนอก รับ-ส่ง ส่ง
จากภายนอก ส่งตาม
หน่วยงาน
1.2.3 รูปแบบการเขียน
หนังสื่อราชการ
1.3. เทคนิคการพิจารณา
กลั่นกรองหนังสือราชการถึง
ผู้บริหารหรือหน่วยงาน
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ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกรมควบควมโรค
- นักจัดการงานทั่วป

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

วันที่

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

งานประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.1 เทคนิคการ
ประสานงานกับผู้บริหาร
2.2 เทคนิคการจัดห้อง
ประชุมรวมถึงอาหาร
3 งานยานพาหนะ
1.1 เทคนิคการบริหาร
จัดการยานพาหนะ
1.2 3.2 เทคนิคการ
บริหารเวลา
4 งานพิธกี ารและกิจการพิเศษ
4.1 เทคนิคการเตรียมงาน
พิธีการและกิจการพิเศษ

- คุณพิมพ์รําไพ พยัคฆะ กลุ่มรายงานและประสาน
นิธิ นักจัดการงาน
ราชการ
ทั่วไปชํานาญการพิเศษ
-คุณสุวรรณา ไชยวังษา
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ
-คุณอโนทัย ปานจันทร์ กลุม่ งานอาคารสถานที่และ
นักจัดการงานทัว่ ไป
ยานพาหนะ
ชํานาญการ

6

- นักจัดการงานทั่วป
-บุคลากรสํานักงาน
เลขานุการกม

6

นักจัดการงานทัว่ ไป

- คุณอรุณี เกษรอุบล
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ

กลุ่มรายงานประสานงาน

6

นักจัดการงานทัว่ ไป

5 งานพัสดุ
5.1 เทคนิคการบริหารงาน
พัสดุให้ตรงตามระเบียบฯ

คุณดํารง กัฬหะสุต
เลขานุการกรม

กลุ่มบริหารทั่วไป

6

นักจัดการงานทัว่ ไป
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

วันที่

14 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

6 งานรับเรื่องร้องเรียน

คุณวัชระศักดิ์ คําด้วง
นักจัดการงานทัว่ ไป
ปฏิบัติการ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6
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ผู้เรียนรู้

นักจัดการงานทั่วไป

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการถึงผู้บริหารหรือหน่วยงาน
2. เทคนิคการประสานงานกับผู้บริหาร
3. เทคนิคการบริหารการจัดการยานพาหนะ
4. เทคนิคการเตรียมงานพิธีการและกิจการพิเศษ
5. เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ตรงตามระเบียบ
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่

23 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์ - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต
พงษ์
- อ.พรพรรณ
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ - มหาวิทยาลัยมหิดล

2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และการจัดทําโครงการ
3 การถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด - อาจารย์นารถ จันทวงศ์
สู่บุคคล
4 การประเมินผลโครงการ
- อาจารย์นวรัตน์
5 กระบวนการจัดการความรู้

6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- อ.นาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์
- อ.ทรงพล เจตนวณิชญ์
- อ.วรรณวีร์ ภีมพตเตโช
ดม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

- มหาวิทยาลัยมหิดล

5

- บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด
- สถาบันการจัดการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข
- สถาบันวิทยาการจัดการ

6

6
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- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่

23 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

7 ระบบบริหารงบประมาณ
(Estimates)
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8 การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template)
9 เทคนิคการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณอํานวย แสงฉายเพียง - กองแผนงาน
เพ็ญ

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

- อ.วรรณวีร์ ภีมพตเตโช
ดม
- อ.อรญานี สุนทรรัช

- สถาบันวิทยาการจัดการ

5
5

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

5

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

10 การจัดทํารายงานและ

- อ.วรรณวีร์ ภีมพตเตโชดม

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- สถาบันวิทยาการจัดการ

วิเคราะห์สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน (SAR)
11 เทคนิคการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
12 การตรวจรับรอง

- อ.วรรณวีร์ ภีมพตเตโชดม

- สถาบันวิทยาการจัดการ

5

- ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ - สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- อ.วรรณวีร์ ภีมพตเตโชดม - สถาบันวิทยาการจัดการ

6

- อ.นิธินุช จรุงเกียรติ

13 เทคนิคการประสานงาน

รูปแบบการเรียนรู้

6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่

23 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง
14 Change Management

- อ.ปานจิต จินดากุล

15 การพัฒนาระบบราชการ

- อ.ชวลิต

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6

16 การปรับปรุงกระบวนการ

- อ.ขนิษฐา งามวงศ์สถิต

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
- กรมควบคุมโรค

6
6

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

ทํางาน
17 การจัดทําโครงสร้าง

- นพ.ชวลิต มังคละวิรัช

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพและนวัตกรรม
18 PMQA
- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์
พงษ์
- คุณสุจิตรา อังคศรีทอง
กุล
- คุณณัฐธิดา สวนคร้ามดี
- อ.อัญชลี อินทรียงค์
19 การกําหนดผู้รับบริการ ผู้มี
- ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
ส่วนได้ส่วนเสีย และภาคี
เครือข่าย

6

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

- ข้าราชการบํานาญ
- ข้าราชการบํานาญ
- กรมสุขภาพจิต
- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่

23 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

20 TQA

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

21 บริหารความเสี่ยง

6

22 5 ส.

6

23 Healthy Work Place :
HWP
24 Happy Work Place
25 ISO

- คุณวิรัช ประวันเตา

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- บริษัท สงวนวงค์ จํากัด

6

- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

6

6
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
- บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1 งานตรวจสอบภายใน/เทคนิคการ
ตรวจสอบ
1.1 ด้านการบัญชี

1.2 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการอบรม
- เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ
- เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
- เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่า
รักษาพยาบาล
1.3 ด้านผลการดําเนินงานโครงการ/
โครงการวิจัย

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

5
- คุณอรทัย ปานเจริญ
- คุณจาริณี สรมานะ

- กองคลัง
- กลุ่มตรวจสอบภายใน

- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
- คุณสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ - กลุ่มตรวจสอบภายใน

- คุณนิตยา ศรีเกิด
- กองคลัง
- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
- คุณธนพร ธนะไพศาข
- กลุม่ ตรวจสอบภายใน
มาส

ผู้เรียนรู้

- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

1.4 ด้านการดําเนินงาน

- คุณนิตยา ศรีเกิด
- กองคลัง
- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
- คุณธนพร ธนะไพศาขมาส - กลุ่มตรวจสอบภายใน

1.5 เทคนิคการจัดทํารายงาน
- บทสรุปผู้บริหาร
- รายงานการตรวจสอบ

- คุณนิตยา ศรีเกิด
- กองคลัง
- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
- คุณธีระ ลิ้มเจริญสุข
- กลุม่ ตรวจสอบภายใน

1.6 เทคนิคการประสานงาน

- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ
- คุณสุณีย์ สกุลศรีประเสริ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ยัง
ขาดประสบการณ์
- เจ้าหน้าที่การเงินของ
หน่วยรับตรวจ
- เครือข่ายงานตรวจสอบ
ภายใน

- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

2 งานบริหารทั่วไป
2.1 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
2.2 เทคนิคการเสนอหนังสือราชการ
2.3 การจดบันทึกรายงานการประชุม
3 เทคนิคการนําเสนอ
3.1 ผลการตรวจสอบภายใน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณธีระ ลิ้มเจริญสุข
- คุณธีระ ลิ้มเจริญสุข
- คุณเบญจวรรณ ฟักทิม
- คุณนิตยา ศรีเกิด
- คุณละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

-

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
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ผู้เรียนรู้

3

- บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน

5

- ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.

เทคนิคการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
เทคนิคการจัดทํารายงาน
เทคนิคการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน
เทคนิคการตรวจสอบด้านการบัญชี
เทคนิคการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน

ที่

1
2

3
4
5
6

หัวข้อความรู้

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - บริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด
- อ.เนตรน้อย
- สํานักงาน กพร.
การพัฒนาบุคลากร
- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - กองการเจ้าหน้าที่/กรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิเชาวลิต
ควบคุมโรค
- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
การจัดการความรู้
- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - บริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด
การพัฒนาองค์กร/HWP
- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ - บริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ - ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี
- มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคล
- รศ.ดร.พสุ เดชรินทร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ - คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
- คุณณัฐมา รองมาลี
การบริหารจัดการภาครัฐ
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2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

6

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

6

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

6

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

6
6
6

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

7
8

9

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หัวข้อความรู้

การจัดทําระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน
การบริหารโครงการ (ประชุม/
อบรม/สัมมนา)
การกํากับดูแลองค์การที่ดี (OG)

10 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
11 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
บุคลากร

12 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณณัฐมา รองมาลี
คุณวิมลวรรณ วงษ์สง่า
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
คุณณัฐมา รองมาลี
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์

-

คุณปาจรีย์ อัศวเสนา
คุณวิมลวรรณ วงษ์สง่า
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
ดร.สุรพงษ์
คุณปาจรีย์ อัศวเสนา
คุณวิมลวรรณ วงษ์สง่า
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
คุณณัฐมา รองมาลี

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

6
- กองการเจ้าหน้าที่/กรม
ควบคุมโรค
- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
- กองการเจ้าหน้า/กรม
ควบคุมโรค
- สคร.ที่ กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
- กองการเจ้าหน้า/กรม
ควบคุมโรค
- สคร.1 กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
- สคร.1 กรุงเทพฯ/กลุ่ม
พัฒนาองค์กร
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6

6
6

2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ
- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

6

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

6

- บุคลากร สคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หัวข้อความรู้

13 การจัดทําระบบฐานข้อมูลการ
พัฒนาบุคลากรด้วยโปรแกรม
UCHA
14 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
15 การวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ
อัตรากําลัง
16 ทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา
17 ทักษะการเขียน Script และ ตัด
ต่อ VDO
18 การทําแผนและประเมินผลอย่าง
มืออาชีพ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- นพ.ทวีทอง

6

-

6

คุณพุทธชาด
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิเชาวลิต
คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
คุณภาวนา คูประเสริฐ
คุณณัฐมา รองมาลี

2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

6

6
6
-

คุณจงดี
คุณสุพินทอง
ดร.วีระสิทธิ์
ดร.ณัฐวัฒน์

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

5
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- บุคลากรสคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หัวข้อความรู้

19 การติดตามผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของหน่วยงาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

20 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
21 ประสิทธิผลและประ สิทธิภาพของ แผนงาน/โครงการ (ที่สําคัญ)
22 หลักเกณฑ์/คุณลักษณะของอําเภอ ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน (ในระดับจังหวัด/อําเภอ)
23 ความรู้เรื่องกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ (IHR)
24 องค์ความรู้เรื่องเครือข่ายการ
ดําเนินงาน
กลไกการเตรียมความพร้อมตอบ

คุณจงดี
คุณนิติรัตน์
คุณแก้วใจ
คุณจงดี
คุณนิติรัตน์
คุณสุพินทอง
คุณแก้วใจ
คุณจงดี
คุณนิติรัตน์
คุณสุพินทอง
คุณแก้วใจ
คุณจงดี
คุณนิติรัตน์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

ผู้เรียนรู้

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

5

- บุคลากรสคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

5

- บุคลากรสคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

5

- บุคลากรสคร.ที่ 1
กรุงเทพฯ

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

1

-

สสจ.
สสอ.
รพศ./รพท./รพช.
รพ.สต.

1
1
- ดร.วีระสิทธิ์

- จากสภากาชาดฯ

4
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- บุคลากรของ สคร.ที่ 1

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หัวข้อความรู้

25 โต้ภาวะฉุกเฉินฯร่วมกับเครือข่าย
26 การพยากรณ์โรค + ภัยสุขภาพ

27 การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ

28 การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ

29 การจัดทําข่าวกรอง

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

นพ.คเชนทร์
นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์
คุณวิไลลักษณ์
ดร.ชาญณรงค์
คุณนภัทร
นพ.คํานวณ
อ.จิระภัทร
คุณนิพัฒ
คุณขวัญใจ
คุณนภัทร
นพ.โรม
นพ.พฤน
คุณนภัทร
คุณขวัญใจ
พญ.ดาริน
นพ.คํานวณ
นพ.ปณิธี
คุณขวัญใจ
คุณธนภรณ์
นพ.ศราวุธ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- รพ.พระมงกฎฯ
- สํานักโรคติดต่อฯ

2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

และเครือข่ายฯ
5

- สคร.ที่ 1

5

- สํานักระบาด
- สคร.ที่ 2
- สคร.ที่ 1

5

- สํานักระบาด
- สคร.ที่ 1
- สํานักระบาด

5
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

หัวข้อความรู้

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

30 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย - พญ.ดาริกา
ให้เข้มแข็ง
- นพ.ศุภมิตร
- อ.ทรงพล
- คุณลดาวัลย์
- คุณสุวรรณ
31 การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย - อ.สมิธ
สุขภาพอย่างมืออาชีพ
- คุณธีระ
- อ.อรสา
- อ.วรรณวิศา
- นพ.พรเทพ
- คุณศิริมา
32 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- อ.สมิธ
- คุณธีระ
- อ.อรสา
- อ.วรรณวิศา
- นพ.พรเทพ
- คุณศิริมา
33 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- ดร.ธนวัฒน์
- ดร.มลินี

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สคร.ที่ 1

1

-

3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
ม.สุโขทัยฯ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อธิบดีกรมฯ
สารสนเท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ
ม.สุโขทัยฯ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อธิบดีกรมฯ
สารสนเทศ
ม.เซ็นเทราซ่า
ม.มหิดล
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3

3

2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

ที่

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หัวข้อความรู้

34 การสร้างเครือข่ายสื่อสารมวลชน

35 การเขียนโครงการวิจัย
36 องค์ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ -

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

คุณธีระ
คุณศุภรัตน์
อ.วันดี
อ.ลือชัย
คุณวิจักษณา
คุณนัพวุฒิ
สคร.และบุคคลผูเ้ ชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

หน่วยงาน

- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

3

- ม.เกษตร
- ม.มหิดล
- สคร.ที่ 1 กรุงเทพฯ

2

37 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
38 การนําเสนอผลงานวิจัยในและ
ต่างประเทศ
39 Public Health Emergency
40 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
แผนงานโครงการ
41 วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนของ
โครงการ
42 ระบาดวิทยา
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2 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. ความรู้เรื่องกฎอนามัย (IHR 2005)
2. เครือข่ายการทํางาน
3. การนําเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
4. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
6. Public Health Emergency
7. ระบาดวิทยา
8. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ
9. วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการ
10. PMS
11. การมอบรางวัล PMQA
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

วันที่

1 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1

การวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัย
สุขภาพ

2

การนําเสนอข้อมูลและการเขียน
รายงาน

3

ทักษะ/เทคนิคการนิเทศงาน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณณิชาภา ตรีชัยศรี
- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณณิชาภา ตรีชัยศรี
- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณวิไล วิชากร

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

1

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

2

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

5

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

วันที่

1 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

4

การประเมินผลการดําเนินงาน/
มาตรฐานการดําเนินงาน

5

ทักษะการจัดทําฐานข้อมูลโรค

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณกษมะ กระต่ายทอง
- คุณวิไล วิชากร
- คุณวราภรณ์ อึ้งพานิชย์
- คุณกาญจนา คงศักดิตระกูล
- คุณสุภาภรณ์ วัฒนาธร
- คุณวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณณิชาภา ตรีชัยศรี
- คุณกษมะ กระต่ายทอง
- คุณวิไล วิชากร
- คุณวราภรณ์ อึ้งพานิชย์
- คุณกาญจนา คงศักดิตระกูล
- คุณสุภาภรณ์ วัฒนาธร
- คุณวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

5

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

2

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

วันที่

1 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

6

ทักษะการสวบสวนโรคและภัย
สุขภาพ

7

การเขียนบทความงานวิชาการ

8

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

9

เทคนิคการนําเสนอผลงาน

10 การวางแผนยุทธศาสตร์

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณกษมะ กระต่ายทอง
- คุณณิชาภา ตรีชัยศรี
- คุณนิตยา จันทร์เรืองมหาผล
- นพ.ปรีชา เปรมปรี
- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
- พญ.รจนา วัฒนรังสรรค์
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
- คุณวิไล วิชากร
- คุณเดชา บัวเทศ
- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

1

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

อดีตที่ปรึกษากระทรวง
สาธารณสุข

2

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

2

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

2

สถาบันเพิ่มผลผลิต

6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

วันที่

1 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

11 การทําตัวชี้วัดของหน่วยงาน

- อ.ภูษิตา อินทรประสงค์
- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเพิ่มผลผลิต

6

12 การประเมินสมรรถนะบุคลากร

- อ.ภูษิตา อินทรประสงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

6

กลุ่มปฏิบัติการควบคุม
และตอบโต้ฯ สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป
กลุ่มปฏิบัติการควบคุม
และตอบโต้ฯ สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป
อดีตที่ปรึกษากระทรวง
สาธารณสุข

4

13 การเตรียมพร้อมทางด้านสาธารณสุข - คุณสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
หล้า
- คุณกิตติ์โสภณ ธนินศิริพทยา
14 เทคนิคการจัดทําแผนประคองกิจการ - คุณสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์
หล้า
- คุณกิตติ์โสภณ ธนินศิริพทยา
15 การสื่อสารความเสี่ยง
- คุณนิตยา จันทร์เรือง มหาผล

4

3
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ผู้เรียนรู้

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี
เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
2. การนําเสนอข้อมูลและการเขียนรายงาน
3. ทักษะ/เทคนิคการนิเทศงาน
4. การประเมินผลการดําเนินงาน/มาตรฐานการดําเนินงาน
5. ทักษะการจัดทําฐานข้อมูลโรค
6. ทักษะการสวบสวนโรคและภัยสุขภาพ
7. การสื่อสารความเสี่ยง
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
1. หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

1

การประสานแผน/วิธีการจัดทํา
แผน/ติดตามประเมินผล
ทักษะการประสานงานกับ
เครือข่าย
องค์ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์
ชุมชน

2
3
4

เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโรค
เรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณปานทิพย์ (เกษียณ)
- คุณวิชญาภัทร์
- คุณสุภาพร

สคร. 3ชลบุรี

1

สคร. 3ชลบุรี

1

- คุณสมชาย

สปสช.

1

- ดร.พรเทพ
- นพ.วิเชียร

กรมควบคุมโรค

1

- นพ.สมัย

- สคร.3 ชลบุรี

- อ. สุทธิพงษ์

- คุณสุจิตรา
- นพ.ประสงค์
- พญ.รุ่งนภา
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

5

เทคนิคการเป็นวิทยากร

6
7

การพูดในที่ชุมชน
เทคนิคการสอนงาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณสมชัย
- อ. พรพรรณ
- อ. สนธยา
- อ. พรพรรณ

- ผู้เกษียณ
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- อ. สนธยา

- กรมประชาสัมพันธ์

- คุณสุภาพร

- สคร.3 ชลบุรี

- อ.ธนาวิชญ์

- บริษัทเอกชน

- คุณสุภาพร

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

การสร้างผู้ประเมิน (Anditor)

- ดร.แป๋ว En-OCC

9

เทคนิคการเป็นผู้วิพากษ์

- คุณศุภมิตร
- คุณคํานวณ
- คุณศุภชัย

ผู้เรียนรู้

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3ชลบุรี

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
- กรมควบคุมโรค

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สุจิตรา
8

รูปแบบการเรียนรู้

- สคร.3 ชลบุรี

- พ.วิชัย
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

10

เทคนิคการเป็นผู้เข้าร่วมงานที่ดี

11

เทคนิคการสร้างชุมชนปลอดภัย - คุณกิรณา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1

13

เทคนิคการประสาน
กลุ่มเป้าหมายการจัดประชุม /
สัมมนา
กระบวนการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า

ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

1

- สคร.3

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- พญ.อภิรม

- สํานัก GCD

1

- นสพ.พลายยงค์

- ปศข.3

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- คุณสมชัย
12

รูปแบบการเรียนรู้

- คุณกิรณา
- คุณยุวัฒนางค์

- นสพ.ประวัติ
- นสพ.ยุทธภูมิ
14
15

เทคนิคการประสานวิทยากร
เทคนิคการติดตามงาน

- คุณกิรณา

- สคร.3

- คุณมาลี

- สคร.3

คุณกิรณา

- สคร.3
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

16

เทคนิคการติดตามเรื่อง
ร้องเรียน "บุหรี่ สุรา"

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณสุทธิพร

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- คุณศิริชัย
- คุณนพสมาน

17

เทคนิคการตรวจเตือน "สุรา /
บุหรี่"

- คุณสุทธิพร
- นพ.สมาน
- คุณศิริชัย

18

เทคนิคการเป็นวิทยากร
กระบวนการ

- คุณอภิญญา
- คุณดารณี
- คุณสิริลักษณ์
- คุณวิชญาภัทร์
- คุณชนันภรณ์
- คุณชนันภรณ์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

19

เทคนิคการบริหารจัดการงานวัณโรค
- การประสาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สคร.3

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

1

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

2

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- คุณมาลี เกิดพันธุ์

- การค้นหา
- การติดตาม / ประเมินผล
20

21

เทคนิคการประเมินความเสี่ยง
จากการประกอบการ
- สถานที่ทํางาน

- คุณพูนศักดิ

- โรงพยาบาล

- คุณชะฏายุทธ์

- สถานประกอบการ

- คุณวัลภา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลในแต่
ละประเภทผลิตภัณฑ์
- คู่มือ/แนวทาง

- คุณพูนศักดิ์
- คุณวัลภา
- พญ.หรรษา (สคร. 9)
- หลักสูตร
- 'พ.วิชัย
- งานวิจัย
- อ.ม.บูรพา
- องค์ความรู้
- นโยบาย นวัตกรรม มาตรการ - คุณสมปอง

- สคร.3

- สคร.3
- สคร.4
- สคร.9
- สคร.3
- สคร.3
- สคร.3

2
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

22

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

การประเมินมาตรฐานรายโรค
- เอดส์

- คุณจิราพรรณ
- คุณอภิญญา
- คุณอภิญญา

- STI

- คุณกรชนก

- สคร.3

2

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

2

- คุณบุญรักษา
- TB

- ผอ.สมัย

- สคร.3

2

- สคร.3

2

- พ.รุ่งนภา
- คุณมาลี
- คุณอรนิภา
23

องค์ความรู้เฉพาะโรค
- โรคเรื้อน

- คุณจันทร์เกษตร
- คุณสุจิตรา
- คุญจรรยา
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- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

24

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

การประเมินมาตรฐานรายโรค
- เทคนิคในการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหา
จัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหา
- เทคนิคในการวิเคราะห์
สถานการณ์โรคที่เป็นประเด็น
เชื่อมโยงกับปัญหาในพื้นที่
- องค์ความรู้เรื่องโรคที่จะ
ประเมิน (AIDS,TB, เรื้อน,
STI)

- ดร.พรพรรณ (มหิดล)

- สคร.3

2

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- พญ.รุ่งนภา

- สคร.3

2

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- พญ.อังคณา

- โรงพยาบาลชลบุรี

2

- พญ.ศรีประภา

- สคร3 ชลบุรี

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- กลุ่มระบาด

- นพ.กฤษฏา
- พญ.จุรีรัตน์
- คุณรัฐพรรณ
- คุณมาลี
- คุณกรชนก
- คุณจันทร์เกษร
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

25

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
- นพ.วิชัย
- เทคนิคในการจัดทํา
ผลิตภัณฑ์วิชาการ (ตามราย
หมวดผลิตภัณฑ์, งานวิจัย,
บทความวิชาการต่าง ๆ คู่มือ
เป็นต้น)
- เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจใน - คุณสมปอง
การจัดทําผลิตภัณฑ์วิชาการ

26

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

- สคร.3

2

- เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- อาจารย์จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

- การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

- ดร.นพ.พรเทพ

- การบริหารสื่อสารมวลชน

- คุณสุภาพร

27

การสื่อสารความเสี่ยงจาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

- คุณสุภาพร

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

28

เทคนิคการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการด้านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

- ดร.สมิทธิ (ม.จุฬา)

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

29

30

31

32

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

- คุณสุภาพร

- สื่อบุคคล

- คุณกวินนาฏ

- การผลิตสื่อ

- คุณปิยภัทร

- การเผยแพร่
การบริหารสื่อสารมวลชน

- คุณสุภาพร

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- สคร.3

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- สคร.3

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- คุณศิวัช
- คุณสุภาพร

- สคร.3

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- คุณทิพวรรณ

- สคร.3

- เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน
- เทคนิคการสร้างเครือข่าย

- คุณศิวัช

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

- คุณสุภาพร

- เทคนิคการเลือกใช้สื่อ และ
ช่องทางในการสือ่ สาร

- คุณกวินนาฏ

การบริหารจัดการแผนงาน
โครงการด้านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
- กระบวนการการมีส่วนร่วม
- เทคนิคการสอนงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณกวินนาฏ

- เทคนิคการติดตามงาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

33

34

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
- ทักษะการประสานงานกับ
เครือข่าย
- รูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมฯ

- คุณสุภาพร

สคร.3

- คุณศิวัช

สคร.3

การจัดทําจดหมายข่าว

- คุณกษมา

สคร.3

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

3

- เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารฯ สคร.3
ชลบุรี

- การเลือกเนื้อหา
- การออกแบบ
35

การเตรียมความพร้อมในการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- การบริหารจัดการ War
room
- การประเมินความเสี่ยง
- การวิเคราะห์องค์กร
- การวางแผนเผชิญเหตุ

- คณะกรรมการPHER ของ
หน่วยงาน
- ดร.นันทิกา

- ม.ธรรมศาสตร์

4

- อ.กิตโสภณ

- สคร.3

- คุณกรรณิการ์

- สคร.3

4
4
4

- การทําแผนประคองกิจการ

4

- การทําแผนบริหารจัดการ
เวชภัณฑ์

4
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

36

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

4
4

- การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สารเคมี
- EID
การป้องกัน ควบคุม
ไข้เลือดออก
- กีฏวิทยาของยุงพาหะ

- อ.แสวง

- สคร.3

4

- การใช้เครื่องพ่นสารเคมี

- อ.ธีรยุทธ

- สคร.3

4

- ระบาดวิทยาของโรค
ไข้เลือดออก

- อ.นิมิต

- สคร.3

4

- อ.เพชรกลุ่มระบาด

- สคร.3

4

- สารเคมีควบคุมยุงพาหะ

- อ.แสวง

- สคร.3

4

- การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

- อ.สมศักดิ์

- สคร.3

4

- เจ้าหน้าที่ ศตม.

37

เทคนิคการซ่อมเครื่องพ่น

4

เจ้าหน้าที่ ศตม.

38

การป้องกัน ควบคุมโรค
มาลาเรีย
- กีฏวิทยาของยุงพาหะ

4

เจ้าหน้าที่ ศตม.

- การใช้เครื่องพ่นสารเคมี

- ดร.ปิติ

- สํานักแมลง

- อ. แสวง

- ศตม.

- ดร.ปิติ

- สํานักแมลง
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ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- อ.บุญเสริม

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.5

- การชันสูตรโรค / รักษา

- ดร.พงษ์วิทย์
- อ.นันทพร
- ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย - ดร.สุภาวดี
- อ.เฉลิมชัย
- การค้นหาผู้ป่วย
- การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

39

40

- การศึกษาวิจัยโรคมาลาเรีย
เทคนิคการประสานงานด่านฯ
การสื่อสารและการเฝ้าระวัง
- ควบคุมยานพาหนะ (เรือ รถ
เครื่องบิน)
- ผู้เดินทาง
มาตรการควบคุมช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
- IHR (International Health
Regulaiton)

- ดร.ร่งุรวี, อ.ผาสุก
- อ.ผาสุก
- อ.ปราณี

- คุณอดิศักดิ์
- คุณวิทยา

- อ.อดิศักดิ์
- อ.วิทยา

1-4

คณะกรรมการPHER ของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ด่านฯ

4

คณะกรรมการPHER ของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ด่านฯ

- ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
- สคร.3 ชลบุรี

- สคร.3
- สคร.3
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

41

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- PHEIC (Public Health
- อดิศักดิ์
Emergency of International - อ.วิทยา
Concern)
การบริหารจัดการระบบสื่อสาร
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ช่องทางสื่อสารภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน
- การใช้วิทยุโทรคมนาคม

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3
- สคร.3
คณะกรรมการPHER ของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ด่านฯ

- การใช้ระบบ E-Radio
42

โรคเรื้อน

- จันทร์เกษร นนกันทา

- สคร.3 ชลบุรี

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- ความรู้เรื่อง Leprosy
- การค้นหาและวินิจฉัย
- การคัดกรองผู้ป่วย
- การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อน
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วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

43

หัวข้อความรู้

ระบาดวิทยาพื้นฐาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- กรมควบคุมโรค

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- นพ.ประสงค์ ผัดเจริญผล - สคร.3 ชลบุรี
44

การพยากรณ์โรค และภัย
สุขภาพ

- นพ.ปณธี ธรรมวัจนะ

- สํานักระบาดวิทยา

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- พญ.รุ่งนภา ประสานทอง - สคร.3 ชลบุรี
45

การเฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป

46

การเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นพ.สมเกียรติ ศิริวัฒนกุล

47

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวโน้มการระบาด

- พญ.รุ่งนภา

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

48

การบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ
เทคนิคการประเมินผล
แผนงาน/โครงการ

- เจ้าหน้าที่กองแผน

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

49
50

เทคนิคการสอบสวนโรค

- คุณรวิสรา
- กองแผน
- พ.ประสงค์

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค

- สคร.3ชลบุรี

5
5

- คุณวัฒนา (เกษียณ)

185

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

51

เทคนิคการควบคุมโรค

- คุณจักรรัฐ

52

เทคนิคการนําเสนอข้อมูลที่
จําเป็นและตรงเป้าหมาย
เทคนิคการเขียนรายงานที่ได้
จากการสอบสวน/ควบคุมโรค
คิดวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ปัญหาและจัดลําดับความสําคัญ
ของปัญหา เพื่อจัดทําแผนและ
พยากรณ์โรค
วิเคราะห์โครงการ/บริหารความ
เสี่ยง

- พญ.รุ่งนภา

5

- คุณจันทร์เพ็ญ
- คุณเทพฤทธิ์
- พญ.รุ่งนภา

5

56

ทักษะการจัดทําฐานข้อมูลแต่
ละโรค

- พญ.รุ่งนภา

57

การประเมินผลตามยุทธศาสตร์

- คุณเนาวรัตน์

58

การวิเคราะห์แผนงานโครงการ

- พญ.รุ่งนภา
- คุณรวิสรา
- คุณดารณี

53
54

55

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- อ.ประภาพรรณ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักระบาดวิทยา

5

5

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- ม.มหิดล

5

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- ม.มหิดล
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ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

59

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

60

การบริหารจัดการโครงการ /
บริหารความเสี่ยง
- การบริหารจัดการ

61
62
63
64

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

อ.นวรัตน์

- อ.ประภาพรรณ
- คุณรวิสรา
- คุณชบาไพร
- จนท.กลุ่มแผน
การถ่า - ตัวชี้วัดคํารับรอง
- คุณดารณี
SDA SM ยทอดตัวชี้วิดสู่ระดับ - คุณชนันภรณ์
บุคคล
- คุณชบาไพร
การวิจัยประเมินผล
- อ.นวรัตน์
- วิจัยเชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ - พญ.รุ่งนภา
- นพ.วิชัย
การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ - อ.วันเพ็ญ
- พญ.รุ่งนภา
- นพ.วิชัย
องค์ความรู้เรื่องโรค / เกณฑ์
- ผอ.สคร.3
การประเมิน
- GCD / NCD / Enocc / AIDS - รอง ผอ.สคร.3
/ TB/ STI / LEP
- หัวหน้า Matrix

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

ม.มหิดล

5

- สคร.3

5

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
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เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

65

66

67

68
69

หัวข้อความรู้

การจัดทําฐานข้อมูล
- การจําแนกข้อมูล
- รูปแบบการนําเสนอข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามประเมินผล
- แผนงานโครงการ
- ยุทธศาสตร์
การบันทึกและติดตามการ
ดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ
Estimates
การนิเทศงาน
การวิเคราะห์แผนงาน /
โครงการ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- พญ.รุ่งนภา
- คุณอาทิตย์
- คุณรวิสรา
- คุณนุชนาฏ
- คุณรวิสรา
- คุณนาตอนงค์
- คุณดารณี
- คุณนุชนาฏ
- คุณดารณี
- คุณวิมลรัตน์
- คุณปลาย
- รองผอ.สคร 3 ชลบุรี
- หัวหน้าmatrix
- พญ.รุ่งนภา
- คุณรวิสรา
- คุณดารณี

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3
- กองแผนงาน

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

70

หัวข้อความรู้

ทักษะประเมินผลแผนงาน
โครงการ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณรวิสรา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

1-6

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- คุณนาตอนงค์
- คุณดารณี

71

เทคนิคการประสานงาน

- คุณสุจิตรา
- คุณชนันภรณ์
- คุณสุภาพร
- คุณรวิสรา
- คุณจารุณีย์

72

เทคนิคการบริหารจัดการ
โครงการ

73

เทคนิคการนิเทศงาน

74

องค์ความรู้ PMQA
หมวด 1
- องค์ความรู้การควบคุมภายใน
หมวด 2
- เทคนิคการสื่อสารถ่ายทอด

- คุณสุจิตรา
- คุณรวิสรา
- คุณจารุณีย์
- ผู้บริหาร สคร.3

- สคร.3

1-6

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

5

เจ้าหน้าที่สคร.3 ชลบุรี ที่
เกี่ยวข้อง

- กองคลัง
- คุณนิศารัตน์
- ผอ.กองแผน
- คุณรวิสรา

- กรมควบคุมโรค
- สคร.4
- กรมควบคุมโรค
- สคร.4

6

เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่ม
บริหาร และกลุ่มแผนงานฯ
เจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่ม
บริหาร และกลุ่มแผนงานฯ

6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ยุทธศาสตร์สู่รายบุคคล
- เทคนิคการบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณดารณี
- กลุ่มแผนงาน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- เทคนิคการเจรจาต่อรอง

เทคนิคการถอดบทเรียน จด
บันทึก สรุปประเด็น

ผู้เรียนรู้

- คุณดารณี
6

เจ้ าหน้ ากลุม่ พัฒนาองค์กร กลุม่
บริหาร และกลุม่ แผนงานฯ

6

เจ้ าหน้ ากลุม่ พัฒนาองค์กร กลุม่
บริหาร และกลุม่ แผนงานฯ

- หัวหน้ากลุ่มภาระกิจหลัก สคร.3
- สํานักงานวิชาการ
- กรมควบคุมโรค
ส่วนกลาง
- นักวิชาการ
- สคร.3
- ผอ.สคร.3

- สคร.3

- อาจารย์ภายนอก

- มหาวิทยาลัย

หมวด 4
การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ HD, SW

รูปแบบการเรียนรู้

สคร.3

หมวด 3
- การคิดวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- พญ.รุ่งนภา

- สคร.3

- คุณอาทิตย์
- คุณสุจิตรา

- สคร.3
- สคร.3

- คุณชนันภรณ์

- สคร.3

- คุณดารณี

- สคร.3
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

หมวด 5
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
HRM ,HRD

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- อ.สรรเสริญ นามพรหม

- กรมสุขภาพจิต

- ผอ.สคร.3

- สคร.3

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

6

เจ้ าหน้ ากลุม่ พัฒนาองค์กร กลุม่
บริหาร และกลุม่ แผนงานฯ

6

เจ้ าหน้ ากลุม่ พัฒนาองค์กร กลุม่
บริหาร และกลุม่ แผนงานฯ

- คุณจารุณีย์
- คุณสุจิตรา

หมวด 6
- เทคนิคการเขียน SOP

- คุณพูนศักดิ
- คุณวัลภา
- คุณจันทร์เพ็ญ

- สคร.3

- คุณสุภาพร
- คุณดารณี
งานธุรการและสารบรรณ
75

ระเบียบสารบรรณ

- คุณดวงใจ
- คุณสุรางค์
- คุณประไพ

- สคร.3

- คุณกชพร
- คุณรุ่งทิพย์
- คุณชินพัฒษาค์
- คุณรัตนา
- เจ้าหน้าที่ธุรการของทุกกลุ่ม
- ศคม.
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ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
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วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

76
77

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

เทคนิคการเชียนหนังสือราชการ - เจ้าหน้าที่สํานัก
และการโต้ตอบ
นายกรัฐมนตรี
การจําแนกหนังสือและการ
- คุณดวงใจ
กระจายหนังสือราชการ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักนายกรัฐมนตรี

การจัดเก็บและการทําลาย

- เจ้าหน้าที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี

- สํานักนายกรัฐมนตรี

79

งานเลขานุการ

- คุณจารุณีย์

- สคร.3

ผู้เรียนรู้

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ของทุกกลุ่ม
และ ศตม.
- คุณกชพร
- คุณรุ่งทิพย์
- คุณชินพัฒษาค์
- คุณรัตนา
- คุณดวงใจ
- คุณกชพร
- คุณรุ่งทิพย์
- คุณชินพัฒษาค์
- คุณรัตนา
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
- เจ้าหน้าที่ธุรการของทุกกลุ่ม
- ศตม.
- เจ้าหน้าที่ธุรการของทุกกลุ่ม

- สคร.3

78

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณดวงใจ

- ศตม.

- คุณรัตนา
- คุณสุรางค์

192

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

80

งานติดต่อประสานงาน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณดวงใจ

- สคร.3

- คุณกชพร
- คุณรุ่งทิพย์
- คุณชินพัฒษาค์
- คุณรัตนา
- เจ้าหน้าที่ธุรการของทุกกลุ่ม
- ศคม.

- เจ้าหน้าที่กองคลัง
- เจ้าหน้าทีกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
- คุณจงจิตต์
- เจ้าหน้าที่กองคลัง
- กองแผน
- คุณดารณี
- คุณจงจิตต์

- กรมควบคุมโรค

- เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม

งานการเงินและบัญชี
81

กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

82

ความรู้ในเรื่องงบประมาณและ
โครงการ

83

ระบบบัญชีและรายงานข้อมูล
ด้านการเงิน

- คุณจงจิตต์
- คุณศราวุธ
- คุณสุวิมล
- คุณจามีกร

- สคร.3 ชลบุรี
- กรมควบคุมโรค
- สคร.3 ชลบุรี

- เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่การเงิน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

84

หัวข้อความรู้

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณวิมล

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่การเงิน

การเบิกจ่ายเงินเดือนตามระบบ - คุณปิยะมาศ
จ่ายตรง
งานพัสดุและยานพาหนะ

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่การเงิน

86

- กรมควบคุมโรค

- คุณรุ่งทิพย์

- คุณสุวิม
- คุณอุ่นเรือน
85

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ - เจ้าหน้าที่กองคลัง
- กลุ่มตรวจสอบถายใน

87

การจัดซื้อด้วยวิธีต่างๆ

- คุณอัญชลี

- คุณนิศารัตน์

- สคร.3

- คุณจรินทร

- คุณวณิชชา

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

- ศตม.
- คุณรุ่งทิพย์

- เจ้าหน้าที่กองคลัง
- กลุ่มตรวจสอบถายใน

- คุณอัญชลี

- คุณนิศารัตน์

- สคร.4

- คุณจรินทร

- คุณวณิชชา

- สคร.4

- เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มงาน
- ศตม.
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

88

การจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- เจ้าหน้าที่กองคลัง

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมควบคุมโรค

การควบคุมพัสดุและการ
จําหน่าย

ผู้เรียนรู้

- คุณรุ่งทิพย์

- กลุ่มตรวจสอบถายใน

89

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณอัญชลี

- คุณนิศารัตน์

- สคร.5

- คุณจรินทร

- คุณวณิชชา

- สคร.5

- คุณนิศารัตน์

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มงาน
- ศตม.
- คุณรุ่งทิพย์

- คุณจรินทร

- คุณอัญชลี

- คุณรัตนา

- เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มงาน
- ศตม.

90

91

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ - เจ้าหน้าที่สํานักงาน
อํานาจการอนุมัติรถยนต์ และ เลขานุการกรมฯ
การเดินทางไปราชการ
- คุณนิศารัตน์

การจัดรถยนต์ของทางราชการ
เพื่อไปราชการ

- กรมควบคุมโรค

เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มบริหาร
และทุกกลุ่ม รวม ศตม.

- สคร.3

- คุณดวงใจ

- สคร.3

- คุณเสรีพล

- สคร.3

- คุณสุเรจ

- สคร.3

พนักงานบับรถยนต์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

92

93

หัวข้อความรู้

การรายงานในระบบ online
และระบบมือ
การดูแลบํารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมเบื้องต้น

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เลขานุการกรมฯ

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

พนักงานบับรถยนต์

- คุณนิศารัตน์

- สคร. 3

- เจ้าหน้าที่อู่ซ่อมรถ
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่างบํารุง

- ภาคเอกชน
- สป

พนักงานบับรถยนต์ และผู้สนใจ

- เจ้าหน้าที่กองการ
เจ้าหน้าที่
- คุณจารุณีย์

- กรมควบคุมโรค

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

บริหารงานบุคคล
94

พระราชบัญญัติและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

- สคร.3

- คุณเสรีพล
95

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา

- คุณนิติกร
- คุณจารุณีย์

- สคร.3

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

- คุณเสรีพล
- คุณวรางคณา
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

97

การประเมินผลทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

- คุณจามรี

- เจ้ าหน้ าทีกองการ
เจ้ าหน้ าที สคร.3
- เจ้ าหน้ าทีกองการ
เจ้ าหน้ าที สคร.3
- เจ้ าหน้ าทีกองการ
เจ้ าหน้ าที สคร.3
สคร.3

98

บําเหน็จความชอบ

- คุณจามรี

สคร.3

99

วินัย

- คุณเสรี พล
- คุณเทธิพร
- คุณตรี สคุ นธ์
- คุณจารุณีย์
- คุณเสรี พล

สคร.3

96

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- คุณธัญญลักษณ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณจารุณีย์
- คุณเสรี พล

100 การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น
101 อัตรากําลัง ข้อมูลบุคลากรและ
ตําแหน่งว่าง

- คุณยุทธพงษ์
- คุณอังคณา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ
- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

- เจ้ าหน้ าทีกองการ
เจ้ าหน้ าที สคร.3

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ

- เจ้ าหน้ าทีกองการ
เจ้ าหน้ าที สคร.4

- เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณเสรี พล
- คุณจามรี

198

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการระบาด
2. ทักษะการประเมินมาตรฐานรายโรค (เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เรื้อน)
3. การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
4. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
5. เทคนิคการประสานงาน
6. เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
7. ระเบียบสารบรรณ
8. การวิเคราะห์ชุมชน
9. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
10. การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
12. การบริหารสื่อสารมวลชน
13. เทคนิคการสร้างชุมชนปลอดภัย
14. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
15. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
16. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
17. การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์
18. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
19. เทคนิคการสอบสวนโรค
20. องค์ความรู้เรื่องโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ
21. เทคนิคการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
22. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบ
23. การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
24. การจําแนกหนังสือและการกระจายหนังสือราชการ

199

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4จังหวัดราชบุรี
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

1

เทคนิคการสร้างความ
ไว้วางใจกับแหล่งแพร่ STI

- คุณพัชรินทร์

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

2

2

ทักษะการวัดระดับความชา
ในผู้ป่วยโรคเรื้อน

- คุณเพชรรัตน์

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

3

เทคนิคการให้คําแนะนําแก่
ผู้รับบริการชายสําหรับการ
ตรวจโรคหนองใน
เทคนิคการให้คําปรึกษา
ผู้ป่วยSTI / AIDS /
Leprosy

- คุณนิคม

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณปัญจพร

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- ศตม.4.2 เพชรบุรี

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

4

5

เทคนิคการให้คําปรึกษาและ - คุณกันยา
ติดตามการกินยา

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

200

ผู้เรียนรู้

-

สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.

- สสจ.
- รพศ./รพท.
- รพช.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

6

เทคนิคการจูงใจการลดการ
รับประทานอาหาร : อาหาร
เบาหวาน
7 เทคนิคการจูงใจการลดการ
รับประทานอาหาร : อาหาร
มัน
8 เทคนิคการจูงใจการลดการ
รับประทานอาหาร : อาหาร
เค็ม
9 เทคนิคการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับความต้องการ
ของร่างกาย
10 เทคนิคการออกกําลังการ
เพื่อลดพุง
11 การประเมินพฤติกรรม
ตนเอง
- รับประทานอาหาร
- ออกกําลังกาย

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณรวินันท์
- คุณคนึงจิต

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณรวินันท์
- คุณคนึงจิต

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณรวินันท์
- คุณคนึงจิต

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณรวินันท์
- คุณคนึงจิต

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณพรรวินทร์
- คุณรวินันท์

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- คุณรวินันท์
- คุณคนึงจิต
- คุณพรรวินทร์

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

201

ผู้เรียนรู้

-

สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

- อารมณ์
- ปัจจัยเสี่ยง
12 การแปรผลตรวจวัดทางสุข
ศาสตร์/เวชศาสตร์(วัด
อากาศ)
13 การใช้เครื่องมือทางสุข
ศาสตร์/เวชศาสตร์ (วัดฝุ่น)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณโสภาพรรณ
คุณธีรเนตร
คุณเพ็ญรุ่ง
คุณโสภาพรรณ
คุณธีรเนตร
คุณเพ็ญรุ่ง
คุณโสภาพรรณ
คุณธีรเนตร
คุณเพ็ญรุ่ง
คุณยอดชาย
คุณเปรมมาส

14 การทํา Walk though
Survey การประเมินความ
เสี่ยง และ Mapping
15 เทคนิคการทําลายแหล่ง
แพร่โรคอุจจาระร่วง
- ไลโซน / คลอรีน /พ่น
แมลงวัน
16 การควบคุมแหล่งแพร่โรค - คุณยอดชาย
อหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้าม - นพ.พงศ์ธร
ชาติ
- คุณชลิต
- คุณวารุณี
17 เทคนิคการจําแนกอุจจาระ - คุณยอดชาย

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- สสจ.
- รพศ./รพท.
- รพช.

- สสจ.สมุทรสาคร
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- สสจ.

202

-

สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

เพื่อตรวจหนอนพยาธิ (คา
โต้ ธิค เสมียร์)
18 เทคนิคสอบสวนโรค
อหิวาตกโรค
19 ประเมินมาตรฐาน SRRT

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณเปรมมาส

ผู้เรียนรู้

- รพศ./รพท.
- รพช.

- คุณวันชัย
- นพ.พงศธร
- คุณชีวิน

- คุณเปรมมาส
20 ทักษะการดําเนินงานการ
- คุณฉัตรนรินทร์
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- คุณผดุงชีพ
20.1 การจัดทํารายงาน
ความครอบคลุมและ
การตรวจสอบรายงาน
ความครอบคลุมการ
ให้วัคซีน
20.2 การบริหารจัดการ
วัคซีน(ระบบลูกโซ่
ความเย็น)
20.3 การให้บริการ
วัคซีน
- เทคนิคการฉีด

- กลุ่มระบาดวิทยา

5

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

203

-

สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- ระยะเวลาการฉีด
- คุณเปรมมาส
21 เทคนิคการวิเคราะห์
มาตรการ แผนงาน
โครงการป้องกันควบคุมโรค
22 เทคนิคการเขียนผลงานทาง - นพ.พงศ์ธร
วิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

1,2

23 เทคนิคการถอดบทเรียน

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

6

- คุณขนิษฐา

25 การดูแลรักษาเครื่องพ่นชนิด อัดลม,หมอกควัน,ฝอย
ละออง
24 เทคนิคการเตรียมชุมชน
ก่อนการพ่นสารเคมีควบคุม
โรค

คุณไพฑูรย์
คุณจํานงค์
คุณสุประสันน์
คุณอดุลย์
คุณเสนาะ
คุณพิษณุ
คุณสายัณห์
คุณพัฒน์พงษ์

- กลุ่มปฏิบัติการฯ
- ศตม. 4 แห่ง

1,2

- กลุ่มปฏิบัติการฯ
- ศตม. 4 แห่ง

1,2

204

-

สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
อปท.
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

- อปท.
- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

26 การสร้างความตระหนักของ
ชุมชนต่อการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
27 การบริหารจัดการ War
room
28 การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
29 กระบวนการสร้างระบบ
เครือข่ายสื่อมวลชนให้
เข้มแข็ง
30 การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับ
บุคคล
31 ประสบการณ์การสรุป
บทเรียน
32 การบริหารโครงการ
33 การเลือกรูปแบบการ
ประเมินโครงการ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

อ.ลือชัย(ม.มหิดล)
คุณปัญจพร
คุณจอมสุดา
คุณวันชัย

- นพ.พรพิทักษ์
- คุณสมโภชน์ (ผอ.สทท.
เขต 8 จ.กาญจนบุรี)

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มปฏิบัติการฯ
- ศตม. 4 แห่ง

1,2

- อปท.
- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

-

1,2

3

-

กลุ่มปฏิบัติการฯ
ศตม. 4 แห่ง
กลุ่มปฏิบัติการฯ
ศตม. 4 แห่ง
กลุ่มสื่อสารฯ

4

อปท.
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
อปท.
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
สคร.4ราชบุรี

- คุณวันชัย

- รวมกลุ่มงาน

6

- สคร.4ราชบุรี

-

- กลุ่มแผนงานฯ

1,2

- สคร.4ราชบุรี

- กลุ่มแผนงานฯ
- กลุ่มแผนงานฯ

6
5

- สคร.4ราชบุรี
- สคร.4ราชบุรี

คุณขนิษฐา
คุณรวินันท์
คุณคนึงจิต
คุณเปรมมาส
คุณขนิษฐา

205

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

วันที่

13 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

34 การจัดประชุม/อบรม/
สัมมนา

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณขนิษฐา
- กลุ่มแผนงานฯ
- คุณอาทิตยา
- คุณกนกลักษณ์
หมายเหตุ : รูปแบบการเรียนรู้ หัวข้อความรู้ที่ 29 คือ การศึกษาดูงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,6

206

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร.4ราชบุรี

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การจัดทํารายงานความครอบคลุมและการตรวจสอบรายงานความครอบคลุมการให้
วัคซีน
2. การบริหารจัดการวัคซีน (ระบบลูกโซ่ความเย็น)
3. การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
4. การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม,หมอกควัน,ฝอยละออง
5. การสร้างความตระหนักของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

207

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

1 การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กร
(PMQA)

- พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
- นพ.สมบัติ แทนประเสริฐ
สุข
- นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
- คุณไพโรจน์ พรหมพันใจ
- ดร.สําราญ สิริภคมงคล
- ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์
2 ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ - ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม
อุบัติซ้ํา
โรค
3 การจัดทําคู่มือ (SOP) /
- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม
แนวทาง
โรค
4 การซ้อมแผน การประเมิน
พื้นที่เสี่ยง

- ผอ.สํานักโรคติดต่อ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

รองอธิบดี กรมฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมฯ
ผอ.สคร.5
กพร. กรมควบคุมโรค
กพร. กรมควบคุมโรค

- บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด
- สํานักโรคติดต่อ
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักโรคติดต่อ
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
- สํานักโรคติดต่อ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

6

- กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
- ผู้บริหาร สคร.5

4

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5
- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5
- สสจ.
- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5

4
4
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

5 การจัดทําแผนประคองกิจการ - ผอ.สํานักโรคติดต่อ
(BCP)
- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
ฯ สคร.5
6 เทคนิคการจัดการรณรงค์เพื่อ - คุณเบญจมาศ อุนรัตน์
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัย - คุณนิยม ไกรปุย
สุขภาพ
7 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้
ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย กรมควบคุมโรค
8 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
9 การเขียนผลงานทางวิชาการ
รายงานพยากรณ์โรค
10 การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ
11 การประเมินผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการ
12 การใช้ PMQA เป็นกรอบใน - คุณไพโรจน์ พรหมพันใจ
การเขียนแผนงานโครงการ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักโรคติดต่อ

4

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5

- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
สคร.5

3

- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
สคร.5

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

- นักวิชาการ สคร.5

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

- นักวิชาการ สคร.5

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

- นักวิชาการ สคร.5

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

- นักวิชาการ สคร.5

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

- นักวิชาการ สคร.5

- กพร. กรมควบคุมโรค

6

- ผู้รับผิดชอบแผนทุกกลุ่มงาน
สคร.5
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

13 การประเมินผลโครงการ
14 ทักษะการเป็นบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ
15 เทคนิคการสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉิน (ศูนย์พักพิงอพยพ)
16 Monday Meeting

17 VDO การสอนทางระบาด
วิทยา
18 การเขียนรายงานข่าวกรอง
เตือนภัย
19 เทคนิคการพยากรณ์โรค
20 เทคนิคการเบิกจ่าย
งบประมาณ GFMIS
21 เทคนิคการทําบัญชี

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- อ.สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
- มหาวิทยาลัยมหิดล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

2, 5

- ผู้รับผิดชอบแผนทุกกลุ่มงาน
สคร.5
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.5

- อ.สมิธ บุญชุติมา

3

- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง สคร.5

-

4

- นักวิชาการ สคร.5

2

- กลุ่มระบาดฯ สคร.5

- คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.กฤษฎา มโหทาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมฯ
คุณกาญจนา ยังขาว
- สคร.5
คุณธีรศักดิ์ พรหมพันใจ - สคร.5
คุณชลิดา ศรีอินทร์
- สคร.5
คุณรัชนีวรรณ คอนจํานงค์ - สคร.5
นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- สํานักระบาดวิทยา

5

รูปแบบการเรียนรู้

- นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- สํานักระบาดวิทยา

2

- กลุ่มระบาดฯ สคร.5

- นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- สํานักระบาดวิทยา

5

- กลุ่มระบาดฯ สคร.5

- คุณพูนทรัพย์ สุกรินทร์

- งานการเงิน สคร.5

6

- คุณสุจิตรา เมฆะวัฒนะ

- งานการเงิน สคร.5

6

- งานการเงิน สคร.5
- งานพัสดุ สคร.5
- งานการเงิน สคร.5
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

22 ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง
23 การบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน
24 ระเบียบการคิดงบประมาณ
ต่าง ๆ

- คุณนันท์ ฉัตรพรหมราช

- งานพัสดุ สคร.5

6

- งานพัสดุ สคร.5

- คุณพัชรา สายอร่าม

- งานการเงิน สคร.5

6

- งานการเงิน สคร.5

- คุณสนธยา ฤทธิ์จีน

- งานการเงิน สคร.5

6

25 การทํา War room

- กรมควบคุมโรค

4

26 การบริหารจัดการด่าน
ควบคุมโรค

- นักวิชาการ สํานัก
โรคติดต่อ
- นักวิชาการ สํานัก
โรคติดต่อ

- งานการเงิน สคร.5
- ผู้รับผิดชอบแผนทุกกลุ่มงาน
สคร.5
- คณะกรรมการ PHER สคร.5

- กรมควบคุมโรค

4

27 Logistic

- ภญ.ดวงจันทร์ จันทร์เมือง - งานเภสัชกรรม สคร.5

28 การใช้ Facebook ในการเฝ้า - คุณกาญจนา ยังขาว
ระวังทางระบาดวิทยา
- คุณวีระพงษ์ เรียบพร

- กลุ่มระบาดฯ สคร.5

4
2
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- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5
- หน่วยงานราชการตามแนว
ชายแดน
- อปท.
- องค์กรเอกชน
- งานเภสัชกรรม สคร.5
- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.5
- นักวิชาการ สคร.5
- เครือข่าย SRRT

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

29 การจัดการข้อมูลและ GIS

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักระบาดวิทยา

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

2

ผู้เรียนรู้

30 การออกแบบการจัด
- คุณทิติยาณี เทพหัสดิน ณ - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการมี อยุธยา
สคร.5
ส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
- คุณปนัดดา ไชยชมภู

1

31 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
32 การจัดการข้อมูล

- กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

- สคร.5

6

-

- นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

1

- นักวิชาการ สคร.5

33 ASEAN ข้อมูลทั่วไป

- นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

- คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ สคร.5
- ผอ.สคร.5

6

- นักวิชาการ สคร.5

34 การคิดเชิงระบบและการ
จัดการเชิงระบบ
35 เทคนิคการบริหารเครือข่าย
อย่างยั่งยืน
36 เทคนิคการเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้
37 เทคนิคการสร้าง แนะนํา “ที่
มีใจ”

- นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

- คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ สคร.5
- คุณทิติยาณี เทพหัสดิน ณ - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
อยุธยา
สคร.5
- คุณทิติยาณี เทพหัสดิน ณ - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
อยุธยา
สคร.5
- คุณปนัดดา ไชยชมภู
- กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
สคร.5

1

- นักวิชาการ สคร.5

1

- นักวิชาการ สคร.5

1

- นักวิชาการ สคร.5

1

- นักวิชาการ สคร.5
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นักวิชาการ สคร.5
เครือข่าย SRRT
นักวิชาการ สคร.5
อปท.
โรงพยาบาล
สสจ.
นักวิชาการ สคร.5

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

38 ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ เขมร ลาว รับ
AEC

39 จัดทําเอกสารสัญญาข้อตกลง ร่วมกันกับหน่วยงานทั่วไป
40 การบริหารจัดการคลังสื่อ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.กฤษฎา มโหทาน
คุณกาญจนา ยังขาว
คุณธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
คุณดอกรัก ฤทธิ์จีน
คุณสุริยันต์ บุติมาลย์
คุณชลิดา ศรีอินทร์
คุณรัชนีวรรณ คอนจํานง
กรมควบคุมโรค

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมฯ
สคร.5
สคร.5
สคร.5
สคร.5
สคร.5
สคร.5
กรมควบคุมโรค

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
41 การพัฒนาระบบพยากรณ์โรค - ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย - สํานักระบาดวิทยา
แมลงอย่างแม่นยํา
เทคโนโลยีราชมงคล
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
42 การจัดทําคู่มือแนวทางการ - ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
ปฏิบัติงานด้านแมลงพาหะนํา
โรค และควบคุมสําหรับ
หน่วยงานต่างๆ
- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
43 แนวทางการปฏิบัติงานด้าน - ผู้ทรงคุณวุฒิ
โรคติดต่อนําโดยแมลง กรณี
เปิด AEC

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

4

- นักวิชาการ สคร.5

1

- นักวิชาการ สคร.5

3

- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
สคร.5
- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5
- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

5
2

2
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- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

44 การพัฒนาคําถามงานวิจัยด้าน
โรคติดต่อนําโดยแมลง
45 การจัดทําคู่มือและการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านโรคติดต่อนําโดย
แมลง
46 แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
โรคติดต่อนําโดยแมลง โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม
47 การจัดทําคู่มือ / หลักสูตร
แนวทางเรื่องการซ่อมและพ่น
สารเคมี
48 การจัดการสารเคมีในการ
ควบคุมพาหะนําโรค

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- ผู้ทรงคุณวุฒิ

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

- นักวิชาการอิสระ

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

- นักวิชาการอิสระ

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

- นักวิชาการอิสระ

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

2

- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

- นักวิชาการอิสระ

- สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

4

49 การพัฒนาการนําเสนอข้อมูล - นักวิชาการอิสระ
เพื่อให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
50 แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ - ผู้รู้ด้านพิพิธภัณฑ์
การนําเสนอ และการจัดการ

- สํานักสื่อสารประชาสัมพันธ์

2

- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5
- อปท. , -สสจ.
- นักวิชาการ สคร.5

- พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง

2
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- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5
- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

- ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนํา
โดยแมลง สคร.5

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

51 การจัดการความรู้ อย่างมี
- ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ความสุข สู่องค์กรแห่งการ
ประดิษฐ์
เรียนรู้ (LO)
52 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ - ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ค่านิยมอย่างเป็นระบบ
ประดิษฐ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท
แอทไวส คอนซัลติ้ง จํากัด

6

- KM Team สคร.5

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท
แอทไวส คอนซัลติ้ง จํากัด

6

53 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน - กพร. กรมควบคุมโรค
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน - นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
บทบาทภารกิจ

- กรมควบคุมโรค
- ผอ.สคร.5

6

54 การติดตามประเมินผลคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ
55 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (PMS)

- กพร. กรมควบคุมโรค
- นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
- อ.นารถ จันทวงศ์

- กรมควบคุมโรค
- ผอ.สคร.5
- คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

6

56 การพัฒนาบุคลากร ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยน
บทบาทภารกิจ

- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม - กรมควบคุมโรค
โรค
- สถาบันฝึกอบรม EIT
- ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร

-

6

6
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ผู้บริหาร สคร.5
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารฯ สคร.5
ผู้บริหาร สคร.5
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารฯ
สคร.5
ผู้บริหาร
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
ผู้บริหาร สคร.5
กลุ่มแผนงานฯ
กลุ่มบริหารฯ
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
คณะกรรมการ HRM, HRD
สคร.5

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

5 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

57 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น - พญ.วราภรณ์ (รองอธิบดี
เลิศ
กรมควบคุมโรค)
- กพร. กรมควบคุมโรค
58 การเขียนรายงานพยากรณ์
- ผู้เชี่ยวชาญ
โรค
59 การพัฒนาระบบคุณภาพ
- คณะกรรมการสภาเทคนิค
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
การแพทย์
- นทพ.อารักษ์ ดีใหม่
(Auditor)
60 ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยา - นพ.ทวีทอง กออนันตกูล
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- ภญ.ดวงจันทร์ จันทร์เมือง

- กรมควบคุมโรค

6

- ผู้บริหาร สคร.5
- กลุม่ พัฒนาองค์กร สคร.5

- สํานักระบาดวิทยา

5

- กลุ่มระบาดฯ สคร.5

- สภาเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
- โรงพยาบาลด่านขุนทด
นครราชสีมา
- อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมการแพทย์
- สคร.5

2

- งานชันสูตรโรคและวิจัย
สคร.5

4

61 การพัฒนาระบบการเงินและ
บัญชีตามเกณฑ์บัญชี

- กรมควบคุมโรค

- งานเภสัชกรรมสคร.5
- กลุ่มปฏิบตั ิการควบคุมโรคฯ
สคร.5
- โรงพยาบาล
- งานการเงิน สคร.5

- กองคลัง

6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
การเขียนรายงานพยากรณ์โรค
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
กรมควบคุมโรค
5. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

1

การถ่ายภาพและวีดีโอ

2

การตัดต่อวีดีโอ

3

การเขียนScriptวีดีโอ

4

การเป็นพิธีกร

5

การเขียนข่าว

6
7
8
9

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

คุณอดิเรก สายาง/คุณอนุชา
นะมาลัย
คุณอดิเรก สายาง/คุณอนุชา
นะมาลัย
คุณอดิเรก สายาง/คุณอนุชา
นะมาลัย
คุณสมจิตร พันธุโพธิ์

คุณอมรรัตน์ ภูกาบขาว
คุณสมเกียรติ ชูศรีทอง
การจัดรายการวิทยุและเสียงตามสาย คุณอนุชา นะมาลัย
การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
การจัดทําแผนสื่อสารความเสี่ยง
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

วิทยากรจากภายอก
คุณศรีสุนทร วิริยวิภาต
วิทยากรจากภายอก

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยง สคร.6 ขก.
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยง สคร.6 ขก.
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยง สคร.6 ขก.
กลุ่มPHER สคร.6 ขก.

3
3
3
1-6

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง สคร.
6 ขก
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง สคร.
6 ขก
ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.
ขอนแก่น
กลุ่มแผนงานฯ สคร.6 ขก
ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.
ขอนแก่น

3
3
1-6
3
1-6
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

10 ทักษะการทําป้ายประชาสัมพันธ์

- วิทยากรจากภายอก

3

11 เทคนิคการทํา Key Message

3

12 ความรู้เรื่องEPI

- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ บริษัทแอทไวส์ คอนซัลติ้ง
จํากัด
- สํานักโรคติดต่อ
กรมควบคุมโรค

1

13 กระบวนการดําเนินการ EPI

- สํานักโรคติดต่อ

กรมควบคุมโรค

1

14 การบริหารจัดการระบบ Cold chain - สํานักโรคติดต่อ

กรมควบคุมโรค

1

15 การประเมินผลโครงการ

- มหาวิทยาลัยมหิดล

5

16 การประเมินผลยุทธศาสตร์

- คุณรัต บัวสนธิ์
- คุณนวรัตน์
- รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

17 เทคนิคการทําวิจัยเชิงคุณภาพ

- ดร.โยธิน แสวงดี

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

18 เทคนิคการทําวิจัยเชิงอนาคต

- ดร.โยธิน แสวงดี

- มหาวิทยาลัยมหิดล

2

19 กระบวนการสร้างคุณค่า/
กระบวนการสนับสนุน
20 การทําNeed Assesment

- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ บริษัทแอทไวส์ คอนซัลติ้ง
จํากัด
- ดร.สุวิมล ว่องวานิช

6

21 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ

- อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ บริษัทแอทไวส์ คอนซัลติ้ง
จํากัด

6

6
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

22 เทคนิคการขับเคลื่อนPMQAสู่การ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
23 เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ
24 Career path

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

อ.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

5,6

คุณไพโรจน์ พรหมพันใจ
คุณศรีสุนทร วิริยวิภาต
อ.สรรเสริญ

บริษัทแอทไวส์ คอนซัลติ้ง
จํากัด
กรมควบคุมโรค
สคร.6 ขอนแก่น
- กรมสุขภาพจิต

25 เทคนิคการตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก

- คุณพงษ์วิทย์
- คุณบุญเสริม

- สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง

2

26 เทคนิคการตรวจหาเชื้อก่อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

- พญ.อังคณา
- คุณสมชัย

- สํานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
- สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักระบาดวิทยา

2

27 เทคนิคการตรวจหาโลหะหนักด้วยAA - คุณสิริพร สิงห์ทอง
28 เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ
29 เทคนิคการทําppt. / โปสเตอร์
นําเสนอผลงาน
30 เทคนิคการทําป้ายประชาสัมพันธ์
(แบนเนอร์)/ออกแบบ

- นพ.จักรรัช
- พญ.วรารัตน์
- คุณธีรพจน์ สิงหฺโตหิน
- คุณธีรพจน์ สิงหฺโตหิน

6
2

2
2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น

3
3
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

31 เทคนิคการตรวจ SSS
32 เทคนิคการตรวจหาเชื้อTb
33 เทคนิคการตรวจอาหารและน้ํา
34 เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องพ่นสารเคมี
35 เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพ
สารเคมีที่ใช้ในพื้นที่
36 การเบิกจ่ายให้ถูกระเบียบ
37 เทคนิคการเตรียมและการตรวจ
หนอนพยาธิ

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณสัญญา โคตรศรี
- คุณสุพรรณี ทัศคร
- คุณสมศักดิ์ เหรียญทอง
- คุณกรองแก้ว
- คุณอรุณ
นักวิชาการ

รพ.สิรินธร

1,2

กรมควบคุมโรค

1,2
2

กลุ่มPHER สคร.6 ขก.

4

นักวิชาการ

กลุ่มPHER สคร.6 ขก.

4

- งานการเงิน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- ภาควิชาปรสิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น

6

- คุณเสรี สิงห์ทอง
- อ.ไพบูลย์ สิทธิทวร

38 การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณศรีสุนทร

1,2

6
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

39 เทคนิคการลดปัจจัยเสี่ยงในเยาวชน
เพื่อลดนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณกนกพร
- คุณโสภิตา

40 เทคนิคการแปลงแผนปฏิบัติให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
41 เทคนิคการประเมินผล(ยาสูบฯลฯ)
42 การจัดทําฐานข้อมูลอ้างอิงโรคและ
ภัยสุขภาพ
43 เทคนิคการขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อ
การบังคับใช้กฎหมายยาสูบและ
แอลกอฮอล์
44 หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
45 การจัดทําขั้นตอน (SOP) การ
ดําเนินงาน

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น

1

- นพ.ศุภกิจ
- อ.รัตน์
- รศ.ดร.ดุษฏี
- คุณบุญทนากร
คุณบุญทนากร พรหมภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สคร. 6 ขอนแก่น

1

สคร. 6 ขอนแก่น

1

รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารบ

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

คุณกนกพร พินิจลึก

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น

1

- พยาบาลวิชาชีพจากห้อง
ER
- วิทยากรภายนอก
หน่วยงาน

ผู้เรียนรู้

- ด่านควบคุมโรค
4
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- ด่านควบคุมโรค

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เรียนรู้

46 การสุขาภิบาลในช่องทางพรมแดน

4

- PHER

47

4

- ด่านควบคุมโรค

4

- ด่านควบคุมโรค

1

- ด่านควบคุมโรค

48
49
50
51
52

53

- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- เทศบาลเมือง
การควบคุมพาหนะนําโรคในช่องทาง - สํานักโรคติดต่อทั่วไป
กาฬโรค
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลงที่
การจัดการคุณภาพอากาศ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
การส่งตัวผู้ป่วยเดินทางระหว่าง
- ด่านสุวรรณภูมิ
ประเทศ
การประเมินความเสี่ยงโรคและภัย
- บุคลากรภายนอก
สุขภาพ
การจัดทําแผนประคองกิจการ
- บุคลากรภายนอก
หน่วยงาน
เทคนิคการสอบสวนโรค
- พญ.ศศิธร
- ดร.ชาญชัยณเวศ
- คุณกิติพิชญ์
- สํานักระบาดวิทยา
การจัดการระบบฐานข้อมูล
- คุณสมาน

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

4

- สํานักระบาดวิทยา
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4

- PHER

4

- สํานักระบาดวิทยา
- เครือข่าย

2

- ทุกกลุ่มงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

54 เทคนิคและรูปแบบการพัฒนาระบบ
เอกสาร
55 เทคนิคการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการวัคซีน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณวิไลลักษณ์
- คุณรัชนีกร
- พญ.ศศิธร
- คุณดวงใจ

56 การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ

- คุณสุภาพร

57 การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ดร.ธนใจ ชัยบุญเรือง
- นพ.กฤษฎา มโหทาน

58 การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

- ดร.วิลัย
- คุณธีระพงษ์ โสตสี
- คุณบุญเรือง การสวัสดิ์

59 เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้
ปฏิบัติ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- บุคลากรภายนอก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
- คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- กรมประชาสัมพันธ์
- นักข่าวอาวุธโส
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่6 ขอนแก่น
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6
4

1
3

3

2

ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

60 เทคนิคการพยากรณ์โรคติดต่อ
61 เทคนิคการควบคุมโรคเรื้อนเบื้องต้น
สําหรับ SRRT

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- ดร.ชาญชัยณเวศ
- พญ.ดาริน
- คุณกิติพิชญ์
- พญ.วราลักษณ์

62 เทคนิคการเขียนรายงานสอบสวนโรค - คุณกิติพิชญ์
สําหรับ SRRT
63 เทคนิคการเก็บสิ่งตรวจสําหรับ SRRT - คุณเสรี
- คุณอรวรรณ
64 เทคนิคการนําเสนอรายงาน
สถานการณ์โรคระบาดวิทยา
65 เทคนิคการ Rapld Assessment
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่พบ SRRT
66 เทคนิคการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโรคไม่ติดต่อ
67 การประเมินความคุ้มทุนการ
ดําเนินงานโครงการ

- ดร.ชาญชัยณรงค์
- คุณโรม

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- กรมควบคุมโรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สนร.

2

4

- วิทยากรจากภายนอก

2

- วิทยากรจากภายนอก

6

4
4
4

2
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

วันที่

16 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

68 เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
69 เทคนิคการบริหารจัดการโครงการให้
มีประสิทธิภาพ
70 เทคนิคการเขียนตัวชี้วัดรายบุคคลที่
ถูกต้อง
71 เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มและ
สันทนาการที่ดี
72 เทคนิคการเป็นผู้นิเทศและผู้ประเมิน
ที่ดี
73 เทคนิคการถ่ายรูปประกอบการ
สอบสวนโรค
74 การสรุป/จับประเด็นการประชุม
75 เทคนิคการตรวจจับการระบาด
76 เทคนิคการประสานงานเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
77 การเขียนงานวิจัยที่ดี

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- วิทยากรจากภายนอก
- วิทยากรจากภายนอก

6
6
6
3
1
4
1-6
4
1
2

78 เทคนิคการเยี่ยมแหล่งแพร่โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

1
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2.หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. เทคนิคการทํา Key message
3. กระบวนการสร้างคุณค่า
4. การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ
5. เทคนิคการเป็นผู้ประเมินและผู้นิเทศงาน
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

-

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

คุณสุชญา สีหะวงษ์
คุณวนิดา แสนทวีสุข
คุณศิริวรรณ อุทธา
คุณวิชุตา นามเกษ
คุณสุชญา สีหะวงษ์
คุณศิริวรรณ อุทธา
คุณดวงเดือน จันทะโชติ

- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

6

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

6

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

6

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

1

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

1

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
PMS

2

การเขียนตัวชี้วัดรายบุคคล

3

การพัฒนากระบวนการจัดการ - ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ความรู้ในหน่วยงาน
ประดิษฐ์

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด

4

เทคนิคการเก็ยรวบรวมข้อมูล
ในการจัดการความรู้

- บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง
จํากัด

- ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

5

กระบวนงานการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
การเขียนบทความวิชาการใน
วารสาร

- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์
พงษ์

- สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ

6

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

- คุณวันชัย สีหะวงษ์
- ดร.อรทัย ศรีทองธรรม

3

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

7

ทักษะการตรวจเตือน/
ตรวจจับและประชาสัมพัฯธ์
เชิงรุกตามกฎหมาย เหล้าบุหรี่

-

คุณฐิติมา โกศัลวิตร
คุณเกศรา แสนศิริทร์สุข
คุณพูลศรี ศิริโชติรตน์
นพ.สมาน ฟูตระกูล

1

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

8

การวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไม่ติอต่อเพื่อการวางแผน
พัฒนางาน

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

เทคนิคการประสานงาน
เครือข่าย

คุณฐิติมา โกศัลวิตร
คุณเกศรา แสนศิริทร์สุข
คุณพูลศรี ศิริโชติรตน์
คุณวลีรัตน์ พูลผล
คุณอภิญญา ดวงสิน
คุณฐิติมา โกศัลวิตร

1

9

-

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

1

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

6

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
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ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

10 เทคนิคการบริหารองค์กรและ - คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ซ้อมแผนปฏิบัติงานใน
กุล
สถานการณ์ฉุกเฉิน
- คุณศิริวรรณ ชุมนุม
11 เทคนิคการซ่อมบํารุงเครื่องพ่น - เจ้าหน้าที่ ศตม.7.1
สารเคมีกําจัดยุง
อุบลฯ, 7.2 มุกดาหาร,
7.3 สกลนคร
- คุณอุดมสิน รตนธงชัย
- คุณชาตรี ราษีบุษย์
- คุณศักดา สร้อยเพชร
- คุณศักดิ์ดา คําผาสุข
12 ทักษะการใช้เครื่องพ่นสารเคมี - เจ้าหน้าที่ ศตม.7.1
กําจัดยุง
อุบลฯ, 7.2 มุกดาหาร,
7.3 สกลนคร
- คุณอุดมสิน รตนธงชัย
- คุณชาตรี ราษีบุษย์
- คุณศักดา สร้อยเพชร
- คุณศักดิ์ดา คําผาสุข

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

4

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- บุคลากรสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา - สํานักงานป้องกันควบคุม
กุล
โรคที่7 อุบลราชธานี

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา - สํานักงานป้องกันควบคุม
กุล
โรคที่7 อุบลราชธานี

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา - กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กุล
สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณวันชัย สีหะวงษ์
โรคที่7 อุบลราชธานี
- คุณพิจารณ์ บุตราช
- คุณณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

13 กีฏะวิทยาโรคติดต่อนําโดย
แมลง

- เจ้าหน้าที่ ศตม.7.1
อุบลฯ, 7.2 มุกดาหาร,
7.3 สกลนคร

14 เทคนิคการตรวจหา
หนอนพยาธิ

- คุณเพชรบูรณ์ พูลผล

15 เทคนิคในการสอบสวนการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
16 ทักษะการบริหารจัดการด้าน
ควบคุมโรค
17 ทักษะการป้องกันควบคุมโรค
ชายแดน

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา - กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กุล
สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสมร สมอบ้าน
โรคที่7 อุบลราชธานี
- คุณวุฒิชัย ศรีโชค
- คุณพลสินธุ์ นาควิเชียร
19 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก - คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา - กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ปลอดโรค
กุล
สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสมร สมอบ้าน
โรคที่7 อุบลราชธานี
- คุณวุฒิชัย ศรีโชค
- คุณพลสินธุ์ นาควิเชียร
20 เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการ - คุณศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน
- สํานักงานป้องกันควบคุม
ประชาสัมพัฯธ์
โรคที่7 อุบลราชธานี
18 เทคนิคการบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)

21 เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการ
สื่อสาร
22 การสร้างคลังความรู้ใน Web
23 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธ์

- คุณติณวัฒน์ คะหาวงค์
- คุณนนทวัฒน์ ศรีสว่าง
- คุณชูชาติ บรรลือ
- คุณสุรพล คําบุญ

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

1

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย

3
3
3
3
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHER)
24 เทคนิคในการสอบสวนการ
- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
กุล
25 ทักษะการบริหารจัดการด้าน - คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ควบคุมโรค
กุล
26 ทักษะการป้องกันควบคุมโรค - คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ชายแดน
กุล
- คุณวันชัย สีหะวงษ์
- คุณพิจารณ์ บุตราช
- คุณณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์

27 เทคนิคการบริการการจัดการ
EPI

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
กุล
- คุณเพชรบูรณ์ พูลผล
28 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก - คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ปลอดโรค
กุล

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

4

- เจ้าหน้าที่และเครือข่าย

4

- บุคลากรด่าน

4

- บุคลากรด่าน

4

- เจ้าหน้าที่และเครือข่าย

4

- เจ้าหน้าที่และเครือข่าย
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

กลุ่มบริหาร
29 เทคนิคการลดขั้นตอนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

- คุณอรทัย
- คุณเฟื่องฟ้า

30 เทคนิคการลงบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา

- คุณอรทัย
- คุณเฟื่องฟ้า

31 เทคนิคการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ

- อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์
พงษ์
- คุณจุฬาพร อาจกมล

32 เทคนิคการบริหารจัดการ
ยานพาหนะ

- คุณสุรพล
- คุณศรีศักดิ์

33 เทคนิคการบริหารจัดการพัสดุ
ให้ครอบคลุม ทันเวลา
34 เทคนิคการจัดการงานสาร
บรรณ

- คุณอรทัย
- คุณเฟื่องฟ้า

- กองคลัง กรมควบคุมโรค
- เกษียณราชการ (เคย
ทํางานที่กองคลัง)
- กองคลัง กรมควบคุมโรค
- เกษียณราชการ (เคย
ทํางานที่กองคลัง)
- สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สํานักงานขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี
- กองคลัง กรมควบคุมโรค
- เกษียณราชการ (เคย
ทํางานที่กองคลัง)

6
6

6

- เจ้าหน้าที่การเงินสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่7
อุบลราชธานี
- เจ้าหน้าที่การเงินสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่7
อุบลราชธานี
- ผู้รับผิดชอบงานแผน
งบประมาณในแต่ละกลุ่ม

6

- กลุ่มบริหาร สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

6

- กลุ่มบริหาร สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี
- กลุ่มบริหาร สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
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วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

35 การจัดทําบัญชีให้ เกิด
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
กลุ่มระบาดวิทยา
36 การสอบสวนโรค
- โรคนําโดยแมลง
- โรคอุบัติใหม่
- โรคจากอาหารและน้ํา
- En Occ
- อุบัติเหตุจากการจราจรทาง
ถนน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณเกษมณี

- ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

6

- กลุ่มบริหาร สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี

-

- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม

4

- กลุ่มระบาดวิทยาและกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี
รับผิดชอบ

กลุ่มเฝ้าสอบสวน
คุณวลีรัตน์ พูลผล
คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
คุณชัยนันท์ บุตรกาล
คุณสํารวย ศรศรี
คุณศศินัดดา สุวรรณโณ
คุณพูลศรี ศิริโชติรัตน์
คุณสมพงษ์ จันทร์
ขอนแก่น
- คุณวัชรชัย ครองใจ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

37 ทักษะการเขียนรายงาน
สอบสวนโรค

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

กลุ่มเฝ้าสอบสวน
คุณวลีรัตน์ พูลผล
คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
คุณชัยนันท์ บุตรกาล
คุณสํารวย ศรศรี
คุณวัชรชัย ครองใจ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

38 การนําเสนอข้อมูลเฝ้าระวังทาง - คุณพูลศรี ศิริโชติรัตน์
ระบาดวิทยาและข่าวกรอง
- คุณวัชรชัย ครองใจ
(ข่าวกรอง/พยากรณ์โรค)
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- คุณชัยนันต์ บุตรกาล

-

โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักระบาดวิทยา
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

4

- กลุ่มระบาดวิทยาและกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายระบาดวิทยา

4

- กลุ่มระบาดวิทยาและกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายระบาดวิทยา

236

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
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วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

39 ทักษะการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ทางห้องปฏิบัติการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- คุณชัยนันต์ บุตรกาล
- คุณสํารวย ศรศรี

40 สถิติที่ใช้ในทางระบาดวิทยา

- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- คุณพูลศรี ศิริโชติรัตน์
- กลุ่มเฝ้าสอบสวน

41 เทคนิคการตรวจสอบข่าวและ
พยากรณ์โรค

-

แพทย์หญิงปณิธี
คุณชัยนันต์ บุตรกาล
คุณพูลศรี ศิริโชติรัตน์
คุณวัชรชัย ครองใจ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2,4

- กลุ่มระบาดวิทยาและกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้อง
- เครือข่ายระบาดวิทยา

4,1

- กลุ่มระบาดวิทยาและกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้อง

4
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หน่วยงาน
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วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

42 เทคนิคการจัดการฐานข้อมูล

งานแผนงานและประเมินผล
43 เทคนิคการจัดทํายุทธศาสตร์

44 เทคนิคการประเมินผล
แผนงาน/ โครงการ
45 เทคนิคการจัดการฐานข้อมูลา
กรงานแผนประเมินผล

-

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

คุณประสิทธิ
คุณพูลศรี ศิริโชติรัตน์
คุณอภิญญา ดวงสิน
นพ.ทวีทอง

- สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- ข้าราชการบํานาญ อดีต
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการ
แพทย์

- ดร.เนาวรัตน์
- รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิ
วิโรจน์
- คุณณัฐพัชร
- รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิ
วิโรจน์
- คุณดวงเดือน จันทะโชติ
- คุณปาณิสรา ภู่โสภา
- คุณวิลาวัลย์ สุขยา

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2

5

5
5
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- กลุ่มระบาดวิทยา
- เครือข่ายระบาดวิทยา

- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี
รับผิดชอบงานแผนงาน/
โครงการ ประเมินผล

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
46 เทคนิคการบริหารจัดการ
ระบบ Estimates

- คุณดวงเดือน จันทะโชติ
- คุณศิริวรรณ อุทธา

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

5

47 เทคนิคการเป็นผู้นิเทศ/ ตรวจ
ราชการ

- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
กุล
- คุณฐิติมา โกศัลวิตร
- หัวหน้ากลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

48 เทคนิคการปรับเลี่ยน
- คุณสมิทธ์ บุญชุติมา
พฤติกรรม
งานสื่อสาร
49 ทักษะการเขียนข่าว
- คุณฉัตรพงษ์ ศรีสูงเนิน
ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข - คุณศุภวัจน์ ศรีสงู เนิน

3

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

3

50 เทคนิคการนําเสนอข้อมูลแบบ - คุณสุรพล คําบุญ
วีดีทัศน์ ฯลฯ

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี

3
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

51 เทคนิคการเป็นพิธีกร
52 เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์
หน่วยงาน
53 เทคนิคการสื่อสารในภาวะ
เสี่ยง/ ฉุกเฉิน
54 เทคนิคการให้บริการลูกค้า
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
55 เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(หลักสูตร คู่มือ นวัตกรรม)
56 เทคนิคการติดตาม นิเทศงาน
TB Clinic

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณกนกอร

- สํานักเผยแพร่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

3
3
- สํานักเผยแพร่

3
3

-

คุณเสถียร เชื้อลี
คุณอรทัย ศรีทองธรรม
คุณวิภาวี แสนวงษา
มศว.
คุณศุภศรัย สง่าวงศ์
คุณจิรพันธ์ อินยาพงษ์
คุณทนันพัทธ์ นาคนิกร
คุณวัลยา สิทธิ
คุณวิภาวี แสนวงษา
คุณเสถียร เชื้อลี
นพ.เจริญ
พญ.เพณณินาท์

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- กลุม่ พัฒนาวิชาการ
- กลุม่ พัฒนาวิชาการ

2

- บุคลากร สคร.7 อุบลฯ

-

2

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7 อุบล
ฯ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
สถาบันทรวงอก
รพ.เชียงใหม่

240

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

57 เทคนิคการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
58 เทคนิคการทําวิจัยเชิงปริมาณ
59 เทคนิคการทํา R2R
60 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีระดับประเทศ/
ต่างประเทศ
61 เทคนิคการจัดทํา
วารสารวิชาการ
62 เทคนิคการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ TB/ AIDS

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- ผู้รับผิดชอบงานTB สสจ.
- คุณอรทัย ศรีทองธรรม
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- ดร.ประภาพรรณ
- คุณอรทัย ศรีทองธรรม
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- ดร.ประภาพรรณ
- คุณอรทัย ศรีทองธรรม
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- คุณจตุพร วิศิษฐ์โชติอังกูร
- คุณอรทัย ศรีทองธรรม
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข
- ดร.ประภาพรรณ
- คุณอรทัย ศรีทองธรรม

- สสจ.ในเขต 7
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7
- ม.มหิดล
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7
- ม.มหิดล
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7
- นักวิชาการอิสระ
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7
- ม.มหิดล
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7

- คุณวัลยา สิทธิ
- คุณวิภาวี แสนวงษา

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- บุคลากร สคร.7 อุบลฯ

2

- บุคลากร สคร.7 อุบลฯ

2

- บุคลากร สคร.7 อุบลฯ

2

- บุคลากร สคร.7 อุบลฯ

2
2
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

63 เทคนิคการชําระบทความ
วารสารวิชาการ
ภาคเครือข่าย
64 เทคนิคการคัดกรองเบาหวาน/
ความดันโลหิต ให้ได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายภายในไตรมาส
1 ของปี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณอรทัย ศรีทองธรรม
- คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.7
- กลุ่มระบาดวิทยา สคร.7

2

-

-

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

พญ.จุรีพร
นพ.ดร.ภาณุวัฒน์
พญ.ฉายศรี
คุณฐิติมา โกศัลวิตร
คุณจุติพร ผลเกิด

65 เทคนิคการบริหารจัดการ
- พญ.วรรณา
ระบบและกลไกการจัดการของ - คุณฐิติมา โกศัลวิตร
จังหวัดเพื่อให้เกิดอําเภอ
- คุณมนัสนันท์ ลิมปวิทยา
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
กุล
-

สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)
สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)
สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
สํานักการจัดการความรู้
สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย
PHER
นายแพทย์สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่
นายอําเภอ/สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอต้นแบบ

242

ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

66 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้/
ทักษะประสบการณ์การเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม

-

67 เทคนิคการพัฒนา ลด ละ เลิก
บุหรี่ สุรา ของเครือข่าย

-

68 เทคนิคการเฝ้าระวังเด็กจมน้ํา
ในชุมชน/ การเอาชีวิตรอดใน
เด็ก

-

69 เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วย
การสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

-

คุณฐะณวัฒน์
คุณฐิติมา โกศัลวิตร
คุณจุติพร ผลเกิด
คุณวุฒิชัย สิงห์ซอม

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- ศูนย์ฝึกอบรม ปก.
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
ดร.อนันต์
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณฐิติมา โกศัลวิตร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)
คุณสุชาดา
- สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)
คุณส้ม
คุณเกศรา แสนศิริทวีสุข - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่7 อุบลราชธานี
- สํานักงานป้องกันควบคุม
คุณฐิติมา โกศัลวิตร
โรคที่7 อุบลราชธานี
คุณจุติพร ผลเกิด
- สํานักงานป้องกันควบคุม
ดร.อนุสรณ์ พยัคฆาคม
โรคที่7 อุบลราชธานี
คุณอัจฉรา ภักดีพินิจ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- สํานักโรคไม่ติดต่อ (NCD)

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่

19 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

70 เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชน/
ปัจจัยเสี่ยงในวิถีชีวิตด้านโรค
ไม่ติดต่อ
71 เทคนิค Empowerment และ
การสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

1

- สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย
- เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. ทักษะการป้องกันควบคุมโรคชายแดน (กลุม่ ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข)
2. เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ (กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ)
3. ทักษะการสอบสวนโรค (กลุม่ ระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
4. เทคนิคการบริหารจัดการระบบและกลไกการจัดการของจังหวัดเพื่อให้เกิดอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย)
5. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (กลุ่มพัฒนาองค์กร)
6. เทคนิคการประเมินผลแผนงาน/ โครงการ (กลุม่ แผนงานและประเมินผล)
7. เทคนิคการติดตามนิเทศงาน TB Clinic (กลุ่มพัฒนาวิชาการ)
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด
วิทยา และการจัดทําฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังควบคุมโรค

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

ผอ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
คุณบุญนัฏ เลาหะทองทิพย์
คุณจิตติมา พานิชกิจ
คุณประเทือง ฉ่ําน้อย
คุณไพบูลย์ หิริโอ
คุณอุทัยพร อัครานุภาพพงศ์
คุณกมล พจชนะ
คุณอานุวัฒ ราณรงค์
คุณชัชวาล บุญช่วยชูศักดิ์
คุณพาสิณีย์ แช่มสนิท

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

2 องค์ความรู้ด้านการวิจัย การ
จัดการความรู้ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค (กระบวนการ/NCD)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- ดร.ดุษฎี นรศาศวัต
- คุณสายรุ้ง จันทรปราสาท
- คุณราตรี ทิตตเมธา
- คุณสันติ เกิดทองทวี
- คุณบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์
- คุณมานพ แช่มสนิท
- คุณธัชภร อัครนันทกุล
- คุณปณิษรา จันทรวิมูล
3 องค์ความรู้เรื่อง EPI
- คุณพาสิณีย์ แช่มสนิท
- คุณชัชวาล บุญช่วยชูศักดิ์
- คุณมานพ แช่มสนิท
4 เทคนิคการบํารุงรักษา ซ่อม
- คุณสมชาย ปรีชาชาญ
เครื่องพ่น สารเคมีและการพ่น
- คุณอเนก คงไทย
สารเคมี
- คุณวิโชติ
- คุณอาทิตย์
5 การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน - คุณจิตติมา พานิชกิจ
- คุณประเทือง ฉ่ําน้อย
- คุณพาสิณีย์ แช่มสนิท
- คุณชัชวาล บุญช่วยชูศักดิ์
หมายเหตุ : รูปแบบการเรียนรู้หัวข้อที่ 3-5 คือ การจัดทําวีดีโอ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8

- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8
- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8
- สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8

247

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และการจัดทําฐานข้อมูลการเฝ้าระวังควบคุมโรค
2. องค์ความรู้ด้านการวิจัย การจัดการความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค (กระบวนการ/
NCD)
3. องค์ความรู้เรื่อง EPI
4. เทคนิคการบํารุงรักษา ซ่อมเครื่องพ่น สารเคมีและการพ่นสารเคมี
5. การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

1

การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ

- พญ.ดาริน
- คุณวรวิทย์ติดเทียน

- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

2

การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ

- เครือข่าย

การเขียนรายงานสอบสวนโรค

- สํานักระบาดวิทยา
- โรงพยาบาลแม่สอด
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 สระบุรี

4

3

- นพ.โรม บัวทอง
- นพ.วิทยา
- คุณวรรณาวิจิตร

2

- เครือข่าย

- คุณพัชรา ศรีดุรงคธรรม
- คุณอุบลรัตน์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

4

หัวข้อความรู้

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- นพ.โสภณ
- คุณศักดิ์ชัย
- คุณวรวิทย์ติดเทียน
- คุณทวีศักดิ์ทองบู่

5

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

- คุณพัชราศี ดุรงคธรรม
- คุณวรรณาวิจิตร

6

การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

- นพ.รามรังสิทธิ์
- นสพ.พรพิทักษ์
- คุณคําพลแสงแก้ว

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกล้า
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

250

ผู้เรียนรู้

5

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

4

- เครือข่าย

4

- เครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

7

หัวข้อความรู้

การจัดการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- นพ.รามรังสิทธิ์
- นสพ.พรพิทักษ์
- คุณคําพลแสงแก้ว

8

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
มาลาเรีย และเท้าช้าง

- คุณตวงพร
- นพ.อนุตรศักดิ์
- คุณณพพงษ์
- คุณนิธิภัท
- คุณจีรศักดิ์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกล้า
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง
- สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก (กลุ่ม
ระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก (กลุ่ม
ระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก (กลุ่ม
ระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
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ผู้เรียนรู้

4

- เครือข่าย

1

- เครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

9

หัวข้อความรู้

การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ

10 การเฝ้าระวังกาฬโรค

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- นพ.วิชาญ
- คุณนที
- คุณฉลวย
- คุณนที
- คุณฉลวย
- คุณคําพล

11 การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา

- คุณบุญเสริม
- คุณทวีศักดิ์

12 การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ

- คุณคําพล
- คุณสมนึก

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- ด่านแม่สอด
- ด่านแม่สอด
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระ
หว่าประเทศ แม่สอด
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระ
หว่าประเทศ แม่สอด
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
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ผู้เรียนรู้

1

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระ
หว่าประเทศ แม่สอด

1

- ด่านควบคุมโรคติดต่อระ
หว่าประเทศ แม่สอด
- เครือข่าย

1

- เครือข่าย

1

- เครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

13 บริหารจัดการวัคซีน

- คุณเอมอร
- คุณพรพิศ
- คุณสมจิตร

- นักวิชาการอิสระ
- สํานักโรคติดต่อ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

14 การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ

- คุณรัชนีพร คํามินทร์

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักวัณโรค

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- เครือข่าย

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักโรคเอดส์ฯ
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- เครือข่าย
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- เครือข่าย

- คุณธนิดา เหรียญทอง
15 การตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์ทาง
ห้องปฏิบัติการ
16 การตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อนทาง
ห้องปฏิบัติการ
17 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์

- คุณสุวรรณี กีรติวาสี
- คุณสุรพล เกาะเรียอุดม
- คุณสุวรรณี กีรติวาสี
- คุณวรรณา ภู่เสม

- คุณคุตตชาติ มีลือการ

1

ผู้เรียนรู้
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- เครือข่าย

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- เครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

18 การสื่อสารความเสี่ยงโรค
และภัยสุขภาพ

- คุณเเชิดเกียรติ
แกล้วกสิกิต

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

3

19 เทคนิคการเผยแพร่ข่าวสารโรค
และภัยสุขภาพ

- คุณเเชิดเกียรติ
แกล้วกสิกิต

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

3

20 เทคนิคการประสานงานข้อมูล
ข่าวสาร โรคและภัยสุขภาพ

- คุณเชิดเกียรติ
แกล้วกสิกิต

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

3

21 วิทยากรกระบวนการ

- คุณเภัททิมา
- คุณเตามพงษ์
- คุณเกษิภัท

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

3

22 การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

- คุณเชิดเกียรติแกล้วกสิกิต - สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณเคุตตชาติมีลือการ
โรคที่ 9 พิษณุโลก

3

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

23 การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผน
ปฏิบัติการ

- คุณอํานวย

6

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

- กองแผน
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- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

24 การติดตามประเมินผลโครงการ

- คุณฉันทนา
- คุณอุษารัตน์

- กองแผน
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

5

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

25 หลักการเขียนโครงการ

- คุณอํานวย
- นพ.ศุภกิจ

6

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

26 การจัดทํารายงานตัวชี้วัดคํารับรอง

- คุณอุษารัตน์

6

27 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

- คุณพัชรินทร์

28 การรายงานความก้าวหน้า
ใน Estimate

- คุณเพ็ญศรี

- กองแผน
- สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

6
6
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

29 การตรวจราชการและนิเทศงาน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณศักดิ์ชัย
- คุณอัมพาพรรณ
- คุณวิรัช
- คุณไพรัตน์
- คุณรัชนิฐตา

30 ทักษะการทําวิจัยและบริหาร
โครงการวิจัย

- ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหา
พฤกษ์
- ดร.นิรมล พิมน้ําเย็น
- ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
- ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
- ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา
- รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
- ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพร
ไพบูลย์
- พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

5

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก

2

- สคร.9 พิษณุโลกเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการ 2

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะแพทย์ศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

256

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

31 การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน (MDR-TB,
XDR-TB)

32 การป้องกันและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
โรคเรื้อน

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- รศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน
- ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหา
พฤกษ์
- ดร.นิรมลพิมน้ําเย็น
- พญ.มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์
- นางสุรีพร วรศรีหิรัญ
- น.ส.วิลาวัลย์ พุ่มอยู่
- นายสมศักดิ์ สินธุอุไร
- น.ส.รัชณีพร คํามินทร์
- นพ.สมบูรณ์ ตันศุภสวัสดิ
กุล
- นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
- คุณวรรณาภู่เสม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สคร.9 พิษณุโลก

ผู้เรียนรู้

2

สคร.9 พิษณุโลกเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการ 2

2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

รพ.พุทธชินราช
รพ.แม่สอด จ.ตาก

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- คุณกรรณิกา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- คุณศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์ - สถาบันราชประชาสมาสัย

257

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

33 การเขียนบทความนําเสนอผลงาน
วิชาการวิจัย Oral and poster
presentation

- ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหา
พฤกษ์
- ดร.นิรมลพิมน้ําเย็น
- ดร.ไพรัตน์อ้นอินทร์
- ดร.เยาวเรศวิสูตรโยธิน
- ดร.จีระศักดิ์ ทัพผา
- รศ.ดร.พัชรินทร์สิรสุนทร
- ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพร
ไพบูลย์
- พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร
- รศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน

34 การสร้างเครือข่ายจิตอาสา
โรคเรื้อน

- คุณวรรณาภู่เสม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สคร.9 พิษณุโลก

ผู้เรียนรู้

2

สคร.9 พิษณุโลกเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการ 2

1

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

มหาวิทยาลัยนเรศวร (6-8)
5.คณะสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

35 เทคนิกการใช้สารเคมี
และเครื่องพ่นสารเคมีกําจัด
แมลงพาหะนําโรค

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณณพพงษ์
- คุณนิธิพัทธ์
- คุณทวีศักดิ์
- คุณจีรศักดิ์
- คุณกิตติศักดิ์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 พิษณุโลก
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลงที่ 9.1
- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลงที่ 9.1

1

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- เครือข่าย

- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค
- โรงพยาบาล
- ทุกคน
- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค

36 การให้วัคซีน HPI ในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย

- คุณรัฐเดช
- พญ.เพชรศรี

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

2

37 มาตรฐานการจัดการคลีนิก STIs
ต้นแบบ
38 เทคนิคการการจัด MOU

- พญ.อังคณา

- สํานักโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
- กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

2

- คุณวิรัช

ผู้เรียนรู้

1

259

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

39 เทคนิคการเขียนรายงาน

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

- กลุ่มพัฒนาองค์กร

40 การพัฒนา IT
- เครือข่าย
- Software
- Hardware
41 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานสื่อสาร
- คุณเชิดเกียรติ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

6

- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

3,6

- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค
- เครือข่าย

- สํานักเลขานุการสิน
เผยแพร่

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

3

- เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค

42 เทคนิคการให้คําปรึกษา VCT
43 เทคนิคการตรวจสุขภาพพนักงาน
บริการหญิง

- คุณวารี
- คุณบางรักษ์

2
2

44 เทคนิคการตรวจปรามบุหรี่สุรา
ภาคสนาม
45 การเขียนแผนโครงการ

- คุณเธียรรัตน์

- กลุ่มบําราศนราดูร
- สํานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

46 เทคนิคการจัดประชุม

- คุณหมู

1
5
1
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่

7 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

47 การประยุกต์ใช้ GIS งานสาธารณสุข
โรคภัยสุขภาพ

- คุณสีใส

48 การทํา PSO 1101

- คุณอุษารัตน์
- คุณวิรัตน์
คุณวิรัตน์ ประวันเตา

49 การทํา ISO 9001:2008
50 เทคนิคการทําระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

- คุณเธียรรัตน์
- คุณจําเริญ

51 การซ้อมแผนแอมโมเนีย

- คุณวินัย

52 การจัดการ Cd+

- คุณวินัย
- นพ.วิทยา

53 การตรวจสภาพแวดล้อม

- คุณวินัย
- คุณเพ็ญศรี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

4

6
กลุ่มพัฒนาภาคีฯสคร.๙

6

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค
- สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
- สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม

6

4
1

- สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม

1

261

ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. ทักษะการทําวิจัยและบริหารโครงการวิจัย
2. การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB, XDR-TB)
3. การเขียนบทความนําเสนอผลงานวิชาการวิจัย Oral and poster presentation
4. การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
5. การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ
6. การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
7. การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
8. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

1
2
3

4

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

การนําเสนอผลงานวิจัย เป็น - ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
ภาษาอังกฤษ
และคณะ
- อาจารย์ศราวุธ พันธุชงค์
การเขียนบทสรุปผู้บริหาร
Eventime Sommary One
Page Summary
การบริหารจัดการด้านระเบียบ - คุณสมพร เลี่ยมแก้ว
พัสดุ
- คุณจุรีย์รัตน์ ด่านสกุล
การทํางานในชุมชน (วิเคราะห์ - คุณเมตตา คําอินทร์
ชุมชน/วิธีกการเจรจา/
ประสานชุมชน)

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- บริษัท Tranning &
consulting
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

2

- นักวิชาการ

6
1

-

1

- นักวิชาการ
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ผู้บริหาร
หัวหน้ากล่ม
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- อาจารย์ขนิษฐา พานทอง - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
รักษ์
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณนิลวรรณ เซตะชา
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณพัฒนา โพธิ์แก้ว
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร
6 การเฝ้าระวังโรคอหิวาห์
โรคที่ 10 เชียงใหม่
การสอบสวนและควบคุมฌร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช
คอหิวาห์
โรคที่ 10 เชียงใหม่
7 การตรวจหนอนพยาธิด้วยวิธี - คุณอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
Kato
โรคที่ 10 เชียงใหม่
8 การเพาะเลี้ยง Strongloidn
- คุณอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
9 เทคนิคการพ่นสารเคมีการดูแล - คุณพิษณุวัฒน์ พานารถ - สํานักงานป้องกันควบคุม
เครื่องพ่น / ประเมินเครื่องพ่น
และทีมงาน
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด - สํานักงานป้องกันควบคุม
10 การเก็บตัวย่างยุงและการ
โรคที่ 10 เชียงใหม่
เคลื่อนย้ายยุงนํามาเลี้ยงเพื่อให้ และทีมงาน
ได้มาตรฐาน ( เทคนิคกีฏวิทยา
(ยุง) การเก็บตัวอย่างยุงฯ)
5

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เรื้อน
/AIDS/หญิงบริการ/
MSM&TB)

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

1,2

- พยาบาล
- เภสัชศาสตร์

1,4

- นักวิชาการ

1,4
2,3,
6
2,4
1,2
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-

เจ้าพนักงาน
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักกีฏะภายในสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

11 การตรวจเชื้อมาลาเรีย
(ทํา Blood, การตรวจ
วินิจฉัยโรค )

- ดร.อังคณา แซ่เจ็ง
-

12 การสอบสวนและควบคุมโรค
มาลาเรีย

-

13 การให้คําปรึกษาและป้องกัน
โรค SIIs (ถุงยางอนามัยใน
วัยรุ่นหญิง)

-

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
คุณสุภา มาละวรรณา
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
คุณชัยวัฒน์ มูลละ
โรคที่ 10 เชียงใหม่
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
คุณพิษณุวัฒน์ พานารถ - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
คุณนิลวรรณ เชตะชา
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
ภ.ญ.ณัฐนันท์ บาระมี
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

1,2

- นักวิชาการ
- เจ้าหน้าที่ตรวจวินิจฉัย
- โรงพยบาลในพื้นที่สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค

1,2,
5

- เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดใน
พื้นที่เสี่ยง

2

265

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

14 ระบบการป้องกันและควบคุม
วัณโรค ของ สคร.10 (การ
ค้นหา การรักษา การให้
คําปรึกษาเรื่องยาแก่ผู้ป่วยTB
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การ
อบรม/พัฒนาจนท. TB การ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล)
15 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB
16 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
กับเจ้าของประกอบการและ
พนักงานบริการเพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์(เทคนิคการเข้าถึง
สถานบริการทางเพศ)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- ผอก.สํานักวัณโรค/ผู้แทน - สํานักวัณโรค
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณพัฒนา โพธิ์แก้ว
- คุณอนงค์พร ประพันธ์
โรคที่ 10 เชียงใหม่
วงศ์
- อ.สุนิสา

1,2

- คุณพรศิทรา อรุณ
กาญจนา
- คุณนิลวรรณ เซตะชา
- ทีมงาน/เจ้าของสถาน
ประกอบการ/พนักงาน
บริการ

1,2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สคร.10/สถาน
ประกอบการทางเพศ

1,2
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

17 การตรวจวินิจฉัยโรค SIIs
MDR-TB

18 ทักษะการสอบสวนโรคเริ้อน/
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/การให้
คําปรึกษาแก่ผู้ปว่ ยและ
ครอบครัว
19 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มช.
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- นพ.กฤษดา มโหฐาน
- กรมควบคุมโรค
- คุณขนิษฐา พานทองรักษ์ - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักระบาดวิทยา

2,4

- นักวิชาการสาธารณสุขใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

2,4

- นักวิชาการสาธารณสุขใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

- นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิ
บุญชัย
- นพ.เกรียงศักดิ์ จิตรวัชร
นันท์
- นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง

- คุณอํานวย ทิพศรีราช
- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช

20 การสอบสวนทางระบาดวิทยา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณสมาน
- คุณอํานวย ทิพศรีราช
- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช
- คุณสมาน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

21 การประยุกต์ใช้สถิติทางระบาด - คุณอํานวย ทิพศรีราช
วิทยา
- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช
22 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Epi
Info)

- คุณสมาน
- คุณอํานวย ทิพศรีราช
- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช

23 การประเมินมาตรฐานระบาด
วิทยา

- คุณสมาน
- คุณอํานวย ทิพศรีราช

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักระบาดวิทยา
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2,4

- นักวิชาการสาธารณสุขใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

2,4

- นักวิชาการสาธารณสุขใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

2,4

- นักวิชาการสาธารณสุขใน
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค

- คุณภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

24 การใช้เครื่องมือด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ อาชีวสุขศาสตร์ (ตา/
หู/ปาก)

25 การใช้งานระบบประชุม
ทางไกล (web / VDO)

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- คุณชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- คุณวราพันธุ์ พรวิเศษศิริ - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
กุล
- สํานักโรคจากการประกอบ
- คุณโกวิทย์ บํารุงพงศ์
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
- คุณอารีย์พัศน์ พรหมรักษ์ - สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
- คุณอนันต์ ไชยวงค์
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสุชิน บุญเมือง
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

1,2,5

-

1-6

- เจ้าหน้าที่ไอที

269

นักวิชาการ
เจ้าพนักงานกลุ่มภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มระบาด
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณมนตรี เกษมสุข
26 การบริหารจัดการเครือข่าย
(การประสานงาน/การบังคับใช้
- คุณนพพร ศรีผัด
กฏหมาย/การให้คําปรึกษา
เชิงระบบงาน NCD/Ale เรื้อน
Aids/TB /การ Emporment - คุณอนงค์พร ประพันธ์
วงศ์
เครือข่าย)
- คุณพัฒนา โพธิ์แก้ว
- คุณอังคณา ธีรสวัสดิ์
- คุณศิริฉัตร โปฏก
27 เทคนิคการตรวจเชื้อ (Smear)
โรคเรื้อน
28 เทคนิคการทํา WEB PAGE

- คุณขนิษฐา พานทอง
รักษ์/ทีมงาน
- คุณวิสุทธิ์ ใจจักรคํา
- คุณอนันต์ ไชยวงค์
- คุณสุชิน บุญเมือง

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

1,2,5

1,2
2,3,6

270

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- นักวิชาการสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที 10 เชียงใหม่
- เจ้ าพนักงานทีรับงานโรคที
เกียวข้ อง

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

29 การบริหารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
30 ทักษะการประเมินผล

31 ทักษะการเลี้ยงและเพาะพันธ์
ยุงในห้องปฏิบัติการ
32 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
มาลาเรีย โดยใช้กล้องจุลทัศน์

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณอนันต์ ไชยวงค์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- คุณสุชิน บุญเมือง
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณอนงค์ศิลป์ ด่าน
โรคที่ 10 เชียงใหม่
ไพบูลย์
- คุณปภัสสร สุวรรณบงกช - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- คุณสมคิด นาคกลิ่นกูล. - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด - สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสมคิด สุมลมาตร
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- ดร.อังคณา แซ่เจ็ง
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณสุภา มาละวรรณา
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
- คุณชัยรัตน์ มูลละ
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

5

2

2

271

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากรในสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทุกกลุ่มงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

33 แนวทางการจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

34 เทคนิคการเขียนผลงาน
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
35 เทคนิคการทํา PMQA มา
ประยุกต์ ในงานประจํา
-

ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
ดร.นารถลดา ขันธิกุล
ดร.อังคณา แซ่เจ็ง
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
ดร.นารถลดา ขันธิกุล
ดร.อังคณา แซ่เจ็ง
คุณสมศักดิ์ นาคกลิ่นกุล
คุณสิโนมล วะนะจเริน

36 เทคนิการประยุกต์ใช้ ใช้ข้อมูล
ด้านระบาดวิทยา ในการ
ป้องกันของกรมควบคุมโรค

- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช

37 เทคนิคการสอบสวนโรค

- คุณสิริหญิง ทิพศรีราช

- คุณอํานวย ทิพศรีราช

- คุณอํานวย ทิพศรีราช

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

2

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

6

2,5

4

272

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากรในสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทุกกลุ่มงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

38 เทคนิคในการเป็นวิยากรใน
การเตรียมความพร้อม (PHER)
และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขความเสี่ยง
โรค
39 การประเมินความเสี่ยงโรคและ
ภัยสภาพพื้นที่
40 การบริหารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กร

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณเปรมมิกา ปลา
สุวรรณ์
- คุณรัชนีกร คําหล้า
- คุณอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

4

- คุณเปรมมิกา ปลา
สุวรรณ์
- คุณรัชนีกร คําหล้า
- คุณอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร
- คุณอนันต์ ไชยวงค์

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

6

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

6

- คุณสุชิน บุญเมือง
41 ทักษะการประเมินผล

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

- คุณอนงค์ศิลป์
- คุณปภัสร
- คุณสมคิด นาค.

5
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- บุคลากรในสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทุกกลุ่มงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

42 ทักษะการเลี้ยงและเพาะพันธ์
ยุงในห้องปฏิบัติการ

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณวรรณภา
- คุณสมคิด (ติ่ง)

43 เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
มาลาเรีย โดยใช้กล้องจุลทัศน์

- ดร.อังคณา
- คุณสุภา
- คุณชัยรัตน์

44 แนวทางการจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุน

- คุณวรรณภา
- คุณนารถลดา
- คุณอังคณา

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

2

2

2
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

45 เทคนิคการเขียนผลงาน
- คุณวรรณภา
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร
- คุณนารถลดา
- คุณอังคณา
46 เทคนิคการทํา PMQA มา
ประยุกต์ ในงานประจํา

- คุณสมศักดิ์
- คุณสิโนมล
- คุณสิริหญิง

47 เทคนิการประยุกต์ใช้ ใช้ข้อมูล
ด้านระบาดวิทยา ในการ
ป้องกันของกรมควบคุมโรค

- คุณอํานวย

48 เทคนิคการสอบสวนโรค

- คุณสิริหญิง
- คุณอํานวย

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

6

2,5

4
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- บุคลากรในสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคทุกกลุ่มงาน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

14 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณเปรมมิกา
49 เทคนิคในการเป็นวิยากรใน
การเตรียมความพร้อม (PHER)
- คุณรัชนีกร
และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขความเสี่ยง
- คุณอดุลศักดิ์
โรค
50 การประเมินความเสี่ยงโรคและ - คุณเปรมมิกา
ภัยสภาพพื้นที่
- คุณรัชนีกร
- คุณอดุลศักดิ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 10 เชียงใหม่

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

4

6
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รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. ระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค ของ สคร.10
2. การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาจนท. TB การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
3. เทคนิคการตรวจเชื้อ (Smear) โรคเรื้อน
4. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าของสถานประกอบการและพนักงานบริการเพื่อ
เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(เทคนิคการเข้าถึงสถานบริการทางเพศ)
5. เทคนิคการพ่นสารเคมี การดูแลเครื่องพ่น/การประเมินเครื่องพ่น
6. การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนํามาเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน
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สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

1
2
3

4
5

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

การบริหารจัดการในนิคมโรคเรื้อน

- คุณประจวบ กลิ่นหอมยืน - นิคมพุดหง สังกัดกลุ่ม
ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
สคร.11 นศ.
การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ
- คุณผ่านชัย คงทรัพย์
- ข้าราชการบํานาญ
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
- สํานักโรคติดต่อทั่วไป
ทักษะการสอบสวนโรค โรคอุบัติใหม่/ - คุณกรรณิกา สุวรรณา
- กลุ่มระบาดวิทยาและข่าว
อุบัติซ้ํา
กรอง สคร.11 นศ.
- คุณสมานศรี คําสมาน
- กลุ่มระบาดวิทยาและข่าว
กรอง สคร.11 นศ.
การบริหารเครือข่ายองค์กรพัฒนา
- คุณสุภาวรรณ แพรกทอง - กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.
เอกชนด้านเอดส์
11 นศ.
บทบาทการป้องกันโรคเอดส์ของ
- คุณสุภาวรรณ แพรกทอง - กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุข
11 นศ.
ประจําหมู่บ้านดีเด่นระดับ
ภาค

6

- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข

2

-

4

1
1
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ผู้เรียนรู้

นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัด

- นักวิชาการด้านงานเอดส์
- สาธารณสุขจังหวัด
- นักวิชาการด้านงาน
ควบคุมโรค
- สาธารณสุขอําเภอ
- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

6

การจัดกระบวนการเรียนรู้การ
ปรับเปลี่ยนทัศนะเรื่องเพศ

7

เทคนิคการเข้าถึงถุงยางอนามัยใน
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ชุมชน กลุ่มเยาวชน กลุ่ม MSM
ส่งเสริมสุขภาพตําบลใน
พนักงานบริการ
พืน้ ที่ GF
เทคนิคการค้นหา การเข้าถึงการรักษา - แกนนําผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วย HIV/AIDs
การดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ในคลินิกเด็ก - พญ.สมศรี คชเวช

8
9

- ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ระดับจังหวัด

10 เทคนิคการสื่อสารความเสี่ยงและการ - คุณอมรเทพ เยาวยอด
ประชาสัมพันธ์
11 เทคนิค และทักษะการถอดบทเรียน
และสรุปบทเรียน

- คุณถวิล หนูวงศ์

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

- องค์กรแพธ (PATH)

1

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล

1

- กลุ่มผู้ติดเชื้อ

1

- โรงพยาบาลมหาราช จ.
นครศรีธรรมราช

1

- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สคร.11
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล

3
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6

ผู้เรียนรู้

- นักวิชาการ
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
- นักวิชาการ
- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
- เจ้าหน้าที่คลินิกโรคเอดส์
- โรงพยาบาลชุมชน
- แพทย์โรงพยาบาลชุมชน
- พยาบาลโรงพยาบาล
ชุมชน
- นักวิชาการ สคร.11 นศ.
ทุกคน
- นักวิชาการ
- เจ้าพนักงานสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ผู้เรียนรู้

12 เทคนิค และทักษะการวางแผนปฏิบัติ - คุณถวิล หนูวงศ์
ราชการประจําปี ให้บรรลุเป้าหมาย

- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล

6

13 เทคนิค และทักษะการประเมิน
โครงการ

- คุณสุรชาติ โกยดุล
- คุณพรทิพย์ ใจเพชร
- คุณถวิล หนูวงศ์

6

14 เทคนิค และทักษะการดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

- คุณประจักษ์ ชูแก้ว
- คุณสุทธิ ทองขาว
- คุณอมรเทพ เยาวยอด
- คุณปฐม การัยภูมิ

- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มระบาดวิทยาและข่าว
กรอง
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

- นักวิชาการ
- เจ้าพนักงานสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรค
- บุคลากร สคร.11

6

- บุคลากร สคร.11
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

15 การบริหารจัดการควบคุมภายใน

- สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
- กองคลัง
- คุณฉายา อินทรักษ์
16 เทคนิคการใช้เครื่องมือบริหารจัดการ - คุณถวิล หนูวงศ์
ภาครัฐ (PMQA)
- คุณนพรัตน์ บัวแสง

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

- บุคลากร สคร.11

6

- บุคลากร สคร.11

- คุณฉายา อินทรักษ์
- คุณกาญจนา พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์
- คุณเพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - กลุ่มพัฒนาองค์กร

6

- บุคลากร สคร.11

- กลุ่มพัฒนาองค์กร
18 เทคนิคการประเมินสมรรถนะบุคลากร - คุณฉายา อินทรักษ์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
รายบุคคล
- คุณกาญจนา พิพัฒน์ศรี
สวัสดิ์
- คุณเพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - กลุม่ พัฒนาองค์กร

6

- บุคลากร สคร.11

19 เทคนิคการจัดการความรู้ในหน่วยงาน - สํานักจัดการความรู้

6

- บุคลากร สคร.11

6

- บุคลากร สคร.11

17 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

20 กระบวนการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

- สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
- กรมควบคุมโรค
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้เรียนรู้

- กรมควบคุมโรค

- คุณฉายา อินทรักษ์
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- คุณเพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - กลุ่มพัฒนาองค์กร

281

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

21 กระบวนการติดตามประเมินผลคํา
- คุณฉายา อินทรักษ์
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
รับรองการปฏิบัติราชการของ
- คุณเพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ - กลุ่มพัฒนาองค์กร
หน่วยงาน
22 เทคนิคการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - กองการเจ้าหน้าที่
- กรมควบคุมโรค
23 เทคนิค และทักษะการบริหารจัดการ - คุณเกษรา ญาณเวทย์สกุล
เครือข่าย
- คุณเพลินพิศ ทัศนิยม
- คุณสุนันทา รอดสม
- คุณอมรเทพ เยาวยอด
- คุณอรอนงค์ เอี่ยมขํา
- คุณผ่องศรี สืบท้วม
24 การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D)
- ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุม
โรค
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
25 การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะ - สํานักโรคติดต่อทั่วไป
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
26 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

- คุณพรทิพย์
- กองแผนงาน

6

- บุคลากร สคร.11

6

- บุคลากร สคร.11

1

- นักวิชาการ
- เจ้าพนักงาน
- สํานักงานป้องกันควบคุม
โรค

2

- บุคลากร สคร.11

4

- บุคลากร สคร.11

6,2

- บุคลากร สคร.11

- กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

- กรมควบคุมโรค
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กรมควบคุมโรค

ผู้เรียนรู้
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่

21 สิงหาคม 2556
รูปแบบการเรียนรู้

ที่

หัวข้อความรู้

27 ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

- สํานักระบาดวิทยา
- ICT
- กรมควบคุมโรค
28 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ - ดร.สุรชาติ
เพื่อเผยแพร่
- โกยดุลย์
29 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
- ดร.สุรชาติ
- โกยดุลย์

หน่วยงาน/ กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดี
ต่อการทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- กรมควบคุมโรค

6

- บุคลากร สคร.11

- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล
- กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล

2

- บุคลากร สคร.11

6

- บุคลากร สคร.11
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1. การบริหารจัดการในนิคมโรคเรื้อน
2. การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ
3. ทักษะการสอบสวนโรค โรคอุบัติใหม่/อุบัติซา้ํ
4. การบริหารเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
5. เทคนิค และทักษะการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
6. เทคนิคการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
7. เทคนิค และทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย
8. การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D)
9. การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
10. ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล

284

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
1.หัวข้อความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

1

เทคนิคการเขียนโครงการ

2

เทคนิคการนิเทศงาน

3

เทคนิคการสอบสวนโรค

4

เทคนิคการทํางานกับ
เครือข่าย

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณปัจฉิมา บัวยอม
คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข
นพ.สุวิช ธรรมปาโล
คุณปัจฉิมา บัวยอม
นพ.นพดล ไพบูลย์สิน
คุณบงกช เชี่ยวชาญยนต์
คุณสวรรยา จันทูตานนท์
นพ.สุวิช ธรรมปาโล
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
คุณลัดดาวัลย์ สุขุม
คุณนลินี ช่วยดํารง
คุณฟาอีซ๊ะ โตะโยะ
คุณปัจฉิมา บัวยอม
คุณกรรณิการ์ จิต
บรรเจิดกุล
- คุณนิ่มอนงค์ ไทยเจริญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
สคร.
สคร.
สคร.
สคร.
กลุ่มระบาด
กลุ่มระบาด
กลุ่มระบาด
กลุ่มระบาด
กลุ่มระบาด
กลุ่มระบาด
สคร.
สคร.
สคร.

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

6

ผู้เรียนรู้

5

- นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ผู้นิเทศงาน นวก.สธ.

4

- นวก.สธ.

1

- นวก.สธ.
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

5

วิธีการบูรณาการ

6

การเขียน/นําเสนองาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
เทคนิคการเขียนสปอตวิทยุ

- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
- นพ.สุวชิ ธรรมปาโล

เทคนิคการเขียนแผน
ประคองกิจการเพื่อตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
การมอบหมายงานที่มี
คุณภาพ

- นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ
วัฒน์
- สถาบันทริส
- ดร.ธนาวิชญ์ จินดา
ประดิษฐ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

4,6

- บุคลากรทุกคน

2

- นวก.สธ. นักวิจัย

3

- นวก.สธ.

- กรมควบคุมโรค

4

- นวก.สธ.

- บริษัทแอทไวส คอน
ซัลติ้งค์ จํากัด

6

- หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน

10 เทคนิคการเจรจาต่อรอง

6

- หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน

11 เทคนิคการบริหารความ
ขัดแย้ง
12 การจัดการวัคซีนฮัจย์

6

- หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน

4

- บุคลากรกลุ่ม PHER

7
8
9

- คุณธัญวรัตน์ อุนทรี
จันทร์
- คุณอรุณ มะหนิ

- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- ผอ.สคร.12

- กลุ่ม PHER
- งานด่าน,เภสัช RX
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

13 ระบบงานสารบรรณ
14 การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ
15 การจัดทําแผนประคอง
กิจการ
16 ความรู้เรื่องกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR
2005)
17 ทักษะภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ มลายู จีน)
18 ความรู้เรื่อง PMQA

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

คุณบุญมา ทองจืด
คุณอุไร แจ่มจันทร์
คุณกันกนิษฐ์ เอียดเมือง
คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข
คุณมาดีนา น้อยทับทิม

- สํานักโรคติดต่อ
-

คุณบงกช เชี่ยวชาญยนต์
คุณอรุณ มะหนิ
คุณสันติ รักทรัพย์
นพ.วิชาญ ปาวัน
ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
คุณสวรรยา จันทูตานนท์
สถาบันภาษา
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
นายวิรัช ประวันเตา
นายไพโรจน์ พรหมพันธ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

-

งานธุรการ
งานธุรการ
งานธุรการ
กลุ่มแผน
กลุ่มแผน

6

- บุคลากรบรรจุใหม่ ธุรการ กลุ่ม
งาน และผู้ปฏิบัติงาน

6

- ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ

-

กลุ่ม PHER
ทุกกลุ่ม
กลุ่ม PHER
สํานักโรคติดต่อ

4

- บุคลากรทุกคน

-

สคร. 12
สคร. 12
สคร. 12
สถาบันภาษา
สคร. 12
สคร.9
กพร.

1,4

- บุคลากรกลุ่ม PHERและเจ้าหน้าที่
ด่านควบคุมโรค

1,6

- บุคลากรสคร.12

6

- บุคลากรสคร.12

287

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

19 การบริหารจัดการเวชภัณฑ์
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
20 การค้นหา คัดกรอง รักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณธัญวรัตน์ อุนทรี
จันทร์
- นพ.กฤษฎา มโหทาน
- นพ.สุรศักดิ์ สัมปัตตะว
นิช
- นพ.ธีระ รามสูต
- คุณวิรัช วงศ์ หิรัญรัชต์

21 องค์ความรู้ด้านกีฎาวิทยา
ริ้นฝอยทราย ยุง
22 การใช้เครื่องพ่นสารเคมี
- คุณโอภาส แก้วนะ
ควบคุมโรคติดต่อนําแมลง
23 เทคนิควิธีการวิจัยและ R2R - ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล
- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
- คุณขนิษฐา เกิดศรี
- คุณนันทพร กลิ่นจันทร์
- คุณพัชนี นัครา
- คุณสมฤดี โสมเกษตริ
นทร์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- งาน RX

4

- กรมควบคุมโรค
- กรมควบคุมโรค

2

- บุคลากร ศตม.ผู้รับผิดชอบงาน
คลังเวชภัณฑ์
- บุคลากรสคร.12

2

- นักกีฏวิทยา

- กรมควบคุมโรค
- ศูนย์อ้างอิงพาหะนําโรค
สคร.12
- ศตม. 12.2
- สคร. 12

1,2,
3
1,2,
6
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- บุคลากรศตม. อปท.
- บุคลากรสคร.12

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

24 องค์ความรู้ TB
25 ทักษะการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ลงสู่บุคคล
26 การใช้ระบบ Estimates

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

-

นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
คุณอวยพร เพชรบริสุทธิ์
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
คุณสุระเดช จองวรรณศิริ
คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

-

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
สคร. 12
TRIS
แผนงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

2

- บุคลากรสคร.12

6

- บุคลากรสคร.12

6

- บุคลากรสคร.12

27 การจัดทํารายงานการจัดหา - คุณบูชิตา นันพิไชย
computer มูลค่าต่ํากว่า 5 - คุณกิติศักดิ์ เต็มตระกูล
ล้าน
28 หลักการนิเทศงานติดตาม - คุณปัจฉิมา บัวยอม
- จิรวัฒน์ ศานติสขุ
29 หลักการและระเบียบงาน
- คุณสุนันท์ วันอ้น
พัสดุ
- คุณบูชิตา นันพิไชย
30 วิธีการปรับแผนงาน
- คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข
โครงการ
- กองแผนงาน
31 วิธีบริหารความขัดแย้ง
- วิทยากรภายนอก

- งานพัสดุ
- IT

6

- บุคลากรสคร.12 บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ

-

สคร. 12
สคร. 12
สคร. 12
สคร. 12
สคร. 12
สคร. 12
องค์กรภายนอก

5

- ผู้นิเทศ สคร.12

6

6

- ผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการ
- ผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการ
- ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม

32 เทคนิคและทักษะการโน้ม
น้าวจิตใจ

- องค์กรภายนอก

6

- หัวหน้างาน/ กลุ่ม

- วิทยากรภายนอก

6

289

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

33 การบริหารจัดการโครงการ
34 ทักษะการจัดทําและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดคํารับรอง
ของหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคล
35 ทักษะการเปิด ปิดระบบ
VDO Confernce และ
ระบบเครื่องเสียงในห้อง
ประชุม
36 เทคนิคการจัดทําแผน
ประคองกิจการ
37 ทักษะการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ
38 ประสบการณ์การถอด
บทเรียน

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณอัจฉรา จุลละ
พราหมณ์
- คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข
- คุณฝนทิพย์ พริกชู

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

- สคร. 12
- สคร. 12

6

- ผู้รับผิดชอบแผนงาน
โครงการ

- กลุ่มแผนงาน

6

- ทุกคน

- คุณแพวพันธ์ แก้วบริสุทธ์ - กลุ่มพัฒนาองค์กร

6

- บุคลากรกลุ่ม IT

- คุณกิจโสภณ

- กรมควบคุมโรค

4

- ทุกคน

- คุณฟาอีซ๊ะ โตะโยะ

- กลุ่มพัฒนาวิชาการ

4

- ทุกคน

- คุณปัจฉิมา บัวยอม

- สคร. 12 สงขลา

6

- ทุกคน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

39 เทคนิคการจับหนู ล้างหมัด
ผ่าและเก็บตัวอย่างเชื้อใน
หนู
40 เทคนิคการให้บริการตรวจ
รักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ใน
กลุ่มพนักงานบริการ
41 เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มผู้
ให้บริการทางเพศ
42 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
เรื่องการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แก่ผู้ศึกษาดูงาน
43 เทคนิคการลงปฏิบัติงาน
สํารวจค้นหาผู้ปว่ ยโรค
เท้าช้างในจังหวัดนราธิวาส
44 เทคนิคการเจาะเลือดแมว
เพื่อสํารวจโรคเท้าช้างใน
จังหวัดนราธิวาส

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

รูปแบบการเรียนรู้
ผู้เรียนรู้

- คุณสมโชค อินทกุล

- กลุ่มโต้ตอบ

1

- จนท.ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ
zoonosis

- คุณสมสกุล ภูมิบ่อพลับ

- กามโรคฯ

2

- จนท.หน่วยกามโรคฯ

- คุณมนัส แสงจันทร์

- กามโรคฯ

2

- จนท.หน่วยกามโรคฯ

- คุณสมสกุล ภูมิบ่อพลับ

- กามโรคฯ

2

- จนท.หน่วยกามโรคฯ

- คุณสุมาศ ลอยเมฆ

- ศูนย์พิกุลทอง

2

- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิกุลทองฯ

- คุณสุมาศ ลอยเมฆ

- ศูนย์พิกุลทอง

2

- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิกุลทองฯ
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้
ผู้เรียนรู้

45 เทคนิคการเก็บตัวอย่าง
ลูกน้ํายุงเสือในจังหวัด
นราธิวาส
46 เทคนิคการตรวจวิเคราะห์
เชื้อ HIV
47 เทคนิคการเขียนสรุป
สถานการณ์โรค
48 เทคนิคการเขียนรายงาน
สอบสวนโรค
49 เทคนิคการตรวจสอบข่าว
การระบาดของโรคและภัย
สุขภาพ
50 เทคนิคการพยากรณ์โรค

- คุณสุมาศ ลอยเมฆ

- ศูนย์พิกุลทอง

2

- เจ้าหน้าที่ศูนย์พิกุลทองฯ

- คุณโฉมศรี วิเศษสินธุ์

- ศูนย์อ้างอิง

2

- จนท.ห้องปฏิบัติการฯ

- คุณสวรรยา จันทุตานนท์ - ระบาดวิทยา

1

- ทุกคน

- คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิร - สคร.2 สระบุรี
กุล
- คุณสวรรยา จันทูตานนท์ - ระบาดวิทยา

1

- ทุกคน

1

- ทุกคน

- คุณศุภราภรณ์ พันธ์เถระ

- ระบาดวิทยา

5

- ทุกคน

51 เทคนิคการวิเคราะห์และ
จัดทําแผนงานโครงการ
52 เทคนิคการวิเคราะห์แผน
บริหารความเสี่ยง

- คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข

- แผนงานฯ

6

- ทุกคน

- คุณจิรวัฒน์ ศานติสุข

- แผนงานฯ

6

- ทุกคน
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อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
บุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้หน่วยงาน

วันที่

8 สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อความรู้

53 ทักษะการติดตาม
ประเมินผล

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- คุณฝนทิพย์ พริกชู

หน่วยงาน/กลุ่มงาน

- แผนงานฯ

รูปแบบการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ให้การสนับสนุน
ส่งผลดีต่อ
การทํางาน
ต้องจัดการ
เร่งด่วน
หน่วยงานอื่นๆ
ต้องการใช้

เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

5
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ผู้เรียนรู้

- ทุกคน

อ่าน

ฟัง

ดู

ทํา

2. หัวข้อความรู้เร่งด่วน
1.
2.
3.
4.
5.

การใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
เทคนิคการจับ หนู สางหมัด ผ่าและเก็บตัวอย่างเชื้อในหนู(การเฝ้าระวังกาฬโรคในหนู)
เทคนิคการเจาะเลือดแมว เพื่อสํารวจโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาส
การจัดการวัคซีนฮัจญ์
เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริการทางเพศ
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