ชมรมศูนย์อนามัยเขต ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
สานักที่ปรึกษา และกองแผนงาน
จัดWorkshop พัฒนานักยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 3
วันที่ 21 -23 พ.ค. 55 ณ โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่
Highlight




ถอดรหัสการทางานยุทธศาสตร์จากเรื่องเล่า ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย นักยุทธศาสตร์กรมอนามัยและทีมวิทยากร
สรุปการเรียนรู้และบทเรียนเรื่อง Stakeholder Management
โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และทีมงาน
แกะรอย Outcome Mapping ผ่านบทเรียนและประสบการณ์การทางาน
โดย ดร.มุกดา สานวนกลาง นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และทีมงาน

กาหนดการประชุมปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์กรมอนามัย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 3
ในวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2555 โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา (น.)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
10.00-11.00  ทีมวิทยากรเดินทางถึง  ทบทวนและเตรี ยมกระบวนการทางาน
เชียงใหม่
14.00-15.30
 ซักซ้ อมสือ่ สารทาความเข้ าใจให้ ตรงกัน
 BAR ทีมงาน ศูนย์
อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
15.30- 16.30  ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน  ประเมินความพร้ อมของการเรี ยนรู้
16.30- 17.00

 ชี้แจงกระบวนการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 3

 สร้ างความเข้ าใจให้ ตรงกันทังที
้ มวิทยากร
ผู้เรี ยนและผู้ดาเนินการ

17.00-18.00

 รับประทานอาหารเย็น

 เติมพลังชีวติ

 เรียนรู้และฝึกปฎิบตั ิ
DHIA
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
เวลา (น.)
กิจกรรม
8.30 – 9.00
 ต้ อนรับทักทาย
18.30-21.30

ห้ องประชุม Amora

 ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการทางาน

วัตถุประสงค์
 สือ่ สารสัมพันธ์ ทีมเหย้ า-ทีมเยือน

9.00 – 9.15

 ประธาน กล่าวเปิ ดงาน
โดย นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่
 เปิดใจผู้บริหาร ( ผอ.
ศอ.3,5,6 และที่ปรึกษา
กรมอนามัย นพ.
สมศกดิ์ ชุณหรัศมิ์ )

9.15 – 9.30

 ระฆังปั ญญา
โดย ทีมวิทยากร

09.30– 10.45

 แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ  เรียนรู้และร่วมกันถอดรหัสการทางาน
ยุทธศาสตร์จากเรื่องเล่า
ทางานยุทธศาสตร์ โดย
นักยุทธศาสตร์กรม
อนามัยและทีมวิทยากร
กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เวลา (น.)

สถานที่
ศูนย์อนามัยที่ 10

สถานที่
ห้ องประชุม
Amora

 เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ สือ่ สารสัมพันธ์
จากใจผู้บริ หารกรมอนามัย

 เพื่อทบทวนความทรงจาและเตรียมตัวก่อน
เข้าวงเรียนรู้

สถานที่

10.45-11.00
11.00–12.00
12.00 -13.00
13.00- 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

17.00 – 18.00

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
--ต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานยุทธศาสตร์ -พัก รับประทานอาหารกลางวัน
--ต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานยุทธศาสตร์ -รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 สรุปการเรียนรู้และ
บทเรียนเรื่อง
Stakeholder
Management โดย
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
และทีมงาน

 สรุปรวบยอดเรื่ อง Stakeholder
Management

 Relax AAR

 เพื่อประเมินการจัดการ การเรี ยนรู้ใน
กิจกรรมที่ทาและปรับวิธีการทางาน
เรี ยนรู้วิถีชีวิตเครื อข่ายล้ านนาบนเรื อหางแมงป่ อง

18.00 – 20.00
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
เวลา (น.)
กิจกรรม
09.00 - 09.30  เติมพลัง
โดยทีมวิยากร
09.30 -12.00  แกะรอย Outcome
Mapping
โดย นักยุทธศาสตร์กรม
อนามัยและดร.มุกดา
สานวนกลาง

วัตถุประสงค์

สถานที่
 เพื่อเตรียมเรียนรู้เรื่อง Outcome Mapping ห้ องประชุม amora
 สกัดความรู้ วิธีทางาน

รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปรวบยอดเรื่ อง Outcome Mapping
 สะท้อนการเรียนรู้
ร่วมกัน เติมเต็ม ต่อยอด
การเรียนรู้เรื่อง
Outcome Mapping
14.00-15.00  HAPPY AAR และเติม
เตรี ยมขับเคลือ่ นงานในพื ้นที่
พลังก่อนจากลาเพื่อพบ
กันใหม่ใน WORKSHOP4
15.00
….ปิ ดการประชุม...เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.....
ทีมวิทยากร นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ดร.มุกดา สานวนกลาง
วิมล โรมา
ศรี วิภา เลี ้ยงพันธุ์สกุล
12.00-13.00
13.00- 14.00

