
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย/ สถานที่ งบประมาณ ประโยชน์
 ต.ค. 59  พ.ย. 59  ธ.ค. 59  ม.ค. 60  ก.พ. 60  มี.ค. 60  เม.ย. 60  พ.ค. 60  มิ.ย. 60  ก.ค. 60  ส.ค. 60  ก.ย. 60 จํานวน ฝึกอบรม ที่ใช้ (บาท) ที่คาดว่าจะได้รับ

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิง คณะกรรมการ ข้าราชการ ลูกจ้างฯ  สํานักเทคโน 66,030  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนําความรู้ สํานักฯดําเนิน
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" บริหารทรัพยากร พนักงานราชการฯ โลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดฝึกอบรม

บุคคลสํานักฯ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในการทํางานและในชีวิตประจําวันได้ ได้เรียน
ทุกคน จํานวน 80 คน รู้วิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย

รวมถึงวิธีการอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการลด
ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน ในสถาน
ประกอบการ

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทําแผน คณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม  ณ แลนด์บีช 103,940  - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ ความ สํานักฯดําเนิน
การพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารทรัพยากร ห้วหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รีสอร์ท เข้าใจ ไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนารายบุคคล การจัดฝึกอบรม
ในการปฏิบัติงาน" บุคคลสํานักฯ จํานวน 40 คน อ.ปากช่อง ให้กับผู้ใต้บังคับัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จ.นครราชสีมา ในการปฏิบัติงาน

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การสอบเทียบ และ ฝายประกัน ข้าราชการ นักวิชาการ สํานักเทคโนโลยี 30,620  - บุคลากรของสํานักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สํานักฯดําเนิน
การตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ คุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักฯ ชีวภัณฑ์สัตว์ ในวิธีสอบเทียบที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการ การจัดฝึกอบรม
ตามข้อกําหนด GMP จํานวน 40 คน ระบุถึงความไม่แน่นอนในการตรวจวัดตาม

ข้อกําหนดของ GMP
 - บุคลากรของสํานักฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ
ฝ่ายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ (DQ/IQ/OQ/PQ)
 - บุคลากรของสํานักฯ สามารถนําความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้าง คณะกรรมการ ข้าราชการ ลูกจ้างฯ โรงแรม 1,162,880  - เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกรักองค์กร สํานักฯดําเนิน
ความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร บริหารทรัพยากร พนักงานราชการฯ เวียงอินทร์ การสร้างความภักดี ความผูกพันต่อองค์ให้กับ การจัดฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน" บุคคลสํานักฯ ทุกตําแหน่ง รวม จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง

จํานวน 150 คน ต่อการบริหารจัดการ การทํางานเป็นทีม และ
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจําปี 2559

ช่วงเวลาที่ฝึกอบรมหลักสูตร หมายเหตุ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
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แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจําปี 2559

ช่วงเวลาที่ฝึกอบรมหลักสูตร หมายเหตุ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน โรงแรม/รีสอร์ท 114,760  - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นําความรู้ที่ได้ สํานักฯดําเนิน
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ" บริหารทรัพยากร ของสํานักฯ ในจังหวัดนคร ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน การจัดฝึกอบรม

บุคคลสํานักฯ จํานวน 60 คน ราชสีมา รู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาการตัดสินใจจัดการปัญหาในสถานการณ์
ที่คับขัน และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ใหม่ได้

6. โครงการสัมมนาหลักสูตร Validation master ฝายประกัน ข้าราชการ นักวิชาการ สํานักเทคโนโลยี 210,520  - ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
plan (VMP) follows PIC/S GMP คุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักฯ ชีวภัณฑ์สัตว์ จัดเตรียม Validation Master Plan ตาม

จํานวน 40 คน PIC/S GMP
 - บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สามารถจัดเตรียม Validation Master Plan
ได้อย่างถูกต้อง

7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะกรรมการ ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงแรมเขาใหญ่ 102,480  - ฝู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และ
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" บริหารทรัพยากร พนักงาน ทุกคนที่เกี่ยว คีรีธารทิพย์ สามารถนําพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

บุคคลสํานักฯ ข้องทั้งทางตรงและ รีสอร์ท วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ไปใช้ในปฏิบัติงาน
ทางอ้อม อ.ป่ากช่อง ได้ถูกต้อง
จํานวน 60 คน จ.นครราชสีมา  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถ

นําจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และหลักการของ
3RS ไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 - ผุ้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ และ
สามารถนําความรู้เกียวกับมาตรฐานการเลี้ยง
และใช้สัคว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่องานของทางราชการมากยิ่งขึ้น

8. โครงการสัมมนา หลักสูตร ระบบน้ําที่ใช้ในอุตสาหกรรม ฝายประกัน ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน  สํานักเทคโนโล 28,940  - บุคลากรผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจถึง
ยาชีววัตถุ (Biotechnology Pharmaceutical Water คุณภาพ ของสํานักฯ จํานวน 35 คน ยีชีวภัณฑ์สัตว์ แนวทางในการจัดทําระบบน้ําที่ใช้ในอุตสาห-

กรรมยาขีววัตถุตามหลักเกณฑ์ GMP ยาแผน
ปัจจุบันเป็นกฎหมาย และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง นําไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
อันเกิดจากกระบวนการผลิตน้ําไม่ได้มาตรฐาน

1,820,170รวมทั้งสิ้น


