ั
สมมนาเช
งิ ปฏิบ ัติการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ “เรือ
่ งเล่าเร้าพล ัง”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

SPRINGBOARD SUCCESS STORYTELLING

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที ม งานจั ด การความรู้ และผู้ บ ริ ห ารจั ด การความรู้ นายแพทย์ พิ เ ชฐ บั ญ ญั ติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ จัดกิจกรรมการเล่ าเรื่ องเร้ าพลัง โดยการ
สัมมนาครั ง้ นีเ้ ป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่ างบุคลากรระหว่ างหน่ วยงาน
ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้ มีโอกาสได้ ฝึกฝนและแสดงศั กยภาพในการ
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ของตัวเองให้ ผ้ ูอ่ นื ได้ รับฟั ง เพื่อให้ ผ้ ูฟังเกิดความเข้ าใจและ
เกิดเป็ นแรงบันดาลใจให้ นาองค์ ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในทางปฏิบัติหรื อต่ อยอด
ให้ เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ ของตัวผู้ฟังและของหน่ วยงานต่ อไป

กิจ กรรมประกอบด้ วย การเล่ า เรื่ องจากความสาเร็ จ (Honorable success
storytelling) ของ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บรางวั ลนั กวิ ท ยาศาสตร์ การแ พทย์ ดี เ ด่ น
นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชนดีเด่ น และองค์ กรดีเด่ น ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ชุมชน พิจารณาโดย มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

เรื่องเล่ าจากความสาเร็จ จานวน 4 เรื่อง


เรือ
่ งเล่าเร้าพล ัง ครงที
ั้ ่ 1
ณ บ้านอ ัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
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ตัวแทนหน่ วยงานส่ วนกลางและส่ วนภู มิภ าค ในสายงาน
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ง า น ภ า ร กิ จ ห ลั ก ที่ น า เ ส น อ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตร จากนายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ผลการประกวดเรื่ องเล่ าเร้ าพลัง ด้ านงานสนับสนุน
ชนะเลิศ นางสาวนงนุช พริง้ เพราะ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ท่ ี 10 อุบลราชธานี
ชื่อเรื่ อง สไตล์ งาน 3 สาว Ho Ren So
รองชนะเลิศ นางสาวรุ่ งตะวัน โท๊ ะศรี และนายณัฐพงศ์ พิทกั ษ์
ชื่อเรื่ อง เสียงสะท้ อนจาก... ความสาเร็จเล็กๆ
รองชนะเลิศ นางยุภาภรณ์ บุตรยุทธ
ชื่อเรื่ อง จากร้ อยสู่ล้าน การจัดการหนีก้ ารค้ า

ทีมงานจ ัดการความรู ้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ดีเด่ น
นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์ และ นางกนกพร อธิสุข
นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชนดีเด่ น
นายสัญชัย ฉิมพาลี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี ต. หนองบอน อ. บ่ อไร่ จ. ตราด
ผู้แทนองค์ กรดีเด่ น ด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ต. คอกกระบือ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ร้ า พ ล ั ง (Springboard success
storytelling) นาเสนอ จานวน 23 เรือ
่ ง
ผลการประกวดเรื่ องเล่ าเร้ าพลัง ด้ านงานภารกิจหลัก
ชนะเลิศ นายกรพงศ์ ภิญโญสุขี นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชานาญการ
สถาบันชีววัตถุ ชื่อเรื่ อง สืบจากขวด
รองชนะเลิศ นายอภิชนันท์ คงธนะ
ชื่อเรื่ อง การพัฒนางานด้ วยแรงบันดาลใจ
รองชนะเลิศ นางสาวปิ ยะนุช ฤทธิธรรม
ชื่อเรื่ อง พลังหิ่งห้ อยสู่แสงเอกซเรย์
รองชนะเลิศ นางสาวรั ชนีกร บุญธรรม
ชื่อเรื่ อง ถ้ าไม่ ลอง "ก้ าว" จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ าเรา "วิ่ง" ได้
รองชนะเลิศ นางสาววชิราภรณ์ พุ่มเกตุ
ชื่อเรื่ อง กว่ าจะมาเป็ นชุดทดสอบสารปรอทในวันนี ้

