
 
 
 
 

  
 

ก ำหนดกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสมรรถนะผู้น ำขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสังคมสุขภำวะ 
ของภำคีเครือข่ำยภำคเหนือ 

 “หลักสตูรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยตำมสมรรถนะ ๕+๒” รุ่นที่ 2 
ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ ์ 
จัดโดย ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  

วันศุกร์ ท่ี 7 เดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๑) 
เวลำ กิจกรรม 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการอบรมพร้อมถ่ายรูปท าเนียบรุ่นที่ 2 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. แนะน ำหลักสูตรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยตำมสมรรถนะ ๕+๒ และข้อคิดแนวทำง 

กำรขับเคลื่อนงำนเพื่อสร้ำงสังคมสุขภำวะ 
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) 

09.20 – 09.30 น. กล่ำวตอนรับ และให้แนวคิดกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำขับเคลื่อนงำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ของภำคีเครือข่ำยภำคเหนือ 
โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๐๙.3๐ - ๐๙.๔๐ น. รูปแบบกิจกรรมและแนวทำงประยุกต์ใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะ 
เพื่อกำรขับเคลื่อนสังคมสุขภำวะ 
โดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการและพันธกิจสัมพันธ์ 

๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๕ น. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแนะน ำตัว เพื่อท ำควำมรู้จัก 
10.๑๕ - ๑0.3๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑0.3๐ - ๑๒.๐๐ น. ปัจจัยก ำหนดสุขภำพและระบบสุขภำพ 

โดย ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร ์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. แนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ และแบบกำรท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะของสสส. 

โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ และอาจารย์ ดร.ดวงกมล ภูนวล 
๑๔.๓๐ - ๑4.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑4.45 - ๑๖.๓๐ น. ผู้น ำและกำรบริหำรงำนด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพ 

โดย ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี, ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ และอ.มณชุดา สุพรจักร์ 
 

 
  

ครั้งที่ 1  (๓ วัน) 



 
 

วันเสำร์ ท่ี 8 เดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๒) 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 - 10.15 น. น ำเสนอกิจกรรมกลุ่ม ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ผู้น าและการบริหารงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนพื้นที่ต้นแบบกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำวะชุมชน 

กรณีศึกษำ : บ้ำนพงสะตือ ต ำบลบ้ำนแก่ง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดย อ.เผด็จการ กันแจ่ม  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.๓๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนพื้นที่ต้นแบบกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำวะชุมชน 

กรณีศึกษำ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคอรุม อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดย อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑4.๔๕ - ๑๕.๑๕ น. สรุปผลกรณีศึกษำพื้นที่ต้นแบบกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำวะชุมชน 

โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ และคณะ   
๑5.1๕ - ๑๖.๓๐ น. กำรสร้ำงและกำรบริหำรเครือข่ำยในกำรสร้ำงเสริสุขภำวะ 

โดย อ.เผด็จการ กันแจ่ม และอ.ดร.สุนีย์  กันแจ่ม 
 

 

วันอำทิตย์ ท่ี 9 เดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๓) 
เวลำ กิจกรรม 

08.30 - 08.45 น. ทบทวนกิจกรรมกำรอบรม 
โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ 

๐8.45 - ๑๐.๑๕ น. รู้ตัวตนบนหลักกำรสื่อสำรงำนสุขภำวะ  
โดย ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์, อ.ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา  
และอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำวะ 

โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ และผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจค าวัง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐o น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 14.๐๐ น. สรุปกำรอบรม ชี้แจง เพื่อเตรียมกำรอบรมครั้งต่อไป 

โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ 
14.00 น. ปิดประชุม 

 

** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


