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ก ำหนดกำร  

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรสร้ำงเสริมสังคมสุขภำวะ และกำรบริหำรโครงกำรสุขภำวะ 
วันที่ 26-28 กันยำยน 2560  

ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

 
วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 

วันที่  26 กันยำยน 2560 
09.00-09.30 ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
• ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

รายละเอียดโครงการ /
หลักสูตร 

คณะท างานหลักสูตร 

09.30 – 11.00 
 

แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนา
สังคมกับการสร้างเสริมสุข
ภาวะ 
(Introduction: Social 
Development and 
Health Promotion) 

• วิวัฒนาการทางการแพทย์ 
การบริการสุขภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ไปสู่
การพัฒนาแนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาวะ  

• Social mega trend 
• สสส บทบาทขององค์กรที่

เกี่ยวข้องกับระบบสร้างเสริม
สุขภาวะ ความสอดคล้องของ
ทิศทางและยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนผลลัพธ์ในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

• บทบาทของ สสส.ที่ผ่านมา 
พัฒนาการ แนวคิด และ 
ยุทธศาสตร์ส าคัญ ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อระบบ
สุขภาพ 

ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา 
ผู้อ านวยการส านักภาคีสัมพันธ์   
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

11.00-12.00 น 
 

การผลักดันและการจัดการ
ชุมชน (Community 
Organizing & Mobilizing) 
 

• หลักการและแนวคิดของการ
ขับเคลื่อนชุมชน โดยชุมชน
เอง 

• บทบาทของคนในชุมชน และ
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
รูปแบบต่างๆ  

• กรณีศึกษาการขับเคลื่อนและ
จัดการชุมชน 

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีวุฒิ 
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วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
• การบริหารการสื่อสาร การ

สร้างความชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนชุมชน  
บทบาทขององค์กรหรือธุรกิจ
ต่อชุมชน การประเมินความ
เชื่อมโยงของธุรกิจและองค์กร
ต่อชุมชน และการผลักดันเพื่อ
ประสานประโยชน์กัน 

12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น การผลักดันและการจัดการ

ชุมชน (Community 
Organizing & Mobilizing) 

• หลักการ แนวคิดและภาพ 
เชิงระบบการบริหารจัดการ 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 

15.00-17.00  น. การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้าน
สุขภาวะ 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ 
วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 

วันที่  27 กันยำยน 2560 
09.00-10.30 น แนวคิดการสร้างเสริมสุข

ภาวะ (Health 
promotion theory and 
determinants) 
 

• ความหมาย องค์ประกอบของ
ระบบสุขภาวะ 

• Health & Social 
determinants of health 

• Ottawa charter 
• เครื่องมือในการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมบนฐานแห่งปัญญา 
 -สมัชชาสุขภาพ  
-ธรรมนูญสุขภาพ   
-การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ 

ดร.เพ็ญ  สุขมาก 
 

10.30-12.00 น  • แบ่งกลุ่มปฏิบ  ติการการพัฒนา
โครงการตามแนวทางของ 
Ottawa charter  

คณะท างานหลักสูตร 
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีวุฒิ 
รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
ดร.เพ็ญ สุขมาก 

12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.30 น 

 
 • น าเสนอแลกเปลี่ยนผลจาก

การประชุมกลุ่ม การพัฒนา
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วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
โครงการตามแนวทางของ 
Ottawa charter 

14.45-15.30 น.  • ฝึกปฏิบัติออกแบบงานโดยให้
กลุ่มวิเคราะห์และนโยบาย
เลือกใช้เครื่องมือในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ  
   -ธรรมนูญสุขภาพ 
   -สมัชชาสุขภาพ 
   -การประเมินผลกระทบทาง  
    สุขภาพ 

คณะท างานหลักสูตร 
ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีวุฒิ 
รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
ดร.เพ็ญ สุขมาก 

15.30-17.00 น.  • น าเสนอแลกเปลี่ยนผลจาก
การประชุมกลุ่มเลือกใช้
เครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ  

 

วันที่ 28 กันยำยน 2560 
9.00-10.30 น. การพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ด้านสุขภาวะ 
 

• การสร้างฉากทัศน์ วางภาพ   
• อนาคต วางจุดหมาย  
• วางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่

ส าคัญ  
• การวิเคราะห์ สร้างสรรค์  
• ยุทธศาสตร์ การแปลง   
• ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ

การ 
• การเขียนโครงการ สร้าง 
• กิจกรรมตามแผน 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 

10.30-12.00  น.  • ฝึกปฏิบัติออกแบบงานการ
พัฒนาข้อเนอโครงการด้านสุข
ภาวะ 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
ดร.เพ็ญ สุขมาก 

   12.00-13.00 น พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-15.00 น. • การวางแผนและ

บริหารโครงการ  
• การวัดและติดตาม

ประเมินผลส าเร็จ
โครงการ และการ

• การบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุผลส าเร็จ ทั้งการจัดหา
ปัจจัยน าเข้า การจัด
กระบวนการ การได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบ

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
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วันที่ /เวลำ  หัวข้อกำรเรียนรู้ รำยละเอียดเนื้อหำ ผู้บรรยำย/ด ำเนินกำร 
ถอดบทเรียน เชิงบวก 

• ระบบการติดตาม และ การ
ประเมินผลโครงการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
และต่อยอดต่อไป 

15.00-17.00  น.  • ฝึกปฏิบัติการบริหารโครงการ 
     และการติดตามประเมินผล 

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ 
รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 
ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 
ดร.เพ็ญ สุขมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


