
















ล ำดบั  ชื่อ - นามสกุล
 ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นายบรรจง ด าแพร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

2 นายสงกรานต์ วชิรศักด์ิโสภานะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่

3 นางสาวปนัฐวรรณ  เสง่ียมจิตร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่

4 นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

5 นางสาวภัทราพร  เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ

6 นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ

7 นางอาริสรา ทองเหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ

8 นางปฐมา  เชาวนเมธา ทันตแพทย์ช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข

9 นางสาววิชชุลดา บัวชัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักทันตสาธารณสุข

10 นางสาววารีทิพย์ พึง่พันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ส านักโภชนาการ

11 นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ ส านักโภชนาการ

12 นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ

13 นางสาวขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ

14 นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

15 นางสาวน้ าตาล จบปาน นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

16 นายรัฐเดช ภูทองปิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ

17 นายทัยธัช หิรัญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

18 นางสาวปิยาภัสร์  ชูแก้วงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

19 นางสาวชุติมา หนูแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

20 นางสาววรวรรณ  พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

21 นายนัฐพล  ศิริหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

22 นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า

23 นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

24 นางกฤษณา  กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่1 เชียงใหม่

25 นายนณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่1 เชียงใหม่

26 นางรัชดาวรรณ บุญมีจิว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก

27 นายโชคชัย เกตุสถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก

รายชือ่ผูเ้ขา้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะผูน้ าดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 
(Our Skills Our Future : OSOF V) จ านวน 54 คน ดงัน้ี

 28 นางสาวจริยา...
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 ต าแหน่ง หน่วยงาน

รายชือ่ผูเ้ขา้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะผูน้ าดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดล้อม 
(Our Skills Our Future : OSOF V) จ านวน 54 คน ดงัน้ี

28 นางสาวจริยา บุญอนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์

29 นางสาวนันทินี อุทัยวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค์

30 นางศรีสุดา บุญขยาย พยาบาลวิชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุรี

31 นางสาวประภัสสร  จินานุรักษ์ เภสัชกรช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุรี

32 นางสาวมาริษา ขันทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุรี

33 นางสาวณัฐติกาญจน์ สุวรรณเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุรี

34 นางสาวอัญญารัตน์ ชาติไทย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบุรี

35 นายวีระศักด์ิ โรจนาศรีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุรี

36 นางวิภาพรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุรี

37 นางอนรรฆวี ศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่6 ชลบุรี

38 นางวริสา คุณากรธ ารง นักโภชนาการช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่6 ชลบุรี

39 นางสาววาสนา คณะวาปี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น

40 นางวาสนา มงคลศิลป์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่7 ขอนแก่น

41 นายพัฒน์พงศ์  ฟองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธานี

42 นางสาวรุ้งสินี เพิม่พูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที ่8 อุดรธานี

43 นางอารยา  อินต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา

44 นางภรภัทร  ซอมตะคุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา

45 นางสาวอัญชลี  ภูมิจันทึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่9 นครราชสีมา

46 นางอุมาพร สังขฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่10 อุบลราชธานี

47 นางสาวจารุณี  สุขเกื้อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช

48 นายภากร ช่วยสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่11 นครศรีธรรมราช

49 นางสาววันดี  สุวรรณรัศมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา

50 นางสาวภาวินี  โภคสินจ ารูญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา

51 นางสุวรรณี  กอวิวัฒนาการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา

52 นายแสวง  สุวรรณอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที ่12 ยะลา

53 นางเพ็ญศรี สุขสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

54 นางดวงหทัย เกตุทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง



ก าหนดการ ( 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(Our Skills Our Future : OSOF V)   
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาฐานคิด 

ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

วันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน  2561  
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรม  
    โดย ผู้บริหารกรมอนามัย  
09.00 - 12.00 น. - กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง AAIM : Assessment  
        โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
    (แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน)     
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 18.00 น. - การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Determinant of Health)     
    โดย ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 
18.00 - 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 21.00 น. - พบที่ปรึกษากลุ่ม 
    โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
วันอังคารที่  27  พฤศจิกายน  2561  
09.00 - 12.00  น. - กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง AAIM : Assessment (ต่อ)  
        โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
           (แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน) 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 18.00  น. - กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง AAIM : Assessment (ต่อ) 
        โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
           (แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน) 
18.00 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. - พบที่ปรึกษากลุ่ม 
    โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
วันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561  
09.00 - 12.00  น. - กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง AAIM : Assessment (ต่อ)  
        โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
           (แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน) 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 18.00  น. - กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง AAIM : Assessment (ต่อ) 
        โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
           (แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม วิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน) 
18.00 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. - พบที่ปรึกษากลุ่ม 
    โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน  2561 ... 
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                     ก าหนดการ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

(Our Skills Our Future : OSOF V)   
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาฐานคิด 

ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
วันพฤหัสบดีที่  29  พฤศจิกายน  2561  
09.00 – 12.00 น. - การบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
    โดย ดร.พรพรรณ ภูมิภู      
12.00 - 13.00  น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 18.00 น. - การบรรยาย เรื่อง การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) (ต่อ) 
    โดย ดร.พรพรรณ ภูมิภู 
18.00 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น. - พบที่ปรึกษากลุ่ม 
     โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
วันศุกร์ที่  30  พฤศจิกายน  2561  
09.00 – 12.00 น. - การบรรยาย เรื่อง ระบาดวิทยาและการควบคุมโรคกับการส่งเสริมสุขภาพ  

    โดย อ.ค านวณ อ้ึงชูศักดิ์  
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม และการมอบหมายงาน 
    โดย อ.พิษณุ แสนประเสริฐ อ.สุธา เจียรมณีโชติชัย และ อ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
   - พิธีปิดกิจกรรม โดย ผู้บริหารกรมอนามัย 
   - เดินทางกลับ  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

หมายเหตุ   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
      2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
      3. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่  https://goo.gl/Jfbb4Q       
          หรือที่ QR Code 
       
 

https://goo.gl/Jfbb4Q%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หรือ
https://goo.gl/Jfbb4Q%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หรือ
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