(ร่าง)
กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็น
ในพื้นที่ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.)
ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเรียนรู้แนวคิด หลักการและเครื่องมือสาหรับการสรุปข้อมูลและเขียนหลักสูตร/การจัดการความรู้ โดยใช้
ข้อมูลจาก TCNAP และ RECAP
๒. เพื่อนาใช้ชุดข้อมูลที่จาเป็นในแต่ละประเด็น
๓. เพื่อฝึกปฏิบัติการสรุปข้อมูลและเขียนเอกสารโดยใช้ข้อมูลจาก TCNAP และ RECAP
๔. เพื่อออกแบบการนาไปดาเนินการในพื้นที่และเครือข่ายในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย
๑.นักวิชาการจากศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นจานวน 16 อปท.แห่งละ 4 คน จานวน 64 คน
๑.๑ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร
๑) เทศบาลตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลนาเจริญ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๒ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอานาจเจริญ
๑.๓ ศูนย์ประสานงานเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๑.๔ ศูนย์ประสานงานเฉพาะการควบคุมการบริโภคยาสูบ
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกลาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒) เทศบาลตาบลภูแล่นช้างอาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๕ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๑.๖ ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งแก อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
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๓.
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๔) องค์การบริหารส่วนตาบลป่าโมง อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลอีเซ อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
๖) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงสวรรค์ อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๗) เทศบาลตาบลขนวน อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
๘) องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๖ คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) ๑๐ คน
ศวฉ.ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 คน/ประเด็นจานวน 5 คน
สสส.สน.3 จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน ๘๙ คน

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
08.00 – 09.00น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ประสานงาน
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3)

09.15 – 09.30 น.

เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็นโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
โดย นางธัญญา แสงอุบล
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิน่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

09.30 – 10.00 น.

เรียนรู้และทาความเข้าใจกระบวนการพัฒนาแนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เฉพาะประเด็น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00 – 12.00 น.

ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนและสรุปเนื้อหาข้อมูลสถานะของตาบลสุขภาวะ (Healthy
community profile) และข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community
potentials)

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
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13.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนและสรุปเนื้อหาข้อมูลสถานะของตาบลสุขภาวะ (Healthy
community profile) และข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community
potentials) (ต่อ)

วันพุธที่ 6 เมษายน 2559
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.

ปฏิบัติการที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
หรือการฝึกอบรมเฉพาะประเด็น

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการที่ 2วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
(ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

ปฏิบัติการที่ 3การออกแบบแนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็นใน
พื้นที่

12.00 – 13.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

ปฏิบัติการที่ 4การเขียนเนื้อหาและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะประเด็น

15.00 – 15.30 น.

ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เฉพาะประเด็นของศูนย์ประสานงาน(ศปง.)
โดย นางธัญญา แสงอุบล
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิน่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15.30 – 16.00 น.

สรุปแนวทางการดาเนินการของ ศปง. และให้ข้อเสนอแนะ
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3)

16.00 น.

ปิดการประชุม
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