










 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 
ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 กันยำยน 2565 

ณ ห้องรำชำ 1 – 2 (ห้องรำชำบอลรูม) ชั้น 11 อำคำร 2 โรงแรมปรินซ์ พำเลซ กทม. 
วันที่ 8 กันยำยน 2565  
เวลา 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 – 12.00 น. - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “สร้ำงทีม สร้ำงสรรค์ สร้ำงพลัง พีอำร์ สธ.” 

  โดย  1. อาจารย์พิศาล        อุตสาหพงษ ์      วิทยากรอิสระ 
         2. อาจารย์กัลดนัย      อัจฉริยะอุสาห์    วิทยากรอิสระ 
         3. อาจารย์จ าเริญ       รัตนผดุงกิจ        วิทยากรอิสระ 
         4. อาจารย์พิชญานันท์  แถวไธสง          วิทยากรอิสระ 
         5. อาจารย์วัลภา         แก้วศรี            วิทยากรอิสระ            
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์   พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. - พิธีเปิดการอบรมโครงการฯ 

   โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา 14.00 – 17.00 น. - อภิปราย “กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์” 
  โดย  1. ผศ.ดร.สุพัตรา       แผนวิชิต            วิทยากรอิสระ 
         2. ศ.ดร.กิตติศักดิ์      เจิมสิทธิประเสริฐ  วิทยากรอิสระ 
         3. ผศ.ดร.วรรณวิภา   เมืองถ  า              วิทยากรอิสระ 
         ๔. อาจารย์นิพนธ์      ปัญญาเลิศกิตต ิ    วิทยากรอิสระ 

ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์   พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
เวลา 17.00 – 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 20.00 น. - เสวนา “พีอำร์ สธ. ปรับรับโลกเปลี่ยน” 

  โดย  1. นายแพทย์ณรงค์    สายวงษ ์           รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         2. อาจารย์ศิริมา       ธีระศักดิ ์           วิทยากรอิสระ 
         3. อาจารย์พิศาล      อุตสาหพงษ์         วิทยากรอิสระ 
         ๔. อาจารย์กัลดนัย    อัจฉริยะอุสาห์      วิทยากรอิสระ 
         ๕. อาจารย์จ าเริญ     รัตนผดุงกิจ          วิทยากรอิสระ 

ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์   พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
 

 
 
 
 

* หมำยเหตุ  :  รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.00 น. และ 14.30 น. 
 

 



 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 กันยำยน 2565 

ณ ห้องรำชำ 1 – 2 (ห้องรำชำบอลรูม) ชั้น 11 อำคำร 2 โรงแรมปรินซ์ พำเลซ กทม. 
วันที่ 9 กันยำยน 2565  

เวลา 08.00 – 12.00 น. - อภิปราย “#สื่อสำรภำครัฐกับTwitter” 
 โดย 1. อาจารย์ชัญญา           ชลธารปีตางกูร วิทยากรอิสระ 
  2. อาจารย์พรทิพย์          เกียรตินิรันดร์ วิทยากรอิสระ 
           3. อาจารย์โชติกา            ไชยศรี               วิทยากรอิสระ 
           4. อาจารย์อนุธิดา           ซิ มตระกูล           วิทยากรอิสระ 
 ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์   พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.๐0 น. - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “เทคนิคกำรผลิตคลิปวิดีทัศน์  

  เพื่อกำรประชำสัมพันธ์บนสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล” 
 โดย 1. อาจารย์นัฐพงษ ์ โห้เฉื่อย  วิทยากรอิสระ 
  2. อาจารย์กิตยางกูร      ผดุงกาญจน์ วิทยากรอิสระ 
  3. อาจารย์สุขสม  ครองบุญเรือง วิทยากรอิสระ 
  4. อาจารย์ณัฐกร  เวียงอินทร์ วิทยากรอิสระ 
   ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์   พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 

  เวลา 16.00 น. - พิธีปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตร 
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ         วงศ์รจิต        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* หมำยเหตุ  :  รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.00 น. และ 14.30 น. 


