โครงการอบรมผูประเมิน
สําหรับการตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบําบัด
หลักการและเหตุผล
สภากายภาพบํ า บั ด มี ห น า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และกํ า หนดมาตรฐานการให บ ริ ก ารของผู ป ระกอบวิ ชาชี พ
กายภาพบํา บัดแก ประชาชนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบํา บัด พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ แนวทางการดําเนิ นงาน
ตามหนาที่ดังกลาว ประกอบดวย การประกาศมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ การพัฒนางานกายภาพบําบัดใน
สถานบริการใหมีมาตรฐานการใหบริการแกประชาชน โดยผานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน
กายภาพบําบั ด เพื่อการพัฒนาสภากายภาพบําบัด จึงตองมีก ารเตรียมความพรอมสํา หรับการประเมินงานกายภาพบําบั ด
ในดานการกําหนดเกณฑการประเมินตามองคประกอบของมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด ดานการเตรียมผูประเมินและ
ผูขอรับการประเมินใหมีความเขาใจขั้นตอนและเกณฑการประเมิน ตลอดจนทักษะการเปนผูประเมินที่ดี ในป พ.ศ. ๒๕๕๕
และพ.ศ. ๒๕๕๖ ตามนโยบายของสภากายภาพบําบัดในการเนน เรื่อง คุณภาพของงานบริการ ดังนั้น จําเปนตองเริ่มการ
ประเมินหนวยงานกายภาพบําบัดและนักกายภาพบําบัดอยางเปนทางการและใหจัดการประชุมสัมมนานักกายภาพบําบัดที่มี
จิตอาสารวมกับคณะอนุกรรมการฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อสรางเสริมศักยภาพการเปนผูประเมิน ดานองคความรูและบุคลิกภาพ
๒. เพื่อใหผูประเมินมีความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการควบคุมมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด
ผลลัพธ
๑. ผูเขารับการอบรมเขาใจในคุณสมบัติ บทบาทของการเปนผูประเมิน
๒. ผูเขารับการอบรมเขาใจขั้นตอนและกระบวนการตลอดจนใชแบบประเมินไดอยางถูกตอง
๓. ผูประเมินจํานวน ๓๐ คน มีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
ระยะเวลาดําเนินการ
ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๒ วัน
ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๑ วัน
สถานที่ประชุมสัมมนา
ผูรวมประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา ๒ ครั้ง โดย
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
วิทยาลัยเซนตหลุยส กรุงเทพมหานคร
เปนนักกายภาพบําบัดที่ผานการคัดเลือกเขารับการอบรม รวมกับคณะอนุกรรมการฝายพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งหมด ๓๐ คน

๒
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการนี้
๑. สภากายภาพบํ าบั ดมี ความพรอ มในการเริ่มดําเนิน งานด านการควบคุมคุณ ภาพการใหบ ริก ารงานกายภาพบํ าบั ดใน
หนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่พรอมขอรับการประเมินดวยระบบและกลไกที่ไดมาตรฐาน
๒. การควบคุมมาตรฐานบริการกายภาพบําบัดโดยการประเมินหนวยงานและนักกายภาพบําบัดจะเพิ่มความเชื่อมั่นใหแก
สังคมและผูรับบริการ ตลอดจนบุคคลากรทางการแพทย
งบประมาณการสัมมนา
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน)
รวมเปนเงิน ๑๖๔,๑๐๐ บาท
รายจายในการดําเนินการจําแนกออกเปน ดังนี้
๑. คาตอบแทนวิทยากร ๑ ทาน ชั่วโมงละ ๑๒๐๐ บาท จํานวน ๓ ชั่วโมง
= ๓,๖๐๐
๒. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
= ๖,๑๐๐
๓. คาพาหนะเดินทาง ผูเขาอบรมและกรรมการตางจังหวัด จํานวน ๓๐ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
เปนเงิน
= ๑๒๐,๐๐๐
๔. คาพาหนะเดินทาง ผูเขาอบรมและกรรมการกรุงเทพฯ
= ๗,๒๐๐
๕. คาที่พัก ๒ คืนรวมเหมาจาย
= ๑๖,๐๐๐
๖. คาอาหารวาง กลางวัน จํานวน ๓๐ คน ๒ วัน (๓๐ x ๓๒๐)
= ๙,๖๐๐
๗. คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่สภากายภาพบําบัด ๑ คน ๒ วัน
= ๖๐๐
๘. เอกสารและเบ็ดเตล็ด
= ๑,๐๐๐

ผูเสนอโครงการ ประภาส โพธิ์ทองสุนันท
(นายประภาส โพธิ์ทองสุนันท)
ประธานคณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด
ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด

ผูอนุมัติโครงการ มัณฑนา วงศศิรินวรัตน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน)
นายกสภากายภาพบําบัด
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กําหนดการ
โครงการอบรมผูประเมิน
สําหรับการตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบําบัด
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
------------------------------------------วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕น.
๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐น.

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ -๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
เปดการประชุมโดย นายกสภากายภาพบําบัด
บทบาทและหนาที่ของผูตรวจประเมิน
คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่พึงประสงค
โดย นายศุภชัย เมืองรักษ ผูอํานวยการฝายปรึกษาแนะนําดานการจัดการองคกร
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
พักรับประทานอาหารวาง
กระบวนการทํางานและประสบการณในการประเมิน
โดย นายศุภชัย เมืองรักษ ผูอํานวยการฝายปรึกษาแนะนําดานการจัดการองคกร
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คูมือและแบบประเมินมาตรฐานเพื่อการเยี่ยมสํารวจ
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พักรับประทานอาหารวาง
คูมือและแบบประเมินมาตรฐานเพื่อการเยี่ยมสํารวจ (ตอ)
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

การใชแบบประเมินมาตรฐานเพื่อการเยี่ยมสํารวจ (ตอ)
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พักรับประทานอาหารวาง
การใชแบบประเมินมาตรฐานเพื่อการเยี่ยมสํารวจ (ตอ)
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ขั้นตอนและกระบวนการในการประมวลผลการประเมิน
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
พักรับประทานอาหารวาง
ขั้นตอนและกระบวนการในการสรุปและรายงานผลการประเมิน
โดย คณะอนุกรรมการสภากายภาพบําบัด ฝายพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ซักถามและอภิปราย

