
 

 

โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาในฐานะองค์กรวิชาชีพภายนอกได้รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินมาตรฐานงาน  
สุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆตามมาตรฐานสุขศึกษา ๑๐ องค์ประกอบและประเมินReaccredit 
สถานบริการที่รับรองไปแล้วนั้น เพื่อให้การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ เป็นไป
อย่างเที่ยงตรง สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนากับผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของ
สถานบริการสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของจังหวัดนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ทางฝุายวิชาการ
สมาคมฯ จึงเห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดอบรมฟื้นฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาซึ่งจัดขึ้นทุกปี
ก่อนออกประเมินในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – สิงหาคมของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรม 
 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานงานสุขศึกษา ๑๐ องค์ประกอบอย่างถกูต้อง ชัดเจน  
 ๒. มีทักษะการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ๑๐ องค์ประกอบอย่างถกูต้อง ชัดเจน 
 ๓. สามารถบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด เกณฑ์ ลงในแบบประเมินได้อย่างถูกต้อง 
 
รูปแบบการอบรม 
 
 ๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์การตรวจประเมิน 
 ๒. ฝึกวิเคราะห์ การลงข้อมูลในแบบประเมิน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 ประธานวิชาการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 
ระยะเวลาการอบรม 
 
 เป็นเวลา ๒ วัน ๆละ ๕ ชั่วโมง รวม ๑๐ ชั่วโมง 
 ช่วงเวลาจัด   รุ่นท่ี ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ – เสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
   ณ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ส าหรับรุ่นที่ ๒ หรือ ๓ จะพิจารณาจัดตามจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขเสนอขอรับ
การประเมิน 

 
 



 

 

๒ 
วิธีการประเมินผล 
 
 ๑. การมีส่วนร่วมในการอบรม 
 ๒. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม 
 
เกณฑ์การผ่านการอบรม 
 
 ประเมินจากเวลาการเข้าอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ๘๐ % และจะได้รับวุฒิบัตร 
 จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ๑. ผู้เข้าอบรมได้แนวทาง ทิศทางการประเมินที่เชื่อถือได้ สอดคล้องกัน 
 ๒. การประเมินมีมาตรฐาน 
 
งบประมาณต่อ ๑ รุน่ 
  

๑. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐.- บาท  รวม ๑๑ ชั่วโมง ๑๑,๐๐๐.- บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ๓ คน ๆ ละ ๕๐๐.- บาท/วัน x ๒ วัน ๓,๐๐๐.- บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวัน คนละ ๑๒๐.- บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ ๙,๖๐๐.- บาท 
๔. ค่าอาหารว่าง คนละ ๕๐.- บาท x ๔๐ คน x ๔ มื้อ (เช้า – บ่าย) ๘,๐๐๐.- บาท 
๕. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐.- บาท 
๖. ค่าบัตรโทรศัพท์ ๕๐๐.- บาท 
๗. ค่าวุฒิบัตร ๔๐ ใบ ๆ ละ ๓๐.- บาท ๑,๒๐๐.- บาท 

 รวมเป็นเงิน ๓๕,๓๐๐.- บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดการอบรมฟ้ืนฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 

อบรมวันที่ ๑ 
 ๘.๔๕ – ๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน 
 ๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.     เปิดการอบรม 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 ๙.๔๕ –  ๑๐.๓๐ น. ปัญหาเชิงประจักษ์จากการประเมินฯในปีที่ผ่านมา 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
 ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  อาหารว่าง 
 ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  การทบทวนตัวชี้วัด เกณฑ์ ทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
                            เปิดอภิปราย ซักถาม 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   อาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๓๐ น.   การทบทวนตัวชี้วัด เกณฑ์ ทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ (ต่อ) 
    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์                                                              
          รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  ตันสกุล  
                            เปิดอภิปราย ซักถาม 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   อาหารว่าง 
 ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.   วิธีการพิจารณา เกณฑ์การ Reaccredit  
                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง  
 
อบรมวันที่ ๒ 
 ๘.๔๕ – ๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน 
 ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ฝึกปฏิบัติการลงขอ้มูลในแบบฟอร์ม  
    (อาหารว่างตามอัธยาศัย)    
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    อาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๐๐ น.   ฝึกปฏิบัติการลงขอ้มูลในแบบฟอร์ม (ต่อ) 
 ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   แลกเปลี่ยน ประเด็นที่พบจากการฝึกปฏิบัติ 
                          (อาหารว่างตามอัธยาศัย)     
 ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.    มอบวุฒิบัตร 
 ๑๖.๐๐ น.                 ปิดการอบรม 


