
 

 

ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมระยะสั้น หลกัสูตรเฉพำะทำงทำงกำยภำพบ ำบดัชุมชน 

ระหว่ำงวนัที ่17 – 26 กรกฎำคม 2560 

ณ หอ้งประชุม ES1-213 อำคำร Education Park (E-Park) 

 

เวลำ กิจกรรม 

วนัจนัทร ์ที ่17 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 08.45 น. พิธเีปิด โดย รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

08.45 น. – 09.45 น. บรรยายระบบสขุภาพระดับประเทศและกระบวนการพัฒนาในชุมชน  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ 

09.45 น. - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 น. – 12.00 น. บรรยายระบบสขุภาพระดับประเทศและกระบวนการพัฒนาในชุมชน (ต่อ)  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายเร่ือง การจัดการสขุภาพและแนวคิดเกี่ยวกบั CBR  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ 

15.00 น. – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น. – 16.15 น. บรรยายเร่ือง กระบวนการในการด าเนินงาน CBR  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  

วนัองัคำร ที ่18 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง เทคนิคในการด าเนินงาน CBR  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง การวัดและประเมินผล CBR  

โดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: กระบวนการและบทบาทของนักกายภาพบ าบัด 

โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์  

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. บรรยายเร่ือง CBR: กระบวนการและบทบาทของนักกายภาพบ าบัด (ต่อ)  

โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์  
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วนัพุธ ที ่19 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง CBR: การส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัความพิการในชุมชน 

 โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยทางระบบประสาท 

 โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ICF ในงานกายภาพบ าบัด 

โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. บรรยายเร่ือง CBR: เคร่ืองมือประเมินผู้ป่วยเพ่ือการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

โดย รศ. ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 

วนัพฤหสับดี ที ่20 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 

รศ. ดร. วิชัย อึงพินิจพงษ์ 

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ 

(ต่อ) รศ. ดร. วิชัย องึพินิจพงษ์ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยเดก็ 

โดย กภ.นภัทร พิพ่วนนอก 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยเดก็ (ต่อ) 

โดย กภ.นภัทร พิพ่วนนอก 
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วนัศุกร ์ที ่21 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. ปฏบัิติการ CBR: เร่ืองจิตปัญญาศึกษา โดย อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

อาจารย์จรรยา ชวดทองและทมีผู้ช่วยวิทยากร 

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. ปฏบัิติการ CBR: เร่ืองจิตปัญญาศึกษา โดย อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

อาจารย์จรรยา ชวดทองและคณะผู้ช่วยวิทยากร (ต่อ) 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

โดย อาจารย์กานดาวศรี ตุลาธรรมกจิและคณะผู้ช่วยวิทยากร 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. บรรยายเร่ือง CBR: ทกัษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ต่อ) 

โดย อาจารย์กานดาวศรี ตุลาธรรมกจิและคณะผู้ช่วยวิทยากร 

วนัเสำร ์ที ่22 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนและเดินทางไปยังแหล่งฝึก 

08.30 น. – 10.30 น. ช้ีแจงและลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน  

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 น. – 12.00 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. – 15.00 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 

วนัอำทิตย ์ที ่23 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนและเดินทางไปยังแหล่งฝึก 

08.30 น. – 10.30 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ)  

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. ลงพ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏบัิติทางกายภาพบ าบัดชุมชน (ต่อ) 
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วนัจนัทร ์ที ่24 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. ถอดบทเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน CBR ในพ้ืนที่แม่จัน เชียงแสน เวียงเชียงรุ้ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

Modulator – อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. ถอดบทเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน CBR ในพ้ืนที่แม่จัน เชียงแสน เวียงเชียงรุ้ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

Modulator – อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. ถอดบทเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน CBR ในพ้ืนที่แม่ลาว 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

Modulator – อาจารย์ณิศศา ภาษาสขุ 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. ถอดบทเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน CBR ในพ้ืนที่แม่ลาว 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

Modulator – อาจารย์ณิศศา ภาษาสขุ 

วนัองัคำร ที ่25 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. ฝึกปฏบัิติการโครงการกายภาพบ าบัดชุมชนในฝัน 

ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ช่วยวิทยากร 

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. ฝึกปฏบัิติการโครงการกายภาพบ าบัดชุมชนในฝัน (ต่อ)  

ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ช่วยวิทยากร 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. ฝึกปฏบัิติการโครงการกายภาพบ าบัดชุมชนในฝัน (ต่อ) 

ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ช่วยวิทยากร 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. ฝึกปฏบัิติการโครงการกายภาพบ าบัดชุมชนในฝัน (ต่อ) 

ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ช่วยวิทยากร 
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วนัพุธ ที ่26 กรกฎำคม 2560 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. – 10.30 น. น าเสนอโครงการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

10.35 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. น าเสนอโครงการ (ต่อ)  

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.00 น. น าเสนอโครงการ (ต่อ)  

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ  และ ผศ. ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง 

15.00 น.–15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 น.–16.15 น. พิธปิีดโดย รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกนั 

 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


