
เวลา

08.30-09.00 
 09.00-09.30 ถ่ายทอดพิธีเปิดการประชุม R2R WORKSHOP R2R WORKSHOP

09.30-12.00
(Participatory Action Research)

       นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การวิพากษ์โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ร่วมเสวนา โดย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว สู่ประชาชนด้วยชุมชนนักปฏิบัติ”

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ มศว สนทนาซักถามวิทยากรในกลุ่มย่อยตามความสนใจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มศว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพลศึกษา มศว

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 การต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เชิงรุก Success Story Sharing R2R WORKSHOP

ร่วมเสวนา โดย นวัตกรรมอุปกรณ์กายภาพบำบัดด้วยตัวเอง

(Participatory Action Research)

การแพทย์ทางเลือกจากวิจัยสู่ระบบบริการสุขภาพ การวิพากษ์โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สู่ประชาชนด้วยชุมชนนักปฏิบัติ”

การเตรียมชุมชนสู่สังคมสูงอายุ พระพุทธบาท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.30-16.00

หมายเหตุ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์ 2558 ในหัวขอ้ "การศึกษา วิจัย พัฒนา"
และการประชุม R2R Forum เขตบริการสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5 R2R  ในหวัขอ้ "R2R พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ชุมชน"

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 

ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์จ. นครนายก
ห้อง Theatre  ชั้น 3 ห้อง 3 A (Convention) ชั้น 3 ห้อง 3C (ห้องเรียนรวมชั้น 3) ห้อง 4C (ห้องเรียนรวมชั้น 4)

วันพฤหัสบดีที ่19 พฤศจิกายน 2558
ลงทะเบียน  ชั้น 1 อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีเปิดการประชุม (ห้อง Theatre  ชั้น 3)

Inter-Professional Education in 21st  Century TED TALK "R2R  พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ชุมชน"  "การตั้งคำถามวิจัย R2R” "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”

       ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย รพ.ท่าวังผา จ.น่าน ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 
  นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ  คปสอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สสจ.แพร่
นางสมหญิง อุ้มบุญ โรงพยาลป่าติ้ว จ.ยโสธร "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางจินดา ดวงเจริญ รพ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
นายสราวุธ สมพงษ ์รพ.ปากพลี  จ.นครนายก ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
นำการสนทนา ดร. นิภาพร  ลครวงศ์ รพ.ยโสธร

ถอดบทเรียน 5 รพ.

อ.ดร.วงศ์วิทย ์เสนะวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

R2R WORKSHOP (ต่อ)

“การวิจัยเชิงคุณภาพและเครื่องมือใน R2R” "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”

รศ.ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว นางสาวณัฎฐา  ม้วนสุธา รพ.สุราษฎร์ธานีและคณะ ดร.บุญสืบ โสสม 
ผศ.ดร. นพพร  จงกมลวิวัฒน ์คณะสหเวชศาสตร์ ดร. อุทัยทิพย ์จันทร์เพ็ญ
อ.ดร.วงศ์วิทย ์เสนะวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พญ.วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์  นางสาวกรพินทุ์ ปานวิเชียร ดร. สุมาลี เอี่ยมสมัย "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร
นางมลิจันทร ์ เกียรติสังวร รพ.เสนา และคณะ

POSTER ROUND 
การนำเสนอผลงานวิจัย R2R ด้วยโปสเตอร์ 

การรับประทานอาหาร: อาหารว่างเชิญที่หน้าห้องประชุม  อาหารว่างเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และอาหารว่างบ่าย เวลา15.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันที่ชั้น 1 และ โปสเตอร์และบูธ  อยู่ชั้น 3  



เวลา

08.30-08.30 
08.30-09.00 R2R: Transformative practice to peaceful mind” 

09.00-09.45 R2R Mini WORKSHOP นำเสนอผลงานวิจัย

 “กระบวนการถอดบทเรียน” ของนิสิตและคณาจารย์

09.45-10.30 และการมอบรางวัลวิจัยดีเด่น

วิทยากรอิสระ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาล
10.30-12.00 Oral Presentation 1 R2R Mini WORKSHOP 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 Oral Presentation 2 นำเสนอผลงานวิจัย

นายจักรินทร ์ ฆ้องวงษ์ ของนิสิตและคณาจารย์

นางสาววาณี จาตะวงษ ์ และการมอบรางวัลวิจัยดีเด่น

นางสาวสุนันท์ ภูธร 

14.30-15.00

พิธีปิดการประชุม 

หมายเหตุ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์ 2558 ในหัวขอ้ "การศึกษา วิจัย พัฒนา"
และการประชุม R2R Forum เขตบริการสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5 R2R  ในหวัขอ้ "R2R พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ชุมชน"

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 

ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ ์จ. นครนายก
ห้อง Theatre  ชั้น 3 ห้อง 3 A (Convention) ชั้น 3 ห้อง 3C (ห้องเรียนรวมชั้น 3 ห้อง 3C (ห้องเรียนรวมชั้น 4)

วันศุกร์ที ่20 พฤศจิกายน 2558
ลงทะเบียน  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ลงทะเบียน  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ดร.นิภาพร ลครวงศ์ รพ.ยโสธร "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

นางสมหญิง อุ้มบุญ โรงพยาลป่าติ้ว จ.ยโสธร ผศ.(พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล 
ทิศทางการพัฒนา R2R ปี 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.อุตรดิตถ์ อ.จตุพร วิศิษฐ์โชติอังกูร 
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

นำเสนอผลงานวิจัย R2R ดีเด่น “ทักษะการทำ Dialogue เพื่อพัฒนาทีม R2R” 

ดร.นิภาพร ลครวงศ์ รพ.ยโสธร
นางสมหญิง  อุ้มบุญ  รพ.ป่าติ้ว ยโสธร

โตว้าที 3 ฝ่าย "R2R-KM-CQI ใครจะแนก่วา่กนั" R2R Mini WORKSHOP "ทักษะ Coaching” 
นำเสนอผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ดร.วัลยาภรณ ์ทังสุภูติ สสจ.แพร่

นางเตือนใจ สมานมิตร  อปสข.เขต 4 สระบุรี
นางมลิจันทร ์ เกียรติสังวร รพ.เสนา 
นางจารุวรรณ โตประมาณ สสจ.นนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4
นางปราณี มีหาญพงษ์  รพ.สิงห์บุรี

นางวรลักษณ์  ฆ้องวงษ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
มอบรางวัล R2R ดีเด่น 

โดย นพ.ชูวิทย ์ ลิขิตยิ่งวรา ประธาน คปสข.เขต 4 สระบุรี

(ห้อง Convention ชั้น 3)
การรับประทานอาหาร: อาหารว่างเชิญที่หน้าห้องประชุม  อาหารว่างเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และอาหารว่างบ่าย เวลา15.00 น.  เชิญรับประทานอาหารกลางวันที่ชั้น 1 และ โปสเตอร์และบูธ  อยู่ชั้น 3  


