
เวลา ห้อง Theatre ห้อง 3 A (Convention) ชั้น 3 ห้อง 3C (ห้องเรียนรวมชั้น 3) ห้อง 4D (ห้องเรียนรวมชั้น 4)

08.30-09.00 

 09.00-09.30 พิธเีปิดการประชมุ ณ ห้อง Theatre ชั้น 3  และถา่ยทอดสัญญาณไปยงัห้อง Convention  ชั้น 3  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์

09.30-12.00 Inter-Professional Education in 21st  Century TED TALK "R2R  พัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์ชมุชน" R2R Workshop 

       ศาสตราจารย ์นายแพทยจ์รัส สุวรรณเวลา โรงพยาบาลท่าวงัผา จงัหวดัน่าน "การวจิยัเชงิปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม"

       นายกสภามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลค าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร (Participatory Action Research)

ร่วมเสวนา โดย โรงพยาบาลป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร R2R Workshop การวพิากษ์โครงการวจิยัเชงิปฏิบัติการ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว โรงพยาบาลล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี "การต้ังค าถามวจิยั R2R" "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว โรงพยาบาลปากพลี จงัหวดันครนายก ดร.วลัยาภรณ์ ทังสุภูติ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ สู่ประชาชนด้วยชมุชนนักปฏิบัติ"

รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว น าการสนทนา ดร. นิภาพร  ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร ผศ.ดร. วรรณดี สุทธนิรากร

รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะสหเวชศาสตร์ มศว สนทนาซักถามวทิยากรในกลุ่มยอ่ยตามความสนใจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะพยาบาลศาสตร์ มศว ถอดบทเรียน 5 โรงพยาบาล

รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะพลศึกษา มศว

อ.ดร.วงศ์วทิย ์เสนะวงศ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์

12.00-13.00

13.00-14.15 การต่อยอดงานวจิยั นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์เชงิรุก R2R Workshop  (ต่อ)

ร่วมเสวนา โดย Oral Presentation 1 R2R Workshop "การวจิยัเชงิปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม"

รศ.ดร. สมชาย  สันติวฒันกลุ อธกิารบดี มศว น าเสนอผลงานวจิยั R2R ดีเด่น  "การวจิยัเชงิคุณภาพและเคร่ืองมอืการวจิยัใน R2R" (Participatory Action Research)

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จริะเดชะ ผู้อ านวยการสถาบัน ดร. บุญสืบ โสสม การวพิากษ์โครงการวจิยัเชงิปฏิบัติการ

ยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั มศว ดร. อทุัยทิพย ์จนัทร์เพ็ญ "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผศ.ดร. นพพร  จงกมลววิฒัน์ คณะสหเวชศาสตร์ ดร. สุมาลี เอี่ยมสมยั สู่ประชาชนด้วยชมุชนนักปฏิบัติ"

14.30-16.00 อ.ดร.วงศ์วทิย ์เสนะวงศ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  Poster Round วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ผศ.ดร. วรรณดี สุทธนิรากร

น าเสนอผลงานวจิยั R2R  ด้วยโปสเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ รับประทานอาหารวา่งเชิญหน้าห้องประชุม  อาหารวา่งเช้าเวลา 10.15-10.30 น. และอาหารวา่งบ่าย เวลา14.15-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัเชิญชั้น 1

น าเสนอผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนิสติระดบับัณฑิตศึกษา ห้อง PBL1 ชั้น 3  / น าเสนอผลงานวจิยัของนิสติปกตแิละนิสตินอตตงิแฮม ห้อง PBL2 ชั้น 3  

โปสเตอร์และบูธ  อยู่ชั้น 3

ตารางก าหนดการจัดประชุมวิชาการประจ าป ี2558

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558  หวัข้อ "การศึกษา วิจัย พัฒนา"

ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

วนัพฤหัสบดทีี่ 19 พฤศจกิายน 2558

ลงทะเบียน  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์

รับประทานอาหารกลางวัน



ตารางก าหนดการจัดประชุมวิชาการประจ าป ี2558

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558  หวัข้อ "การศึกษา วิจัย พัฒนา"

ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

เวลา ห้อง Theatre ห้อง 3 A (Convention) ชั้น 3 ห้อง 3C (ห้องเรียนรวมชั้น 3) ห้อง 4D (ห้องเรียนรวมชั้น 4)

08.00-08.30 

08.30-09.00 R2R: "Transformative Practice to Peaceful Mind"

09.00-09.45 ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

อ.สมหญิง อุ้มบุญ โรงพยาลป่าต้ิว จ.ยโสธร R2R Mini Workshop น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

09.45-10.30 ทิศทางการพัฒนา R2R ปี 2559 "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"  "กระบวนการถอดบทเรียน" น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

รศ.นพ.เชดิชยั นพมณีจ ารัสเลิศ ผศ.(พิเศษ) นพ.วชัรพล ภูนวล นายจตุพร วศิิษฐ์โชติองักรู วทิยากรอสิระ น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราพยาบาล ผู้อ านวยการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

10.30-12.00 Oral Presentation 2 R2R Mini Workshop น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

น าเสนอผลงานวจิยั R2R ดีเด่น "ทักษะการท า Dialogue เพื่อการพัฒนาทีม R2R" น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

อ.สมหญิง  อุ้มบุญ  โรงพยาบาลป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

12.00-13.00

13.00-14.30 Oral Presentation 3 โต้วาที 3 ฝ่าย R2R Mini Workshop น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

น าเสนอผลงานวจิยั R2R ดีเด่น "R2R-KM-CQI ใครจะแน่กวา่กนั" "ทักษะ Coaching" น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

วทิยากรรับเชญิ นายจกัรินทร์  ฆอ้งวงษ์ สปสช. เขต 4 และคณะ น าเสนอผลงานวจิยัของนิสิต/อาจารย์

14.30-15.00 มอบรางวลั R2R ดีเด่น 

โดย นายแพทยช์วูทิย ์ ลิขติยิ่งวรา

พิธปีิดการประชุม ณ ห้อง Convention ชั้น 3

หมายเหตุ รับประทานอาหารวา่งเชิญหน้าห้องประชุม  อาหารวา่งเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และอาหารวา่งบ่าย เวลา15.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัเชิญชั้น 1

น าเสนอผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนิสติระดบับัณฑิตศึกษา ห้อง PBL1 ชั้น 3  / น าเสนอผลงานวจิยัของนิสติปกตแิละนิสตินอตตงิแฮม ห้อง PBL2 ชั้น 3  

โปสเตอร์และบูธ  อยู่ชั้น 3

วนัศุกร์ที่ 20 พฤศจกิายน 2558

ลงทะเบียน  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์

ลงทะเบียน  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์

รับประทานอาหารกลางวนั 


