
เวลา กจิกรรม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปดิ  โดย หวัหนา้ทีมที่ปรึกษาโครงการสนบัสนนุการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

กิจกรรม Before Action Review (BAR)  “ฉนัคือใคร มาท าอะไรทีน่ี่”
วิทยากร: รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ  โครงการสนบัสนนุการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

               นพ.อคัรินทร์ นมิมานนติย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บรรยาย เรื่อง “สิง่ทรงอิทธิพลตอ่การเปลีย่นแปลง”
วิทยากร: รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ  โครงการสนบัสนนุการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในหอ้ง)
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการหาโจทยว์ิจยัอยา่งแหลมคม บริบทการรักษาพยาบาล”
วิทยากร: นพ.อคัรินทร์ นมิมานนติย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                ผศ. พญ.อนญัญา พงษไ์พบลูย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมกลุม่ “เทคนิคการหาโจทยว์ิจยัอยา่งแหลมคม"
วิทยากร: นพ.อคัรินทร์ นมิมานนติย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                ผศ. พญ.อนญัญา พงษไ์พบลูย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น และกจิกรรมสานสัมพันธ์

เวลา กจิกรรม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน และกิจกรรมรับวันใหม่
บรรยาย เรื่อง “รูปแบบงานวิจยัทีใ่ชบ้อ่ยในงาน Clinic” (Study Design for Clinical)
วิทยากร: รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ   โครงการสนบัสนนุการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

10.00  น. พักรับประทานอาหารว่าง  (เสิร์ฟในหอ้ง)
กิจกรรมกลุม่ “รูปแบบงานวิจยัทีใ่ชบ้อ่ย” (Study Design)
วิทยากร: รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจ ารัสเลิศ   โครงการสนบัสนนุการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรื่อง “การวัดผลลพัธ์ (Outcome Measurement)"
วิทยากร: ผศ.พญ.พัชรียา  นวิัฒนภ์มูนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14.00  - 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคเขยีนโครงการวิจยั และ Manuscript”
วิทยากร: ผศ.พญ.พัชรียา  นวิัฒนภ์มูนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

09.00 – 10.30 น.

10.30 -12.00 น.

วันพฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560

09.15 – 09.45 น.

09.45 – 10.45 น.

10.45 – 12.00 น.

วันพุธที ่26 เมษายน 2560

 (ร่าง) ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทมีสนับสนุนงานวิจยั “R2R Facilitator Advanced Course” รุ่นที ่4  ครั้งที ่1

  วันพุธที ่26 ถึงวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยลั ปริ๊นเซส หลานหลวง

13.00 – 15.00 น.

14.30 – 16.00 น.

13.00 – 14.00 น.



วันพุธที ่26 เมษายน 2560

 (ร่าง) ก าหนดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทมีสนับสนุนงานวิจยั “R2R Facilitator Advanced Course” รุ่นที ่4  ครั้งที ่1

  วันพุธที ่26 ถึงวันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยลั ปริ๊นเซส หลานหลวง

เวลา กจิกรรม

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบยีน
08.45 – 09.00 น.  

  นพ.ปรีดา แต้อารักษ ์ผู้อ านวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแกน่

10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (เสิรฟ์ในหอ้ง)
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมกลุม่ After Action Review (AAR)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

4.   ขณะเข้าร่วมการอบรมไมค่วรน างานมาท าด้วย

วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560

 ซ่ึงต่างจากกระบวนการบรรยายที่คุ้นเคย

การบรรยาย เรื่อง "Implementation research"

วิทยากร : นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ ์ที่ปรึกษาหนว่ย R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

09.00 – 11.00 น.

 มาสะท้อนภาพการเรียนรู้ร่วมกนั จึงจ าเปน็ต้องใช้สมาธิ การสังเกตและความต้ังใจ

** ผู้เขา้อบรมน า Notebook มาดว้ย 

5.   กระบวนการเรียนรู้เนน้กระตุ้นใหผู้้เข้าร่วมได้คิดวิเคราะหแ์ละปฏบิติัจริงด้วยตนเอง เพื่อน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการ

เงื่อนไขส าหรับการเขา้ร่วมอบรม 
1.   สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร เนือ่งจากการอยูร่่วมตลอดกระบวนการมผีลต่อความเข้าใจอย่างยิง่

2.   แต่งกายในชุดที่สะดวกต่อการเคล่ือนไหว
3.   โทรศัพท์มือถือ กรุณาปดิเสียงเรียกเข้าโดยใช้ระบบส่ันแทน


