
(ร่าง) กําหนดการอบรม R2R Facilitator Advanced Course รุ่นท่ี 3_2558  

(ร่าง) กาํหนดการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวจัิย  
“R2R Facilitator Advanced Course” รุ่นที่ 3 ครัง้ที่ 1 

วันพุธที่ 1 ถงึวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
     วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 
 

    เวลา กจิกรรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.55 น. 
 

กิจกรรม Before Action Review (BAR)  “ฉนัคือใคร  มาทําอะไรที่น่ี” 

09.55 – 10.40 น. 
 

บรรยายวิชาการ เร่ือง “การวิเคราะห์องค์กร/หน่วยงาน/ เคร่ืองมือคณุภาพที่จําเป็น”  

10.40 – 11.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  

11.00 – 11.30 น. 
 

พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “คณุอํานวย ฟันเฟืองขบัเคลื่อน R2R” 

11.30 – 12.00 น. บรรยายวิชาการ เร่ือง “R2R กบัความเป็น Learning Organization”  
 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 14.00 น. บรรยายวิชาการ เร่ือง “การเขียนบทคดัยอ่ R2R” 
 

14.00 – 15.30 น. กิจกรรมกลุม่ “การเขียนบทคดัย่อ R2R” 
 

15.30 – 15.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  

15.45 – 16.30 น. กิจกรรมกลุม่ “การเขียนบทคดัย่อ R2R” 
 

17.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเยน็ และกิจกรรมสานสมัพนัธ์  

 
      วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 
 

เวลา กจิกรรม 

07.00 – 07.45 น. รบัประทานอาหารเชา้  

07.45 – 08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00 – 08.30 น. 
 

กิจกรรมรับวนัใหม ่
 

08.30 – 09.30 น. บรรยายวิชาการ เร่ือง “การค้นหาปัญหาจากสายธารแหง่คณุคา่ Value Stream Mapping 

(VSM) และ Clinical Tracer”  

09.30 – 10.00 น. 
 

บรรยายวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการตัง้คําถามวิจยั”  
 

10.00 – 10.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  

10.15 – 12.00 น. 

 

กิจกรรมกลุม่ “การค้นหาปัญหาจากสายธารแห่งคณุคา่ Value Stream Mapping (VSM) และ 

Clinical Tracer” และ “เทคนิคการตัง้คําถามวิจยั” 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
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เวลา กจิกรรม 

13.00 – 14.00 น. 

 

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เร่ือง  

 เทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมหรือบคุคลช่วยเหลือ (Team Building+Seek for 

Assistance) 

 การสื่อสารถงึนกัวิจยัและผู้บริหาร (Upper+Frontline Level) 

 เทคนิคการเสริมพลงัตวัเอง และนกัวิจยั R2R (Empowering Technique) 

14.00 – 14.30  น. ถาม – ตอบ  

14.30 – 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  

14.45 – 15.45 น. 
 

การบรรยายและสาธิตวิธีการสืบค้น (Literature Review) 

15.45 – 17.00 น.  ฝึกปฏิบตัิ 

17.00 – 20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น  

 
     วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 
 

เวลา กจิกรรม 

07.00 – 07.45 น. รบัประทานอาหารเชา้  

07.45 – 08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00 – 08.30 น. 
 

กิจกรรมรับวนัใหม ่
 

08.30 – 10.00 น. 
 

การบรรยายเร่ือง “การวิพากษ์งานวิจยั” (Critical Appraisal) 
 

10.00 – 10.15 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  

10.15 – 11.30 น. 
 

กิจกรรมกลุม่ “การวิพากษ์งานวิจยั” 

11.30 – 12.00 น. 
 

แจกการบ้าน + AAR 
 

12.00 – 13.00 น. 
 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั และปิดการประชมุ  
 

 
 
 


