(ร่าง) กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitator Advanced Course” รุน่ ที่ 4 ครัง้ ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ทื่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส หลานหลวง
เวลา
08.15 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.00 น.
10.00 -10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

15.00-16.30 น.
18.00 – 20.00 น.

เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.
10.00 น.
10.30 -12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

18.00 – 19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
กิจกรรม
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจัยระดับประเทศ
การบรรยาย เรือ่ ง “การเขียนภูมิหลังและทีม่ าของโครงการ”
วิทยากร: ผศ. นพ.กุลธร เทพมงคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในห้อง)
การบรรยาย เรือ่ ง “การวิพากษ์งานวิจัย” (Critical Appraisal)
วิทยากร: พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่
กิจกรรมกลุม่ “การวิพากษ์งานวิจัย”
วิทยากร: พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่
ผศ. นพ.กุลธร เทพมงคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรือ่ ง “คุณอานวย” ผู้ร้อยคนกับงาน...เพื่อสร้างสุข
วิทยากร: ดร.นิภาพร ลครวงศ์ โรงพยาบาลยโสธร
พักรับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในห้อง)
บรรยายเรือ่ ง เทคนิคการใช้ KM ขับเคลือ่ นงาน R2R
วิทยากร: คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณอริสา โพธิช์ ัยสาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กิจกรรมกลุม่ Success Story Telling
วิทยากร: คุณรวีวรรณ วัฒนมงคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสานสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
กิจกรรม
ลงทะเบียน และกิจกรรมรับวันใหม่
บรรยายเรือ่ ง “การสร้างแบบบันทึกข้อมูล” (Case Record Form: CRF)
วิทยากร: รศ. นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในห้อง)
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ เรือ่ ง
 เทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมหรือบุคคลช่วยเหลือ (Team Building+Seek for Assistance)
 การสือ่ สารถึงนักวิจัยและผู้บริหาร (Upper+Frontline Level)
 เทคนิคการเสริมพลังตัวเอง และนักวิจัย R2R (Empowering Technique)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 1: เข้ามุมสถิติอย่างไม่จนมุม กับเรือ่ งขนาด sample size by smart phone
Workshop 2: เข้ามุมสถิติอย่างไม่จนมุม กับการเปรียบเทียบกลุม่ ข้อมูล
วิทยากร: ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ โรงพยาบาลหาดใหญ่
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล โรงพยาบาลหาดใหญ่
รับประทานอาหารเย็น

(ร่าง) กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitator Advanced Course” รุน่ ที่ 4 ครัง้ ที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ทื่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ณ โรงแรมรอยัล ปริน๊ เซส หลานหลวง
เวลา
07.45 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 น.
10.30-11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

วันวัพฤหั
สบดี
ุนายน2560
2560
นเสาร์
ที่ ท3 ี่ มิ1ถมิุนถายน
กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยาย เรือ่ ง “จริยธรรมการวิจัยในคนกับงาน R2R”
วิทยากร: ผศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บรรยาย เรือ่ ง “การติดตามงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ (Friendly Monitoring)”
วิทยากร: ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา โรงพยาบาลลับแล
พักรับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในห้อง)
บรรยาย เรือ่ ง “ R2R & Learning organization”
วิทยากร: ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิธีมอบประกาศนียบัตร R2R Facilitator Advanced Course รุน่ ที่ 4
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย เรือ่ ง "R2R ดีเด่นกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"
วิทยากร: ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
กิจกรรมกลุม่ “จากวันนี้ไปเราจะทาอะไรกันดี” After Action Review (AAR)
วิทยากร: รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจัยระดับประเทศ
นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

** ผู้เข้าอบรมนา Notebook มาด้วย
เงือ่ นไขสาหรับการเข้าร่วมอบรม
1. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร เนื่องจากการอยูร่ ่วมตลอดกระบวนการมีผลต่อความเข้าใจอย่างยิง่
ซึ่งต่างจากกระบวนการบรรยายที่คุ้นเคย
2. แต่งกายในชุดที่สะดวกต่อการเคลือ่ นไหว
3. โทรศัพท์มือถือ กรุณาปิดเสียงเรียกเข้าโดยใช้ระบบสัน่ แทน
4. ขณะเข้าร่วมการอบรมไม่ควรนางานมาทาด้วย
5. กระบวนการเรียนรูเ้ น้นกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพือ่ นาสิง่ ที่ได้เรียนรูใ้ นทุกกระบวนการ
มาสะท้อนภาพการเรียนรูร้ ่วมกัน จึงจาเป็นต้องใช้สมาธิ การสังเกตและความตัง้ ใจ

