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ก าหนดการ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to research (R2R) 

 “R2R” ประจ าปี 2558 

 

ครั้งที่ 1  วันที่  23 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.00 ห้องประชุม หอผู้ป่วย 5จ 

เวลา  กิจกรรม วิทยากร 

13.30-14.30 การหาหัวข้อและปัญหาวิจัย ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 

14.30-15.00 การทบทวนวรรณกรรม นางบุษกร   อุสส่าห์กิจ 

  นางกรรณิการ์ ชาธรรม 

15.00-16.00 กิจกรรมกลุ่ม การเขียน concept paper ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 

 (แบ่งเป็นกลุ่ม) นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์ 

  นางอุบล จ๋วงพานิช 

  นางสาวพรนิภา หาญละคร 

 

 

นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ 

นางจิราพร   ศิริโชค              

นางญาณิกา  เชษฐโชติศักดิ์      

นางอาภาภรณ์      ธรเสนา 

นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 

นางกรรณิการ์ ชาธรรม 
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ครั้งที่ 2   วันที่  30 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.00 ห้องประชุม หอผู้ป่วย 5จ 

เวลา  กิจกรรม วิทยากร 

13.30-14.30 ประชากรและการค านวณกลุ่มตัวอย่าง ดร.แก้วใจ  เทพสุธรรมรัตน์ 

14.30-15.00 การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นางอุบล จ๋วงพานิช 

15.00-16.00 กิจกรรมกลุ่ม การเขียนโครงร่างการวิจัย  ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 

 (แบ่งเป็นกลุ่ม) นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์ 

  นางอุบล จ๋วงพานิช 

  นางสาวพรนิภา หาญละคร 

 

 

นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ 

นางจิราพร   ศิริโชค              

นางญาณิกา   เชษฐโชติศักดิ์      

นางอาภาภรณ์    ธรเสนา 

นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 

นางกรรณิการ์ ชาธรรม 

สุภาพ อิ่มอ้วน 

อภิญญา คารมปราชญ์ 

ทิพวรรณ มุกน าพร 
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ครั้งที่ 3    
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558: สร้างแรงบันดาลใจในการท า R2R ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า 
 
08.30-09.00 ลงทะเบียน วิทยากร 
09.00-09.30 พิธีเปิดและบรรยาย เรื่อง R2R transformation 

 from basic to meta R2R 
 

ศ. นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 
 

09.30-10.45  เติมใจ เติมไฟและเติมฝัน: R2R ท าง่าย ใครๆก็ท าได้ 
 

ดร. นิภาพร ละครวงศ์ 

10.45-11.00  พักรับประทานอาหารว่าง 
 

 

11.00-12.00  ก้าวไปข้างหน้ากับ HA-KM-R2R กับงานคุณภาพ 
 

ดร. นิภาพร ละครวงศ์ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

13.00-14.30 เรื่องเล่า ฝันที่เป็นจริง: R2R ป่าติ้ว ที่ สุข ง่าย ใส งาม 
 

นางสมหญิง อุ้มบุญ  

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
 

 

14.45-16.15  เรื่องเล่า ฝันติดไฟ: ความส าเร็จในการท าวิจัย R2R 
 
 

นายอดิเรก  เร่งมานะวงษ์ 
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 วันอังคารที่ 12พฤษภาคม2558ท าความฝันให้เป็นจริงในการท า R2R ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเดจ็ย่า 
08.30-09.00  ลงทะเบียน  
09.00-10.30 สิ่งที่ได้ น ามาใช้จริง: จากการอบรม  

Advanced FA ที่โรงพยาบาลศิริราช 
ดร จงกลณี จันทรศิริ และ 
นางกรรณิการ์ ชาธรรม 

10.30-10.45  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00  เสวนาเรื่อง R2R กับการน าไปใช้ 

 
ดร จงกลณี จันทรศิริ 
อัมพร กุลเวชกิจ  
สุกัญญา จันหีบ  
สุภาพ อิ่มอ้วน   
ด าเนินอภิปรายโดย  
อัมพร กุลเวชกิจ  

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.45  น าเสนอโครงร่างวิจัย R2R ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ 
 โดย ผู้ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 
  นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์ 
  นางอุบล จ๋วงพานิช 
  นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ 
  นางพนอ เตชะอธิก 
  นางจิราพร   ศิริโชค              
  นางญาณิกา  เชษฐโชติศักดิ์      
  นางอาภาภรณ์      ธรเสนา 
  นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 
  นางกรรณิการ์ ชาธรรม 
  นางสุภาพ อิ่มอ้วน 
  นางอภิญญา คารมปราชญ์ 
  นางสัญพิชา  สอนภิรมย์            
   
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00-16.15 น. น าเสนอโครงร่างวิจัย R2R ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ 
 โดย ผู้ที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง 
  นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์ 
  นางอุบล จ๋วงพานิช 
  นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ 
  นางพนอ เตชะอธิก 
  นางจิราพร   ศิริโชค              
  นางญาณิกา  เชษฐโชติศักดิ์      
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  นางอาภาภรณ์      ธรเสนา 
  นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 
  นางกรรณิการ์ ชาธรรม 
  สุภาพ อิ่มอ้วน 
  อภิญญา คารมปราชญ์ 
  นางสัญพิชา  สอนภิรมย์            
 


