ที่ รวกท.168/2561
12 ตุลาคม 2561
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบตั ิการหัวข้อ Communication For Change 2562
เรียน สมาชิก รวกท., สกท. / แพทย์ทวั ่ ไป / พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / นักจิตวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. ใบสมัครลงทะเบียนอบรม
เนื่ องด้วย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นปั ญหาด้านการสื่อสารว่าเป็ นสาเหตุ
การฟ้ องร้อง และการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับเทคนิ คสาหรับคนรุน่ ใหม่ ประกอบกับโรคหรือภาวะหลาย
อย่างเกิดจากพฤติกรรม ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการทางานในวิชาชีพ
แพทย์ตอ้ งเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายระดับการสื่อสารจึงเป็ นหนึ่ งในเทคนิ คสาคัญ ในการทางานกับคนหมู่มากได้
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ Communication
For Change 2562 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรูน้ าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง วันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล
ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามตารางที่แนบมาด้วย
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ชวั ่ โมงเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน 20 ชม. ในการเข้าใจตนเอง เทคนิ คการสื่อสารเชิงบวก
21st Century Skills, Positive Psychology for Learning และ Transformative Learning ไปพร้อมกัน
ผูส้ นใจที่จะเข้าร่วมอบรมฯ กรุณาส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน จานวน 4,500 บาท
มายัง สานักงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาหรับการอบรมฯ ครั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าร่วม
อบรมฯ ได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดาเนิ นการ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวินัดดา ปิ ยะศิลป์ )
ประธานวิชาการ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หัวข้อ Communication For Change 2562
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 14-16 มกราคม 2562
ณ ห้องสิรปิ ระภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิ ด โดย ประธาน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
09.15 – 10.30 น. Check in & Finding Safe Person & Safe Zone
10.30 – 12.00 น. Strength in Our self & Reflection 1 (Sharing)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. Learning Zone 1 : Teacher
14.00 – 16.00 น. Life Chart&Reflection 2 (Sharing)
16.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น Learning Zone 2 : Positive Psychology in teaching style
Reflection 3 (Sharing)
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
08.15 – 08.45 น. Aerobic Exercise
09.00 – 10.30 น. Learning Zone 3 : Art & Science
10.30 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 11.30 น. Learning Zone 4 : New Generation
11.30 – 12.00 น. Reflection 4 (writing)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.40 น. Learning Zone 5 : Learning from Loss
14.40 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. Learning Zone 5 (ต่อ) : Transformative learning
16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. Learning Zone 6 : Change for 21st Century Skills & Reflection 5
(writing & Reading)

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
08.30 – 09.00 น. Exercise
09.00 – 11.00 น. Application
11.00 - 12.00 น. Reflection 6 (Sharing, Writing & Drawing)
12.00 – 12.15 น. พิธีปิดการประชุม
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ทีมวิทยากร
1. ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิ ยะศิลป์
2. ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
3. รศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบรู ณ์
4. รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ
5. ผศ.พญ.จริยา ทะรักษา
6. อ.พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร

ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา รพ.ศิริราช ม.มหิดล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ ศิริราช
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ใบลงทะเบียน
การอบรมปฏิบตั กิ าร หัวข้อ Communication For Change 2562
ในวันที่ 14-16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสิริประภา
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ข้าพเจ้า❒

นายแพทย์...............................................นามสกุล.......................................................
อายุ.................ปี
❒ แพทย์หญิง ................................................นามสกุล....................................................
อายุ................ปี
สถานภาพ
❒ สมาชิก รวกท / สกท. ❒ แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์ช้นั ปี ที่.....
❒ แพทย์ทวั ่ ไป
หมายเลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม............................................ สถาบัน .............................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
โทรศัพท์มือถือ ........................... โทรสาร ...........................Email…………………………………………..............…........
ประเภทอาหาร: ❒ไทย
❒มังสวิรตั ิ
❒อิสลาม

อัตราค่าลงทะเบียน
❒

ราคา 4,500 บาท
วิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เป็ นจานวนเงิน ........................... บาท (กรุณาแนบสาเนาใบโอนเงิน)
ชื่อบัญชี “ประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์” เลขที่บญ
ั ชี 051-2-27505-2

การสารองที่พกั
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า)
ติดต่อ คุณจุรีภรณ์ สุวรรณโชติ (จอย) โทรศัพท์ 081-9946717

E-mail : asmg@buddyriverside.com
ห้องดีลกั ซ์

หมายเหตุ

ห้องเดี่ยว
ห้องคู่

ราคา 1,600 บาท / คืน
ราคา 1,800 บาท / คืน

กรุณาส่งใบลงทะเบียนมายัง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (ตามที่อยูข่ า้ งบน)
หรือสามารถติดต่อได้ที่ คุณอรัญญา มือถือ 089-1402709 line ID : 37067
FAX. 02-7166202 หรือ E-Mail : taa_8414@hotmail.com

