กําหนดการหลักสูตรพืนฐาน สําหรับแพทย์และนักวิชาชีพ
วันอังคารที 17 –วันศุกร์ที 20มีนาคม 2563
ณ ห้องบูรณาการประสาทสัมผัส (1421) ชัน 4 อาคารปญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที 17 มีนาคม 25630
8.30น.– 09.00 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 น.– 09.45 น.

แนะนําตัว ประสบการณ์การทํางานโดย.....ทีมวิทยากร

09.45น. – 10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.00น.– 12.00 น.

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเปนองค์รวม
(ตามแนวทางDIR/ฟลอร์ไทม์) โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจาํ รัสเลิศ

12.00น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. – 14.30 น.

เรียนรูพ
้ ฒ
ั นาการอารมณ์ สังคม จากวีดท
ี ศ
ั น์
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจาํ รัสเลิศ

14.30น. – 15.30 น.

มองปญหาพฤติกรรมเด็กพิเศษอย่างเข้าใจพัฒนาการ
โดย.....คุณประพา หมายสุข

15.30น.– 16.00 น.

Q & A & Checkout (รับอาหารว่างกลับบ้าน)

วันพุ ธที 18 มีนาคม 2563
08.30น.– 09.00 น.

Recap : สิงทีได้เรียนรู ้ โดย.....ทีมวิทยากร

09.00น.– 11.00 น.

พืนฐานความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก และแนวทางการสังเกตในคลินก
ิ
โดย.....อ.ดร.กันนิกา เพิมพู นวัฒนา

11.00น. – 11.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

11.15น. – 12.15น.

ฝกประเมินพืนฐานความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก จาก

วีดท
ี ศ
ั น์
โดย.....คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทก
ั ษ์
12.15น. – 13.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.00 น. ความสําคัญของสัมพันธภาพและหลักการสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก (I-CARE)
โดย.....ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจาํ รัสเลิศ
15.00 น. – 15.30 น. การประเมินทักษะการมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั เด็ก (I-CARE)
โดย.....คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์
15.30น. – 16.00 น

Q & A & Checkout- รับอาหารว่างกลับบ้าน -

วันพฤหัสบดี ที 19 มีนาคม 2563
08.30น.– 09.00 น.

Recap : สิงทีได้เรียนรูโ้ ดย.....ทีมวิทยากร

09.00 น.– 10.30 น.

ฟลอร์ไทม์ คืออะไร และพัฒนาการและเทคนิคการส่งเสริม (FEDL 1-4)
โดย.....คุณประพา หมายสุข

10.30น.– 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

11.00น. – 12.00 น.

พัฒนาการและเทคนิคการส่งเสริม(FEDL 5-6) โดย.....คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ 12.00น. –

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. – 16.00 น.

ฝกสังเกตพัฒนาการและความแตกต่างของเด็ก (กลุม
่ ละ 45 นาที)
กลุม
่ ย่อยที 1: สังเกตพัฒนาการเด็กปกติ โดย.....คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทก
ั ษ์
กลุม
่ ย่อยที 2: สังเกตเด็กพัฒนาการล่าช้า(FEDL 5-6) โดย…..คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์
กลุม
่ ย่อยที 3: สังเกตพัฒนาการเด็กออทิสติก(FEDL 1-4) โดย.....คุณประพา หมายสุข

16.00น.– 16.30 น.

ถอดบทเรียน (รับอาหารว่างกลับบ้าน)

วันศุกร์ที 20 มีนาคม 2563
08.30น. – 09.00 น.

Recaps : สิงทีได้เรียนรูโ้ ดย.....ทีมวิทยากร

09.00น.– 10.30น.

หลักการฝกทักษะและพืนฐานระบบประสาท& ภาพรวมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทีบ้าน
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจาํ รัสเลิศ

10.30น.– 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45น. – 12.00 น.

ประสบการณ์การนําแนวทางDIR/ฟลอร์ไทม์ ไปใช้ในชีวต
ิ จริง
โดย.....ผูป
้ กครองเด็กพิเศษ

12.00น. – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.30 น.

Applying Knowledge to Clinical Practice : Doctors and

Therapists
โดย.....ผูเ้ ข้าร่วมและทีมวิทยากร
14.30 น. – 15.00น.

Q & A & Self reflection

15.00 น.– 15.30 น. Checkout และมอบใบประกาศ (รับอาหารว่างกลับบ้าน)

