กำหนดกำรอบรมหลักสูตรพื้นฐำน (สำหรับแพทย์และนักวิชำชีพ)
วันอังคำรที่ 23 – วันศุกร์ที่ 26 มีนำคม 2564
ณ ห้องเจริญสำมัคคี ชั้น 3 อำคำรปัญญำวัฒนำ
สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล
วันอังคำรที่ 23 มีนำคม 25624
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 น. – 09.45 น. แนะนา รู้จักเพื่อนๆ
โดย.....ทีมวิทยากร
09.45 น. – 10.00 น. - รับประทานอาหารว่าง 10.00 น. – 11.00 น. กำรส่งเสริมเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ เด็กพิเศษอย่ำงเป็นองค์รวม (ตำมแนวทำงฟลอร์ไทม์)
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
11.00 น. – 12.00 น. Emotion & Relationship: Keys to Developmental progress &
Developmental Approach to the child with Special needs: DIR/Floortime
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 14.00 น. กิจกรรมที่ 1: Functional Emotional Development (FEDL) in normal children
โดย…..ผศ. พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
14.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมที่ 2: How to observe FEDL 1-4 impairment: Lack of shared attention,
engagement, and purposeful communication
โดย…..คุณประพา หมายสุข นักพัฒนาการเด็ก
15.00 น. - 16.00 น. กิจกรรมที่ 3: How to observe FEDL 5-6 impairment: Lack of ideas and logical
thinking
โดย…..คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ นักจิตวิทยาเด็ก
16.00 น. - 16.30 น. Homework & Check out (พร้อมรับอำหำรว่ำง)
โดย…..ผศ. พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ

วันพุธที่ 24 มีนำคม 2564
08.30 น. – 09.00 น. ทบทวน: สิ่งที่ได้เรียนรู้
โดย.....ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
09.00 น. – 11.00 น. Understand the child’s Individual differences (I) & How to observe the
child in Clinical setting (1)
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
11.00 น. – 11.15 น. - รับประทานอาหารว่าง –
11.15 น. – 12.15 น. Understand the child’s Individual differences (I) & How to observe the
child in Clinical setting (2)
โดย.....คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์ นักกิจกรรมบาบัด
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 15.00 น. Movie Times: Temple Glandin
คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์ นักกิจกรรมบาบัด
15.00 น. – 15.30 น. แนวทำงกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับเด็ก (ทักษะ I-CARE)
โดย.....คุณประพา หมายสุข นักพัฒนาการเด็ก
15.30 น. – 16.00 น Q & A & Checkout (พร้อมรับอาหารว่าง)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนำคม 2564
08.30 น. – 08.45 น. ทบทวน: สิ่งที่ได้เรียนรู้
โดย.....ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
08.45 น. – 10.15 น. หลักกำรและเทคนิคฟลอร์ไทม์เบื้องต้น: ทำอย่ำงไรให้เด็กสนใจจดจ่อ และ สื่อสำร
โดย…..คุณประพา หมายสุข นักพัฒนาการเด็ก
10.15 น. – 10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง 10.30 น. – 12.00 น. หลักกำรและเทคนิคฟลอร์ไทม์เบื้องต้น: ทำอย่ำงไรให้เด็กพูดคุยโต้ตอบ มีเหตุมีผล และเล่น
กับเพื่อน
โดย…..คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ นักจิตวิทยาเด็ก
12.15 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน –

13.00 น. – 16.00 น.

ฝึกสังเกตพัฒนำกำรอำรมณ์สังคมและควำมแตกต่ำงของเด็ก
กลุ่มย่อยที่ 1: สังเกตพัฒนาการเด็กปกติ
โดย....คุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์ และ วิทยากรรับเชิญ
กลุ่มย่อยที่ 2: สังเกตเด็กพัฒนาการล่าช้า (FEDL 5-6)
โดย…..คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ และ วิทยากรรับเชิญ
กลุ่มย่อยที่ 3: สังเกตพัฒนาการเด็กออทิสติก (FEDL 1-4)
โดย.....คุณประพา หมายสุข และ วิทยากรรับเชิญ
16.00 น. – 16.15 น. Q & A & Checkout (พร้อมรับอาหารว่าง)
วันศุกร์ที่ 26 มีนำคม 2564
08.30 น. – 09.00 น. ทบทวน: สิ่งที่ได้เรียนรู้
โดย.....คุณประพา หมายสุข
09.00 น. – 10.30 น. ภำพรวมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่บ้ำน & หลักกำรฝึกทักษะและพื้นฐำนระบบประสำท
โดย…..ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ และคุณกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์
10.30 น. – 10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง 10.45 น. – 12.15 น. ฝึกประเมินพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ เด็กพิเศษอย่ำงเป็นองค์รวม และวำงแผนโปรแกรมกำรฝึก
ที่บ้ำน (Home program)
ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ และคุณฒามรา สุมาลย์โรจน์
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – 14.30 น. สอบประเมินควำมรู้กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ เด็กพิเศษอย่ำงเป็นองค์รวม
คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์
14.30 น. – 15.30 น. Applying Knowledge to Clinical Practice: Doctors and Therapists
โดย.....ผู้เข้าร่วมและทีมวิทยากร
15.30 น. - 16.00 น. Q & A & Checkout มอบใบประกาศ & เดินทางกลับ พร้อมรับอาหารว่าง

******************************************

