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การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมฟรานซิส วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร
1. หลักการและเหตุผล
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต ย่อมต้องการการศึกษาค้นคว้าเพื่อ ให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในเวลาหนึ่ง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละห้วงเวลาก็จะสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคนั้น และต้องการการติดตาม
ศึกษาในสิ่งเหล่านั้นว่ามีการคงอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางใด เวทีประชุมวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ ผู้วิจัยได้มีโอกสารเสนอสิ่งที่
ตนเองได้เรียนรู้ ขณะเดียวกันก็เป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นช่องทางในการบูรณาการการบริก าร
วิชาการและการวิจัยให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 เพื่อเปิดช่องทางให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัย อาจารย์ได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
2.3 เป็นช่องทาง โอกาส ให้บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจ ได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและประเด็นร่วมสมัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกายภาพบาบัด และ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
4. รูปแบบการจัดประชุม
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.2 การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า และการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
5. ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
6. สถานที่จัดการประชุม
หอประชุมฟรานซิส วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
46 ซ.สาทร 15 แยก 2 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสายสุขภาพ อาจารย์ และผู้สนใจ จานวน 200 คน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
8.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัย อาจารย์ ได้ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชน
8.3 บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการและความรู้แนวคิดที่ทันสมัย
9. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน รับลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือ URL : http://www.slc.ac.th/2018/news/detail.php?ID_Ne=199 ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
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อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

(วันนี้ – 30 กันยายน 2561)

(1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน
2561)

1.เข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการนาเสนอผลงาน

2,000 บาท

2,500 บาท

2.นาเสนอผลงานวิชาการ (รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ)

2,500 บาท

3,000 บาท

3.นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- กรณีเข้าร่วมประชุมวิชาการ และฟังการนาเสนอผลงาน
- กรณีนาเสนอผลงานวิชาการ (รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ)

1,800 บาท
2,200 บาท

2,000 บาท
2,400 บาท

ประเภท

*** อัตราค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 3 วัน ***
ติดต่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียน โทร.02-2125670-2
คุณนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว หรือ คุณเสาวรส ฤกษ์ธานี
คุณสุธาทิพย์ แจ้งหิรัญ

ต่อ 5204
ต่อ 5404

กาหนดการส่งบทความฉบับเต็ม
กาหนดการรับบทความวิจยั ฉบับเต็ม เปิดรับทันทีที่เปิดลงทะเบียน และปิดรับผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด

ระยะเวลา

1.กาหนดการลงทะเบียนและชาระเงิน
- เข้าร่วมวิชาการและฟังการนาเสนอผลงาน
- นาเสนอผลงานวิชาการ

วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

2.กาหนดการส่งบทความฉบับเต็ม

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

3.ประกาศรายชื่อ ลาดับการนาเสนอบทความวิจยั

ภายใน 12 ธันวาคม 2561

4.นาเสนอบทความวิจยั

21 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
การตอบรับผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม แจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ท่านส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม
ประกาศรายชื่อลาดับการนาเสนอผลงาน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
การติดต่อสอบถามรายละเอียดการนาเสนอผลงาน
ดร.อุษา ครุครรชิต
usa@slc.ac.th

02-2125670-2 ต่อ 5203
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness
วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมฟรานซิส วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
07.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
09.15 - 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Mind - Movement Sciences into 2020 โดย ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง Brain and Control of Movements โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง Connection of Mind and Body in Relation to Manual Assessment and
Treatment Techniques โดย ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 -16.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง Connection of Mind and Body in Relation to Manual Assessment and
Treatment Techniques โดย ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา (ต่อ)
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.15 น. บรรยายเรื่อง Effects of Office Syndrome on People's Work Performance โดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชน
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ช่วงที่ 1 (ห้องย่อย 1 และ ห้องย่อย 2)
11.30-12.00 น. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ช่วงที่ 1
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ช่วงที่ 2
13.30-14.30 น. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ช่วงที่ 2 (ห้องย่อย 1 และ ห้องย่อย 2)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น.

บรรยายเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง SKT สมาธิบาบัด โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. Panel Discussion : Office Workers’ Wellness โดย อ.นคร ศรีสุโข และ ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการนาเสนอผลงาน/พิธีปิด
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง

PTCEU 12.3 คะแนน

