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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 

การประชุมวิชาการประจ าปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ 
เร่ือง “นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine)” 

จัดระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งอาคารจอดรถ) รูปแบบ Hybrid 

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

หลักการและเหตผุล 
            การจัดประชุมวิชาการประจ าปีของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์กร อันเป็นการน าเสนอผลการทบทวนความรู้ของทุกหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ค้นหา
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของการดูแลผู้ป่วยและสามารถต่อยอดเป็นฐานความรู้ขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต่อการ
แข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชนในธุรกิจดูแลสุขภาพ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้ตระหนัก
ถึงความสอดคล้องของกระบวนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้กับพันธกิจขององค์กรที่จะต้องค านึงถึงบริบทที่มีความซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีแนวคิดในการประสานร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่จะสร้างฐานความรู้ส าหรับการ
เรียกใช้คืนในอนาคต และพยายามดักจับความรู้ทั้งฝังลึกและชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าของวิทยาการ
ทางการแพทย์ในอนาคต เพื่อแนวทางพัฒนาการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และ
ก้าวเข้าสู่โลกสุขภาพแห่งอนาคต การเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะ Academic หรือ Scientific Conference เป็น ด้านเทคโนโลยี
ของโลกสุขภาพแห่งอนาคต 

     การจัดงานประชุมวิชาการประจ าปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล” (Disruptive Innovation in Medicine) ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์
ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ฝั่งอาคารจอดรถ) จ านวน ๓ วัน เพื่อเป็นเวทีอภิปรายทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการเผยแพร่ความรู้ ในลักษณะ Academic หรือ Scientific Conference เพื่อเพิ่ม
นวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพของการบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์สูงสดุของผู้ป่วย ตลอดจนมีการ
น าเสนอแนวคิดและผลงานวิชาการ งานวิจัย เผยแพร่ทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ อันน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรและประเทศชาติในวงกว้างต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
      ๑.  เพื่อด ารงอัตลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัที่มีงานวิจัยและวิชาการเป็นพืน้ฐานในการรักษา 
      ๒.  เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงาน น าเสนอบทความ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจยัและวิชาการ ของบุคลากร 
          ภายในและบุคคลภายนอก 
      ๓.  เพื่อให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก ก้าวสู่การเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 
      ๑. แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ าบดั นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

      ๒. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยัมหิดล และสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน 

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ : Hybrid (On site / Online) 
      ๑. การถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญระดบัประเทศและนานาชาติ 
      ๒. การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อค้นหาการปฏิบัติทีด่ีระหว่างหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีอภิปราย
ร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
      ๓. นิทรรศการ Academic Profile ของทุกหน่วยงานและเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบเสมือนและตั้งแสดง 



 (๒) 
 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ /วิจยั 
              ขอเชิญนักวิชาการและนักศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอ โดยเป็นผลงานด้าน Scientific Research ด้าน Social 
Research หรือผลงาน R2R ความยาวขนาดไม่เกิน ๑๕ หน้า A๔ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ โดยส่งถึงงานการศึกษา 
วิจัยและบริการวิชาการ หมดเขตวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ส าหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บนเว็บไซต์ (Proceeding Online) และต้องเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุม (Oral Presentation) ทั้งนี้ผลงานที่
ตีพิมพ์ จะต้องผ่านการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจากหน่วยงานของท่านหรือเป็น Exemption Review ซึ่งไม่
มีความเสี่ยงกระทบใด ๆ และไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารใดหรือน าเสนอมาก่อน อนึ่งหากผลงานของท่านยังอยู่ระหว่างกระบวนการ
ศึกษา/วิจัย ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพื่อเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดผลงาน Oral 
Presentation ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมพิธีมอบรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศ (Oral Presentation Final Contests) 

การติดต่อประสานงาน 
งานการศึกษา วิจัยและบริการวชิาการ (คุณวนิดา) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
๘๘๘ หมู่ ๖ ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙ ๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑ (ในเวลาราชการ) E-mail: gjra@mahidol.ac.th    

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

      ๑. นวัตกรรมใหม่ในการยกระดับคุณภาพของการบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
      ๒. ความรู้ด้านเทคโนโลยดีจิิทัล (Digital Technology) ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย  
      ๓. ความก้าวหน้าโลกสุขภาพแห่งอนาคต 

การลงทะเบียน และส ารองที่นัง่ 
     - ผู้เข้าร่วมการประชุม On Site (Early Bird) / พ.ย. - ธ.ค. ๖๕ ช าระเงิน ๘๐๐ บาท 
     - ผู้เข้าร่วมการประชุม On Site (ปกติ) / ม.ค. - มี.ค. ๖๖  ช าระเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
     - ผู้เข้าร่วมการประชุม Online      ช าระเงิน ๖๐๐ บาท 
     - ส าหรับ On Training / Resident / Fellow   ช าระเงิน ๖๐๐ บาท 
     - ผู้ส่งผลงานวิจัยน าเสนอ     ช าระเงิน ๘๐๐ บาท 

สามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งได้ที่ http://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference ตั้งแต่วนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

  หมายเหตุ  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าเดินทาง, ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้  ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙  ตามระเบียบของทาง
ราชการในสังกัด การประชุมดังกล่าวสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และส าหรับวิชาชีพทางการพยาบาลและนักกายภาพบ าบัด จะได้รับหน่วย
คะแนนทางการศึกษาต่อเนื่อง 

 
 

 

http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/

