โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563
วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
*****************************

1.หลักการและเหตุผล
การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ สิ่ งประดิษฐ์ และข้อค้นพบใหม่ เป็ น
อีกบทบาทหนึ่ งที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดา้ นความเป็ นเลิ ศทางงานวิจยั และนวัตกรรมของ
มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจยั รวมถึ งการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นิสัต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน นอกจากนี้ยงั เป็ นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและนําออกเผยแพร่ สู่สาธารณชนสามารถนาความรู ้และเทคโนโลยี
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์อนั จะส่ งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก มหาวิท ยาลัยรั งสิ ตได้เล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการดําเนิ นงานพัฒนางานวิจยั จึงได้จดั งาน
ประชุ มวิชาการระดับชาติ Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 มีหลักการเพื่อสนับสนุ น ให้มีการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผน
ตะวันออก และการแพทย์ทางเลือกอื่น เป็ นอีกบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม และพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและการวิจยั รวมถึ งเกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและประสบการณ์ เชิ งวิชาการของ
อาจารย์ นิสิต ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน นักวิจยั ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการค้นหา อธิ บายกลไกการรักษา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงได้ร่วมจัดงานฯกับ หลักสู ตรการแพทย์แผนจีน
หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระ
เกียรติ ในการดําเนิ นการจัดงาน Oriental Medicine and Sciences Conference 2021 ซึ่ งเป็ นงานประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ จะเป็ นเวทีให้อาจารย์ นิ สิต นักศึกษา ผูส้ นใจในศาสตร์ การแพทย์ทางเลือกได้นาํ เสนอผลงานวิจยั เพื่อ
เป็ นประโยชน์ ต่อวงการวิช าชี พ ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก และ
การแพทย์ทางเลื อกอื่ น ๆ นอกจากนี้ ทางผูจ้ ดั งานยังเปิ ดเวทีให้กบั งานในสาขาที่เกี่ ยวข้อง เช่ น วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ เครื่ องสําอาง เป็ นต้น ส่ งงานวิจยั เข้าร่ วมในงานครั้งนี้

2.วัตถุประสงค์
1)เพื่อกระตุน้ ให้ คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ นิ สิต/นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา และผูเ้ กี่ ยวข้องได้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็ นในการพัฒนางานวิจยั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และ
สร้างเครื อข่ายในการพัฒนางานวิจยั ให้เกิดขั้นระหว่างนักวิจยั สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2)เพื่อส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ นิ สิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจยั และเผยแพร่ ผลงานวิชาการสู่ สาธารณชนและชุมชน
3)เพื่อให้เกิดความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการและหน่ วยงานเอกชนใน
การค้นคว้าและพัฒนางานวิจยั ต่อไป
3.รู ปแบบของการประชุ มวิชาการ
การประชุมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. การบรรยายพิเศษ การอภิปราย เสวนา จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนจีน และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
2. การนําเสนอผลงานวิจยั เป็ นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
2.1 สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2.2 สาขาการแพทย์แผนจีน
2.3 สาขาการแพทย์แผนตะวันออกและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
4.หน่ วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ร่ วมกับ
-หลักสู ตรการแพทย์แผนจีน หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬา
ภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
-คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
5.ระยะเวลาและสถานทีจ่ ัดประชุ มทางวิชาการ
วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564
ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์ พอร์ ต ดอนเมือง

6.ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูส้ นใจทัว่ ไป จํานวน 100 คน
7.อัตราค่ าลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ตั้งแต่บดั นี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563 ผูส้ นใจสมัครและส่ งผลงาน Full Proceeding
ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผูส้ นใจสมัครและส่ งผลงาน Full
Proceeding
ผูส้ นใจเข้าร่ วมงาน แต่ไม่นาํ เสนอผลงาน

ค่ าสมัคร (บาท)
1,500
2,000
500

8.การรับสมัคร
ผูส้ นใจเสนอผลงานและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่
https://www.orientalmedicineconference.com/ โดยดําเนินการได้ดงั นี้
- ผลงานที่ผา่ นการนําเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะถูกเผยแพร่ ในรู ปไฟล์ pdf ซึ่งท่าน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.orientalmedicineconference.com หลังจากวันประชุม 45 วัน และ
ทางผูจ้ ดั จะส่ งอี-เมลล์แจ้งให้แก่ผนู ้ าํ เสนอทุกท่าน
- การชําระเงิน ให้ผสู ้ มัครโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิ ต 2 ชื่อ
บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต: วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เลขที่บญั ชี 875-7-01076-7 ค่าสมัครจะ
รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างในช่วงพักการสัมมนา
- หลังจากชําระเงิน ท่านสามารถส่ งไฟล์การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัครและต้นฉบับ เอกสาร
นําส่ งที่ Email : ormedconference@gmail.com ทางผูป้ ระสานงานจะทําการอัพเดทรายชื่อทุกวัน
9.ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1)ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการวิจยั ในสาขาวิชาการต่างๆ ตลอดจนถึงปั ญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข ตลอดจนการนําไปปรับใช้ประโยชน์และเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทางการแพทย์
ทางเลือกของประเทศไทย

2)สามารถเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจยั และนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3)เกิ ดความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และภาคเอกชนในการค้นคว้าและพัฒนา
งานวิจยั
10.ติดต่ อเพิม่ เติม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Email : ormedconference@gmail.com
โทร 02-997-2220-30 ต่อ 5172 หรื อ 5164 หรื อ 5140
มือถือโทร 085-812-4285
สแกน Line QR Code เพื่อเข้ากลุ่มการประชุม ติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อสงสัยในการประชุมวิชาการ

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

กําหนดการประชุ มและนําเสนอผลงานวิจัย : วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

เวลา

รายการ

8.00 - 8.30

ลงทะเบียนการประชุม และรับเอกสาร

8.30 - 8.45

กล่าวรายงาน
โดย ผศ.ดร.ภก. ประสาน ต้้งยืนยงวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน

8.45 - 9.00

พิธีเปิ ดการประชุม
โดย นพ.วิชาญ เกิดวิชยั คณบดีวทิ ยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิ ต

9.00 - 9.45

บรรยายพิเศษ
“นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal”
โดย รศ.ดร.ภก. สุ รพจน์ วงศ์ใหญ่

9.45 - 10.00

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 10.45

บรรยายพิเศษ
“กลุ่มอาการปวดเรื้ อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ”
โดย ศ.(คลินิก) พจ.นพ. ภาสกิจ วัณนาวิบูล

10.45 - 12.15

“เทคนิคการใช้ตาํ รับยาไทยที่มีส่วนประกอบของกัญชาอย่างมีประสิ ทธิ ผล”
โดย นพ. จักราวุธ เผือกคง

12.15 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00

การนําเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละสาขา
-สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- สาขาการแพทย์แผนจีน
- สาขาการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์ สุขภาพ

15.00 - 15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.30

การนําเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละสาขา (ต่อ)

16.30

ปิ ดการประชุมวิชาการ

