การเตรียมตัวนําเสนอผลงาน “โรงพยาบาลพระปกเกลา ครั้งที่ 17”
ระหวางวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562
 การประกาศผล
การประกาศผลการคัดเลือกผลงานนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) และผลงานนําเสนอโปสเตอร (EPoster Presentation) จะประกาศในวันที่ 10 เมษายน 2562 ทาง http://www.ppkhosp.go.th และ ทาง E-mail
ของเจาของผลงานโดยตรง ดังนั้นกรุณาตรวจสอบความถูกตองของชื่อ E-mail ของทานใหชัดเจน
การเตรียมความพรอมในการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอดวยวาจา (Oral presentation)
1. ผูนําเสนอผลงานดวยวาจา (Oral Presentation) ตองเตรียมการนําเสนอ โดยใชรูปแบบการนําเสนอเปน MS
Power Point 2007 เวลาที่ใชในการนําเสนอ 12 นาที ถาม-ตอบ 3 นาที รวม 15 นาที และสงรูปแบบการนําเสนอมายัง
E-mail: ppkhos@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
2. ขอใหทานรายงานตัวกับผูประสานงานในวันที่จะนําเสนอตั้งแตเวลา 08.00-08.15 น. โดยจะจัดที่แถวหนาของ
หองประชุมเพื่อใหทานประจําที่นั่งกอนนําเสนอ 15 นาที หากเลยเวลาที่กําหนดอาจจะตองพิจารณาจัดลําดับใหมตามความ
เหมาะสม ขอใหทานรักษาความตรงตอเวลาดวย
4. ขอใหทานซอมนําเสนอเองใหทันตามเวลาที่กําหนด โดยประธานรวมจะให สัญญาณครั้งที่ 1 เมื่อเวลาผานไป
แลว 10 นาที จึงควรรีบสรุป หลังจากนั้นประธานรวมจะใหสัญญาณครั้งที่ 2 เมื่อครบ 12 นาที เมื่อหมดเวลาใหหยุดการ
นําเสนอทันที และจะมีการเปดโอกาสใหผูรวมประชุม ถาม-ตอบ อีก 3 นาที ซึ่งรวมเวลาทั้งหมดที่ทานขึ้นนําเสนอจนจบการ
ถามตอบและลงจากเวที ใชเวลาไมเกินคนละ 15 นาที
การเตรียมความพรอมในการนําเสนอโปสเตอรดวยวาจา (E-Poster Presentation)
1. การเตรียมโปสเตอรเพื่อการนําเสนอ (E-Poster Presentation)
ผลงานนําเสนอโปสเตอรที่ผานการคัดเลือกใหทานสงโปสเตอร (E-Poster) ที่ออกแบบแลวมาที่
E-mail: ppkhos@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยรูปแบบการสงเนื้อหาที่ใชสําหรับการนําเสนอใน
โปสเตอรมีดังนี้คือ
1.1 สงไฟลโปสเตอรที่ออกแบบเรียบรอยแลวเปนไฟลนามสกุล .jpg เทานั้น เพื่อนําไปทํา E-Poster โดยมีคาความ
ละเอียดของไฟลภาพไมนอยกวา Full HD คือ 1080 x 1920 pixel เปนแนวตั้ง นาที และสงรูปแบบการนําเสนอมายัง Email: ppkhos@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
1.2 กรณีผลงาน CR และ R2R ควรเปนเนื้อหาโดยสรุปและไดใจความในประเด็นสําคัญ สามารถลงตารางหรือ
กราฟไดตามความเหมาะสม
1.3 กรณีผลงาน CQI สามารถลง Chart หรือกราฟผลลัพธไดไมเกิน 2 รูปตามความเหมาะสม
1.4 กรณีผลงานนวัตกรรม สามารถลงรูปภาพลงไดไมเกิน 4 ภาพ โดยเลือกภาพที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับผลงาน
1.5 ควรมีรูปพรอมชื่อของเจาของผลงาน 1 รูป เพื่อลงไวมุมบนของโปสเตอรในกรณีที่มีไมมีผูรวมผลงาน แตถา
ผลงานมีเจาของผลงานและผูรวมผลงานเปนคณะ (รวมแลวไมเกิน 5 คน) สามารถสงเปนภาพหมู 1 รูป (เทานั้น) เพื่อลงไว
ใน E-Poster ได ซึ่งแสดงถึงการทํางานเปนทีม
2. การเตรียมความพรอมในการนําเสนอ E-Poster Presentation
ในงานวิชาการ “โรงพยาบาลพระปกเกลา ครั้งที่ 17” มีการนําเสนอ E-Poster Presentation ซึ่งผูนําเสนอผลงาน
จะตองนําเสนอดวยวาจารวมกับโปสเตอรทที่ ําขึ้นนําเสนอทาง Projector ณ หองประชุมที่จัดไวให
2.1 ผูที่นําเสนอผลงานโปสเตอร ตองเตรียมการนําเสนอ E-Poster Presentation โดยใชการนําเสนอดวยวาจา
รวมกับ E-Poster ของทานที่สงมาแลว ใชเวลาในการนําเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที รวมเปน 10 นาที
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2.2 ขอใหทานรายงานตัวกับผูประสานงานในวันที่จะนําเสนอตั้งแตเวลา 08.30 น. โดยจะจัดที่แถวหนาของหอง
ประชุมเพื่อใหทานประจําที่นั่งกอนนําเสนอ 15 นาที หากเลยเวลาที่กําหนดอาจจะตองพิจารณาจัดลําดับใหมตามความ
เหมาะสม ขอใหทานรักษาความตรงตอเวลาดวย
2.3 ขอใหทานซอมนําเสนอเองใหทันตามเวลาที่กําหนด โดยจะมีทีมงานใหสัญญาณครั้งที่ 1 เมื่อเวลาผานไปแลว 5
นาที หลังจากนั้นทีมงานจะใหสัญญาณครั้งที่ 2 เมื่อครบ 7 นาที หลังจากนั้นควรเปดโอกาสใหผูรวมฟงการนําเสนอซักถาม
และตอบขอซักถามประมาณ 3 นาที ซึ่งรวมเวลาทั้งหมด 10 นาที
 การประกาศผลงานที่ไดรับรางวัล
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. (โดยประมาณ) เรื่องที่ไดรับรางวัลผูประสานงานจะโทรศัพทแจงผูนํา
เสนอผลงาน และติดประกาศผลงานที่ไดรับรางวัล หากผลงานของทานไดรับรางวัล ขอใหทานมารายงานตัวเพื่อรับรางวัลใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 น. และนั่งประจําที่ ในที่ซึ่งทีมพิธีกรไดจัดรับรองไวแลวตามรายชื่อโดยพรอมเพียงกัน
เพื่อความสะดวกในการรับโลและใบประกาศเกียรติบัตร
หมายเหตุ: - กําหนดการนําเสนออาจถูกปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและสถานการณ ขอใหผูนําเสนอโปรด
เตรียม
 การลงทะเบียนสําหรับผูนําเสนอผลงานที่ไดรับการคัดเลือกในการนําเสนอผลงาน
1. ผูนําเสนอผลงานทุกทานตองสมัครเขารวมประชุมวิชาการ โดยทานสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการ
ทางระบบ online ไดที่ http://www.ppkhosp.go.th
2. สํานักวิจัยและพัฒนา จะดําเนินการสงหนังสือราชการแจงหนวยงานตนสังกัดของทานเพื่อทราบทางไปรษณีย
EMS อีกทั้งจะ E-mail สงสําเนาหนังสือราชการไปยังผูนําเสนอผลงานตาม E-mail ที่ทานติดตอมาในขั้นตน หากทานยัง
ไมไดรับขอมูลกลับใหรีบโทรศัพทประสานงานสํานักวิจัยและพัฒนาดวน(0-3932-8155) ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
มิฉะนั้นจะถือวาทานไดรับขอมูลเรียบรอยแลว
3. ในกรณีที่มีปญหาในการสงผลงานกรุณ าติดตอ คุณมนฤทัย มงกุฎมรกต สํานักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาล
พระปกเกลา ทางเบอรโทรศัพท 0-3932-8155 หรือ E-mail: ppkhos@gmail.com
 การตัดสินการประกวด ใชเกณฑในการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
รางวัลสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกลา ครั้งที่ 17 มี 4 รางวัล ไดแก
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
 การขออนุญาตเผยแพรผลงานงานวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกลา
คณะกรรมการวิชาการขออนุญาตเจาของผลงานวิชาการทุกทานในการเผยแพรองคความรูที่นําเสนอในงานประชุม
วิชาการโรงพยาบาลพระปกเกลาครั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนแกบุคลากรและการพัฒนาสาธารณสุขตอไป
------------------------------------------------------
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