
 
  
ท่ี นม ๐๐๓๒.๐๐๒/๑/ว780                         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

255 หมู่11 ต.โคกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30280 

          20     เมษายน  ๒๕60 

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข  
        จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี 7 ประจ าปี ๒๕60 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

อ้างถึง หนังสือ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นม ๐๐๓๒.๐๐๒/๑/ว406   
ลงวันท่ี ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕60 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ๑. รายช่ือผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานฯ จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๒. แบบตอบรับการน าเสนอผลงานฯ จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓. รูปแบบการน าเสนอผลงานฯ จ านวน  ๑  ฉบับ 

   ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญชวนให้หน่วยงานและบุคลากร         
ส่ง  ผลงานวิชาการเพื่อน าเสนอในการประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ครั้งท่ี 7 
ประจ าปี ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพของจังหวัด
นครราชสีมา  ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนาผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ประสบการณ์  สร้างเครือข่ายทางวิชาการ นั้น      

  บัดนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการเพื่อน าเสนอในการประชุมดังกล่าว  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านแพทย์
และสาธารณสุข (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑) เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานในวันท่ี ๙ พฤษภาคม      
พ.ศ. ๒๕60 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓)          
ท้ังนี้  ขอให้ท่านตอบรับการน าเสนอผลงานฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒) และส่งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์  R2R.korat@gmail.com ภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60   
หากเกินวันท่ีก าหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                     ขอแสดงความนับถือ  

      
           

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๓๑๐, ๓๑๑                                             
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ท างานเป็นทีม แบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพ 



แบบตอบรับ 
การเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ 7 ประจ าปี ๒๕60 
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
หน่วยงาน..................................................................... 

 
                                                   วันท่ี....................................................................... 

 
  ข้าพเจ้า...................................................................................ต าแหน่ง...................................................... 

หน่วยงาน................................................................................. ตามท่ี ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน
วิชาการในวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทผลงาน ได้แก่ 
  ๑) การน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า  
   (   ) ด้านการแพทย์ ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์  
   (   ) ด้านการพยาบาล   
   (   ) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และสาธารณสุขท่ัวไป 

  ๒) การน าเสนองานพัฒนาคุณภาพแบบต่อเนื่อง (CQI) แบบโปสเตอร์  
   (   ) CQI โรงพยาบาลชุมชน  
   (   ) CQI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

   3) การน าเสนองานนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ แบบโปสเตอร์  
   (   ) นวัตกรรมโรงพยาบาลชุมชน  
   (   ) นวัตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสาธารณสุขอ าเภอ 
 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงในการน าเสนอผลงานวิชาการฯ ดังนี้ 
  (   ) ประสงค์จะเข้าร่วมน าเสนอ  
  (   ) ไม่สามารถเข้าร่วมน าเสนอได้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

 

       ลงช่ือ................................................................... 

              (.................................................................) 

       ต าแหน่ง............................................................... 

 

 

 

 

 



รูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
จังหวัดนครราชสีมา คร้ังที่ 7 ประจ าปี ๒๕60 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑. กติกาและแนวปฏิบัติการน าเสนองานวิจัยแบบปากเปลา่ 
 ๑.๑ ผู้น าเสนอลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน เตรียมน าเสนอผลงานในโปรแกรม Power Point Version 
2007 ขึ้นไป (น าไฟล์ไปลงไว้ที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบไฟล์ไม่เกินเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องน าเสนอ) 
 ๑.๒ มีเวลาน าเสนอผลงานท้ังหมด ๑๒ นาที ผู้วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะคนละ ๓-๕ นาที 
  - ๑๐ นาทีแรกน าเสนอผลงานท้ังหมด (เสียงกริ่งเตือน ๑ ครั้ง/ยกป้ายบอกเวลา) 
  - ๒ นาทีสุดท้ายสรุปผลงานวิจัย (เสียงกริ่งดังติดต่อกัน ๓ ครั้ง/ยกป้ายบอกเวลา) 
  - หากผู้น าเสนอเสนอเกินเวลาก าหนด (มากกว่า ๒ นาทีขึ้นไป) พิธีกรสามารถยุติการน าเสนอ
และจะไม่มีการให้คะแนนแต่อย่างใด 
 ๑.๓ ผู้เข้าชมสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นได้หลังจากผู้น าเสนอเสนอผลงานจบและผู้วิพากษ์
เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๔ ผู้น าเสนอรอรับใบประกาศนียบัตรจากผู้วิพากษ์หลังจากผู้น าเสนอทุกคนน าเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๕ เมื่อผู้น าเสนอทุกคนน าเสนอเสร็จส้ิน ผู้ประสานงานรวบรวมคะแนนจากผู้วิพากษ์และติดป้ายประกาศผล 
ณ หน้าห้องน าเสนอนั้น 
 ๑.๖ ผู้ประสานงานน าผลไปท่ีกองอ านวยการและโทรศัพท์แจ้งประสานผู้ท่ีได้รับรางวัลดีเด่น  
 ๑.๗ ผู้ท่ีได้รับรางวัลผลงานดีเด่นให้นั่งพร้อมกันท่ีเวทีกลางเพื่อรอรับโล่รางวัล 
 
๒. กติกาและแนวปฏิบัติการน าเสนองานนวัตกรรมฯ 
 ๒.๑ ผู้น าเสนอลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน และน านวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆมาจัด
วาง ณ บริเวณท่ีจัดประชุม (ขอให้เจ้าของผลงานเตรียมอุปกรณ์ประกอบต่างๆมาเอง) และหากมีการจัดท า
โปสเตอร์ให้เป็นขนาดแนวตั้งสูง ๑๘๒ เซนติเมตร และแนวนอนกว้าง ๙๒ เซนติเมตร เจาะรู ๔ มุม (ผู้จัดมีบอร์ด
ให้) ท้ังนี้ สามารถมาติดต้ังนวัตกรรมได้ต้ังแต่วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕60 ต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ๒.๒ มีเวลาน าเสนอผลงานท้ังหมด ๑๐ นาที ผู้วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะคนละ ๓-๕ นาที 
  - ๘ นาทีแรกน าเสนอผลงานท้ังหมด (เสียงกริ่งเตือน ๑ ครั้ง/ยกป้ายบอกเวลา) 
  - ๒ นาทีสุดท้ายสรุปผลงานวิจัย (เสียงกริ่งดังติดต่อกัน ๓ ครั้ง/ยกป้ายบอกเวลา) 
  - หากผู้น าเสนอเสนอเกินเวลาก าหนด (มากกว่า ๒ นาทีขึ้นไป) พิธีกรสามารถยุติการน าเสนอ
และจะไม่มีการให้คะแนนแต่อย่างใด 
 ๒.๓ ผู้เข้าชมสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นได้หลังจากผู้น าเสนอเสนอผลงานจบและผู้วิพากษ์
เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 ๒.๔ ผู้น าเสนอรับใบประกาศนียบัตรจากผู้วิพากษ์ 
 ๒.๕ เมื่อผู้น าเสนอทุกคนน าเสนอเสร็จส้ิน ผู้ประสานงานรวบรวมคะแนนจากผู้วิพากษ์และติดป้าย
ประกาศผล ณ หน้าห้องน าเสนอนั้น 
 ๒.๖ ผู้ประสานงานน าผลไปท่ีกองอ านวยการและโทรศัพท์แจ้งประสานผู้ท่ีได้รับรางวัลดีเด่น  
 ๒.๗ ผู้ท่ีได้รับรางวัลผลงานดีเด่นให้นั่งพร้อมกันท่ีเวทีกลางเพื่อรอรับโล่รางวัล 

  

 


