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ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการ 
 โรงพยาบาลกันตัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ผู้จัด       ทีม KM 
วันที่       11-12 กรกฎาคม 2561 (พุธ-พฤหัสบดี) 
สถานที่    ห้องประชุมเอ้ืออาทร รพ.กันตัง 
กรรมการวิพากษ์  
            1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
                จังหวัดพัทลุง 
            2. เภสชักรพินิจสินธุ์ เพชรมณี เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
            3. นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
รูปแบบและก าหนดส่งผลงาน 
     R2R/CQI 
          - เนื้อหาพิมพ์โดยใช้ font : TH Sarabun PSK ขนาด 16 บันทึกเป็น PDFตามแบบฟอร์มที่ก าหนด **   
            การตั้งชื่อเรื่องในการส่งเมล   “มหกรรมวิชาการ_R2R_ห้องคลอด_เรื่อง.............” และ 
                                                “มหกรรมวิชาการ_CQI_ห้องคลอด_เรื่อง.............” 
            ส่งทาง E-mail : kmteamkth@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561  
         -  น าเสนอผลงานโดย Power point โดย save เป็น PDF ส่งที่คุณณัฐพล หยิบงามเจริญสุขทาง E- 
             mail kangnightza@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 
    นวัตกรรม 
          - เนื้อหาพิมพ์โดยใช้ font : TH Sarabun PSK ขนาด 16 บันทึกเป็น PDFตามแบบฟอร์มที่ก าหนด **                           
            การตั้งชื่อเรื่องในการส่งเมล   “มหกรรมวิชาการ_นวัตกรรม_ห้องคลอด_เรื่อง.............” 
            ส่งทาง E-mail kmteamkth@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 
         - น าเสนอผลงานโดยใช้บอร์ดและชิ้นผลงานของจริง โดยเบิกฟีเจอร์บอร์ดได้ที่คุณเอ้ืองไพร ตั้งแต่วัน 
            พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
   เรื่องเล่า 
          - เนื้อหาพิมพ์โดยใช้ font : TH Sarabun PSK ขนาด 16 บันทึกเป็น PDFตามแบบฟอร์มที่ก าหนด **                           
            การตั้งชื่อเรื่องในการส่งเมล   “มหกรรมวิชาการ_เรื่องเล่า_ห้องคลอด_เรื่อง.............”        
            ส่งทาง E-mail kmteamkth @gmail.com ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (พฤหัสบดี) 
 
         
 
 Photo voice 
        -  ผู้ที่ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพนั้นเอง ถ่ายกับกล้องชนิดใดก็ได้  
        - ธีม (Theme ) ในการส่งภาพมี 2 ประเภทคือ 
             1. Humanized care  (การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์) 
             2. Change & Collaboration for Sustainability (การเปลี่ยนแปลงและการท างานร่วมกัน เพ่ือ 
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                ความยั่งยืน) 
                - ตั้งชื่อภาพ และบรรยายไม่เกิน 2 บรรทัด พิมพ์โดยใช้ font : TH Sarabun PSK ขนาด 16  
                  บันทึกเป็น PDFตามแบบฟอร์มที่ก าหนด **   
       -  ส่งไฟล์ทาง E-mail kmkth_photo2561@gmail.com   
          ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
       - กรรมการตัดสินวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61 และน าภาพที่ได้รางวัลไปจัดแสดงนิทรรศการวันประกวดผลงาน 
 
การน าเสนอ 
1. R2R : Power point 15 นาที + กรรมการซักถาม 15 นาที (มีกริ่งเตือนเมื่อเหลือเวลา 3 นาที หมดเวลา) 
2. CQI  : Power point 10 นาที + กรรมการซักถาม 15 นาที (มีกริ่งเตือนเมื่อเหลือเวลา 3 นาที หมดเวลา) 
3. นวัตกรรม : Oral presentation  10 นาที + กรรมการซักถาม 10 นาที (มีกริ่งเตือนเมื่อเหลือเวลา 3 นาที/  
  หมดเวลา) 
4. เรื่องเล่า :  น าเสนอ 10 นาที + กรรมการวิพากษณ์ 10 นาที 5. ภาพถ่าย :  กรรมการตัดสินในวันที่ 2    
   กรกฎาคม 2561 แล้วน าผลงานมาจัดนิทรรศการ                     
 
ตารางการน าเสนอ  

วันที่ เช้า บ่าย 
11 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิด + น าเสนอ R2R/CQI น าเสนอ นวัตกรรม 
12 กรกฎาคม 2561 น าเสนอ CQI น าเสนอ เรื่องเล่า +  มอบรางวัล 
 

* เป็นก าหนดการเพียงคร่าวๆ เมื่อทราบจ านวนผลงานจะแจ้ง วันและเวลาท่ีน าเสนอแก่ผู้น าเสนอ
แต่ละทีมอีกครั้ง  
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