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1.การน าเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  
   1.2 การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

< ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Promotion Prevention & Control) 
< ประเด็นการจัดบริการสุขภาพ (Clinical and Nursing) 
< ประเด็นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสุขภาพ (Innovation) 
< ประเด็น Best practice Service Plan 

2. ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด 
       โรงพยาบาล 3 สหาย (โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  โรงพยาบาลยโสธรและ โรงพยาบาลมุกดาหาร) ก าหนดจัดประชุม
วิชาการโครงการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย THEME:  KNOWLEDGE BASED SERVICES 
2018: LET’S MOVE FORWARD ในงานได้จัดให้มีการประกวดผลงาน วิชาการดีเด่น ซ่ึงด าเนินการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการและมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้  
       1.1 ประกาศรบัสมัครผลงานวิชาการ เพื่อเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น  ทั้งประเภทการน าเสนอด้วยวาจา          

      และโปสเตอร์ โดยส่งมาท่ี E-MAIL qcamnat@gmail.com ตั้งแตว่ันที่ 6 กันยายน 2561                       
     ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  
     1.2 ด าเนินการคัดกรองผลงานวิชาการท่ีส่งเข้ามา และประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือก                     
ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ทาง website  http://www.amnathos.moph.go.th/ 
       1.3 ด าเนินการประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการโรงพยาบาล3สหาย โดยมีเกณฑใ์นการประกวดแยกตาม
ประเภทที่ส่งประกวด  
3. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวด 
ผลงานวิชาการท่ีส่งเข้าประกวดให้ส่งประกวดในรูปแบบ “บทคัดย่อ” และ “สรุปสาระส าคัญ” โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   3.1 ผลงานวิชาการน าเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation) 
      ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระส าคัญมา
ด้วย ไมเกิน 2 หนา้กระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท ์เนื้อเรื่องมีระยะ      
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้น าเสนอ AMNAT, YASO, MUK 

แนวทางการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการ 
ประจ าปี 2561 

 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย 

ระหว่างโรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลมุกดาหาร 

THEME: KNOWLEDGE BASED SERVICES 2018:  
LET’S MOVE FORWARD 

วันที่ 18 -19 กันยายน 2561 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
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และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ.. 
    บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 
      3.1.1 ชื่อเรื่อง 
      3.1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วจิัย พร้อมชื่อหน่วยงาน 
      3.1.3 ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
      3.1.4 บทน าและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความส าคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัยอย่าง 
            รัดกุมและได้ใจความ 
      3.1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (research design) การก าหนดตัวอย่าง และวิธีการ 
             คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ 
     3.1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาท่ีส าคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา 
     3.1.7 สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน 
     3.1.8 การติดต่อกับทีมงาน: ระบุชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  e-mail address 
3.2 ผลงานวิชาการที่น าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) 
     ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระส าคัญมาด้วย 
ไมเกิน 2 หนา้กระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท ์เนื้อเรื่องมีระยะ      
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้น าเสนอ AMNAT, YASO, MUK 
และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ.. 
       บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 
    3.2.1 ประเภทการน าเสนอ/ประเด็นที่ส่ง  
    3.2.2  ชื่อเรื่อง 
    3.2.3 ชื่อเจ้าของผลงาน หรือคณะผูวิ้จัย พร้อมชื่อหน่วยงาน 
    3.2.4 ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
    3.2.5 สถานที่ตดิต่อกลับ/โทรศัพท ์โทรสาร มือถือ e–mail address 
    3.2.6 บทน า (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อย่อย  เขียนเป็นพรรณนา 
อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน) 
   3.2.7 วิธีการศึกษา/การด าเนินงาน (เนื้อหาเก่ียวกับ รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล) 
   3.2.8 ผลการศึกษา (สาระส าคัญที่ได้จากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น) 
   3.2.9 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ 
   3.2.10 เอกสารอ้างอิง 
3.3 ผลงานวิชาการที่น าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
     ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระส าคัญมาด้วย 
ไมเกิน 2 หนา้กระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท ์เนื้อเรื่องมีระยะ      
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้น าเสนอ AMNAT, YASO, MUK 
และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ.. 
    บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 
   3.3.1 ประเภทการน าเสนอ/ประเด็นที่ส่ง  
   3.3.2 ชื่อส่ิงประดิษฐ์ 
   3.3.3 ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น 
   3.3.4 ชื่อผู้น าเสนอ 
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   3.3.5 สถานที่ตดิต่อกลับ/โทรศัพท ์โทรสาร มือถือ e – mail address 
   3.3.6 บทน า (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์) 
   3.3.7 วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
   3.3.8 การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ 
   3.3.9 ประโยชน์/การน าไปปชช้ 
   3.3.10 เอกสารอ้างอิง 
4. กติกาการน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 
  4.1 ให้ผู้น าเสนอจัดเตรียมการน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

 4.2 ให้ส่ง File มาท่ี E-MAIL qcamnat@gmail.com หรือน าไฟล์ข้อมูลมาลงเครื่องคอมพิวเตอร์  
           กับเจ้าหน้าที่ประจ าห้อง ชนวันที่ 18 กันยายน 2561 ภายชนเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้าชั้น 4  โดยให้   
           ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้น าเสนอ AMNAT, YASO, MUK และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น  
          YASOการพัฒนารูปแบบ.. 
 4.3 ก าหนดเวลาการน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 12 นาที และคณะกรรมการซักถาม 3 นาที รวมเรื่องละไม่เกิน15 นาที 
 4.4 น าเสนอด้วยวาจา วันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปป  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 
5. กติกาการน าเสนอด้วยโปสเตอร์(Poster presentation) 

5.1 ผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้เพ่ือติดโปสเตอร์ทุกผลงาน  
5.2 ให้จัดท าโปสเตอร์ขนาด กว้าง 1เมตร x ยาว 1.20 เมตร   
5.3 เนื้อหาในโปสเตอร์ให้ครอบคลุมเนื้อหาในบทคัดย่อ 
5.4 ผู้น าเสนอผลงาน น าเสนอให้คณะกรรมการรับฟัง และซักถาม เรื่องละไม่เกิน ๑๐ นาท ี
5.5 ผู้น าเสนอผลงาน สามารถติดโปสเตอร์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.      
เป็นต้นไปป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 
5.6 น าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ชนวันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไปป                       
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 

6. ประกาศผลการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการ 
  ประกาศผลการประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการทุกประเภท ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลใน
เวลา 13:00 - 14:00 น. โดยผู้บริหารระดับเขต   
    6.1 รางวัลการน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) มีดังนี้ 
                     รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห ์
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     6.2 รางวัลการน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 4 ประเภทๆละ 3 รางวัล มีดังนี้ 
                    รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห ์
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
7. ผู้ประสานงาน 

< คุณรัชนี  ครองยุทธ  โทรศัพท์ 08 6648 3158 
< คุณนัฐพร  ปรือทอง  โทรศัพท์ 08 0470 5232 

                E-MAIL qcamnat@gmail.com 
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