
การประชุมชี้แจงการส่งผลงาน

ประกวดมหกรรมวิชาการ 

เขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปี 2564

กลุ่มงานบรหิารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12



Timeline การประกวดผลงานวิชาการเขต ปี 2564

7 จังหวัดส่งผลงานทุกประเภท

ให้ สนง.เขต 

ภายในวนัที ่8 ก.ค.64

สนง.เขต ส่งผล           

งานให้้กรรมการ

วิพากษ์อ่าน

แจ้งผลการประกวดและมอบรางวัล

ในเวทีวิชาการเขต 

27 สค.64 
ณ รร.ลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่

ประชุมชี้แจง

ผู้รับผิดชอบงาน

ในระดับจังหวัด

27

ส.ค.64

12-23
ก.ค.64

11 ม.ิย.64 มิ.ย.- กค.

64
2-6 
ส.ค.64

ประกวดน าเสนอ

ผลงาน

วิชาการ



การรับผลงานวิชาการ (Oral Presentation)

5. HNA ด้าน

Service plan

กลุ่ม สสจ. 

รับจังหวัดละ 

3 เรื่อง /กลุ่ม

รวม 9 เรื่อง /จว. 

(63 เรื่อง)

คัดเหลือ 3 เรื่อง/กลุ่ม

รับจังหวัดละ 

3 เรื่อง /กลุ่ม

รวม 12 เรื่อง /จว. 

(84 เรื่อง)

คัดเหลือ 3 เรื่อง/กลุ่ม

รับจังหวัดละ 

3 เรื่อง /กลุ่ม

รวม 12 เรื่อง /จว. 

(84 เรื่อง)

คัดเหลือ 3 เรื่อง/กลุ่ม

รับจังหวัดละ 

3 เรื่อง /กลุ่ม

รวม 12 เรื่อง /จว. 

(84 เรื่อง)

คัดเหลือ 3 เรื่อง/กลุ่ม

3.4 กลุ่ม สสอ.
4.4 กลุ่ม รพศ./ รพท.
4.4 กลุ่ม รพช. 
4.4 กลุ่ม รพ.สต./ศสม.
4.4 กลุ่ม สสอ.

2.1 กลุ่ม รพศ./ รพท.
2.2 กลุ่ม รพช. 
2.3 กลุ่ม รพ.สต./ศสม.
2.4 กลุ่ม สสอ.

รับจังหวัดละ 

3 เรื่อง

(21 เรื่อง)

คัดเหลือ 3เรื่อง/

กลุ่ม

การส่งผลงาน

สสจ.ด าเนินการ

ส่งไฟล์ผลงาน

วิชาการ (บทคัดยอ่

และเอกสารฉบับ

สมบูรณ์) 

บันทกึเปน็ File PDF 

เท่านัน้

โดยแยกออกเป็น

ประเภท/กลุ่ม 

ผ่านระบบ 

Google Drive 

ภายในวนัที่ 8 ก.ค. 

ระบบจะปิดรบัผลงาน 

เวลา 00.00 น.



(ร่าง) ก าหนดการน าเสนอการประกวดผลงานวิชาการ
ส าหรับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1  ณ ห้องประชุม สนง.เขตสุขภาพท่ี 12

ประเภท กลุ่ม วันน าเสนอ รูปแบบ Oral presentation

วิจัย รพศ./รพท.          รพช. 

รพ.สต./ ศสม.      สสอ.

2 สิงหาคม 2564 - ใช้โปรแกรม 

Microsoft Power Point 

- น าเสนอผลงานละไม่เกิน 

8 นาที วิพากษ์ 7 นาที 

**ก าหนดการน าเสนอ

อาจมีการเปลี่ยนแปลง

R2R รพศ./รพท.          รพช. 

รพ.สต./ ศสม.      สสอ.

3 สิงหาคม 2564

CQI (Clinic) รพศ./รพท.          รพช. 

รพ.สต./ ศสม.      

4 สิงหาคม 2564

CQI (Non Clinic) รพศ./รพท.          รพช. 

รพ.สต./ ศสม.      สสอ.

5 สิงหาคม 2564

HNA สสจ. 6 สิงหาคม 2564



เกณฑ์การตัดสินผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12

1) ชื่อเรื่องมีความเหมาะสม 5  คะแนน

2) ระบุปัญหาได้อย่างเชือ่มโยงเห็น 

Gap of knowledge 20 คะแนน

3) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และวิธีการ

ด าเนินงาน  5  คะแนน

4) ความถูกต้องและเหมาะสมของวิธีด าเนนิงาน

เกี่ยวกับประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 20 คะแนน

5) พัฒนา/เลือกเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 10 คะแนน

6) การเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่างเหมาะสมและการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 10 คะแนน

7) สรุปผลและเสนอแนะได้สอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 30 คะแนน

1) การน าเสนอและบุคลิกภาพของผู้น าเสนอ  10 คะแนน

2) ความน่าสนใจของ PowerPoint 10 คะแนน

3) ความถูกต้องของเนื้อหาตามศาสตร์นั้นๆ  30 คะแนน

4) ประโยชน์/การประยุกต์ตามศาสตร์นั้นๆ  15 คะแนน

5) เวลาในการน าเสนอ 5 คะแนน

6) การตอบค าถาม 30 คะแนน

พิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล 

แต่ละประเภท แยกรายกลุ่ม 3 

ล าดับ

- ชนะเลิศอันดับหนึ่ง

- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

- รองชนะเลิศอันดับสอง

คะแนนรวม 100 คะแนน

การประกวด/น าเสนอเนื้อหาวิชาการ การประกาศผล

คะแนนรวม 100 คะแนน



รายละเอยีดการสง่ผลงานวิชาการ 

ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ

๑. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการส่งประกวดผลงานวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้   
- วันที่ 28 มิ.ย. – 3 ก.ค. 64

ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับอ าเภอ รวบรวมส่งผลงานวิชาการมายัง สสจ. พัทลุง
- วันที่ 4 – 5 ก.ค. 64 คณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกผลงานวิชาการแต่ละประเภท เพื่อน าเสนอผลงาน
- วันที่ ๖ ก.ค. 64  คณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกผลงานวิชาการแต่ละประเภท ๆ ละ 3 เรื่อง
- วันที่ 7 ก.ค. 64  ผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ปรับแก้ผลงานวิชาการตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการระดับจังหวัด
- วันที่ ๘ ก.ค. 64 ผู้รับผิดชอบงานวิชาการระดับจังหวัด รวบรวมผลงานวิชาการส่งระดับเขต

หมายเหตุ
๑. การส่งไฟล์ผลงานวิชาการประเภทและรายละเอียดผลงานวิชาการ 

โดยส่งผลงานวิชาการเป็น ๑ ไฟล์ต่อ ๑ ชิ้นผลงาน ทางเว็ปไซด์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
(http://vichakarn64.ptho.moph.go.th/main.php) 

ก าหนดส่งผลงานวิชาการภายในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระบบจะปิดรับผลงาน เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. ขอให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เพื่อส่ง username และ password ส าหรับส่งผลงานวิชาการของแต่ละอ าเภอ 
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