
 

(ร่าง) 

ค าสั่งจังหวัดยะลา 

ที.่........................... /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการจัดงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการ 
จังหวัดยะลา  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

.............................................................. 

ด้วย  จังหวัดยะลา  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในทุกระดับ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาส
ศึกษา วิจัย น าองค์ความรู้ใหม่มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาและการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในจังหวัดยะลา เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ ๑๒ และกระทรวงสาธารณสุข ตามล าดับ
นั้น ประกอบกับนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการให้บังเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีผลงานวิชาการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การจัดงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒     เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนางาน
วิชาการให้สามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานได้มากขึ้น   พร้อมส่งประกวดในเวที
ระดับต่าง ๆ  ได้อย่างมีศักยภาพ สมศักดิ์ศรี ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้  
ก. คณะอ านวยการและที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ 
๒.  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รองประธานกรรมการ 
๓.  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน  
     ส่งเสริมพัฒนา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการ 

๔.. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการ  
    ทางวิชาการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการ 

๕.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่ง กรรมการ           
๖.  สาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ กรรมการ 
๗.  หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการ 
๘.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
     ยะลา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา กรรมการ 

๙.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข 
    สิรินธร จังหวัดยะลา 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัยะลา กรรมการ 

 
                                                                                                                                               /หน้าที่... 



 
-๒- 

           
หน้าที่ 
 ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวก  เป็นที่ปรึกษา ให้ความเห็นชอบเพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนางาน
วิชาการและงานวิจัยระดับจังหวัด  เขตสุขภาพที่ ๑๒ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้แนวทาง/หลักเกณฑ์การประกวดในการ
จัดงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ตลอดจนแก้ไขปัญหาจากกรณีต่างๆ   

ข. คณะท างานด าเนินงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒     
    ประกอบด้วย :-  
๑)  ฝ่ายประสานงาน และพิธีการ  (วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ /วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๑.๑  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน  
       บริการทางวิชาการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประธานคณะท างาน 

๑.๒  นายกิตติเชษฐ์  สุขเกษม   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา  

รองประธานคณะท างาน 

๑.๓  เจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง กลุ่มงานส่งเสริม 
       สุขภาพ/ ควบคุมโรค   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๑.๔  นายตฤนภพ  พวงบุระ   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 

๑.๕  นายนรเชษฐ์  สุขทิพย์   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

คณะท างาน 

๑.๖  นางสาวอานีซะ  หาสีแม กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 

๑.๗  นางสุปรีดา  ภิบาล กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๑.๘ นางสาวสุนี  ว่องนาวี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 หน้าที่  

๑. ก าหนดรูปแบบและดูแลเกี่ยวกับพิธีการเปิด-ปิด งานมหกรรมวิชาการฯ   ติดต่อประธานในพิธีเปิด-ปิดงานฯ
และประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

๒. ติดต่อวิทยากรบรรยายพิเศษ  พร้อมทั้งดูแลในการรับ-ส่งวิทยากรบรรยายพิเศษ  และจัดเตรียม
ค่าตอบแทนให้วิทยากรบรรยายพิเศษ/ทีมงาน (กรณีมีผู้ติดตาม) 

๓. ก าหนดรูปแบบและดูแลเกี่ยวกับพิธีการมอบเสื้อสามารถและมอบเกียรติบัตร โดยประสานงาน
กับคณะกรรมการฝ่ายประกวดผลงานวิชาการ  

๔. ล าดับที่ ๑.๔-๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงาน จนงานแล้วเสร็จ  
     /๒)  คณะกรรมการ... 



 
-๓- 

 
๒)  ฝ่ายต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่าง – เครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน 
๒.๑  นางมาลาศรี  รุจนพันธ์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวัดยะลา 
ประธานคณะท างาน 

๒.๒  นางณัฎฐา  ดิษฐานนท์   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา  

รองประธานคณะท างาน 

๒.๓  เจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป/  
       ทรัพยากรบุคคล/งานเลขานุการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๒.๔  นางรอกาเยาะ  หวาสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๒.๕  นางจิดาภา  สุวรรณโชติ   งานเลขานุการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยะลา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. ดูแลให้การต้อนรับประธานเปิด - ปิดงานฯ วิทยากรบรรยายพิเศษ  และแขกผู้มีเกียรติ   ในงาน 

มหกรรมวิชาการฯ 
๒. จัดการและดูแลเกี่ยวกับอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะท างานประกวดผลงานทุกประเภท  

และผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน โดยประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน 
๓. จัดทีมผู้ท าหน้าที่ต้อนรับ เชิญมอบของบนเวท ีอาท ิเสื้อสามารถ เกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานมหกรรม

วิชาการฯ 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและพิธีการ และฝ่ายประกวดผลงานวชิาการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓)  ฝ่ายลงทะเบียน จัดงาน รวบรวมและจัดท าผลงานวิชาการ จัดเตรียมเอกสารประกวดผลงานวิชาการ ท า 
    เกียรติบัตร และเสื้อสามารถ  
๓.๑ นางสาวดวงกมล  ศิริลัภยานนท์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ

บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
ประธานคณะท างาน 

๓.๒ นายตะวัน  ทองนวล   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

รองประธานคณะท างาน 

๓.๓ เจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง กลุ่มงานพัฒนา 
     คุณภาพและรูปแบบบริการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๓.๔ นางสาวอาณีตา  จิใจ งานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 

 
             /๓.๕ ผู้รับผิดชอบ... 

 



 
-๔- 

 
๓.๕ ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่ง คณะท างาน 
๓.๖ ผู้รับผิดชอบงานวิชาการของส านักงาน 
      สาธารณสุขอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง คณะท างาน 

๓.๗ นางสาวสุนี  ว่องนาวี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๓.๘ นางปรัชญาพร  วิทยกุล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
๑. ดูแลและจัดเตรียมห้องต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี รองรับการจัดงานฯ ทั้ง  

๓ วัน (วันที่ ๒๔- ๒๕ มิถุนายน และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๒. ล าดับที่ ๓.๔ จัดท าระบบรับ-ส่งผลงานวิชาการออนไลน์ 
๓. รวบรวม จัดท าสรุปผลงานวิชาการทุกประเภท  ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการที่เข้าน าเสนอ  

ประสานคณะกรรมการวิพากษ์-ตัดสินผลงานวิชาการ/จัดเตรียมค่าตอบแทน  จัดท าสูจิบัตรงาน  จัดท าเอกสาร
ประกอบการประกวดผลงานวิชาการ และจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับคณะกรรมการประกวดผลงานทุกประเภท   

๔. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าประกวดผลงานในประเภทต่าง ๆ   ก าหนดโควตา ลงทะเบียนรวบรวม
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน จัดท าเอกสารการลงทะเบียน ประสานกับคณะท างานฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายจัดเตรียมอาหารฯ 

๕. รวบรวม-สรุปผลการประกวดผลงานวิชาการทุกประเภท  จัดเตรียมเสื้อสามารถ จัดท าเกียรติบัตรแก่
กรรมการวิพากษ์ ผู้น าเสนอผลงานและผู้ชนะการประกวด เตรียมของที่ระลึก โดยประสานงานกับคณะกรรมการ
ฝ่ายประสานงานและพิธีการ และฝ่ายต้อนรับ  
๔)  ฝ่ายเตรียมสถานที่และจัดยานพาหนะ 
๔.๑  นายสายัณห์  เศียรอินทร์   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
ประธานคณะท างาน 

๔.๒ นางมาลาศรี  รุจนพันธ์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

รองประธานคณะท างาน 

๔.๓  เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง กลุ่มงานอนามัย    
       สิ่งแวดล้อมฯ/งานพัสดุ/งานช่าง/ 
       ยานพาหนะ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๔.๔ นายสิรวิชญ์  หวันสู   งานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างานและ
เลขานุการ 

๔.๕  นายซาอูดี  เจะดอเลาะ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                                                        /หน้าที่... 



 
 

-๕- 
 

หน้าที่ 
๑. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องประชุม ห้องประกวดผลงาน และสิ่งแวดล้อมบริเวณการจัดงานทั้ง 

๓ วัน (วันที่ ๒๔- ๒๕ มิถุนายน และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
๒. จัดเตรียมยานพาหนะส าหรับอ านวยความสะดวกในการรับส่งวิทยากรบรรยายพิเศษ กรรมการวิพากษ์

ผลงาน และขนของในการจัดบูทนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยประสานงานกับฝ่ายจัดงานและฝ่าย
ตกแต่งสถานที่จัดงาน 
๕)  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ /ข้อมูลสารสนเทศ และตกแต่งสถานที่จัดงาน  
 
๕.๑  นางสาวจารุณี  แซ่โง้ว    งานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
ประธานคณะท างาน 

๕.๒ นางมาลาศรี  รุจนพันธ์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยะลา 

รองประธานคณะท างาน 

๕.๓  เจ้าหน้าที่-ลูกจ้างงานข้อมูลสารสนเทศ  
       และการประชาสัมพันธ์/งานช่าง/ ยานพาหนะ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๕.๔  นายบพิตร์  บูรณสมภพ งานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๕.๕ นายบุญยเกียรติ  นิจจรัลกุล   งานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

๑. ออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงานในงานวันที่ ๒๔-๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ให้สอดคล้องกับ Theme งาน มีความสวยงาม เหมาะสม  

๒. ดูแล ก ากับ ประสานงาน และจัดเตรียมเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานใน
ภาพรวมให้เป็นไปดว้ยความราบรื่น 

๓. บันทึกภาพ วิดีโอ กิจกรรมในงานวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยประสานและร่วมมือกับ
ผู้รับผิดชอบงานไอทีของโรงพยาบาลทุกแห่งที่ประจ าห้องประกวด เพ่ือประมวลภาพรวมของงานจัดท าวีทีอาร์
น าเสนอในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงพิธีเปิดงาน และช่วงพิธีการประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการแต่
ละประเภท 

         
       /๖)  ฝ่ายประกวดผลงาน... 

 
 



 
-๖- 

 
๖)  ฝ่ายประกวดผลงานวิชาการประเภทต่าง  ๆประกอบด้วย  
๖.๑  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Oral Presentation : วิจัย 
๑. รศ.ดร.ดิษฏ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 
๒. ดร.ปรียนุช  ชัยกองเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา กรรมการตัดสิน ๒ 
๓. ทพญ.อัฎฮียะห์  อัฮมัดมูซา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลยะลา คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอเมือง คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๒  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Oral Presentation : R๒R 
๑. ผศ.ดร.ปรียา  แก้วพิมล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์) 
กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร.ละออ  มามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๒ 
๓. ดร.จามรี  สอนบุตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลธารโต คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอธารโต คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๓  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Oral Presentation : CQI Clinic 
๑. ผศ.ดร.ชมพูนุช  ศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร. มณีรัศมิ์  พัฒนสมบัติสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. ดร.ภัคณัฐ  วีรขจร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอยะหา คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๔  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Oral Presentation : CQI Non-Clinic 

๑. ดร.อุไรวรรณ  ศิริธรรมพันธุ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๑ 
๒. ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. นายวิเชียร  สงอักษร ข้าราชการบ านาญ สสจ.ยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
 

                                                                                  /๔. ทีมงานโสตฯ  ...  
 



 
-๗- 
 

๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอยะหา คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๕  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Poster Presentation : วิจัย-R๒R 
๑. รศ.อัปสร  อีซอ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร.มุฑริกา  จินากุล ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรรมการตัดสิน ๒ 
๓. อาจารย์กมลวรรณ  วณิชชานนท์        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลรามัน คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอรามัน คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๖  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Poster Presentation :  CQI Clinic  
๑. ดร.อรวรรณ  วรานันตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. อาจารย์เปรมฤดี  ด ารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. อาจารย์สุชาติ  สังแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลรามัน คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอรามัน คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๗  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Poster Presentation :  CQI Non-Clinic  
๑. ดร.ศุภมาส  รัตนพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 
๒. อาจารย์รัตติกาล  เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์) 
กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. อาจารย์ไอลดา  เจ๊ะหะ ข้าราชการบ านาญ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลรามัน คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอรามัน คณะท างานและ
เลขานุการ 

 

 
          /๖.๘  คณะกรรมการ... 
 
 



 
-๘- 

 
๖.๘  คณะกรรมการและคณะท างานประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์   
๑. ดร.อัญชลี  พงศ์เกษตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. ดร.พาตีเมาะ  นิมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์) 

กรรมการตัดสิน ๓ 

๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลเบตง คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอเบตง คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๙  คณะกรรมการและคณะท างานประเภทเรื่องเล่า (Telling story)  
๑. ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ทพญ.ขวัญจิต  พงศ์รัตนามาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. ผศ.ปองทิพย์  หนูหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะมนุษยศาสตร์) กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลกรงปินัง คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอกรงปินัง คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๑๐  คณะกรรมการและคณะท างานประเภทหนังสั้น   
๑. ทพ.อภินันท์  เจ๊ะอาบู โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี กรรมการตัดสิน ๑ 
๒. ผศ.สุพร  สุนทรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะมนุษยศาสตร์) กรรมการตัดสิน ๒ 

๓. ดร.อุบลทิพย์  ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลกรงปินัง คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอกรงปินัง คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๑๑  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท Photo Voice ในสถานบริการ และในชุมชน  
๑. อาจารย์ศฤงคาร  กิตติวินิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะมนุษยศาสตร์) กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร. ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๒ 
๓. นายจักรกฤช  เรืองทอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๓ 
          

                /๔. ทีมงานโสตฯ... 
 
 



-๙- 
 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

โรงพยาบาลบันนังสตา คณะท างาน 

๕. คณะท างานวิชาการ เครือข่ายอ าเภอบันนังสตา คณะท างานและ
เลขานุการ 

๖.๑๒  คณะกรรมการและคณะท างานประเภท International Presentation    
๑. ดร.ชมพูนุช  สุภาพวานิช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการตัดสิน ๑ 

๒. ดร.วราวุฒิ  วรานันตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะ วจก.) กรรมการตัดสิน ๒ 
๓. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ  ยศศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (คณะมนุษยศาสตร์) กรรมการตัดสิน ๓ 
๔. ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์/งานข้อมูล 
   สารสนเทศ 

งานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 

๕. ทีมงาน Border Health                          กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข/ประกันสุขภาพ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

 
หน้าที ่
 คณะกรรมการชุดที่ ๖.๑ – ๖.๑๒ 

๑. ให้คณะกรรมการล าดับที่ ๑ – ๓  ของทุกประเภท  มีหน้าที่อภิปราย วิพากษ์และตัดสินผลงานวิชาการ 
ในแต่ละประเภทและให้คะแนนการประกวดผลงานวิชาการ  

๒. ให้คณะท างานล าดับที่ ๔  ในทุกคณะ มีหน้าที่ดังนี้ 
๒.๑ ดูแลและจัดเตรียมเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้การน าเสนอผลงานในห้องประกวดเป็นไป 

ด้วยความราบรื่น 
 ๒.๒ รวบรวมไฟล์น าเสนอ และสแกนไวรัสก่อนน าเสนอ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และโปรเจคเตอร์ให้พร้อมใช้งานในห้องประกวด 
 ๒.๓  บันทึกภาพ วิดีโอกิจกรรมในห้องประกวด   ผู้น าเสนอผลงานทุกผลงาน   พร้อมทั้งประมวลภาพ  
โดยประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (คณะฯ ที่ ๔) เพ่ือจัดท าวีทีอาร์น าเสนอใน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในช่วงช่วงพิธีเปิดงาน และช่วงพิธีการประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการแต่ละ
ประเภท      
            ๓. ให้คณะท างาน ล าดับที่ ๕ ในทุกคณะ มีหน้าที่ดังนี้ 
          ๓.๑ ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงานและกรรมการวิพากษ์ประจ าห้อง 
          ๓.๒ เป็นพิธีกรประจ าห้อง /จัดล าดับผู้น าเสนอผลงาน /ควบคุมเวลาของผู้น าเสนอและ 
กรรมการวิพากษ์ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด /อ านวยความสะดวกในห้องการประกวดผลงานวิชาการ นั้น ๆ 
 
                            /๓.๓ รวบรวม... 
 



 
-๑๐- 

 
         ๓.๓ รวบรวมใบสรุปผลคะแนน และใบสรุปผลการประกวดผลงานวิชาการของคณะกรรมการฯและให้ส่งผล
การประกวดผลงานวิชาการให้กับคณะท างานที่ ๓ หลังการประกวดเสร็จสิ้น  ณ ห้องอ านวยการกลาง (ลีลาวดี)  
         ๓.๔ ดูแลและจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ อภิปราย วิพากษ์ประกวดผลงานวิชาการพร้อมให้เซ็นชื่อใน
ใบส าคัญรับเงิน ขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนทา่นละ ๑ ใบ (รับรองส าเนา) 
           ๓.๕ ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการประจ าห้อง โดยประสานงานกับฝ่ายต้อนรับ 
และดูแลอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในส่วนของผู้ประกวดและผู้เข้าร่วมงานให้ประชาสัมพันธ์มารับที่
กองกลาง 
                ๓.๖ มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการตัดสินและวิพากษ์ผลงานวิชาการ กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการทุกคนในห้อง
ประกวด โดยผู้บริหารของเครือข่าย ในวันที่จัดประกวดผลงานวิชาการ         
                ๓..๗  ช่วยดูแลความเรียบร้อยในช่วงพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดล าดับ ๑-๓ ในวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

๗)  ฝ่ายด าเนินการประเมินผลการจัดงานมหกรรมวิชาการ (ทั้ง ๓ วัน)  
๗.๑  นายสุชาติ  อนันตะ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
ประธานคณะท างาน 

๗.๒  นายธีรพล  มาถนอม   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

รองประธานคณะท างาน 

๗.๓  เจ้าหน้าที-่ลูกจ้าง กลุ่มงานพัฒนา 
       ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

๗.๔  นางจันทรา  ฤทธิรงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างานและ
เลขานุการ 

๗.๕  นางสาวอานีซะ  หาสีแม   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

คณะท างาน 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ 

๑. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยคิวอาร์โค๊ด ไว้ที่สูจิบัตร โดยประสานงาน 
กับฝ่ายลงทะเบียน จัดงานฯ 

๒. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน โดยการเก็บข้อมูล/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปรายงานผลน าเรียนผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งผลการประเมินให้กับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาในปีต่อ  ๆไป  
 
                      /๘)  ฝ่ายให้ค าปรึกษา... 
 
 



 
-๑๑- 

 
๘)  ฝ่ายใหค้ าปรึกษา ชี้แนะการจัดท าผลงานวิชาการ และการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ (กรณีที่จ าเป็นต้อง
ลดจ านวนผลงานในการประกวด)  
๘.๑  นายแพทย์ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ประธานคณะท างาน 
๘.๒  นางวรรณา  บุรี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รองประธานคณะท างาน 
๘.๓  นางทัศนีย์   สมสมาน   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 
๘.๔  นางสาวดวงกมล  ศิริลัภยานนท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างานและ

เลขานุการ 
๘.๕  นางสาวสุนี  ว่องนาวี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างานและ

เลขานุการ 
๘.๖  นางสาวอาณีตา  จิใจ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะท างาน 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
             ๑. ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ การจัดท า/พัฒนาผลงานวิชาการให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์และพัฒนาการท างาน 

๒. ช่วยพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ ให้การตัดสินใจ ในกรณีที่จ าเป็นต้องลดจ านวนผลงานวิชาการที่
ส่งเข้าประกวด ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการวิพากษ์  เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ วัน เวลาที่จัดประกวด  
 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ  วันที่             มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                    

 
 
 
                                                  

 

 
 

 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


