แนวทางการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20

สาหรับผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกผลงาน
“Change and Collaboration for Sustainability”
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2562
โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
1. สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในอาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม HALL 4 (HALL 9 เดิม) ชั้น 2
2. การนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ Poster Presentation
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ติดตั้งโปสเตอร์ และขอให้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกผลงานจัดส่งไฟล์ Artwork อิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (Electronic Poster) ในรูปแบบไฟล์รูปภาพ
รองรับฟอร์แมทต่อไปนี้: JPG, PNG, BMP, tiff และรูปแบบ ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 GB ให้กับ สรพ. โดย
upload ผ่านโปรแกรมส่งผลงานนิทรรศการ ทาง website : www.forumhai.com โดยตั้งชื่อภาพในรูปแบบ
“รหัสผลงาน_ชื่อโรงพยาบาล_ชื่อผลงาน” เช่น “A0000_วารินชาราบ_ผลการศึกษาความสามารถ” ขนาดไฟล์ โดย
upload ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
สรพ. จะแจ้งตาแหน่งที่จัดนิทรรศการให้ทราบ ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์ ทาง website :
www.forumhai.com
รายละเอียดการจัดทา ติดตั้ง และรูปแบบของโปสเตอร์
รายละเอียด
ผลงานหมวดหมู่ Innovation
ผลงานหมวดหมู่อื่นๆ
ขนาดโปสเตอร์ กว้าง 95 เซนติเมตร x สูง 150 เซนติเมตร
กว้าง 95 เซนติเมตร x สูง 150 เซนติเมตร
การจัดพิมพ์
การติดตั้ง

รพ.เป็นผู้จัดพิมพ์โปสเตอร์
รพ.เป็นผู้จัดพิมพ์โปสเตอร์
รพ.เป็นผู้ติดตั้งโปสเตอร์
รพ.เป็นผู้ติดตั้งโปสเตอร์
และสามารถนาผลงานนวตกรรมมาจัดแสดงได้
ภายในพื้นที่ว่างของบูธตามที่กาหนด โดยแจ้ง
กับผู้ประสานงาน สรพ. ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม
- กรุณาจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเนื้อหานิทรรศการให้พร้อมและเพียงพอ
- สรพ.จัดเตรียม ไฟ 5 แอมป์ ปลั๊กไฟ 1 จุด และป้ายชื่อหน่วยงานสูง 40 เซนติเมตร ติดที่
ขอบด้านบนของบอร์ด
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รายละเอียด
รูปแบบ

ผลงานหมวดหมู่ Innovation
ลักษณะการจัดบอร์ดจะแบ่งเป็นบูธ
ห้องละ 6 บอร์ด (6 ผลงาน)

ผลงานหมวดหมู่อื่นๆ
ลักษณะการจัดบอร์ดเป็นแถวเรียงต่อกัน
ไป

1 บูธ

3. การนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ Oral Presentation
สถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ เหมาะสมในการขยายผลมานาเสนอผลงาน ณ เวทีกลาง
นิทรรศการ (Mini Stage) ภายใน Hall 4 มีระยะเวลาการนาเสนอ 10–15 นาที/เรื่อง โดยสถาบันจะติดต่อประสาน
กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยตรง
4. การมอบประกาศนียบัตรแก่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
 สรพ.จะจัดทาประกาศนียบัตร โดยใช้ข้อมูลตอบรับกลับจากเจ้าของผลงานทางแบบฟอร์มออนไลน์
Google form ทาง www.forumhai.com ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทา
ประกาศนียบัตรให้ 1 ผลงานต่อ 1 ประกาศนียบัตร
 โรงพยาบาลทีน่ าเสนอผลงาน สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ที่ website :
www.hacerti.com/regiter/numbercode.php ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
5. เจ้าหน้าที่ประจาบอร์ด
ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 ขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน
นิทรรศการอยู่ประจาบอร์ด (โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัด Poster Tour ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ในช่วงเวลาพัก
ทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน) ขอให้ติดตามช่วงเวลา Poster Tour ใน website : www.forumhai.com) เพื่อ
อธิบายรายละเอียดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ช่วงเวลาในการติดตั้งเนื้อหานิทรรศการ
วันที่
เวลา
11 มีนาคม 2562
13.00 – 23.00 น.
12 – 15 มีนาคม 2562 07.00 – 18.00 น.
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วันที่
15 มีนาคม 2562

เวลา
ตั้งแต่ 13.00 น.
ตั้งแต่ 16.00 น

กิจกรรม
เก็บเนื้อหานิทรรศการ (ขอความร่วมมือกรุณาเก็บตามเวลาที่
กาหนด)
ผู้จัดงานรื้อถอนบอร์ด

7. หมายเหตุ
1. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน และเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์
ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
2. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดรับทราบและยินยอมให้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะใน
โอกาสต่างๆ หรือในการประชุมอื่นๆ ของสถาบัน
3. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุม
ได้ตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ่
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