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 ค ำช้ีแจงกำรส่งผลงำนเพ่ือน ำเสนอผลงำนวิจัย / ผลงำนพัฒนำคุณภำพ / ผลงำนนวัตกรรม 
ในงำนประชุมวิชำกำร ICN Forum คร้ังที่ 14                                                                                                                       

วันที่ 13-15 มกรำคม 2563 
ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดย สมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 
 

1. วิธีกำรส่งผลงำนฯ 
1.1 ส่งไฟล์บทคัดย่อ และข้อมูลที่จ ำเป็นของผลงำนวิชำกำรผ่ำนทำง http://www.thainapci.org เท่ำน้ัน       

โดยเลือกให้ตรงกับประเภทของผลงาน ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 23.59 น. หากเกิน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ขอสงวนสิทธ์ิในการรับพจิารณาผลงานวชิาการ 

1.2 ประกาศผลงานที่ผา่นการคดัเลือกผา่นทาง http://www.thainapci.org ภำยในวันที่ 21 ธันวำคม 2562 
1.3 ผู้ส่งผลงำนวิชำกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุม ICN Forum14    

ภำยใน 5 วัน  หลงัประกาศผลการพิจารณา ขอสงวนสิทธ์ิตีพิมพ์ผลงำน หำกไม่ปรำกฏรำยช่ือผู้ช ำระเงิน
ภำยในวันดังกล่ำว และให้ถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรมำน ำเสนอผลงำนโดยอัตโนมัติ 

1.4 สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม 
1.4.1 กรณีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเขียนบทคดัยอ่ โทรศพัท ์06-1463-5426 
1.4.2 กรณีระบบส่งผลงานวชิาการ    โทรศพัท ์08-2472-6946 

2. แนวทำงกำรเขียนบทคดัย่อ 
2.1 ผลงานวชิาการจะตอ้งเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

2.1.1 งานวจิยั (Research)   
2.1.2 งานพฒันาคุณภาพ (CQI)   
2.1.3 งานนวตักรรม 

2.2 บทคดัยอ่ผลงานวชิาการ ให้จัดท ำด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนำด 16 จุด 
จ ำนวนไม่เกิน 400 ค ำ (ใช้โปรแกรม Microsoft Word เป็นเกณฑ์ในกำรนับค ำ) และให้บนัทึกเป็นช่ือเร่ือง
ผลงาน แลว้ตามดว้ย _ICNforum14.doc  และในกรณีที่เป็นนวตักรรมที่มีรูปภาพประกอบ รูปภาพจะตอ้งอยู่
ในไฟลเ์ดียวกนักบัไฟลบ์ทคดัยอ่ที่ส่ง 

2.3 การจดัหนา้กระดาษใชข้นาด A4 แนวตั้งเวน้ระยะขอบทั้ง 4 ดา้นเป็น 2.54 ซม. และจดัขอ้ความกระจายชิด
ขอบ (Thai Distributed) ส่วนการยอ่หนา้ใหใ้ชร้ะยะ 1.25 ซม.  
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2.4 สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างและรูปแบบที่ ถูกต้องของบทคัดย่อผลงานวิชาการทั้ ง 3 ประเภท                     
ไดท้ี่ http://www.thainapci.org 

2.5 บทคดัยอ่ผลงานวจิยั ผลงานพฒันาคุณภาพ และผลงานนวตักรรม จะตอ้งประกอบไปดว้ยเน้ือหาตามหัวขอ้
ยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
2.5.1 ผลงานวจิยั (Research) 

ก. ช่ือเร่ือง 
ข. ช่ือ-นำมสกลุผู้วิจัย ไม่เกิน 5 คน ต้องมีพยำบำลร่วมในทีมผู้วิจัยอย่ำงน้อย 1 คน โดยให้รำยช่ือ

คนแรกจะต้องเป็นผู้ที่สำมำรถมำน ำเสนอผลงำนได้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรรับพิจำรณำผลงำน 
หำกระบุเป็นคณะกรรมกำร 

ค. สถานที่ปฏิบตัิงาน เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ ที่ติดต่อไดส้ะดวก 
ง. บทน า ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
จ. วตัถุประสงค ์ของการวจิยั 
ฉ. วธีิด าเนินการวจิยั/วธีิการศึกษา รูปแบบวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั วิธีรวบรวม

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ช. ผลการศึกษา ผลการวจิยัที่ตอบวตัถุประสงคห์รือค าถามการวจิยั 
ซ. สรุปและขอ้เสนอแนะ สรุปขอ้คน้พบของผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ 

2.5.2 ผลงานพฒันาคุณภาพ (CQI) 
ก. ช่ือเร่ือง 
ข. ช่ือ-นำมสกลุผู้วิจัย ไม่เกิน 5 คน ต้องมีพยำบำลร่วมในทีมผู้วิจัยอย่ำงน้อย 1 คน โดยให้รำยช่ือ

คนแรกจะต้องเป็นผู้ที่สำมำรถมำน ำเสนอผลงำนได้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรรับพิจำรณำผลงำน 
หำกระบุเป็นคณะกรรมกำร 

ค. สถานที่ปฏิบตัิงาน เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ ที่ติดต่อไดส้ะดวก 
ง. บทน า ที่มา/ปัญหาที่ท  าใหต้อ้งท าการพฒันาคุณภาพหรือแกไ้ขปัญหา 
จ. วตัถุประสงค ์ของการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 
ฉ. วธีิการด าเนินงาน รูปแบบหรือแนวคิดวิธีด าเนินการพฒันา การประเมินผล และการวิเคราะห์

ขอ้มูล 
ช. ผลการด าเนินงาน ที่ตอบวตัถุประสงค ์
ซ. สรุป สรุปขอ้คน้พบของการด าเนินงาน 
ฌ. บทเรียนที่ไดรั้บ 
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2.5.3 ผลงานนวตักรรม (Innovation) 
ก. ช่ือเร่ือง 
ข. ช่ือ-นำมสกลุผู้วิจัย ไม่เกิน 5 คน ต้องมีพยำบำลร่วมในทีมผู้วิจัยอย่ำงน้อย 1 คน โดยให้รำยช่ือ

คนแรกจะต้องเป็นผู้ที่สำมำรถมำน ำเสนอผลงำนได้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรรับพิจำรณำผลงำน 
หำกระบุเป็นคณะกรรมกำร 

ค. สถานที่ปฏิบตัิงาน เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์ ที่ติดต่อไดส้ะดวก 
ง. บทน า ที่มา/ปัญหาที่ท  าใหต้อ้งท าจดัท านวตักรรม 
จ. วตัถุประสงค ์ของการพฒันานวตักรรม 
ฉ. วธีิการด าเนินงาน วธีิพฒันานวตักรรมและวธีิการใชง้าน 
ช. ผลการด าเนินงานที่ตอบวตัถุประสงคข์องการพฒันานวตักรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยให้

น ารูปไปต่อทา้ยบทคดัยอ่ในในไฟลเ์ดียวกนั 
ซ. สรุป สรุปขอ้คน้พบของนวตักรรมและอาจมีผลเชิงพาณิชย ์กรณีไดด้ าเนินการต่อเน่ือง 
ฌ. บทเรียนที่ไดรั้บ 

3. กำรน ำเสนอผลงำน กำรจัดท ำโปสเตอร์ และค่ำตอบแทน ของผลงำนที่ผ่ำนกำรคดัเลือก 
3.1 การน าเสนอผลงานในวนัที่จดัประชุมแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.1.1 การน าเสนอดว้ยวาจา (Oral Presentation) มีทั้งหมด 9 เร่ือง โดยคดัเลือกจากผูท้ี่ไดค้ะแนนสูงสุด     
3 ล าดบัแรก ของผลงานแต่ละประเภท ดงัน้ี 
ก. ผลงานวจิยั (research)    3 เร่ือง 
ข. ผลงานพฒันาคุณภาพ (CQI)  3 เร่ือง 
ค. ผลงานนวตักรรม (innovation)  3 เร่ือง 

3.1.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) คดัเลือกจากผูท้ี่ได้คะแนน ผ่านเกณฑข์ั้นต ่า         
ที่ก  าหนด (ในโปสเตอร์ตอ้งระบุช่ือผูจ้ดัท  าดว้ย) 

3.2 การเตรียมตวัส าหรับการน าเสนอ 
3.2.1 กำรน ำเสนอด้วยวำจำ ให้ผู้ส่งผลงำนรำยช่ือที่ 1 น ำเสนอบนเวที ในวันที่ 14 มกรำคม 2563                       

เวลำ  09.30-10.30 น.  มีเวลำน ำเสนอและวิพำกษ์ เร่ืองละ 15 นำที  ผู้น ำเสนอต้องเตรียมไฟล์
น ำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point และเตรียมโปสเตอร์ส ำหรับติดบอร์ดด้วย 

3.2.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกทุกคนให้เตรียมโปสเตอร์ส าหรับติดบอร์ด โดย
คณะกรรมการจะคดัเลือกโปสเตอร์ที่ได้คะแนนสูงและมีความน่าสนใจ ให้น าเสนอช่วง Poster 
Round  ในวันที่ 14 มกรำคม 2563 เวลำ 08.00-09.30 น. ขอให้ผูน้ าเสนอโปสเตอร์ที่ได้รับการ
คดัเลือกเตรียมพร้อมเพือ่น าเสนอในวนัและเวลาดงักล่าว 
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3.2.3 การจดัท าโปสเตอร์ ให้ผูท้ี่ไดรั้บการคดัเลือกจดัตรียมโปสเตอร์ให้เหมาะสมกบัขนาดของบอร์ดที่
ไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยบอร์ดมีขนาด  แนวขวำง 80 เซนติเมตร  x แนวต้ัง 120  เซนติเมตร และผู้ได้รับ
กำรคดัเลือกจะต้องจัดเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ในกำรติดโปสเตอร์ด้วยตนเอง เช่น เทปกาว 

3.2.4 สำมำรถติดโปสเตอร์ได้ต้ังแต่วันที่ 12 มกรำคม 2563 เวลำ 12.00 น.-17.00 น. และเก็บโปสเตอร์
ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2563 

3.3 ค่าตอบแทน มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.3.1 ค่าตอบแทนการจดัท าผลงาน โปสเตอร์ละ 1,000  บาท 
3.3.2 รางวลัผลงานวชิาการที่ไดรั้บการคดัเลือกใหน้ าเสนอดว้ยวาจาทั้ง 3 ประเภท  มีดงัน้ี 

รางวลัที่  1 จ านวน 3,000  บาท  
รางวลัที่ 2  จ านวน 2,000  บาท  
รางวลัที่  3  จ านวน 1,000  บาท            

 


