คำชี้แจงกำรส่ งผลงำนเพื่อนำเสนอผลงำนวิจัย / ผลงำนพัฒนำคุณภำพ / ผลงำนนวัตกรรม
ในงำนประชุมวิชำกำร ICN Forum ครั้งที่ 13
IC Update 2019: Be a Hero in IPC by U
วันที่ 30 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2562
ณ ศูนย์ ประชุมนำนำชำติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย สมำคมพยำบำลด้ำนกำรป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
1. วิธีกำรส่ งผลงำนฯ
1.1 กรุณำส่ งผลงำนวิจัย (Research) ผลงำนพัฒนำคุณภำพ (CQI) และผลงำนนวัตกรรม (Innovation)
เป็ นบทคัดย่ อทำง www.thainapci.org เท่ ำนั้น โดยเลือกส่งให้ตรงกับประเภทของผลงานด้วยภำยในวันที่ 14 ธันวำคม
2561 เวลำ 24.00 น. ทั้งนี้จะไม่ รับผลงำนหลังจำกวัน-เวลำทีก่ ำหนดนี้
1.2 ผลกำรพิจำรณำจะประกำศผ่ ำนทำง web site: www.thainapci.org ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 2562
1.3 สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 08-1602-9822
2.แนวทำงกำรเขียนบทคัดย่อเพื่อส่ งผลงำน
2.1 ผลงานวิชาการแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ งานวิจยั (research) งานพัฒนาคุณภาพ ( CQI) และงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงาน IC
2.2โดยบทคัดย่อผลงานให้พมิ พ์ดว้ ย ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จานวนไม่เกิน 400 คา ซึ่ งโปรแกรมจะเป็ นผู ้
คานวณจานวนคาให้ และเมื่อครบตามจานวนจะไม่สามารถพิมพ์ต่อไปได้ และในกรณี ทมี่ ีรูปภาพให้ส่งรู ปภาพผ่าน
โปรแกรมได้เลย
2.3 บทคัดย่อผลงานวิจยั ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาตามหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้
2.3.1.ผลงำนวิจัย (Research)
ก. ชื่อเรื่ อง
ข. ชื่อผูว้ จิ ยั หรื อคณะผูว้ จิ ยั วุฒิการศึกษา พร้อมระบุชื่อหน่วยงานและชื่อผูน้ าเสนอ
ค. สถานที่ปฏิบตั ิงาน /เบอร์โทรศัพท์ E mail address ที่ติดต่อได้สะดวก
ง. บทนา : ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จ. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1

ฉ. วิธีดาเนินการวิจยั /วิธีการศึกษา : รู ปแบบวิจยั กลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั วิธีรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ช. ผลการศึกษา : ผลการวิจยั ที่ตอบวัตถุประสงค์หรื อคาถามการวิจยั
ซ. สรุ ปและข้อเสนอแนะ : สรุ ปข้อค้นพบของผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
2.3.2. ผลงำนพัฒนำคุณภำพ ( CQI)
ก. ชื่อเรื่ อง
ข. ชื่อผูจ้ ดั ทา/คณะผูด้ าเนินการ วุฒิการศึกษาพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน และชื่อผูน้ าเสนอ
ค. สถานที่ปฏิบตั ิงาน/ E mail address เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ง. บทนา : ที่มา/ปัญหาที่ทาให้ตอ้ งทาการพัฒนาคุณภาพหรื อแก้ไขปั ญหา
จ. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหา
ฉ. วิธีการดาเนินงาน : รู ปแบบหรื อแนวคิดวิธีดาเนิ นการพัฒนา การประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ช. ผลการดาเนินงาน ที่ตอบวัตถุประสงค์
ซ. สรุ ป : สรุ ปข้อค้นพบของการดาเนินงาน
ฌ. บทเรี ยนที่ได้รับ
2.3.3 ผลงำนนวัตกรรม (Innovation)
ก. ชื่อเรื่ อง
ข. ชื่อผูจ้ ดั ทา/คณะผูด้ าเนินการ วุฒิการศึกษาพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน และชื่อผูน้ าเสนอ
ค. สถานที่ปฏิบตั ิงาน/ E mail address เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ง. บทนา : ที่มา/ปัญหาที่ทาให้ตอ้ งทาจัดทานวัตกรรม
จ. วัตถุประสงค์ ของการพัฒนานวัตกรรม
ฉ. วิธีการดาเนินงาน : วิธีพฒั นานวัตกรรมและวิธีการใช้งาน
ช. ผลการดาเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยส่งรู ปที่ยอ่ ไฟล์เหลือ
ขนาดไม่เกิน 800 pixelsx 600 pixels หรื อ กาหนดไฟล์กล้องไม่เกิน 5 ล้านพิกเซล
ซ. สรุ ป : สรุ ปข้อค้นพบของนวัตกรรมและอาจมีผลเชิงพาณิ ชย์ กรณี ได้ดาเนินการต่อเนื่อง
ฌ. บทเรี ยนที่ได้รับ
หมายเหตุ
1. บทคัดย่อที่ไม่ได้เขียนตามหัวข้อและเกณฑ์ทกี่ าหนดจะไม่รับพิจารณา
2. ผูจ้ ดั ทาผลงานให้ระบุเป็ นบุคคล ไม่ระบุเป็ นคณะกรรมการ และมีรายชื่อบุคลากรระดับวิชาชีพในการพัฒนา
ผลงาน
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3. กำรประกำศผลกำรพิจำรณำ กำรจัดทำโปสเตอร์ และกำรนำเสนอแบบปำกเปล่ ำบนเวที
3.1 ทุกผลงานที่ส่งมากรรมการฝ่ ายวิชาการจะคัดเลือกตามเกณฑ์ และจะประกาศผลการคัดเลือกผ่าน Web site:
www.thainapci.org ภำยใน 9 มกรำคม 2562 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนาเสนอในการประชุม ICN forum
ครั้งที่ 13
3.2 ผูส้ ่งผลงานวิชาการต้องจ่ายค่าลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุม
3.3 ผลการพิจารณา แบ่งเป็ น 2 ประเภท
3.3.1 การนาเสนอด้วยวาจา (oral presentation) มีท้งั หมด 9 เรื่ อง คัดเลือกจากผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลาดับแรกของ
ผลงานแต่ละประเภท ดังนี้
3.3.1.1 ผลงานวิจยั (research)
3 เรื่ อง
3.3.1.2 ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)
3 เรื่ อง
3.3.1.3 ผลงานนวัตกรรม (innovation) 3 เรื่ อง
3.3.2 การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) คัดเลือกจากผูท้ ี่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ข้นั ต่าที่กาหนด
3.4 การเตรี ยมตัวสาหรับการนาเสนอ
3.4.1 การนาเสนอด้วยวาจา ให้นาเสนอบนเวที ในวันที่ 31 มกรำคม 2562 เวลำ 09.30-10.30 น. โดยให้ เวลำ
นำเสนอและวิพำกษ์ เรื่ องละ 15 นำที ผู้นำเสนอต้ องเตรียม power point presentation มำนำเสนอบนเวที และเตรียม
โปสเตอร์ สำหรับติดบอร์ ดด้ วย
3.4.2 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ผูท้ ี่ผ่านการคัด เลื อ กทุ กคนให้เตรี ย มโปสเตอร์ ส ำหรั บติด บอร์ ด นอกจากนี้
คณะกรรมการจะคัด เลื อ กโปสเตอร์ ที่ ไ ด้ค ะแนนสู ง และน่ า สนใจ ท าการน าเสนอช่ ว ง Poster round ในวัน ที่
31 มกราคม 2562 เวลา 08.00-09.30 น. ขอให้ผูน้ าเสนอโปสเตอร์ ที่ไ ด้รั บการคัดเลื อ กเตรี ยมพร้อ มที่โปสเตอร์ เพื่อ
นาเสนอในวันและเวลาดังกล่าว
3.4.3 การจัดทาโปสเตอร์ ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอทั้งแบบวาจาและแบบโปสเตอร์ เตรี ยมโปสเตอร์ให้
เหมาะสมกับบอร์ดที่จดั เตรี ยมไว้ โดยบอร์ดมีขนาดดังนี้ (แนวขวำง x แนวตั้ง) 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร ซึ่ง
คณะผูจ้ ดั การประชุมจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมบอร์ดไว้ให้ โดยขอให้ผตู ้ ิดโปสเตอร์จดั เตรี ยมอุปกรณ์ในการติดโปสเตอร์มาด้วย
เช่น เทปกาว เป็ นต้น
3.4.4 ให้ผนู ้ าเสนอโปสเตอร์นามาติดได้ต้งั แต่ เวลา 12.00 น.-17.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2561 และเก็บโปสเตอร์ 1
กุมภาพันธ์ 2561
3.5 ค่าตอบแทน ผลงานวิชาการที่ได้ รับกำรคัดเลือก จะได้รับค่าตอบแทนดังนี้
3.5.1 ค่าตอบแทนการจัดทาผลงาน โปสเตอร์ละ 1,000 บาท
3.5.2 รางวัลผลงานวิจยั ที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวัล
(รางวัลที่ 1 จานวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จานวน 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 จานวน 1,000 บาท)
3.5.3 รางวัลผลงานพัฒนาคุณภาพทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้นาเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวัล
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(รางวัลที่ 1 จานวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จานวน 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 จานวน 1,000 บาท)
3.5.4 รางวัลผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอแบบปากเปล่า 3 รางวัล
(รางวัลที่ 1 จานวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จานวน 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 จานวน 1,000 บาท)
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