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คำช้ีแจงการส-งผลงานเพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานพัฒนาคุณภาพ / ผลงานนวัตกรรม 

ในงานประชุมวิชาการ ICN Forum คร้ังท่ี 16                                                                                                                  

เร่ือง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN  

วันท่ี 9 - 11 พฤษภาคม 2565 

ระบบการประชุมทางไกล 

จัดโดย สมาคมพยาบาลดgานการปhองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ และโรงพยาบาลนครพิงคi จังหวัดเชียงใหม- 

 

1. วิธีการส-งผลงานฯ   

1.1  กรุณาส-งผลงานวิจัย (Research)  ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และผลงานนวัตกรรม (Innovation) 

เปvนบทคัดย-อทาง  www.thainapci.org  เท-าน้ัน โดยเลือกส,งให0ตรงกับประเภทของผลงานด0วยภายในวันท่ี                  

25 มีนาคม  2565 เวลา 24.00 น.  ท้ังน้ีจะไม-รับผลงานหลังจากวัน-เวลาท่ีกำหนดน้ี 

1.2  ผลการพิจารณาจะประกาศผ-านทาง web site: www.thainapci.org ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2565  

1.3 สอบถามขgอมูลเพ่ิมเติมไดgท่ี โทรศัพทi  061-4635426 

2.แนวทางการเขียนบทคัดย-อเพ่ือส-งผลงาน 

2.1 ผลงานวิชาการแบ,งเปDน 3 ประเภท คือ งานวิจัย (research) งานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และงานนวัตกรรม            

ท่ีเก่ียวข0องกับงาน IC   

2.2 โดยบทคัดย,อผลงานวิชาการ ให0พิมพZในโปรแกรม MS word (โปรแกรม word จะช,วยนับคำให0) ตัวอักษร 

Angsana New ขนาด  16 จำนวน ไม, เกิ น  400  คำ บั น ทึ ก เปD น ช่ื อของเจ0 าของผลงานคน ท่ี  1 ตามด0 วย 

_ICNforum16.doc  และในกรณีท่ีเปDนนวัตกรรมท่ีมีรูปภาพประกอบ ให0นำรูปมาต,อท0ายบทคัดย,อใน file เดียวกัน

รวมเปDน 1 file  

2.3 การส,งผลงานวิชาการ : ส,งผลงานทาง web site : thainapci.org เข0าไปในช,องการส,งผลงาน คียZข0อมูลตาม

คำแนะนำ attach file ผลงานวิชาการ และหนังสือผ,านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัย (EC) ถ0ามี 

2.4 บทคัดย,อผลงานวิจัย ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม จะต0องประกอบไปด0วยเน้ือหาตามหัวข0อย,อย

ดังต,อไปน้ี (ขอให0พิมพZในโปรแกรม MS word)   

2.4.1.ผลงานวิจัย (Research)  

ก. ช่ือเร่ือง  

ข. ช่ือผู0วิจัย หรือคณะผู0วิจัย วุฒิการศึกษา พร0อมระบุช่ือหน,วยงานและช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมในทีม

ผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน /เบอรZโทรศัพทZ E mail address ท่ีติดต,อได0สะดวก 
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ง. บทนำ : ความเปDนมาและความสำคัญของป~ญหา 

จ. วัตถุประสงคZ ของการวิจัย 

ฉ. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีการศึกษา : รูปแบบวิจัย กลุ,มตัวอย,าง เคร่ืองมือท่ีใช0ในการวิจัย วิธีรวบรวมข0อมูล การ

วิเคราะหZข0อมูล 

ช. ผลการศึกษา : ผลการวิจัยท่ีตอบวัตถุประสงคZหรือคำถามการวิจัย 

ซ. สรุปและข0อเสนอแนะ : สรุปข0อค0นพบของผลการศึกษาและข0อเสนอแนะในการนำไปใช0 

2.4.2. ผลงานพัฒนาคุณภาพ ( CQI)  

ก. ช่ือเร่ือง 

ข. ช่ือผู0จัดทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุช่ือหน,วยงาน และช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมใน

ทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน/ E mail address  เบอรZโทรศัพทZท่ีติดต,อได0สะดวก  

ง. บทนำ : ท่ีมา/ป~ญหาท่ีทำให0ต0องทำการพัฒนาคุณภาพหรือแก0ไขป~ญหา  

จ. วัตถุประสงคZ ของการพัฒนาหรือแก0ไขป~ญหา 

ฉ. วิธีการดำเนินงาน : รูปแบบหรือแนวคิดวิธีดำเนินการพัฒนา การประเมินผล และการวิเคราะหZข0อมูล 

ช. ผลการดำเนินงาน ท่ีตอบวัตถุประสงคZ 

ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของการดำเนินงาน   

ฌ. บทเรียนท่ีได0รับ 

2.4.3 ผลงานนวัตกรรม (Innovation)  

ก. ช่ือเร่ือง 

ข. ช่ือผู0จัดทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุช่ือหน,วยงาน  และช่ือผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมใน

ทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายช่ือ)  

ค. สถานท่ีปฏิบัติงาน/ E mail address  เบอรZโทรศัพทZท่ีติดต,อได0สะดวก  

ง. บทนำ : ท่ีมา/ป~ญหาท่ีทำให0ต0องทำจัดทำนวัตกรรม  

จ. วัตถุประสงคZ ของการพัฒนานวัตกรรม 

ฉ. วิธีการดำเนินงาน : วิธีพัฒนานวัตกรรมและวิธีการใช0งาน  

ช. ผลการดำเนินงานท่ีตอบวัตถุประสงคZของการพัฒนานวัตกรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยให0นำรูปไปต,อท0าย

บทคัดย,อในโปรแกรม MS word  ได0เลย (รวมกันเปDน 1 file) 

ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของนวัตกรรมและอาจมีผลเชิงพาณิชยZ กรณีได0ดำเนินการต,อเน่ือง   

ฌ. บทเรียนท่ีได0รับ 
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หมายเหตุ  

1. ผลงานท่ีส,งต0องเปDนเร่ืองท่ีเก่ียวข0องกับการป�องกันและควบคุมการติดเช้ือ  

2. บทคัดย,อท่ีไม,ได0เขียนตามหัวข0อและเกณฑZท่ีกำหนดจะไม,รับพิจารณา 

3. ผู0จัดทำผลงานให0ระบุเปDนบุคคล ไม,ระบุเปDนคณะกรรมการ และมีรายช่ือบุคลากรระดับวิชาชีพในการ

พัฒนาผลงาน 

 

3. การประกาศผลการพิจารณา  การจัดทำโปสเตอรi และการนำเสนอดgวยวาจา 

3.1 ทุกผลงานท่ีส,งมากรรมการฝ&ายวิชาการจะคัดเลือกตามเกณฑ7 และจะประกาศผลการคัดเลือกผ=าน Web site: 

www.thainapci.org ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ผลงานท่ีได0รับการคัดเลือกจะต0องนำเสนอในการประชุม 

ICN Forum คร้ังท่ี 16 

3.2 ผู0ส,งผลงานวิชาการต0องจ,ายค,าลงทะเบียนการเข0าร,วมประชุม และต0องลงทะเบียนและชำระค,าลงทะเบียนภายใน 

5 วันหลังประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (ถ0าไม,ลงทะเบียน ผลงานท่ีได0รับการคัดเลือกจะถือว,าสละสิทธ์ิ

ในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ) 

3.3 กรณีผลงานวิชาการท่ีผ,านการพิจารณาแล0ว ไม,มีการลงทะเบียนและชำระค,าลงทะเบียนตามท่ีกำหนด                 

ทางคณะกรรมการจัดการประชุมขอสงวนสิทธ์ิในการงดการตีพิมพZบทคัดย,อของท,านในเอกสารประกอบการ

ประชุมในคร้ังน้ี 

3.4 ผลการพิจารณา แบ,งเปDน 3 ประเภท  

3.4.1 การนำเสนอด0วยวาจา (oral presentation) มีท้ังหมด 15 เร่ือง คัดเลือกจากผู0ท่ีได0คะแนนสูงสุด แบ,งเปDน 2 

ประเภท ดังน้ี 

3.4.1.1 รางวัลดี เย่ียม ได0แก,  ผลงานวิจัย (research) 3 เร่ือง, ผลงาน CQI 2 เร่ือง และนวัตกรรม               

2 เร่ือง 

3.4.1.2 รางวัลดีเด,น ได0แก, ผลงานวิจัย 3 เร่ือง ผลงาน CQI 3 เร่ือง และนวัตกรรม 3 เร่ือง 

3.4.2 การนำเสนอแบบโปสเตอรZ (poster presentation) ทุกผลงานวิชาการท่ีผ,านการพิจารณาให0นำเสนอในการ

ประชุมวิชาการ ICN Forum 16 ให0เจ0าของผลงานจัดทำโปสเตอรZแบบ electronic file โดยใช0พ้ืนหลังเปDน Format ท่ี

ทางสมาคมฯ จัดเตรียมไว0ให0 แล0วให0ส,งโปสเตอรZแบบ electronic file มาทาง web site สมาคมฯ ภายในวันท่ี 1

พฤษภาคม 2565  

3.5 การเตรียมตัวสำหรับผูgท่ีไดgรับการคัดเลือกใหgนำเสนอผลงาน 

   3.5.1 การนำเสนอด0วยวาจา ให0นำเสนอผ,านระบบ Zoom ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 

10.00 น .  โดยใหg เวลานำเสนอและวิพากษi  เร่ืองละ 15 นาที   ผูg นำเสนอตgองเต รียม power point 

presentation เพ่ือนำเสนอ และเตรียมโปสเตอรiแบบ electronic file ดgวย 
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3.6 การโหวดผลงานวิชาการแบบโปสเตอรi  โดยทางสมาคมฯ จะเป�ดให0ผู0เข0าร,วมประชุมโหวดผลงานวิชาการ ต้ังแต, 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. จนถึงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น.  แล0วจะนับคะแนนเรียง

จากคะแนนมากท่ีสุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีท่ีมีผลงานนำเสนอด0วยวาจาอยู,ในลำดับท่ี 1 ถึง 5 จะผ,านผลงาน

วิชาการน้ันๆ และเล่ือนผลงานวิชาการโปสเตอรZเปDนลำดับถัดไปข้ึนมาแทนให0ครบ 5 รางวัล  

3.6 ค,าตอบแทน ผลงานวิชาการท่ีไดgรับการคัดเลือก จะได0รับค,าตอบแทนดังน้ี  

3.6.1 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเย่ียม รางวัลละ 1,500 บาท 

3.6.2 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเด,น  รางวัลละ 1,000 บาท  

3.6.3 ค,าตอบแทนผลงานโปสเตอรZ Popular vote 5 รางวัลๆ 500 บาท  

 

 


