แนวทางการประกวดการนาเสนอผลงานวิชาการ
ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย
ระหว่างโรงพยาบาลอานาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลมุกดาหาร
THEME: KNOWLEDGE BASED SERVICES 2018:

LET’S MOVE FORWARD
วันที่ 18 -19 กันยายน 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา ชั้น4 โรงพยาบาลอานาจเจริญ

1.การนาเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
1.2 การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
< ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค (Promotion Prevention & Control)
< ประเด็นการจัดบริการสุขภาพ (Clinical and Nursing)
< ประเด็นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสุขภาพ (Innovation)
< ประเด็น Best practice Service Plan
2. ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด
โรงพยาบาล 3 สหาย (โรงพยาบาลอานาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธรและ โรงพยาบาลมุกดาหาร) กาหนดจัดประชุม
วิชาการโครงการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการ โรงพยาบาล 3 สหาย THEME: KNOWLEDGE BASED SERVICES
2018: LET’S MOVE FORWARD ในงานได้จัดให้มีการประกวดผลงาน วิชาการดีเด่น ซึง่ ดาเนินการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการและมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการ เพื่อเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ทั้งประเภทการนาเสนอด้วยวาจา
และโปสเตอร์ โดยส่งมาที่ E-MAIL qcamnat@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561
1.2 ดาเนินการคัดกรองผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามา และประกาศผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ทาง website http://www.amnathos.moph.go.th/
1.3 ดาเนินการประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการโรงพยาบาล3สหาย โดยมีเกณฑ์ในการประกวดแยกตาม
ประเภทที่ส่งประกวด
3. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวด
ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งประกวดในรูปแบบ “บทคัดย่อ” และ “สรุปสาระสาคัญ” โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผลงานวิชาการนาเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)
ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระสาคัญมา
ด้วย ไมเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะ
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้นาเสนอ AMNAT, YASO, MUK
1

และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ..
บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
3.1.1 ชื่อเรื่อง
3.1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วจิ ัย พร้อมชื่อหน่วยงาน
3.1.3 ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
3.1.4 บทนาและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสาคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัยอย่าง
รัดกุมและได้ใจความ
3.1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (research design) การกาหนดตัวอย่าง และวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติทใี่ ช้
3.1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาที่สาคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
3.1.7 สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระสาคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน
3.1.8 การติดต่อกับทีมงาน: ระบุชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address
3.2 ผลงานวิชาการที่นาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระสาคัญมาด้วย
ไมเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะ
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้นาเสนอ AMNAT, YASO, MUK
และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ..
บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
3.2.1 ประเภทการนาเสนอ/ประเด็นที่ส่ง
3.2.2 ชื่อเรื่อง
3.2.3 ชื่อเจ้าของผลงาน หรือคณะผูว้ ิจัย พร้อมชื่อหน่วยงาน
3.2.4 ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
3.2.5 สถานที่ตดิ ต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e–mail address
3.2.6 บทนา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็นพรรณนา
อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)
3.2.7 วิธีการศึกษา/การดาเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล)
3.2.8 ผลการศึกษา (สาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)
3.2.9 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
3.2.10 เอกสารอ้างอิง
3.3 ผลงานวิชาการที่นาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ และแนบไฟล์สาระสาคัญมาด้วย
ไมเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบการพิมพ์ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์ เนื้อเรื่องมีระยะ
ห่างจาก ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว การส่งไฟล์ให้ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้นาเสนอ AMNAT, YASO, MUK
และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น YASOการพัฒนารูปแบบ..
บทคัดย่อที่สมบูรณ์ประกอบด้วย
3.3.1 ประเภทการนาเสนอ/ประเด็นที่ส่ง
3.3.2 ชื่อสิง่ ประดิษฐ์
3.3.3 ชื่อผู้ประดิษฐ์/คิดค้น
3.3.4 ชื่อผู้นาเสนอ
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3.3.5 สถานที่ตดิ ต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e – mail address
3.3.6 บทนา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์)
3.3.7 วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3.3.8 การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
3.3.9 ประโยชน์/การนาไปปชช้
3.3.10 เอกสารอ้างอิง
4. กติกาการนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
4.1 ให้ผู้นาเสนอจัดเตรียมการนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
4.2 ให้ส่ง File มาที่ E-MAIL qcamnat@gmail.com หรือนาไฟล์ข้อมูลมาลงเครื่องคอมพิวเตอร์
กับเจ้าหน้าที่ประจาห้อง ชนวันที่ 18 กันยายน 2561 ภายชนเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าชั้น 4 โดยให้
ตั้งชื่อ File ขึ้นต้นด้วยชื่อจังหวัดของผู้นาเสนอ AMNAT, YASO, MUK และตามด้วยชื่อเรื่อง ยกตัวอย่าง เช่น
YASOการพัฒนารูปแบบ..
4.3 กาหนดเวลาการนาเสนอเรื่องละไม่เกิน 12 นาที และคณะกรรมการซักถาม 3 นาที รวมเรื่องละไม่เกิน15 นาที
4.4 นาเสนอด้วยวาจา วันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4
5. กติกาการนาเสนอด้วยโปสเตอร์(Poster presentation)
1ม.
5.1 ผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้เพื่อติดโปสเตอร์ทุกผลงาน
1.20ม.
5.2 ให้จัดทาโปสเตอร์ขนาด กว้าง 1เมตร x ยาว 1.20 เมตร
5.3 เนื้อหาในโปสเตอร์ให้ครอบคลุมเนื้อหาในบทคัดย่อ
5.4 ผู้นาเสนอผลงาน นาเสนอให้คณะกรรมการรับฟัง และซักถาม เรื่องละไม่เกิน ๑๐ นาที
5.5 ผู้นาเสนอผลงาน สามารถติดโปสเตอร์ได้ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
เป็นต้นไปป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
5.6 นาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ชนวันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปป
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
6. ประกาศผลการประกวดการนาเสนอผลงานวิชาการ
ประกาศผลการประกวดการนาเสนอผลงานวิชาการทุกประเภท ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลใน
เวลา 13:00 - 14:00 น. โดยผู้บริหารระดับเขต
6.1 รางวัลการนาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) มีดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6.2 รางวัลการนาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 4 ประเภทๆละ 3 รางวัล มีดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
7. ผู้ประสานงาน
< คุณรัชนี ครองยุทธ โทรศัพท์ 08 6648 3158
< คุณนัฐพร ปรือทอง โทรศัพท์ 08 0470 5232
E-MAIL qcamnat@gmail.com
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