แนวทางการส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือกให้นาเสนอและประกวด ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจาปี 2560
เขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งผลงานวิชาการ เข้ารับการคัดเลือกให้นาเสนอและประกวด
ในการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ประจาปี 2560 กาหนดจัดในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ซึ่ง Theme การประชุม
คือ "The Second International Conference 2017 : Healthy Aging – Anti Aging”โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ประกาศรับสมัครผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ทั้งหมด 6 สาขา (สาขาคลินิก
(แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกรรม)/ สาขาการพยาบาล/ สาขาการป้องกันและควบคุมโรค และสาขาการสาธารณสุข
และบริหารสาธารณสุข/ R2R และนวัตกรรม) ทั้งการนาเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และ การนาเสนอด้วย
โปสเตอร์ (Poster presentation) และนวัตกรรม (Innovation) ส่งผลงานได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
http://kalasin.moph.go.th/ กาหนดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ตามรายละเอียดดังนี้
2. รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 3 ประเภท
2.1 Oral Presentation
2.2 Poster Presentation
2.3 นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ)
2.4 R2R
3. แบบฟอร์มบทคัดย่อ (Abstract)
ให้ส่งใบแจ้งความจานงพร้อมบทคัดย่อผลงานที่มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word 2003 หรือ 2007 หรือ XP; ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ต้อง
ประกอบด้วยสาระสาคัญตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ประเภท Oral Presentation Poster Presentation และ นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์/กระบวนการ)
ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง
2) รายชื่อผู้วิจัยหลัก หรือคณะทางาน พร้อมชื่อหน่วยงาน และให้ขีดเส้นใต้ ผู้วิจัยที่นาเสนอผลงาน
3) เนื้อหา
3.1) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
3.2) วัตถุประสงค์
3.3) ระเบียบวิธีวิจัย
3.4) ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา
3.2 ประเภท Oral Presentation ที่เป็น R2R ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง
2) รายชื่อผู้วิจัยหลัก หรือคณะทางาน พร้อมชื่อหน่วยงาน และให้ขีดเส้นใต้ ผู้วิจัยที่นาเสนอผลงาน
3) เนื้อหา
3.1) ที่มาและความสาคัญของปัญหา
3.2) วัตถุประสงค์
3.3) ระเบียบวิธีวิจัย
3.4) ผลการศึกษา
3.5) การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจา
3.6) บทเรียนที่ได้รับ
3.7) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

4. การประกาศผล
การประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
5. การเตรียมตัวสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบแรกและเตรียมตัวประกวดมีการจัดเตรียมดังนี้
5.1 ผลงานวิชาการที่นาเสนอด้วยวาจา
การเตรียมความพร้อมในการนาเสนอด้วยวาจาผู้ที่นาเสนอผลงาน เตรียมการนาเสนอโดยรูปแบบให้ทา
เป็นแฟ้มอิเลคทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม Power Point 2003 - 2010 พร้อมจัดส่งไฟล์ที่จะนาเสนอล่วงหน้าก่อน ในวันที่
20 กรกฎาคม 2560 เวลาที่ใช้ในการเสนอ 15 นาที (โดยนาเสนอ 12 นาที ซึ่งจะมีกริ่งให้สัญญาณครั้งที่ 1 ในนาทีที่
8, กริ่งให้สัญญาณครั้งที่ 2 ในนาทีที่ 10 และกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 3 นาที รวมเวลาทั้งหมดที่นาเสนอคนละ 13
นาที)
5.2 ผลงานวิชาการที่นาเสนอด้วยโปสเตอร์
การเตรียมความพร้อมในการนาเสนอด้วยโปสเตอร์ ผู้นาเสนอจะต้องจัดทาโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 90
ซม. สูง120 ซม. โดยต้องนาไปติดที่บอร์ดที่จัดไว้ ณ โรงแรมริมปาว อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ โดยแบ่งวัน
เวลาในการติดโปสเตอร์ดังนี้
ผู้นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสดเตอร์ ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา
15.00–18.00น. และในวันที่ 2สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 10.00น.
ผู้นาเสนอในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสเตอร์ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 15.00–18.00น. และในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 08.30น.
ผู้นาเสนอในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสเตอร์ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เวลา 15.00–18.00น. และในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 08.30น.
ผู้นาเสนอถ้าหากไม่อยู่ประจาบอร์ดระหว่างกรรมการตรวจ จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด ต้องอยู่
ประจาที่บอร์ดเพื่อนาเสนอต่อกรรมการโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (โดยนาเสนอ 7 นาที กรรมการให้ข้อเสนอแนะ 3 นาที)
5.3 ผลงานนวัตกรรม
ผู้นาเสนอจะต้องนานวัตกรรม (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมกระบวนการ) ไปจัดวางในบริเวณโต๊ะที่
จัดไว้ให้ ซึ่งอาจมีการจัดทาโปสเตอร์ ขนาดกว้าง 90 ซม. สูง120 ซม. โดยต้องนาไปติดที่บอร์ดที่จัดไว้ ณ โรงแรมริม
ปาว อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ และ โดยแบ่งวันเวลาในการติดโปสเตอร์ดังนี้
ผู้นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสดเตอร์ ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา
15.00–18.00น. และในวันที่ 2สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 10.00น.
ผู้นาเสนอในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสเตอร์ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 15.00–18.00น. และในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 08.30น.
ผู้นาเสนอในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 สามารถติดโปสเตอร์ได้เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เวลา 15.00–18.00น. และในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30– 08.30น.
ผู้นาเสนอถ้าหากไม่อยู่ประจาบอร์ดระหว่างกรรมการตรวจ จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด ต้องอยู่ประจา
ที่บอร์ดเพื่อนาเสนอต่อกรรมการโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที (โดยนาเสนอ 7 นาที กรรมการให้ข้อเสนอแนะ 3 นาที)
6. การตัดสินการประกวด ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ผลงานที่ไ ด้รั บ รางวั ล ดีเด่น จะได้รั บ เกียรติบัต รและเงิน รางวัล ซึ่งแบ่งเป็ นประเภทนาเสนอด้ว ยวาจา
นาเสนอด้วยโปสเตอร์ และนวัตกรรม

