แบบลงทะเบียนนําเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการครบรอบ 20 ป โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
“Co-creation toward value-based Cancer Care;
ร3วมคิด ร3วมสร5าง มุ3งสู3การดูแลสุขภาพด5านโรคมะเร็งอย3างมีคุณค3า”
วันที่ 28 กุมภาพันธ? – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห5องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
***********************************************
ชื่อเรื่องนําเสนอผลงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
รูปแบบที่ตองการนําเสนอ
 การนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation)
 การนําเสนอดวยการบรรยาย (Oral Presentation)
ขอมูลผูนําเสนอผลงาน
นาย/นาง/นางสาว ชื่อ.......................................................นามสกุล.....................................................................
ตําแหน+ง......................................................................สังกัดหน+วยงาน.................................................................
สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................มือถือ.......................................โทรสาร...................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ผูนําเสนอผลงาน...................................................
วันที่...................................................
ส3งบทคัดย3อภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (หากพ5นกําหนดจะไม3ตีพิมพ?ในหนังสือประชุมวิชาการ)
สงบทคัดยอ ไดที่ E-mail: lpch20th2019@gmail.com
เมื่อ submit แลวจะมีอีเมล/ตอบรับกลับภายใน 2 วันหลังจากที่สง หากไมไดรับอีเมล/ตอบรับ
กรุณาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เบอร/โทร 054-335262-8 ตอ 113

คําชี้แจงแนวทางการส3งบทคัดย3อผลงานวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิชาการครบรอบ 20 ป โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
“Co-creation toward value-based Cancer Care;
ร3วมคิด ร3วมสร5าง มุ3งสู3การดูแลสุขภาพด5านโรคมะเร็งอย3างมีคุณค3า”
วันที่ 28 กุมภาพันธ? – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห5องประชุมนารีอินทนนท? ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
***********************************
ผลงานวิชาการที่นําเสนอใหสงมาในรูปแบบบทคัดยอและสรุปสาระสําคัญ โดยมีหลักเกณฑ/ ดังนี้
1. ประเภทผลงานวิชาการที่สามารถส3งมาร3วมนําเสนอผลงาน ไดแก ผลงานวิจัย, R2R, นวัตกรรมทาง
การแพทย/, การจัดการองค/ความรูดานโรคมะเร็ง
2. ผลงานวิชาการที่นําเสนอด5วยโปสเตอร? (Poster Presentation)
ใหสงบทคัดยอและสรุปสาระสําคัญ โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหมีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
พิมพ/ดวยโปรแกรม Microsoft Word แบบอักษร TH Sarabun ขนาดอักษร 16 Point ประกอบดวย
2.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามชื่อผลงานที่นําเสนอ)
2.2 ชื่อผูวิจัยหรือคณะผูศึกษาวิจัย และหนวยงานที่สังกัด ขีดเสนใตผูนําเสนอผลงาน
2.3 เนื้อหา ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค/ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และ
คําสําคัญ
2.3.1 บทนําและวัตถุประสงค/ : อธิบายถึงที่มาปbญหาหรือความสําคัญ
2.3.2 วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน (รูปแบบการศึกษา/วิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
และการเก็บรวบรวมขอมูล)
2.3.3 ผลการศึกษา : รายงานและอธิบายผลที่สําคัญ
2.3.4 สรุปผลการศึกษา : ใหสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเพียงสั้นๆ ในแบบที่เขาใจงาย
ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต และแนวทางการนําไปใชประโยชน/
2.3.5 คําสําคัญ : คําที่แสดงเนื้อหาสําคัญของงานวิจัย จํานวน 3 – 5 คํา
2.4 กําหนดใหโปสเตอร/มีขนาดกวาง x ยาว ไมเกิน 80x120 เซนติเมตร จํานวน 1 แผนตอ 1 เรื่อง
2.5 การติดตั้งโปสเตอร/ นําโปสเตอร/มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนโปสเตอร/ ในวันที่ 28
กุมภาพันธ/ 2562 กอนเวลา 09.00 น. โดยจะมีเจาหนาที่ติดตั้งโปสเตอร/ให
2.6 โปสเตอร/ที่นําเสนอจะติดตั้งไวตลอดทั้ง 2 วัน (28 กุมภาพันธ/ – 1 มีนาคม 2562)

3. ผลงานวิชาการที่นําเสนอด5วยการบรรยาย (Oral Presentation)
ใหสงบทคัดยอและสรุปสาระสําคัญ โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหมีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
พิมพ/ดวยโปรแกรม Microsoft Word แบบอักษร TH Sarabun ขนาดอักษร 16 Point ประกอบดวย
3.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามชื่อผลงานที่นําเสนอ)
3.2 ชื่อผูวิจัยหรือคณะผูศึกษาวิจัย และหนวยงานที่สังกัด ขีดเสนใตผูนําเสนอผลงาน
3.3 เนื้อหา ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค/ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และ
คําสําคัญ
3.3.1 บทนําและวัตถุประสงค/ : อธิบายถึงที่มาปbญหาหรือความสําคัญ
3.3.2 วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน (รูปแบบการศึกษา/วิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
และการเก็บรวบรวมขอมูล)
3.3.3 ผลการศึกษา : รายงานและอธิบายผลที่สําคัญ
3.3.4 สรุปผลการศึกษา : ใหสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเพียงสั้นๆ ในแบบที่เขาใจงาย
ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต และแนวทางการนําไปใชประโยชน/
3.3.5 คําสําคัญ : คําที่แสดงเนื้อหาสําคัญของงานวิจัย จํานวน 3 – 5 คํา
3.4 การเตรียมไฟล/นําเสนอ ใหจัดเตรียมเปiน Microsoft PowerPoint ผูนําเสนอควร upload
ไฟล/นําเสนอเขาเครื่องคอมพิวเตอร/ ณ จุด upload file ที่ทางผูจัดงานเตรียมไวให ตอน
ลงทะเบียนหรือกอนการนําเสนออยางนอย 3 ชั่วโมง
3.5 มีเวลาในการนําเสนอเรื่องละ 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
4. การประกาศผลรางวัล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.และมอบรางวัล เวลา 14.30 น.
4.1 ประเภทโปสเตอร/ (Poster Presentation) จํานวน 3 รางวัล
4.2 ประเภทการบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน 3 รางวัล

ส3งบทคัดย3อภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (หากพ5นกําหนดจะไม3ตีพิมพ?ในหนังสือประชุมวิชาการ)
สงบทคัดยอ ไดที่ E-mail: lpch20th2019@gmail.com
เมื่อ submit แลวจะมีอีเมล/ตอบรับกลับภายใน 2 วันหลังจากที่สง หากไมไดรับอีเมล/ตอบรับ
กรุณาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เบอร/โทร. 054-335262-8 ตอ 113
Download แบบฟอร/มบทคัดยอไดที่ www.lpch.go.th

