
แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ 
ในงานมหกรรมวิชาการโรงพยาบาลวังสะพุง ประจําป 2560 

 
1.ขั้นตอนการสงผลงานวิชาการเขาประกวด 
     1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการเพ่ือประกวดผลงานวิชาการดีเดน ประเภท ผลงานวิจัยจากงาน
ประจํา (Routine to Research:R2R)การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง(Continuous Quality 
Improvement:CQI)เรื่องเลา (Story telling)นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ(Innovation)โดยการนาํเสนอดวย
วาจา โปสเตอร เรื่องเลา สงทาง e-mail: por1908@hotmail.co.th  ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 
2560  
     1.2 ดําเนินการประกวดผลงานวิชาการ ในวันท่ี 13 กันยายน 2560 
          สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   คุณรัตนา  สารบุญ  โทร 081-7177748 
        Email: rasa0708@gmail.com 
     คุณอมรรัตน  จันทรพาณิชย    โทร 087-8574006 
        Email: por1908@hotmail.co.th 
2.รายละเอียดของผลงานวิชาการท่ีสงเขาประกวด 

2.1 ผลงานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research:R2R)  
               แบงเปนผลงานดานชุมชนและคลินิก โดยผลงานท่ีสงเขาประกวดตองไมเกิน 2 ป (พ.ศ.2559-
2560) เปนผลงานใหมท่ีไมเคยนําเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศมา
กอน ไมเปนผลงานวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 

เอกสารท่ีตองสง 
1) แบบแสดงความจํานงสงผลงานเขาประกวด (ตามแบบฟอรม) 
2) บทคัดยอ ใหสงโดยเรียบเรียงเปนเนื้อหาตอเนื่อง ตามหัวขอท่ีกําหนดไมเกิน 2 

หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมี
ระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย 2.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา ดานลาง หาง 2 
เซนติเมตร 
บทคัดยอท่ีสมบูรณตองประกอบดวย 

- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อผูวิจัย หรือคณะผูวิจัย พรอมชื่อหนวยงาน 
- ผูนําเสนอผลงาน 
- บทนําและวัตถุประสงค: กลาวถึงความสําคัญของปญหาวิจัย วัตถุประสงค  
   การศึกษา/วิจัย อยางรัดกุมและไดใจความ 
- วิธีการศึกษา: อธิบายรูปแบบการศึกษา การกําหนดตัวอยาง วิธีดําเนินการ  
   วิธีวิเคราะหและสถิติท่ีใช 

   - ผลการศึกษา: อธิบายผลการศึกษาท่ีสําคัญ สอดคลองกับวิธีการศึกษา 
- สรุปและขอเสนอแนะ:สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาและขอเสนอแนะอยางสั้น    
  รัดกุม ชัดเจน 
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  3) สรปุสาระสําคัญ ตองสรุปไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point แบบอักษร 
TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย 2.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา ดานลาง 
หาง 2 เซนติเมตรรายละเอียดประกอบดวย 
   - ชื่อเรื่อง 
   - ชื่อเจาของผลงาน/ชื่อหนวยงาน 
   - ชื่อผูนําเสนอ 
   - บทนํา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคการศึกษา ไมตองแยกเปนหัวขอยอย
เขียนเปนพรรณนาอยูในหนาเดียวกัน) 
   - วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน (รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือท่ีใช การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลโดยไมตองแยกหัวขอ) 
   - ผลการศึกษา (สาระสําคัญท่ีไดรับจากการศึกษา) 
   - อภิปราย สรุป และขอเสนอแนะ 
   - เอกสารอางอิง 
  การนําเสนอผลงาน: 

1.นําเสนอดวยวาจา (Oral presentation) 1 เรื่อง ใชเวลาการนําเสนอไมเกิน 10  
นาที ซักถาม 5 นาที รวมเปน 15 นาที โดยนําเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
presentation (7-8 แผน) 
2. นําเสนอดวยโปสเตอร (Poster presentation)ท่ีมีขนาดกวาง 80 เซนติเมตร สูง 
180 เซนติเมตร (แนวต้ัง) 1 แผน พรอมเจาะตาไก เนื้อหาภายในโปสเตอรไมควร
มากเกินไป ใหสรุปเฉพาะใจความสําคัญ กระชับควรมีตาราง/รูปภาพ เพ่ือสื่อ
ความหมายแทนขอความ ประกอบดวยหัวขอหลักๆ คือ 

    สวนท่ี 1 ชื่อเรื่อง (Title) 
     - เปนวลีสั้นๆท่ีระบุวัตถุประสงคหลักและประเด็นศึกษาหลัก 
     - ใตชื่อเรื่องระบุชื่อเจาของผลงาน ตําแหนง และชื่อหนวยงาน 

สวนท่ี 2 บทคัดยอ เปนเนื้อหาสาระสรุปของการศึกษา ประกอบดวย  
           วัตถุประสงค วิธีการศึกษา และผลการศึกษา เพ่ือใหผูอานเห็น 
           ภาพรวมของงานท่ีศึกษาท้ังหมด 

    สวนท่ี 3 กรอบแนวคิดการศึกษา 
    สวนท่ี 4 วิธีการศึกษา รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง  
                                                     วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
    สวนท่ี 5 ผลการศึกษา สาระสําคัญท่ีไดจากการศึกษา ขอเสนอแนะ 

2.2 ผลงานการพัฒนาคุณภาพตอเน่ือง (Continous Quality Improvement:CQI) 
เอกสารท่ีตองสง:  

1) แบบแสดงความจํานงสงผลงานเขาประกวด (ตามแบบฟอรมแนบ) 
2)  สรุปสาระสําคัญ ตองสรุปไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point     
     แบบอักษร THSarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย   
     2.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา ดานลาง หาง 2 เซนติเมตรรายละเอียด  
     ประกอบดวย 



- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อเจาของผลงาน/สมาชิกทีม/ชื่อหนวยงาน 
- เปาหมาย; ระบุเปาหมายในเรื่องท่ีดําเนินการ ในหนึ่งประโยคโดยมี  

            Format ดังนี้ “เพ่ือเพ่ิม/ลด..(อะไร/เทาไหร)...ภายในเวลา...(อาจจะระบ ุ
            พ้ืนท่ีดวย)” 

- ปญหาและสาเหตุโดยยอ: ระบุวาปญหาท่ีตองการแกไขคืออะไร มี 
             ผลกระทบตองานหรือการดูแลผูปวยอยางไร เกิดขึ้นท่ีไหน เก่ียวของกับ 
             ใครบาง มีสาเหตุสําคัญจากอะไร 

- กิจกรรมการพัฒนา: ระบุ 
     (1) แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง 
     (2) ระบุวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนา ใหรายละเอียดท่ีเพียงพอ 
                                                        เพ่ือใหผูอานเขาใจวาไดทําอะไรไปบาง 

- การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: ระบุ 
     (1) วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจจะเปนการประเมิน 
                                                        เชิงปริมาณ หรือการประเมินเชิงคุณภาพ 
     (2) ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
     (3) วิเคราะหวาการเปลี่ยนแปลงนี้แกปญหาท่ีเปนจุดเริ่มตนได 
                                                         เพียงใด 

- บทเรียนท่ีไดรับ : เขียนในประเด็นตอไปนี้ 
     (1) ปญหาหรือความทาทายท่ีเกิดขึ้นในระหวางดําเนินการ และ 
                                                         วิธีการจัดการกับความทาทายเหลานั้น 
     (2) ขอแนะนําในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ และเหตุผลซ่ึงชี้ใหเห็น 
                                                         ความสําคัญของเรื่องนั้น 
     (3) สิ่งท่ีจะทําแตกตางไปจากเดิมในคราวหนา 

การนําเสนอผลงาน : นําเสนอโดยโปสเตอร (Poster presentation) ท่ีมีขนาดกวาง 80 เซนติเมตร  
                           สูง 180 เซนติเมตร (แนวต้ัง) 1 แผน พรอมเจาะตาไก เนื้อหาภายในโปสเตอร  
                           ไมควรมากเกินไป ใหสรุปเฉพาะใจความสําคัญ กระชับควรมีตาราง/รูปภาพ  
                           เพ่ือสื่อความหมายแทนขอความประกอบดวยหัวขอหลักๆตามสรุปสาระสําคัญ 
2.3 ผลงานเรือ่งเลา (Story telling) 

เอกสารท่ีตองสง: 
1) แบบแสดงความจํานงสงผลงานเขาประกวด (ตามแบบฟอรม) 
2) เอกสารเรื่องเลาความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point 

แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย 
2.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา ดานลาง หาง 2 เซนติเมตร 

                 เงื่อนไขในการสงผลงาน 
1) ผูสงผลงาน ตองเปนบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานดานสนับสนุนบริการ/

บริหารและเขียนดวยตนเอง 



2) เปนเรื่องเลาท่ีไมไดลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธ์ิจากเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือจากงานของผูใด หากมีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ผูสงผลงานเขาประกวดจะถูกตัดสิทธ์ิจากการประกวดและตองเปน
ผูรับผิดชอบทางกฎหมายโดยลําพัง 

3) ผลงานตองไมเคยสงเขาประกวดหรือเผยแพรในรูปแบบสื่อใดๆมากอน รวมถึง
สื่ออินเตอรเน็ต 

4) เจาของผลงานเรื่องเลา ยินยอมและอนุญาตใหโรงพยาบาลวังสะพุงจัดพิมพและ
เผยแพรได 

การนําเสนอผลงาน: นําเสนอในรูปแบบเรื่องเลา ใชเวลาการนําเสนอไมเกิน 10 นาที 
2.4  ผลงานนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ 

  เอกสารท่ีตองสง: 
1) แบบแสดงความจํานงสงผลงานเขาประกวด (ตามแบบฟอรม) 
2) สรุปสาระสําคัญ ตองสรุปไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point  

               แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะหางจากขอบกระดาษดานซาย  
               2.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา ดานลาง หาง 2 เซนติเมตร รายละเอียด 
               ประกอบดวย 

- ชื่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 
- ชื่อผูประดิษฐนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ และชื่อหนวยงาน 
- ชื่อผูนําเสนอ 
- บทนํา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคการศึกษา ไมตองแยกเปน 

             หัวขอยอยเขียนเปนพรรณนาอยูในหนาเดียวกัน) 
- วิธีการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 
- การทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 

- ประโยชน การนําไปใช ผลสําเร็จ ของนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 

- เอกสารอางอิง 

การนําเสนอผลงาน : นําเสนอดวยวาจาและโปสเตอร ใชแนวทางเดียวกันกับการนําเสนอ 

                                     ผลงาน R2R 

 

 

 

 


