แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ
ในงานมหกรรมความรู6คปสอ.วังสะพุง ประจำป?งบประมาณ 2565
1.ขั้นตอนการสIงผลงานวิชาการเข6าประกวด
1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการเพื่อประกวดผลงานวิชาการดีเด=น ประเภท ผลงานวิจัยจากงาน
ประจำ (Routine to Research:R2R)การพัฒนาคุณภาพอย=างต=อเนื่อง(Continuous Quality
Improvement:CQI) เรื่องเล=า (Story telling) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐd(Innovation)โดยการนำเสนอดfวย
วาจา ส=งทาง e-mail: por1908@hotmail.co.th ตั้งแต=วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565
1.2 ดำเนินการประกวดผลงานวิชาการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
ดำเนินการจัดมหกรรมวิชาการในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565
สอบถามขfอมูลเพิ่มเติมไดfที่ คุณอมรรัตนd จันทรdพาณิชยd โทร 087-8574006
Email: por1908@hotmail.co.th
2.รายละเอียดของผลงานวิชาการที่สIงเข6าประกวด
2.1 ผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research:R2R)
โดยผลงานที่ส=งเขfาประกวดตfองไม=เกิน 2 ป{ (พ.ศ.2564-2565) เป|นผลงานใหม=ที่ไม=เคยนำเสนอ
และตีพิมพdในงานประชุมวิชาการระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศมาก=อน ไม=เป|นผลงานวิทยานิพนธd/ภาค
นิพนธd
เอกสารที่ต6องสIง
I.แบบแสดงความจำนง ส=งผลงานเขfาประกวด (ตามแบบฟอรdมแนบ)ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF
เท=านั้น
II.บทคัดยIอ (ไม=เกิน 2 หนfากระดาษ A4 ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF เท=านั้น ขนาดอักษร 16 point
แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะห=างจากขอบกระดาษดfานซfาย 2.5 ซม. ดfานบน ดfานขวา
ดfานล=าง ห=าง 2 ซม.)
บทคัดย=อที่สมบูรณdตfองประกอบดfวย
- ชื่อเรื่อง....................................................................................................................................................
- ชื่อผูfวิจัยและคณะ ชื่อหน=วยงาน.............................................................................................................
- ผูfนำเสนอผลงาน......................................................................................................................................
- บทนำและวัตถุประสงคd (กล=าวถึงความสำคัญของป•ญหาวิจัย(ที่มา) ขนาด/ความรุนแรงของป•ญหา (สถิติ
ขfอมูล ผลกระทบ)วัตถุประสงคdการศึกษา/วิจัย อย=างรัดกุมและไดfใจความ
- วิธีการศึกษา (อธิบายรูปแบบการศึกษา การกำหนดตัวอย=าง วิธีดำเนินการ วิธีวิเคราะหdและสถิติที่ใชf)
- ผลการศึกษา ( อธิบายผลการศึกษาที่สำคัญ สอดคลfองกับวิธีการศึกษา)
- สรุปและขfอเสนอแนะ: สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา การนำไปใชfประโยชนd บทเรียนที่ไดfรับ ป•จจัย
ความสำเร็จ การสนับสนุนที่ไดfรับ

III.บทความฉบับเต็ม (Full Paper)สIงในรูปแบบ ไฟลf word และไฟลf PDF เทIานั้น เนื้อหา(ไม=เกิน 5
หนfากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะห=างจากขอบกระดาษ
ดfานซfาย 2.5 ซม. ดfานบน ดfานขวา ดfานล=าง ห=าง 2 ซม.)
- ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ชื่อผูfวิจัยและคณะ ชื่อหน=วยงาน………………………………………………………………………………………………………….
- บทนำ (หลักการและเหตุผล(ที่มา) ขนาด/ความรุนแรงของป•ญหา (สถิติ ขfอมูล ผลกระทบ) วัตถุประสงคd
การศึกษา การทบทวนองคdความรูf( ไม=ตfองแยกเป|นหัวขfอย=อยเขียนเป|นพรรณนาอยู=ในย=อหนfาเดียวกัน)
- วิธีการศึกษา/การดำเนินงาน (รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ=มตัวอย=าง เครื่องมือที่ใชf การเก็บ
รวบรวมขfอมูล และการวิเคราะหdขfอมูลโดยไม=ตfองแยกหัวขfอ)…………………………………………………………………….
- ผลการศึกษา (สาระสำคัญที่ไดfรับจากการศึกษา)………………………………………………………………………………….
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผูfรับบริการ/ผูfปฏิบัติงาน
- ป•ญหา/ขfอเสนอแนะ
- เอกสารอfางอิง
การนำเสนอผลงาน:
นำเสนอด6วยวาจา (Oral presentation) 1 เรื่อง ใชfเวลาการนำเสนอไม=เกิน 10
นาที ซักถาม 5 นาที รวมเป|น 15 นาที โดยนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint presentation (7-8 แผ=น)
2.2 ผลงานการพัฒนาคุณภาพตIอเนื่อง (Continous Quality Improvement:CQI)
เอกสารที่ต6องสIง
I.แบบแสดงความจำนง ส=งผลงานเขfาประกวด (ตามแบบฟอรdมแนบ)ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF
เท=านั้น
II.สรุปสาระสำคัญ (ไม=เกิน 5 หนfากระดาษ A4 ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF เท=านั้น ขนาดอักษร 16
point แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะห=างจากขอบกระดาษดfานซfาย 2.5 ซม. ดfานบน ดfานขวา
ดfานล=าง ห=าง 2 ซม.)
- ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ชื่อเจfาของผลงาน/สมาชิกทีม/ชื่อหน=วยงาน………………………………………………………………………………………….
- เป‘าหมาย :ระบุเป‘าหมายในเรื่องที่ดำเนินการในหนึ่งประโยคโดยมี รูปแบบ ดังนี้ (เพื่อเพิ่ม/ลด..(อะไร/
เท=าไหร=)...ภายในเวลา...(อาจจะระบุพื้นที่ดfวย)”
..............................................................................................................................................................................
- ป•ญหาและสาเหตุโดยย=อ :ระบุว=าป•ญหาที่ตfองการแกfไขคืออะไร มีผลกระทบต=องานหรือการดูแลผูfป“วย
อย=างไร เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวขfองกับใครบfาง มีสาเหตุสำคัญจากอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- กิจกรรมการพัฒนา

ก. แนวคิด/หลักการ การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
..............................................................................................................................................................................
ข. ระบุวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนา ใหfรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อใหfผูfอ=านเขfาใจว=าไดfทำอะไรไปบfาง
..............................................................................................................................................................................
ค. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
- วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (อาจจะเป|นการประเมินเชิงปริมาณ หรือการ
ประเมินเชิงคุณภาพ)
..............................................................................................................................................................................
- ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................................................................
- วิเคราะหdว=าการเปลี่ยนแปลงนี้แกfป•ญหาที่เป|นจุดเริ่มตfนไดfเพียงใด
..............................................................................................................................................................................
ง. บทเรียนที่ไดfรับ
- ป•ญหาหรือความทfาทายที่เกิดขึ้นในระหว=างดำเนินการ และวิธีการจัดการกับความ
ทfาทายเหล=านั้น…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ขfอแนะนำในสิ่งที่ควรปฏิบัติ และเหตุผลซึ่งชี้ใหfเห็นความสำคัญของเรื่องนั้น
..............................................................................................................................................................................
- สิ่งที่จะทำแตกต=างไปจากเดิมในคราวหนfา
..............................................................................................................................................................................
การนำเสนอผลงาน:
นำเสนอด6วยวาจา (Oral presentation) 1 เรื่อง ใชfเวลาการนำเสนอไม=เกิน 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม
เป|น 15 นาที โดยนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint presentation (7-8 แผ=น)
2.3 ผลงานเรื่องเลIา (Story telling)
เอกสารที่ต6องสIง
I.แบบแสดงความจำนง ส=งผลงานเขfาประกวด (ตามแบบฟอรdมแนบ)ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF
เท=านั้น
II.เอกสารเรื่องเลIา ความยาวไม=เกิน 3 หนfากระดาษ A4 ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF เท=านั้น ขนาด
อักษร 16 point แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะห=างจากขอบกระดาษดfานซfาย 2.5 ซม.
ดfานบน ดfานขวา ดfานล=าง ห=าง 2 ซม.) ประกอบดfวย
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อเจfาของผลงาน/สมาชิกทีม/ชื่อหน=วยงาน

- รายละเอียดเนื้อหา ประกอบดfวย เป‘าหมาย ความสำคัญของเรื่องเล=า/ที่มาของป•ญหา ขนาดเหตุการณd ความ
รุนแรงของป•ญหา สาเหตุ ป•จจัย การตอบสนองต=อที่มาของป•ญหา การแกfไขที่เห็นความสัมพันธdของสหวิชาชีพ
เชิงระบบงาน/องคdกร หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขั้น
- สรุปป•จจัยแห=งความสำเร็จ
- บทเรียนที่ไดfรับ
เงื่อนไขในการสIงผลงาน
1) เป|นเรื่องเล=าที่ไม=ไดfลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจากงานของ
ผูfใด หากมีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผูfส=งผลงานเขfาประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการ
ประกวดและตfองเป|นผูfรับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
2) ผลงานตfองไม=เคยส=งเขfาประกวดหรือเผยแพร=ในรูปแบบสื่อใดๆมาก=อน รวมถึงสื่ออินเตอรdเน็ต
3) เจfาของผลงานเรื่องเล=า ยินยอมและอนุญาตใหfโรงพยาบาลวังสะพุงจัดพิมพdและเผยแพร=ไดf
การนำเสนอผลงาน: นำเสนอในรูปแบบเรื่องเล=า อาจมี powerpoint ประกอบดfวยก็ไดf ใชfเวลาการนำเสนอ
ไม=เกิน 10 นาที
2.4 ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐf
เอกสารที่ต6องสIง
I.แบบแสดงความจำนง ส=งผลงานเขfาประกวด (ตามแบบฟอรdมแนบ)ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF
เท=านั้น
II.เอกสารนวัตกรรม ความยาวไม=เกิน 5 หนfากระดาษ A4 ส=งในรูปแบบไฟลdword และไฟลd PDF เท=านั้น
ขนาดอักษร 16 point แบบอักษร TH SarabunPSK เนื้อเรื่องมีระยะห=างจากขอบกระดาษดfานซfาย 2.5 ซม.
ดfานบน ดfานขวา ดfานล=าง ห=าง 2 ซม.) ประกอบดfวย
- ชื่อนวัตกรรม
- ชื่อเจfาของผลงาน และชื่อหน=วยงาน
- ที่มาและความสำคัญที่ตfองพัฒนานวัตกรรม
- วัตถุประสงคd
- กระบวนการ/วิธีการที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรม (มีภาพประกอบ)
- นวัตกรรมและการนำไปใชfประโยชนd (มีภาพประกอบ)
- โอกาสพัฒนาอย=างต=อเนื่อง
การนำเสนอผลงาน:
นำเสนอด6วยวาจา (Oral presentation) 1 เรื่อง ใชfเวลาการนำเสนอไม=เกิน 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม
เป|น 15 นาที โดยนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint presentation (7-8 แผ=น)

แบบแสดงความจำนงสIงผลงานเข6าประกวด
ในการประชุมมหกรรมความรู6 คปสอ.วังสะพุง ประจำป? 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชือ่ – สกุล ผูfส=งผลงาน (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………
ตำแหน=ง ……………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทำงาน ………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพทd (ที่ทำงาน) ............................................ โทรศัพทdมือถือ ....................................
E-mail Address .............................................................................................................
ชื่อเรื่องที่นำเสนอ .............................................................................................................
ประเภทผลงาน
[ ] ผลงานการพัฒนางานประจำสู=งานวิจัย ( Routine to Research : R2R )
[ ] ผลงานการพัฒนาคุณภาพอย=างต=อเนื่อง ( Continuous Quality Improvement :CQI )
[ ] ผลงานการพัฒนางานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐd
[ ] เรื่องเล=า ( Story telling )
8. ระบุวัตถุประสงคdในการส=งผลงาน สามารถระบุไดfมากกว=า 1 คำตอบ
[ ] เพื่อประกวดผลงานวิชาการ
[ ] เพื่อการประเมินเลื่อนระดับ
[ ] ระดับชำนาญการ
[ ] ระดับชำนาญการพิเศษ

