
แนวทางการสงผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/Best practice 
 

นิยาม 
1. ผลงานวิจัย  หมายถึง  ผลงานวิจัยท่ีโครงรางการวิจัยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน    
(ท้ังจากคณะกรรมการฯ ของกรมควบคุมโรคหรือของกระทรวงสาธารณสุข หรืออ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัย)     
การสงผลงานวิจัยใหแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในคนมาดวย 
2. ผลงานวิชาการ  หมายถึง  ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

• เปนผลงานวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ (ท่ีนอกเหนือจากโครงการวิจัย)  อาจเปนการทบทวน  
องคความรู (Article Review)/ ผลจากการพัฒนาการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

• ผลงานวิจัยท่ีไมไดเสนอโครงรางการวิจัยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน 
3. นวัตกรรม/ Best practice หมายถึง การกระทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา   
ตอยอดทางความคิด การผลิต กระบวนการ 
4. สวนประกอบของบทคัดยอแตละประเภท  ประกอบดวย 

4.1 บทคัดยอผลงานวิจัย,ผลงานวิชาการ 

• ชื่อเรื่อง ชื่อผูศึกษา หนวยงานเจาของโครงการ ผูรวมโครงการ 

• ความสําคัญ บอกเหตุผล ระบุความสําคัญของปญหาท่ีนําไปสูการศึกษาในครั้งนี้  เพ่ืออธิบายให    
ทราบวาการศึกษานี้ทําเพ่ือตอบคําถามอะไร 

• วัตถุประสงค  ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาในโครงการนี้วามีจุดมุงหมายอยางไร 

• วิธีการศึกษา  อธิบายรูปแบบการศึกษา (Study design) วิธีการคัดเลือกและกําหนดกลุมตัวอยาง,     
ตัวแปรตางๆ, วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล, วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

• ผลการศึกษา  ระบุผลการศึกษาสําคัญซ่ึงพบในการวิจัย พรอมแปลความหมาย หรือวิเคราะหใหชัดเจน 

• สรุปและวิจารณ  สรุปสาระสําคัญของการศึกษาอยางรัดกุม ชัดเจน และวิจารณผลการศึกษาวาตรงกับ
วัตถุประสงค/ ขอสมมติฐานการวิจัย/ ตอบคําถามการวิจัย หรือไม เพราะเหตุใด หรืออาจระบุถึงปญหา 
และผลกระทบของการศึกษาท่ีพบ 

• ขอเสนอแนะ  เปนขอเสนอท่ีผูศึกษากลาวถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือระบุถึงประเด็น
ปญหาสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

• กิตติกรรมประกาศ 

• เอกสารอางอิง 
4.2  นวัตกรรม/ Best practice 

• ช่ือเรื่อง ช่ือผูศึกษา หนวยงานเจาของโครงการ ผูรวมโครงการ 

• ความสําคัญ บอกเหตุผล ระบุความสําคัญของปญหาท่ีนําไปสูการทํานวัตกรรม/ Best Practice       
เพ่ืออธิบายใหทราบวาการจัดทํานี้ทําเพ่ือตอบคําถามหรือปญหาอะไร 

• วัตถุประสงค  ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดทําในโครงการนี้วามีจุดมุงหมายอยางไร 

• วิธีการ/ ข้ันตอนการดําเนินงาน : อธิบายรูปแบบวิธีการท่ีสําคัญในการจัดทํา (ควรมีรูปภาพประกอบ) 

• ผลการพัฒนา 
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• สรุป : สรุปสาระสําคัญของการจัดทําอยางรัดกุม ชัดเจน ผลการจัดทําตรงกับวัตถุประสงคหรือไม 
เพราะเหตุใด หรืออาจระบุถึงปญหา และผลกระทบของการจัดทําท่ีพบ 

• ขอเสนอแนะ : เปนขอเสนอท่ีผูศึกษากลาวถึงการนํานวัตกรรม หรือ Best practice หรือองคความรู    
ไปใชประโยชน 

• งบประมาณท่ีดําเนินการ 

• กิตติกรรมประกาศ 

• เอกสารอางอิง 
รูปแบบการพิมพบทคัดยอ 

1. พิมพตามรูปแบบท่ีกําหนดไว ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4  
2. โดยใชอักษร Angsana New ดานบน ดานลาง ก้ันหนา และ ก้ันหลัง ขนาด 1 นิ้ว 
3. พิมพชื่อเรื่องภาษาไทย (ไมตองพิมพคําวา “เรื่อง”) อักษรขนาด 18 ตัวหนา ตอจากนั้นใหพิมพ

รายละเอียดตามลําดับ โดยใชอักษร Angsana New ขนาด 16 
 ตัวอยาง 

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพดานการจัดการระบบเอกสารสนเทศในโรงพยาบาลราชบุรี 
กรรณิการ  ปนดี  วทบ.  
โรงพยาบาลราชบุรี
ความสําคัญ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
ผลการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สรุปผล/วิจารณผล............................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………………………………………………………. 
เอกสารอางอิง..................................................................................................................................... 
สงบทคัดยอภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2562   
บทคัดยอจํานวน  1 ไฟล และฉบับเต็ม จํานวน 1 ไฟลสงทางอีเมลท่ีกําหนด 
    
ผูประสานโครงการ 
นางจตุพร  กุศลสง โทรศัพท 0 3233 8307-8  มือถือ  08 1763 6063 
E-mail:jkusolsong@yahoo.com 
นางพรรวินท  ชํานาญกิจ   โทรศัพท 0 3233 8307-8  มือถือ  08 9830 2027 

E-mail:chamnankit555@gmail.com (สํารอง) 

สามารถดาวนโหลด แนวทางการสงผลงาน ฯ และแบบแจงความจํานง ไดท่ีเว็บไซตสํานักงานปองกัน     
ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี  
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การประกวดผลงานวิชาการโดย Oral presentation และเงินรางวัล ดังนี้ 
          1. รางวัลท่ี 1 จํานวน  3,500   บาท         พรอมประกาศเกียรติคุณ 
          2. รางวัลท่ี 2 จํานวน  2,500   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ 
          3. รางวัลท่ี 3 จํานวน  2,000   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ 
          4. รางวัลชมเชย  จํานวน 500   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ      
การประกวดผลงานวิชาการโดย Poster presentation และเงินรางวัล ดังนี้ 
          1. รางวัลท่ี 1 จํานวน  1,500   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ 
          2. รางวัลท่ี 2 จํานวน  1,000   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ 
          3. รางวัลท่ี 3 จํานวน     500   บาท          พรอมประกาศเกียรติคุณ 
ประเภทบูธนิทรรศการ ใชคะแนน Vote  จากผูเขา 50 % และจากคณะกรรมการ  50 % จํานวน 2 รางวัล ๆ  ละ 
500  บาท  พรอมประกาศเกียรติคุณ 
การประกาศผลการพิจารณาผลงาน 
 ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี    
จะประกาศทางเว็บไซตของสํานักงานฯ ท่ี http://odpc5.ddc.moph.go.th ภายในเดือนเมษายน 2562 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี จะเปนผูรับผิดชอบคาจัดทํา Poster และคาใชจายในการ    
เขารวมสัมมนาวิชาการท้ังหมด 
 
 


