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ประชาสมัพันธเปดรบัผลงาน 

บทความวิจัย บทความวิชาการ 

เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซต รพ.เลย 

- กําหนดวันเปด-ปดรับผลงาน  
  ตอรอบการเผยแพรใหชัดเจน 

1 มิถุนายน - 
31 กรกฎาคม 2565 

(วันและเวลาราชการเทานั้น) 

- เอกสาร ประกอบดวย 
  1) Manuscript 
  2) เอกสารรับรอง EC 
  3) แบบแสดงความประสงค 
      เผยแพรผลงาน 

 

เจาของผลงานดาํเนินการสงผลงาน 
 

ตรวจสอบการจัดวางรูปแบบ  
ความถูกตอง ครบถวน ของเอกสาร 

 

- มาตรฐานการจัดวางรูปแบบ    
  (หัวขอ/ขนาดตัวอักษร/การจัดวาง)  
 

ผูเช่ียวชาญ 
(Peer Review) 

พิจารณา กลั่นกรอง 
เน้ือหาและความเหมาะสม  

- เนื้อหา และความเหมาะสม 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

รวบรวมผลงานที่ผานการพิจารณา 
กลั่นกรอง เสนอตอประธานกรรมการ 

- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
 

ประธานกรรมการ
เผยแพรผลงานวิชาการ 

- พิจารณาตามความถูกตอง ครบถวน  
  และเหมาะสม 

อนมุัต ิ
 

ไมอนมุัต ิ
สงกลับเจาของผลงานแกไข
และสงกลับภายใน 2 สัปดาห 
 

เจาของผลงาน 
(บุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขในเขตอําเภอเมืองเลย) 

เผยแพรผลงานวิชาการ 

บนเว็บไซต รพ.เลย 

ประธานลงนามเห็นชอบ/อนุมตั ิ
 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ออกหนังสือรับรอง 
 

- พิจารณาความถูกตอง ครบถวน 
 

26-30 กันยายน 2565 
(วันและเวลาราชการเทานั้น) 

 

3 ตุลาคม 2565 
 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 
  ถูกตอง ครบถวน เหมาะสม 

อนมุัต ิ
 

อนมุัต ิ
 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ไมอนมุัต ิ
สงกลับเจาของผลงานแกไข
และสงกลับภายใน 1 สัปดาห 
 

8-14 สิงหาคม 2565 
(วันและเวลาราชการเทานั้น) 
 

15 สิงหาคม -  
18 กันยายน 2565 

(วันและเวลาราชการเทานั้น) 

1-7 สิงหาคม 2565 
(วันและเวลาราชการเทานั้น) 

19-25 กันยายน 2565 
(วันและเวลาราชการเทานั้น) 



รายละเอียด 
 

 1. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธเปดรับผลงานวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร    
บนเว็บไซตโรงพยาบาลเลย  ผานทาง Intranet เว็บไซตโรงพยาบาลเลย และบอรดประชาสัมพันธหนาหองกลุมงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลเลย (ระยะเวลา 2 สัปดาห) 
 2. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และการจัดวางรูปแบบ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี ้
     2.1 ตนฉบับ พิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft word for windows บันทึกเปน 
word 97 หรือ word 2003 ใชอักษร TH Saraban PSK ขนาด 16 พอยต พิมพหนาเดียวดวยกระดาษ A4 กรอบ
ของเนื้อหา หางจากขอบบน ขอบลาง ขอบซาย และขอบขวา ดานละ 1 นิ้ว ใสเลขกํากับทุกหนาที่มุมขวาบน     
ความยาวของเนื้อหารวมบทคัดยอและเอกสารอางอิง จํานวน 8-10 หนา 
     2.2 ชื่อเรื่อง ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงทุกทาน คุณวุฒิสูงสุด และสถานท่ีปฏิบัติงาน  
  2.2.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ โดยพิมพไวหนาแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 
18 pt ตัวหนา โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหพิมพขึ้นตนดวยตัวอักษรอังกฤษตัวใหญของทุกคํา 
  2.2.2 ชื่อผูแตง ชื่อภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อพรอมทั้งคุณวุฒิการศึกษาตัวยอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุสถาบันตนสังกัดหรือหนวยงาน อยู ใตชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษดานขวา            
ขนาดตัวอักษร 14 pt. 
      2.3 บทคัดยอ เขียนเปนความเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กําหนดไมเกิน 1 หนากระดาษ A4   
พิมพตามหัวขอ ดังนี้  
  2.3.1 Title: ชื่อเรื่อง 
  2.3.2 Background: บทนําอธิบายความสําคัญของปญหา และชองวางของความรูที่สําคัญรวมทั้ง
กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่นํามาใช 
  2.3.3 Objective: วัตถุประสงค ระบุเฉพาะวัตถุประสงคหลักที่สําคัญของการวิจัย เขียนเปนความ
เรียง 
  2.3.4 Methods/Research design/Measurement/Statistics: วิธีการศึกษา กลุมตัวอยาง     
การวัดผลและวิเคราะหขอมูลอธิบายชนิดของการวิจัย ประชากรและลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวนและวิธีการไดมา
ของกลุมตัวอยาง สถานที่ศึกษา เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการหรือ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.3.5 Results: ผลการศึกษารายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค กะทัดรัด ชัดเจนสอดคลองกับ
ผลในตารางหรือกราฟ เขียนเปนความเรียง 
  2.3.6 Conclusion: สรุป ขอเสนอแนะ การนําไปใชประโยชนสรุปผลสําคัญในภาพรวมที่ไดจาก
ผลการวิจัยเทานั้น โดยไมเขียนขอความซ้ํากับผลการวิจัย (ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ใหขอเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยตองสอดคลองกับผลการวิจัยสําคัญ) 
  2.3.7 Keywords: คําสําคัญ คือ ศัพทหรือวลี ที่สามารถนําไปใชเพื่อคนควา 3-5 คํา บทคัดยอ
รายงานผูปวย ใหเขียนเปนความเรียงที่มา จํานวนผูปวยที่รายงาน ระบุอาการทางคลินิกที่เปนลักษณะพิเศษ        
การวินิจฉัย การรักษาพยาบาลท่ีเฉพาะเจาะจง ผลการรักษาและระบุประโยชนที่ใชไดโดยแสดงถึงความสําคัญของ
ภาวะที่ผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา ทั้งนี้ ไมใหมีการระบุอางอิงใดๆ ในบทคัดยอ และการเขียนบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ ตองมีความหมายเหมือนกับบทคัดยอภาษาไทย และตองผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานภาษา 
โดยเปนความรับผิดชอบของผูนิพนธ รายงานผูปวยประกอบดวย บทนํารายงานผูปวยวิจารณอาการทางคลินิก      
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการขอคิดเห็น สรุปผล 
 



       2.4 เนื้อเรื่อง เขียนเปนลําดับ ไดแก บทนําเหตุผลที่ทําการศึกษานี้ วัตถุประสงค วิธีการ ผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ  
    2.4.1 บทนําอธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหา ระบุปญหาที่พบและชองวางของ
ความรูใหชัดเจน 
    2.4.2 กรอบแนวคิดการวิจัย (Research framework) (ถาม)ี 
    2.4.3 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research objectives) 
    2.4.4 สมมติฐานการวิจัย  (Hypotheses) (ถามี) 
    2.4.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) อธิบายเก่ียวกับชนิดของการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง เกณฑการคัดเขาและเกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง วิธีเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล ทั้งนี้ การวิจัยที่ทําในมนุษยจะตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยตองระบุ
เลขที่และหนวยงานที่ใหการรับรองการวิจัยในมนุษยดวย 
       2.4.6 ผลการวิจัย (Results) รายงานลักษณะของกลุมตัวอยางของการวิจัย และผลการวิจัยที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย โดยอาจใชตารางหรือกราฟประกอบ เพ่ือใหเขาใจผลการวิจัยไดชัดเจน 
    2.4.7 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายผลการวิจัยท่ีสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย
และอธิบายเหตุผลของการคนพบผลการวิจัยในครั้งนี้ โดยเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใชในการวิจัย    
(ถามี) และผลการวิจัยที่ผานมาทั้งที่สอดคลองและไมสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้ง อธิบายขอจํากัดในการ
วิจัยครั้งนี้ดวย3.8 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตใหขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือขยายผล โดยตองสอดคลองกับผลการวิจัยสําคัญ 
       2.5 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) 
       2.6 เอกสารอางอิง ใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) โดยใสตัวเลขในวงเล็บดานหลังขอความ
หรือหลังชื่อบุคคลเจาของขอความที่อางอิง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรกและเรียงตอไป
ตามลําดับ ถาตองการอางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม  
        2.7 รูปแบบการพิมพ การพิมพหัวขอ หัวขอใหญสุดใหพิมพชิดขอบดานซาย หัวขอยอยเวนหางจาก
แนวหัวขอใหญ 5 ตัวอักษร และเมื่อขึ้นหัวขอใหญอีกใหพิมพเวนระยะเพ่ิมอีกโดยใชคําสั่ง add space after 
paragraph (ระยะหางระหวางบรรทัดเทากับ Single space, ยอหนาระยะหางจากขอบซาย 3⁄4 นิ้ว, การพิมพ
ตัวเลขทั้งหมดใชเลขอารบิก, ขอความภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหาใหพิมพตัวเล็ก ยกเวนศัพทเฉพาะ, การใชคํายอ 
ใหใชคํายอที่เปนสากล โดยระบุคําเต็มไวในครั้งแรก และใชคํายอเดียวกันทั้งฉบับ,  ตาราง ไมควรมีตารางเกิน 3-5 
ตาราง ไมควรใชตารางที่เปนภาพถาย และตองขออนุญาตหรือมีการอางอิงในกรณีที่ผูนิพนธนําขอมูลในตารางมาจาก
ผูอ่ืน, กราฟหรือรูปภาพ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ มีความคมชัด เปนสีขาว-ดํา สื่อขอมูลไดชัดเจน และตองขออนุญาต
หรือมีการอางอิงในกรณีท่ีผูนิพนธนํากราฟหรือรปูภาพมาจากผูอ่ืน 
 3. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวบรวมผลงานที่ผานตามหลักเกณฑและเงื่อนไข เสนอใหผูเชี่ยวชาญและ
ประธานกรรมการพิจารณา กลั่นกรองเนื้อหา และความเหมาะสม (ระยะเวลา 4 สัปดาห) ทั้งนี้ หากประธานและ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวลงความเห็นเนื้อหาไมเหมาะสม จะสงผลงานกลับคืนใหเจาของผลงานดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง และสงกลับมายังกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน 2 สัปดาห หลังจากไดรับผลงานคืน 
 5. ผลงานที่ผานการพิจารณากลั่นกรองโดยผูเชี่ยวชาญและประธานกรรมการ กลุมงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จะดําเนินการออกหนังสือรับรองและนําผลงานเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเลย 
 

 
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลย 

โทรศพัท 0 4286 2123 ตอ 2315 


