
 
 ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20 

ประจ าปี 2565 

 
ผลงานวิชาการ  (Call for Abstract) 
 

ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดการเปิดรับผลงานวิชาการทางการพยาบาลวิสัญญี และ 
นวัตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมวิชาการวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ดังนี้ 
 
จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานทางวิชาการ (Aim and Theme) 
 

ผลงานวิชาการทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และนวัตกรรม เป็นการสะท้อนของการวิจัยทาง          
การพยาบาล และเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าของศาสตร์การ
พยาบาล สาขาด้านการให้ยาระงับความรู้สึก และเป็นโอกาสท่ีวิสัญญีพยาบาลจากท่ัวประเทศได้พบปะแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ รวมท้ังประสบการณ์ทางวิชาการอื่นๆ  
 
การพิจารณาผลงานและการน าเสนอ 
 

การพิจารณาและการด าเนินการมีดังนี ้
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน 
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีจะน าเสนอในการประชุมฯ และด าเนินการรวบรวม 
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมฯ  กรณีดังต่อไปนี้ 
- บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม หรือรูปแบบท่ีคณะกรรมการพิจารณา

งานวิจัยของขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยก าหนด รวมท้ังไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้เสนองาน ต้องน าเสนอผลงานด้วยตัวเองในวันประชุม หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้น าเสนอ
ประจ าท่ีโปสเตอร์ตามก าหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ในการน าเสนอผลงาน  

5. ผลงานวิชาการ / งานวิจัย / นวัตกรรม ไม่เกิน 5 ปี 
6. ผลงานสามารถตีพิมพ์ได้ แต่ต้องไม่มีการน าเสนอในท่ีประชุมใดมาก่อน 
7. ผู้น าเสนอผลงานต้องเป็นสมาชิกของขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย 
8. ผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้น าเสนอผลงานไม่ต้องลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนการประชุม ให้

รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าท่ีพักในการมาร่วมประชุม โดยส ารองจ่ายหรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของตนเอง 
9. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของชมรมวิสัญญี

พยาบาลฯ ถือเป็นที่สุด 
 



รูปแบบการเขียนส าหรับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
บทความ งานวิจัย รายงานผู้ป่วย ต้องจัดหน้ากระดาษให้ได้ในกระดาษ A4 โดยต้ังหน้ากระดาษ ขอบบน    

2.5 ซม. ขอบล่าง 2.5 ซม. ขอบซ้าย 3 ซม. ขอบขวา 2 ซม. บทความใช้ตัวอักษร Angsana New โดยมีความยาว  
ไม่เกิน 15 หน้า  

รายละเอียดการจัดเตรียมบทความ  
ช่ือเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ช่ือภาษาอังกฤษขึ้นต้นค าให้พิมพ์ 

ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา  
ช่ือผู้เขียน ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ให้ก ากับหมายเลขยกก าลังไว้ต่อท้าย

ด้วย ส าหรับช่ือของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนเชิงอรรถ โดยพิมพ์ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลข ยกก าลัง 
ท่ีก ากับไว้  ในหน้าเดียวกัน พร้อมท้ังระบุผู้นิพนธ์ประสานงาน (corresponding author) โดยท าเครื่องหมาย *  ไว้
หลังตัวเลข ระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ประสานงาน โดยใช้ตัวอักษรขนาด 12 

บทคัดย่อและ Abstract เนื้อหาต้องครอบคลุมถึงบทน า วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและวิจารณ์ผลตามล าดับ 
ความยาวไม่เกิน 300 ค า พิมพ์หัวข้อเป็นตัวหนาขนาด 18 ส าหรับเนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด ขนาด 16  

ค าส าคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-
5 ค า โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อและ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16  

เนื้อหา ประกอบด้วย บทน า วิธีด าเนินการวิจัย ผลการทดลองและวิจารณ์ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ และ 
เอกสารอ้างอิง เนื้อความ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 การพิมพ์หัวข้อใหญ่ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ส่วนหัวข้อ
ย่อย ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  

ภาพและตาราง การน าเสนอรูปภาพและตาราง ให้พิมพ์เป็นตัวหนา เช่น ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1 โดยมี  
ค าอธิบาย ให้ใช้ขนาดตัวอักษร 16 ขนาดของรูปและตารางตามความเหมาะสมของแต่ละบทความ โดยให้อยู่ใน
รูปแบบบทความพร้อมตีพิมพ์ และส่งไฟล์รูปเฉพาะด้วย  

การอ้างอิง เอกสารท่ีน ามาอ้างอิงในเนื้อความจะต้องตรงกับเอกสารท่ีปรากฏในส่วนรายการเอกสาร  และ       
ส่ิงอ้างอิง ระบบการอ้างอิงให้ใช้ระบบนาม-ปี การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้ใช้ช่ือตัว เอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้ 
ช่ือสกุล 

สืบค้นจาก: https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1043 
 

ลักษณะผลงานและการแบง่กลุ่มของงานวิจัยที่น าเสนอ 
1. ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือการศึกษาอิสระของสมาชิกขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศ

ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว และไม่เคยน าเสนอในการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยท่ีใดมาก่อน 

2. ขอบข่ายของงานวิจัย / การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีต่อไปนี้ 
- งานวิจัย 
- CQI 
- นวัตกรรม 

3. ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน สามารถน าเสนอได้ท้ังภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1043


ประเภทของการน าเสนอผลงาน 
 

1. การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation) ต้องน าเสนอด้วย Power point ใช้เวลาใน
การน าเสนอ 12 นาที และซักถาม 3 นาที 

2. การน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) น าเสนอโปสเตอร์ในบอร์ดโปสเตอร์
ขนาด 140x120 ซม. และผู้น าเสนอต้องบรรยายตามโปสเตอร์ในเวลาท่ีก าหนด (ในกรณีน าเสนอใน
การประชุม online) 

(การตอบรับให้น าเสนอผลงานการวิจัยรูปแบบใดชึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
จ านวนผลงานวิชาการ  
     ผลงานประเภท Oral Presentation      จ านวน 5 ผลงาน 
     ผลงานประเภท Poster Presentation   จ านวน 20 ผลงาน  แบ่งประเภทดังนี้ 

- งานวิจัย                              จ านวน 10 ผลงาน 
- CQI                                   จ านวน  5 ผลงาน 
- นวัตกรรม                            จ านวน  5 ผลงาน 

ทั้งนี้  จ านวนผลงานขึ้นกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก 
 
รายละเอียดการส่งผลงาน 
 

      รับผลงานวิชาการ                                                            :  บัดนี้–15 พฤษภาคม 2565 
      และไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการรวบรวมผลงานวิชาการ                                     :  16-20 พฤษภาคม 2565 
      ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ                                      :  21-5 มิถุนายน 2565 
      หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องส่งภายในวันที่       :  6-14 มิถุนายน 2565 
      ประกาศผลการตอบรับผลงานทางวิชาการ                                :  15 มิถุนายน 2565 
      พร้อมแจ้งรายละเอียดการน าเสนอ 
 

ส่งผ่านทาง e-mail คณะกรรมการวิชาการทุกท่าน ดังนี้ 
 

      1.  bsomgiat@gmail.com                พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์  สมเกียรติ     089-484-7474  
      2.  vansomporn@gmail.com           สมพร  เตรียมเกียรติคุณ                098-749-9991 
      3.  suksumit.wee@gmail.com          คุณฉวี  สุขสุมิตร                         089-212-0039 
หมายเหตุ   ผลงานวิชาการท่ีส่งเข้าร่วมในการประชุมนี้  ทางคณะกรรมการวิชาการสามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมโดยมิต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานวิชาการ 
 
 

mailto:bsomgiat@gmail.com
mailto:vansomporn@gmail.com
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การพิจารณาผลงานวิจัย 

      คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. ความใหม่หรือคุณประโยชน์ทางวิชาการ หรือต่อองค์กร ต่อสังคม 
2. ความถูกต้องตามหลักการและขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย 
3. ผ่านการพิจารณาจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 


