
รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการน าเสนอผลงาน 
 

1. การประกวดการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral  Presentation) 
รายการ ประเภท ผลงานวิจัย   ประเภท โครงงานวิจัย   ประเภท โครงการ  

1.  ผู้มสีิทธ์ิส่งผลงาน ทั่วไป เฉพาะนิสติ ระดับปรญิญาตร ี เฉพาะนิสติ ระดับปรญิญาตร ี

2. หัวข้อผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

3. ก าหนดส่งไฟลต์้นฉบับ  

โปรแกรม Microsoft word 

บทความวิจัย (Full Paper) 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

รายงานโครงงานวิจัย  

ภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2561 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

4. รูปแบบการเขียน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบบอักษร TH SarabunPSK 

ด้วยโปรแกรม MS word 

ไม่เกิน 14  หน้ากระดาษ A4 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบบอักษร TH SarabunPSK 

ด้วยโปรแกรม MS word 

ไม่เกิน 10  หน้ากระดาษ A4 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบบอักษร TH SarabunPSK 

ด้วยโปรแกรม MS word 

ไม่เกิน 10  หน้ากระดาษ A4 

5. การ download 

แบบฟอร์ม 

Facebook:   Buu Med 2018-

วิชาการแพทย์บูรพา 

http://med.buu.ac.th/ 

Facebook:   Buu Med 2018-

วิชาการแพทย์บูรพา 

http://med.buu.ac.th/ 

Facebook:   Buu Med 2018-

วิชาการแพทย์บูรพา  

http://med.buu.ac.th/ 

6. ช่องทางส่งผลงาน E-mail address : 

buumedcon@gmail.com 

E-mail address : 

buumedcon@gmail.com 

E-mail address : 

buumedcon@gmail.com 

7. ก าหนดการน าเสนอ

ผลงาน 

น าเสนอผลงานไม่เกิน 15  นาที 

วันท่ี 3 กันยายน 2561 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เวลา 13.00-16.00 น. 

น าเสนอผลงานไม่เกิน 15  นาที 

วันท่ี 3 กันยายน 2561 

ห้องประชุม 603  ช้ัน 6 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เวลา 09.00-10.30 น. 

น าเสนอผลงานไม่เกิน 15  นาที 

วันท่ี 3 กันยายน 2561 

ห้องประชุม 603  ช้ัน 6 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เวลา 10.30-12.00 น. 

7. เกณฑ์การตัดสิน 1.ความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจัย 

2.คุณค่าของผลงาน 

3.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

เอกสาร 

4.ความคิดสร้างสรรค ์

5.ทักษะการน าเสนอ 

1.ความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจัย 

2.คุณค่าของผลงาน 

3.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

เอกสาร 

4.ความคิดสร้างสรรค ์

5.ทักษะการน าเสนอ 

1.คุณค่าของผลงาน 

2.ความมีส่วนร่วม/บรูณาการ 

3.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

เอกสาร 

4.ความคิดสร้างสรรค ์

5.ทักษะการน าเสนอ 

8. รางวัลการประกวด 

 

รางวัลที่ 1      3,000 บาท 

รางวัลที่  2     2,000 บาท 

รางวัลที่ 3      1,000 บาท 

รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 

  

รางวัลที่ 1      2,500 บาท 

รางวัลที่  2     1,500 บาท 

รางวัลที่ 3      1,000 บาท 

รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 

 

รางวัลที่ 1      2,500 บาท 

รางวัลที่  2     1,500 บาท 

รางวัลที่ 3      1,000 บาท 

รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่งานบริการวิชาการและวิจัย ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  ช้ัน 4 อาคารสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 

โทร 0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402   หรือ E-mail : buumedcon@gmail.com  หรือท่ี  Facebook:   Buu Med 2018-วิชาการแพทย์บูรพา 

 

 

 

 

  

2. การประกวดการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster  Presentation) 
รายการ ประเภท ผลงานวิจัย /รายงานผู้ป่วย ประเภท R2R/นวัตกรรม 

1.  ผู้มสีิทธ์ิส่งผลงาน ทั่วไป ทั่วไป 

2. หัวข้อผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

3. ก าหนดส่งไฟลต์้นฉบับ  

โปรแกรม MS word 

บทคัดย่อผลงานวิจัย(Abstract) /รายงาน

ผู้ป่วย (Case Report) 

ภายในวันที่ 30  มิถุนายน  2561 

รายงาน R2R/นวัตกรรม 

 

ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2561 

4. รูปแบบการเขียน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบบอักษร TH SarabunPSK  

ด้วยโปรแกรม MS word 

ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แบบอักษร TH SarabunPSK 

ด้วยโปรแกรม MS word 

ไม่เกิน 5  หน้ากระดาษ A4 

5. การ download แบบฟอร์ม Facebook:   Buu Med 2018-วิชาการแพทย์บูรพา 

http://med.buu.ac.th/ 

Facebook:   Buu Med 2018-วิชาการแพทย์บูรพา 

http://med.buu.ac.th/ 

6. ช่องทางส่งไฟล์ต้นฉบับ E-mail address: buumedcon@gmail.com E-mail address: buumedcon@gmail.com 

7. รูปแบบโปสเตอร ์

แสดงผลงาน 

แนวตัง้ กว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. 

วัสดุยึดบอร์ด  ตนีตุ๊กแก 

แนวตัง้ กว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. 

วัสดุยึดบอร์ด  ตนีตุ๊กแก 

8. การติดตั้งโปสเตอร ์ เวลา 14.00-17.00 น. 

วันท่ี 30  สิงหาคม 2561 

เวลา 14.00-17.00 น. 

วันท่ี 30  สิงหาคม 2561 

9.การรื้อถอน เก็บคืนโปสเตอร ์ เวลา 16.00-17.00 น.  

วันท่ี 4 กันยายน 2561 

เวลา 16.00-17.00 น.  

วันท่ี 4 กันยายน 2561 

10. ก าหนดการน าเสนอผลงาน

แบบโปสเตอร ์

วันท่ี 3  กันยายน 2561 

ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เวลา 13.00-16.00 น. 

วันท่ี 3 กันยายน 2561 

ห้องประชุม 601 ช้ัน 6 

อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เวลา 13.00-16.00 น. 

11. เกณฑ์การตดัสิน 

 

1.ความเหมาะสม ถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย 

2.ประโยชน์ /คณุค่าของผลงาน 

1.ความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือของผลงาน 

2. ประโยชน์ /คณุค่าของผลงาน 
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 3.ความสมบรูณ์ของข้อมูลที่น าเสนอ 

4.ทักษะ วิธีการน าเสนอ 

5.ความสวยงามของโปสเตอร ์

3.ความสมบรูณ์ของข้อมูลที่น าเสนอ 

4.ทักษะ วิธีการน าเสนอ 

5.ความสวยงามของโปสเตอร์ 

12. การสนับสนุนค่าท าโปสเตอร ์ ไม่เกิน 500 บาท/เรื่อง 

(ประสานงานกับผู้จัดงาน) 

ไม่เกิน 500 บาท/เรื่อง 

(ประสานงานกับผู้จัดงาน) 

13. รางวัลการประกวด รางวัลที่ 1      2,000 บาท 

รางวัลที่  2     1,500 บาท 

รางวัลที่ 3      1,000 บาท 

รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 

รางวัลที่ 1      2,000 บาท 

รางวัลที่  2     1,500 บาท 

รางวัลที่ 3      1,000 บาท 

รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่งานบริการวิชาการและวิจัย ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  ช้ัน 4 อาคารสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 

โทร 0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402   หรือ E-mail : buumedcon@gmail.com  หรือท่ี  Facebook: Buu Med 2018-วิชาการแพทยบ์ูรพา 
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