
รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการน าเสนอผลงาน แบบออนไลน์ 
1.การประกวดการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral  Presentation)  

รายการ 1.ประเภท โครงการ 2.ประเภท โครงงานวิจัย 3.ประเภท ผลงานวิจัย 
1.  ผู้มีสิทธ์ิส่งผลงาน นิสิต ระดับปรญิญาตร ี นิสิต ระดับปรญิญาตร ี บุคลากร และนสิิตระดับบณัฑิตศกึษา 
2. หัวข้อผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
3. ก าหนดส่งไฟลต์้นฉบับ (MS word) ภายใน 31  กรกฎาคม 2563 
4. รูปแบบการเขียน รายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

แบบอักษร TH SarabunPSKไม่เกิน 10 หน้า A4 
รายงานโครงงานวิจัย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
แบบอักษร TH SarabunPSK ไมเ่กิน 10 หน้า A4 

บทความวิจัย (Full Paper) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
แบบอักษร TH SarabunPSK ไมเ่กิน 14  หน้า A4 

5. การ download แบบฟอรม์                  http://med.buu.ac.th/      หรือทาง  Facebook:   Buu Med Con-วิชาการแพทย์บูรพา        
 
 

6. ช่องทางส่งผลงาน  E-mail address : buumedcon@gmail.com 
7. ก าหนดการ เตรียมน าเสนอผลงาน ภายใน 5  สิงหาคม 2563        ผู้จัดงาน ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) พิจารณาผลงานเพื่อลง Proceeding  จ านวน 2  ท่านต่อ 1 เรื่อง และแจ้งเจ้าของผลงาน

ภายใน 16  สิงหาคม 2563      เจ้าของผลงานส่ง 1) ต้นฉบับท่ีปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 2) ไฟล์สไลด์น าเสนอผลงาน Power point  3)  คลิปน าเสนอผลงาน 
                                       ด้วยไฟล์ MP4  ที่ปรากฎตัวผู้น าเสนอ สไลด์น าเสนอผลงาน   
21  สิงหาคม 2563               ผู้จัดงาน ส่งต้นฉบับท่ีปรับแกไ้ขแลว้ ไฟล์น าเสนอผลงาน Power point และคลปิน าเสนอผลงาน ด้วยไฟล์ MP4  ที่ปรากฎตัวผู้น าเสนอ 
                                       และ Power pointน าเสนอผลงาน  ให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดการน าเสนอผลงาน จ านวน  3  ท่านต่อเรื่อง              
1 กันยายน 2563                  ผู้จัดงานเผยแพร่คลิปการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย และคณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงาน ถาม-ตอบ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  
***การพิจารณาคุณภาพผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม( Proceeding) อยู่ในดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนการประกวดการน าเสนอผลงาน*** 

8. เกณฑ์การตัดสิน 1. คุณภาพของงาน   2. คุณค่าของผลงาน   3.ทักษะ วิธกีารน าเสนอ 
9. รางวัลการประกวด 
 

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) 

รางวัลที่ 1      3,000 บาท 
รางวัลที่  2     2,000 บาท 
รางวัลที่ 3      1,000 บาท 
รางวัลชมเชย  500 บาท (2 รางวัล) 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  โทร 0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402    
 
 

mailto:buumedcon@gmail.com
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2. การประกวดการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  (Poster  Presentation) 
รายการ   4.ประเภท โครงการ  5.ประเภท โครงงานวิจัย 6.ประเภท R2R/นวัตกรรม 7.ประเภท ผลงานวิจัย /รายงานผู้ป่วย 

1.  ผู้มีสิทธ์ิส่งผลงาน นิสิต ระดับปรญิญาตร ี นิสิต ระดับปรญิญาตร ี  บุคลากร และนสิิตระดับบณัฑิตศกึษา บุคลากร และนสิิตระดับบณัฑิตศกึษา 
2. หัวข้อผลงาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
3. ก าหนดส่งไฟลต์้นฉบับ  ภายใน 31  กรกฎาคม 2563 
4. รูปแบบการเขียน
โปรแกรม MS word 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ตามฟอร์มที่ก าหนด  ไมเ่กิน 5 หน้า A4 

บทคัดย่อโครงงานวิจัย (Abstract)  
ตามฟอร์มที่ก าหนด ไมเ่กิน 5 หน้า A4 

รายงาน R2R/นวัตกรรม 
ตามฟอร์มที่ก าหนด ไมเ่กิน 5  หน้า A4 

บทคัดย่อ(Abstract) /รายงานผู้ปว่ย 
(Case Report) ตามฟอร์มที่ก าหนดไม่
เกิน 5 หน้า A4 

5. download แบบฟอร์ม                  
                http://med.buu.ac.th/      หรือ   FB:   Buu Med Con-วิชาการแพทย์บูรพา  
     

6. ช่องทางส่งไฟล์ผลงาน  E-mail: buumedcon@gmail.com 
7. รูปแบบโปสเตอร ์ ไฟล ์Poster   แนวตั้ง กว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม.  ตาม Template ที่ก าหนด 
8. การติดตั้งโปสเตอร ์ น าเสนอเป็น E-Poster  โดยผู้จัดงาน ณ สถานท่ีจัดงาน   
9. ก าหนดการน าเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร ์

ภายใน 5  สิงหาคม 2563        ผู้จัดงานส่งต้นฉบับใหผู้้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) พิจารณาเพื่อลง Proceeding  จ านวน 2  ท่านต่อ 1 เรื่อง และแจ้งเจ้าของผลงาน 
ภายใน 16  สิงหาคม 2563      เจ้าของผลงานส่ง 1) ต้นฉบับท่ีปรบัแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 2) ไฟล์โปสเตอร์ตาม Template ที่ก าหนด   3)  คลิปน าเสนอผลงาน 
                                       ด้วยไฟล์ MP4 ที่ปรากฎตัวผู้น าเสนอและโปสเตอร์     
21  สิงหาคม 2563                ผู้จัดงานส่ง ต้นฉบับที่ปรับแก้ไขแล้ว 2) ไฟล์โปสเตอร์ตาม Template และคลิปน าเสนอผลงานท่ีปรากฎตัวผู้น าเสนอและโปสเตอร์ 
                                       ด้วยไฟล์ MP4   ให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดการน าเสนอผลงาน จ านวน  3  ท่านต่อเรื่อง              
1 กันยายน 2563                  ผู้จัดงานเผยแพร่คลิปการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และคณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงาน ถาม-ตอบ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  
 ***การพิจารณาคุณภาพผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม( Proceeding) อยู่ในดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนการประกวดการน าเสนอผลงาน*** 

10. เกณฑ์การตดัสิน 1.คุณภาพของผลงาน  2. ประโยชน์ /คุณค่าของผลงาน  3.ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่น าเสนอ  4.ทักษะ วิธีการน าเสนอ  5.ความสวยงามของโปสเตอร์ 
11. 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) 

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) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  โทร 0-3838-6554 ต่อ 2401, 2402    

http://med.buu.ac.th/
mailto:buumedcon@gmail.com

