
                           
 

ที ่ศธ. 0521.1.0601(10)/61-014                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                              ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
                     จังหวัดสงขลา  90110 
 

      30  เมษายน 2561 
 

เรื่อง     ขอเชิญชวนร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 2561 

เรียน     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อ านวยการโรงพยาบาล /คณบดี /ผู้อ านวยการ /หัวหน้าหน่วยงาน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายละเอียดการเสนอผลงานวิชาการ 

  ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดประชุมวิชาการประจ าปี  2561 ครั้งที่ 34 
ในหัวข้อ “Smart Medicine in Thailand 4.0” วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด
คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเพ่ิมพูนความรู้ที่เป็นวิทยาการทางการแพทย์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ จึงได้จัดให้มีการน าเสนอและประกวดทั้งประเภทปากเปล่าและแบบโปสเตอร์  

 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเชิญชวน
ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้  โดยส่งบทคัดย่อ ดัง
รายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561    อนึ่ง ส าหรับผู้เข้าร่วมที่
เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิก
ค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดกรุณาประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจให้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
  

                   ขอแสดงความนับถือ 

 
 
           (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปารมี  ทองสุกใส)                              

ประธานอนุกรรมการฝ่ายเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

น.ส.ปิยนาฏ  สีระแก้ว  ผู้ประสานงาน 

โทร.074-451129, 09-2280-8599  E-mail : piyanat.s@psu.ac.th 
  



ใบแจ้งความจ านงส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ 
การประชุมวิชาการประจ าปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 34 

หัวข้อ “Smart Medicine in Thailand 4.0” วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 
 

(ก าหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  คณะอนุกรรมการฯ แจ้งผลภายใน 25 มิถุนายน 2561) 
 
ชื่อผู้ส่ง .................................................................. .................   หนว่ยงาน ....................................................... 
สถานะ       อาจารย์     บุคลากร 

 แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
  นักศึกษาแพทย์ ปีที่ ................  บัณฑิตศึกษา  
 อ่ืนๆ ................................... 

E-mail ………………………………………………………………..……..........โทรศัพท์ .........................................................  
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (กรณีที่ไม่ไดท้ ำงำนท่ีคณะแพทยศำสตร์) ........................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อผลงาน ...................................................................................................................................................... ......... 
.......................................................................................................................................... ...................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา (หากมี) ................................................................... .............................................................. 
 
โปรดเลือก   ประเภทผลงาน 
 

 Oral presentation 
  Clinical / biomedical research 
  Medical education research 
  อ่ืนๆ  
 Poster presentation 
  Clinical / biomedical research 
  R2R / การพยาบาล 
 

หมายเหตุ :  เนื่องจากจ านวนห้องส าหรับ oral presentation มีจ ากัด  หากมีการส่งผลงานจ านวนมาก   ทาง
คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดสรรผลงาน  เป็น poster presentation  
 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ส่งผลงาน 
                                                   (......................................................................) 

                                                               วันที่ ................/....................../................. .......... 



หลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการ (Oral & Poster presentation) 
1. ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาแพทย์ / แพทย์ผู้ฝึกอบรม / อาจารย์ / บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ หรือ 

สถาบันทางการแพทย์อ่ืนๆ 
2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้น าเสนอและต้องมีชื่อเป็นผู้วิจัยหรือร่วมวิจัย 
3. ผลงานที่น าเสนอต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อน 
4. การน าเสนอ Oral เป็นภาษาอังกฤษ และการน าเสนอ Poster เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
5. การให้คะแนน  

- ส่วนคุณภาพของผลงาน 70 คะแนน 
- ส่วนการน าเสนอ 30 คะแนน 

6. ก าหนดเวลาในการน าเสนอ  
6.1 Oral presentation น าเสนอ 8 นาท ีซักถาม 2 นาที  
6.2 Poster presentation น าเสนอ 3 นาที ซักถาม 2 นาที 

7. รางวัลประเภท  
       Oral presentation  Poster presentation 
รางวัลที่ 1     10,000 บาท    7,000  บาท 
รางวัลที่ 2         6,000 บาท    5,000  บาท 
รางวัลที่ 3         4,000 บาท    3,000  บาท 

8. ก าหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
9. แจ้งผลการตอบรับการน าเสนอผลงาน ภายในวันที่  25  มิถุนายน 2561 
10. ผลการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการฝ่ายน าเสนอผลงานวิชาการ ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 
หมายเหตุ 

เนื่องจากจ านวนห้องส าหรับ oral presentation มีจ ากัด  หากมีการส่งผลงานจ านวนมาก   ทาง
คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดสรรผลงาน     โดยคัดผลงานจ านวนหนึ่งเป็น poster 
presentation  

 
  



ข้อก าหนดการเขียนบทคัดย่อและแบบฟอร์ม 
การพิมพ์บทคัดย่อ 

1. พิมพ์บทคัดย่อใน 1 หน้ากระดาษ A4 กั้นหน้ากั้นหลังด้านละ 1 นิ้ว 
2. ใช้โปรแกรม Microsoft Word (Angsana New หรือ TH Sarabun ขนาด 16pts)  
3. ผลงานประเภท Oral เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
4. ผลงานประเภท Poster เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
5. จ านวนค าไม่เกิน 300 ค า  (ไม่มีตารางหรือรูปภาพ) การใช้ค าย่อให้ระบุค าเต็ม ต่อไปใช้ค าย่อ  

 
Title (หัวเรื่อง):  หัวเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก   ที่เหลือท าเป็นตัวเล็กหมด   
Authors (ผู้นิพนธ์):  ชื่อ นามสกุล ใช้ค าเต็มตามด้วยวิทยฐานะ  ขีดเส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
Institution (ชื่อสถาบัน) :  มีหมายเลขน าหน้าเชื่อมโยงกับผู้นิพนธ์ 

 
เนื้อหาประกอบด้วย 

Background :  
Objective : 
Materials and Methods : 
Results :  
Conclusion : 
Keywords : (3-5 ค า) 
 

 
การส่งผลงาน 

ส่งใบแจ้งความจ านงน าเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมบทคัดย่อ เป็นไฟล์อีเล็คทรอนิกส์ ผ่าน  
นางสาวปิยนาฏ  สีระแก้ว E-mail: piyanat.s@psu.ac.th  โทร 074-451129, 09-2280-8599  
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

 

 


