การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2556
ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1. ชือโครงการ
การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2556
2. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3.

หลักการและเหตุ ผ ล

คณะกายภาพบํา บัด มี ยุทธศาสตร์ใ นการบริการวิช าการด้า นการเผยแพร่ค วามรูแ
้ ละการบริการวิช าการทีมุ่งสร้า ง
องค์กรแห่งการเรียนรูแ
้ ละความเป็ นเลิศทางวิชาการ จึงกําหนดให้มีการอบรมเพือเผยแพร่ค วามรูใ้ ห้กบ
ั นักกายภาพบํา บัด และ
นักกิจกรรมบําบัดอย่างต่อเนือง นอกจากนียังเปิ ดโอกาสให้ผู้รบั บริการมีทางเลือกในการเข้ารับ การอบรมมากขึน สามารถเก็บ
คะแนนประสบการณ์ เพือขอต่ออายุใบประกอบโรคศิลป์ต่อสภากายภาพบําบัด ได้ ซึงในปี นี จะมี การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ
จาก สปสช. ผู้มีความรูแ
้ ละประสบการณ์ สูงจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้ความรูด
้ ้วยเพือให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทางคณะกายภาพบํา บัด มุ่งหวังเป็ นอย่า งยิงว่า จะเป็ นสถาบันทีทํา หน้า ทีสนับ สนุ นและส่งเสริม ให้
บุคลากรในวิชาชีพกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดมีความรูค
้ วามสามารถ มีทกั ษะขันสูงในการปฏิบตั ิงาน
ทันต่อการ
เปลียนแปลงของสังคมและรับใช้สงั คมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4.

วัต ถุป ระสงค์
1. การเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรูท
้ ทั
ี นสมัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนือง
2. สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความรูร้ ะหว่างผู้เข้าร่วมประชุมในอนาคต

5.

ระยะเวลาการจัด ประชุม
ตังแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556

6.

สถานทีจดั ประชุ ม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

7.

ผู้เข้าร่วมการประชุม
นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทังภาครัฐฯและเอกชน
จํานวนประมาณ 280 คน

8.

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

9.

วิธีการประชุม
การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

10. ประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลียน เรียนรู ้ เพือพัฒนาวิชาการทางกายภาพบําบัด
2. พัฒนาเครือข่ายและสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาการทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด

ตารางการประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2556

ลําดับ

หัวข้อ

1

สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออก
กําลังกาย

2
3
4

PTMU Research
Symposium
Management in
Parkinson's Disease
From the Body
Compensation to
Integrated Physical
Therapy Approaches
หมายเหตุ

วิทยากร
รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว,
ผศ.ดร.มัณฑนาวงศ์ศิรน
ิ วรัตน์,
อ.ดร.นันทินี นวลนิม,และทีมวิทยากร
อ.สมชาย รุง่ ศิลป์ ﴾นักวิชาการ﴿ และคณาจารย์คณะ
กายภาพบําบัด
อ.เฟื องฟ้ า ขอบคุณ,
อ.นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์, และทีมวิทยากร
อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา,
อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์,
และทีมวิทยากร

วันเวลา

บุคคลทัวไป

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบําบัดผู้ควบคุม
การฝึ กปฏิบตั ิงาน

นักศึกษา

จํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุม

2223 พฤษภาคม 2556

3,200

2,240

1,600

150 คน

7 สิงหาคม 2556

2,800

1,960

1,400

60 คน

89 สิงหาคม 2556

3,200

2,240

1,600

40 คน

2023 สิงหาคม 2556

ผูส
้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที Æ คุณศรีแพร หนูแก้ว โทรศัพท์ 024415450 ต่อ 20220

8,000

30 คน

กําหนดการประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ 2556

วันพุธที 22 พฤษภาคม 2556

วันพฤหัสบดีที 23 พฤษภาคม 2556

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกําลังกาย
วิทยากร คณาจารย์ผู้เชียวชาญ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด
วันที
เวลา
หัวข้อ
วันที
เวลา
8.008.45 ลงทะเบียน
8.008.30
08.459.00 พิธีเปิ ด
9.0010.00 นโยบายเกียวกับการดูแลสุขภาวะผูส
้ ูงอายุไทย
08.3010.00
โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช.
10.00
พักอาหารว่าง
10.0010.15
10.15
10.15
ความสุขของผู้สงู วัยกับกายภาพบําบัด
10.1511.30
12.00
โดย รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว
12.00
พักอาหารกลางวัน
11.3012.30
13.00
13.00
Screening of Physical Disability& Risks in
12.3014.00
14.30
Elders
โดย ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรน
ิ วรัตน์
14.30
พักอาหารว่าง
14.0014.15
14.45
14.45
Screening of Physical Disability& Risks in
14.1515.30
16.30
Elders
โดย ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรน
ิ วรัตน์
15.3016.30

โครงการ การประชุมการวิจยั ทางกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ﴾PTMU Research Symposium﴿
วิทยากร: อ.สมชาย รุง่ ศิลป์ ﴾นักวิชาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด

วันพุธที 7 สิงหาคม
2556

วันที

เวลา
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00  10.30
10.30  12.00
12.00  13.00
13.00  14.00

เรือง
ลงทะเบียน
Lec: Research in community
โดย อ.สมชาย รุง่ ศิลป์ ﴾นักวิชาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด
พัก อาหารว่าง / ชมโปสเตอร์ผลงานวิจยั
การนําเสนอผลงานแบบวาจา
พัก อาหารกลางวัน
Lec: Research in community
โดย อ.สมชาย รุง่ ศิลป์ ﴾นักวิชาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด

หัวข้อ
ลงทะเบียน
Prevalence & Epidemiology of Chronic disease
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ
พักอาหารว่าง
Exercise, Successful Aging and Disease Prevalence
โดย อ.ดร.นันทินี นวลนิม
พักอาหารกลางวัน
Exercise Management for Hypertension
โดย อ.ดร.นันทินี นวลนิม
พักอาหารว่าง
Benefits of Exercise in Diabetes Mellitus
โดย คณาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์
Can exercise help you lose weight and reduce blood
cholesterol?
โดย อ.ดร.นันทินี นวลนิม

14.00 – 14.15
14.15  16.00
16.00 – 16.30

พัก อาหารว่าง
Lab: Research in community
โดย อ.สมชาย รุง่ ศิลป์ ﴾นักวิชาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด
พิธีมอบรางวัลการนําเสนองานวิจยั

วันพฤหัสบดีที 8 สิงหาคม 2556

8.4510.00

10.00
10.30
10.30
12.00
12.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.45
14.45
16.00

Lec. Pathophysiology of Parkinson’s Disease
โดย อ.นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์
อาจารย์พเิ ศษ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
Break
Principle and concept of assessment and
management of PD
โดย อ.นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์
Lunch
Lec. ICF model: application for PD
assessment and management
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ
Break
Lab. ICF model: application for PD
assessment and management
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ และคณาจารย์คณะ
กายภาพบําบัด

วันศุกร์ที 9 สิงหาคม 2556

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง Management in Parkinson’s Disease
วิทยากร คณาจารย์ผู้เชียวชาญ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด
วันที
เวลา
หัวข้อ
วันที
เวลา
8.008.30 Registration
8.008.30
8.308.45 Lec. Introduction and course schedule
8.3010.00

หัวข้อ
Registration
Lec. Physical therapy management and Training BigTM
in patients with Parkinson’s Disease
โดย อ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย, อ.เฟื องฟ้ า ขอบคุณ
ผศ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

10.0010.30

Break

10.3012.00

Lec. Neuroplasticity, TMS, and research update in
Parkinson’s Disease
โดย ผศ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
Lunch

12.0013.00
13.0014.00
14.0014.15
14.1516.00

Lec. Thai Dancing Therapy for Parkinoson’s Disease
โดย อ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Break
Lab. Thai Dancing Therapy for Parkinson’s Disease
โดย อ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และและคณาจารย์คณะกายภาพบําบัด

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง From body compensation to Physical therapy approaches
วิทยากร: อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรน
ิ ุเคราะห์/อ.ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
วันที

เวลา
08.00 – 09.00
09.00  10.15

วันอังคารที 20 สิงหาคม 2556

10.15  10.30
10.30  11.00
11.00  12.00
12.00  13.00
13.00  14.30
14.30  14.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.30

เรือง
ลงทะเบียน
Lec: The self healing of the body: neuroendocrine immune, circulatory, neuromuscular, and mental response
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิร ัชต์
พัก อาหารว่าง
Lec. The hierarchy of organ protection to the injuries
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
Lec: Pattern of mechanical body compensation to the injuries
โดย อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา
พัก อาหารกลางวัน
Practice: Observation of the body compensation I
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์/อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารว่าง
Lec: Concept of assessment for the body compensation
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
สรุป และถาม – ตอบปัญหา
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์ /อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง From body compensation to Physical therapy approaches
วิทยากร: อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรน
ิ ุเคราะห์/อ.ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

วันพุธที 21 สิงหาคม 2556

วันที

เวลา
08.00  09.00
09.00  10.30
10.30  10.45
10.45  12.00
12.00  13.00
13.00  14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15

เรือง
ลงทะเบียน
Practice: Hand skill for light touch assessment and management
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์ /อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารว่าง
Practice: Assessment for the body compensation I: Symmetry and Asymmetry
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์ /อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารกลางวัน
Lec: The mechanical linkage of the body system
โดย อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา
พัก อาหารว่าง
Practice: Assessment of the body compensation II : the mechanical link ﴾bone, muscle and joint﴿

โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
สรุป และถาม – ตอบปัญหา

16.15 – 16.30

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง From body compensation to Physical therapy approaches
วิทยากร: อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรน
ิ ุเคราะห์/อ.ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

วันพฤหัสบดีที 22 สิงหาคม 2556

วันที

เวลา

เรือง

08.00 – 09.00
09.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30  12.00
12.00  13.00
13.00  14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 16.00

ลงทะเบียน
Lec: Management of the body compensation I : the mechanical link ﴾manual therapy for muscle, bone, and joint﴿
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารว่าง
Practice: Management of the body compensation I : the mechanical link ﴾manual therapy for muscle, bone, and joint﴿
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารกลางวัน
Lec: The fascial system and the compensation of the fascial system
โดย อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา
พัก อาหารว่าง
Practice: Assessment and Management of the body compensation II: the mechanical link ﴾manual therapy for fascia﴿
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร. คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
สรุป และถาม  ตอบปัญหา

วันศุกร์ที
23

โครงการ การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง From body compensation to Physical therapy approaches
วิทยากร: อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์
อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรน
ิ ุเคราะห์/อ.ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
วันที
เวลา
เรือง
08.00 – 09.00
09.00 – 10.15
10.15 – 10.30

ลงทะเบียน
Lec: The biomechanics and physiological response of nervous system to body movement and its compensationโดย อ.คม
ปกรณ์ ลิมป์สุทธิร ัชต์
พัก อาหารว่าง

10.30  12.00
12.00  13.00
13.00  14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 16.00

Practice: Assessment of the body compensation III: The nervous system
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารกลางวัน
Practice: Case study I
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
พัก อาหารว่าง
Practice: Case study II
โดย อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรชั ต์, อ.ดร.คีรน
ิ ท์ เมฆโหราและทีมวิทยากร
สรุป และถาม – ตอบปัญหา

ออกใบเสร็จในนาม........................................
ใบสมัครการประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด ประจําปี งบประมาณ 2556
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556
1﴿

ชือ ﴾นาย/นาง/นางสาว﴿ ………………………………….……นามสกุล............……….…………………
ตําแหน่งวิชาการ

2﴿

r อ. r ผศ. r รศ. r ศ. r อืนๆ ระบุ………………………………………….

สถานทีทํางาน…………………………ถนน……………………..แขวง/ตําบล………...………...……….
เขต/อําเภอ……….……………….... จังหวัด……....…..………………….รหัสไปรษณี ย์ ………………...
โทรศัพท์ ……..……….………โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสาร……..…...………………
Email…………………….....................................................................................................................…....

3﴿

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
q

การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง สุขภาวะผู้สงู อายุไทยกับการออกกําลังกาย

q

การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง PT MU Research Symposium

q

การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง Management in Parkinson’s Disease

q

การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด เรือง From body compensation to
Physical therapy approache

4﴿

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน
หัวข้อ

วันเวลา

สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกําลังกาย
PT MU Research Symposium
Management in Parkinson's
Disease
From the Body Compensation to
Integrated Physical Therapy
Approaches
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89 สิงหาคม 2556

บุคคลทัวไป
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ยืนยันการลงทะเบียน วันที่
r ชําระเงินแลว
r ยังไมชําระเงิน ขอใหโอนเงินภายใน วันที่
5﴿ ทีพัก
สามารถเข
ารวqมประชุ
ได กรุ
ณาแจ
q ต้*กรณี
องการสํไามรองที
พัก
ไม่ตอ
้ม
งการสํ
ารองที
พัก งยกเลิกลวงหนากอนการประชุม 1 สัปดาห ทาง
หมายเหตุ
สถานที
พั
ก
และราคาจะแจ้
ง
ให้
ท
ราบอี
ก
ครั
งในภายหลัง
คณะฯจะคืนเงินคาลงทะเบียนใหเต็มจํานวน
6﴿
7﴿

ประเภทอาหาร
q ไทย

q มุสลิม

วิธีการชําระเงิน
โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที

q มังสวิรตั ิ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด ﴾มหาชน﴿ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
333  226176  0

ชือบัญชี
หมายเหตุ
ทีอยู่

“ม.มหิดล เงินรายได้ คณะกายภาพบําบัด”
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาทางโทรสารหรือทางไปรษณี ย์
นางสาวศรีแพร หนูแก้ว
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024415450
โทรสาร 024415454
Email: sripair.noo@mahidol.ac.th

สามารถ Download ใบสมัคร หรือลงทะเบียน online ได้ที http://www.pt.mahidol.ac.th/conference
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที
นางสาวศรีแพร หนูแก้ว โทร. 024415450 ต่อ 20220
Email: sripair.noo@mahidol.ac.th

ใบสมัครการเสนอผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการปี ที 48 คณะกายภาพบําบัด ประจําปี งบประมาณ 2556
วันที 7 สิงหาคม 2556

1.

ชือผูน
้ ําเสนอ………………………………….………..นามสกุล……………….……………………..
ตําแหน่งวิชาการ

r อ. r ผศ. rรศ. r ศ. r อืนๆ ระบุ………………..……………………..

สถานทีทํางาน………………………………….………………………………...……………………..
โทรศัพท์……....………...................……...............…โทรสาร…….……….......................…………...
Email address …………………….........................................................................................................

2.

ชือเรืองทีนําเสนอ………………………………………………………………………………….........

3.

รูปแบบการเสนอผลงาน
q แบบบรรยาย ﴾Oral presentation﴿ q แบบโปสเตอร์

4.

โสตทัศนูปกรณ์
q เครือง LCD Projector

5.

6.

q เครืองคอมพิวเตอร์

Proceedings
q

ต้องการลงบทความใน Proceedings

q

ไม่ต้องการลงบทความใน Proceedings ﴾ให้สง่ Abstract อย่างเดียว﴿

ในกรณี ทผู
ี ้นาํ เสนอเป็ นนักศึกษา โปรดระบุ สาขาวิชา.......................................................
ระดับ

q ปริญญาโท

q ปริญญาเอก

q อืนๆ......................................

ลงชือ ……………………………………..ผู้นําเสนอ
﴾……………………………………….﴿
วันที….……….เดือน….………..……. พ.ศ......………
กรณี ทผู
ี ้นาํ เสนอเป็ นนักศึกษาให้แนบสําเนาบัตรนักศึกษามาด้วย และให้อาจารย์ทปรึ
ี กษาลงนามรับรอง

ลงชือ ……………………………………..อาจารย์ทปรึ
ี กษา
﴾……………………………………….﴿
วันที….……….เดือน….………..…….พ.ศ…..………
ข้อแนะนําในการจัดทําบทคดั ย่อและบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์
1. ผู้ทจะนํ
ี
าเสนอผลงานวิจยั ให้พม
ิ พ์บทค ัดย่อเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทังระบุวา่ ต้องการนําเสนอผลงานวิจยั แบบ
บรรยาย หรือแบบโปสเตอร์
2. กําหนดส่งบทค ัดย่อตังแต่วน
ั ที 15 มกราคม 2556  15 พฤษภาคม 2556
3. สําหรับผูท
้ ต้
ี องการลงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ในหนังสือรวมบทความวิจยั ทีนําเสนอในการประชุม ﴾Proceedings﴿ ให้
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ มาพร้อมกับบทค ัดย่อภายในวันที 15 พฤษภาคม 2556
4. ผู้สง่ บทค ัดย่อจะได้รบั การแจ้งผลการพิจารณาบทคดั ย่อภายในวันที 15 มิถุนายน 2556

5. วิธีเตรียมบทคดั ย่อ
 บทค ัดย่อต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word 2003 หรือ XP เป็ นภาษาไทย ﴾ใช้อ ักษรแบบ Angsana New ขนาด 16﴿ และ
ภาษาอังกฤษ ﴾ใช้อกั ษรแบบ Time New Roman ขนาด 12﴿ ความยาวไม่เกิน 300 คํา
 จัดพิมพ์อยูใ่ นขนาดกระดาษ A4 โดยมีระยะห่างจากขอบซ้าย 4 ซ.ม. และระยะห่างจากขอบขวา
ขอบบน และขอบล่าง ด้านละ 3 ซ.ม.และระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ น 1 บรรทัด
 ระบุชือผู้ทาํ งานวิจยั ทุกคน อยูบ
่ รรทัดทีถัดจากชือผลงานวิจยั พร้อมทังขีดเส้นใต้ชือผูน
้ ําเสนอผลงาน
 ระบุชือสถานทีทํางานของผู้ทาํ งานวิจยั อยูบ
่ รรทัดถัดจากชือผู้ทาํ งานวิจยั
 การจัดลําดับภายในบทคดั ย่อควรเป็ นดังนี บทนํา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจยั ผลการวิจยั สรุป
6. วิธีเตรียมบทความเพือลง Proceedings
 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ความยาว 58 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อกั ษรแบบ Angsana New ขนาด 16 และ
ใช้อ ักษรแบบ Time New Roman ขนาด 12 สําหรับภาษาอังกฤษ
 จัดพิมพ์อยูใ่ นขนาดกระดาษ A4 โดยมีระยะห่างจากขอบซ้าย 4 ซ.ม. และระยะห่างจากขอบขวา
ขอบบน และขอบล่าง ด้านละ 3 ซ.ม.และระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ น 1 บรรทัด
 เนือหาบทความเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย บทนํา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจยั ผลการศึกษา บทวิจารณ์
บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ﴾ระบบ Vancouver﴿ บันทึกลงในแผ่นซีดี
ในรูปแบบของ PDF file ส่งภายในวันที 15 พฤษภาคม 2556
7. การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย
หลังจากได้ร ับการตอบรับให้นําเสนอผลงาน ให้เตรียมผลงานเพือนําเสนอในทีประชุมโดยมีเวลานําเสนอเรืองละ
15 นาที ซักถาม 5 นาที นําเสนอด้วย power point
8. การนําเสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์
หลังจากได้รบั การตอบรับให้นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ให้จดั ทําโปสเตอร์ขนาด กว้าง x สูง ﴾1 x 1.5 เมตร﴿
ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร สามารถอ่านได้ชดั เจนในระยะห่าง 1 เมตร เนือหาโปสเตอร์
ต้องมีรายละเอียดมากกว่าบทคดั ย่อ ประกอบด้วยหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
ข้อสรุปทีให้รายละเอียดมากกว่าในบทค ัดย่อ ติดและถอดโปสเตอร์ในเวลาทีกําหนดในใบตอบรับผลงาน และต้องยืนประจํา
ทีโปสเตอร์ในเวลาทีกําหนดให้
9. การส่งและตอบรับบทคดั ย่อ
ส่งใบสมัครการเสนอผลงานวิจยั บทคดั ย่อ บทความฉบับสมบูรณ์ และ Power Point
และส่งมายัง อ.ดร.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรน
ิ ุเคราะห์
โดยทางจดหมายหรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ﴾Email﴿
ทางจดหมาย ﴾ส่งต้นฉบับบทคดั ย่อ พร้อมแผ่นซีดี﴿
ทีอยู่ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ทาง Email: wunpen.cha@mahidol.ac.th

ตัวอย่างบทคดั ย่อในกระดาษขนาด A 4

3
ซม.
การศึกษาคาสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกลามเนือ
้
หายใจ
ในเด็กไทยทีม
่ ภ
ี าวะอวน

4 ซ.
ม.

นพวรรณ จารุสุสินธ*, สุวรรณี จรูงจิตรอารี*, สายพิณ ประเสริฐ
สุขดี*, พิภพ จิรภิญโญ**
* คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต
มหาวิทยาลัยมหิดล
** ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
บทนํา

วัตถุประสงค

วิธีการวิจัย

ผลการวิจัย
3
ซม.
สรุป

เอกสารอางอิง

3 ซ.
ม.

