
การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ประจาํปีงบประมาณ 2556 
ณ คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
 

1.  ชื อโครงการ 

การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ประจาํปีงบประมาณ 2556 

2.  หน่วยงานที รบัผิดชอบ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 

3.  หลกัการและเหตุผล 

คณะกายภาพบําบดัมียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการด้านการเผยแพร่ความรูแ้ละการบริการวิชาการที มุ่งสรา้ง 
องค์กรแหง่การเรียนรูแ้ละความเป็นเลศิทางวชิาการ จงึกาํหนดใหมี้การอบรมเพื อเผยแพร่ความรูใ้ห้กบันกักายภาพบําบดัและ 
นกักจิกรรมบําบดัอยา่งต่อเนื อง นอกจากนี ยงัเปิดโอกาสใหผู้้รบับรกิารมีทางเลือกในการเข้ารบัการอบรมมากขึ น สามารถเก็บ 
คะแนนประสบการณ์เพื อขอต่ออายุใบประกอบโรคศิลป์ต่อสภากายภาพบําบดัได้ ซึ งในปีนี จะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
จาก สปสช. ผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์สูงจากคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณาจารย์จากคณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล มารว่มใหค้วามรูด้้วยเพื อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแกผู่้เข้ารบัการอบรม ทางคณะกายภาพบําบดัมุ่งหวงัเป็นอย่างยิ งว่าจะเป็นสถาบนัที ทําหน้าที สนบัสนุนและส่งเสริมให้ 
บุคลากรในวชิาชีพกายภาพบําบดัและกจิกรรมบําบดัมีความรูค้วามสามารถ มีทกัษะข ันสูงในการปฏิบตัิงาน  ทนัต่อการ 
เปลี ยนแปลงของสงัคมและรบัใช้สงัคมได้อยา่งมีประสทิธภิาพต่อไป 

4.  วตัถุประสงค์ 

1.  การเผยแพรแ่ละพฒันาองค์ความรูท้ี ทนัสมยัใหแ้กผู่้เข้ารว่มประชุมอยา่งต่อเนื อง 

2.  สรา้งความสมัพนัธ์และเครือข่ายความรูร้ะหวา่งผู้เข้ารว่มประชุมในอนาคต 

5.  ระยะเวลาการจดัประชุม 

ต ังแต่เดือนพฤษภาคม – สงิหาคม 2556 

6.  สถานทีจดัประชุม 

คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

7.  ผู้เขา้รว่มการประชุม 

นกักายภาพบาํบดั นกักจิกรรมบําบดั บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ  ท ังภาครฐัฯและเอกชน 

จาํนวนประมาณ 280 คน 

8.  วิทยากร

วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิและคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 

9.  วธิีการประชุม 

การบรรยาย การฝึกปฏบิตัิ และการนําเสนอผลงานทางวชิาการ 

10.  ประโยชน์ที คาดวา่จะได้รบั 

1.  ผู้เข้ารว่มประชุมได้แลกเปลี ยน เรียนรู ้เพื อพฒันาวชิาการทางกายภาพบําบดั 

2.  พฒันาเครือข่ายและสรา้งโอกาสในการพฒันาวชิาการทางกายภาพบาํบดัและกจิกรรมบาํบดั



ตารางการประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ประจาํปีงบประมาณ 2556 

หมายเหตุ  ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที  Æ  คณุศรีแพร หนูแกว้  โทรศพัท์  024415450 ต่อ 20220 

ลาํดบั  หวัข้อ  วทิยากร  วนัเวลา 
อตัราคา่ลงทะเบียน 

จาํนวนผู้เขา้รว่ม 
ประชุม บุคคลท ัวไป  นกักายภาพบําบดัผู้ควบคมุ 

การฝึกปฏบิตัิงาน  นกัศึกษา 

1  สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกบัการออก 
กาํลงักาย 

รศ.ดร.วมิลวรรณ  เหียงแกว้, 
ผศ.ดร.มณัฑนาวงศ์ศิรนิวรตัน์, 
อ.ดร.นนัทนีิ นวลนิ ม,และทีมวทิยากร 

2223 พฤษภาคม 2556  3,200  2,240  1,600  150 คน 

2  PTMU Research 
Symposium 

อ.สมชาย รุง่ศิลป์  ﴾นกัวชิาการ﴿ และคณาจารย์คณะ 
กายภาพบําบดั  7 สงิหาคม 2556  2,800  1,960  1,400  60 คน 

3  Management in 
Parkinson's Disease 

อ.เฟื องฟ้า ขอบคณุ, 
อ.นพ.อภิชาติ พศิาลพงศ์, และทีมวทิยากร  89 สงิหาคม 2556  3,200  2,240  1,600  40 คน 

4 

From the Body 
Compensation to 
Integrated Physical 
Therapy Approaches 

อ.ดร.คีรนิท์  เมฆโหรา, 
อ.คมปกรณ์  ลมิป์สทุธริชัต์, 
และทีมวทิยากร 

2023 สงิหาคม 2556  8,000  30 คน



กาํหนดการประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหดิล ประจาํปีงบประมาณ 2556 

โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกบัการออกกาํลงักาย 
วทิยากร  คณาจารย์ผู้เชี ยวชาญ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั 
วนัที  เวลา  หวัข้อ  วนัที  เวลา  หวัข้อ 
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8.008.45  ลงทะเบียน 
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8.008.30  ลงทะเบียน 
08.459.00  พธิีเปิด 
9.0010.00  นโยบายเกี ยวกบัการดูแลสขุภาวะผูสู้งอายุไทย 

โดย นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ รองเลขาธกิาร สปสช. 
08.3010.00  Prevalence & Epidemiology of Chronic disease 

โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ 
10.00 
10.15 

พกัอาหารวา่ง  10.0010.15  พกัอาหารวา่ง 

10.15 
12.00 

ความสุขของผู้สงูวยักบักายภาพบาํบดั 
โดย รศ.ดร.วมิลวรรณ เหียงแกว้ 

10.1511.30  Exercise, Successful Aging and Disease Prevalence 
โดย อ.ดร.นนัทนีิ นวลนิ ม 

12.00 
13.00 

พกัอาหารกลางวนั  11.3012.30  พกัอาหารกลางวนั 

13.00 
14.30 

Screening of Physical Disability& Risks in 
Elders 
โดย ผศ.ดร.มณัฑนา วงศ์ศิรนิวรตัน์ 

12.3014.00  Exercise Management for Hypertension 
โดย อ.ดร.นนัทนีิ นวลนิ ม 

14.30 
14.45 

พกัอาหารวา่ง  14.0014.15  พกัอาหารวา่ง 

14.45 
16.30 

Screening of Physical Disability& Risks in 
Elders 
โดย ผศ.ดร.มณัฑนา วงศ์ศิรนิวรตัน์ 

14.1515.30  Benefits of Exercise in Diabetes Mellitus 
โดย คณาจารย์จาก ม.เกษตรศาสตร์ 

15.3016.30  Can exercise help you lose weight and reduce blood 
cholesterol? 
โดย อ.ดร.นนัทนีิ นวลนิ ม 

โครงการ  การประชุมการวจิยัทางกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ﴾PTMU Research Symposium﴿ 
วทิยากร:  อ.สมชาย รุง่ศิลป์  ﴾นกัวชิาการ﴿  และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั 

วนัที  เวลา  เรื อง 

วนั
พุ
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ี 7
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08.00 – 09.00  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00  Lec:  Research in community 

โดย  อ.สมชาย รุง่ศิลป์  ﴾นกัวชิาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั 
10.00  10.30  พกั  อาหารวา่ง / ชมโปสเตอร์ผลงานวจิยั 
10.30  12.00  การนําเสนอผลงานแบบวาจา 
12.00  13.00  พกั    อาหารกลางวนั 
13.00  14.00  Lec:  Research in community 

โดย  อ.สมชาย รุง่ศิลป์  ﴾นกัวชิาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั



14.00 – 14.15  พกั  อาหารวา่ง 
14.15  16.00  Lab:  Research in community 

โดย  อ.สมชาย รุง่ศิลป์  ﴾นกัวชิาการ﴿ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั 
16.00 – 16.30  พธิีมอบรางวลัการนําเสนองานวจิยั 

โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง Management in Parkinson’s Disease 
วทิยากร   คณาจารย์ผู้เชี ยวชาญ และคณาจารย์คณะกายภาพบําบดั 
วนัที  เวลา  หวัข้อ  วนัที  เวลา  หวัข้อ 
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8.008.30  Registration 
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8.008.30  Registration 
8.308.45  Lec. Introduction and course schedule  8.3010.00  Lec. Physical therapy management and Training Big TM 

in patients with Parkinson’s Disease 
โดย อ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชยั, อ.เฟื องฟ้า ขอบคณุ 
ผศ.จารุกูล ตรีไตรลกัษณะ 8.4510.00  Lec. Pathophysiology of Parkinson’s Disease 

โดย อ.นพ.อภชิาติ พศิาลพงศ์ 
อาจารย์พเิศษ สาขาประสาทวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

10.00 
10.30 

Break  10.0010.30  Break 

10.30 
12.00 

Principle and concept of assessment and 
management of PD 
โดย อ.นพ.อภชิาติ พศิาลพงศ์ 

10.3012.00  Lec. Neuroplasticity, TMS, and research update  in 
Parkinson’s Disease 
โดย ผศ.จารุกูล ตรีไตรลกัษณะ 

12.00 
13.00 

Lunch  12.0013.00  Lunch 

13.00 
14.30 

Lec. ICF model: application for PD 
assessment and management 
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ 

13.0014.00  Lec. Thai Dancing Therapy for Parkinoson’s Disease 
โดย อ.ดร.สุรสา โคง้ประเสรฐิ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14.30 
14.45 

Break  14.0014.15  Break 

14.45 
16.00 

Lab. ICF model: application for PD 
assessment and management 
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ และคณาจารยค์ณะ 
กายภาพบําบดั 

14.1516.00  Lab. Thai Dancing Therapy for Parkinson’s Disease 
โดย อ.ดร.สุรสา โคง้ประเสรฐิ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และและคณาจารยค์ณะกายภาพบาํบดั



โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง From body compensation to Physical therapy approaches 
วทิยากร:  อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

อ.ดร.วรรณเพ็ญ จนัทร์ศิรนุิเคราะห์/อ.ดร.ประเสรฐิ สกุลศรีประเสรฐิ 

วนัที  เวลา  เรื อง 
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08.00 – 09.00  ลงทะเบียน 

09.00  10.15  Lec: The self healing of the body:  neuroendocrine immune, circulatory,  neuromuscular, and mental response 
โดย  อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

10.15  10.30  พกั  อาหารวา่ง 

10.30  11.00  Lec. The hierarchy of organ protection to the injuries 
โดย  อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

11.00  12.00  Lec:  Pattern of mechanical body compensation to the injuries 
โดย  อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหรา 

12.00  13.00  พกั   อาหารกลางวนั 

13.00  14.30  Practice:Observation of the body compensation I 
โดย  อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์/อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 

14.30  14.45  พกั  อาหารวา่ง 

15.45 – 16.15  Lec: Concept of assessment for the body compensation 
โดย  อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

16.15 – 16.30  สรุป และถาม – ตอบปญัหา 
โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์ /อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหรา 

โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง From body compensation to Physical therapy approaches 
วทิยากร:  อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

อ.ดร.วรรณเพ็ญ จนัทร์ศิรนุิเคราะห์/อ.ดร.ประเสรฐิ สกุลศรีประเสรฐิ 

วนัที  เวลา  เรื อง 
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08.00  09.00  ลงทะเบียน 
09.00  10.30  Practice:  Hand skill for light touch assessment and management 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์ /อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
10.30  10.45  พกั  อาหารวา่ง 
10.45  12.00  Practice: Assessment for the body compensation I: Symmetry and Asymmetry 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์ /อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
12.00  13.00  พกั  อาหารกลางวนั 
13.00  14.30  Lec:  The mechanical linkage of the body system 

โดย  อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหรา 
14.30 – 14.45  พกั  อาหารวา่ง 
14.45 – 16.15  Practice: Assessment of the body compensation II : the mechanical link ﴾bone, muscle and joint﴿



โดย อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทมีวทิยากร 
16.15 – 16.30  สรุป และถาม – ตอบปญัหา 

โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง From body compensation to Physical therapy approaches 
วทิยากร: อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

อ.ดร.วรรณเพ็ญ จนัทร์ศิรนุิเคราะห์/อ.ดร.ประเสรฐิ สกุลศรีประเสรฐิ 

วนัที  เวลา  เรื อง 

วนั
พ
ฤห
สับ
ดีท
ี 2
2 
สงิ
หา
คม
 2
55
6 

08.00 – 09.00  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15  Lec: Management of the body compensation I : the mechanical link ﴾manual therapy for muscle, bone, and joint﴿ 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
10.15 – 10.30  พกั  อาหารวา่ง 
10.30  12.00  Practice: Management of the body compensation I : the mechanical link ﴾manual therapy for muscle, bone, and joint﴿ 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
12.00  13.00  พกั   อาหารกลางวนั 
13.00  14.30  Lec: The fascial system and the compensation of the fascial system 

โดย  อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหรา 
14.30 – 14.45  พกั  อาหารวา่ง 
14.45 – 16.15  Practice:Assessment andManagement of the body compensation II: the mechanical link ﴾manual therapy for fascia﴿ 

โดย อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร. คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
16.15 – 16.00  สรุป และถาม  ตอบปญัหา 

โครงการ  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง From body compensation to Physical therapy approaches 
วทิยากร: อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหรา/อ.คมปกรณ์  ลมิป์สุทธริชัต์ 

อ.ดร.วรรณเพ็ญ จนัทร์ศิรนุิเคราะห์/อ.ดร.ประเสรฐิ สกุลศรีประเสรฐิ 
วนัที 

เวลา  เรื อง 

วนั
ศุก
ร์ที
 

23
 

08.00 – 09.00  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15  Lec: The  biomechanics and physiological   response of nervous system to body movement and its compensationโดย  อ.คม 

ปกรณ์  ลมิป์สทุธริชัต์ 
10.15 – 10.30  พกั  อาหารวา่ง



10.30  12.00  Practice: Assessment of the body compensation III:The nervous system 
โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 

12.00  13.00  พกั  อาหารกลางวนั 
13.00  14.30  Practice: Case study I 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
14.30 – 14.45  พกั  อาหารวา่ง 
14.45 – 16.15  Practice: Case study II 

โดย  อ.คมปกรณ์ ลมิป์สุทธริชัต์, อ.ดร.คีรนิท์ เมฆโหราและทีมวทิยากร 
16.15 – 16.00  สรุป และถาม – ตอบปญัหา



ใบสมคัรการประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบาํบดั ประจาํปีงบประมาณ 2556 
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – สงิหาคม 2556 

1﴿  ชื อ ﴾นาย/นาง/นางสาว﴿ ………………………………….……นามสกุล............……….………………… 

ตําแหน่งวชิาการ  r อ. r ผศ.r รศ.r ศ.r อื นๆ ระบุ…………………………………………. 

2﴿  สถานที ทาํงาน…………………………ถนน……………………..แขวง/ตําบล………...………...………. 

เขต/อาํเภอ……….……………….... จงัหวดั……....…..………………….รหสัไปรษณีย์ ………………... 

โทรศพัท์ ……..……….………โทรศพัท์มือถือ......................................โทรสาร……..…...……………… 

Email…………………….....................................................................................................................….... 

3﴿  สมคัรเข้ารว่มประชุมวชิาการ 

q  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบาํบดั เรื อง สุขภาวะผู้สงูอายุไทยกบัการออกกาํลงักาย 

q  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบาํบดั เรื อง PT MU Research Symposium 

q  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง Management in Parkinson’s Disease 

q  การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบําบดั เรื อง From body compensation to 
Physical therapy approache 

4﴿  อตัราคา่ลงทะเบียน 

5﴿  ที พกั 
q  ต้องการสาํรองที พกั  q  ไม่ตอ้งการสาํรองที พกั 
หมายเหตุ  สถานที พกัและราคาจะแจง้ใหท้ราบอีกคร ังในภายหลงั 

6﴿  ประเภทอาหาร 
q  ไทย  q  มุสลมิ  q  มงัสวริตัิ 

7﴿  วธิีการชําระเงิน 
โอนเงินผา่นบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั ﴾มหาชน﴿ สาขามหาวทิยาลยัมหดิล 
บญัชีเลขที  333  226176  0 

หวัข้อ  วนัเวลา 
อตัราคา่ลงทะเบียน 

บุคคลท ัวไป  นกักายภาพบําบดั 
ผู้ควบคมุการฝึกปฏบิตังิาน  นกัศึกษา 

สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกบัการออกกาํลงักาย  2223 พฤษภาคม 
2556  3,200  2,240  1,600 

PT MU Research Symposium  7 สงิหาคม 2556  2,800  1,960  1,400 
Management in Parkinson's 
Disease  89 สงิหาคม 2556  3,200  2,240  1,600 

From the Body Compensation to 
Integrated Physical Therapy 
Approaches 

2023 สงิหาคม 2556  8,000 

ออกใบเสร็จในนาม........................................ 

ยืนยันการลงทะเบียน วันท่ี 
r ชําระเงินแลว 
r ยังไมชําระเงิน ขอใหโอนเงินภายใน วันท่ี 
*กรณไีมสามารถเขารวมประชมุได กรณุาแจงยกเลกิลวงหนากอนการประชมุ 1 สปัดาห  ทาง 
คณะฯจะคนืเงนิคาลงทะเบยีนใหเตม็จาํนวน



ชื อบญัชี  “ม.มหดิล เงนิรายได้ คณะกายภาพบําบดั” 
หมายเหตุ  กรุณาสง่ใบสมคัรพรอ้มสาํเนาหลกัฐานการชําระเงินมาทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์ 
ที อยู่  นางสาวศรีแพร หนูแกว้ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท์  024415450  โทรสาร  024415454 
Email: sripair.noo@mahidol.ac.th 

สามารถ Download ใบสมคัร หรือลงทะเบียน online ได้ที http://www.pt.mahidol.ac.th/conference 

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ท ี
นางสาวศรีแพร หนูแกว้ โทร. 024415450 ต่อ 20220 
Email: sripair.noo@mahidol.ac.th

mailto:ptsnk@mahidol.ac.th
http://www.pt.mahidol.ac.th/
mailto:ptsnk@mahidol.ac.th


ใบสมคัรการเสนอผลงานวชิาการ 
การประชุมวชิาการปีที 48 คณะกายภาพบาํบดั ประจาํปีงบประมาณ 2556 

วนัที 7 สงิหาคม 2556 

1.  ชื อผูน้ําเสนอ………………………………….………..นามสกุล……………….…………………….. 

ตําแหน่งวชิาการ  r อ. r ผศ.rรศ.r ศ.r อื นๆ ระบุ………………..…………………….. 

สถานที ทาํงาน………………………………….………………………………...…………………….. 

โทรศพัท…์…....………...................……...............…โทรสาร…….……….......................…………... 

Email address ……………………......................................................................................................... 

2.  ชื อเรื องที นาํเสนอ…………………………………………………………………………………......... 

3.  รูปแบบการเสนอผลงาน 

q  แบบบรรยาย ﴾Oral presentation﴿ q  แบบโปสเตอร์ 

4.  โสตทศันูปกรณ์ 

q  เครื อง LCD Projector  q  เครื องคอมพวิเตอร์ 

5.  Proceedings 

q  ต้องการลงบทความใน Proceedings 

q  ไม่ต้องการลงบทความใน Proceedings ﴾ใหส้ง่ Abstract อยา่งเดียว﴿ 

6.  ในกรณีที ผู้นาํเสนอเป็นนกัศกึษา โปรดระบุ สาขาวชิา....................................................... 

ระดบั  q ปรญิญาโท  q ปรญิญาเอก  q  อื นๆ...................................... 

ลงชื อ ……………………………………..ผู้นําเสนอ 

﴾……………………………………….﴿ 

วนัที….……….เดือน….………..……. พ.ศ......……… 

กรณีที ผู้นาํเสนอเป็นนกัศึกษาใหแ้นบสาํเนาบตัรนกัศกึษามาด้วย และใหอ้าจารย์ที ปรกึษาลงนามรบัรอง 

ลงชื อ ……………………………………..อาจารย์ที ปรกึษา 

﴾……………………………………….﴿ 

วนัที….……….เดือน….………..…….พ.ศ…..……… 

ข้อแนะนาํในการจดัทาํบทคดัยอ่และบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

1.  ผู้ที จะนําเสนอผลงานวจิยัใหพ้มิพ์บทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ พรอ้มท ังระบุวา่ต้องการนาํเสนอผลงานวจิยัแบบ 
บรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ 

2.  กาํหนดสง่บทคดัยอ่ต ังแต่วนัที 15 มกราคม 2556  15 พฤษภาคม 2556 
3.  สาํหรบัผูท้ี ต้องการลงบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในหนงัสือรวมบทความวจิยัที นาํเสนอในการประชุม ﴾Proceedings﴿ ให้ 

สง่บทความฉบบัสมบูรณ์มาพรอ้มกบับทคดัยอ่ภายในวนัที 15 พฤษภาคม 2556 
4.  ผู้สง่บทคดัยอ่จะได้รบัการแจง้ผลการพิจารณาบทคดัยอ่ภายในวนัที 15 มิถุนายน 2556



5.  วธิีเตรียมบทคดัยอ่ 
  บทคดัยอ่ต้องพมิพ์ด้วยโปรแกรมWord2003หรือXP เป็นภาษาไทย ﴾ใช้อกัษรแบบAngsanaNewขนาด16﴿ และ 

ภาษาองักฤษ ﴾ใช้อกัษรแบบ Time New Roman ขนาด 12﴿ ความยาวไม่เกนิ 300 คาํ 
  จดัพมิพ์อยูใ่นขนาดกระดาษ A4 โดยมีระยะหา่งจากขอบซา้ย 4 ซ.ม. และระยะหา่งจากขอบขวา 

ขอบบน  และขอบลา่ง ด้านละ 3 ซ.ม.และระยะหา่งระหวา่งบรรทดัเป็น 1 บรรทดั 
  ระบุชื อผู้ทาํงานวจิยัทุกคน อยูบ่รรทดัที ถดัจากชื อผลงานวจิยัพรอ้มท ังขีดเสน้ใตชื้ อผูน้ําเสนอผลงาน 
  ระบุชื อสถานที ทาํงานของผู้ทาํงานวจิยัอยูบ่รรทดัถดัจากชื อผู้ทาํงานวจิยั 
  การจดัลาํดบัภายในบทคดัยอ่ควรเป็นดงันี บทนํา วตัถุประสงค์ วธิีการวจิยั ผลการวจิยั สรุป 

6.  วธิีเตรียมบทความเพื อลง Proceedings 
  บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ความยาว 58หน้ากระดาษA4 โดยใช้อกัษรแบบAngsanaNewขนาด16 และ 

ใช้อกัษรแบบ Time New Roman ขนาด 12 สาํหรบัภาษาองักฤษ 
  จดัพมิพ์อยูใ่นขนาดกระดาษ A4 โดยมีระยะหา่งจากขอบซา้ย 4 ซ.ม.  และระยะหา่งจากขอบขวา 

ขอบบน  และขอบลา่ง ด้านละ 3 ซ.ม.และระยะหา่งระหวา่งบรรทดัเป็น 1 บรรทดั 
  เนื อหาบทความเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย บทนํา วตัถุประสงค์ วธิีการวจิยั ผลการศึกษา บทวจิารณ์ 

บทสรุป กติติกรรมประกาศ และเอกสารอา้งองิ ﴾ระบบ Vancouver﴿ บนัทกึลงในแผ่นซีดี 
ในรูปแบบของ PDF file สง่ภายในวนัที 15 พฤษภาคม 2556 

7.  การนําเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย 
หลงัจากได้รบัการตอบรบัใหน้ําเสนอผลงาน ใหเ้ตรียมผลงานเพื อนาํเสนอในที ประชุมโดยมีเวลานาํเสนอเรื องละ 
15นาที ซกัถาม 5นาที นําเสนอด้วยpower point 

8.  การนําเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
หลงัจากได้รบัการตอบรบัใหน้ําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ใหจ้ดัทาํโปสเตอร์ขนาด กวา้ง x สูง ﴾1 x 1.5 เมตร﴿ 
ขนาดตวัอกัษรไม่เล็กกวา่ 0.5 เซนติเมตร สามารถอา่นไดช้ดัเจนในระยะหา่ง 1 เมตร เนื อหาโปสเตอร์ 
ต้องมีรายละเอียดมากกวา่บทคดัยอ่ ประกอบด้วยหลกัการเหตุผล วตัถุประสงค์การศกึษา วธิีการศึกษา ผลการศึกษา 
ข้อสรุปที ใหร้ายละเอียดมากกวา่ในบทคดัยอ่ ติดและถอดโปสเตอร์ในเวลาที กาํหนดในใบตอบรบัผลงาน และต้องยนืประจาํ 
ที โปสเตอร์ในเวลาที กาํหนดให้ 

9.  การสง่และตอบรบับทคดัยอ่ 
สง่ใบสมคัรการเสนอผลงานวจิยั บทคดัยอ่ บทความฉบบัสมบูรณ์ และ Power Point 
และสง่มายงั  อ.ดร.วรรณเพ็ญ จนัทร์ศิรนุิเคราะห์ 
โดยทางจดหมายหรือทางจดหมายอเิลคทรอนิกส์ ﴾Email﴿ 
ทางจดหมาย  ﴾สง่ตน้ฉบบับทคดัยอ่ พรอ้มแผ่นซีดี﴿ 
ที อยู่  คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
ทาง Email: wunpen.cha@mahidol.ac.th

mailto:wunpen.cha@mahidol.ac.th


การศกึษาคาสมรรถภาพปอดและความแขง็แรงของกลามเนือ้ 
หายใจ 

ในเดก็ไทยทีม่ภีาวะอวน 

นพวรรณ จารุสุสินธ*, สุวรรณี  จรงูจติรอารี*, สายพิณ  ประเสริฐ 
สุขดี*, พภิพ  จริภญิโญ** 
* คณะกายภาพบําบัดและวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
มหาวทิยาลัยมหิดล 
** ภาควิชากมุารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหิดล 

บทนํา 

วัตถปุระสงค 

วิธีการวิจัย 

ผลการวิจัย 

สรุป 

เอกสารอางอิง 

ตวัอยา่งบทคดัยอ่ในกระดาษขนาด A 4 

4 ซ. 
ม. 

3 ซ. 
ม. 

3 
ซม. 

3 
ซม.




