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ข้อแนะน าในการส่งบทคัดย่อ และบทความวิจัย/วิชาการ 
การพิจารณาและด าเนินการ  
1. ผู้น าเสนอทุกท่านต้องส่งบทคัดย่อ (abstract)  

แต่จะส่งบทความวิจัย/วิชาการ (Proceeding) หรือไม่ก็ได้ (สามารถ Download template for 
abstract จาก http://www.med.swu.ac.th/researchmd/) 

2. กรุณาระบุว่าต้องการน าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation) หรือแบบโปสเตอร์ 
(Poster presentation) หรือ ไม่ประสงค์น าเสนอ 

3. รายงานผู้ป่วย และผลงานที่ไม่ระบุรูปแบบการน าเสนอ จะพิจารณาให้น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 
(Poster presentation)  
 

การเตรียมบทคัดย่อ (Abstract) 
1. ใช้ Microsoft word 2003 หรือ 2007 หรือ XP ; Font Cordia New ขนาดอักษร 16 pt, single space 
2. ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรใหญ่ (Capital letters) เฉพาะตัวอักษรแรกของค า 
3. ชื่อผู้นิพนธ์ ให้เขียนชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม โดยไม่มีค าน าหน้าหรือวุฒิต่อท้าย และให้ขีดเส้นใต้ผู้นิพนธ์ที่

น าเสนอผลงาน 
4. สถาบันของผู้นิพนธ์ ถ้าเกิน 1 สถาบัน ให้ใช้เครื่องหมาย “ * ”  แบบ Superscript (* , **, *** …) ก ากับ

หน้าชื่อสถาบันและหลังชื่อผู้นิพนธ์ 
5. เนื้อเรื่อง ใช้การเขียนแบบ Structured abstract ประกอบด้วย Background, Objective, Material 

and Method, Results และ Conclusion ยกเว้นรายงานผู้ป่วยให้เปลี่ยน Material and Method เป็น 
Case report ความยาวไม่เกิน 300 ค า มีกราฟหรือตารางไม่เกิน 1 กราฟ หรือ 1 ตาราง 

6. กรณีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ให้ระบุชื่อบุคคล / สถาบันที่ให้ทุนในบรรทัดล่างสุดของบทคัดย่อ 
7. ค าส าคัญ (Key words) จ านวน 3-5 ค า 
 
การเตรียมต้นฉบับของบทความวิจัย/วิชาการ (Manuscript for Proceedings) 
1. ใช้ Microsoft word 2003 หรือ 2007 หรือ XP ; Font Cordia New ขนาดอักษร 16 pt, single space 
2. ประกอบด้วย Abstract (ตามรูปแบบด้านบน) เนื้อเรื่อง เอกสารอ้างอิง (Reference) ภาพ และตาราง 

รวมกันแล้วความยาว 3-8 หน้า  
3. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทน า (Introduction), อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย (Material and Method),      
4. ผลการทดลอง (Results), อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย (Discussion และ Conclusion) เริ่มพิมพ์ชิด

ขอบซ้าย 
5. References ใช้ Vancouver style ตามตัวอย่างข้างล่าง ชื่อ Journal ใช้ตัวย่อ (ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมที่ 

http://www.med.cmu.ac.th/library/Citation_Styles/Vancouver_Thai.htm) 
Original article: Deachapunya C, Poonyachoti S, Krishnamra N. Regulation of electrolyte 
transport across cultured endometrial epithelial cells by prolactin. J Endocrinol 
2008;197:575-82. 

http://www.med.swu.ac.th/researchmd/
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Books and chapters: Srisuma S, Wagner EM. Chemokine regulation of angiogenesis. In: 
Lazaar A, ed. Bronchial vascular remodeling in asthma and COPD. New York: Marcel 
Dekker; 2006. p. 95-114. 

6. ภาพและตาราง เรียงล าดับภาพหรือตารางตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง เช่น Figure 1, Figure 2….หรือ 
Table 1, Table 2…….ใส่ค าอธิบายใต้ภาพหรือตาราง แยกหน้าส าหรับแต่ละภาพหรือตาราง  
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ข้อแนะน าส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ 
การน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
1. ก าหนดขนาดโปสเตอร์ กว้าง 80 ซ.ม. และ ยาว 120 ซ.ม.  
2. เนื้อหาโปสเตอร์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง Title, Authors and Institute, Objective, Material and 

Method, Results, Discussion และ Conclusion  
3. การน าเสนอโปสเตอร์ ให้น าเสนอบริเวณพ้ืนที่ส่วนหน้าของแต่ละโปสเตอร์ โดยให้เวลาผู้น าเสนอ 5 นาที 

และเวลาการซักถาม 3 นาที พิจารณาการน าเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 
4. ก าหนดการ น าเสนอวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557     

เริ่มติดโปสเตอร์ (Posting)   08.00-09.30 น. 
เวลาแสดงโปสเตอร์ (Exhibition)    09.30-16.00 น. 
น าเสนอและซักถาม (Poster discussion)  13.00-15.00 น. 
การปลดโปสเตอร์ (Removal)   16.00-18.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ขนาดบอร์ดกว้าง 100 ซ.ม. และยาว 200 ซ.ม. 
 

การน าเสนอแบบบรรยาย    
1. น าเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2003 หรือ 2007 และ LCD projector  
2. ควรจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Removable format เช่น CD-R(W) หรือ USB Memory stick (บางครั้ง

อาจเกิดปัญหากับ CD-R เนื่องจาก Format ที่แตกต่างกันของบางบริษัท แนะน าควรใช้ USB Memory) 
3. ใช้เวลาในการน าเสนอ 10-15 นาที และซักถาม 1-5 นาที 
4. ผู้น าเสนอต้องส่งมอบ File ที่จะน าเสนออย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาน าเสนอ  
5. ผู้น าเสนอสามารถทดลอง File ที่น าเสนอ ณ คอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันของ Font 

ขนาดและอักษร ก่อนการน าเสนอ 

120 cm 

Title & Authors 

80 cm 

20 cm 

(Width 80 cm x Height 120 cm) 


