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เกณฑ์การส่งผลงานและเกณฑ์การตัดสินการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัย  

แบบปากเปล่า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
 

1. การส่งผลงานและเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) 

1.1 ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ผู้ที่สนใจ ให้ส่งผลงานการประกวดในรูปแบบ Abstract ภาษาอังกฤษ (ตามรูปแบบที่แนบ) ได้ทาง e-mail: 

nattananti@hotmail.com ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 
2. คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาเบื้องต้นในการรับผลงานวิจัยที่จะเข้าประกวด ส าหรับ Abstract ที่ผ่าน

การพิจารณาแล้ว จะแจ้งตอบรับให้มาน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ  ภายในวันที่  
5 เมษายน 2562 

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเตรียมน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์  
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นภาษาอังกฤษ โดยก าหนดเวลาในการน าเสนอ 10 นาที การตอบค าถาม 
5 นาท ีรวมทั้งสิ้น 15 นาที  

1.2 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรางวัล คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
 1. ชื่อเรื่องและเนื้อหาที่น าเสนอ (50 คะแนน) 
 - ชื่อเรื่องและเนื้อหามีความน่าสนใจ (10 คะแนน) 
 - ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 
 - ความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และการอภิปรายผลการวิจัย (30 คะแนน) 
 - มีการอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน) 
 2. การน าเสนอและการตอบค าถาม (30 คะแนน) 
 - การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย (10 คะแนน) 
 - สื่อที่ใช้น าเสนอมีความน่าสนใจและมีเนื้อหาที่ถูกต้อง (5 คะแนน) 
 - บุคลิกภาพของผู้น าเสนอ  
 : มีความมั่นใจในตนเอง สบตาผู้ฟัง น าเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว (10 คะแนน) 
 : ตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (5 คะแนน) 
 3. ประโยชน์ในการน าไปใช้ของการวิจัย (20 คะแนน) 
 - ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน) 
 - ประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการหรือด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (10 คะแนน) 
 

2. การส่งผลงานและเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 

2.1 ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ผู้ที่สนใจ ให้ส่งผลงานการประกวดในรูปแบบ Abstract ภาษาอังกฤษ (ตามรูปแบบที่แนบ) ได้ทาง e-mail: 

nattananti@hotmail.com ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 
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2. คณะกรรมการผู้ตัดสินจะพิจารณาเบื้องต้นในการรับผลงานวิจัยที่จะเข้าประกวด ส าหรับ Abstract  
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จะแจ้งตอบรับให้จัดท าโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 0.8 x 1.0 เมตร 
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกน าโปสเตอร์มาติดบอร์ดที่คณะจัดเตรียมไว้ให้ ไม่เกินเวลา 8.30 น. และน าเสนอ
ผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 เมษายน 2562  

2.2 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรางวัล คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
 1. ชื่อเรื่องและเนื้อหาที่น าเสนอ (50 คะแนน) 
 - ชื่อเรื่องและเนื้อหามีความน่าสนใจ (10 คะแนน) 
 - ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 
 - ความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และการอภิปรายผลการวิจัย (30 คะแนน) 
 - มีการอ้างอิงแหล่งที่มาถูกต้องชัดเจน (5 คะแนน)  
 2. การน าเสนอและการตอบค าถาม (15 คะแนน) 
 - มีความม่ันใจในตนเอง สบตาผู้ฟัง น าเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว (10 คะแนน) 
 - ตอบค าถามได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (5 คะแนน)  
 3. การออกแบบโปสเตอร์ (15 คะแนน) 
 - การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน (5 คะแนน) 
 - โปสเตอร์มีความสวยงาม น่าสนใจ และมีเนื้อหาที่ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 4. ประโยชน์ในการน าไปใช้ของการวิจัย (20 คะแนน) 
 - ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน) 
 - ประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการหรือด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (10 คะแนน) 
 

 

 รางวัลที่ 1   1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
   รางวัลละ  4,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2   1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
   รางวัลละ  3,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย 1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
   รางวัลละ  2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
 

 รางวัลที่ 1   1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
   รางวัลละ  3,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลที่ 2   1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
   รางวัลละ  2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย 1 รางวัล ต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
   รางวัลละ  1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด *** 

3. รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
 

4. รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 
 


