ขอกําหนดและรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย โดยสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินดอกผลจากกองทุน FAOPS 2015 เป็น
เงินรางวัลในการประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมวิชาการ
ประจําป7 ของสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย โดยมีระเบียบข9อกำหนด ดังนี้
(1)

คุณสมบัติของผูที่ไดรับการพิจารณา
1.1 เป=นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หรือระดับมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาสรีรวิทยา
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข9อง หรือสําเร็จการศึกษาไมเกิน 1 ป7การศึกษา ณ วันที่นําผลงานมาเสนอ
1.2 นิสิตนักศึกษาได9ดําเนินการลงทะเบียนและ ชําระคาลงทะเบียนเพื่อเข9ารวมในการประชุม
วิชาการประจําป7ของสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
(2) หลักเกณฑ-การพิจารณา
2.1 เฉพาะการประกวดการเสนอผลงานวิจัยด9วยวาจา ให9แยกพิจารณาเป=น 2 ระดับ คือ
ระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต
2.2 เกณฑการพิจารณาให9คะแนน ดังนี้
2.2.1 เนื้อหา รายละเอียดใน slide และ Poster ใชภาษาอังกฤษ ประกอบด9วย แบบแผน ขั้นตอน
(format) ซึ่งครบทั้งบทนํา (Introduction) วัสดุอุปกรณและวิธีการ (Materials & Methods) ผลการวิจัย
(Results) การแปลผลและวิจารณ (Interpretation & Discussion) และ บทสรุปและประโยชน (Conclusion
& Usefulness)
• บทนํา : รัดกุม ความยาวเหมาะสม และบอกวัตถุประสงคชัดเจน
• วัสดุอุปกรณและวิธีการ : เหมาะสม
• ผลการวิจัย : แสดงในรูปแบบที่ชัดเจน เข9าใจงาย และใช9วิธีทางสถิติที่ถูกต9อง เหมาะสม
• การแปลผลและวิจารณ : มีเหตุผลและข9อสนับสนุนเพียงพอ
• บทสรุปและประโยชน : พิจารณาประโยชนทั้งด9านวิทยาสาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตร
ประยุกต ตัวอยาง เชน การค9นพบหรือใช9ข9อมูลใหมๆ ทางสรีรวิทยาที่เป=นประโยชนด9าน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน สวนประโยชนด9านวิทยาศาสตรประยุกต เชน ผลการวิจัยนั้นสามารถ
นําไปประยุกตใช9ในวงการแพทยสาธารณสุข และอุตสาหกรรม เป=นต9น ผลงานหนึ่งๆ อาจมี
ประโยชนทั้ง 2 ด9าน หรือด9านใดด9านหนึ่งแล9วแตกรณี
2.2.2 การเสนอผลงาน (นําเสนอโดยใชภาษาไทยทั้งแบบวาจาและแบบแผนภาพ)
การใช9ภาษา : ถูกต9องเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน

เทคนิคการนําเสนอ : มีการใช9โสตทัศนูปกรณเสนอผลงานได9อยางชัดเจนเหมาะสม
บุคลิกภาพ : มีความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจากการแสดงออกของนักศึกษาขณะเสนอผลงาน
การักษาเวลา : เวลาในการเสนอผลงาน
เวลาในการเสนอผลงานโดยวาจา 12 นาที และตอบคําถามอีก 3 นาที
เวลาในการเสนอผลงานดวยแผนภาพ 5 นาที และตอบคําถามอีก 5 นาที
2.2.3 การตอบข9อซักถาม
• สามารถตอบคําถามได9อยางชัดเจน ถูกต9องและตรงประเด็นคําถาม
(3) การใหคะแนน
คณะกรรมการพิจารณาการประกวดการเสนอผลงานด9วยวาจา และคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกวดการเสนอผลงานด9วยแผนภาพ ทําหน9าที่ให9คะแนนตามหลักเกณฑการพิจารณาข9างต9น โดย
แบงคะแนนดังนี้
การเสนอผลงานด9วยวาจา
คะแนนเต็ม 10 คะแนน พิจารณาให9คะแนนด9าน
เทคนิคการนําเสนอ 3 คะแนน
เนื้อหางานวิจัย
5 คะแนน
การตอบข9อซักถาม 2 คะแนน
การเสนอผลงานด9วยแผนภาพ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน พิจารณาให9คะแนนด9าน
เทคนิคการนําเสนอ 3 คะแนน
เนื้อหางานวิจัย 5 คะแนน
การตอบข9อซักถาม 2 คะแนน
(4) การตัดสิน
รางวัลการเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมวิชาการประจําป7ของ
สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทยนั้น ได9รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลของ “กองทุน FAOPS 2015” โดย
สรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) จํานวน 6 รางวัล แบงเป=นดังนี้
การเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา จํานวน 4 รางวัล
รางวัลนี้แบงเป=น 2 ระดับ คือ ระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต ระดับละ 2 รางวัล โดย นิสิต
นักศึกษาที่ได9คะแนนรวมสูงสุด 2 อันดับแรกของแตละระดับ และได9รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ถือ
เป=นที่สุด จะเป=นผู9ได9รับรางวัลดังนี้
“รางวัล ดิถี จึงเจริญ จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลชนะเลิศ สําหรับนิสิต นักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยวาจา
“รางวัล อวย เกตุสิงห จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลชนะเลิศ สําหรับนิสิต นักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยวาจา
“รางวัล ประสพ รัตนากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลรองชนะเลิศ สําหรับนิสิต
นักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยวาจา
“รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลรองชนะเลิศ สําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับ

มหาบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยวาจา
การนําเสนอดวยแผนภาพ จํานวน 2 รางวัล
รางวัลนี้ไมได9แบงระดับ โดยนิสิต นักศึกษา ที่ได9คะแนนรวมสูงสุด 2 อันดับแรก และได9รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ถือเป=นที่สุด จะเป=นผู9ได9รับรางวัล ดังนี้
“รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลชนะเลิศ สําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับดุษฎี
บัณฑิต หรือ ระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยแผนภาพ
“รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดย ส.ส.ท.” รางวัลรองชนะเลิศ สําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับดุษฎี
บัณฑิต หรือ ระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนอด9วยแผนภาพ
หมายเหตุ : รางวัลอาจเพิ่มเติมได9 ตามความเหมาะสมโดยเจ9าภาพจัดประชุมวิชาการ

