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                      เกณฑก์ารส่งผลงานเข้าประกวดในรปูแบบ  Poster presentation 
                               การประชุมวิชาการประจ าปี ครัง้ท่ี 10 พ.ศ. 2562 
                              สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 
       เร่ือง  เวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภแ์ห่งอนาคต  “MFM Beyond 2020” 

      ระหว่างวนัท่ี 8-10 พฤษภาคม  2562     
ณ ห้องประชุมฟิเดลล่า   โรงแรมเดอะซายน์ พทัยาเหนือ จ.ชลบรีุ 

 

  
ขัน้ตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 

 

 1. ผูส้นใจส่งผลงานการประกวดในรปูแบบของ Abstract  วนัที ่29 มนีาคม 2562 

 2. คณะกรรมการผูต้ดัสนิจะพจิารณาเบือ้งตน้ในการรบัผลงานวจิยัทีจ่ะเขา้ประกวด     Abstract ทีไ่ดผ้่านการ  
    พจิารณาแลว้  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัจะมจีดหมายตอบรบัยนิดใีหน้ าเสนอโปสเตอรแ์สดงผลงาน 

    ในงานประชุมวชิาการประจ าปี ครัง้ที ่10  
  

                                           

                                               การเขียนบทคดัย่อ (Abstract) 
1. ชือ่เรือ่ง         
2. บทคดัยอ่        

2.1 ภาษาไทย              
2.2  ภาษาองักฤษ  

3. บทน า                
3.1 ความเป็นมาของปัญหา                 
3.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั      

4. วธิดี าเนินการวจิยั             
4.1  รปูแบบการวจิยั                 
4.2  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งและวธิคีดัเลอืก               
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั                
4.4  ขัน้ตอนด าเนินการวจิยั                  
4.5  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติ ิ/ ขนาดตวัอยา่ง               
4.6  ผลการวจิยั + บทวจิารณ์                 

5. บทสรปุ       
 

         ส่งผลงาน Abstract ทาง E-mail  ได้ท่ี  
            ผศ.พญ.รตันา  ค าวลิยัศกัดิ ์   E-mail  :  drratana@gmail.com 
                 และ CC.Email ถงึ คุณพรธวลั  บญุชนะทองเลศิ  E-mail : thai.mfm@gmail.com  

     เบอรต์ดิต่อสมาคมฯ  โทร. 02-7181489  มอืถอื 087-6957659  
 

 

3. ผูท้ีไ่ดร้บัจดหมายตอบรบัยนิดใีหน้ าเสนอโปสเตอรใ์นการประชุมวชิาการครัง้ที ่10 นัน้  ขอใหด้ าเนินการจดัท าโปสเตอรด์งั 
   รายละเอยีดขัน้ตอนการจดัท า Poster presentation 
 

mailto:drratana@gmail.com
mailto:thai.mfm@gmail.com
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สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย) 
ขัน้ตอนการจดัท า Poster presentation 

 
1.  องคป์ระกอบของโปสเตอร ์                        

-  เนื้อหาของโปสเตอรเ์ป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาไทยกไ็ด ้                
-  หวัเรือ่งประกอบดว้ยชือ่เรือ่ง ชือ่ผูว้จิยั สถาบนัทีส่งักดั และ e-mail address             
-  เนื้อหาประกอบดว้ยความเป็นมาหรอืภมูหิลงัอยา่งยอ่ วตัถุประสงค ์วธิกีารโดยสรปุ  ผลการวจิยั                 
   สรปุและวเิคราะห ์ (ควรใชต้าราง รปูภาพหรอืกราฟเป็นสือ่) รายการอา้งองิ  และกติตกิรรมประกาศ             
- ขนาดตวัอกัษรควรมคีวามสงูประมาณ 1.0 เซนตเิมตร หรอืขนาดทีส่ามารถอา่นไดใ้นระยะหา่งจากบอรด์ 1   
   เมตร   

 
 2.  ลกัษณะและขนาดของโปสเตอร ์                    

-  โปสเตอรต์อ้งมขีนาดกวา้ง 70 เซนตเิมตร สงู 100 เซนตเิมตร 
-  โปสเตอรไ์มค่วรมนี ้าหนกัมาก สามารถตดิกบับอรด์ไดแ้ขง็แรง แน่นหนาและไมห่ลุดงา่ย            
-  ควรใช ้Font ตวัอกัษรและสทีีอ่า่นงา่ยและดสูวยงาม   

 
3. ค าแนะน าและข้อควรปฏิบติั 

-  หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัรว่ม ควรอยูป่ระจ าทีโ่ปสเตอรเ์พือ่อธบิายผลงานหรอืตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบั                
   ผลงานวจิยัในชว่งเวลาทีก่ าหนด  ซึง่จะแจง้ใหท้ราบอยา่งชา้กอ่นการประชมุไมเ่กนิ 1 สปัดาห ์    
-  หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัรว่มดแูลความเรยีบรอ้ยของโปสเตอรข์องตนเองตลอดการประชมุ   

 
4.  การเสนอผลงานโปสเตอร ์    

- สถานทีต่ดิแสดงโปสเตอร ์      หน้าหอ้งประชมุใหญ่  
- วนัตดิบอรด์โปสเตอร ์              8 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.00-18.00 น. 
                                           หรอื 9 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00-09.00 น. 
- วนัแสดงโปสเตอร ์              9-10 พฤษภาคม 2562  
- ยืนประจ าบอรด์โปสเตอร ์       9 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.00-14.30 น. 
- แจง้ผลการประกวด               9 พฤษภาคม 2562    ชว่งเยน็  
- เกบ็โปสเตอรใ์นวนัที ่            10 พฤษภาคม 2562    หลงัเทีย่งเป็นตน้ไป 

 

      ขอใหทุ้กท่านทีส่่งผลงานเขา้ประกวดเตรยีม slide ppt ส าหรบั present  ในกรณทีีท่่านไดร้บัรางวลั   
      ชนะเลศิอนัดบัที ่1  จะตอ้งน าเสนอผลงานไมเ่กนิ 6-8  นาท ี(ไมเ่กนิ 10 slides)  บนเวทหีอ้งประชุมใหญ่    
      ในวนัศุกรท์ี ่10 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.45-12.45 น. 

 
5.  คณะกรรมการตดัสินการประกวดโปสเตอร ์         
     ทมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ(์ไทย)  จ านวน 6 ทา่น   การพจิารณาตดัสนิ 
     ของคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ  
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6.  เกณฑก์ารตดัสิน 
  

หวัข้อท่ีประเมิน 
 

1. ชือ่เรือ่ง        
2. บทคดัยอ่       

2.1  ภาษาไทย  
2.2  ภาษาองักฤษ 

3. บทน า    
3.1   ความเป็นมาของปัญหา     
3.2   วตัถุประสงคข์องการวจิยั     

 4.   การด าเนินการวจิยั  
     4.1   รปูแบบการวจิยั      
 4.2   ประชากรกลุ่มตวัอยา่งและวธิคีดัเลอืก   
     4.3   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั    
     4.4   ข ัน้ตอนด าเนินการวจิยั      
     4.5   การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติ ิ/ ขนาดตวัอยา่ง   
     4.6  ผลการวจิยั + บทวจิารณ์                
5. รปูแบบการน าเสนอ                 
6.  บทสรปุ       
7.  ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(ไมเ่คยมผีูใ้ดศกึษามากอ่นหน้านี้ / เป็นการศกึษาครัง้แรก)  
8.  ประโยชน์ในการน าไปใชข้องการวจิยั   

 

 
 
 
7.  ผลการตดัสินการประกวดโปสเตอร ์
    ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัจะไดร้บัประกาศนียบตัรจากสมาคมฯ  พรอ้มเงนิรางวลั 
     รางวลัที ่1        เงนิรางวลั 5,000 บาท  
     รางวลัที ่2        เงนิรางวลั 3,000 บาท  
     รางวลัที ่3        เงนิรางวลั 2,000 บาท  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


