
เกณฑก์ารส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation 
การประชุมวชิาการประจ าปี คร ัง้ที ่9 พ.ศ. 2561 

  สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ไทย) 
เร ือ่ง  เวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์4.0 เพือ่สุขภาพทีด่ขีองครอบครวัไทย    

“MFM 4.0 for Smart Thai Family”    
วนัที ่2-4 พฤษภาคม 2561    

 ณ โรงแรมเดอะเฮอรเิทจ พทัยา บชี รสีอรท์  จ.ชลบุร ี
 
 

ขัน้ตอนการส่งผลงานเขา้ประกวด 
 

1. ผูส้นใจส่งผลงานการประกวดในรูปแบบของ Abstract  ภายในวนัที ่30 มนีาคม 2561 
 

2. คณะกรรมการผูต้ดัสนิจะพิจารณาเบือ้งตน้ในการรบัผลงานวจิยัทีจ่ะเขา้ประกวด   Abstract  ทีไ่ดผ่้านการ
พิจารณาแลว้ ประธานฝ่ายวจิยัจะท าจดหมายตอบรบัยนิดใีหน้ าเสนอโปสเตอรแ์สดงผลงานในงานประชุม
วชิาการ 
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3. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเตรยีมน าเสนอในรูปแบบของ poster presentation  (ตามรายละเอยีด
ข ัน้ตอนการจดัท า poster presentation) 

 
 
 
 
 

 
การเขียนบทคดัย่อ (Abstract) 

1. ชือ่เร ือ่ง        
2. บทคดัย่อ       

2.1 ภาษาไทย  
           2.2  ภาษาองักฤษ 
3. บทน า    
           3.1 ความเป็นมาของปัญหา     
           3.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั     
 4.   การด าเนินการวจิยั  
           4.1   รูปแบบการวจิยั      
           4.2   ประชากรกลุ่มตวัอย่างและวธิคีดัเลอืก   
           4.3   อุปกรณท์ีใ่ชใ้นการวจิยั    
           4.4   วธิดี าเนินการวจิยั      
           4.5   การวเิคราะหข์อ้มูลและสถติ ิ / ขนาดตวัอย่าง   
           4.6  ผลการวจิยั + บทวจิารณ ์                
5. รูปแบบการน าเสนอ                 
6.  บทสรุป      
7.  Originality      
8.  ประโยชน์ในการน าไปใชข้องการวจิยั              
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ขัน้ตอนการจดัท า poster presentation 

 
1.   องคป์ระกอบของโปสเตอร ์             

           -  เนื้อหาของโปสเตอรเ์ป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาไทยก็ได ้     
           -  หวัเร ือ่งประกอบดว้ยช ือ่เร ือ่ง ช ือ่ผูว้จิยั สถาบนัทีส่งักดั และ e-mail address 
           -  เนื้อหาประกอบดว้ยความเป็นมาหรอืภูมหิลงัอย่างย่อ วตัถุประสงค ์วธิกีารโดยสรุป  ผลการวจิยั  
              สรุปและวเิคราะห ์ (ควรใชต้าราง รูปภาพหรอืกราฟเป็นส ือ่) รายการอา้งองิ  และกติตกิรรมประกาศ 
           -  ขนาดตวัอกัษรควรมคีวามสูงประมาณ 1.0 เซนตเิมตรหรอืขนาดทีส่ามารถอ่านไดใ้นระยะห่างจาก            
               บอรด์ 1 เมตร 
 

 2.  ลกัษณะและขนาดของโปสเตอร ์            
       -  โปสเตอรต์อ้งมขีนาดกวา้ง 70 เซนตเิมตร สูง 100 เซนตเิมตร 

           -  โปสเตอรไ์ม่ควรมนี ้าหนักมาก สามารถตดิกบับอรด์ไดแ้ข็งแรง แน่นหนาและไม่หลุดง่าย 
           -  ควรใช ้font และสทีีอ่่านง่ายและดูสวยงาม 
 

3. ค าแนะน าและข้อควรปฏบิตั ิ             
           -  หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัร่วม ควรอยู่ประจ าทีโ่ปสเตอรเ์พื่ออธบิายผลงานหรอืตอบขอ้ซกัถามเกี่ยวกบั 
              ผลงานวจิยัในช่วงเวลาทีก่ าหนด (โดยจะแจง้ใหท้ราบอย่างชา้ไม่เกนิ 1 สปัดาหก่์อนการเปิดประชุม) 

   - หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัร่วมดูแลความเรยีบรอ้ยของโปสเตอรข์องตนเองตลอดการประชุม 
 

4.  การเสนอผลงานโปสเตอร ์    
- สถานทีต่ดิแสดงโปสเตอร ์    หน้าหอ้งประชุมใหญ่ 
- วนัตดิบอรด์โปสเตอร ์               2 พฤษภาคม 2561    ช่วงบ่าย 
- วนัแสดงผลงานโปสเตอร ์       3-4 พฤษภาคม 2561 
- ยนืประจ าบอรด์โปสเตอรใ์นวนัที ่    3 พฤษภาคม 2561    ช่วงพักเบรคบ่าย 
- ประกาศผลการประกวด              3 พฤษภาคม 2561    ช่วงเย็น 
- เก็บโปสเตอรใ์นวนัที ่               4 พฤษภาคม 2561     หลงัเทีย่งเป็นตน้ไป 

 
5. คณะกรรมการตดัสนิการประกวดโปสเตอร ์    
     คณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์(ไทย)  จ านวน 5 ท่าน 
     การพิจารณาตดัสนิของคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

 
6. ผลการตดัสนิการประกวดโปสเตอร ์    
       ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัจะไดร้บัประกาศนียบตัรจากสมาคมฯ  พรอ้มเงนิรางวลั  

รางวลัที ่1        เงนิรางวลั    5,000 บาท 
รางวลัที ่2        เงนิรางวลั    3,000 บาท 
รางวลัที ่3        เงนิรางวลั    2,000 บาท  

 
  

หมายเหตุ 
1.  เพือ่ความสะดวกผูส้่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านกรุณาจดัเตรยีม slide power point ไม่เกนิ 

10 slide มาดว้ยก่อนเข้าประชุม  
2.  ผูส้่งผลงานเข้าประกวดไดร้บัรางวลัชนะเลศิที ่1 และ 2  จะตอ้งน าเสนอผลงานคนละ 8-10 
นาท ีไม่เกนิ 10 slide  ณ หอ้งประชุมใหญ่  วนัพฤหสับดทีี ่4  พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00-
12.45 น. 

 
 
 
 
 
 

   


