เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ Poster Presentation
การประชุมวิ ชาการประจาปี ครัง้ ที่ 11 พ.ศ. 2564
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
เรื่อง ความก้าวหน้ าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
“Advances in Maternal and Fetal Medicine”
ระหว่างวันที่ 4-6 สิ งหาคม 2564 ณ โรงแรมมิ ตร์ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
----------------------------------------------------ขัน้ ตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผูส้ นใจส่งผลงานการประกวดในรูปแบบของ Abstract มายังคณะกรรมการฝ่ ายวิจยั สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์(ไทย) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2. คณะกรรมการฝ่ ายวิจยั จะพิจารณา Abstract ทีส่ ่งมา หากผ่านการพิจารณาแล้ว ประธานฝ่ ายวิจยั จะมีจดหมายตอบรับยินดีให้
นาโปสเตอร์เข้าร่วมแสดงผลงานในวันประชุมวิชาการ
3. ผลงานทีผ่ ่านการพิจารณา ขอให้เจ้าของผลงานจัดทาโปสเตอร์เพื่อนาเสนอในรูปแบบของ Poster presentation (ตาม
รายละเอียดขัน้ ตอนการจัดทา Poster presentation) ในวันประชุมวิชาการฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง
ขัน้ ตอนการจัดทาโปสเตอร์
1. องค์ประกอบของโปสเตอร์
- เนื้อหาของโปสเตอร์เป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้
- หัวเรื่องประกอบด้วยชื่อเรือ่ ง ชื่อผูว้ จิ ยั สถาบันทีส่ งั กัด และ e-mail address
- เนื้อหาประกอบด้วยความเป็ นมาหรือภูมหิ ลังอย่างย่อ วัตถุประสงค์ วิธกี ารโดยสรุป ผลการวิจยั
สรุปและวิเคราะห์ (ควรใช้ตาราง รูปภาพหรือกราฟเป็ นสื่อ) รายการอ้างอิง และกิตติกรรมประกาศ
- ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงประมาณ 1.0 เซนติเมตร หรือขนาดทีส่ ามารถอ่านได้ในระยะห่างจากบอร์ด 1 เมตร
2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์
- โปสเตอร์ต้องมีขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร
- โปสเตอร์ไม่ควรมีน้าหนักมาก สามารถติดกับบอร์ดได้แข็งแรง แน่นหนาและไม่หลุดง่าย
- ควรใช้ Font ตัวอักษรและสีทอ่ี ่านง่ายและดูสวยงาม
3. คาแนะนาและข้อควรปฏิ บตั ิ
- หัวหน้าโครงการหรือผูว้ จิ ยั ร่วม ควรอยู่ประจาทีโ่ ปสเตอร์เพื่ออธิบายผลงานหรือตอบข้อซักถามเกีย่ วกับ
ผลงานวิจยั ในช่วงการนาเสนอ วันที่ 5 สิ งหาคม 2564 เวลา 14.45-15.15 น.
**หากท่านไม่มายืนนาเสนอโปสเตอร์ของท่านจะไม่ได้รบั การพิจารณาให้คะแนน**
- หัวหน้าโครงการหรือผูว้ จิ ยั ร่วมดูแลความเรียบร้อยของโปสเตอร์ของตนเองตลอดการประชุม
4. การเสนอผลงานโปสเตอร์ (สถานทีต่ ดิ แสดงโปสเตอร์หน้าห้องประชุมใหญ่)
- วันทีส่ ่งโปสเตอร์
4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. หรือ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น.
(ส่งโปสเตอร์ ณ จุดรับลงทะเบียน)
- วันแสดงโปสเตอร์
5-6 สิงหาคม 2564
- ยืนประจาบอร์ดโปสเตอร์ 5 สิ งหาคม 2564 เวลา 14.45-15.15 น.
- แจ้งผลการประกวด
5 สิงหาคม 2564 ช่วงเย็น
- เก็บโปสเตอร์ในวันที่
6 สิงหาคม 2564 หลังเทีย่ งเป็ นต้นไป
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5. คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดโปสเตอร์
ทีมคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิจยั สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) การพิจารณาตัดสินของคณะอนุกรรมการฝ่ าย
วิจยั ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
6. เกณฑ์การตัดสิ น
หัวข้อการประเมิน
1. ชื่อเรื่อง
2. บทนา
2.1 ความเป็ นมาของปัญหา
2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั
3.1 รูปแบบการวิจยั
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธคี ดั เลือก
3.3 เครื่องมือใช้ในการวิจยั
3.4 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธคี ดั เลือก
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ / ขนาดตัวอย่าง
3.6 ผลการวิจยั
3.7 บทวิจารณ์
3.8 บทสรุป
4. รูปแบบการนาเสนอ
5. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (ไม่เคยมีผใู้ ดศึกษามาก่อนหน้านี้ / เป็ นการศึกษาครัง้ แรก)
6. ประโยชน์ในการนาไปใช้ของการวิจยั
ขอให้ผ้สู ่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านเตรียม Slide PPT สาหรับ Present มาด้วย
ในกรณี ที่ท่านได้รบั รางวัลชนะเลิ ศอันดับที่ 1 จะต้องนาเสนอผลงานไม่เกิ น 6-8 นาที (ไม่เกิ น 10 slides)
บนเวทีห้องประชุมใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 6 สิ งหาคม 2564 เวลา 11.15-12.15 น.
7. ผลการตัดสิ นการประกวดโปสเตอร์
ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลจะได้รบั ประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ พร้อมเงินรางวัล
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 2,000 บาท
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หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีไ่ ด้ โทร. 02-7181489 , 087-6957659
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