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เกณฑก์ารส่งผลงานเข้าประกวดในรปูแบบ  Poster Presentation 
การประชุมวิชาการประจ าปี คร ัง้ท่ี 11 พ.ศ. 2564 
สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) 

เรื่อง  ความก้าวหน้าทางเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ ์
“Advances in Maternal and Fetal Medicine” 

วนัท่ี 7-9 ธนัวาคม 2564    ณ  โรงแรมมิตร ์บีช  พทัยา  จ.ชลบุร ี
 

----------------------------------------------------- 
 

ขัน้ตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ผูส้นใจส่งผลงานการประกวดในรปูแบบของ Abstract มายงัคณะกรรมการฝ่ายวจิยั สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกใน

ครรภ์(ไทย)  ภายในวนัที ่ 5 พฤศจกิายน 2564    
2. คณะกรรมการฝ่ายวจิยัจะพจิารณา Abstract ทีส่่งมา หากผ่านการพจิารณาแลว้ ประธานฝ่ายวจิยัจะมจีดหมายตอบรบัยนิดใีห้

น าโปสเตอรเ์ขา้ร่วมแสดงผลงานในวนัประชุมวชิาการ 
3. ผลงานทีผ่่านการพจิารณา ขอใหเ้จา้ของผลงานจดัท าโปสเตอรเ์พื่อน าเสนอในรปูแบบของ Poster presentation (ตาม

รายละเอยีดขัน้ตอนการจดัท า Poster presentation) ในวนัประชุมวชิาการฯ ตามรายละเอยีดดา้นล่าง 
 

ขัน้ตอนการจดัท าโปสเตอร ์
1.  องคป์ระกอบของโปสเตอร ์                        

-  เน้ือหาของโปสเตอรเ์ป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาไทยกไ็ด ้                
-  หวัเรื่องประกอบดว้ยชื่อเรือ่ง ชื่อผูว้จิยั สถาบนัทีส่งักดั และ e-mail address             
-  เน้ือหาประกอบดว้ยความเป็นมาหรอืภูมหิลงัอย่างย่อ วตัถุประสงค ์วธิกีารโดยสรุป ผลการวจิยั                 
   สรุปและวเิคราะห ์ (ควรใชต้าราง รปูภาพหรอืกราฟเป็นสื่อ) รายการอ้างองิ  และกติตกิรรมประกาศ             
- ขนาดตวัอกัษรควรมคีวามสงูประมาณ 1.0 เซนตเิมตร หรอืขนาดทีส่ามารถอ่านไดใ้นระยะห่างจากบอรด์ 1  เมตร   

 

 2.  ลกัษณะและขนาดของโปสเตอร ์                    
-  โปสเตอรต์้องมขีนาดกวา้ง 70 เซนตเิมตร สงู 100 เซนตเิมตร 
-  โปสเตอรไ์ม่ควรมนี ้าหนกัมาก สามารถตดิกบับอรด์ไดแ้ขง็แรง แน่นหนาและไม่หลุดง่าย            
-  ควรใช ้Font ตวัอกัษรและสทีีอ่่านง่ายและดสูวยงาม   

 

3. ค าแนะน าและข้อควรปฏิบติั 
-  หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัร่วม ควรอยู่ประจ าทีโ่ปสเตอรเ์พื่ออธบิายผลงานหรอืตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบั                
   ผลงานวจิยั ในช่วงการน าเสนอ วนัท่ี  8 ธนัวาคม 2564   เวลา 14.45-15.15  น. 
        **หากท่านไม่มายนืน าเสนอโปสเตอรข์องท่านจะไม่ไดร้บัการพจิารณาใหค้ะแนน** 
-  หวัหน้าโครงการหรอืผูว้จิยัร่วมดแูลความเรยีบรอ้ยของโปสเตอรข์องตนเองตลอดการประชุม   

 

4.  การเสนอผลงานโปสเตอร ์  (สถานทีต่ดิแสดงโปสเตอรห์น้าหอ้งประชุมใหญ่) 
- วนัทีส่่งโปสเตอร ์ 7 ธนัวาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.  หรอื 8 ธนัวาคม 2564  เวลา 08.00-09.00 น.        

(ส่งโปสเตอร ์ณ จุดรบัลงทะเบยีน) 
- วนัแสดงโปสเตอร ์    8-9 ธนัวาคม 2564 
- ยืนประจ าบอรด์โปสเตอร ์     8 ธนัวาคม 2564   เวลา 14.45-15.15  น. 

- แจง้ผลการประกวด          8 ธนัวาคม 2564   ช่วงเยน็ 
- เกบ็โปสเตอร ์ 9 ธนัวาคม 2564   หลงัเทีย่งเป็นต้นไป 
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5.  คณะกรรมการตดัสินการประกวดโปสเตอร ์         
     ทมีคณะอนุกรรมการฝ่ายวจิยัสมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์(ไทย) การพจิารณาตดัสนิของคณะอนุกรรมการฝ่าย
วจิยัถอืเป็นทีส่ ิน้สุด  
 
6.  เกณฑก์ารตดัสิน 
  

หวัขอ้การประเมนิ 

1. ชื่อเรื่อง  
 

2. บทน า           
2.1  ความเป็นมาของปัญหา   
2.2  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 

3. การด าเนินการวจิยั   
3.1   รปูแบบการวจิยั  
3.2   ประชากรกลุ่มตวัอย่างและวธิคีดัเลอืก  
3.3   เครื่องมอืใชใ้นการวจิยั 
3.4   ประชากรกลุ่มตวัอย่างและวธิคีดัเลอืก  
3.5   การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติ ิ/ ขนาดตวัอย่าง  
3.6   ผลการวจิยั  
3.7   บทวจิารณ์   
3.8   บทสรปุ  
 

4. รปูแบบการน าเสนอ 
 

5. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(ไม่เคยมผีูใ้ดศกึษามาก่อนหน้าน้ี  / เป็นการศกึษาครัง้แรก)  
 

6.   ประโยชน์ในการน าไปใชข้องการวจิยั 
 

 

 

ขอให้ผูส่้งผลงานเข้าประกวดทุกท่านเตรียม Slide PPT ส าหรบั Present มาด้วย 
ในกรณีท่ีท่านได้รบัรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  จะต้องน าเสนอผลงานไมเ่กิน 6-8  นาที (ไมเ่กิน 10 slides) 

บนเวทีห้องประชุมใหญ่  ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564  เวลา 11.15-12.15 น. 
 
7.  ผลการตดัสินการประกวดโปสเตอร ์
    ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัจะไดร้บัประกาศนียบตัรจากสมาคมฯ  พรอ้มเงนิรางวลั 
     รางวลัที ่1        เงนิรางวลั 5,000 บาท    
     รางวลัที ่2        เงนิรางวลั 3,000 บาท  
     รางวลัที ่3        เงนิรางวลั 2,000 บาท  
 
หมายเหตุ  สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิทีไ่ด ้โทร. 02-7181489 , 087-6957659  


