
 

Pa
ge

1 

 

เกณฑการสงผลงานทางวิชาการเขาประกวดในรูปแบบ Poster Presentation 
การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566  สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) 

เรื่อง  MFM 2023: Now, New, Next 
วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2566   ณ โรงแรม เดอะ ซายน พัทยา จ.ชลบุรี 

 
 

ข้ันตอนการสงผลงานเขาประกวดโปสเตอร 
1. ผูสนใจสงผลงานการประกวดในรูปแบบของ Abstract มายังคณะกรรมการฝายวิจยั สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารก 

ในครรภ(ไทย)  ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2566 
2. คณะกรรมการฝายวิจัยจะพิจารณา Abstract ท่ีสงมา หากผานการพจิารณาแลว ประธานฝายวิจยัจะมจีดหมายตอบรับยินดี

ใหนำโปสเตอรเขารวมแสดงผลงานในวันประชุมวิชาการ 
3. ผลงานท่ีผานการพจิารณา ขอใหเจาของผลงานจัดทำโปสเตอรเพื่อนำเสนอในรูปแบบของ Poster presentation (ตาม

รายละเอียดข้ันตอนการจัดทำ Poster presentation) ในวันประชุมวิชาการฯ ตามรายละเอียดดานลาง 
 

ข้ันตอนการจัดทำโปสเตอร 
1.  องคประกอบของโปสเตอร                         

-  เนื้อหาของโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได                 
-  หัวเร่ืองประกอบดวยชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย สถาบันท่ีสงักัด และ e-mail address             
-  เนื้อหา ตามเกณฑการตัดสิน ขอ 6    
   สรุปและวิเคราะห (ควรใชตาราง รูปภาพหรือกราฟเปนสื่อ) รายการอางอิง  และกิตติกรรมประกาศ              
- ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงประมาณ 1.0 เซนติเมตร หรือขนาดท่ีสามารถอานไดในระยะหางจากบอรด 1 เมตร   
 

 2.  ลักษณะและขนาดของโปสเตอร                     
-  โปสเตอรตองมีขนาดกวาง 70 เซนติเมตร  สูง 100 เซนติเมตร   
-  โปสเตอรไมควรมีน้ำหนักมาก สามารถติดกับบอรดไดแข็งแรง แนนหนาและไมหลุดงาย            
-  ควรใช Font ตัวอักษรและสีท่ีอานงายและดูสวยงาม   
 

3. คำแนะนำและขอควรปฏิบัติ 
-  หัวหนาโครงการหรือผูวิจัยรวม ควรอยูประจำท่ีโปสเตอรเพื่ออธิบายผลงานหรือตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลงานวิจัย  
   ในชวงการนำเสนอ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2566   
-  หัวหนาโครงการหรือผูวิจัยรวมดูแลความเรียบรอยของโปสเตอรของตนเองตลอดการประชุม   
 

4.  การเสนอผลงานโปสเตอร   (สถานท่ีติดแสดงโปสเตอรหนาหองประชุมใหญ) 
- วันท่ีสงโปสเตอร 24 พฤษภาคม  เวลา 13.00-16.30 น.  

ถึง 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-8.45  น. 
(สงโปสเตอร ณ จุดรับลงทะเบียน) 

- วันแสดงโปสเตอร     25-26 พฤษภาคม 2566 

- ยืนประจำบอรดโปสเตอร      25 พฤษภาคม 2566   จะแจงใหทราบอีกคร้ัง เวลาชวงพักเบรคเชา 09.45-10.15 น. 
หรือบาย 14.45-15.15 น.  
หากทานไมมายืนนำเสนอโปสเตอรของทานจะไมไดรับการพิจารณาใหคะแนน 

- แจงผลการประกวด          25 พฤษภาคม 2566   ชวงเย็น 

- เก็บโปสเตอร  26 พฤษภาคม 2566   หลังเท่ียงเปนตนไป 
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5.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดโปสเตอร          
     ทีมคณะอนุกรรมการฝายวิจัยสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) การพิจารณาตัดสินของคณะอนุกรรมการ
ฝายวิจัยถือเปนท่ีสิ้นสุด  
 
6.  เกณฑการตัดสิน 

หัวขอการประเมิน 
1. ชื่อเร่ือง 
2. บทนำ 
 2.1 ความเปนมาของปญหา 
 2.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
3. การดำเนินการวิจยั 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีคัดเลือก 
 3.3 เคร่ืองมือใชการวิจัย 
 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติ / ขนาดตัวอยาง 
 3.5 ผลการวิจัย 
 3.6 บทวิจารณ 
 3.7 บทสรุป 
4. รูปแบบการนำเสนอ 
5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (ไมเคยมีผุใดศึกษามากอนหนานี้ / เปนการศึกษาคร้ังแรก) 
6.  ประโยชนในการนำไปใชของการวิจัย 

 
 
7.  ผลการตัดสินการประกวดโปสเตอร 
    ผูท่ีไดรับรางวัลจะไดรับประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ  พรอมเงินรางวัล 
     รางวัลท่ี 1   เงินรางวัล 5,000 บาท    
     รางวัลท่ี 2   เงินรางวัล 3,000 บาท  
     รางวัลท่ี 3   เงินรางวัล 2,000 บาท  
 
 

ขอใหผูสงผลงานเขาประกวดทุกทานเตรียม Slide PPT สำหรับ Present มาดวย 
ในกรณีท่ีทานไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 จะตองนำเสนอผลงานไมเกิน 6-8  นาที (ไมเกิน 10 slides) 

บนเวทีหองประชุมใหญ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 12.30-13.30 น. 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมท่ีได โทร. 02 718 1489 , มือถือ 087 695 7659  
             สง Abstract ไดท่ี Email : por.boon@hotmail.com , thai.mfm@gmail.com 
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เกณฑการประกวดผลงานนวัตกรรม 
การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566  สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) 

เรื่อง  MFM 2023: Now, New, Next 
วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2566   ณ โรงแรม เดอะ ซายน พัทยา จ.ชลบุรี 

 
 
 

ข้ันตอนการสงผลงานนวัตกรรม 
4. ผูสนใจสงผลงานนวัตกรรมเขาประกวด กรอกแบบฟอรมสง Abstract และรูปภาพประกอบของนวตักรรม มายัง

คณะกรรมการฝายวิจัย สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)  ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2566 
5. คณะกรรมการฝายวิจัยจะพิจารณา Abstract และรูปภาพประกอบของนวัตกรรมท่ีสงมา หากผานการพิจารณาแลว

ประธานฝายวิจัยจะมีจดหมายตอบรับยินดีใหนำผลงานนวัตกรรมเขารวมแสดงในวันประชุมวิชาการ 
 
 

คำแนะนำและขอควรปฏิบัติในวันประกวด 
1.  เจาของนวัตกรรม หรือทีมงานควรอยูประจำท่ีจุดเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่ออธิบายผลงานหรือตอบขอซักถาม 
     เกี่ยวกับผลงานในชวงเวลาท่ีกำหนด ในชวงการนำเสนอ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2566    
 
2. เจาของนวัตกรรมหรือทีมงานดูแลความเรียบรอยของนวัตกรรมของตนเองตลอดการประชุม   
 
3. วันเวลานำเสนอผลงานนวัตกรรม 

- วันท่ีสงผลงานนวัตกรรม 24 พฤษภาคม  เวลา 13.00-16.30 น.   
ถึง 25 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-8.45  น.  
(สงผลงาน ณ จุดรับลงทะเบียน) 

- วันแสดงผลงานนวัตกรรม  25-26 พฤษภาคม 2566 
- ยืนประจำท่ีจุดเสนอผลงานนวัตกรรม      25 พฤษภาคม 2566 จะแจงใหทราบอีกครั้ง  

เวลาชวงพักเบรคเชา 09.45-10.15 น. หรือบาย 14.45-15.15 น.  
หากทานไมมายืนนำเสนอผลงานนวัตกรรมของทานจะไมไดรับการ
พิจารณาใหคะแนน 

- แจงผลการประกวด          25 พฤษภาคม 2566   ชวงเย็น 

- เก็บผลงานนวัตกรรม 26 พฤษภาคม 2566   หลังเท่ียงเปนตนไป 
 
 

 
4.  คณะกรรมการตัดสินการประกวด ทีมคณะอนุกรรมการฝายวิจัยสมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย)  
การพิจารณาตัดสินของคณะอนุกรรมการฝายวิจัยถือเปนท่ีส้ินสุด  
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5 เกณฑการตัดสิน 

หัวขอการประเมิน 
1. ความใหมและระดับของการพัฒนา 
   1.1 มีความใหม 
   1.2 ไมเปนท่ีประจักษไดโดยงาย 
   1.3 มีระดับการพัฒนาตอยอดกาวหนา  
2. คุณภาพของผลงานนวัตกรรม  
   2.1 มีความถูกตองเช่ือถือได  
   2.2 มีความสมบูรณของผลงาน  
   2.3 ความประณีต ความละเอียดของผลงาน 
3. ศักยภาพเชิงพาณิชย ประโยชนทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม ขนาดของผลกระทบ 
   3.1 ผลกระทบของนวัตกรรม (impact)  
   3.2 การนำไปใชประโยชนระดับใด (utilize) 
4. การนำเสนอและจัดแสดง 
   4.1 การอภิปรายนำเสนอผลงาน  
   4.2 การจัดแสดงผลงานเปนท่ีนาสนใจ  

 
 
6.  ผลการตัดสินผลงานนวัตกรรม   ผูท่ีไดรับรางวัลจะไดรับประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ พรอมเงินรางวัล      

ดีเยี่ยม เงินรางวัล 20,000 บาท 
ดีเดน เงินรางวัล 10,000 บาท 
ดี เงินรางวัล   5,000 บาท 
ชมเชย เงินรางวัล  2,000 บาท 

   
                               

ขอใหผูสงผลงานเขาประกวดทุกทานเตรียม Slide PPT สำหรับ Present มาดวย 
ในกรณีท่ีทานไดรับรางวัลดีเยี่ยม และ ดีเดน จะตองนำเสนอผลงานไมเกิน 6-8 นาที (ไมเกิน 10 slides) 

บนเวทีหองประชุมใหญ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2566  เวลา 12.30-13.30 น. 
 
 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมท่ีได โทร. 02 718 1489 , มือถือ 087 695 7659  
             สง Abstract ไดท่ี Email : por.boon@hotmail.com , thai.mfm@gmail.com 
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 แบบฟอรมสง Abstract ประกวดผลงานนวัตกรรม 
การประชุมวิชาการประจำป คร้ังท่ี 13 พ.ศ. 2566  สมาคมเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ(ไทย) 

 
ชื่อนวัตกรรม...................................................................................................................................................................................... 
รายชื่อผูคิดคน (ขีดเสนใตผูนำเสนอผลงาน)...................................................................................................................................... 
หนวยงานตนสังกดั............................................................................................................................................................................ 
 
ขอมูลผูนำเสนอผลงาน จะตองเปนผูลงทะเบียนเขาประชุมวิชาการ 
ชื่อ................................................  สกุล............................................. วุฒิการศึกษา........................................................................ 
ท่ีอยู................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.....................................................................    
Email............................................................................................................... 
ผลงานนวัตกรรมนี้ เคยนำเสนอหรือไม     ไมเคย   เคย (ระบุรายละเอียดการนำเสนอ สถานท่ี วัน เดือน ป ท่ีเคย
นำเสนอ)........................................................................................................................................................................................... 
ผลงานนวัตกรรมไดรับทุนสนับสนุนหรือไม   ไมมีทุน     ไดรับทุนจาก................................................................................. 
 

Abstract  (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4) 
หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………… 
 

วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………… 
 

ข้ันตอนการผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………… 
 

การนำไปใช 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………… 
 

จุดเดน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………………… 
 

รูปภาพประกอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………………… 
 

 
 

การประกวดผลงานนวตักรรม ปี 2566   


