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ขอปฏิบัติ 

สําหรับนิสิตท่ีรับทุนปญพิเศษ ปการศึกษา 2561  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 (จัดทําโปสเตอร ขนาด A0)  

- ติดตั้งโปสเตอร ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

- นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562  

บริเวณชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.  

- เก็บโปสเตอรคืนได ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. 

(หากไมเก็บโปสเตอรคืนในเวลาท่ีกําหนด ทางคณะฯ จะไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ) 

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

- Save ไฟลเอกสารประกอบการบรรยายไดท่ีหองบรรยายของตนเอง กอนเวลา 09.00 น. 

- นําเสนอผลงาน 10 นาที ซักถาม 5 นาที 

การเช็คช่ือ ท้ังหมด 6 ครั้ง 

 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

- ครั้งท่ี 1 เช็คชื่อ การเขารวมพิธีเปด บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 45 ป 

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 8.00 – 08.45 น. 

- ครั้งท่ี 2 เช็คชื่อ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ จุดนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. 

- ครั้งท่ี 3 เช็คชื่อ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ จุดนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร 

เวลา 15.30 น. 

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

- ครั้งท่ี 4 เช็คชื่อ หนาหอง 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ป เวลา 8.30 – 9.00 น. 

เพ่ือเขารวมฟงการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย ณ หองบรรยายชั้น 3 อาคาร 45 ป 

- ครั้งท่ี 5 เช็คชื่อการเขารวมพิธีปด หอง 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ป เวลา 15.00 – 15.30 น. 

- ครั้งท่ี 6 นิสิตผูเขารวมโครงการทุกคนตองทําแบบประเมินผานระบบออนไลน 

(เช็คชื่อจากการกรอกรหัสนิสิตในการทําแบบประเมินโครงการออนไลน) 

 

หมายเหตุ:  หากมีขอสงสัยหรือตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม 

  สอบถามไดท่ี หนวยวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร 

  โทรภายใน 646121 หรือ 646182 หอง 301 ชั้น 3 อาคารสุขประชา วาจานนท 
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ขอกําหนดในการจัดทําโปสเตอรเพ่ือนําเสนอผลงาน 

1. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร 

1.1 ขนาดของโปสเตอร คือ ขนาด A0 แนวตั้ง (กวาง 80 ซม. x สูง 120 ซม.) 

1.2 ขนาดตัวอักษรชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ควรมีความสูงไมนอยกวา 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร หรือ 70 

Points (Font Size) 

1.3   ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไมนอยกวา 1 เซนติเมตร หรือ 28 Points (Font Size) 

1.4 เนื้อหาภายในโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาไมควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสําคัญ

กระชับ ชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย อาจมีภาพหรือตารางประกอบเพื่อสื่อความหมายแทนขอความ เปนตน 

1.5 รูปแบบและการตกแตงโปสเตอรสามารถออกแบบไดอิสระ แตจะตองมีตราสัญลักษณของคณะวิทยาศาสตร 

และงาน I-KUSTARS 2019 ปรากฏบนโปสเตอรอยางชดัเจน  

(สามารถดาวโหลดตราสัญลักษณทั้งสองไดจาก https://www.sci.ku.ac.th/i-kustars/logo) 

   

2. องคประกอบของโปสเตอร ประกอบดวย 

2.1 Title, author(s), organization: ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัยและคณะผูวิจัย สถาบนัทีส่ังกัด (ภาควชิา, คณะ)  

2.2 Abstract 

2.3 Introduction: กลาวถึงที่มา ความสําคัญ เหตุผลในการศึกษา หรือ แนวคิดทฤษฎีที่ตองการพิสูจน เปนตน 

2.4 Objective(s): ระบุถึงวัตถุประสงคของงานวจิัย 

2.5 Methodology (Materials and method): สรุปสั้น ๆ ถึงหลกัการ กรอบทฤษฎีที่ใช การวางแผน

สําหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเคร่ืองมือที่ใช เปนตน 

2.6 Result and Discussion: ระบถึุงผลการศึกษาทีส่ําคัญ ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธีการศึกษา 

การคนพบทีโ่ดดเดนทีสุ่ดของงานวิจัยที่สามารถตอบคําถามของงานวิจยัไดตรงและชดัเจนที่สดุ 

2.7 Conclusion: กลาวถึงสิ่งที่คนพบจากการวิจัย ความสาํเร็จของงานวิจยั การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดอะไร  

      ประโยชนทีไ่ด การนาํไปใชประโยชนหรือนําไปตอยอด เปนตน 

2.8 Reference: เลือกเฉพาะที่เก่ียวของโดยตรงเทานัน้ 

2.9 Acknowledgement   

3. การติดตั้งโปสเตอร 

3.1 ติดตั้งโปสเตอรบริเวณชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

เปนตนไป  

3.2 ติดตั้งโปสเตอรตามรหัสที่ทางผูจัดงานกําหนดให ซึ่งจะมีรหัสระบุไวที่บอรดติดตั้งโปสเตอร   

  

https://www.sci.ku.ac.th/i-kustars/logo


The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium 

                       
iii 

ตัวอยางโปสเตอร 

 
  



The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium 
 

                       
iv 

ตัวอยางโปสเตอร 
 

 


