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ผ ูเสนอผลงานภาคโปสเตอร โปรดดําเนินการด ังน ี้  คือ 

๑. ผู นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร ท่ีผ านการพ ิจารณาจะตองเตรียมโปสเตอร  ขนาดกวาง ๖๐ cm x สูง
110 cm เวนขอบบน-ลาง ดานละ ๑ นิ้ว โดยใชกระดาษ Photo Print, PVC หรือ PP เทานั้น   

๒.  ผูนําเสนอผลงานติดตั้งโปสเตอรในวันอังคารท ี่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป ตามบอรดท่ีกําหนดให โดยใชเทปกาวเยื่อแบบบาง
เทานั้น 

๓. การนําเสนอเนื้อหาควรใชอักษรท่ีอานไดงาย ชัดเจน มีหัวขอครบถวน มีเนื้อหาท่ีเนนรูปแบบกราฟฟก
และคําอธิบายสั้นๆ ท่ีเขาใจงาย และควรใส E-mail ของผูเสนอผลงานเพ่ือใหผูสนใจสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได 

๔. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินโปสเตอรสวยงาม ในวันพุธท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ผ ูเสนอผลงานท ี่ได ร ับการค ัดเล ือกจะได ร ับทราบผลการพ ิจารณาในเวลาประมาณ ๑5.๐0 น.  
ของว ันด ังกลาว 

๕. ผูเสนอผลงานและผูประสงคเขารวมงานทุกทานจะตองลงทะเบียนเขารวมการประชุมทางวิชาการ 
ณ จุดลงทะเบียน หนาหองประชุมสุธรรมอารีกุล  ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป  โดยจําแนกดังนี้ 

• ผ ูเสนอผลงานท ี่ชําระค าลงทะเบ ียนและได รับใบเสร็จรับเงินแล ว กรุณานําใบเสร ็จรับเง ิน 
คาลงทะเบียนฉบับจริง มารับเอกสารและรายงานต ัว ณ จุดลงทะเบียน กอนการเสนอผลงาน ตามว ัน เวลา และ
สถานท ี่ท ี่ระบ ุไว ในหน ังส ือแจ งผลการพ ิจารณาท่ีแนบมาด วยนี้ นอกจากนี้ผู เสนอผลงานจะได ร ับหนังสือรับรอง
การเสนอผลงานตามเรื่องท่ีเสนอ หลังจากการเสนอผลงานแลว 

• ผ ูเสนอผลงานท ี่ชําระค าลงทะเบ ียนและยังไม ได รับใบเสร็จรับเงิน กรุณามารับ
ใบเสร ็จรับเง ิน พร อมน ําใบเสร ็จร ับเง ินมาแสดงต อเจ าหน าท ี่ร ับลงทะเบ ียนเพ่ือมาร ับเอกสารและรายงานต ัว 
ณ จุดลงทะเบียน ก อนการเสนอผลงานตามว ัน เวลา และสถานท ี่ท ี่ระบุไว ในหน ังส ือแจ งผลการพ ิจารณาท่ีแนบ
มาด วยนี้ นอกจากนี้ผู เสนอผลงานจะได ร ับหน ังส ือร ับรองการเสนอผลงานตามเร ื่องท ี่เสนอ หลังจากการ
เสนอผลงานแลว 

• สําหรับผูสนใจท่ัวไปหากประสงคจะลงทะเบียนแบบชําระเงิน สามารถชําระคาลงทะเบียน 
ได ท ี่หนางาน (ว ันท ี่ ๕-๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ จุดลงทะเบียน 

- ผูเขารวมประชุมทางวิชาการ อัตราคนละ ๑,0๐๐.-  บาท 
-  น ิสตินักศึกษา (ท ี่ม ิใช ผูเสนอผลงาน  อ ัตราคนละ 5๐๐.-  บาท 

• ส ําหรับบุคลากรในส ังกัดมหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ท ี่ได รับการสนับสนุนค าใช จ ายในการ 
เสนอผลงานหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการดังกลาวจากตนสังกัด  กรุณาทําใบสําคัญตั้งหนี้เดินสะพัดโอน
เงินเขาเง ินรายได ส วนกลาง มก. บางเขน (เลือกเจาหนี้ 29-B00010010  ฉบ ับจร ิงส งกองคล ัง พร อม
ส ําเนาใบส ําค ัญตั้งหนี้เด ินสะพ ัดและส งแจงรายช ื่อผ ูลงทะเบ ียนมาย ังงานคลัง สํานักงานเลขานุการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



 6. ขอเชิญผูเสนอผลงานเขารวมพิธีเปดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี ๕๘ ในวันพุธท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕6๓ เวลา ๐8.30–๑๒.0๐ น. ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และในชวงเวลา 13.3๐–15.30 น. ผูเสนอผลงานภาคโปสเตอร จะตองยืนประจําบอรดในชวงพิธีเปดภาค
โปสเตอร ณ หองโถงจัดนิทรรศการ และ ควรอยูประจําท่ีบอรดตลอดท้ัง ๓ วัน (ระหวางวันท่ี ๕-๗ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือตอบข อซักถามแกผูสนใจและคณะกรรมการ ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใครขอความ
รวมมือจากผูเสนอผลงานภาคโปสเตอร ตองมานําเสนอผลงานโดยยืนประจําบอรดดวยตนเองหรือผูมีชื่อรวมใน
ผลงานวิจัยในพิธีเปดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร และทานตองติดโปสเตอรจนจบงานประชุม
วิชาการ ครั้งท่ี 5๘  หากทานไมปฏิบัติตามนั้นจะถือวาไมมานําเสนอผลงาน ผลงานนั้นจะไมสมบูรณและขอ
สงวนสิทธิ์ในการมอบใบประกาศนียบัตรและผลงานของทานจะไมไดรับการตีพิมพลงใน Proceedings ใน
รูปแบบ e–Proceedings หรือ Journal หากมีขอขัดของประการใดใหแจงความจําเปนไปยังประธานสาขา 
 7. ผูเสนอผลงานสามารถเก็บโปสเตอรกลับไดในวันศุกรที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕6๓ ตั้งแตเวลา  
๑๔.๐๐–20.๐๐ น. คณะกรรมการจะนําโปสเตอรออกจากบอรดหลังเวลา ๒๐.00 น. โปสเตอรท่ีเหลืออยูจะถูก
นําไปเก็บไว ท ี่คณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนเวลา 1 เด ือนจนถึงว ันท ี่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

8. คณะกรรมการในการจัดงานประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี ๕๘ จะไมรับผิดชอบความเสียหายของ 
โปสเตอรของผูเสนอผลงานในทุกกรณี ท้ังระหวางการจัดแสดงผลงานและหลังจากจบงาน 

 

• การเผยแพร และการอ างอิงผลงานว ิชาการ หลังการจัดงาน 45 ว ัน ท านสามารถ Download 
Proceedings ในรูปแบบ e-Proceedings การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 5๘ ฉบับสมบูรณไดท่ี 
http://annualconference.ku.ac.th แ ล ะ ฐ า น ข อ มู ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  ม ก . 
http://kucon.lib.ku.ac.th 
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