
ขอแนะนําการสงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 60 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันที่ 21-23 กมุภาพันธ 2565 
ประชุมออนไลนผานระบบ Cisco Webex 

การลงทะเบียน 
1. สมัครลงทะเบียนผานระบบออนไลนท่ี https://annualconference.ku.ac.th แลวจึงลอ็กอิน

เขาสูระบบดวยรหัสผานท่ีไดรับ

2. ผูสงผลงานตองตรวจสอบความถูกตองของตัวสะกดและจัดทํารูปแบบเอกสารของผลงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด

3. ผูสงผลงานตองเลือกรูปแบบการนําเสนอเปนภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

4. ผูสงผลงานตองเลือกรูปแบบการตีพิมพ 1 รูปแบบ

- ไมตีพิมพเรื่องเต็ม

- ตีพิมพเรื่องเต็มใน e-proceedings

- ตีพิมพเรื่องเต็มในวารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) (SCOPUS, Q2)

- ตีพิมพเรื่องเต็มในวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) (SCOPUS, Q2)

- ตีพิมพเรื่องเต็มในวารสาร Journal of Fisheries and Environment (SCOPUS, Q4)

5. ผูนําเสนอผลงานตองกรอกขอมูลผูนําเสนอผลงาน ขอมูลการลงทะเบียนและการออกใบเสร็จรับเงิน

ในระบบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. ผูนําเสนอผลงานตอง Submit บทความผานระบบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี 60 เทานั้น โดยอัพโหลดไฟลบทความวิจัย (Full article) แบบ Microsoft Word และ PDF

พรอมหลักฐานการชําระเงิน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

7. ผลงานวิจัย การนําเสนอและขอคิดเห็นใดๆ ท่ีตีพิมพใน e-Proceedings / Journal เปนความรับผิดชอบของ

ผูนําเสนอ และการนําเสนอดังกลาวตองเปนไปตามหลักการทางวิชาการท่ีสุจริต เปนไปตามหลักคุณธรรม และ

จรรยาบรรณท่ีดีของนักวิจัย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

แสดงความคิดเห็นดังกลาวท่ีขัดกับหลักการขางตน

8. การพิจารณาผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิถือเปนสิ้นสุด

https://annualconference.ku.ac.th/


การชําระเงิน/การจัดสงใบเสร็จรับเงิน 

1. อัตราคาลงทะเบียนสําหรับผูเสนอผลงาน 1,500 บาทตอเรื่อง

2. เลือกชองทางการชําระเงิน

- ฝากเขาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อบัญชี ประชุมทางวิชาการ มก. เลขท่ีบัญชี 069-2-72067-5

- นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดรับการสนับสนุนคาลงทะเบียนจากคณะ (ตองมีประกาศของคณะ)

3. ผูชําระคาลงทะเบียนแลว ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนในทุกกรณี 

4. การจัดสงใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะกรณีฝากเขาบัญชี) ผูนําเสนอผลงานเลือกชองทางการจัดสงใบเสร็จรับเงิน

ไดสองชองทางคือ ทาง E-mal หรือไปรษณีย โดยตองกรอกขอมูลผานระบบการประชุมวิชาการ มก. เทานั้น



รูปแบบการจัดเตรียมบทความ 

1. ไมประสงคตีพิมพเรื่องเต็ม (Full article) / ประสงคตีพิมพเรื่องเต็ม (Full article)  ใน e-Proceedings

สําหรับผูนําเสนอบทความตามสาขาดังนี้

- สาขาพืช
- สาขาสัตว  
- สาขาสัตวแพทยศาสตร
- สาขาประมง
- สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
- สาขาวิทยาศาสตร  
- สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรณีนําเสนอบทความภาษาไทยใหจัดพิมพบทความตามรูปแบบไฟล e-Proceedings Sci Thai

กรณีนําเสนอบทความภาษาอังกฤษใหจัดพิมพบทความตามรูปแบบไฟล e-Proceedings Sci Eng

สําหรับผูนําเสนอบทความตามสาขาดังนี้ 

- สาขาศึกษาศาสตร

- สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

- สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

กรณีสงบทความภาษาไทยใหจัดพิมพบทความตามรูปแบบไฟล e-Proceedings Soc Sci Thai

กรณีสงบทความภาษาอังกฤษใหจัดพิมพบทความตามรูปแบบไฟล e-Proceedings Soc Sci Eng

2. ประสงคตีพิมพเรื่องเต็ม (Full article) ในวารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES)

ศึกษารูปแบบการจัดเตรียมบทความไดท่ี http://anres.kasetsart.org/

3. ประสงคตีพิมพเรื่องเต็ม (Full article) ในวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS)

ศึกษารูปแบบการจัดเตรียมบทความไดท่ี http://kjss.kasetsart.org/

4. ประสงคตีพิมพเรื่องเต็ม (Full article) ใน วารสาร Journal of Fisheries and Environment

ศึกษารูปแบบการจัดเตรียมบทความไดท่ี https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFE/index

ผูนําเสนอผลงานตองจัดเตรียมตนฉบับใหถูกตองตามรูปแบบ (Format) ท่ีกําหนดไวเทานั้น 

http://anres.kasetsart.org/
http://kjss.kasetsart.org/


เง่ือนไขการตีพิมพเรื่องเต็มในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES)  

วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) และ 

วารสาร Journal of Fisheries and Environment 

1. ผูนําเสนอผลงานตองเลือกขอสงบทความเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 60

ประเภทบทความเต็ม (Full article) ของวารสารนั้นๆ

2. ผูนําเสนอผลงานตองพิจารณาบทความใหตรงกับขอบเขตการตีพิมพของวารสารและจัดเตรียมตนฉบับ

ใหถูกตองตามรูปแบบ (Format) ท่ีทางวารสารกําหนดไว บนหนาเว็บไซตของวารสารนั้นๆ

3. คณะกรรมการแตละสาขาจะทําการคัดเลือกบทความเพ่ือสงใหทางกองบรรณาธิการวารสารพิจารณาตอไป

4. ทุกบทความท่ีขอรับการตีพิมพจะตองผานการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสาร และการประเมิน

โดยผูทรงคุณวุฒิตามสาขา การสรุปผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการของวารสารถือเปนท่ีสิ้นสุด

หากผลการพิจารณา คือ ปฏิเสธการตีพิมพ (Reject) บทความนั้นจะไมสามารถตีพิมพ ท้ังในรูปแบบของ

Journal และ e-Proceedings

5. ผูนําเสนอผลงานท่ีสงบทความ Full article เพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารผานทางงานประชุมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 60 จะไดรับการยกเวนคา Publication fee (วารสาร ANRES) และคาธรรมเนียม

Submission fee (วารสาร KJSS)

รายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอไดที ่

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

E-mail: KUannualconf@gmail.com

mailto:KUannualconf@gmail.com


คําแนะนําสําหรับผูนําเสนอภาคบรรยาย 

1. ผูนําเสนอตอง log in เขาหองประชุมเพ่ือรายงานตัวกอนกําหนดเวลาการประชุมของทานอยางนอย 1 ชั่วโมง

2. นาํเสนอภาคบรรยายโดยใชระบบ Cisco Webex โดยใชเวลาไมเกิน 15 นาที บรรยาย 12 นาที

ถาม-ตอบ 3 นาที 

3. จัดทําไฟลบรรยายดวย Power Point หรือ PDF

4. เปลี่ยน Virtual Background เปนของงานประชุมวิชาการฯ

5. ผูนําเสนอโปรดแตงกายชุดสุภาพ

6. เจาหนาท่ีจะจัดสง link เขางานทาง E-mail ท่ีไดสมัครไว

7. เม่ือผานการนําเสนอแลว ระบบจะสง link ไปยัง E-mail เพ่ือใหผูผานการนําเสนอผลงานกรอกขอมูลชื่อ นามสกุล

ท่ีถูกตอง จากนั้น Download ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน โดย Download ไดเพียงครั้งเดียว

8. ผูนําเสนอควรทดลองการใชระบบ Cisco Webex กอนการนําเสนอจริง ตามวัน-เวลาท่ีกําหนด

9. กรณีพบปญหาระหวางการนําเสนอ การแกปญหาใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดงาน

คําแนะนําสําหรับผูนําเสนอภาคโปสเตอร 

ผูนําเสนอตองจัดเตรียมขอมูล 2 อยาง ดังนี ้

1. จัดทําไฟลโปสเตอร

1. ใช template ของงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Download template ไดท่ี

หนาเว็บไซตงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร https://annualconference.ku.ac.th

ขนาดโปสเตอรกวาง 60 cm x สูง 110 cm

2. ใชอักษรท่ีอานงายชัดเจน มีหัวขอครบถวน มีเนื้อหาท่ีเนนรูปแบบกราฟฟกและคําอธิบายสั้นๆ

ท่ีเขาใจงาย และใส E-mail ของผูเสนอผลงานเพ่ือใหผูสนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได

3. จัดสงไฟลโปสเตอร pdf (ขนาดไมเกิน 3MB) เขาระบบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภายในเวลาท่ีกําหนด

2. จัดทําคลิปวิดีโอ

1. นําเสนอโปสเตอรผานคลิปวิดีโอ โดยใหเห็นขอมูลโปสเตอรและผูนําเสนอ (ตามไฟลตัวอยางบนเว็บไซต)

ความยาว 3-5 นาที

2. เริ่มการนําเสนอดวยการแนะนําตนเอง นําเสนอดวยความกระชับ ไดใจความ เนนประเด็นหลัก เชน

ความสําคัญของปญหา วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย และลงทายดวยการแจง E-mail

เพ่ือใหติดตอสอบถาม และการกลาวลา

3. จัดสงไฟลวิดีโอ mp4 (ขนาดไมเกิน 50MB) เขาระบบการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภายในเวลาท่ีกําหนด

https://annualconference.ku.ac.th/

