
 
การน าเสนอผลงานส าหรบัผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 

“อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  

ณ หอดนตรีและศลิปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

  

ผู้น ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ โปรดด ำเนินกำรดังนี้  

1. ก ำหนดให้โปสเตอร์มีขนำดกว้ำง 90 ซม. X ยำว 190 ซม. จ ำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง  

ขนำดอักษรควรมีขนำดเหมำะสมอ่ำนได้ในระยะห่ำง 1 เมตร (เช่น ชื่อเรื่องขนำด 60 pt เนื้อหำ 36-48 pt)         

โดยโปสเตอร์ควรมีองค์ประกอบดังนี้  

1.1. ชื่อเรื่องภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

1.2 ชื่อเจ้ำของผลงำน (ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย) และหน่วยงำนที่สังกัด  

1.3. บทน ำ/ควำมส ำคัญของปัญหำ และวัตถุประสงค์  

1.4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย  

1.5. ผลกำรวิจยัและอภิปรำยผลกำรวิจัย  

1.6. ข้อเสนอแนะ หรือกำรน ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1.7. เอกสำรอ้ำงอิง  

2. ให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้น ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ที่เว็บไซต์ 

http://www.cufst.org/2018 เมนู ลงทะเบียน-->ผู้น าเสนอวิจัย โดยให้ผู้ลงทะเบียนด ำเนินกำรกรอก

ข้อมูลเข้ำสู่ระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ประกอบด้วย ดังน้ี 

 ประเภทผู้น ำเสนอผลงำน ได้แก ่ ผู้น าเสนอแบบโปสเตอร ์
 ค ำน ำหน้ำ เช่น นำย/นำงสำว/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เป็นต้น 
 ชื่อ-นำมสกุล 
 สถำบันที่สังกัด เช่น มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

http://www.cufst.org/2018


 หัวข้อบทควำมวิจัย 
 สำขำวิจัย 
 ที่อยู ่
 อีเมล ์
 โทรศัพท์ที่ท ำงำน 
 มือถือ 
 ประเภทอำหำร ได้แก่ อำหำรปกต ิและอำหำรอิสลำม  
 งำนเลี้ยงรับรอง เพื่อแจ้งควำมประสงค์ร่วมงำนเลี้ยงรับรอง 

เมื่อระบบแจ้งบันทึกข้อมูลเรยีบร้อย ผู้เข้ำรว่มงำน โปรดจดจ ำ  

รหัสอ้างอิง : CUFST-B000XX เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและเป็นเลขที่อ้ำงอิงในกำรช ำระเงิน 

โดยสำมำรถตรวจสอบล ำดับของตนเองได้ที่เมนู ตรวจสอบผลการลงทะเบียน --> ผู้น าเสนอวิจัย 

 

 

3. ให้ท ำกำรช ำระค่ำลงทะเบียนตำมอัตรำที่ก ำหนด  

ค่าลงทะเบียนส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

 คณำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไป คนละ 3,000 บำท 

 นิสิต นักศึกษำ                           คนละ 2,000 บำท 
*อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหาร

กลางวัน ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง 
ให้ผู้เข้าร่วมงานโอนเข้าบัญชี ตามประเภทให้ถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้ 

ก าหนดการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) และน าเสนอผลงาน (Poster) 
ลงทะเบียน  15 สิงหำคม 2561 – 31 ตุลำคม 2561 
ช าระค่าลงทะเบียน 15 สิงหำคม 2561 – 10 พฤศจิกำยน 2561 
ส่งบทความวจิัย 15 สิงหำคม 2561 – 31 ตุลำคม 2561 
แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน 10 พฤศจิกำยน 2561 



 
เลขที่บัญชี 982 – 4 -14110 – 3 

Com Code : 80888   Ref.1 : 02761 
ศูนย์บริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก) 
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร  

 

 

4. เมื่อช ำระค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยให้ ท่ำนต้องด ำเนินกำรส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน ดังนี ้

      4.1) สำมำรถส่งหลักฐำนกำรโอนเข้ำมำในระบบ ที่ www.cufst.org/2018  

เมน ู การแจ้งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน-การแจ้งหลักฐาน โดยต้องท ำกำรแจ้งหลักฐำนให้ครบ

ทุกเลขที่อ้ำงอิงกำรสมัคร ในระบบนี้ให้เรียบร้อยภำยหลัง 7 วัน ท ำกำร เมื่อได้รับเลขทีอ่้ำงอิงเรียบร้อย 

มิฉะนั้น ทำงผูจ้ัดงำนขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกกำรลงทะเบียนของท่ำนโดยอัตโนมัติ 

      4.2) เมื่อส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินเรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่ ปอมท. จะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ

หลักฐำน และจะแจ้งสถำนะกำรช ำระเงินภำยใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับกำรแจ้งในระบบ เท่ำนั้น โดย

สำมำรถตรวจสอบล ำดับของตนเองได้ที่เมนู แจ้งหลักฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียน --> ตรวจสอบผล

การการส่งหลักฐานทางการเงิน สถำนะที่ชอ่งขวำมือสุดต่อจำกเลขที่อ้ำงอิง ชื่อ-สกุล ของท่ำน 

     4.3) ท่ำนสำมำรถรับใบเสร็จกำรช ำระค่ำลงทะเบียนที่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒออกให้ ไดท้ี่โต๊ะ

ลงทะเบียน วันที่ 21-22 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.30-15.00 น. โดยใบเสร็จเรียงล ำดบัตัวอักษร ก-ฮ 

ของช่ือของผู้ลงทะเบียน 

5. เมื่อแจ้งหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียนเรียบร้อย ให้น ำบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ตำม

รูปแบบที่ก ำหนด www.cufst.org/2018 ที่เมน ูน าเสนอผลงานวิจัย-ระบบจัดการบทความวจิัย 

หรือ https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018  

ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถศึกษำค ำแนะน ำในกำรส่งบทควำมวิจัยได้ที่  

เมนู  น าเสนอผลงานวิจัย-การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

http://www.cufst.org/2018
https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018


 

 

6. สถำนที่/วันน ำเสนอ คือ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ชั้น 3 ณ หอดนตรแีละ

ศิลปะการแสดงอโศกมนตร ีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ผู้เสนอผลงำนแบบโปสเตอร์จะต้องยืนประจ ำบอร์ด

ของตนเอง เพื่อตอบข้อซักถำมแก่ผู้สนใจในงำน   

ทั้งนีผู้้เสนอผลงำนสำมำรถเก็บโปสเตอร์กลับไดภ้ำยหลังเลิกงำน และคณะท ำงำนจะไม่รับผิดชอบควำม

เสียหำยของโปสเตอร์ผู้เสนอผลงำนในทุกกรณี ทั้งระหว่ำงกำรจัดแสดงผลงำนและหลังจำกงำน 

7. ประกำศผลจำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ (Peer Review) ที่ www.cufst.org/2018   

          ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

 

 

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

 
 

http://www.cufst.org/2018%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ภายในวันที่%2010%20พฤศจิกายน%202561
http://www.cufst.org/2018%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ภายในวันที่%2010%20พฤศจิกายน%202561

