
 เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ)        
ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  บทน า วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เอกสารอ้างอิง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

  ขนาดโปสเตอร์ 60 x 90 เซนติเมตร มีรูปแบบ มีส่วนหัวกับส่วนท้าย และมีการ
ใช้ตรามหาวิทยาลัยกับตราสมาคมที่ให้ก าหนดจัดท าเหมือนในตัวอย่างทุก
ประการ   ยกเว้นเฉพาะสีพื้นของโปสเตอร์ที่ซึ่งอนุญาตให้ผู้น าเสนอมีอิสระ
ออกแบบได้ตามความเหมาะสม 

 

 

องค์ประกอบของโปสเตอร์  ประกอบด้วย 

(1)  ชื่อเรื่อง ชื่อคณะผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด 

(2)  บทคัดย่อ : เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ 
และผลการวิจัย     

(3) บทน า  (โดยสังเขป) : กล่าวถึง ที่มา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลใน
การศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป็นต้น 

(4) วิธีด าเนินการวิจัย : สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีที่ใช้ การวางแผน
ส าหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 

(5) ผลการวิจัย :  ระบุถึงการศึกษาที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธี
การศึกษา ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบค าถาม
ของงานวิจัยได้ตรงที่สุด 

(6) สรุปผลการวิจัย (โดยสังเขป) : กล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ความส าเร็จ
ของงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้  การน าไปใช้
ประโยชน์หรือน าไปต่อยอด เป็นต้น 

(7)  เอกสารอ้างอิง : เลือกเฉพาะที่เก่ียวข้องโดยตรงเท่านั้น  
 

(1) ให้ท่านออกแบบโปสเตอร์ขนาดของโปสเตอร์ที่ก าหนด คือ กว้าง 60 เซนติเมตร 
สูง 90 เซนติเมตร (แนวตั้ง) 

(2) ขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 
เซนติเมตร หรือ 70 Points(Font Size) 

(3) ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ควรมีความสูงไม่
น้อยกว่า 1 เซนติเมตรหรือ 28 Points(Font Size) 

(4) เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความส าคัญ ควร
กระชับ ชัดเจน ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพ
เพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น 

 

 
การติดตั้งโปสเตอร์ 

(1)  ผู้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  ควรน าเสนอโปสเตอร์มาติดภายใน 

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ก่อนเวลา 16.30 น.  

(2)  โปสเตอร์ที่น าเสนอจะติดต้ังไว้ตลอดทั้งวัน ในวันที่ 20 พ.ค. 2557 และให้ผู้น าเสนอ
ผลงานจัดเก็บโปสเตอร์ได้ ในวันที่ 23 พ.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  

(3) การติดต้ังและจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของผูน้ าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ตามที่
ก าหนด  

• และน าโปสเตอร์ติดบอร์ด ใต้อาคารเรียนรวม วันที่ 20 หรือ 21 พฤษภาคม  2557 
ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นต้นไป  (มีการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น) 

•  มีข้อสงสัยติดต่อ ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล    โทร 053-921444 ต่อ 2641 

 

 

          กรุณาตรวจบทความสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบคอบโดยใช้เวลาอย่างพอเพยีง ก่อนส่ง
ให้กรรมการพิจารณา  จะเป็นผลดีและท าให้บทความสิ่งประดิษฐ์ของท่านมีคุณภาพสงู  
อีกทั้งมีโอกาสผา่นการพิจารณาได้ง่ายขึ้น 
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