


 

 

 

รายละเอียดการนำเสนอบทความ และโปสเตอร์ผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปี 2566 

ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดจัด
ประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9- 
10 กุมภาพันธ์ 2566 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและเครือข่ายสถาบันการศึกษานั้น 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  จึงขอ
เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานและนำเสนอผลงานด้านการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาในรูปแบบบทความหรือโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา 
หลังการแพร่ระบาดโควิด-19” โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. รูปแบบของผลงาน   

1) หัวข้อหลัก คือ “บทบาทสำคัญในงานพัฒนานิสิตนักศึกษา หลังการแพร่ระบาดโควิด-19” โดยแบ่ง
ผลงานเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้  

1.1 การพัฒนาการบริการและรูปแบบกิจกรรมนิสิตยุค Next Normal 
    1.2 การพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิต 
    1.3  Best practices ผลงานองค์กรนิสิตนักศึกษาและชมรมกิจกรรม   

         2)  ประเภทของผลงาน  

               2.1 ภาคบทความ หรือ 
    2.2 ภาคโปสเตอร์   

3) ผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ต้องระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ได้มีการปฏิบัติจริง แล้วเกิด
ความเปลี่ยนแปลง หรือมีผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการนิสิตในวงกว้าง  

4) ผลงานนิสิตนักศึกษา อาจเป็นโครงงานรายวิชาเรียนหรือกิจกรรมนิสิตก็ได้  

5) ผลงานของนิสิตนักศึกษาจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบัน โดยผลงานดังกล่าว
สามารถทําเปน็กลุ่มใหญ่ได้ แต่สามารถส่งผู้แทนสมาชิกนำเสนอไมเ่กิน 3 คนตอ่ 1 ผลงาน  
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2. รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1) เปิดรับสมัครการส่งผลงานผ่านทางลิงก ์
https://forms.gle/BDXfSZotKSGbNhJp7 หรือ QR code  

 

1-25 มกราคม 2566 

 

3) แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

4) นําเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 9-10 กุมภาพันธ์ 2566  

 

 

3. การส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งประเภทของผลงานในภาคบทความ หรือภาคโปสเตอร์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยสอดคล้องกับหัวข้อ 3 หัวข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

       1) การพัฒนาการบริการและรูปแบบกิจกรรมนิสิตยุค Next Normal 
       2) การพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิต 
       3)  Best practices ผลงานองค์กรนิสิตนักศึกษาและชมรมกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดผลงานที่ต้องส่งในแต่ละ

ประเภท ดังนี้   

            3.1 ภาคบทความ   

        1) เอกสารสรุปผลงาน เป็นไฟล์บทความ จํานวนไม่เกิน 6 หนา้กระดาษ A4 เป็นภาษาไทย โดยให้
ใช้ ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยต์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง: ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง: ระบุ
ผู ้นำเสนอ โดยการขีดเส้นใต้ชื ่อ สังกัดของผู ้แต่ง บทคัดย่อ คำสำคัญไม่เกิน 5 คำ บทนำ เนื ้อหา สรุป 
บ ร ร ณ า น ุ ก ร ม / เ อ ก ส า ร อ ้ า ง อ ิ ง  โ ด ย  Download Template บ ท ค ว า ม  ไ ด ้ ที่ ล ิ ง ก์  
https://drive.google.com/drive/folders/14K3xu29ujjKl5KWfENQ8ftR_1vGuZxEq?usp=sharing หรือ 
QR code 

  
         2) ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ .pdf และ .doc ทั้ง 2 นามสกุล โดยตั้งชื่อไฟล์บทความด้วย ชื่อ

มหาวิทยาลัย_ชื่อเจ้าของผลงาน ตามด้วยคำว่า OralPresentation2023  

(เช่น KU_Somchai_OralPresentation2023) ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้ทีล่ิงก ์
https://forms.gle/BDXfSZotKSGbNhJp7 หรือ QR code 
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3.2 ภาคโปสเตอร์ 

      1) โปสเตอร์นำเสนอข้อสรุปผลงาน ขนาด A0 (แนวตั้ง) ตามรูปแบบของโปสเตอร์กำหนด 

สามารถ Download ได้ทีล่ิงก์ 
https://drive.google.com/drive/folders/14K3xu29ujjKl5KWfENQ8ftR_1vGuZxEq?usp=sharing  

หรือ QR code   

   2) ผลงานโปสเตอร์ที่ส่งจะต้องสื่อความหมายข้อความหรือภาพท่ีชัดเจน  

           3) เนื้อหาในผลงานโปสเตอร์ ประกอบด้วย ชื่อหัวข้อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน (หากมีผู้จัดทำ
ผลงานหลายคน ให้หัวหน้าโครงการเป็นชื่อลำดับที่ 1) สังกัดหน่วยงาน บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ เนื้อหา 
ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง  

4) ตั้งชื่อไฟล์โปสเตอร์ ด้วย ชื่อมหาวิทยาลัย_ชื่อเจ้าของผลงาน ตามด้วยคำว่า Poster2023 
(เช่น KU_ Somchai_Poster2023)  

5) ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบของไฟล์ .pdf ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 ไดท้ี่ลิงก ์
https://forms.gle/BDXfSZotKSGbNhJp7 หรือ QR code  

  
4. รายละเอียดการนำเสนอผลงาน  

     4.1 ภาคบทความ    

 1) ผู้นำเสนอสามารถนำเสนอผลงานได้ ในระยะเวลาที่กำหนดให้ (7 นาที) โดยเมื่อจบการนำเสนอ  
โดยเวลา 3 นาท ีสําหรับการถาม-ตอบ 
           2) จัดทําเอกสารประกอบการนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .ppt หรือ.pdf และนำเสนอเป็นภาษาไทย 

     4.2 ภาคโปสเตอร์  ใช้เอกสารโปสเตอร์ที่จัดส่งประกอบการนำเสนอในรูปแบบไฟล์ .pdf และนำเสนอเป็น
ภาษาไทย 
 

ทั้งนี้ ทุกผลงานที่นำเสนอจะได้รับประกาศนียบัตร และได้รับตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบของ E-book 
ผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

กองพัฒนานิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เบอร์ติดต่อ 02-118-0167, 02-118-0177  ในวันเวลาราชการ 


	1
	145

