โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
รายละเอียดการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘
“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”
๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือ่ ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ”
จะจัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน –
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อ
เรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสาหรับร่วมประชุมวิชาการ โดยเรื่องที่นามาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้
ร่วมสนองพระราชดาริในกิจ กรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผลงานที่ดาเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เท่านั้น
เช่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น
๒. เป็นงานในพื้นที่สารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดาริได้ร่วมสารวจแล้ว
เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
๓. เป็นผลงานที่ดาเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เท่านั้น
๔. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนาเสนอที่ใดมาก่อน
กาหนดการ
๑. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ที่ http://khajornsak.net/rspgconference2017 พร้อมส่งชื่อเรื่อง ไฟล์
บทคัดย่อและเรื่องเต็มงานประชุมวิชาการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือส่งแบบลงทะเบียน (เอกสาร
หมายเลข ๒) และไฟล์ผลงานมาทางอีเมล์ rspg2560@gmail.com ในกรณีที่ไม่สามารถส่งทางอีเมล์ได้ กรุณาส่ง
แผ่น CD ไฟล์บทคัดย่อและเรื่องเต็มมาที่สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๒. ตอบรับเรื่องที่ได้รับพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ส่งประวัติย่อผู้นาเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข ๓) ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส่งมาที่ นาย
ขจรศักดิ์ วรประที ป ส านั กงานโครงการอนุ รักษ์ พัน ธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรื ออี เมล์ มาที่
rspg2560@gmail.com
๔. การชาระค่าลงทะเบียนสาหรับการประชุมวิชาการ สามารถชาระได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยโอนเงินเข้า**บัญชี
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา ชื่อบัญชี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บัญชี ๑ เลขที่
บัญชี ๐๖๗-๒๐๒๐๕๗-๕ (067-202057-5) ซึ่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ราคา ๑,๕๐๐ บาท และค่าลงทะเบียนหลังกาหนด (๑ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ราคา ๒,๐๐๐ บาท
เมื่ อ ช าระเงิ น เรี ย บร้ อยแล้ ว กรุ ณ าส่ งหลั ก ฐานใบโอนเงิ น มายั ง โครงการอนุ รั ก ษ์พั น ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ เพื่อเป็นการยืนยันการชาระเงินที่ http://www.khajornsak.net/rspgconference2017 หรือทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ หรื อ ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐ หรื อ อี เ มล์ ภ าพสแกนใบโอนเงิ น มายั ง
rspg2560@gmail.com

๕. การเตรียมบทคัดย่อและเรื่องเต็มโดยใช้รูปแบบที่กาหนดให้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คาแนะนาการเตรียมตัวเสนอผลงานทางวิชาการ
๑. การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย ใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๑๕ นาที (บรรยาย ๑๒ นาที ซักถาม ๓ นาที)
๒. การนาเสนอผลงานภาคนิทัศน์ กาหนดโปสเตอร์แนวตั้ง ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตรและสูง ๑๒๐ เซนติเมตร
ส่ง ชื่ อ เรื่ อ งพร้ อ มบทคัด ย่ อ และเรื่อ งเต็ ม ภายใน ๓๑ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยส่ง ไฟล์ ข้อ มู ล ออนไลน์ ที่
http://www.khajornsak.net/rspgconference2017 ทางอีเมล์ที่ rspg2560@gmail.com หรือในรูปแผ่น CD มาที่ นาย
ขจรศักดิ์ วรประทีป สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
การนาเสนอผลงานแบบบรรยายกาหนดให้ใช้ไฟล์ Powerpoint presentation เท่านั้น และทาง อพ.สธ. ขอเก็บ
ไฟล์บรรยายของผู้เข้าร่วมเสนอผลงานทุกท่านเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ อพ.สธ.
การนาเสนอผลงานภาคนิทัศน์
ในการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จะมี การจัดช่วงเวลา ๑ ชั่วโมงส าหรับผู้เสนอผลงานภาคนิทัศ น์ (Poster
session) โดยผู้นาเสนอจะมาประจ าที่โปสเตอร์ของตนเองเพื่อนาเสนอผลงาน นอกจากนี้ผู้ร่วมเสนอผลงานและผู้เข้าชม
ผลงานจะเป็นผู้ลงคะแนนให้กับโปสเตอร์ที่มาแสดงในครั้งนี้ โดยรางวัลที่ผู้นาเสนอผลงานและผู้เข้าชมผลงานลงคะแนนนั้น คือ
รางวัล โปสเตอร์ยอดนิยม หรือ Popular Vote นอกจากนี้ค ณะกรรมการพิจ ารณาการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จ ะ
พิจารณาชื่นชมผลงานโปสเตอร์ที่นามาจัดแสดง และจะมอบรางวัลรวม ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
และโปสเตอร์ดีเด่น ๒ รางวัล โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการฯ
การเตรียมบทคัดย่อและเรื่องเต็ม
๑. การพิมพ์บทคัดย่อและเรื่องเต็มกรุณาใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยบันทึกผลงานให้อยู่ในรูปแบบของ
เอกสาร Word 97-2003 (.doc)
๒. จัดหน้ากระดาษเป็นกระดาษขนาด A4 จัดหน้าแบบ Portrait
๓. บทคัดย่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่มีรูปภาพ ตารางหรือการ
อ้างอิงรวมอยู่ในบทคัดย่อนั้น
๔. เรื่องเต็ม กรุณาแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
- ชื่อเรื่อง : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของชือ่ เรื่องภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ชื่อผู้ทางานวิจัย : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สถานที่ทางาน : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระสาคัญของเรื่อง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ วิธีการ และผล
- คานา : เขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตรวจเอกสาร (literature review) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วน

สาคัญเท่านั้น
- อุปกรณ์และวิธีการ : เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีอ้างชื่อหรือองค์กร เช่น การแยกเชื้อตาม
วิธีการของ Petrini (1986) เป็นต้น
- ผลการทดลองและวิจารณ์ : ผลการทดลองและวิจารณ์จะเขียนแยกหรือรวมกันก็ได้, รูปและตารางมีเนื้อหา
และคาอธิบาย ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่สาคัญและจาเป็น
- สรุป : ยกใจความสาคัญ หรือเขียนไว้ในผลการทดลองและวิจารณ์
- คานิยม : มีหรือไม่มีก็ได้
- เอกสารอ้างอิง ให้ใช้การเรียงลาดับตามตัวอักษร โดยเริ่มที่เอกสารภาษาไทยก่อน จึงตามด้วยเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
๕. ตัวอักษรที่กาหนดสาหรับบทคัดย่อและเรื่องเต็มคือ TH SarabunPSK
๖. ส าหรั บ งานวิ จั ย ที่ จ ะน าเสนอในครั้ ง นี้ ในส่ ว นเนื้ อ ความกรุ ณ าเติ ม ข้ อ ความ “งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานสนอง
พระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ”

หมายเหตุ:







ส าหรับการเขีย นหรือสะกดชื่อสถานที่ เ ป็นภาษาอังกฤษ เช่นอ าเภอ หรือจังหวัด ขอให้ยึ ดตามหลักเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน
ในกรณีที่มีผลการทดลองที่สาคัญมากหลายหัวข้อควรเลือกเฉพาะที่สาคัญหรือแยกเรื่องส่ง
กรุณาเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามรูปแบบและส่งตามเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่ต้ นฉบับไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบที่กาหนดไว้ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการขออนุญาตในการแก้ไขตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่จาเป็นจะ
ไม่มีการตีพิมพ์เรื่องเต็มที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามแบบที่กาหนดไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ส่งต้นฉบับเกินกว่าเวลาที่กาหนดไว้ อาจไม่มีการจัดพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถดาวน์ โ หลดต้ น แบบการเขี ยนบทคั ด ย่ อ และเรื่ อ งเต็ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องการประชุ ม วิ ช าการ
http://www.khajornsak.net/rspgconference2017

