
ค ำชี้แจง เรื่อง โปสเตอร์โครงกำร SCI Fair Senior Project Presentation ปีกำรศึกษำ 2560     1 | P a g e  

 

ค ำชี้แจง เรื่อง โปสเตอร์ โครงกำร SCI Fair : Senior Project Presentation ปีกำรศึกษำ 2560 

 

รูปแบบโปสเตอร์  

- ขนำด ควำมกว้ำง 90 เซนติเมตร ควำมสงู 120 เซนติเมตร 

- แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนของช่ือผลงำน ขนำดควำมกว้ำง 90 เซนติเมตร ควำมสูง 20 เซนติเมตร (*ซึ่งก ำหนดให้ทุก

โปสเตอร์มีรูปแบบที่เหมือนกัน) ประกอบด้วย โลโก้ มศว โลโก้คณะวิทยำศำสตร ์ชื่อผลงำน ชื่อผูส้ร้ำงผลงำน

และอำจำรย์ทีป่รึกษำ ชื่อหลักสูตร/สำขำ ดังตัวอย่ำงด้ำนล่ำง

 

รูบแบบข้อควำม (ส่วนของชื่อผลงำน) 

- พิมพ์ “ชื่อผลงำน” ด้วยฟอนท์ TH SarabunPSK Bold ขนำดตัวอักษร 120 point (สีด ำ : ค่ำสี C=0 M=0 

Y=0 K=100)  โดยพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลำงของบรรทัด (center) มีควำมยำวของช่ือโครงงำนไม่เกิน 2 บรรทัด (ปรับ

บรรทัดตำมควำมเหมำะสม) ในกรณีที่ชื่อผลงำนมีควำมยำวมำกอำจลดขนำดของตัวอักษรตำมควำมเหมำะสม  

- พิมพ์ “ชื่อนิสิตเจำ้ของผลงำน” และตำมด้วย “ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ” ด้วยฟอนท ์TH SarabunPSK Bold 

ขนำดตัวอักษร 50 point (สดี ำ : ค่ำสี C=0 M=0 Y=0 K=100)  โดยพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลำงของบรรทัด (center) 

โดยพิมพ์ช่ือนิสิตคนแรก (โดยไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำนำม) เคำะหน่ึงวรรค ตำมด้วยนำมสกุล และใส่เครือ่งหมำย , 

และตำมด้วยช่ือนิสิตในกลุ่มจนครบ ใช้ค ำว่ำ “และ”ตำมด้วยช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร (ใส่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำรและคุณวุฒิของอำจำรย์ที่ปรึกษำด้วย) (ปรับบรรทัดตำมควำมเหมำะสม)  ดังตัวอย่ำง 

   วิทยำ ศรีนครนิทร,์ ศรี วิโรฒ, วิทย์ วิทยำศำสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน ์

  บริพัตร บุญศรีกุล, จิรำยุทธ ภู่เมือง, ณัฐวุฒิ พรมแสงใส และ อำจำรย์ ดร.สุรวุฒิ วิจำรณ์ 

หรือ ภำษำอังกฤษ  ดังนี้ 

   Wistaya Srinakharin, Sri Wirot, Wit Wittayasat and Asst.Prof.Dr. Siriluk 

Ruangrungrote 

  Boripat Boonsrikul, Jirayoot Poomuang, Natthawut Promsaengsai and Dr. Surawut 

Wicharn  
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- พิมพ์ “ชื่อหลักสูตร” และตำมด้วย “สำขำวิชำ” ด้วยฟอนท์ TH SarabunPSK Bold ขนำดตัวอักษร 50 

point (สดี ำ: ค่ำสี C=0 M=0 Y=0 K=100) โดยพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลำงของบรรทัด (center) เคำะหนึ่งวรรคแล้ว

ตำมด้วยช่ือสำขำ ดังตัวอย่ำง 

  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวชิำคณิตศำสตร ์

  หลักสูตรกำรศกึษำบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี

หรือ ภำษำอังกฤษ  ดังนี้ 

   Bachelor of Science Program in Mathematics 

  Bachelor of Education Program in Chemistry 

รูปแบบของ template  

- ไฟล์ Adobe Illustrator เวอร์ชั่น CS3 

- ไฟล ์Adobe Photoshop (.psd) 

- ไฟล์ .jpg 

กำรส่งไฟล์ใหร้้ำน 

- ตั้งชื่อไฟล์ ด้วยรหัสประจ ำกลุ่ม (ดูได้จำก ลิงค์ https://goo.gl/T8rem6 ) 

 

รูปแบบกำรตัง้ชื่อไฟล์ (ตั้งชือ่ไฟล์เหมือนชือ่กลุ่ม)  

 ตัวอย่ำง ดังนี้ 

  MATH01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์) 

  STAT01 (*ส ำหรับหลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถิติ) 

  COM01 (*ส ำหรับหลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

  HOME01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์) 

  CHEM01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี) 

  BIO01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ) 

  MICRO01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ) 

  PHY01 (*ส ำหรับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์) 

  GEM01 (*ส ำหรับหลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ) 

  MATHED01 (*ส ำหรับหลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์) 

  CHEMED01 (*ส ำหรับหลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี) 
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  BIOED01 (*ส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ) 

  PHYED01 (*ส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์) 

  GSCED01 (*ส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตรท์ั่วไป)  

- ส่งไฟล์ .pdf มำที่ นำยเกียรติศักดิ ์ภูตะมี (ผู้ประสำนงำนโปสเตอร)์  

- ก ำหนดส่งไฟล์โปสเตอร์  .pdf ภำยในวนัที่ 9 เมษำยน 2561 ก่อนเวลำ 18.00 น.  ทำงอีเมล์ หรือแชร์ผ่ำน 

google drive ที่ kiattisakp@g.swu.ac.th   

ข้อมูลติดต่อ  

- ผู้ประสำนงำน : นำยเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชำสัมพันธ์) โทร. 02-6495000 ต่อ 18408  

089-8963635 อเีมล์ kiattisakp@g.swu.ac.th 

 

หมำยเหตุ : 

1. ส่งไฟล์ ตำมเวลำที่ก ำหนด ภำยในวันที่ 9 เมษำยน 2561 ก่อนเวลำ 18.00 น. ทำงอีเมล์ 

kiattisakp@g.swu.ac.th หรือหำกไฟล์ขนำดใหญ่ (ไฟล์ไม่ควรมีขนำดเกิน 100 MB) ส่งโดยกำรแชร์ผ่ำน 

google drive มำทีk่iattisakp@g.swu.ac.th โดยใส่ชื่อ (subject) อีเมล์ หรือรำยละเอียด (add a note)  

(*กรณีส่งด้วยกำรแชร์ผ่ำน google drive) ด้วยช่ือกลุ่ม เท่ำนั้น (*กรุณำตรวจเช็คช่ือกลุ่มให้ถูกต้อง) 

2. ในกรณีที่ส่งโปสเตอร์ด้วยกำรแชร์ผ่ำน google drive มำแล้ว ไม่ต้องส่งอีเมล์หรือส่งลิงค์มำทำงอีเมล์ซ้ ำ 

3. โปสเตอร์ทีส่่ง ต้องผ่ำนกำรตรวจควำมถูกต้องจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และตรวจค ำผิดเรียบร้อยแล้ว โดยส่ง

เพียงครั้งเดียว ไม่ต้องส่งซ้ ำ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องส่งซ้ ำ ให้ระบุชื่อ (subject) อีเมล์ด้วยชื่อกลุ่มและระบวุ่ำ “ส่ง

ใหม่” 

4. เมื่อผู้ประสำนงำนได้รับเมล์แล้ว จะแจ้งกลับด้วยกำร reply กลับไป แต่นิสิตจะต้องรอเช็คอีเมล์เพื่อรอ 

feedback แจ้งกำรแก้ไขโปสเตอร์ภำยในวันที่ 10 - 11  เมษำยน 2561 และต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

(ตำมที่คณะกรรมกำรโปสเตอร์ตรวจ) กลับมำภำยในวันที่ 11 เมษำยน 2561 ก่อนเวลำ 18.00 น. โดยใส่ชื่อกลุ่ม

และระบุว่ำ “ส่งแก้ไข” 

5. ยกตัวอย่ำงกำรเขียน  ค ำย่อต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ได้ดังนี ้
 

อ.อนุศักดิ์ สวู  เขียนเป็น  Anusak Swu 
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อ.ดร.อนุศักด์ิ สวู  เขียนเป็น  

Dr. Anusak Swu 
 

ผศ.ดร.อนุศักดิ์ สวู  เขียนเป็น  

Asst.Prof.Dr. Anusak Swu 
 

รศ.ดร.อนุศักดิ์ สวู  เขียนเป็น  

Assoc.Prof.Dr. Anusak Swu 
 

ศ.ดร.อนุศักด์ิ สวู  เขียนเป็น  

Prof.Dr. Anusak Swu 
 

หมำยเหตุ นิสิตสังเกตกำรเว้นค ำในตัวอย่ำงด้วยนะครับ 

 

6. ในกรณีที่มีอำจำรย์ที่ปรึกษำมำกกว่ำ 1 คน ให้ใช้ค ำเชื่อม “และ” น ำหน้ำช่ือของอำจำรย์ที่ปรึกษำคนสุดท้ำย 

ตัวอย่ำงเช่น  
  

บริพัตร บุญศรีกุล, จิรำยุทธ ภู่เมือง, ณัฐวุฒิ พรมแสงใส, อำจำรย์ ดร.สุรวุฒิ วิจำรณ์ และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  

เรืองรุ่งโรจน์ 
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ตัวอย่ำง template โปสเตอร ์


