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ความเปนมา 
 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ไดมอบหมายใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการจัด RGJ Seminar Series 
เพื่อใหนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและอาจารยที่ปรึกษา ไดเสนอความกาวหนาของ
ผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสรางเครือขายนักวิจัยเพื่อ
ประสานงานวิจัยตอไปในอนาคต  อีกทั้งไดมีโอกาสรับฟงผูมีความรูและความเชี่ยวชาญมาบรรยาย แนะนํา 
และคาดการณอนาคต (foresights) ทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอาหาร  

 

การจัดทํา RGJ Seminar Series ของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไดดําเนินการ
และประสบความสําเร็จมาแลวในหลายสาขาวิชา และเนื่องจากโครงการฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของคลัส
เตอรอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ
วิศวกรรมอาหาร การตรวจวิเคราะหทางเคมีและจุลินทรีย และการจัดการเทคโนโลยีตลอดหวงโซ
การผลิตอาหารเพื่อประกันความปลอดภัยของผูบริโภค จึงเห็นสมควรใหมีการจัด RGJ Seminar 
Series ข้ึน โดยมีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงาน 
 

วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา 
 

1. เพื่อใหนิสิต/นักศึกษาไดมีโอกาสและประสบการณในการเสนอความกาวหนาของโครงการวิจัย 
2. เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และให

ขอเสนอแนะแกนิสิต/นักศึกษา 
3. เพื่อใหผูเขารวมเสนอผลงานและผูเขารวมสัมมนามีเวทีในการสรางเครือขายการวิจัย 

 

 1



หนวยงานรับผิดชอบ 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ  โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก 
 
รายละเอียดการสัมมนา 
 วันพุธที่ 26 กันยายน 2550  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองสัมมนา 2204 อาคารคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 
 
รูปแบบของการสัมมนา 
 การสัมมนามีทั้งโปสเตอรและบรรยาย โดยเตรียมบทคัดยอและโปสเตอร เปนภาษาอังกฤษ สําหรับ
การเสนอผลงานภาคบรรยาย ใหบรรยายเปนภาษาอังกฤษ โดยใชเวลาประมาณ 20 นาที รวมซักถาม 
 
การเตรียมบทคัดยอและโปสเตอร 

1. สงใบสมัครเขารวมสัมมนา ระบุหัวขอผลงาน พรอมบทคัดยอ ดังรายละเอียดในใบสมัคร โดย
จัดทําในโปรแกรม Microsoft Word และสงใหคณะผูจัดทาง e-mail 

2. ผูประสงคจะเสนอผลงานแบบโปสเตอร ขอใหจัดทําโปสเตอรขนาด 80 x 120 ซม. เพื่อนํามา
ติดบอรดที่เตรียมไวในตอนเชาของวันสัมมนา โดยผูนําเสนอตองนําอุปกรณที่จําเปนมาเอง 

วิธีการพมิพบทคัดยอ – เปนภาษาอังกฤษ ไมเกิน 1 หนา A4 
1.  ต้ังคาหนากระดาษ A4 ดังนี้  

Top 1”   Bottom 1”  Left 1”   Right 1” 
2. ชื่อเรื่อง ใชอักษร Times New Roman ขนาด 15 ตัวเขม จัดกลาง 
3. ชื่อผูวิจัย ใชอักษร Times New Roman ขนาด 10 ตัวเขม จัดซาย ชื่อผูนําเสนอใหขีดเสนใต 
4. ชื่อสถานทีท่ํางาน ใชอักษร Times New Roman ขนาด 9 ตัวเขม จัดซาย 
5. หัวขอ ใชอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวเขม จัดซาย  ประกอบดวย  

Introduction and objective 
 Methods 
 Result 
 Conclusion 

Key words: 
Selected reference: 

6. เนื้อเรื่อง ใชอักษร Times New Roman ขนาด 11 ตัวปกติ จัดเต็มหนา  
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ใบสมัครเขารวมประชุม  RGJ Seminar Series 
เร่ือง “Advanced Researches in Food Value Chain” 

วันพุธท่ี 26 กันยายน 2550 
หอง 2204 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เวลา 08:30 – 17:00 น. 
 

1. ชื่อ       นามสกุล       
 นิสิต/นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก อาจารยผูไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
 นิสิต/นักศึกษาทั่วไป อาจารยผูมิไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

 ปริญญาโท                   ปริญญาเอก โปรดระบุตําแหนงวิชาการ................................................... 
 
 สังกัด               
               
   
  
 โทรศัพท        โทรสาร       E-mail:      
    
2. การเสนอผลงาน  
   ตองการเสนอผลงานแบบ   Oral (เสนอเปนภาษาอังกฤษ)    Poster (เสนอเปนภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเรื่องที่จะนําเสนอพรอมชื่อผูวิจัย และระบุที่อยูของทุกคน (เปนภาษาอังกฤษ) กรุณาขีดเสนใตชื่อผูเสนอผลงาน 
                  
                  
 
Key words (5 คํา)                   
  
   เขารวมประชุมโดยไมเสนอผลงาน  
 
  ผูสนใจเสนอผลงาน สงใบตอบรับมาทาง E-mail ท่ี paree_h@yahoo.com หรือ Fax. 02-942-8439 
ถึง รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ภายในวันท่ี  10 กันยายน 2550 พรอมบทคัดยอตามแบบฟอรม ผูสนใจเขา
รวมสัมมนาโดยไมรวมเสนอผลงาน สงใบตอบรับภายในวันท่ี 17 กันยายน 2550 
  สําหรับผูเสนอผลงานที่เปนนิสิต/นักศึกษาในโครงการคปก. และนิสิต/นักศึกษาไมไดรับทุน คปก.
และเสนอผลงานแบบปากเปลา ท่ีเดินทางมาจากสวนภูมิภาค และตองการเงินสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทาง/คาท่ีพัก เครือขาย คปก. สามารถสนับสนุนคาใชจายไดตามเกณฑ  ขอใหทําจดหมายแจงและประมาณการ
คาใชจายพรอมคํายืนยันจากอาจารยที่ปรึกษามาที่ รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส  
หมายเหตุ คณะผูจัดจะแจงยืนยันวาไดรับเอกสารจากทานทาง e-mail หากทานไมไดรับการติดตอกลับ กรุณาแจง คุณ
ดวงสมร โตเปยว หมายเลขโทรศัพท 02-562-5000 ตอ 5108 
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