การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37)
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอมูลทั่วไป
สถานทีจ่ ัดงาน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถ. พระราม 1 โทร: 02-100-1234
http://www.centarahotelsresorts.com/cgcw/cgcw_default.asp
การจัดเลี้ยง
• ผูลงทะเบียนรับประทานอาหารวางเชา เวลา 10.00-10.30 น. อาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. และ อาหารวางบาย เวลา 14.3015.00 น. ไดที่หอง Convention B1
• นักศึกษาและผูปฏิบัติงาน (มีปาย staff) รับคูปองอาหารจากผูประสานงานของฝายหรือ session และนําคูปองมารับอาหารวาง เชา เวลา
10.00-10.30 น. อาหารกลางวัน เวลา 11.00-14.00 น. และ อาหารวางบาย เวลา 14.30-15.00 น. รับประทานที่ staff area บริเวณโถง
ดานขางหอง Convention B1
• อาหารมุสลิม สําหรับผูล งทะเบียน เชิญที่โตะที่มีปายสัญลักษณ
การลงทะเบียน
1. ผูลงทะเบียนลวงหนา รับกระเปาและเอกสารไดที่โตะลงทะเบียน วทท 37 กรุณาตรวจความถูกตองของใบเสร็จรับเงินในปายชื่อของทาน
2. ผูที่ยังไมไดลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนชําระคาลงทะเบียน และรับใบเสร็จรับเงินไดที่บูธสมาคมวิทยาศาสตรฯ (ตรงขามโตะลงทะเบียน) ดังนี้
สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท นักเรียน นิสติ นักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจําตัว)
1,300 บาท
3. ผูลงทะเบียนที่นําเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร chair & co-chairperson, reviewer, กรรมการบริหารสมาคมฯ
กรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรฯ กรรมการดําเนินงานในสวนของสมาคมฯ วิทยากรรับเชิญ และแขกผูมีเกียรติของสมาคมฯ รับ
กระเปาและเอกสารไดที่โตะลงทะเบียนของสมาคมวิทยาศาสตรฯ (ตรงขามโตะลงทะเบียน)
กระเปาเอกสารและเอกสารประกอบการประชุม
โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ประกอบดวย
1. Abstract Book (+CD)
(ยังมีตอ)
2. Program Book
3. ปากกา
4. โปสเตอรรายละเอียดงาน วทท 37
5. แผนพับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. Passport ชมนิทรรศการ เพื่อประทับตรา และแลกรับรางวัล
7. เอกสารในซอง ดังนี้ ปายชื่อ และใบเสร็จรับเงิน (โปรดตรวจสอบความถูกตอง) เอกสารอนุมตั ิจัดการประชุม แบบประเมินการประชุม
บัตรเชิญพิธีเปด และบัตรเชิญงานเลี้ยงรับรอง
กําหนดการประชุม
โปรดดูรายละเอียดใน Program Book ทั้งนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงกําหนดการ โปรดดูปายประกาศหนาหองบรรยาย
ปายชื่อ
ผูลงทะเบียน คณะกรรมการ แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่และนักศึกษาชวยงานทุกทาน กรุณาแขวนปาย วทท 37 แสดงชื่อของทาน เพื่อการรักษา
ความปลอดภัย และโปรดแสดงบัตรเพื่อเขาหองรับประทานอาหารทุกครั้ง
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แบบประเมิน
กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมินซึ่งรวมอยูในเอกสารการประชุม และสงคืนที่โตะลงทะเบียน วทท 37
การติดตั้งและนําเสนอโปสเตอร
• จัดแสดงโปสเตอรในบริเวณโถง Pre-function หนาหองและในหอง Convention B1
• โปรดดูตําแหนงของบอรดและชื่อเรื่องไดใน Program Book
• ผูนําเสนอโปสเตอร เขาติดตั้งโปสเตอรไดในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-12.00 น. และเก็บโปสเตอรไดในวันที่ 12 ตุลาคม 2554
เวลา 14.00-17.00 น. โปรดนําอุปกรณการติดตั้งมาเอง โดยอนุญาตใหใชเฉพาะเทปกาว 2 หนาเทานั้น
• บอรดเลขคี่ กรุณาประจําที่บอรด เพื่อตอบขอซักถาม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 12.30–14.00 น.
บอรดเลขคู กรุณาประจําที่บอรด เพื่อตอบขอซักถาม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30–18.00 น.
• หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการนําเสนอโปสเตอร โปรดติดตอที่โตะประสานงานบริเวณโถง Pre-function หนาหอง Convention B1 หรือ
โทร. 08 1771 0728 (ศาสตราจารย ยินดี กิติยานันท)
การนําเสนอแบบบรรยาย
การนําเสนอแบบบรรยาย มีเวลารวมการตอบคําถามเรื่องละ 20 นาที โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007 และ
Acrobat Reader พรอมเครื่องฉายภาพ และจอ LCD ที่เตรียมไวในหองบรรยายทุกหอง ผูนําเสนอตองนําไฟลมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรประจํา
หอง กอนเริ่ม session การบรรยายอยางนอยครึ่งชั่วโมง และไมควรใชเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองในการนําเสนอ นอกจากจะไดรับอนุญาตจาก
ประธาน session ลวงหนา หากมีขอสงสัย หรือเกิดปญหาในการใชอุปกรณโสตทัศนศึกษา โปรดติดตอเจาหนาที่หรือนักศึกษาประจํา session หรือ
ติดตอเจาหนาที่สวนกลาง โทร. 08 1401 9684 (คุณสมสุข)
นักเรียนนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร
นักเรียนติดตั้งโครงงานไดตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. และเชิญนักเรียนและครู รวมในพิธีเปดและรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00 น. โดยพรอมกันในหอง Convention A1 ในเวลา 13.30 น.
โตะลงทะเบียน
โตะ information
เปดใหลงทะเบียน
เปดใหขอมูล
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-14.00 น.
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-14.00 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น.
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-19.00 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น.
วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 8.00-16.00 น.
การบันทึกภาพวีดิทัศน
หามบันทึกภาพวีดิทัศนโดยไมไดรบั อนุญาต
การปฐมพยาบาล
วทท 37 ไดจัดแพทยและพยาบาลประจําตลอดการประชุม ดานขางนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
อินเตอรเน็ต
มีบริการอินเตอรเน็ตโดยไมเสียคาใชจายทานละ 30 นาทีตอวัน ใชไดตลอดวัน โดยลงชื่อเพื่อรับ account ไดที่โตะ information ตรงขามโตะ
ลงทะเบียน ทั้งนี้มี account จํานวนจํากัด ผูลงทะเบียนสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่นํามาเอง (วทท 37 ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งไวให)
ผูสื่อขาว
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 กรุณาลงทะเบียนที่หองโลตัสสวีท 5 และรับอาหารวางที่หอง Press Room โลตัสสวีท6
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 กรุณาลงทะเบียนที่โตะ information
Lost & Found
เจาหนาที่จะเคลื่อนยายสัมภาระทีว่ างไวโดยไมมเี จาของออกจากบริเวณงานทันที หากมีของหายหรือพบของโปรดติดตอเจาหนาที่ที่โตะ
information ดานตรงขามโตะลงทะเบียน
ภาษา
การนําเสนอแบบบรรยายและโปสเตอรใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
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กระดานขาว
มีกระดานขาวประชาสัมพันธและฝากขาว บริเวณโตะ information
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ไมอนุญาตใหใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองประชุมทุกหอง กรุณาปดเครื่องหรือปดเสียงกอนเขาประชุม
หองละหมาด
เชิญชั้น G หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด
พิธีเปด
เรียนเชิญผูล งทะเบียน คณะกรรมการ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดการประชุม วทท 37 เวลา 15.00 น. ณ หอง Convention A1 โดยพรอมกันภายในหอง เวลา 13.30 น. การแตงกาย ชุดปกติขาว
ไวทุกข หรือชุดสากลสีเขม
ปาฐกถา ศาสตราจารย ดร. สตางค มงคลสุข
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 10.20-12.00 น. ลงทะเบียนเวลา 10.00 น. หนาหองโลตัสสวีท 5-6-7
งานเลี้ยงรับรอง
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 17.30 น. เรียนเชิญผูล งทะเบียน คณะกรรมการ และแขกผูมเี กียรติทุกทาน ในงานเลี้ยงรับรองตอนรับผูเขารวม
ประชุม และพิธีมอบธง วทท ใหกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เจาภาพจัดงาน วทท 38 ในป พ.ศ. 2555 โปรดตรวจดูบัตรเชิญใน
กระเปา และนํามาดวย
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง “พระบิดาแหง
เทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” และชมโครงการวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลรวมสนองพระราชดําริฯ ไดแก
โครงการหลวง โครงการแมฟาหลวง และโครงการสํารวจพันธุกรรมกลวยในประเทศไทย พรอมชมกลวยนาคราช กลวยชนิดใหมของโลก
นิทรรศการสินคาทางวิทยาศาสตร หนังสือ การศึกษา และนวัตกรรม
• เชิญเลือกชื้อสินคาทางวิทยาศาสตร หนังสือ นวัตกรรม ฯลฯ เยี่ยมชม และติดตอสอบถามขอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตร รวมทั้ง
ทุนการศึกษาจากสถาบันและหนวยงานดานวิทยาศาสตรชั้นนําของประเทศไทย
• ประทับตราใน passport (รับ passport พรอมกับเอกสารลงทะเบียนเทานั้น)
o ประทับตราที่บูธนิทรรศการภายในงานครบ 5 บูธ รับคูปองเพื่อรับหนอกลวยหอมทอง รวม 100 หนอตอวัน (หมดเขตรับ
คูปองเวลา 13.00 น. หรือจนกวาคูปองจะหมด และนําคูปองมารับหนอกลวยกอนกลับ ภายในเวลาทีร่ ะบุในคูปอง)
o ประทับตราที่บูธนิทรรศการภายในงานครบ 15 บูธ สงภายในงานเลี้ยงรับรองเพื่อจับสลากรับรางวัล iPAD 1 เครื่อง iPhone 1
เครื่อง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย (เฉพาะผูที่มีชื่อบน passport และอยูในงานเลีย้ งรับรองเทานั้น – หากมีชื่อปรากฏบน
passport มากกวา 1 ใบ ถือวาทุกใบเปนโมฆะทั้งหมด)
Exhibitor
เขาจัดบูธไดตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. และเก็บบูธวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. ภายในบูธมีโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว ติดตอ
สอบถามเพิ่มเติมที่บูธ Exhibitor บริเวณโถง Pre-function ดานขางหอง Convention B1 หรือ โทร. 08 6781 8444 (คุณชัชมน)
การเดินทาง
รถไฟฟาบีทีเอส สถานีสยาม ทางออก 5 ใช skywalk ไปราชประสงค เลี้ยวซาย
รถยนต เขาจากถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 หรือถนนราชดําริ โปรดประทับตราบัตรจอดรถที่ชั้น 22
รถประจําทาง สายรถทีผ่ านเซ็นทรัลเวิลด 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 76, 79, 204, 511, 33
การสูบบุหรี่
เฉพาะบริเวณสูบบุหรี่ ระเบียงนอกอาคาร ที่จัดไวเทานั้น
ผูประสานงานกลาง
รศ. ดร. ธารารัตน ศุภศิริ โทร. 08 1814 7367 และ ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล โทร. 08 5234 4422
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