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ข้อปฏิบัตสิ ำหรบักำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral) 
 

ค ำชี้แจงในกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (ONLINE) 

1. ตรวจสอบรายชื่อ รหัสการน าเสนอ ห้องน าเสนอ หากไม่พบชื่อผลงานของท่าน โปรดแจ้งผู้ประสานงาน เบอร์

โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3910 หรือ Email: conference13@webmail.npru.ac.th   

2. ศึกษาข้อมลูและวิธีการประชุมทางวิดีโอผ่านโปรแกรม ZOOM จากคู่มือในเว็บประชุมวิชาการฯ  

3. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องมีโปรแกรม ZOOM บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ และมีเว็บแคม

(กล้อง) ในตัว 

4. บทความน าเสนอให้จัดท าเป็น Power Point (แชร์ไฟล์การน าเสนอด้วยตนเอง) 

5. เมื่อ Login เขา้ห้องน าเสนอบทความแล้ว ให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานดังนี้ รหัสบทความและตามด้วยชื่อตนเอง  

(เช่น SCI 1 สมชาย ใจดี ) โดยให้ผูน าเสนอปิดไมค์โครโฟนและเปิดกล้องไว้ตลอดการน าเสนอผลงาน 

6. ผู้น าเสนอบทความแต่งกายสุภาพ  

7. แจ้ง Link/QR กลุ่มไลน์สาขาทางอีเมล์ ขอให้ผู้น าเสนอบทความเข้ากลุ่มไลน์สาขาที่จะน าเสนอบทความ   

และจะแจ้งลิ้งค์ประชุมออนไลน์  Zoom Meeting ID ของแต่ละห้องการน าเสนอบทความในกลุ่มไลน์         

8. ผู้น าเสนอใช้เวลาการน าเสนอ 10 นาท ี เวลาซักถาม 5 นาท ี รวมใช้เวลาท ั้งหมดบทความละ 15 นาท ี 

 เม ื่อหมดเวลา 10 นาท ี  ผู้ด าเนินรายการจะกดกริ่ง 2 ครั้ง ขอให้ผู้น าเสนอหยุดการน าเสนอ และเตรียมตัวตอบ

ค  าถาม 

9. กรณีผู้น าเสนอมีปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องช่วงถึงเวลาการน าเสนอให้น าเสนอผลงานเป็นล าดับคน

สุดท้ายในห้อง Session นั้นๆ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเวลาและล าดับการน าเสนองานของท่านอ่ืน 

10. กรณีท่ีผู้น าเสนอผลงานไม่สามารถน าเสนอผลงาน ภายในวันเวลาที่ก าหนดนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์และผลงานจะ
ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่มเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ 

เวลำกำรน  ำเสนอแบบภำคบรรยำยในสำขำตำ่งๆ  

การน าเสนอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลา 13.30 – 18.00 น. 

การน าเสนอวันท ี่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. 

  หากผู้น าเสนอไม่สามารถน าเสนอผลงานได้ตาม ก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงล าดับการน าเสนอของ

ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสาขา (Session Chair) น ั้นๆ เพ่ือความรวดเร็วและเป็นไปตามก าหนดเวลาการ

น าเสนอท ี่ไดแ้จงไว 
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ข้อปฏิบัตสิ าหรบัการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์(Poster) 
 

ค าชี้แจงในการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (ONLINE) 

1. ตรวจสอบรายชื่อ รหัสการน าเสนอ ห้องน าเสนอ หากไม่พบชื่อผลงานของท่าน โปรดแจ้งผู้ประสานงาน เบอร์

โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3910 หรือ Email: conference13@webmail.npru.ac.th   

2. ศึกษาข้อมลูและวิธีการประชุมทางวิดีโอผ่านโปรแกรม ZOOM จากคู่มือในเว็บประชุมวิชาการฯ  

3. ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องมีโปรแกรม ZOOM บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ และมีเว็บแคม

(กล้อง) ในตัว 

4. บทความน าเสนอให้จัดท าเป็น Power Point หรือ ไฟล์โปสเตอร์ (แชร์ไฟล์การน าเสนอด้วยตนเอง) 

5. เมื่อ Login เขา้ห้องน าเสนอบทความแล้ว ให้ตั้งชื่อผู้ใช้งานดังนี้ รหัสบทความและตามด้วยชื่อตนเอง  

(เช่น SCI 1 สมชาย ใจดี ) โดยให้ผูน าเสนอปิดไมค์โครโฟนและเปิดกล้องไว้ตลอดการน าเสนอผลงาน 

6. ผู้น าเสนอบทความแต่งกายสุภาพ  

7. แจ้ง Link/QR กลุ่มไลน์สาขาทางอีเมล์ ขอให้ผู้น าเสนอบทความเข้ากลุ่มไลน์สาขาที่จะน าเสนอบทความ   

และจะแจ้งลิ้งค์ประชุมออนไลน์  Zoom Meeting ID ของแต่ละห้องการน าเสนอบทความในกลุ่มไลน์         

8. ผู้น าเสนอใช้เวลาการน าเสนอ 10 นาท ี เวลาซักถาม 5 นาท ี รวมใช้เวลาท ั้งหมดบทความละ 15 นาท ี 

 เม ื่อหมดเวลา 10 นาท ี  ผู้ด าเนินรายการจะกดกริ่ง 2 ครั้ง ขอให้ผู้น าเสนอหยุดการน าเสนอ และเตรียมตัวตอบ

ค  าถาม 

9. กรณีผู้น าเสนอมีปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องช่วงถึงเวลาการน าเสนอให้น าเสนอผลงานเป็นล าดับคน

สุดท้ายในห้อง Session นั้นๆ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเวลาและล าดับการน าเสนองานของท่านอ่ืน 

10. กรณีท่ีผู้น าเสนอผลงานไม่สามารถน าเสนอผลงาน ภายในวันเวลาที่ก าหนดนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์และผลงานจะ
ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่มเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ 

เวลาการน  าเสนอแบบภาคบรรยายในสาขาตา่งๆ  

การน าเสนอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลา 13.30 – 18.00 น. 

การน าเสนอวันท ี่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. 

  หากผู้น าเสนอไม่สามารถน าเสนอผลงานได้ตาม ก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงล าดับการน าเสนอของ

ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสาขา (Session Chair) น ั้นๆ เพ่ือความรวดเร็วและเป็นไปตามก าหนดเวลาการ

น าเสนอท ี่ไดแ้จงไว
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การเตรียมไฟล์น าเสนอมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral) น าเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft PowerPoint  

2.การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) น าเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft PowerPoint หรือไฟล์โปสเตอร์ 

ข้อมูลการน าเสนอประกอบด้วย 

1) ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ คณะผู้วิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด 

2) บทน า(โดยสงัเขป) กลาวถ ึงท ี่มา ความส าคัญ วตัถุประสงค เหตุผลในการศึกษา หรือทฤษฎีที่ตองการ 

พิสูจน์ เป็นตน้ 

3) ว ิธ ีการศึกษา 

4) ผลการศึกษา 

5) อภิปรายผลการวิจัย 

6) สรุปผลการวิจัย 

 


	ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย-NPRU13th
	ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์-NPRU13th

