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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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6. อาจารย์ ดร.เมธาวี  อนิวรรตนพงศ์   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.นรินทิพย์  ฉลาดพจนพร   กรรมการ 
8. นางสาวกนิษฐา  สวัสดิ์เจริญศรี   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางดาราวรรณ  คล่องณรงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
 
เริ่มประชุม   เวลา  10.15 น. 
 
  ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและสวัสดีคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยทุกท่าน 
และขอบคุณท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

วาระท่ี  ๑   การด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งท่ี ๓ ประเด็นความรู้คือ หัวข้อ 4. การเตรียมตวันําเสนอและ
การนาํเสนอบทความ        

 
 ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อวิธีการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ 2 

ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่คณะกรรมการฯ แต่ละท่านมีความรู้ ท่านละ 3 นาที โดยประมาณ  
 
ครั้งที่ ๓ ประเด็นความรู้ หัวข้อ 4. การเตรียมตัวนําเสนอและการนําเสนอบทความ  
1. รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์   

ตรรกวิทูรย์ศักดิ์ 
การเตรียมน าเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) 

การนําเสนอผลงานนานาชาติโดยมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1. ค้นหางานการประชุมวิชาการที่จะนําเสนอผลงานให้สอดคล้องกับ
วิจัยของเรา เช่น จากจดหมายประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. สมัครลงทะเบียนไปนําเสนอผลงาน โดยระบุวิธีการนําเสนอด้วย
ปากเปล่า โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้ละเอียด เช่น ลงทะเบียน
ด้วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail การจ่ายค่าลงทะเบียน 
และต้องการให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง การนําเสนอ
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ระดับนานาชาติสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก Call for 
Abstract โดยอ่านวิธีการและข้อกําหนดในการกรอกข้อมูลให้
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้คําข้ึนต้นด้วยอักษร
ตัวใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากมีผลต่อการรับลงทะเบียน 

3. ติดตามผลการตอบรับให้ไปนําเสนอจากผู้จัดประชุม ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ตอบกลับทางอีเมล์ ระหว่างรอผลการตอบรับควรเตรียมเนื้อหาการ
นําเสนอไปพร้อมกัน 

4. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการ
นําเสนอให้เข้าใจ โดยผู้จัดจะแจ้งวันเวลา สถานที่ สื่อ และขั้นตอน
การนําเสนอโดยทั่วไปจะกําหนดให้เรื่องละไม่เกิน 15 นาที 
ช่วงเวลาการนําสื่อลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาที่กําหนด 

5. ออกแบบและผลิตสื่อที่จะใช้ประกอบการนําเสนอ โดยกําหนด
หัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ กราฟ หรือ ตาราง เฉพาะข้อมูลที่
สําคัญ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง จํานวนสไลด์ ขนาด
และสีตัวอักษร สีพ้ืนสไลด์ที่เหมาะสม ดึงดูดตามความสนใจ  อ่าน
ง่ายชัดเจน สบายตา มีใจความสําคัญที่ต้องการจะนําเสนอ โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มเป้าหมาย 

6. เตรียมตัวในการนําเสนอ โดยฝึกซ้อมการนําเสนอและใช้สื่อให้
สอดคล้องกับกําหนดเวลา  

7. ศึกษาสถานที่จัดประชุม และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า โดยเผื่อ
เวลาในการเตรียมตัวและลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ทัน
กําหนดเวลา 

 การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์(Poster Presentation) 

1. วางแผนเตรียมการเรื่องการจัดทําโปสเตอร์ไว้ล่วงหน้า และศึกษา
ระเบียบค่าจัดทําโปสเตอร์ตั้งแต่วางแผนทําวิจัย เพื่อจัดเตรียม
งบประมาณในการทําโปสเตอร์ไว้ล่วงหน้าก่อนเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

2. ค้นหาเวทีการจัดประชุมวิชาการเช่นเดียวกับการนําเสนอแบบปาก
เปล่า 

3. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควรศึกษารายละเอียดของโปสเตอร์
เกี่ยวกับขนาดของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว เท่าไร ติดตั้งในแนวตั้ง
หรือแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพ้ืนที่แบบใด รวมทั้งชนิดของวัสดุในการ
ติด เช่น เจาะมุมใส่ห่วง หรือติดด้วยเทปกาว หรืออุปกรณ์แขวน 

4. ออกแบบโปสเตอร์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยที่สําคัญ เหมาะสม
กับขนาดของโปสเตอร์ เพ่ือมิให้ตัวอักษรเล็กเกินไป เลือกใช้สีที่
เหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านได้ชัดเจนในระยะ 1 เมตร ใช้ภาษา
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  มีการนําเสนอด้วยรูปภาพ กราฟ 
หรือตาราง โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่สําคัญ และโดดเด่น 

5. เลือกใช้วัสดุในการทําโปสเตอร์ที่เหมาะสม สวยงาม คงทน  
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ไม่มันวาว หรือมีแสงสะท้อน สามารถพกพาในระหว่างการเดินทาง
ได้สะดวกไม่ชํารุดเสียหายง่าย 

6. วางแผนเรื่องการอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการนําเสนอในต่างประเทศควรเตรียมเรื่องภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารให้เข้าใจง่ายชัดเจน และเตรียมตอบคําถาม โดยทดลอง
ให้ผู้อื่นช่วยอ่านและตั้งคําถามเพ่ือเป็นการเตรียมหาคําตอบ
ล่วงหน้า ลดอาการตื่นเต้น 

7. ศึกษาเรื่องเวลา และสถานที่ ที่ผู้จัดการประชุมกําหนดให้ติดตั้ง
โปสเตอร์ล่วงหน้า  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา   
ยงวณิชย์  

เตรียม Presentation ทั่วไปเหมือนการสอนหนังสือ แต่ต้องเตรียมให้จบ
ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกําหนดและไปก่อนเวลา เช็คตารางการนําเสนอ
เพ่ือให้สามารถเข้าฟังเรื่องที่ผู้อ่ืนนําเสนอที่เราสนใจและสามารถนําเสนอ
ผลงานตนเองได้ตรงเวลา เตรียมตอบประเด็นซักถามเก่ียวกับ ผลงานของ
ตนเองด้วย 
 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา   
ธรรมจริยาวัฒน ์  

การเตรียมตัวผู้เดินทางจะต้องมีการดูตารางล่วงหน้า จัดสรรเงินที่ได้รับใน
การจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่ารถไปกลับที่สัมมนาในต่างประเทศและค่ารถ
ไปกลับระหว่างเมืองและสนามบิน ควรเดินทางไปล่วงหน้าเพ่ือไปดูสถานที่ 
Present ก่อนวันจริง และควรเตรียมข้อมูล Note Book โปรแกรม Power 
point ไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารเข้ารายงานตัวทั้งใบเสร็จ
ของการเข้าสัมมนา 
 

4. อาจารย์ ดร.นีลนารา  วงษ์เกิด การเตรียมตัวนําเสนอและการนําเสนอบทความ 
หลังจากผู้นําเสนอผลงานได้ผ่านการอนุมัติการเดินทางไปนําเสนอผลงาน สิ่ง
ที่ต้องเตรียมตัว 
1. Power point presentation และการนําเสนอประมาณ 15-20 นาที 
ซึ่งงานประชุมบางแห่งจะให้ผู้นําเสนอผลงานส่ง email เนื้อหา ไปก่อนเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดในวันนําเสนอ 
2. การเตรียมพร้อมในการนําเสนอ ความมั่นใจเรื่อง ภาษา จังหวะในการพูด 
คําถามและคําตอบ การควบคุมเวลาในการนําเสนอ การแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า 
 

5 อาจารย์ ดร.เมธาวี  อนิวรรตนพงศ์ - ควรไปถึงอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันแรกของ conference ซึ่งจะมี
พิธีเปิด ทั้งนี้เพราะเราอาจจะได้พักโรงแรมซึ่งไกลจากสถานที่จัด
งาน  

- โดยปกติการนําเสนอผลงานจะมี 2 ประเภท คือ นําเสนอด้วย 
โปสเตอร์ หรือนําเสนอด้วยการอธิบายปากเปล่า  

- การนําเสนอด้วยปากเปล่าทําโดยใช้ Power point เป็นสื่อการ
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นําเสนอ โดยปกติระยะเวลาการนําเสนอต่อ 1 หัวข้อคือ 20 นาที 
ดังนั้นเราก็ต้องเตรียม script ของการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้
เพียงพอต่อเวลาดังกล่าว 

- เตรียมตัวไว้ว่าจะมีคนถามคําถามเราเสมอหลัง present เสร็จ จึง
เตรียมคําตอบคร่าวๆ ไว้ด้วย โดยเราต้องรู้จุดอ่อนของงานวิจัยของ
เราด้วย 

 
6. อาจารย์ ดร.นรินทิพย์  ฉลาดพจนพร

  
การเตรียมตัววางแผนจองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้า Power point 
และข้อมูลต่างๆที่ต้องนําเสนอ รวมถึงเก็บเอกสารใบเสร็จต่างๆให้ครบถ้วน
เพ่ือใช้ในการจัดทําเอกสารทุนในภายหลัง 
 

 
 
เลิกประชุม เวลา  11.00 น. 
 
 
 

นางดาราวรรณ  คล่องณรงค์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 

 


