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วตัถุประสงค์ 
• เพือ่เตรียมความพร้อมในการประชุมทางวชิาการ 

• เข้าใจหลกัและวธีิการน าเสนอบทความทางวชิาการ 

• สามารถน าเสนอบทความทางวชิาการได้อย่างมืออาชีพ 

• ทราบถึงวธีิค้นคว้าข้อมูลเพือ่ใช้ในงานวจัิยในศาสตร์ทีส่นใจได้อย่าง
ถูกต้อง 

• ทราบถึงศักยภาพตนเองและงานวจัิยทีต่นเองสนใจทีจ่ะด าเนินงานใน
ระดับปริญญาโท 

• รู้จักมารยาทในการน าเสนอบทความทางวชิาการ รวมถึงการน าข้อมูล
ผู้อืน่มาใช้งานหรือน าเสนอผลงาน 



การประชุมวชิาการ 
• องค์ประกอบของการประชุมวชิาการ 

– เจ้าของงานประชุม  
• กลุ่มคน สาขาวชิา สถาบนัหรือองคก์รต่างๆ 

– ผู้จัดงาน ประกอบด้วย  
• ประธานการประชุมวชิาการ 
• คณะกรรมการ การจดัการประชุมวชิาการ  
• ประธานภาค (Chairman) และรองประธานภาค 
• ผูว้จิารณ์บทความ (Reviewer) หรือ ผูท้รงคุณวฒิุ 
• เจา้หนา้ท่ีประสานงาน, และ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 



การประชุมวชิาการ 
• องค์ประกอบของการประชุมวชิาการ 

– ผู้สนับสนุนการประชุม 

–สถานทีจั่ดการประชุม 

– ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

• ผูบ้รรยายหรือผูน้  าเสนอบทความ ไดแ้ก่  
–บทความรับเชิญ(Key note speaker)  
–บทความทัว่ไป  

• ผูเ้ขา้ร่วมฟัง หรือสังเกตการณ์  



ระดบัการประชุมวชิาการ 

ภายในกลุม่นกัวิจยัหรือนกัศกึษา ภายในภาควิชาหรือสาขาวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคมุ ประธานภาคเป็นผู้ควบคมุ 

ต้องมีการตรวจสอบบทความจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอ 

รายงานความก้าวหน้าของผลงาน
ที่ด าเนินงานอยู ่



ระดบัการประชุมวชิาการ 

การประชมุระดบัภายในมหาวิทยาลยั 

ระดบัจงัหวดัหรือภมูิภาค 

การประชมุวิชาการระดบัประเทศ 

มีการพิจารณาบทความเตม็รูปแบบ โดย
ต้องแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนเข้าร่วม อาจมีการพิจารณาบทความเตม็

รูปแบบ โดยต้องแก้ไขให้สมบรูณ์
ก่อนเข้าร่วม 



ระดบัการประชุมวชิาการ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

มีการพิจารณาบทความเตม็รูปแบบ โดยต้องแก้ไขให้สมบรูณ์กอ่นเข้าร่วม 



การน าเสนอบทความ 
• ส่วนประกอบ หลกัๆทีค่วร ปรากฏ ในการน าเสนอบทความ 
• หน้าแรก ประกอบด้วย 

– ช่ือเร่ือง 
– ช่ือผู้น าเสนอ 
– ช่ือผู้ร่วมงาน 
– ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
– ช่ือองค์กร หรือมหาวทิยาลยั 
– ช่ืองานที่ร่วมน าเสนอ 
– ช่ือหรือโลโก้ผู้สนับสนุนงบหรือวสัดุ เคร่ืองมือในการท างานวจัิย 
– วนัเวลา สถานที่ น าเสนอ  



การน าเสนอบทความ 

• บทน า introduction แบ่ง เป็นส่วนประกอบด้วย 4 ส่วน 
1. ทีม่า ความส าคญั ปัญหา หรือความไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน

ของงานเดิม 

2. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบังานทีจ่ะด าเนินการ โดยรวม 

3. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องเฉพาะทาง เฉพาะเจาะจงวธิีการหรือ
กระบวนการทีใ่กล้เคยีงกบังานวจิัยทีน่ าเสนอ 

4. แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยงานวจัิยของผู้น าเสนอ 

 



การน าเสนอบทความ 

• วตัถุประสงค์ objective 
1. แสดงถึงส่ิงทีต้่องการได้ผลอย่างชัดเจน 

2. ควรมวีตัถุประสงค์น้อยข้อทีสุ่ด 

3. ใช้ข้อความทีก่ะทดัรัดเข้าใจง่ายทีสุ่ด 

 



การน าเสนอบทความ 
• ขอบเขต scope บอกถึงส่ิงทีเ่ราก าหนด ว่าจะท าแค่ไหนอย่างไร ใช้

อะไรในการด าเนินการ ควบคุมด้วยมาตรฐานอะไร 
1. วสัดุที่ใช้ในการทดลอง หรือข้อมูลที่จะน ามาประมวลผลได้มาอย่างไร 
2. เคร่ืองมือในการทดสอบ ทดลองใช้อะไร หรือโปรแกรมอะไร เวอร์ช่ัน

อะไร ของบริษัทอะไร แบบมีที่มาที่ไป 
3. วธีิการด าเนินการ หรือกระบวนการวเิคราะห์ผล ใช้ตามมาตรฐาน

อะไร หรือมีการเปรียบเทียบกบัวธีิการเดมิอย่างไร 
4. ทดสอบได้ผลอะไรบ้าง หรือผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลได้อะไรบ้าง 
5. ตัวแปรใดที่น ามาใช้ในการวจิัย 

 
 



การน าเสนอบทความ 

• ผลการทดสอบ (Result) 
1. ควรสรุปเป็นรูปภาพ ในรูปแบบกราฟ หรือ ตาราง 
2. เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ดูแล้วเข้าใจได้ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
3. ควรใช้รูปแบบใกล้เคยีงกบังานเดมิๆที่มีผู้วิจัยท าผ่านมาน าเสนอ 

เพือ่ไม่ให้เกดิความสับสน แต่อย่างไรสามารถปรับให้เข้าใจมาก
ขึน้จากเดิมได้ 

4. ไม่ควรตัวอกัษรมากในการแสดงผล แต่จะน าเสนอให้เข้าใจมาก
ขึน้พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลด้วยวาจาขณะที่บรรยาย ในห้อง
ประชุม 
 



การน าเสนอบทความ 
• สรุป (Conclusion  หรือ Summarize) 

1. ควรสรุปให้ตรงกบัวตัถุประสงค์เร่ิมต้น 
2. สรุปให้ชัดเจนกระชับมากทีสุ่ด 
3. ในslide นีอ้าจจะมีเฉพาะตัวหนังสือได้ 

 • อ้างองิ (Reference) 

• แสดงความขอบคุณ (Acknowledgement) 

• ภาพปิดขอบคุณผู้ฟัง (Thank You) 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอที่ต้องสังเกต ประกอบด้วย 
– ต้องเตรียมตัวให้พร้อมหรือเข้าในห้องประชุมก่อนเวลา เพราะ
ผู้บรรยายบ้างคนอาจจะไม่มาและเวลาจะเลือ่นมาถงึเร็วขึน้ 

– ช่ือเร่ือง เนือ้หา และบทสรุป ที่น าเสนอต้องสอดคล้องกนั 
– รักษาระยะเวลาในการพูด โดยปกติ พูด 10-12 นาที ถาม3-5นาที 
– ในการน าภาพหรือข้อความของผู้อืน่มาใช้ใน slide ต้องมีการอ้าง
ถึงเป็นตัวอกัษร 

– ต้องมีการซ้อมการน าเสนอเป็นอย่างดเีพือ่รักษาเวลา และบุคลกิใน
การน าเสนอจะดีมากขึน้ 

– ต้องศึกษางานที่จะน าเสนอเป็นอย่างด ีเพือ่ใช้ในการตอบค าถาม 
 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอทีต้่องสังเกต ประกอบด้วย 
– Slide 1 แผ่นควรใช้ระยะเวลาในการพูด 1 นาท ีเพราะฉะนั้นการพูด 10-12 

นาท ีควรเตรียม slide ประมาณ 10-16 แผ่น 
– ใน slide ไม่ควรใส่ลูกเล่น Effect ใดทีม่ากเกนิความจ าเป็น เช่นตวัการ์ตูน หรือ

ภาพเคลือ่นไหว หรือภาพทีไ่ม่เกีย่วข้องกบังาน 
– การเปลีย่น slide ไม่ต้องใส่ effect หรือใส่น้อยสุด 
– ในSlide ไม่ควรเตม็ไปด้วยตวัอกัษรหรือสมการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงไม่

ก่อให้เกดิประโยชน์ใดในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟัง 
– ขนาดของตวัหนังสือควรใหญ่มากพอให้คนด้านหลงัห้องประชุมอ่านออก 
– สีของตวัหนังสือควรเลอืกและน าทดสอบขึน้จอภาพใหญ่ก่อนน าเสนอจริง 



การน าเสนอบทความ 

• ภาพรวมของการน าเสนอทีต้่องสังเกต ประกอบด้วย 
– ในการน าเสนอควรใช้น า้เสียงทีชั่ดเจนและมจีังหวะ 

– ถ้าสามารถยนืน าเสนอได้ควรยนื จะท าให้ผู้ฟังมุ่งความสนใจ
ไปทีผู้่ฟังมากยิง่ขึน้ 

– ในวนัทีน่ าเสนอหรือก่อนวนัทีน่ าเสนอควรน าไฟล์น าเสนอไป
ทดสอบใช้กบัเคร่ืองฉายหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ก่อน อาจจะ
มผีลกระทบจากเวอร์ช่ันทีแ่ตกต่างกนั 

 

 



แนวทางการค้นคว้าหาข้อมูล 
• เว็บไซด์ที่รวบรวมบทความทางวิชาการ  
   (เรียกว่าฐานข้อมูล) 
–www.sciencedirect.com 
–www.springer.com 
– อืน่ๆ 
โดยฐานข้อมูลเหล่านี ้ทางมหาวิทยาลยัได้จัดซ้ือไว้ให้นักศึกษาได้ค้น
และโหลดได้ ปกติต้องเสียเงินซ้ือ แต่อย่างไรต้องเข้าฐานข้อมูลโดย
ผ่านทาง มหาวิทยาลยั 
เป็นข้อมูลที่ควรอ้างองิมากที่สุดและมีมากทีสุ่ด มีความถูกต้องมาก
ที่สุดเน่ืองจากผ่านการ ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทความ 



แนวทางการค้นคว้าหาข้อมูล 

• ห้องสมุด ภายในและภายนอก มหาวทิยาลยั 
– ส่ิงที่ได้จากห้องสมุดคอื หนังสือที่อธิบายถงึทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
– งานวจัิยในรูปแบบภาษาไทย ซ่ึงโดยส่วนมากจะไม่อบัเดทหรือมีน้อย 
– ได้แนวทางในการเขียนรูปแบบบทความวชิาการ 

• เวบ็ไซด์ทัว่ไป 
– Google Yahoo อืน่ๆ ข้อมูลที่ได้จากเวบ็ส่วนมากไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีความน่าเช่ือถอื แต่พอใช้เป็นแนวทางได้ แต่
ข้อมูลบ้างประเภทที่หน่วยงานรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่ได้จัดท าไว้
สามารถอ้างองิได้ เช่นจ านวนประชากร ปริมาณรถ เป็นต้น 
 



งาน 

• หาข้อมูลบทความทีต่นเองสนใจ หรือคดิว่าจะด าเนินการเป็น
วทิยานิพนธ์ของตนเอง 2 เร่ือง 

–  ค้นจากฐานข้อมูล TCI 1 เร่ือง (ภาษาใดกไ็ด้) 
–  ค้นอกี1เร่ืองจาก www.sciencedirect.com,www.springer.com 

• น าบทความที่ค้นคว้ามา ท า Slide เพือ่น าเสนอ บทความ
ละ 12 นาที 

 


