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คานา
การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า นับว่ามี
ความสาคัญอย่างยิ่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความตระหนักถึง
ความจาเป็นของการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อเทคนิค การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจานวนการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า ของบุคลากรใน
คณะฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า ระหว่างอาจารย์ด้วยกัน เพื่อนาองค์ความรู้ที่ ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้เกี่ยวกับการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
พฤษภาคม 2561
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บทนา
การนาเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับนักวิจัย ซึง่
ช่วยให้สามารถเผยแพร่ความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ ดังนั้น การนาเสนอให้มีความน่าสนใจและการเพิ่มจานวนการนาเสนอให้มากขึ้นจึงมีความสาคัญ ทาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสาคัญนี้จึงได้จัดให้มีการ
จั ด การความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิช าการทั้ งรู ป แบบ
โปสเตอร์และแบบปากเปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจานวนการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพให้
มากขึ้น ตลอดจนทาให้ผู้นาเสนอสามารถเตรียมการนาเสนอทั้งรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าได้ง่ายขึ้น
โดยเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์ในคณะ เพื่อได้องค์ความรู้มาเป็นแนวทางในการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่าต่อไป

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้เกี่ยวกับการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
พฤษภาคม 2561

เทคนิคการการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบโปสเตอร์และปากเปล่า
1. การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
1.1 การเตรียมโปสเตอร์
ในการเตรียมโปสเตอร์เพื่อการนาเสนอผลงานทางวิชาการนั้น ผู้นาเสนอควรเตรียมตัวโดยศึกษาและ
ใช้เทคนิคต่างๆ ดังนี้
รูปแบบและการออกแบบโปสเตอร์
1. ควรมีการตรวจสอบข้อกาหนดของงานประชุมวิชาการที่จะไปนาเสนอ ทั้งโครงบอร์ดและขนาดของ
โปสเตอร์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของงานประชุม
2. โปรแกรมที่แนะนาให้ใช้ในการออกแบบโปสเตอร์ โดยทั่วไปคือ PowerPoint, Photoshop หรือ
อาจใช้โปรแกรม Illustrator และ Flat design ช่วยในการออกแบบ
3. การเลือกใช้ Template ที่เหมาะสม
• ใช้สีพื้น หรือโทนสีอ่อน เพื่อให้สบายตา และเห็นตัวอักษรได้ชัดเจน
4. ขนาดตัวอักษร (Font)
• ใช้ขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร์ อ่านง่าย มองเห็นได้ชัดเจน
• อาจใช้รูปแบบตัวอักษรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปสเตอร์
5. ควรใช้รูปภาพ แผนภูมิ หรือกราฟแทนการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในการนาเสนอผลการทดลอง
สาหรับรูปภาพที่ใช้ต้องมีความละเอียดสูง
คาแนะนาอื่นๆ ในการจัดทาโปสเตอร์
1. ควรใส่ Acknowledgement เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
2. อาจใส่ QR CODE ในโปสเตอร์ เมื่องานประชุมกาหนดให้มีรายละเอียดในส่วนนี้
3. การบั น ทึกไฟล์ ควรบั น ทึกไฟล์ ไว้ห ลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ .ppt. และ .pdf เพื่อป้องกันตัว อั ก ษร
คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับ
4. ควรทาโปสเตอร์ให้เสร็จก่อนไปนาเสนอในงานประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบ
และแก้ไขโปสเตอร์ได้
5. การเลือกใช้วัสดุในการจัดทาโปสเตอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และงบประมาณ เช่น
กระดาษอาร์ตมัน กระดาษปอนด์ ไวนิล ผ้า ฯลฯ
6. เลือกร้านในการจัดทาโปสเตอร์ที่มีประสบการณ์และมีความรับผิด ชอบ (ร้านที่มีประวัติดี) ควร
สอบถามคนที่เคยจัดทาโปสเตอร์มาแล้ว
7. การนาโปสเตอร์ไปนาเสนอในงานประชุม หากเป็นโปสเตอร์แบบกระดาษหรือไวนิลควรซื้อ
กระบอกใส่โปสเตอร์ ไม่ควรพับเนื่องจากโปสเตอร์อาจเกิดความเสียหาย
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1.2 การนาเสนอโปสเตอร์
1. การเตรียมความพร้อมในการนาเสนอโปสเตอร์
• ควรมีการฝึกซ้อมการนาเสนอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ให้การนาเสนออยู่ใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2. การแต่งกายให้สุภาพและเหมาะสม
• เครื่องแต่งกายสีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไป
• ควรใส่รองเท้าหุ้มส้น
3. การนาเสนอ ควรใช้คาพูดแบบเป็นทางการ ไม่ใช้น้าเสียงแบบราบเรียบจนเกินไป รักษาเวลา
4. บุคลิกภาพการนาเสนอ เช่น ความมั่นใจ การยืน การควบคุมอารมณ์ในการตอบคาถาม และตอบ
คาถามให้ตรงประเด็น

2. การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
2.1 การเตรียมสไลด์นาเสนอ
1 เนื้อหา
•
ควรมีการวางเค้าโครงเนื้อหาก่อนเริ่มทาสไลด์นาเสนอ
•
ดูปริมาณเนื้อหาและจานวนสไลด์ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการนาเสนอที่กาหนด
•
ควรจัดเรียงเนื้อหาและข้อมูลตามลาดับ เพื่อให้เนื้อหามีความต่อเนื่อง ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
•
พิจารณากลุ่มผู้ฟังว่าอยู่ในสายงานเดียวกัน หรือต่างสายงาน เพื่อจะได้จัดเตรียมเนื้อหาให้เหมาะ
กับผู้ฟัง
2. Template
•
ในกรณีที่จัดทา Template ขึ้นเอง ควรใส่ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ให้
ทุน หรือของหน่วยงานผู้จัดการประชุม
•
สีสันของ Template เน้นสีพื้น สีอ่อน ให้ดูเรียบง่าย เพื่อให้ตัวอักษรเห็นได้ชัดเจน
3. ตัวอักษร
•
เลือกขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย เห็นชัดเจน ควรใช้รูปแบบตัวอักษรเดียวกันทั้งหมด
•
เลือกใช้แบบตัวอักษรเชิงวิชาการ เช่น TH Sarabun New, Times New Roman, Cambria
หรืออาจโหลดรูปแบบตัวอักษรใหม่ๆ มาใช้ แต่ไม่ควรใช้ตัวอักษรแบบการ์ตูน
•
ในหนึ่งสไลด์นาเสนอ ควรมีตัวอักษรประมาณ 5-7 บรรทัด
•
การใช้ตัวอักษรย่อควรจะอธิบายก่อน และไม่ควรใช้เยอะจนเกินไป
•
วิธีการทดลองควรอธิบายเป็น Flowchart ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. รูปภาพ
•
ใช้รูปภาพในการนาเสนอแทนการใช้ตัวอักษร รูปที่ใช้ควรมีความละเอียดและชัดเจน
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ควรเป็นรูปภาพจากการทดลองของตนเอง หากนารูปจากแหล่งอื่นมาใช้ต้องใส่อ้างอิง
•
ไม่ใส่รูปการ์ตูนมากเกินไป
•
มีการตกแต่งรูปภาพเพื่อความสวยงาม เช่น ทาขอบเบลอเพื่อให้กลมกลืนไปกับพื้นหลัง
5. ใช้ตาราง Infographic หรือ Flowchart เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาแทนการใช้ตัวอักษร
6. การบันทึกไฟล์
•
ควรบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น pdf และเก็บสารองไฟล์ใน e-mail หรือ google drive
7. คาแนะนาอื่นๆ
•
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้อ้างอิง เช่น ใช้รูปแบบอ้างอิงเดียวกันทั้งสไลด์
•
ควรตรวจสอบความถูกต้องของสไลด์นาเสนอให้เรียบร้อย เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ คาสาคัญ
อักษรย่อ
•
ควรมีสไลด์เพื่อกล่าวขอบคุณทีมวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงงานประชุม
ที่ให้โอกาสในการนาเสนองาน
•

2.2 การนาเสนอแบบปากเปล่า
1 มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ การใช้ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อความมั่นใจและทาความเข้าใจในเนื้อหา ทาให้การนาเสนอมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ลดความประหม่า
และรักษาเวลาในการพูดให้อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
2. ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับงานประชุม เลือกเครื่องแต่งกายทีเ่ หมาะกับบุคลิกของตนเอง เพื่อ
ความมั่นใจ
3. ควรมาถึงงานประชุมก่อนเวลา เผื่อเวลาสาหรับการลงไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และสร้างความคุ้นเคย
กับสถานทีจ่ ัดงานประชุม
4. บุคลิกการนาเสนอ
•
ผู้นาเสนอควรยิ้มแย้มแจ่มใส
•
การพูดไม่ควรใช้น้าเสียงราบเรียบ ไม่เอาไมโครโฟนใกล้ปากจนเกินไปอาจทาให้เสียงดัง ไม่น่าฟัง
•
ไม่ควรประหม่าจนเกินไป ไม่กด Pointer ค้าง ควรวางมือในตาแหน่งที่เหมาะสม
•
ผู้นาเสนอควรให้เกียรติผู้ฟัง ไม่ควรพูดในเรื่องชวนขัดแย้ง หรือประเด็นที่อ่อนไหว
•
ในกรณีที่ไปนาเสนอในต่างประเทศ สามารถสร้างความประทับใจ เช่น กล่าวทักทาย หรือ กล่าว
ขอบคุณ ในภาษาของผู้ฟังได้
5. กล่าวแนะนาตัวสั้นๆ เช่น ชื่อ ตาแหน่ง ที่ทางาน ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ฟังทราบข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้นาเสนอ
6. การถามตอบ ถ้าไม่แน่ใจในคาถาม ผู้นาเสนอควรถามผู้ถามอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
เพื่อให้ตอบคาถามได้ตรงประเด็น
7. ผู้นาเสนอควรมีการเตรียมนามบัตร หากมีผู้เข้าประชุมสนใจจะได้แลกเปลี่ยน เพื่อสะดวกต่อการ
ติดต่อและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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รูปแบบของกิจกรรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบโปสเตอร์และปากเปล่า
กิจกรรม การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
วิธีการสู่ความสาเร็จ: ให้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาและใช้เทคนิคการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่าในระดับชาติและนานาชาติ
ระยะเวลา: เดือนมิถุนายน 2561 –พฤศจิกายน 2561
ตัวชี้วัด: 1. จานวนการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
2. รางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า
เป้าหมาย 1. จานวนการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า อย่างน้อย 5 เรื่อง
2. รางวัลการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่า อย่างน้อย 1 รางวัล
เครื่องมือ/อุปกรณ์ คู่มือเรื่องเทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
ผู้รับผิดชอบ อาสาสมัครจานวน 5 คน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
1. ดร.รัชนี พุทธา
2. ดร.สุปรีณา ศรีใสคา
3. ดร.บังอร ประจันบาล
4. ดร.นิรามัย ฝางกระโทก
การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
1. ดร.รัชนี พุทธา
2. ดร.ประทีป อูปแก้ว
หมายเหตุ เอกสารประกอบกิจกรรม ได้แก่ เอกสารตอบรับการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน ใบประกาศนียบัตร
วารสารที่ตีพิมพ์ผลงาน
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
“เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุปรีณา ศรีใสคา
ชื่อผลงาน: Considerations on the future of the dairy industry in Thailand: A review
ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ” ครั้งที่ 10 (WU Research 2018) (The
10th Walailak Research National Conference. (Walailak Procedia 2018)
วั น เวลา และสถานที่ จั ด งานประชุ ม : วั น ที่ 27-28 มี น าคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จ.
นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: สร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ต่อการทาโปสเตอร์เพื่อการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
วิธีการดาเนินกิจกรรม: ผู้นาเสนอเตรียมตัวศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการใช้เทคนิคของรูปแบบและการออกแบบ
โปสเตอร์ของงานประชุมวิชาการนั้นๆ
เทคนิคที่ใช้: ศึกษารูปแบบการจัดทาโครงร่างของ Poster ตามที่งานประชุมวิชาการกาหนดอย่างเคร่งครัด
เช่น ขนาด Font ตัวอักษร โปรแกรมที่แนะนาให้ใช้ ในการออกแบบโปสเตอร์ โดยทั่วไปคือ PowerPoint,
Photoshop หรืออาจใช้โปรแกรม Illustrator และ Flat design ช่วยในการออกแบบ การเลือกใช้ Template
ที่เหมาะสม ขนาดตัวอักษร (Font) ใช้ขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร์ อ่านง่าย มองเห็นได้
ชัดเจน เพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาด สาหรับการเรียบเรียงเนื้อหาที่กระชับลง Poster โดยลาดับตามหัวข้อที่การ
ประชุมกาหนด แต่เน้นรูปภาพชัดมีความะเอียดสูง ใช้ลูกศรกาหนดทิศทางเพื่อเชื่อมโยงรูปภาพนั้นๆ เพื่อให้
ผู้อ่าน Poster สนใจ
ผลลัพธ์ที่ได้: Poster ที่นาเสนอสื่อสารเข้าใจง่าย กระชับ มีจุดเด่น ดึงดูด ทาให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้า
น าเสนอด้ ว ยกั น ผู้ ที่ ส นใจ น าไปสู่ ก ารจั ด ท า Poster ที่ ดี ขึ้ น ในครั้ ง ถั ด ไป และในบางกรณี ขึ้ น อยู่ กั บ
คณะกรรมการซักถามที่จะแนะนาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ: ไม่มี
ภาพกิจกรรม: ไม่มี
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
“เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร.บังอร ประจันบาล
ชื่อผลงาน: การเปรียบเทียบแบบแผนโปรตีนจากสารสกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการเพาะและการเพาะงอก
ชื่องานประชุม: วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 16
วัน เวลา และสถานที่จัดงานประชุม: วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รี
สอร์ท จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพื่อใช้โปสเตอร์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
วิธีการดาเนินกิจกรรม: จัดทาโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม PowerPoint กาหนดให้มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สูง
120 เซนติเมตร โดยเนื้อหาที่จัดทาลงในโปสเตอร์ได้แก่ บทคัดย่อ คาสาคัญ คานา วิธีการทดลอง ผลการ
ทดลอง สรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิงและคาขอบคุณ
เทคนิคที่ใช้: 1. เลือกใช้สีพื้นเป็นโทนสีอ่อน และใช้ตัวอักษรเป็นสีดาตัวหนา โดยเลือกใช้ตัวอักษร Cordia
New ทั้งหมด โดยปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสมกับโปสเตอร์และการมองเห็นได้ชัด
2. ในขั้นตอนการนาเสนอโปสเตอร์ ก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และฝึกซ้อมการพูดนาเสนอ
งาน และการตอบคาถามให้ตรงประเด็น และพูดด้วยนาเสียงที่มีความมั่นใจ
ผลลัพธ์ที่ได้: มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโปสเตอร์และสอบถามเกี่ยวกับผลงานการวิจัย
ข้อเสนอแนะ: การประกวดการนาเสนอภาคโปสเตอร์ที่ได้รับรางวัลโดยส่วนใหญ่จ ะเป็นตัวแทนของกลุ่มงานที่
มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทาวิจัยเช่นการศึกษาในระดับของยีน และมีข้อสนับสนุนจากข้อมูลที่ส่งเสริม
ผลงานวิจัยร่วมกัน ทาให้ผู้เข้าร่วมฟังมีความสนใจและน่าติดตาม นอกจากนี้ผู้นาเสนอพูดนาเสนอด้วยความ
มั่นใจและตอบคาถามได้ชัดเจน
ภาพกิจกรรม: ไม่มี
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
“เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร. รัชนี พทุธา
ชื่อผลงาน: ประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิร่วมกับสารฆ่าเชื้อต่ออายุการวางจาหน่ายข้าวโพดฝักอ่อนตัดแต่ง
ที่ อุ ณ หภุ มิ ห้ อ ง (Efficacy of Pre-Cooling and Sanitizers Combination on Shelf-Life of Fresh-Cut
Baby Corn at Room Temperature)
ชื่องานประชุม: งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16
วัน เวลา และสถานที่จัดงานประชุม: วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รี
สอร์ท จังหวัดจันทบุรี
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยใช้ความรู้และเทคนิคที่จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์มาใช้ ในการออกแบบโปสเตอร์ให้สวยงาม และถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ และการนาเสนอโปสเตอร์ที่ถูกต้อง
วิธีการดาเนินกิจกรรม: เลือกหัวข้องานทดลองให้ตรงกับธีมของงานประชุม เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ให้ทา
โปสเตอร์ และเตรียมตัวเพื่อไปนาเสนอตามเทคนิคที่ได้เรียนรู้
เทคนิคที่ใช้:
โปสเตอร์

ผลลัพธ์ที่ได้:
ข้อเสนอแนะ: ภาพกิจกรรม: -

1. การทาโปสเตอร์ ตามรู ปแบบที่งานประชุมกาหนด เช่นงานประชุมนี้ให้ ใส่ รูปผู้ วิจัย ใน
2. การเลือกใช้สีโปสเตอร์ ลักษณะตัวอักษร และสีตัวอักษรที่สวยงามและเหมาะสม
3. จัดวางเนื้อหาตามลาดับ
4. แต่งตัวให้เหมาะสม และสุภาพ
5. มีการเตรียมตัวในการพรีเซนต์งาน
สามารถทาโปสเตอร์ได้ดี รวดเร็ว และถูกต้อง
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
“เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ดร. นิรามัย ฝางกระโทก
ชื่ อ ผลงาน : Immunomodulatory activity of ethanolic extracts from Deph-Rungsith formulary
and its composite plants on T-cell proliferation
ชื่องานประชุม: The 7th International Conference on Natural Products (NATPRO7): The Beginning
of Asian Wave
วัน เวลา และสถานที่จัดงานประชุม: 18-20 ตุลาคม 2561 ณ คย็องจู ประเทศเกาหลีใต้
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพื่อนาเทคนิคในการนาเสนอแบบปากเปล่ามาใช้ในการนาเสนอ
วิธีการดาเนินกิจกรรม: นาเทคนิคจากเอกสารคู่มือมาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสไลด์นาเสนอผลงาน
เทคนิคที่ใช้:

- การทาสไลด์ให้อ่านง่าย
- การใช้ตัวหนังสือไม่มาก
- การใช้รูปภาพประกอบให้สวยงามดึงดูดใจ นาเทคนิคที่ได้จากการอบรมมาใช้ร่วมด้วย
- การสรุปให้เข้าใจง่าย

ผลลัพธ์ ที่ไ ด้ : สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่ าได้โดยใช้ส ไลด์นาเสนอที่มีความกระชับ
สวยงามขึ้นและสรุปให้เข้าใจง่าย
ข้อเสนอแนะ: ภาพกิจกรรม:
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
“เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อ.ดร. รัชนี พทุธา
ชื่อผลงาน: Evaluation of Advanced Peanut Breeding Lines for Large Seed and Early Maturity in
the East, Thailand
ชื่องานประชุม: International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2018)
วัน เวลา และสถานที่จัดงานประชุม : วันที่ 26-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ Shaw Foundation Alumni
House, National University of Singapore, ประเทศสิงคโปร์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และฝึกการนาเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ความรู้
และเทคนิคที่จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่ามาใช้ในการออกแบบสไลด์
ให้สวยงาม และถูกต้องตามหลักวิชาการ และการนาเสนองานที่ถูกต้อง และน่าสนใจ
วิธีการดาเนินกิจกรรม: เลือกหัวข้องานทดลองให้ตรงกับธีมของงานประชุม เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ให้ทา
สไลด์ และเตรียมตัวเพื่อไปนาเสนอตามเทคนิคที่ได้เรียนรู้
เทคนิคที่ใช้:

1. การทาไสล์ให้สีสว่าง ลักษณะและขนาดตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย
2. จัดวางเนื้อหาตามลาดับ
3. ใส่รูปในงานทดลอง เพื่อใช้ในการอธิบายวิธีการ หรือผลการทดลอง
4. แต่งตัวให้เหมาะสม และสุภาพ
5. มีการเตรียมตัวในการพรีเซนต์งาน
6. ศึกษาเส้นทางการไปที่ประชุม

ผลลัพธ์ที่ได้: สไลด์สวยงาม เป็นลาดับขั้นตอน น่าสนใจ และง่ายต่อการนาเสนอ
ข้อเสนอแนะ: -

12
ภาพกิจกรรม:
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการวิจัย “เทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า”
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ดร. ประทีป อูปแก้ว
ชื่อผลงาน: ความหลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่ 9
วัน เวลา และสถานที่จัดงานประชุม: วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ห้องที่ 5 เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ
ห้อง คทจ. 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและนาผลงานไปปิดโครงการวิจัย
วิธีการดาเนินกิจกรรม: นาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า
เทคนิคที่ใช้:
1. การเตรียมสไลด์นาเสนอ
1 เนื้อหา
ควรมีการวางเค้าโครงเนื้อหาก่อนเริ่มทาสไลด์นาเสนอ
ดูปริมาณเนื้อหาและจานวนสไลด์ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการนาเสนอที่กาหนด
ควรจัดเรียงเนื้อหาและข้อมูลตามลาดับ เพื่อให้เนื้อหามีความต่อเนื่อง ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
พิจารณากลุ่มผู้ฟังว่าอยู่ในสายงานเดียวกัน หรื อต่างสายงาน เพื่อจะได้จัดเตรียมเนื้อหาให้
เหมาะกับผู้ฟัง
2. Template
ในกรณีที่จัดทา Template ขึ้นเอง ควรใส่ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
ให้ทุน หรือของหน่วยงานผู้จัดการประชุม
สีสันของ Template เน้นสีพื้น สีอ่อน ให้ดูเรียบง่าย เพื่อให้ตัวอักษรเห็นได้ชัดเจน
3. ตัวอักษร
เลือกขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย เห็นชัดเจน ควรใช้รูปแบบตัวอักษรเดียวกันทั้งหมด
เลือกใช้แบบตัวอักษรเชิงวิชาการ เช่น TH Sarabun New, Times New Roman, Cambria
หรืออาจโหลดรูปแบบตัวอักษรใหม่ๆ มาใช้ แต่ไม่ควรใช้ตัวอักษรแบบการ์ตูน
ในหนึ่งสไลด์นาเสนอ ควรมีตัวอักษรประมาณ 5-7 บรรทัด
การใช้ตัวอักษรย่อควรจะอธิบายก่อน และไม่ควรใช้เยอะจนเกินไป
วิธีการทดลองควรอธิบายเป็น Flowchart ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. รูปภาพ
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ใช้รูปภาพในการนาเสนอแทนการใช้ตัวอักษร รูปที่ใช้ควรมีความละเอียดและชัดเจน
ควรเป็นรูปภาพจากการทดลองของตนเอง หากนารูปจากแหล่งอื่นมาใช้ต้องใส่อ้างอิง
ไม่ใส่รูปการ์ตูนมากเกินไป
มีการตกแต่งรูปภาพเพื่อความสวยงาม เช่น ทาขอบเบลอเพื่อให้กลมกลืนไปกับพื้นหลัง
5. ใช้ตาราง Infographic หรือ Flowchart เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาแทนการใช้ตัวอักษร
6. การบันทึกไฟล์
ควรบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น pdf และเก็บสารองไฟล์ใน e-mail หรือ google drive
7. คาแนะนาอื่นๆ
ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้อ้างอิง เช่น ใช้รูปแบบอ้างอิงเดียวกันทั้ง
สไลด์
ควรตรวจสอบความถูกต้องของสไลด์นาเสนอให้เรียบร้อย เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ คาสาคัญ
อักษรย่อ
ควรมีสไลด์เพื่อกล่าวขอบคุณทีมวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงงาน
ประชุมที่ให้โอกาสในการนาเสนองาน
2. การนาเสนอแบบปากเปล่า
1 มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอ การใช้ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อความมั่นใจและทาความเข้าใจในเนื้อหา ทาให้การนาเสนอมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ลดความประหม่า
และรักษาเวลาในการพูดให้อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
2. ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับงานประชุม เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง เพื่อ
ความมั่นใจ
3. ควรมาถึงงานประชุมก่อนเวลา เผื่อเวลาสาหรับการลงไฟล์ในคอมพิวเตอร์ และสร้างความคุ้นเคย
กับสถานที่จัดงานประชุม
4. บุคลิกการนาเสนอ
ผู้นาเสนอควรยิ้มแย้มแจ่มใส
การพูดไม่ควรใช้น้าเสียงราบเรียบ ไม่เอาไมโครโฟนใกล้ปากจนเกินไปอาจทาให้เสียงดัง ไม่น่า
ฟัง
ไม่ควรประหม่าจนเกินไป ไม่กด Pointer ค้าง ควรวางมือในตาแหน่งที่เหมาะสม
ผู้นาเสนอควรให้เกียรติผู้ฟัง ไม่ควรพูดในเรื่องชวนขัดแย้ง หรือประเด็นที่อ่อนไหว
ในกรณีที่ไปนาเสนอในต่างประเทศ สามารถสร้างความประทับใจ เช่น กล่าวทักทาย หรือ
กล่าวขอบคุณ ในภาษาของผู้ฟังได้
5. กล่าวแนะนาตัวสั้นๆ เช่น ชื่อ ตาแหน่ง ที่ทางาน ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ฟังทราบข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้นาเสนอ
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6. การถามตอบ ถ้าไม่แน่ใจในคาถาม ผู้นาเสนอควรถามผู้ถามอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
เพื่อให้ตอบคาถามได้ตรงประเด็น
ผลลัพธ์ที่ได้:
การนาเสนอได้รับความสนใจและมีการถามคาถามมาก
ข้อเสนอแนะ:
ถ้าการนาเสนอข้อมูลควรมีการถามคาถามในเชิงการประยุกต์งานวิจัย ไม่ถามคาถามในเชิงลบ
ภาพกิจกรรม:

