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แนวทางปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex 
 

เนื่องด้วยในสถาณการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาถึงปัจจุบันและได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก

เปลี ่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์         

จึงนำไปสู่เทรนด์การปรับตัวและใช้ชีวิต แบบ Next Normal ที่เริ่มขยายตัวในวงกว้าง ดังนั้น ผู้จัดการประชุมฯ     

จึงมีรูปแบบการนำเสนอผลงานภาคบรรยายแบบออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้  

1. เปิดห้องออนไลน์ เวลา 8.00 น. ผ ู ้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทุกท่าน Login           
เข ้าร ่วมงานประช ุมผ ่ านโปรแกรม Webex (ห ้องรวม) เพ ื ่อเข ้าร ่วมพ ิธ ี เป ิดงานประช ุมว ิชาการฯ 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m48306d58fb15f67335ea1996d3ce8a68  
2. ช่วงเวลาการนำเสนอผลงานแต่ละห้องจะเริ ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู ้นำเสนอผลงานแยกห้อง          
การนำเสนอในแต่ละ Session ผ่าน link ดังนี้ 
 

เวลาการ
นำเสนอ 

Session 
(Webex Link) 

จำนวน
บทความ
(เร่ือง) 

13.00-14.00 น. 
 

Session 1 ผลงานสร้างสรรค์  
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m0d9f54074b9569d7b73e46a94a356316  

4 

13.00-16.15 น. 
 

Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ (ห้องที่ 1)  
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc8f0dd7944fbfca51611d889e16a457c  

13 

13.00-15.45 น. 
 

Session 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ (ห้องที่ 2)  
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mad0b7a1e2e7f28d9ed46db62650c6705  

11 

13.10-14.15 น. Session 3 วิทยาศาสตรเ์คมีและเภสัช 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mffb058be273afd86bbb6d8b8da4209f1  

5 

13.00-17.15 น. 
 

Session 4 ฟิสิกสศ์ึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร ์
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m8e296839edb848727f489bd0127e9b49  

16 

13.00-17.00 น. 
 

Session 5 คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์   
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m751842de369ebb965d1c91fe3fe53d9e  

15 

13.00-15.30 น. 
 

Session 6 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m4d02633d839e4c0e4cee660630fb56a0  

10 

13.00-16.15 น. 
 

Session 7 การศึกษา (ห้องที่ 1) 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m9edcc31f06cebfbb7e1ef78fc63d46ec  

13 

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m48306d58fb15f67335ea1996d3ce8a68
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m0d9f54074b9569d7b73e46a94a356316
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https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mffb058be273afd86bbb6d8b8da4209f1
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เวลาการ
นำเสนอ 

Session 
(Webex Link) 

จำนวน
บทความ
(เร่ือง) 

13.00-16.15 น. 
 

Session 7 การศึกษา (ห้องที่ 2) 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc8b96e186fd46ab563ae83d547338688  

13 

13.00-14.45 น. 
 

Session 8 มนุษยศาสตร ์
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m36fed44b01ae77b46eb2ac29fc85b865  

7 

13.00-15.30 น. 
 

Session 9 สังคมศาสตร์ (ห้องที่ 1) 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m31e6b5ac4642ab041961962e9044c9eb  

10 

13.00-15.30 น. 
 

Session 9 สังคมศาสตร์ (ห้องที่ 2) 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m13e8e1e7b82aec19bb932bf96904e5e8  

10 

13.00-15.30 น. 
 

Session 10 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=md5ea6d9c08eaa41843562b7090643298  

10 

13.00-13.45 น. 
 

Session 11 นวัตกรรมสังคม 
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc9cd27d1462a337e84ce33da708878cb  

3 

หมายเหตุ : ผู้นำเสนอสามารถดูลำดับการนำเสนอผลงานได้ตามไฟล์สูจิบัตรการประชุมวิชาการฯ 

 

3. ให้ผู ้นำเสนอจัดเตรียมไฟล์การนำเสนอ Power Point (ppt)  เพื ่อใช้ในการนำเสนอ พร้อมนำเสนอไฟล์       

(แชร์ไฟล์การนำเสนอด้วยตนเอง) และบรรยายพร้อม ๆ กัน 

4. กรณีผู้นำเสนอผลงานไม่สามารถ Login เข้าห้องนำเสนอ หรือยกเลิกการนำเสนอในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

ผู ้นำเสนอในลำดับถัดไปจะเลื่อนขึ ้นมาแทน ดังนั ้น ผู ้นำเสนอผลงานทุกท่านต้องอยู่ในห้องนำเสนอผลงาน

ตลอดเวลา เนื่องจากเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

5. กรณีผู้นำเสนอมีปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้องช่วงถึงเวลานำเสนอ แจ้งให้ผู้นำเสนอสามารถนำเสนอ

ได้หลังจาก  ผู้นำเสนอคนสุดท้ายในห้อง Session นั้น ๆ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลำดับการนำเสนองานของท่าน

อ่ืน 

6. ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
 6.1 ผู้นำเสนอมีเวลานำเสนอ จำนวน 10 นาที เวลาซักถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 นาที รวม 15 นาที 
 6.2 ผู้นำเสนอมีเวลานำเสนอ จำนวน 10 นาที ระบบจะจับเวลารนำเสนอ เมื่อครบ 10 นาที ระบบจะตัด
โดยอัตโนมัติ 
 6.3 เมื่อหมดเวลา 10 นาที ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอและเตรียมตัวตอบคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน 
การนำเสนอผลงาน 
7. ผู้นำเสนอแต่งกายสุภาพ และเปิดกล้องตลอดการนำเสนอผลงาน 

8. หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานในห้องที่ท่านนำเสนอผลงานครบทุกเรื่องแล้ว ท่านจะออกมาอยู่ในห้องรวม

เพื่อเข้าร่วมพิธีปิดการประชุม เวลา 17.00 น. และรอประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยเด่น (ระหว่างนี้   

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์) 

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc8b96e186fd46ab563ae83d547338688
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m36fed44b01ae77b46eb2ac29fc85b865
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m31e6b5ac4642ab041961962e9044c9eb
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m13e8e1e7b82aec19bb932bf96904e5e8
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=md5ea6d9c08eaa41843562b7090643298
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mc9cd27d1462a337e84ce33da708878cb
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9. ผู้นำเสนอทุกท่านสามารถดูคู่มือแนะนำการใช้ระบบ Webex Event ในหน้าเว็บไซด์การประชุมวิชาการฯ  

10. กรณีผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายไม่มานำเสนอผลงาน ภายในวันเวลาที่กำหนดนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์และ

ผลงานจะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่ม Abstract Book การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งท่ี 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรานี ซุ่นเซ่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254 

มือถือ 08-1540-7304 เว็บไซด์ https://conference2022.tsu.ac.th 

E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com 
...................................................................................  

https://conference2022.tsu.ac.th/

