เกณฑการสงผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Oral Presentation
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
(3rd National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 3 rd NCVET )
เรื่อง นวัตกรรมอาชีวศึกษา สูการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ระหวางวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
1. เวลาการนําเสนอ 12 นาที เวลาซักถาม 3 นาที รวม 15 นาที
2. เมื่อนําเสนอไปแลว 10 นาที ผูดําเนินรายการจะกดกริ่งสั้น 1 ครั้ง เมื่อหมดเวลา 15 นาที ผูดําเนินรายการจะ
กดกริ่งยาว 1 ครั้ง ขอใหผูนําเสนอหยุดการนําเสนอ และเตรียมตัวตอบคําถาม
3. ผลงานที่นําเสนอ ควรจัดทําเปน MS PowerPoint และบันทึกลง แผน CD-ROM เพื่อปองกันไวรัส และควร
นํามาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนําเสนอกอนในชวงเชา โดยประสานกับเจาหนาที่ หากผูนําเสนอ
ต อ งการนํ า เสนอในรู ป แบบอื่ น กรุ ณ าแจ ง ฝ า ยจั ด การประชุ ม ก อ นล ว งหน า เพื่ อ จะได ป ระสานการจั ด
โสตทัศนูปกรณไวใหอยางเหมาะสม
4. ผูนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะตองนําไฟลขอมูลที่จะนําเสนอสงกับเจาหนาที่ ตอนลงทะเบียนชวงเชา
5. คาลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุม
ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2562
ผูนําเสนอผลงาน บุคลากร สอศ.
1,000 บาท/คน
ผูนําเสนอผลงาน บุคลากรทั่วไป
2,000 บาท/คน
ผูเขารวมการประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน
1,000 บาท/คน
การชําระคาลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมายัง เลขบัญชี 2186064723 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และทานจะตองสง สําเนาสลิปการชําระเงินโดยระบุชื่อใหชัดเจน ทาง E-mail : Impact.eec2019@gmail.com หรือสงสัย
ติดตอสอบถามไดที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีเพชร เบอรโทรศัพท 088-8362339

หมายเหตุ

โปรดนําหลักฐานการชําระเงินฉบับจริงมารับใบเสร็จรับเงินในวันลงทะเบียน

เกณฑการสงผลงานการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร Poster Presentation
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
(3rd National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 3 rd NCVET )
เรื่อง นวัตกรรมอาชีวศึกษา สูการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ระหวางวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
ขั้นตอนการสงผลงานวิจัยโปสเตอร
1. ผูสนใจสงผลงานการประกวดในรูปแบบของ Abstract ที่เปนไฟล Word และไฟล PDF ของ E-mail :
Impact.eec2019@gmail.com หรื อ ติ ด ต อ ที่ นายประภาส พวงชื่ น (ทํ า หน า ที่ ผอ.ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาฯ)
โทรศัพท 081-7827918 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2562
2. คณะกรรมการผูตัดสินจะพิจารณาเบื้องตนในการรับผลงานวิจัยที่จะเขาประกวด Abstract ที่ไดผานการพิจารณา
แลว ประธานฝายวิจัยจะทําจดหมายตอบรับยินดีใหนําเสนอโปสเตอรแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ
3. ผูที่ไดรับการคัดเลือกเตรียมนําเสนอในรูปแบบของ Poster Presentation
ขั้นตอนการจัดทําโปสเตอร (Poster Presentation)
1. องคประกอบของโปสเตอร
- ชื่อเรื่องงานวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อ – นามสกุล ของผูวิจัย และ ชื่อ – สกุล ผูรวมวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อหนวยงาน (สถาบันฯ) ที่สังกัด เบอรโทรศัพท และ E-mail ของผูวิจัยและผูรวมวิจัย
- บทคัดยอ (ภาษาไทย) และ Abstract (ภาษาอังกฤษ)
- บทนํา (กลาวถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดทํางานวิจัยฯ, ระบุสภาพปญหา, แนวคิดทฤษฎีโดยยอ)
- วัตถุประสงคการวิจัย (ตรง/สอดคลองกับบทนํา และความสําคัญของปญหาเปนประเด็นสรุปคําตอบที่สําคัญในการวิจัย)
- สมมติฐานของการวิจัย (ถามี) (นําเสนอคําตอบที่คาดการณลวงหนา, สมเหตุสมผลตอปญหา)
- กรอบแนวความคิดการวิจัย (ถามี) (เขียนเปนรอยแกว อาจใชภาพประกอบแสดงความสัมพันธดวยก็ได)
- วิธีการดําเนินการวิจัย (อธิบายการสรางและพัฒนา, ระบุประชากรและกลุมตัวอยาง, ระบุเครื่องมือที่ใชวิจัย,
ระบุการสรางและคุณภาพเครื่องมือ และการเก็บขอมูล)
- ผลการวิจัย (สรุปผลตามวัตถุประสงค โดยใชรูปภาพ, แผนภูมิหรือตารางพรอมอธิบาย)
- อภิปรายผลการวิจัย (วิจารณผลการวิจัยพรอมสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานวิจัย)
- ขอเสนอแนะ (เสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน)
- เอกสารอางอิง (ที่กลาวอางในเนื้อหาโปสเตอรเทานั้น โดยเขียนตามแนว APA-American Psychological
Association Edition)

-22. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร
- โปสเตอรตองมีขนาดกวาง 60 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร
- โปสเตอรไมควรมีน้ําหนักมาก สามารถติดกับบอรดไดแข็งแรง แนนหนาไมหลุด
- ควรใช font และสีที่อานงายและดูสวยงาม
- ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดใหพอเหมาะกับขนาดของโปสเตอร ซึ่งสามารถอานไดในระยะหางจากบอรด 1 เมตร
3. คําแนะนําและขอควรปฏิบัติ
- ผูวิจัยและผูวิจัยรวม ควรอยูประจําที่โปสเตอรเพื่ออธิบายผลงานหรือตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลงานวิจัยใน
ชวงเวลาที่กําหนด (นําเสนอโดยวิธีการบรรยาย 8 – 10 นาที)
- ผูวิจัยหรือผูวิจัยรวม รวมดูแลความเรียบรอยของโปสเตอรของตนเองตลอดงานการประชุม
- หากงานวิจัยเปนชิ้นงานนวัตกรรม สามารถนํามาแสดงในบริเวณที่นําเสนอได หากนวัตกรรมชิ้นใหญที่ไม
สามารถนํามาแสดงได ใหใช PowerPoint ในการนําเสนอได
- การใชแผนพับแสดงขอมูลเพิ่มเติมกระทําไดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของงานที่แสดง
4. การตัดสินของคณะอนุกรรมการ
- คณะอนุ กรรมการตัดสิ นการประกวดโปสเตอร เปน คณะกรรมการฝ ายวิ จัย จากสถาบั นการอาชีว ศึก ษา
จํานวน 3 ทาน การพิจารณาตัดสินของคณะอนุกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
5. การเสนอผลงานโปสเตอร
- สถานที่ติดแสดงโปสเตอร : โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
- ติดตั้งบอรดโปสเตอร วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
- แสดงผลงานโปสเตอร วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.
- เก็บโปสเตอรใน วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 17.00 น. เปนตนไป
6. คาลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุม
ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2562
ผูนําเสนอผลงาน บุคลากร สอศ.
1,000 บาท/คน
ผูนําเสนอผลงาน บุคลากรทั่วไป
2,000 บาท/คน
ผูเขารวมการประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน
1,000 บาท/คน
การชําระคาลงทะเบียน
การชําระคาลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมายัง เลขบัญชี 2186064723 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และทานจะตองสง สําเนาสลิปการชําระเงินโดยระบุชื่อใหชัดเจน ทาง E-mail : Impact.eec2019@gmail.com หรือสงสัย
ติดตอสอบถามไดที่ นางสาวปริยาภัทร ศรีเพชร เบอรโทรศัพท 088-8362339

หมายเหตุ โปรดนําหลักฐานการชําระเงินฉบับจริงมารับใบเสร็จรับเงินในวันลงทะเบียน

