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แนวทางปฏิบัติการนาเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย”
วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex
เนื่ องด้ว ยในสถาณการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-2019) ที่เกิดขึ้นอย่ า ง
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ ทาให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่ว
โลกเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับเทคโนโลยี บริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์
จึงนาไปสู่เทรนด์การปรับตัวและใช้ชีวิต แบบ Next Normal ที่เริ่มขยายตัวในวงกว้าง ดังนั้น ผู้จัดการประชุมฯ
จึงมีรูปแบบการนาเสนอผลงานภาคบรรยายแบบออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติ ศาสตร์ ครั้งที่ 1
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย” รายละเอียดดังนี้
1. เปิดห้องออนไลน์ เวลา 08.30 น. ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ทุกท่าน Login
เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม ผ่ า นโปรแกรม Webex (ห้ อ งรวม) เพื่ อ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานประชุ ม วิ ช าการฯ ผ่ า น
Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mdd6c986f9bec14ede42922f7a4066e3f
Webinar number : 2568 695 6140
Webinar password : njYFc32mqf9
2. เวลา 12.30 – 12.45 น. ให้ผู้นาเสนอบทความเข้าห้ องย่อย เพื่อลงทะเบียนการเข้าร่ว มนาเสนอ
บทความ และเริ่มนาเสนอบทความเวลา 13.00 – 17.00 น. โดยผู้นาเสนอผลงานแยกห้องการนาเสนอในแต่ละ
Session ผ่าน link ดังนี้
Session (Webex Link) ในการนาเสนอผลงาน
เวลาการนาเสนอ

Session (Webex Link)

13.00 – 17.00 น. Session 1 นาเสนอบทความฉบับเต็ม
Link :
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mcc8540b45303ebfde16
4ab788a6a0903
13.00 – 17.40 น. Session 2 นาเสนอบทความฉบับเต็ม
Link :
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mf4f96976795eb7ced8b
a001d4e7cd4d6

จานวน
บทความ
(เรื่อง)
12 เรื่อง

14 เรื่อง
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เวลาการนาเสนอ

Session (Webex Link)

13.00 – 16.00 น. Session 3 นาเสนอบทคัดย่อ
Link :
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m8f4240afb5689c3fc64e
0b470233593b
13.00 – 16.20 น. Session 4 นาเสนอบทคัดย่อ
Link :
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mb3de5b7abe50eaf493f
5f80df7e60532
13.00 – 17.20 น. Session 5 นาเสนอ infographic
Link :
https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=mccb3c483f04cb532300
7f27802e8805d

จานวน
บทความ
(เรื่อง)
9 เรื่อง

9 เรื่อง

13 เรื่อง

หมายเหตุ : ผู้นาเสนอสามารถดูลาดับการนาเสนอผลงานได้ตามตารางนาเสนอผลงานในแต่ละ Session
3. ให้ผู้นาเสนอจัดเตรียมไฟล์การนาเสนอ PowerPoint (ppt) เพื่อใช้ในการนาเสนอ พร้อมนาเสนอไฟล์
(แชร์ไฟล์การนาเสนอด้วยตนเอง)
4. ในกรณีทผี่ ู้นาเสนอรายใดไม่สามารถเข้านาเสนอผลงานได้ ทางผู้จัดจะให้ผู้นาเสนอในลาดับถัดไปเลื่อน
ขึ้นมานาเสนอแทน ดังนั้น ผู้นาเสนอผลงานทุกท่านต้องอยู่ในห้องนาเสนอผลงานตลอดเวลา เนื่องจากกาหนดเวลา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
5. ในกรณีผู้ น าเสนอรายใดมีปั ญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้ องในเวลานาเสนอ ทางผู้ จัดขอ
อนุญาตให้ผู้นาเสนอที่มีปัญหาการขัดข้องนาเสนอหลังจากผู้นาเสนอคนสุดท้ายของ Session นั้น เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อลาดับการนาเสนองานของท่านอื่น
6. ผู้นาเสนอมีเวลาในการนาเสนอให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
6.1 ผู้นาเสนอมีเวลานาเสนอไม่เกิน 10 นาที และเวลาถามตอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน10 นาที
รวมเป็นเวลาไม่เกิน 20 นาที
6.2 ผู้นาเสนอมีเวลานาเสนอ จานวน 10 นาที ระบบจะจับเวลาในการนาเสนอ เมื่อครบ 7 นาที
จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้นาเสนอผลงานทราบ
6.3 เมื่อหมดเวลา 10 นาที จะมีการแจ้งเตือนและผู้นาเสนอหยุดการนาเสนอและเตรียมตัวตอบ
คาถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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7. ผู้นาเสนอแต่งกายสุภาพ และเปิดกล้องตลอดเวลาในการนาเสนอผลงาน และใช้ภาพพื้นหลังโครงการ
ตามที่ผู้จัดโครงการได้จัดส่งให้
8. หลังจากเสร็จสิ้นการนาเสนอผลงานในห้องที่ท่านนาเสนอผลงานครบทุกเรื่องแล้ว จะมีการมอบรางวัล
การนาเสนอผลงานระดับดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลการนาเสนอผลงานระดับดี 2 รางวัลในห้องนาเสนอ (ระหว่าง
รอผลการตัดสิน ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์)
9. ผู้นาเสนอทุกท่านสามารถดูคู่มือแนะนาการใช้ระบบ Webex ในหน้าเว็บไซด์การประชุมวิชาการฯ
10. กรณีผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยายไม่มานาเสนอผลงาน ภายในวันเวลาที่กาหนดนั้น ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และผลงานจะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเล่ม Abstract Book การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิธาน ดลหมาน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มือถือ 095-9452647 เว็บไซด์ http://lawconference.tsu.ac.th/

