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Research Presentation
An Oral Research Presentation is meant to showcase the researcher’s research findings.
As such it should communicate the importance of the research, clearly state the findings and
analysis of those findings, and prompts others in the academic community to ask questions and
give valuable feedback that could further and strengthen the research.
Best Practices:
What research conference to attend
1) Present the completed paper in a refutable research conference that is directly related to the
researcher’s field. A research presentation will only take 15 – 20 minutes, but by participating in a
conference directly related to researcher’s field, the conference will be truly beneficial to the
researcher in many ways.
Preparation before the presentation
2) Comply with the prescribed format of the manuscript and have someone to proofread and
edit to make sure of the accuracy.
3) Pay attention on the details of the research conference (important dates, conference
program, keynote speakers, theme, etc.).
4) In preparing for the presentation, the researcher should consider closely the technical
aspects of the presentation. The following should be considered in preparing the slide:
background, color, fonts, and slide layout.
5)
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5) Before research presentation, practice is the key ingredient for success. As such the
following are suggested: present in front of fears for suggestions, present in front of folks
unfamiliar with study, present with stop watch to time out slides/presentation, do final
rehearsal(s) with faculty mentor for accuracy checks, polishing and finesse tips.
6) The research presentation should consist of the following important components:
introduction, background / literature review, research question(s), methodology, results,
conclusions / discussion, references, and acknowledgment.
Preparation during the presentation
7) During the research presentation, be prepared to answer the questions and deliver
presentation in conversational style, not lecture style, not every contributor has to present,
and talk to the audience.
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Research Presentation
Create a timeline showing the steps and processes of the presentation from the beginning to
the publication in order to determine the length of time and allows us to prepare for each step.
ควรจัดทำ timeline แสดงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรนำเสนอผลงำนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น
จนถึงขั้นตอนกำรตีพิมพ์ เพื่อจะให้เป็นตัวกำหนดระยะเวลำ
และทำให้เรำได้เตรียมควำมพร้อมในแต่ละขั้นตอนได้
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Research Presentation
How to prepare for International Conference Presentation
(วิธีการเตรียมพร้อมในการนาเสนอในการประชุมนานาชาติ)
These are main things we have to take more considerations:
(สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สมควรต้องนาไปคิดไตร่ตรองให้ดี)
1. People: กลุ่มเป้าหมาย
 It helps to have an objective, find an area of common interest, suggests a new
direction for research or topic for a class.
(กลุ่มเป้ำหมำยช่วยให้เรำเห็นวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยในเรื่อง/ประเด็นที่เรำต่ำงสนใจร่วมกัน และ
ช่วยเสนอแนะทิศทำงใหม่ในเรื่องกำรวิจัย หรือ หัวข้อสำหรับกำรประชุมนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น)
 Networking among others who share the common interest.
(ก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มคนที่มีควำมสนใจเช่นเดียวกับเรำในกำรที่จะร่วม
แลกเปลี่ยนแนวคิด/องค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน)
2. Preparation: การเตรียมตัว
 To summarize your research in order to distinguish between your original
contributions, others’ contributions, and ideas drawn from previous research.
(ประมวลสิ่งที่ค้นพบจำกำรวิจัยเพื่อแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่เรำค้นพบ กับของที่คนอื่น
ค้นพบมันมีสิ่งที่น่ำสนใจกว่ำกันที่ตรงไหน อย่ำงไร ตลอดจนแนวคิดต่ำงๆจำกที่ได้ศึกษำค้นคว้ำมำ
ก่อนหน้ำนี้)

Best practice: Mr.Prateep Chailee

Research Presentation
3. Paper Writing: การเขียนรายงานการวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
 It should be in a good format, check your spelling, grammar.
(ควรจัดอยู่ในรูปแบบที่เรียบร้อยและถูกต้องทั้งแบบฟอร์ม กำรสะกดคำ และไวยำกรณ์)
 Top-down design (outline) is very helpful.
(มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญ(กรอบกำรเขียน)อะไรมำก่อน-หลัง จะช่วยให้กำรเขียนรำบรื่น)
 Consistency of fonts and notation before showing it to anyone for review.
(รักษำควำมต่อเนื่องของกำรใช้รูปแบบอักษรและคำสำคัญต่ำงๆก่อนให้ผู้อื่นอ่ำนทบทวนต่อไป
4. Presentation: การนาเสนอ
 The most important thing is to emphasize what you’ve done and why they
should care!
(สิ่งที่ต้องให้ควำมสำคัญ คือ อะไรที่คุณทำ และทำไมต้องให้ควำมใส่ใจกับเรื่องที่คุณทำด้วย)
 What you did that was cool and why they should care
(สิ่งที่คุณทำมันเจ๋งมำก และทำไมคนอื่นต้องให้ควำมสนใจกับสิ่งที่คุณทำด้วย)
 Use a readable, simple, yet elegant format.
(ใช้รูปแบบกำรนำเสนอที่เรียบง่ำยสบำยตำ สะดวกต่อกำรอ่ำน แต่มีควำมโดดเด่น)
 Don’t just read your slides.
(อย่ำทำได้แค่เพียงอ่ำนตำมสไลด์)
 Use the minimum amount of text necessary.
(อย่ำใช้คำฟุ่มเฟือย ใช้เฉพำะคำสำคัญ)

