
 
 

 

การเขาสูหองนำเสนอผลงานวิจัย แบบออนไลน 
โปรดอานคำแนะนำนี้โดยละเอียด 

 

สิ่งท่ีคุณตองมีสำหรับการประชุมทางวิดีโอผาน Google Meet 

 การเช่ือมตออินเทอรเน็ต และตองมีบัญชี Gmail 

 ผูเขารวมการประชุมทางวิดีโอ คุณตองมีแอปพลิเคชั่น Meet บนอุปกรณเคลื่อนที่หรือเว็บ

เบราวเซอรที่รองรับ 

 ตองมีเว็บแคม (กลอง) ในตัว หรือกลอง USB ภายนอก 

 อุปกรณอ่ืนๆ อาจใชกับ Meet ไมได เชน กลองระบบเสมือนจริง 

 หนวยประมวลผล Intel i3/i5/i7 รุนที่ 2 ความถี่ 2.2 GHz หรือ AMD ที่เทียบเทาหรือสูงกวา

เพ่ือรองรับวิดีโอความละเอียดสูง 

 ทำไมเปน ไมเกง IT แนะนำใหทำรวมกับเพ่ือน หรือ หาผูรูที่อยูใกลๆ ทาน ชวยแนะนำหรือชวย

ทำใหทานได 

 

การเขาสูหองประชุมออนไลน  
 

 ผูเขารวมพิธีเปดและการนำเสนอภาคบรรยาย คัดลอกลิ้งคของหองประชุม วางที่น่ี 
 

 
   

จากน้ัน คลิกที ่ “เขารวมเลย”                         เพ่ือเขารวมประชุมนำเสนอออนไลน 
 



 
 

 

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED101 - OED108 

รหัสของช้ันเรียน  egyzsn7 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NDUyMjc3NTE3NTEy?cjc=egyzsn7 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED201 - OED208 

รหัสของช้ันเรียน  45277g6 

ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzI3?cjc=45277g6 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED301 - OED308 

รหัสของช้ันเรียน  i5ukrpo 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzUw?cjc=i5ukrpo 

ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   OBA101 - OBA111 

รหัสของช้ันเรียน  7wivu3p 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3Njg4?cjc=7wivu3p 

ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   OBA201 - OBA210 

รหัสของช้ันเรียน  cut243p 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTg2?cjc=cut243p 

ภาคบรรยาย : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง   OLA101 - OLA103 

รหัสของช้ันเรียน  fcbl7lj 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTMz?cjc=fcbl7lj 

ภาคบรรยาย : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ              

OIT101 - OIT103 และ OSC101 

รหัสของช้ันเรียน  b57rhgy 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzQ0?cjc=b57rhgy 

ภาคบรรยาย : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม   OHS101 - OHS107 

รหัสของช้ันเรียน  3uz7hd3 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzY1?cjc=3uz7hd3 

 

 
 



 
 

 

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

PED : การศกึษาและวัฒนธรรม 

รหัสของช้ันเรียน  fg3golh  

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDMw?cjc=fg3golh 

PBA : บรหิารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว 

รหัสของช้ันเรียน   bo3ag5a 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDUy?cjc=bo3ag5a  

PLA : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง 

รหัสของช้ันเรียน  tpg2xos 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NTM1?cjc=tpg2xos 

PIT : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ               

รหัสของช้ันเรียน   bgkbgdl 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjA4?cjc=bgkbgdl 

PHS : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

รหัสของช้ันเรียน   kthnjlk 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjY3?cjc=kthnjlk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สำหรบัผูนำเสนอทุกทาน : 

 ตรวจสอบรายชื่อ รหัสการนำเสนอ หองนำเสนอ หากไมพบชื่อผลงานของทาน หรือขอมูลไม

ถ ูกต อง โปรดแจ งคณะทำงาน ภายในว ันท ี ่  10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น . ทางอ ีเมล  

conference@nmc.ac.th (โดยใชช่ือเรื่องวา "แกไขขอมูล ของ …ช่ือเจาของผลงาน… (รหัสนำเสนอ)") 

 ศึกษาขอมูลและวิธีการประชุมทางวิดีโอผาน Google Meet จากคูมือในเว็บประชุมวิชาการ 

NMCCON2022 หรือ คนหาจากชอง YouTube  

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางวิทยาลัยจะสง Link / QR สำหรับผูนำเสนอผลงานไปใหทาน

ทางอีเมล เพ่ือแชรรหัสเขารวมประชุม ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เปนตนไป  

 กำหนดซอมระบบการนำเสนอผาน Google Meet ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 

น. เปนตนไป (รับ Link และ รหัสผานไดทางอีเมล) 

 ในวันที่นำเสนอผลงาน หากมีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ ขอใหทานปรับแกไขและสงกลับมา

อีกครั้งทางอีเมล conference@nmc.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยใชชื่อเรื่องวา "แก

บทความฉบับสมบูรณ ของ …ช่ือเจาของผลงาน… (รหัสนำเสนอ)" 

 หากผูนำเสนอไมสงบทความที่ตองแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ในเวลาที่กำหนด 

บทความของทานจะไมไดรับการตีพิมพลงในวารสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งน้ี และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาลงทะเบียน 

 หลังการนำเสนอผลงาน ทานสามารถดาวนโหลดไฟลวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ของทานไดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต http://journal.nmc.ac.th/th/nmccontinue.php 

 

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย : 

 ใหผูนำเสนอผลงานภาคบรรยาย แนบสงไฟล PowerPoint นำเสนอของทาน ตั้งแตวันนี้ - 12 

พฤษภาคม 2565 โดยแนบไฟลใตชื่อผลงานของทาน บนเว็บ Google Classroom ที่ทางวิทยาลัยสง Link 

ให (ตามหองนำเสนอผลงาน) 

 ใหผ ู นำเสนอจัดเตรียม PowerPoint ของทานเพื ่อนำเสนอผานระบบออนไลน Google 

Hangouts Meet เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที โดยประมาณ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร : 

 ผูนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร สงไฟล Word เนื้อหาสำหรับจัดทำโปสเตอร พรอมแนบไฟล

รูปภาพประกอบที่ใชจัดทำโปสเตอร (ถามี) (ยอบทความของทานใหเหลือ 2-3 หนา) สงมาที ่อีเมล 

conference@nmc.ac.th ต้ังแตวันนี้ - 9 พฤษภาคม 2565 

 ผูนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร แนบไฟลคลิปวีดีโอนำเสนอของทาน ความยาว 5-10 นาที 

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยแนบไฟลใตชื่อผลงานของทาน บนเว็บ Google Classroom ที่ทาง

วิทยาลัยสง Link ให 

 

การจัดสงเอกสาร : 

ตั ้งแตว ันที ่ 23-31 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยจักดำเนินการจัดสงเอกสารตางๆ ใหท าน 

ประกอบดวย หนังสือตอบรับ ใบเสร็จ ไฟลเลมวารสารสืบเนื่อง และเกียรติบัตรผูเขารวมนำเสนอผลงาน 

ตามที ่อยู ท ี ่ไดแจงไวในระบบลงทะเบียน (หากมีการเปลี ่ยนแปลงที ่อยู  โปรดแจงกลับทางอีเมล 

conference@nmc.ac.th ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยใชช่ือเรื่องวา "แจงเปลี่ยนแปลงที่อยู ของ 

…ช่ือเจาของผลงาน… (รหัสนำเสนอ)") 

 


