การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 19
(The 19th National Graduate Research Conference)
----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดั บ บัณ ฑิ ตศึ กษาแหงชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate
Research Conference) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดใหมีขึ้นทุกปน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองค
ความรูที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและ
ตางประเทศ เปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหมี
การเสวนา แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับผลการวิจัย ระหวางนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ ซึ่งถือเปน
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเปนการสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือไดวาการจัดงาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ
2.2 เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน
2.3 เพื่อเปดโอกาสใหมีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหวา งนักศึกษา
คณาจารย และนักวิชาการ
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
3.1 นิสิต นั กศึกษา ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา จากสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐและเอกชนทั้ งในและตางประเทศ ที่เข า
นําเสนอผลงานวิจัย
3.2 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ คณาจารย ผูบริหาร
นักวิชาการ นักวิจยั ผูสนใจทั่วไป เขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน
4. หนวยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
โทรศัพท 043-202 420 โทรสาร 043-202 421
5. ระยะเวลาดําเนินงานและสถานที่ วันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน
- สมัครนําเสนอผลงาน
15 ตุลาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
- สมัครเขารวมประชุม(ไมนําเสนอผลงาน) 15 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ 2561
- ประกาศผลตอบรับใหนําเสนอผลงาน
31 มกราคม 2561
- วันสุดทายของการสง Manuscript
9 กุมภาพันธ 2561
(ที่แกไขตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแลว)
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- วันนําเสนอผลงาน
9 มีนาคม 2561
6. รูปแบบการประชุม
6.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
6.2 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร
7. การพิจารณาผลงาน การนําเสนอ และการตัดสินรางวัลการนําเสนอ (การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดย
ผานการกลั่นกรองคุณภาพจากผูประเมินอิสระ (Peer Review) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้
7.1 การเลือกกลุมเสนอผลงานและ/หรือประเภทของการเสนอผลงาน เชน สมัครประเภทบรรยาย อาจจะ
ไดรับการพิจารณาใหเปนประเภทโปสเตอร
7.2 การไดรับการคัดเลือกผลงานที่จะนําเสนอในงานประชุม และที่จะรวบรวมลงใน Proceedings
7.3 การตัดสิทธิ์ไมใหนาํ เสนอผลงาน กรณีดังตอไปนี้
7.3.1 บทคัดยอ บทความวิจัย และ/หรือโปสเตอรไมถูกตองตามแบบฟอรมหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด รวมทั้งไมแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
7.3.2 การลงทะเบียนและการชําระคาลงทะเบียนไมเปนไปตามขอกําหนดไวไมวากรณีใดๆ
7.3.3 บทความวิจัยเคยนําเสนอผลงานในที่อื่นมากอน หรือเคยตีพิมพหรืออยูในระหวางการพิจารณาตีพิมพ
ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง
7.3.4 บทความวิจัยไดรับการประเมินในเบื้องตนแลวไมผา นเกณฑการประเมิน
7.4 ผูนาํ เสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร ตองมานําเสนอผลงานดวยตนเองในวันงาน หาก
ไมมาบรรยายหรือไมพบผูนําเสนอประจําที่โปสเตอรตามกําหนดเวลา จะถือวา บทความวิจัยนั้น
ไมมีการตีพิมพเผยแพรผลงานในครั้งนี้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดทําหนังสือแจงไป
ยังสถาบันตนสังกัดนั้นๆทันที
7.5 ผูนําเสนอผลงานตองเปนนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งใน
และตางประเทศซึ่งเปนหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธและ/หรือการศึกษาอิสระ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนไดรับการเผยแพร
8.2 นิสิต นักศึกษาที่เขารวมประชุมเสนอผลงาน ไดรับประสบการณในการนําเสนอผลงานตอที่ประชุมสัมมนา
และผูเสนอผลงานไดรับการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
8.3 นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
8.4 ผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบที่
เปนเอกสารทางวิชาการ เปนที่ยอมรับ
8.5 นิสิต นักศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาได รับการกระตุนใหเกิดการพัฒ นาผลงานวิจัยระดับบั ณฑิตศึกษาให มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
9. ลักษณะผลงานและการแบงกลุมของงานวิจัยที่นําเสนอ
9.1 ผลงานที่ นํ า เสนอต อ งเป น ผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาที่ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลว
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หรืออยูระหวางดําเนินการแตมีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถนําเสนอผลการวิจัยได และตองไมเคยนําเสนอผลงานนี้
ในที่อ่ืนมากอน หรือไมเคยตีพิมพ หรือไมอยูในระหวางการพิจารณาตีพิมพในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใด
ฉบับหนึ่ง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร
9.2 ขอบขายของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่นําเสนอ ซึ่งเปนวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ใหอยูในกลุมตอไปนี้
- กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
- กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
- กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9.3 ภาษาที่ใชในการนําเสนอ สามารถนําเสนอไดทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
9.4 ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถามี)
10. ประเภทของการนําเสนอผลงาน*
10.1 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ตองนําเสนอดวย PowerPoint โดยระดับ
ปริญญาโท ใชเวลาในการนําเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริญญาเอกเรื่องละ 20 นาทีรวมซักถาม
10.2 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ตองยืนประจําที่โปสเตอรตามเวลาที่กําหนด

*การตอบรับใหนําเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยูกับการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
11.1 หนาแรกของบทความ คือ บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเขียนสรุปเฉพาะใจความสําคัญ
อยางละไมเกิน 8 บรรทัด โดยใชอักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทําตามรูปแบบ
ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดไว โดยดูรายละเอียดไดที่ http://conference.kku.ac.th/ngrc
11.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-10 หนากระดาษ
A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอางอิง และภาคผนวก) โดยใชอักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทความประกอบดวย บทคัดยอ(จากขอ 11.1) บทนํา วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง ดูรายละเอียดและไฟลตนแบบไดที่ http://conference.kku.ac.th/grc
ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลว จะถูกรวบรวมเปน Proceedings ของการประชุมใน
รูปสื่อ CD-ROM และหากผลงานวิจัยนั้นนําเสนอโดยผูวิจัยดวยตนเองตามวันและเวลาที่กําหนดในการประชุมครั้งนี้
สามารถนํามาเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (หากมีเกณฑตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยูกับ แตละสถาบันหรือแตละหลักสูตร
กําหนด)
12. การเตรียมโปสเตอร
12.1 ใหจัดทําโปสเตอรขนาด 90 X 120 ซม. สามารถนําเสนอดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใหมี
รูปถายของผูนําเสนอผลงานติดที่มุมบนดานขวาในโปสเตอรดวย (ชุดสุภาพ ขนาดไมเกิน 4 x 4.5 นิ้ว) เนื้อหาโปสเตอร
ประกอบดวย บทคัดยอ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและขอเสนอแนะ
12.2 ดาวนโหลดรูปแบบโปสเตอรที่ http://conference.kku.ac.th/grc
12.3 กําหนดใหตดิ โปสเตอรในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เปนตนไปและกอนเวลา 8.00 น. ของ
วันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมบอรดไวให ขอใหผูนําเสนอจัดเตรียมอุปกรณในการติดโปสเตอรมา
ดวย ทั้งนี้ ใหเก็บโปสเตอรภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 หลัง 16.30 น.
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13. วิธีการสมัคร (อานรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครไดที่ http://conference.kku.ac.th/ngrc
13.1 นิสิต นักศึกษาสามารถสมัคร โดยนําเสนอผลงานที่เปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
13.2 นิสิต นักศึกษาที่จะมานําเสนอผลงานแตไมตองการตีพิมพ สามารถสงเฉพาะบทคัดยอได (ไมตองสงฉบับเต็ม)
1.3.3 นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครนําเสนอผลงานเพื่อตีพิมพสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของ สกอ. ไมวาจะสมัคร
แบบบรรยายหรือโปสเตอร จะตองจัดทําบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยูกับ
แตละสถาบันหรือแตละหลักสูตรกําหนด)
14. คาลงทะเบียน (สมัครและชําระคาลงทะเบียนพรอมกับการสงบทคัดยอ บทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่ง
เปนวันสุดทาย) ดังนี้
อัตราคาลงทะเบียน
ประเภท
รายการเอกสาร/อาหารคาลงทะเบียน/คน
คาลงทะเบียน/คน
อาหารวาง
(ชําระภายในวันที่ (ชําระหลังวันที่ 30 พ.ย.
30 พ.ย. 60)
60 แตไมเกินวันที่ 3
ม.ค. 61)
1. ผูสมัครนําเสนอผลงาน
เอกสาร+CD Proceeding+
1,500 บาท
2,500 บาท
ของนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอก อาหาร+อาหารวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผูสมัครเขารับฟงที่ไมได
นําเสนอผลงาน สังกัดภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ผูสมัครนําเสนอผลงาน
เอกสาร+CD Proceeding+
800 บาท
1,000 บาท
ของนักศึกษาสังกัด
อาหาร+อาหารวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. นักศึกษา อาจารย บุคลากร
เอกสาร+CD Proceeding+
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
อาหาร+อาหารวาง
หมายเหตุ 1) ผูไมประสงคจะรับ Proceedings อาหารวาง อาหารกลางวัน สามารถเขารวมประชุมไดโดยไมตองชําระ
คาลงทะเบียน
2) ขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได และเขารวมประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา
3) ผูสมัครที่ลงทะเบียนแลว แตถูกตัดสิทธิ์ไมใหมานําเสนอเนื่องจากประเมินบทความวิจัยในเบื้องตนแลวไมผา น
เกณฑการประเมิน หรือสมัครแลว แตไมไดมานําเสนอผลงาน หรือไมไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆรวมทั้งเหตุผลอื่นๆนอกเหนือจากเหตุผลดังกลาวขางตน
เนื่องจากเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

วิธีชําระเงินคาลงทะเบียนและการสงเอกสาร
สําหรับผูสมัครที่กรอกขอมูลการสมัครและอัพโหลดไฟลขอมูลบทความลงในระบบรับสมัครเรียบรอยแลว
ใหพิมพแบบชําระคาลงทะเบียน และเลือกชองทางการชําระเงินได 4 ชองทาง คือ
1) ชําระผานจุดบริการธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา
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2) โอนผานตู ATM โดยชําระอางอิงตามรหัสบารโคดหรือรหัสที่ระบุไว
3) ชําระผานบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย โดยชําระอางอิงตามรหัสบารโคดหรือรหัสที่ระบุไว
4) ชําระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลว ใหจัดสงเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพจากระบบ 1 ชุด (ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
โดยการลงนามในใบสมัครแลว)
2. บทความฉบับเต็ม จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาใบชําระเงิน
4. สําเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไมหมดอายุ
ที่อยู: ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ (งานประชุมวิชาการ)
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 40002

----------------------------------------------------
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