
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี 19 

(The 19th National Graduate Research Conference) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี 19 (The 19th National Graduate 

Research Conference)  ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดใหมีข้ึนทุกปน้ัน  มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรองค

ความรูท่ีเกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  ท้ังของรัฐและเอกชนจากท่ัวประเทศและ

ตางประเทศ  เปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน รวมท้ังเปนการเปดโอกาสใหมี

การเสวนา  แลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับผลการวิจัย  ระหวางนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ ซึ่งถือเปน

การพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อีกท้ังยังเปนการสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือไดวาการจัดงาน

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเปนกลไกหน่ึงในการท่ีจะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพ่ือตอบสนองตอ

นโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 

2. วตัถุประสงค  

2.1 เพื่อเผยแพรองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา   

ในประเทศและตางประเทศ 

2.2 เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน 

2.3 เพื่อเปดโอกาสใหมีการเสวนา  แลกเปล่ียนความรู  ประสบการณ เก่ียวกับผลการวิจัย ระหวางนักศึกษา 

คณาจารย และนักวิชาการ 

2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

3. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ     

  3.1 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ ท่ีเขา

นําเสนอผลงานวิจัย   

  3.2 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ  คณาจารย  ผูบริหาร  

นักวิชาการ  นักวิจัย  ผูสนใจท่ัวไป  เขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยขอนแกน   

 อาคารพิมล กลกิจ   ชั้น 3  เลขท่ี  123  ถ.มิตรภาพ   

 อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   40002 

 โทรศพัท  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  

   (ท่ีแกไขตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแลว)  
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- วันนาํเสนอผลงาน                    9 มีนาคม 2561 

6. รูปแบบการประชุม 

6.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ 

6.2 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร 

7. การพิจารณาผลงาน การนําเสนอ และการตัดสินรางวัลการนําเสนอ (การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดย

ผานการกล่ันกรองคุณภาพจากผูประเมินอิสระ (Peer Review)  และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอสงวน

สิทธิ์ในการพิจารณาและดําเนินการ  ดังน้ี 

7.1 การเลือกกลุมเสนอผลงานและ/หรือประเภทของการเสนอผลงาน  เชน  สมัครประเภทบรรยาย อาจจะ

ไดรับการพิจารณาใหเปนประเภทโปสเตอร  

7.2 การไดรับการคัดเลือกผลงานท่ีจะนําเสนอในงานประชุม และท่ีจะรวบรวมลงใน Proceedings 

7.3  การตัดสิทธ์ิไมใหนําเสนอผลงาน กรณีดังตอไปน้ี 

     7.3.1 บทคัดยอ  บทความวิจัย และ/หรือโปสเตอรไมถูกตองตามแบบฟอรมหรือรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  

            มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด รวมท้ังไมแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

     7.3.2 การลงทะเบียนและการชําระคาลงทะเบียนไมเปนไปตามขอกําหนดไวไมวากรณีใดๆ     

     7.3.3 บทความวิจัยเคยนําเสนอผลงานในท่ีอ่ืนมากอน หรือเคยตีพิมพหรืออยูในระหวางการพิจารณาตีพิมพ  

            ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหน่ึง  

     7.3.4 บทความวิจัยไดรับการประเมินในเบ้ืองตนแลวไมผานเกณฑการประเมิน 

7.4 ผูนําเสนอผลงานท้ังแบบบรรยายและแบบโปสเตอร  ตองมานําเสนอผลงานดวยตนเองในวันงาน  หาก      

    ไมมาบรรยายหรือไมพบผูนําเสนอประจําท่ีโปสเตอรตามกําหนดเวลา  จะถือวา  บทความวิจัยน้ัน     

    ไมมีการตีพิมพเผยแพรผลงานในคร้ังน้ีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดทําหนังสือแจงไป  

    ยังสถาบันตนสังกัดน้ันๆทันที 

7.5 ผูนําเสนอผลงานตองเปนนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังใน  

                 และตางประเทศซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีการทําวิทยานิพนธและ/หรือการศึกษาอิสระ   

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1  ผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนสิิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ

รัฐและเอกชนไดรับการเผยแพร 

8.2 นิสิต นักศึกษาท่ีเขารวมประชุมเสนอผลงาน ไดรับประสบการณในการนําเสนอผลงานตอท่ีประชุมสัมมนา 

และผูเสนอผลงานไดรับการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

8.3 นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการไดแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน  

8.4 ผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระท่ีมีคุณภาพ ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบท่ี

เปนเอกสารทางวิชาการ เปนท่ียอมรับ 

8.5  นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใหมี

คุณภาพดีย่ิงขึ้น  

 

9.  ลักษณะผลงานและการแบงกลุมของงานวิจัยที่นําเสนอ 

 9.1  ผลงานท่ีนําเสนอตองเปนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาท่ีดําเนินการวิจัยเสร็จส้ินแลว  
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หรืออยูระหวางดําเนินการแตมีผลการวิจัยในระดับหน่ึงท่ีสามารถนําเสนอผลการวิจัยได  และตองไมเคยนําเสนอผลงานน้ี

ในท่ีอื่นมากอน หรือไมเคยตีพิมพ หรือไมอยูในระหวางการพิจารณาตีพิมพในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใด

ฉบับหน่ึง  โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร 

     9.2 ขอบขายของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีนําเสนอ  ซ่ึงเปนวิทยานิพนธ/การศึกษาอสิระ ใหอยูในกลุมตอไปน้ี 

  - กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 

  - กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ 

  - กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  - กลุมมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

     9.3 ภาษาท่ีใชในการนําเสนอ สามารถนําเสนอไดท้ังภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหน่ึง 

  9.4 ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถามี)  

10. ประเภทของการนําเสนอผลงาน* 

             10.1 การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral  Presentation) ตองนําเสนอดวย PowerPoint  โดยระดับ

ปริญญาโท  ใชเวลาในการนําเสนอเร่ืองละ 15  นาทีรวมซักถาม  ระดับปริญญาเอกเร่ืองละ 20  นาทีรวมซักถาม  

           10.2 การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster  Presentation) ตองยืนประจําท่ีโปสเตอรตามเวลาท่ีกําหนด  

*การตอบรับใหนําเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยูกับการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

11. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) 

11.1 หนาแรกของบทความ  คือ บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ใหเขียนสรุปเฉพาะใจความสําคัญ     

อยางละไมเกิน 8 บรรทัด โดยใชอักษรแบบ Angsana New  ขนาด 14  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดทําตามรูปแบบ

ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดไว  โดยดูรายละเอียดไดท่ี 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  ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  บทความประกอบดวย บทคัดยอ(จากขอ 11.1)  บทนํา  วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป 

กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง ดูรายละเอียดและไฟลตนแบบไดท่ี http://conference.kku.ac.th/grc 

ผลงานวิจัยฉบับเต็มท่ีแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลว  จะถูกรวบรวมเปน Proceedings ของการประชุมใน 

รูปส่ือ  CD-ROM และหากผลงานวิจัยน้ันนําเสนอโดยผูวิจัยดวยตนเองตามวันและเวลาท่ีกําหนดในการประชุมคร้ังน้ี  

สามารถนํามาเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ (หากมเีกณฑตีพิมพเพ่ือสําเร็จการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากน้ี ขึ้นอยูกับ แตละสถาบันหรือแตละหลักสูตร

กําหนด) 

12. การเตรียมโปสเตอร   

 12.1 ใหจัดทําโปสเตอรขนาด 90 X 120  ซม. สามารถนําเสนอดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใหมี 

รูปถายของผูนําเสนอผลงานติดท่ีมุมบนดานขวาในโปสเตอรดวย (ชุดสุภาพ ขนาดไมเกิน 4 x 4.5 นิ้ว) เน้ือหาโปสเตอร

ประกอบดวย บทคัดยอ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย  สรุปและขอเสนอแนะ   

 12.2 ดาวนโหลดรูปแบบโปสเตอรท่ี  http://conference.kku.ac.th/grc 

 12.3 กําหนดใหติดโปสเตอรในวันท่ี  8  มีนาคม  2561   เวลา  17.00 น. เปนตนไปและกอนเวลา 8.00 น. ของ

วันท่ี  9  มีนาคม  2561  โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมบอรดไวให  ขอใหผูนําเสนอจัดเตรียมอุปกรณในการติดโปสเตอรมา

ดวย   ท้ังน้ี  ใหเก็บโปสเตอรภายในวันท่ี  9  มีนาคม  2561  หลัง  16.30 น. 
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13. วิธีการสมัคร   (อานรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครไดท่ี   http://conference.kku.ac.th/ngrc   

13.1 นิสิต นักศึกษาสามารถสมัคร โดยนําเสนอผลงานท่ีเปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหน่ึง  

13.2  นิสิต นักศึกษาท่ีจะมานําเสนอผลงานแตไมตองการตีพิมพ สามารถสงเฉพาะบทคัดยอได (ไมตองสงฉบับเต็ม)   

1.3.3 นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครนําเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของ สกอ.  ไมวาจะสมัคร

แบบบรรยายหรือโปสเตอร จะตองจัดทําบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากน้ี ขึ้นอยูกับ 

แตละสถาบันหรือแตละหลักสูตรกําหนด) 

14.  คาลงทะเบียน  (สมัครและชําระคาลงทะเบียนพรอมกับการสงบทคัดยอ บทความฉบับเต็ม ภายในวันท่ี 3  มกราคม  2561 ซึ่ง

เปนวันสุดทาย)  ดังน้ี 

อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภท รายการเอกสาร/อาหาร-

อาหารวาง 

คาลงทะเบียน/คน 

(ชําระภายในวันที่    

30 พ.ย. 60) 

คาลงทะเบียน/คน  

(ชําระหลังวันท่ี 30 พ.ย. 

60 แตไมเกินวันที่ 3  

ม.ค. 61) 

1. ผูสมัครนําเสนอผลงาน  

ของนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน     

2. ผูสมัครเขารับฟงท่ีไมได

นําเสนอผลงาน  สังกัดภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน     

เอกสาร+CD Proceeding+

อาหาร+อาหารวาง 

1,500 บาท 

 

 

 

 

2,500 บาท 

 

 

 

3. ผูสมัครนําเสนอผลงาน 

ของนักศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เอกสาร+CD Proceeding+

อาหาร+อาหารวาง 

800 บาท 1,000 บาท 

4. นักศึกษา อาจารย บุคลากร 

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เอกสาร+CD Proceeding+

อาหาร+อาหารวาง 

- - 

หมายเหต ุ1) ผูไมประสงคจะรับ Proceedings  อาหารวาง  อาหารกลางวัน  สามารถเขารวมประชุมไดโดยไมตองชาํระ  

                คาลงทะเบียน 

    2) ขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได และเขารวมประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา 

   3) ผูสมัครท่ีลงทะเบียนแลว แตถูกตัดสิทธิ์ไมใหมานําเสนอเน่ืองจากประเมินบทความวิจัยในเบ้ืองตนแลวไมผาน

เกณฑการประเมิน  หรือสมัครแลว  แตไมไดมานําเสนอผลงาน หรือไมไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆรวมท้ังเหตุผลอ่ืนๆนอกเหนือจากเหตุผลดังกลาวขางตน

เน่ืองจากเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

วิธีชําระเงินคาลงทะเบียนและการสงเอกสาร    

สําหรับผูสมัครท่ีกรอกขอมูลการสมัครและอพัโหลดไฟลขอมูลบทความลงในระบบรับสมัครเรียบรอยแลว  

ใหพิมพแบบชําระคาลงทะเบียน  และเลือกชองทางการชําระเงินได  4 ชองทาง  คือ 

  1) ชําระผานจุดบริการธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา   
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2) โอนผานตู ATM โดยชําระอางอิงตามรหัสบารโคดหรือรหัสที่ระบุไว  

3) ชําระผานบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย โดยชําระอางอิงตามรหัสบารโคดหรือรหัสท่ีระบุไว    

4) ชําระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ 

 

เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลว  ใหจัดสงเอกสาร  ดังน้ี  

     1. ใบสมัครท่ีพิมพจากระบบ 1 ชดุ (ผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ

โดยการลงนามในใบสมัครแลว) 

     2. บทความฉบับเต็ม จํานวน 2 ชุด   

     3. สําเนาใบชําระเงิน     

     4. สําเนาบัตรนักศึกษาท่ียังไมหมดอายุ 

ที่อยู:    ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ (งานประชุมวิชาการ)   

          บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3  อาคารพิมล กลกิจ    

           มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน  40002    

 

 

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