การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
(The 20th National Graduate Research Conference)
----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 20 (The 20th National
Graduate Research Conference) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีขึ้นทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชนจากทั่วประเทศและต่า งประเทศ เป็นเวทีใ ห้นักศึ กษาได้นาเสนอผลงานการวิจั ย ระดับบัณ ฑิตศึ ก ษาสู่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจั ย
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ถื อ ได้ ว่ า การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทาง
หนึ่ง และสาหรับการจัดประชุมวิชาการประจาปีนี้ ยังถือเป็นโอกาสพิเศษในการร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยครบรอบ 40 ปี อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ ยวกับผลการวิจั ย ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
3.1 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่
เข้านาเสนอผลงานวิจัย
3.2 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์
ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงาน
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202 420 โทรสาร 043-202 421
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5. ระยะเวลาดาเนินงานและสถานที่ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สมัครนาเสนอผลงาน
15 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
- สมัครเข้าร่วมประชุม(ไม่นาเสนอผลงาน) 15 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศผลตอบรับให้นาเสนอผลงาน
31 มกราคม 2562
- วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript
11 กุมภาพันธ์ 2562
(ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)
- วันนาเสนอผลงาน
15 มีนาคม 2562
6. รูปแบบการประชุม
6.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
6.2 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
7. การพิจารณาผลงาน การนาเสนอ และการตัดสินรางวัลการนาเสนอ การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการ
ตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)โดยการตัดสินของคณะกรรมการต่าง ๆ
ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดาเนินการ
ดังนี้
7.1 การเลือกกลุ่มเสนอผลงานและ/หรือประเภทของการเสนอผลงาน เช่น สมัครประเภทบรรยาย
อาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นประเภทโปสเตอร์
7.2 การได้รับการคัดเลือกผลงานที่จะนาเสนอในงานประชุม และที่จะรวบรวมในรูปแบบ Online
Proceedings
7.3 การตัดสิทธิ์ไม่ให้นาเสนอผล งาน กรณีดังต่อไปนี้
7.3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และ/หรือโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
7.3.2 การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามข้อกาหนดไว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.3.3 บทความวิจัยเคยนาเสนอผลงานในที่อื่นมาก่อน หรือเคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง
7.3.4 บทความวิจัยได้รับการประเมินในเบื้องต้นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
7.4 ผู้นาเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานาเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน
หากไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นาเสนอประจาที่โปสเตอร์ตามกาหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ทาหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ
ทันที
7.5 ผู้นาเสนอผลงานต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ทั้งใน และต่างประเทศซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการทาวิทยานิพนธ์และ/หรือการศึกษาอิสระ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
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8.2 นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอผลงาน ได้ รั บ ประสบการณ์ ใ นการน าเสนอผลงานต่ อ ที่
ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
8.3 นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
8.4 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
8.5 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
9. ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นาเสนอ
9.1 ผลงานที่นาเสนอต้องเป็ นผลงานวิจัยระดับบัณ ฑิตศึกษาของนิสิต นักศึ กษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
แล้ว หรืออยู่ระหว่างดาเนินการแต่มีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถนาเสนอผลการวิจัยได้ และต้องไม่เคย
นาเสนอผลงานนี้ในที่อื่นมาก่อน หรือไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
วิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร
9.2 ขอบข่ายของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่นาเสนอ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่ม
ต่อไปนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.3 ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ สามารถนาเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
9.4 ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถ้ามี)
10. ประเภทของการนาเสนอผลงาน*
10.1 การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนาเสนอด้วย PowerPoint โดยระดับ
ปริญญาโท ใช้เวลาในการนาเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริญญาเอกเรื่องละ 20 นาทีรวมซักถาม
10.2 การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ตามเวลาที่
กาหนด *การตอบรับให้นาเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
11.1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียนสรุปเฉพาะใจความสาคัญ
รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จั ด ท าตามรู ป แบบที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ก าหนดไว้ โดยดู ร ายละเอี ย ดไ ด้ ที่
http://conference.kku.ac.th/grc
11.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12
หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ(จากข้อ 11.1) บทนา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย
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ผลการวิ จั ย บทสรุ ป กิ ต ติ ก รรมประกาศ และเอกสารอ้ า งอิ ง ดู ร ายละเอี ย ดและไฟล์ ต้ น แบบได้ ที่
http://conference.kku.ac.th/grc
ผลงานวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ที่ แ ก้ ไ ขตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ นะน าแล้ ว จะถู ก รวบรวมในรู ป แบบ Online
proceedings และหากผลงานวิจัยนั้นนาเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนดในการประชุมครั้งนี้
สามารถนามาเป็นส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการ (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละ
หลักสูตรกาหนด)
12. การเตรียมโปสเตอร์
12.1 ให้จัดทาโปสเตอร์ขนาด 90 X 120 ซม. สามารถนาเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มี
รูปถ่ายของผู้นาเสนอผลงานติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 4.5 นิ้ว) เนื้อหา
โปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ
12.2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ที่ http://conference.kku.ac.th/grc
12.3 กาหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและก่อนเวลา 8.00 น.
ของวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมบอร์ดไว้ให้ ขอให้ผู้นาเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์ในการติด
โปสเตอร์มาด้วย ทั้งนี้ ให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 หลัง 16.30 น.
13. วิธีการสมัคร (อ่านรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc
13.1 นิสิต นักศึกษาสามารถสมัคร โดยนาเสนอผลงานที่เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
13.2 นิสิต นักศึกษาที่จะมานาเสนอผลงานแต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อได้ (ไม่ต้องส่งฉบับเต็ม)
1.3.3 นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครนาเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ
สกอ. ไม่ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดทาบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จ
การศึกษาที่อกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกาหนด)
14. ค่าลงทะเบียน (สมัครและชาระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 7
มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย) ดังนี้
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
รายการเอกสาร/ ค่าลงทะเบียน/คน
ค่าลงทะเบียน/คน
อาหาร-อาหารว่าง (ชาระภายในวันที่
(ชาระหลังวันที่ 30
30 พ.ย. 61)
พ.ย. 61 แต่ไม่เกินวันที่
7 ม.ค. 62)
1. ผู้สมัครนาเสนอผลงาน
เอกสาร+อาหาร+
1,500 บาท
2,500 บาท
ของนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอก
อาหารว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นาเสนอ
ผลงาน สังกัดภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประเภท

รายการเอกสาร/
อาหาร-อาหารว่าง

ค่าลงทะเบียน/คน
(ชาระภายในวันที่
30 พ.ย. 61)

ค่าลงทะเบียน/คน
(ชาระหลังวันที่ 30
พ.ย. 61 แต่ไม่เกินวันที่
7 ม.ค. 62)
1,000 บาท

3. ผู้สมัครนาเสนอผลงาน
เอกสาร+อาหาร+
800 บาท
ของนักศึกษาสังกัด
อาหารว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังกัด เอกสาร+อาหาร+
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาหารว่าง
หมายเหตุ 1) ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องชาระ
ค่าลงทะเบียน
2) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
3) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มานาเสนอเนื่องจากประเมิน บทความวิจัยในเบื้องต้นแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือสมัครแล้ว แต่ไม่ได้มานาเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
วิธีชาระเงินค่าลงทะเบียนและการส่งเอกสาร
สาหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดไฟล์ข้อมูลบทความลงในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
ให้พิมพ์แบบชาระค่าลงทะเบียน และเลือกช่องทางการชาระเงินได้ 4 ช่องทาง คือ
1) ชาระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
2) โอนผ่านตู้ ATM โดยชาระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
3) ชาระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชาระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่
ระบุไว้
4) ชาระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 1 ชุด (ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระโดยการลงนามในใบสมัครแล้ว)
2. บทความฉบับเต็ม จานวน 2 ชุด
3. สาเนาใบชาระเงิน
4. สาเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
ที่อยู่: ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ (งานประชุมวิชาการ)
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
----------------------------------------------------
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