
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) 
The 23rd National Graduate Research Conference (Online Conference) 

1. หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) The 23rd National 

Graduate Research Conference (Online) ซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีขึ้นทุกปีนั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐ
และเอกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ  เป็นเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่
สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็น
การสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง และส าหรับการจัดประชุมวิชาการประจ าปีนี้ เป็นโอกาสดีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 เรื่องการแข่งขันอย่างเข้มข้นในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องยกระดับความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมากขึ้น ในการท างานวิจัย  การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ

และต่างประเทศ 
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน 
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา 

คณาจารย์ และนักวิชาการ 
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
 3.1 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้า

น าเสนอผลงานวิจัย   
 3.2 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร  

นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ช้ัน 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 40002 โทรศัพท ์043-202 420 โทรสาร 043-202 421 
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5. ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที่ วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     - สมัครน าเสนอผลงาน              22 พฤศจิกายน 2564 – 17 ธันวาคม 2564   
    - สมัครเข้าร่วมประชุม (ไม่น าเสนอผลงาน)  22 พฤศจิกายน 2564 – 18 มีนาคม 2565 

- ประกาศผลตอบรับให้น าเสนอผลงาน   2 กุมภาพันธ ์2565      
- วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript                16 กุมภาพันธ์ 2565    

(ท่ีแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิแล้ว)  
- วันน าเสนอผลงาน                                  25 มีนาคม 2565 

 
6. รูปแบบการประชุม 

6.1 การรายงานและเปดิงานโครงการฯ 
6.2 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร ์
 

7. การพิจารณาผลงาน การน าเสนอ และการตัดสินรางวัลการน าเสนอ  
การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) 

โดยการตัดสินของคณะกรรมการต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวน
สทิธ์ิในการ พิจารณาและด าเนินการ ดังนี ้

7.1 การเลือกกลุ่มเสนอผลงานและ/หรอืประเภทของการเสนอผลงาน เช่น สมัครประเภทบรรยาย อาจจะได้รับ
การพจิารณาให้เป็นประเภทโปสเตอร์  

7.2 การไดร้ับการคัดเลือกผลงานท่ีจะน าเสนอในงานประชุม และที่จะรวบรวมในรูปแบบ Online 
Proceedings 

7.3 การตัดสิทธ์ิไม่ให้น าเสนอผลงาน กรณีดังต่อไปนี ้
7.3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และ/หรือโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.3.2 การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบยีนไม่เป็นไปตามข้อก าหนดไวไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ     
7.3.3 บทความวิจัยเคยน าเสนอผลงานในท่ีอื่นมาก่อน หรือเคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์

ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง  
7.3.4 บทความวิจัยได้รับการประเมินในเบื้องต้นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

7.4  ผู้น าเสนอผลงานท้ังแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ต้องมาน าเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากไม่มา
บรรยายหรือไม่พบผู้น าเสนอประจ าห้องน าเสนอแบบโปสเตอร์ตามก าหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในครั้งนี ้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ท าหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ ทันท ี

7.5  ผู้น าเสนอผลงานต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์และ/หรือการศึกษาอิสระ   

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่ 
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8.2 นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมสัมมนา 
และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

8.3 นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  
8.4 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่

เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ 
8.5 นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

คุณภาพดียิ่งขึ้น  
 
9.  ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยท่ีน าเสนอ 
 9.1  ผลงานที่น าเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต  นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว 
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการแต่มีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ และต้องไม่เคยน าเสนอผลงานนี้
ในที่อื่นมาก่อน หรือไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใด
ฉบับหน่ึง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร 
     9.2 ขอบข่ายของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีน าเสนอ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี ้
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 
  - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  - กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      9.3 ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ  สามารถน าเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรอืภาษาอังกฤษ  แบบใดแบบหนึ่ง 
  9.4 ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั (ถ้ามี)  
 

10. ประเภทของการน าเสนอผลงาน* 

             10.1 การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้จัดท าเป็น VDO บันทึกการน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยใช้เวลาในการน าเสนอเรื่องละ 10 นาที ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถน าเสนอด้วย
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง ก าหนดการส่ง VDO บันทึกการน าเสนอผลงานวิจัย ก่อนวันศุกร์ที่ 25 
มีนาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบภายหลังสามารถติดตามได้ทาง http://conference.kku.ac.th/grc     
           10.2 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดท าโปสเตอร์ตาม Template Poster ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด ให้จัดท าเป็น VDO บันทึกการน าเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอเรื่องละ 5 นาที สามารถน าเสนอด้วยภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง ก าหนดการส่ง VDO บันทึกการ
น า เสนอผลงานวิ จั ย  ก่ อนวันศุ ก ร์ที่  25 มี น าคม  2565 จะแจ้ งให้ ท ราบภ ายห ลั งส าม ารถติ ด ตาม ได้ ท าง 
http://conference.kku.ac.th/grc 

*การตอบรับให้น าเสนอผลงานวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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11. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) 
11.1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียนสรุปเฉพาะใจความส าคัญ รวมกันไม่

เกิ น  1  ห น้ าก ระดาษ เอ  4  โดย ใช้ อั กษ รแบ บ  TH Sarabun New ขน าด  14 (ส าม ารถด าวน์ โหลด ได้ ต ามนี้ 
https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดท าตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดไว้โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc 
         11.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
กระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้าย ก าหนด 1.2 นิ้ว ล่างและขวา ก าหนด 1 น้ิว พิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะ 1 
บรรทัด จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)) โดยใช้อักษรแบบ TH Sarabun 
New ขนาด 14 (สามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ (จากข้อ 12.1) บทน า วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ดูรายละเอียดและไฟล์ต้นแบบได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc 

ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าแล้ว จะถูกรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings และ
หากผลงานวิจัยนั้นน าเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดในการประชุมครั้งนี ้สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้  ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันหรือแต่ละ
หลักสูตรก าหนด) 

 
12. การเตรียมโปสเตอร์   
 12.1 ส าหรับผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ ให้ด าเนินการตามข้อ 11.2 เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ   
 12.2 ดาวน์โหลดรูปแบบการน าเสนอแบบโปสเตอร์ที่  http://conference.kku.ac.th/grc 
    
13. วิธีการสมัคร (อ่านรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครได้ที่ http://conference.kku.ac.th/grc)   

13.1 นิสิต นักศึกษา สามารถสมัคร โดยน าเสนอผลงานท่ีเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง  
13.2 นิสิต นักศึกษา ที่จะมาน าเสนอผลงานแต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อได้ (ไม่ต้องส่งฉบับเต็ม)   
13.3 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทสมัครน าเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่

ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดท าบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาที่
นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรก าหนด) 
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14.  ค่าลงทะเบียน (สมัครและช าระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทความฉบับเตม็ ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมคัร) ดังนี ้

อัตราค่าลงทะเบียน  
ประเภท รายการเอกสาร ค่าลงทะเบียน/คน  

(ช าระภายในวันที่  
14 ธ.ค.64) 

ค่าลงทะเบียน/คน  
(ช าระหลังวันที่ 14 ธ.ค.64   
แต่ไม่เกินวันที่ 24 ธ.ค.64) 

 
1. ผู้สมัครน าเสนอผลงาน ของนิสิต 
นักศึกษา สังกัดภายนอก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     

Proceedings+เกยีรตบิัตร 2,000 บาท 
 

3,000 บาท 

2. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้น าเสนอ
ผลงาน สังกัดภายนอก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น     

Proceedings  2,000 บาท 
 
 

3,000 บาท 

3. ผู้สมัครน าเสนอผลงาน                  
ของนักศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

Proceedings+เกยีรตบิัตร 800 บาท 1,000 บาท 

4. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้น าเสนอ
ผลงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Proceedings  ฟรี ฟรี 

หมายเหตุ  1) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบยีนจากต้นสังกดัได้ และเข้าร่วมประชุมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวันลา 
    2) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มาน าเสนอเนื่องจากประเมินบทความวิจัยในเบื้องต้นแล้วไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือสมัครแล้ว แต่ไม่ได้มาน าเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งเหตุผลอื่น ๆ 
นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
วิธีช าระเงินค่าลงทะเบียนและการส่งเอกสาร    

ส าหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดไฟล์ข้อมูลบทความลงในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้
พิมพ์แบบช าระคา่ลงทะเบียน ช าระผ่าน QR Code ที่ปรากฏตามที่ระบบแจ้งไว ้ 

**เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบอีกคร้ัง**  
     1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระโดย

การลงนามในใบสมัครแล้ว (ลงนามแล้วสแกน Upload เข้ามาในระบบ) 
     2. ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน     
     3. ส าเนาบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีย่ังไม่หมดอาย ุ
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