
 
โครงการประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาต ิคร้ังที ่34  

(The  34th National Graduate Research Conference) 
1. หลกัการและเหตุผล 

การจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) น้ี  เป็น
ความร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะคือ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐทั่วประเทศ   เกิดข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2542  จากการริเร่ิมในท่ีประชุมคณะผู ้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ (ทคบร.)  ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาผูแ้ทนจาก
มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐทัว่ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวจิยั
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย ์สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่าง
มหาวิทยาลยั และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  2) เพื่อพฒันาคุณภาพงานวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการ
คน้ควา้อิสระของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 3) เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาท้องถ่ินและ
ประเทศ  ซ่ึงเป็นการผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนในการจดังานประชุมวชิาการน้ีตลอดมาทุกปี  ทั้งน้ี  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ได้เคยรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษาของ ทคบร. มาแลว้ 1 คร้ัง  คร้ังน้ีไดรั้บเกียรติในการเป็นเจา้ภาพจดังาน เป็นคร้ังท่ี 2  โดยเป็นการจดัประชุม
เสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาของ ทคบร. คร้ังท่ี 34  ทั้งน้ี  วตัถุประสงคข์องการจดังาน  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีให้กับนิสิต นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษาสู่สาธารณชน แลว้  ยงัเป็นการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ   
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวจิยัจากวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ของนิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน 

2.2  เพ่ือเป็นเวทีใหนิ้สิต นกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาสู่สาธารณชน 
2.3 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวจิยัและเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนผลงานและขอ้มูลการวจิยัระหวา่งนิสิต 

นกัศึกษา คณาจารย ์สาขาวชิาต่าง ๆ ระหวา่งมหาวทิยาลยั และองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ   
2.4 เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สู่การวจิยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ต่อชุมชน สงัคมและประเทศต่อไป 
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ     
  3.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเสนอผลงาน  เป็นนิสิต นกัศึกษาระดบัระดบัปริญญาเอก -โท  จากสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศท่ีศึกษาหลกัสูตรแผน ก  การท าวทิยานิพนธ์และหลกัสูตรแผน ข  การท าการศึกษาอิสระ   
  3.2 คณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (ทคบร.) 
 3.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ไดแ้ก่ นิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ  คณาจารย ์ ผูบ้ริหาร  นกัวชิาการ  นกัวจิยั  ผูส้นใจทัว่ไป   
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4.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
 4.1  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
        อาคารพิมล กลกิจ   ชั้น 3  เลขท่ี  123  ถ.มิตรภาพ   
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น   40002 
        โทรศพัท ์ 043-202 420  โทรสาร  043-202 421 
 4.2 ท่ีประชุมคณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (ทคบร.)   
 4.3 สภาคณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 
 4.4 ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
5. ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที ่  

วนัศุกร์ท่ี  27  มีนาคม  2558   ณ  อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    -ประชาสมัพนัธ์โครงการ       7  ตุลาคม 2557  เป็นตน้ไป 
    -เปิดระบบรับสมคัร     20  ตุลาคม  2557  
    -ปิดรับสมคัรผูน้ าเสนอผลงาน      6  มกราคม  2558 
    -รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมฟังบรรยาย    20 ตุลาคม 2557 – 28 กมุภาพนัธ์ 2558 
    -ประกาศผลการตอบรับใหน้ าเสนอ    29  มกราคม  2558 
  -วนัสุดทา้ยของการส่งบทความฉบบัเตม็           16  กมุภาพนัธ์ 2558  
     ท่ีแกไ้ขตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุแลว้  
   -วนัน าเสนอผลงาน                                          27  มีนาคม  2558 

6. รูปแบบการประชุม 
6.1 การบรรยายพิเศษโดยวทิยากรรับเชิญ 
6.2 นิทรรศการและการแนะน าหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ  
6.3 การเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

               6.4  การประชุมคณะผูบ้ริหารบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ (ทคบร.) 
7. การพจิารณาผลงาน 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและด าเนินการ ดงัน้ี 
7.1  พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน 
7.2  พิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัท่ีจะน าเสนอในการประชุมและท่ีจะรวบรวมเป็น Proceedings 
7.3 พิจารณาตดัสิทธ์ิการเสนอผลงานวจิยัในการประชุม กรณี 

         1) บทคดัยอ่  บทความวจิยั และโปสเตอร์ไม่ถูกตอ้งตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด  
รวมทั้งไม่แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
            2) การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าชา้ และ/หรือไม่ครบถว้น 

7.4  การพิจารณาคดัเลือกผลงานและการตดัสินรางวลัโดยบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  8.1 ผลงานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนไดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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 8.2 นิสิต นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมประชุมงานเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา  และผูน้ าเสนอผลงานไดรั้บ
ประสบการณ์ซ่ึงจะเป็นการพฒันาทกัษะการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสู่สาธารณชน 

8.3 ไดเ้สริมสร้างบรรยากาศการวจิยัและเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนผลงานและขอ้มูลการวจิยัระหวา่งนิสิต 
นกัศึกษา คณาจารย ์สาขาวิชาต่าง ๆ ระหวา่งมหาวทิยาลยั และองคก์รเครือข่ายต่าง ๆ    

8.4 ผลงานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีมีคุณภาพของนิสิต นกัศึกษา  ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสารทางวชิาการเป็นท่ียอมรับ 
 8.5  นิสิต  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางานวทิยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ใหมี้คุณภาพ
สู่การวจิยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ต่อชุมชน สงัคมและประเทศตอ่ไป 
9.  ลกัษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวจิยัทีน่ าเสนอ 
 9.1  ผลงานท่ีน าเสนอตอ้งเป็นผลงานวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก  ของนิสิต 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้  
หรืออยูร่ะหวา่งด าเนินการ  และตอ้งไม่เคยน าเสนอในการประชุมเสนอผลงานวจิยัท่ีใดมาก่อน 
     9.2 ขอบข่ายของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ใหอ้ยูใ่นกลุ่มต่อไปน้ี 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
     9.3 ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอ   สามารถน าเสนอไดท้ั้งภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 
10. ประเภทของการน าเสนอผลงาน 
             10.1 การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral  Presentation) ตอ้งน าเสนอดว้ย PowerPoint  โดยระดบัปริญญาโท  
ใชเ้วลาในการน าเสนอเร่ืองละ 15  นาทีรวมซกัถาม  ระดบัปริญญาเอกเร่ืองละ 20  นาทีรวมซกัถาม  
           10.2 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation) ตอ้งยนืประจ าท่ีโปสเตอร์ในเวลาท่ีก าหนดให ้ 
(การตอบรับใหน้ าเสนอผลการวจิยัแบบใดข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ) 
11. การเตรียมบทความวจิยัฉบับเตม็ (Full paper) 

11.1 หนา้แรกของบทความ  คือ บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ใหจ้ดัท ารูปแบบตามบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก าหนด  ดูรายละเอียดท่ี conference.kku.ac.th/ngrc34/ 
         11.2 ผลงานวจิยัฉบบัเตม็ (Full paper) เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ความยาว 4-10 หนา้กระดาษ A4   (รวม
รูปภาพ  ตาราง  การอา้งอิง และภาคผนวก)   บทคดัยอ่ตามขอ้ 1)  สรุปเฉพาะใจความส าคญั  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   
อยา่งละไม่เกิน 8 บรรทดั โดยใชอ้กัษรแบบ Angsana New  ขนาด 14 ส าหรับภาษาไทย  และใช ้Angsana New  ขนาด 14  
ส าหรับภาษาองักฤษ   บทความประกอบดว้ย  บทน า  วตัถุประสงค ์วธีิการวจิยั  ผลการวจิยั  บทวจิารณ์ บทสรุป 
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอา้งอิง (ดูรายละเอียดและไฟลต์น้แบบไดท่ี้ conference.kku.ac.th/ngrc34/) 

ผลงานวจิยัฉบบัเตม็ท่ีแกไ้ขตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุแนะน าจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมใน 
รูปส่ือ  CD-ROM และหากผลงานวจิยันั้นน าเสนอโดยผูว้จิยัดว้ยตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนดในการประชุมคร้ังน้ี  
สามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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12. การเตรียมโปสเตอร์ 
 12.1 ใหจ้ดัท าโปสเตอร์ขนาด  90 X 100  ซม. สามารถน าเสนอดว้ยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ โดยใหมี้ 
รูปถ่ายของผูน้ าเสนอผลงานติดท่ีมุมบนดา้นขวาในโปสเตอร์ดว้ย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 4.5 น้ิว)   เน้ือหาโปสเตอร์
ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ หลกัการและเหตผุล  วตัถุประสงค ์วธีิการวจิยั ผลการวจิยั   ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยั และขอ้สรุป  
 12.2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ท่ี   conference.kku.ac.th/ngrc34/ 
 12.3 ก าหนดใหติ้ดโปสเตอร์ในวนัท่ี  26  มีนาคม  2558   เวลา  17.30 น. เป็นตน้ไป  และก่อนเวลา 8.00 น. ของ
วนัท่ี  27  มีนาคม  2558   และใหเ้ก็บโปสเตอร์ภายในวนัท่ี  27  มีนาคม  2558  หลงั  16.30 น. 
13. วธีิการสมคัร   อ่านรายละเอียดและวธีิการสมคัรไดท่ี้    conference.kku.ac.th/ngrc34/ 
14.  ค่าลงทะเบียน   

- ค่าลงทะเบียน   (ค่าอาหารกลางวนั  อาหารวา่ง และเอกสารประกอบการประชุม) 1,200 บาท     
- อาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดรั้บการยกเวน้ค่าลงทะเบียน  
- ผูไ้ม่ประสงคจ์ะรับ Proceedings  อาหารวา่ง  อาหารกลางวนั  สามารถเขา้ร่วมไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่าย  
  ค่าลงทะเบียน 
-ขา้ราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากตน้สงักดัได ้  และเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา 
-ส าหรับค่าลงทะเบียนกรณีท่ีผูส้มคัร (ทุกประเภทท่ีช าระเงิน)  ไม่ไดม้าน าเสนอผลงาน  หรือไม่ไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง

การน าเสนอ หรือผูส้มคัรท่ีถูกตดัสิทธ์ิในการเขา้ร่วมน าเสนอ   บณัฑิตวทิยาลยัไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ  
เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

อตัราค่าลงทะเบียน 

ประเภท รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่าง ค่าลงทะเบียน/คน 
1. น าเสนอผลงาน (ช าระพร้อมกบัการส่ง 
    บทความฉบบัเตม็  ซ่ึงวนัสุดทา้ยของ    
    การรับบทความคือ 6 ม.ค. 58 ) 

เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร 1,200    บาท 

2. เขา้รับฟังการน าเสนอ เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร 400   บาท 
 วธีิช าระเงนิค่าลงทะเบียน    

ส าหรับผูส้มคัรท่ีกรอกขอ้มูลการสมคัรเรียบร้อยแลว้และตอ้งช าระค่าลงทะเบียน  ขอใหพิ้มพแ์บบช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ซ่ึงสามารถเลือกช าระได ้ 5 ช่องทาง  คือ 
  1) ช าระผา่นจุดบริการธนาคารไทยพาณิชยทุ์กสาขา   

2) ท ารายการผา่นตู ้ATM โดยช าระอา้งอิงตามรหสับาร์โคด้หรือรหสัท่ีระบุไว ้ 
3) ช าระผา่นบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย ์โดยช าระอา้งอิงตามรหสับาร์โคด้หรือรหสัท่ีระบุไว ้   
4) ช าระผา่นร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยช าระอา้งอิงตามรหสับาร์โคด้หรือรหสัท่ีระบุไว ้ 
5) ช าระ ณ จุด One Stop Service บณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ 
ทั้งนี ้ หากเลือกวธีิการช าระเงินผา่นธนาคาร  หลงัจากโอนเงินแลว้  ใหส่้งส าเนาใบโอนเงินท่ี      
        งานการเงินและพสัดุ   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จ.ขอนแก่น   40002   หรือ 
        ส่งท่ีหมายเลขโทรสาร   043 202-421    หรือ   
       สแกนใบโอนเงินแลว้ส่งท่ี  E-mail :   graduate@kku.ac.th 
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โดยผูส้มคัรท่ีเป็นนิสิต นกัศึกษาสังกดัภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ใหถ่้ายเอกสาร หรือสแกนบตัรนกัศึกษาท่ี
ยงัไม่หมดอายแุนบมาพร้อมกบัการส่งชุดสมคัรหรือพร้อมกบัการส่งใบโอนเงิน 
15.  การพจิารณาผลงานและการน าเสนอ   
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและด าเนินการ   ดงัน้ี 

15.1  พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน 
15.2  พิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัท่ีจะน าเสนอในการประชุมและท่ีจะรวบรวมเป็น Proceedings 
15.3  พิจารณาตดัสิทธ์ิการเสนอผลงานวจิยัในการประชุม  กรณีดงัต่อไปน้ี 

    - บทคดัยอ่  บทความวจิยั และโปสเตอร์ไม่ถูกตอ้งตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบท่ี          
             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด รวมทั้งไม่แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
          - การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าชา้ และ/หรือไม่ครบถว้น 
15.4  ผูน้ าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์   ตอ้งมาน าเสนอผลงานดว้ยตนเองในวนังาน  หาก    

พบวา่ไม่มาบรรยายหรือไม่พบผูน้ าเสนอประจ าท่ีโปสเตอร์ตามก าหนดเวลา  จะถือวา่  บทความวจิยันั้น   ไม่
มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานในคร้ังน้ีและบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จะไดท้ าหนงัสือแจง้ไปยงั
สถาบนัตน้สงักดันั้นๆโดยเร็วต่อไป 

15.5  ผูน้ าเสนอผลงานตอ้ง เป็นนิสิต นกัศึกษาระดบัระดบัปริญญาเอก -โท  จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศท่ีศึกษาหลกัสูตรแผน ก  การท าวทิยานิพนธ์และหลกัสูตรแผน ข  การ
ท าการศึกษาอิสระ   

15.6  การพิจารณาคดัเลือกผลงานและการตดัสินโดยบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 
  

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