โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 34
(The 34th National Graduate Research Conference)
1. หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) นี้ เป็ น
ความร่ วมมือระหว่างองค์กรที่ เป็ นหน่ วยงานเที ยบเท่าคณะคือ บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ ของรั ฐ ทั่ว ประเทศ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2542 จากการริ เริ่ ม ในที่ ป ระชุ ม คณะผู ้บ ริ ห ารบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผูแ้ ทนจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐทัว่ ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศการวิจยั
และเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นผลงานและข้อ มู ล การวิจัยระหว่างนัก ศึ ก ษา คณาจารย์ สาขาวิช าต่ าง ๆ ระหว่าง
มหาวิทยาลัย และองค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ 2) เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพงานวิจยั ดุ ษฎี นิพ นธ์ วิทยานิ พนธ์ สารนิ พ นธ์ หรื อการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา 3) เพื่อการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ ซึ่งเป็ นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้ตลอดมาทุกปี ทั้งนี้
บัณ ฑิ ต วิทยาลัย มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ได้เคยรั บ เกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพในการจัด ประชุ มวิช าการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาของ ทคบร. มาแล้ว 1 ครั้ง ครั้งนี้ ได้รับเกียรติในการเป็ นเจ้าภาพจัดงาน เป็ นครั้งที่ 2 โดยเป็ นการจัดประชุม
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร. ครั้งที่ 34 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากจะเป็ นการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและเป็ นเวที ใ ห้ กับ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได้น าเสนอผลงานวิ จัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาสู่ สาธารณชน แล้ว ยังเป็ นการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิ พนธ์และการศึกษา
อิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน
2.2 เพื่อเป็ นเวทีให้นิสิต นักศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
2.3 เพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศการวิจยั และเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจยั ระหว่างนิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ
2.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สู่การวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและเสนอผลงาน เป็ นนิ สิต นักศึกษาระดับระดับปริ ญญาเอก -โท จากสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทาวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การทาการศึกษาอิสระ
3.2 คณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงาน ได้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ นักวิจยั ผูส้ นใจทัว่ ไป
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4. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
4.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202 420 โทรสาร 043-202 421
4.2 ที่ประชุมคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
4.3 สภาคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
4.4 สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
5. ระยะเวลาดาเนินงานและสถานที่
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรี ยนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
7 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
-เปิ ดระบบรับสมัคร
20 ตุลาคม 2557
-ปิ ดรับสมัครผูน้ าเสนอผลงาน
6 มกราคม 2558
-รับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมฟังบรรยาย
20 ตุลาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
-ประกาศผลการตอบรับให้นาเสนอ
29 มกราคม 2558
-วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม
16 กุมภาพันธ์ 2558
ที่แก้ไขตามความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
-วันนาเสนอผลงาน
27 มีนาคม 2558
6. รู ปแบบการประชุม
6.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
6.2 นิทรรศการและการแนะนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
6.3 การเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
6.4 การประชุมคณะผูบ้ ริ หารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.)
7. การพิจารณาผลงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
7.1 พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
7.2 พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจยั ที่จะนาเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็ น Proceedings
7.3 พิจารณาตัดสิ ทธิ์การเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม กรณี
1) บทคัดย่อ บทความวิจยั และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรื อรู ปแบบที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2) การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรื อไม่ครบถ้วน
7.4 การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสิ นรางวัลโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถือเป็ นที่สิ้นสุด
8. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
8.1 ผลงานวิทยานิ พนธ์และการศึกษาอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนได้รับการเผยแพร่ สู่สาธารณชน
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8.2 นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่ วมประชุมงานเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา และผูน้ าเสนอผลงานได้รับ
ประสบการณ์ซ่ ึงจะเป็ นการพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสู่ สาธารณชน
8.3 ได้เสริ มสร้างบรรยากาศการวิจยั และเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจยั ระหว่างนิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครื อข่ายต่าง ๆ
8.4 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในรู ปแบบที่เป็ นเอกสารทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับ
8.5 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนางานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้มีคุณภาพ
สู่การวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
9. ลักษณะผลงานและการแบ่ งกลุ่มของงานวิจยั ทีน่ าเสนอ
9.1 ผลงานที่นาเสนอต้องเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์หรื อการศึกษาอิสระระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก ของนิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หรื ออยูร่ ะหว่างดาเนินการ และต้องไม่เคยนาเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจยั ที่ใดมาก่อน
9.2 ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยูใ่ นกลุ่มต่อไปนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9.3 ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ สามารถนาเสนอได้ท้ งั ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ
10. ประเภทของการนาเสนอผลงาน
10.1 การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนาเสนอด้วย PowerPoint โดยระดับปริ ญญาโท
ใช้เวลาในการนาเสนอเรื่ องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริ ญญาเอกเรื่ องละ 20 นาทีรวมซักถาม
10.2 การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ในเวลาที่กาหนดให้
(การตอบรับให้นาเสนอผลการวิจยั แบบใดขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ)
11. การเตรียมบทความวิจยั ฉบับเต็ม (Full paper)
11.1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จดั ทารู ปแบบตามบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนด ดูรายละเอียดที่ conference.kku.ac.th/ngrc34/
11.2 ผลงานวิจยั ฉบับเต็ม (Full paper) เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ความยาว 4-10 หน้ากระดาษ A4 (รวม
รู ปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) บทคัดย่อตามข้อ 1) สรุ ปเฉพาะใจความสาคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างละไม่เกิน 8 บรรทัด โดยใช้อกั ษรแบบ Angsana New ขนาด 14 สาหรับภาษาไทย และใช้ Angsana New ขนาด 14
สาหรับภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจยั ผลการวิจยั บทวิจารณ์ บทสรุ ป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง (ดูรายละเอียดและไฟล์ตน้ แบบได้ที่ conference.kku.ac.th/ngrc34/)
ผลงานวิจยั ฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิแนะนาจะถูกรวบรวมเป็ น Proceedings ของการประชุมใน
รู ปสื่ อ CD-ROM และหากผลงานวิจยั นั้นนาเสนอโดยผูว้ จิ ยั ด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กาหนดในการประชุมครั้งนี้
สามารถนามาเป็ นส่วนหนึ่งของการสาเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2320

12. การเตรียมโปสเตอร์
12.1 ให้จดั ทาโปสเตอร์ขนาด 90 X 100 ซม. สามารถนาเสนอด้วยภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ โดยให้มี
รู ปถ่ายของผูน้ าเสนอผลงานติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ดว้ ย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 4.5 นิ้ว) เนื้อหาโปสเตอร์
ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจยั ผลการวิจยั ประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั และข้อสรุ ป
12.2 ดาวน์โหลดรู ปแบบโปสเตอร์ที่ conference.kku.ac.th/ngrc34/
12.3 กาหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 17.30 น. เป็ นต้นไป และก่อนเวลา 8.00 น. ของ
วันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 หลัง 16.30 น.
13. วิธีการสมัคร อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ conference.kku.ac.th/ngrc34/
14. ค่ าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุม) 1,200 บาท
- อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
- ผูไ้ ม่ประสงค์จะรับ Proceedings อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่ วมได้โดยไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าลงทะเบียน
-ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่ วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็ นวันลา
-สาหรับค่าลงทะเบียนกรณี ที่ผสู ้ มัคร (ทุกประเภทที่ชาระเงิน) ไม่ได้มานาเสนอผลงาน หรื อไม่ได้เข้าร่ วมรับฟัง
การนาเสนอ หรื อผูส้ มัครที่ถูกตัดสิ ทธิ์ในการเข้าร่ วมนาเสนอ บัณฑิตวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ
เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
อัตราค่ าลงทะเบียน
ประเภท
รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่ าง
ค่ าลงทะเบียน/คน
1. นาเสนอผลงาน (ชาระพร้อมกับการส่ง
เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร
1,200 บาท
บทความฉบับเต็ม ซึ่งวันสุดท้ายของ
การรับบทความคือ 6 ม.ค. 58 )
2. เข้ารับฟังการนาเสนอ
เอกสาร+CD Proceeding+อาหาร
400 บาท
วิธีชาระเงินค่ าลงทะเบียน
สาหรับผูส้ มัครที่กรอกข้อมูลการสมัครเรี ยบร้อยแล้วและต้องชาระค่าลงทะเบียน ขอให้พิมพ์แบบชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกชาระได้ 5 ช่องทาง คือ
1) ชาระผ่านจุดบริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุกสาขา
2) ทารายการผ่านตู ้ ATM โดยชาระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรื อรหัสที่ระบุไว้
3) ชาระผ่านบริ การ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ โดยชาระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรื อรหัสที่ระบุไว้
4) ชาระผ่านร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยชาระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรื อรหัสที่ระบุไว้
5) ชาระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
ทั้งนี้ หากเลือกวิธีการชาระเงินผ่านธนาคาร หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ส่งสาเนาใบโอนเงินที่
งานการเงินและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 หรื อ
ส่งที่หมายเลขโทรสาร 043 202-421 หรื อ
สแกนใบโอนเงินแล้วส่งที่ E-mail : graduate@kku.ac.th
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โดยผูส้ มัครที่เป็ นนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ให้ถ่ายเอกสาร หรื อสแกนบัตรนักศึกษาที่
ยังไม่หมดอายุแนบมาพร้อมกับการส่งชุดสมัครหรื อพร้อมกับการส่งใบโอนเงิน
15. การพิจารณาผลงานและการนาเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
15.1 พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
15.2 พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจยั ที่จะนาเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็ น Proceedings
15.3 พิจารณาตัดสิ ทธิ์การเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม กรณี ดงั ต่อไปนี้
- บทคัดย่อ บทความวิจยั และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรื อรู ปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกาหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
- การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรื อไม่ครบถ้วน
15.4 ผูน้ าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานาเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หาก
พบว่าไม่มาบรรยายหรื อไม่พบผูน้ าเสนอประจาที่โปสเตอร์ตามกาหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจยั นั้น ไม่
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในครั้งนี้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ทาหนังสื อแจ้งไปยัง
สถาบันต้นสังกัดนั้นๆโดยเร็ วต่อไป
15.5 ผูน้ าเสนอผลงานต้อง เป็ นนิสิต นักศึกษาระดับระดับปริ ญญาเอก -โท จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทาวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การ
ทาการศึกษาอิสระ
15.6 การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสิ นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็ นที่สิ้นสุด
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