
 
 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560  
(The National and International Graduate Research Conference 2017) 

----------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ 2560 (The National 
and International Graduate Research Conference 2017)ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
จดัให้มีข้ึนทุกปีนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจยัของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทัว่ประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้
นกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาสู่สาธารณชน  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มี
การเสวนา แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกบัผลการวิจยั ระหว่างนักศึกษา คณาจารย ์และ
นักวิชาการ ซ่ึงถือเป็นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา อีกทั้งยงัเป็นการ
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือไดว้า่การจดังานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบั
บัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหน่ึงในการท่ีจะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวทิยาลยัอีกทางหน่ึง 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ท่ี เ กิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 เพื่อเป็นเวทีใหน้กัศึกษาไดน้ าเสนอผลงานการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาสู่สาธารณชน 
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา  แลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ เก่ียวกบัผลการวิจยั 

ระหวา่งนกัศึกษา คณาจารย ์และนกัวชิาการ 
2.4 เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
2.5 เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางวิชาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นในระดบัอาเซียนส าหรับกา้วสู่

การพฒันาทางวชิาการและการวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาระดบันานาชาติในโอกาสต่อไป   
 
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ     
  3.1 นิสิต นักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา  จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ท่ีเขา้น าเสนอผลงานวจิยั   
  3.2 นิสิต นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  
คณาจารย ์ ผูบ้ริหาร  นกัวชิาการ  นกัวจิยั  ผูส้นใจทัว่ไป  เขา้ร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน 



 
 

4.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
 อาคารพิมล กลกิจ   ชั้น 3  เลขท่ี  123  ถ.มิตรภาพ   
 อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น   40002 
 โทรศพัท ์ 043-202 420  โทรสาร  043-202 421 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงานและสถานที ่  

วนัศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    -ประชาสัมพนัธ์โครงการ   1 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 
    -เปิดระบบรับสมคัร     10 ตุลาคม – 30 ธนัวาคม 2559 
    -ปิดรับสมคัรผูน้ าเสนอผลงาน     30 ธนัวาคม 2559      
    -รับสมคัรเขา้รับฟังท่ีไม่ไดน้ าเสนอผลงาน 15 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
    -ประกาศผลการตอบรับใหน้ าเสนอ  26  มกราคม  2560 
  -วนัสุดทา้ยของการส่ง  Manuscript                3 กุมภาพนัธ์ 2560  
    (ท่ีแกไ้ขตามความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิแลว้)  
   -วนัน าเสนอผลงาน                                   10 มีนาคม 2560 
 

6. รูปแบบการประชุม 
6.1 การบรรยายพิเศษโดยวทิยากรรับเชิญ 
6.2 การเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

 

7. การพจิารณาผลงาน 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและด าเนินการ ดงัน้ี 
7.1  พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน 
7.2  พิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัท่ีจะน าเสนอในการประชุมและท่ีจะรวบรวมเป็น 

Proceedings 
7.3  พิจารณาตดัสิทธ์ิการเสนอผลงานวจิยัในการประชุม กรณี 
      1) บทคดัยอ่  บทความวิจยั และโปสเตอร์ไม่ถูกตอ้งตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบท่ีบณัฑิต

วทิยาลยัก าหนด  รวมทั้งไม่แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
      2) การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าชา้ และ/หรือไม่ครบถว้น 
7.4  การพิจารณาคดัเลือกผลงานและการตดัสินรางวลัโดยบณัฑิตวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 
 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนไดรั้บการเผยแพร่ 
8.2 นิสิต นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมเสนอผลงาน ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน

ต่อท่ีประชุมสัมมนา และผู ้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา 

8.3 นิสิต นกัศึกษาและนกัวชิาการไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั  
8.4 ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสารทางวชิาการ เป็นท่ียอมรับ 
8.5 นิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาได้รับการกระตุน้ให้เกิดการพฒันาผลงานวิจยัระดบั

บณัฑิตศึกษาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน  
 
9.  ลกัษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวจัิยทีน่ าเสนอ 
 9.1 ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิต นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ หรืออยูร่ะหวา่งด าเนินการ และตอ้งไม่เคยน าเสนอในการประชุม
เสนอผลงานวจิยัท่ีใดมาก่อนโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาลงนามรับรองในแบบรับรองบทความวิจยั 
     9.2 ขอบข่ายของวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยูใ่นกลุ่มต่อไปน้ี 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
  - กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      9.3 ภาษาท่ีใชใ้นการน าเสนอ   สามารถน าเสนอไดท้ั้งภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 
  9.4 ผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั (ถา้มี)  
 

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 าท่ีโปสเตอร์ตาม
เวลาท่ีก าหนด การตอบรับให้น าเสนอผลการวจิยัแบบใดข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ 



 
 

11. การเตรียมบทความวจัิยฉบับเต็ม (Full paper) 
11.1 หนา้แรกของบทความ  คือ บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ใหจ้ดัท าตามรูปแบบท่ี

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดก้ าหนดไว ้ ดูรายละเอียดไดท่ี้ 
http://conference.kku.ac.th/nigrc2017 
         11.2 ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว  4-10 
หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ  ตาราง การอา้งอิง และภาคผนวก) บทคดัย่อตามขอ้ 1) สรุปเฉพาะ
ใจความส าคญั  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   อย่างละไม่เกิน 8 บรรทดั โดยใช้อกัษรแบบ Angsana 
New  ขนาด 14 ส าหรับภาษาไทย และใช้ Angsana New ขนาด 14 ส าหรับภาษาองักฤษ บทความ
ประกอบด้วย บทน า วตัถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอา้งอิง (ดูรายละเอียดและไฟลต์น้แบบไดท่ี้ http://conference.kku.ac.th/nigrc2017 

ผลงานวิจยัฉบบัเต็มท่ีแกไ้ขตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิแนะน าจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของ
การประชุมในรูปส่ือ CD-ROM และหากผลงานวิจยันั้นน าเสนอโดยผูว้จิยัดว้ยตนเองตามวนัและเวลา
ท่ีก าหนดในการประชุมคร้ังน้ี  สามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบั บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ (หากมีเกณฑ์ตีพิมพเ์พื่อ
ส าเร็จการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากน้ี ข้ึนอยูก่บั แต่ละสถาบนัหรือแต่ละหลกัสูตรก าหนด) 
 
12. การเตรียมโปสเตอร์   
 12.1 ใหจ้ดัท าโปสเตอร์ขนาด 90 X 120 ซม. สามารถน าเสนอดว้ยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
โดยใหมี้รูปถ่ายของผูน้ าเสนอผลงานติดท่ีมุมบนดา้นขวาในโปสเตอร์ดว้ย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 
4.5 น้ิว) เน้ือหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคดัย่อ หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์ วิธีการวิจยั 
ผลการวจิยั สรุปและขอ้เสนอแนะ   
 12.2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ท่ี  http://conference.kku.ac.th/nigrc2017 
 12.3 ก าหนดให้ติดโปสเตอร์ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไปและก่อนเวลา 
8.00 น. ของวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 โดยบณัฑิตวทิยาลยัจดัเตรียมบอร์ดไวใ้ห ้ขอใหผู้น้ าเสนอจดัเตรียม
อุปกรณ์ในการติดโปสเตอร์มาดว้ย ทั้งน้ี ใหเ้ก็บโปสเตอร์ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560  หลงั  16.30 น. 
 
13. วธีิการสมัคร   (อ่านรายละเอียดขั้นตอนและวธีิการสมคัรไดท่ี้ 
http://conference.kku.ac.th/nigrc2017   

13.1 นิสิต นกัศึกษาสามารถสมคัร โดยเลือกประเภทแบบ National  หรือ  International  แบบใด
แบบหน่ึง  

http://conference.kku.ac.th/nigrc2016


 
 

13.2  นิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจะมาน าเสนอผลงานแต่ไม่ตอ้งการตีพิมพ ์สามารถ
ส่งเฉพาะบทคดัย่อได ้(ไม่ตอ้งส่งฉบบัเต็ม) โดยกรณีการสมคัรแบบ National ให้จดัท าทั้งบทคดัย่อ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส าหรับการสมคัรแบบ International ส่งเฉพาะบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  

1.3.3 นิสิต นกัศึกษาระดบัปริญญาโทสมคัรน าเสนอผลงานเพื่อตีพิมพส์ าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ของ สกอ.  ไม่ว่าจะสมคัรแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะตอ้งจดัท าบทความฉบบัเต็ม (หากมี
เกณฑ์ตีพิมพเ์พื่อส าเร็จการศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากน้ี ข้ึนอยู่กบั แต่ละสถาบนัหรือแต่ละหลกัสูตร
ก าหนด) 
 
14.  ค่าลงทะเบียน  (ช าระค่าลงทะเบียนพร้อมกบัการส่งบทคดัยอ่/บทความฉบบัเตม็ ซ่ึงวนัสุดทา้ยของการรับ
บทความคือ วนัท่ี 30  ธันวาคม 2529) และการสมคัรทั้งแบบ National และ International ช าระอัตรา
เดียวกนั  ดงัน้ี 
 

อตัราค่าลงทะเบียน (การสมคัรทั้งแบบ National  และ  International  ช าระอตัราเดียวกนั) 
ประเภท รายการเอกสาร/

อาหาร-อาหารว่าง 
ค่าลงทะเบียน/
คน (ช าระภายใน
วนัที ่30 พ.ย. 59) 

ค่าลงทะเบียน/คน  
(ช าระหลงัวนัที ่30 

พ.ย. 59 แต่ไม่เกนิวนัที ่
30 ธ.ค.59) 

1. ผูส้มคัรน าเสนอผลงาน  
ของนิสิต นกัศึกษาสังกดั
ภายนอก
มหาวทิยาลยัขอนแก่น     
2. ผูส้มคัรเขา้รับฟังท่ีไม่ได้
น าเสนอผลงาน สังกดั
ภายนอก
มหาวทิยาลยัขอนแก่น     

เอกสาร+CD 
Proceeding+อาหาร+
อาหารวา่ง 

1,200    บาท 
 
 
 
 

2,000    บาท 
 
 
 

3. ผูส้มคัรน าเสนอผลงาน 
ของนกัศึกษาสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เอกสาร+CD 
Proceeding+อาหาร+
อาหารวา่ง 

500 บาท 800 บาท 

4. นกัศึกษา อาจารย ์
บุคลากร สังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เอกสาร+CD 
Proceeding+อาหาร+
อาหารวา่ง 

- - 



 
 

หมายเหตุ 1) ผูไ้ม่ประสงคจ์ะรับ Proceedings  อาหารวา่ง  อาหารกลางวนั  สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
โดยไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 

    2) ขา้ราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากตน้สงักดัได ้และเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลา 
   3) ผูส้มคัรท่ีลงทะเบียนแลว้ แต่ไม่ไดม้าน าเสนอผลงานหรือไม่ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังการน าเสนอ  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใด ๆ  เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน 

 
วธีิช าระเงินค่าลงทะเบียน    

ส าหรับผูส้มคัรท่ีกรอกขอ้มูลการสมคัรเรียบร้อยแลว้และตอ้งช าระค่าลงทะเบียน  ขอให้พิมพ์
แบบช าระเงินค่าลงทะเบียน ซ่ึงสามารถเลือกช าระได ้ 5 ช่องทาง  คือ 
  1) ช าระผา่นจุดบริการธนาคารไทยพาณิชยทุ์กสาขา   

2) ท ารายการผา่นตู ้ATM โดยช าระอา้งอิงตามรหสับาร์โคด้หรือรหสัท่ีระบุไว ้ 
3) ช าระผา่นบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย ์โดยช าระอา้งอิงตามรหสั

บาร์โคด้หรือรหสัท่ีระบุไว ้   
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 
โดยผูส้มคัรท่ีเป็นนิสิต นกัศึกษาสังกดัภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ใหถ่้ายเอกสาร หรือ

สแกนบตัรนกัศึกษาท่ียงัไม่หมดอายแุนบมาพร้อมกบัการส่งชุดสมคัรหรือพร้อมกบัการส่งใบโอนเงิน 
 
15. การพิจารณาผลงานและการน าเสนอ (การพิจารณาคดัเลือกผลงานและการตดัสินโดยผ่านการ
กลัน่กรองคุณภาพจากผูป้ระเมินอิสระ (Peer Review)  และบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและด าเนินการ ดงัน้ี 

15.1 พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน   
15.2 พิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัท่ีจะน าเสนอในการประชุมและท่ีจะรวบรวมเป็น Proceedings 
15.3 พิจารณาตดัสิทธ์ิการเสนอผลงานวจิยัในการประชุม  กรณีดงัต่อไปน้ี 

mailto:graduate@kku.ac.th


 
 

       1) บทคดัยอ่  บทความวจิยั และโปสเตอร์ไม่ถูกตอ้งตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบท่ีบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่นก าหนด รวมทั้งไม่แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

        2) การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าชา้ และ/หรือไม่ครบถว้น 
15.4 ผูน้ าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ตอ้งมาน าเสนอผลงานดว้ยตนเอง

ในวนังานหากพบวา่ไม่มาบรรยายหรือไม่พบผูน้ าเสนอประจ าท่ีโปสเตอร์ตามก าหนดเวลา  จะถือวา่
บทความวิจยันั้น ไม่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานในคร้ังน้ีและบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จะไดท้  าหนงัสือแจง้ไปยงัสถาบนัตน้สังกดันั้น ๆโดยเร็วต่อไป 

15.5 ผูน้  าเสนอผลงานตอ้งเป็นนิสิต นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาของ 
รัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศท่ีศึกษาหลกัสูตรแผน ก การท าวทิยานิพนธ์และหลกัสูตรแผน ข 
การท าการศึกษาอิสระ   

15.6 การพิจารณาคดัเลือกผลงานและการตดัสินโดยบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

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

 


