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เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประฃาลัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๔

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๊ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาซาติฯ จำนวน ๑๐ แผ่น

๒. โปสเตอร์ประชา.สัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 

และนานาชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๔ (The 4th National and International Research Conference 

2021 : NIRC IV 2021)“ มหาวิทยาลัย-ชุมซนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 

นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ 

การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบตการ รายละเอียดโครงการฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงาน 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาขาติครั้งที่๔ พ .ศ.๒๔๖๔ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัย 

ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ nirc2021@bru.ac.th ตังแต่บัดนี จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม,นำเสนอผลงานวิจัย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย อนึ่ง ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นถุมล สมคุณา) 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๗๔๐๑-๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๔๘ 

มอถอ ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๖๔๖
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โครงการประช ุมว ิชาการระด ับชาต ิและนๆนๆชาส ิ ครั้งต ิ 4 พ.ศ. 2564 

(The 4th National and International Research Conference 2021 ะ NIRC IV 2021) 

“ มหาว ิทยาล ัย-ช ุมซนร ่วมก ันสร ้างพ ันธก ิจส ัมพ ันธ ์ตามศาสตร ์พระราชา 

เพ ื่อการพ ัฒ นาท ้องถ ิ่นอย ่างย ํ่งย ืน

(University & Community Engagement with the King’s Philosophy 

for Sustainable Local Development)”

ว ันท ี่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาว ิทยาล ัยราซก ัฏบ ุร ีร ัมย ์

หล ักการและเหต ุผล

มหาวิทยาล ัยราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ เป ็นมหาวิทยาล ัยอ ุดมค ิกษาเพ ื่อการพ ัฒนาท้องถ ิ่น ม ีพ ันธกิจหลัก 

ในการผลิตบัณฑ์ต การจัดการคิกษาที่ม ืค ุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาช ้พ สร้างองค ์ความรู้ 

จากงานวิจ ัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์เพ ื่อพ ัฒนาท ้องถ ิ่น เพ ื่อให้บรรลุพ ันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ จ ึงได้จ ัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันที่ 7 

มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ อำเภอเม ือง จ ังหว ัดบ ุร ีร ัมย ์ ภายใต้ขึ้อ “ มหาว ิทยาล ัย- 

ช ุมชนร่วมกันสร้างพ ันธกิจส ัมพ ันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพ ื่อการพ ัฒนาท้องถ ิ่นอย่างยั่งย ืน (University & 

Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development)” พังนี๋ใด้จัด 

ร ่วมก ับการประช ุมวิชาการการบริหารการพ ัฒนาลังคมและยุทธศาสตร์การบรีหารระด ับชาต ิ ครั้งที่ 5 

“ Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพ ัฒนาลังคมอย่างย ั่งย ืน” ข ึ้งเป ็นครีอข่ายความมือของ 

น ักวิจ ัยในสาขามนุษยศาสตร์และล ังคมศาสตร์ท ั่วประเทศ การประชุมครั้งน ี้จะเป ็นการเป ิดเวท ีให ้องค ์กร 

นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั่งในและต่างประเทศ ได้เข ้าร่วมนำเสนอผลงานและ 

เยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค ์ ผลผสิต ผลิตภัณฑ์ ส ิงประด ิษฐ ์ค ิดด ้น และนวัตกรรมท ี่เก ิดจาก 

งานวิจัย อีกทั่งเป็นการเปิดโอกาสให้น ักวิจ ัยและผู้สนใจได้เข ้าร่วมสัมมนาทาง่วิชาการ ร่วมแสดงความ 

ค ิดเห ์นต่อการพ ัฒนาผลงานวิจ ัย นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจ ัย 

และแลกเปล ี่ยนประสบการณ ์การทำว ิจ ัยร ่วมก ัน โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ ด ังน ี้

1. เพ ื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย น ักค ิกษาในมหาวิทยาลัยราชกัฏและและสถาบันการคิกษา 

ท ั่งในและต่างประเทศได้ม ืโอกาสนำเสนอผลงานวิจ ัยท ี่ม ืค ุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบ ัต ิใน 

การพัฒนาคุณภาพการคิกษาฃองไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย ์ บ ุคลากร นักคิกษา และ 

น ักว ิจ ัยของมหาวิทยาลัยราชกัฏและสถาบันการคิกษาทั่งในและต่างประเทศ

3. เพ ื่อล ่งเสริมก ิจกรรมการเร ียนรู้ส ู่การพ ัฒนาค ุณภาพและมาตรฐานงานวิจ ัย งานสร้างสรรค ์ 

และนวัตกรรมของคณาจารย์ บ ุคลากร นักคิกษา และน ักวิจ ัยของมหาวิทยาลัยราชกัฏและ

มหาวิทยาลัยราชอัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องล่น หน้า 1



2. วารสารว ิชาการของสถาบ ันอ ื่นท ี่ร ่วมเป ็นแหล ่งต ีพ ิมพ ์

2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network 

(TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University

2.2 วารสารต ีกษาศาสตร์ มหาวิทยาล ัยมหาสารคาม (TCI 2)

2.3 วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์

2.4 วารสารวิจ ัยราชภัฏพระนคร สาขามน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ (TCI 2)

3. วารสารจากต ่างประเทศ (Foreign journals) ที่ร ่วมเป ็นแหล่งต ีพ ิมพ ์ด ังนี้ตีอ

3.1 Asian Journal of English Studies (UGC), India

3.2 An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India

3.3 Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (Indonesian Journal of Science 

Education) (Gooale Scholar. DOAI. EBSCO. ACI, SCOPUS)

3.4 Tadris: Jurnal Keguruan dan llmu Tarbiyah (Tadris: Journal of Education and 

Teacher Training) (DOAJ. EBSCO)

กำหนดเวลา และสถานท ี่

วันที่ 7 มกราคม 2564 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ ตำบลโนเมือง อำเภอเม ือง 

จ ังหว ัดบ ุร ีร ัมย ์ พ ิธ ีเป ิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห ้องประช ุมวิชชาอัตศาสตร์ และ 

การบรรยายพ ิเศษ (Featured speech) ณ ห ้องประช ุมพ ุทธรักษา ชั้น 3 ห้อง 150701 ห ้อง 1507401-2 

และห ้องประช ุมบ ัณฑ ิตวิทยาล ัย ชั้น 9 สำหรับการนำเสนอผลงานวิจ ัย แบ ่งออกเป ็น

1. การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ (Oral presentation) ณ ห้อง 150701 150703/1 

150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห ้อง 150901 150902 150903 150904 และห ้องประช ุม 

บ ัณฑ ิตว ิทยาลัย ชั้น 9

2. การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ เป็นแบบออนไลน์ (Online)

3. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ท ั้งระดับชาติและนานาชาติ ณ บริเวณห้อง 

ประช ุมพ ุทธร ักษา ชั้น 3 อาคาร 15

มหาวิทยาลัยราชภ้ฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเฟือการพัฒนาท้องล่น หน้า 3



8. Institute of Advanced Studies เท English, India

9. Mandalay University of Distance Education, Myanmar

10. Savannakhet Teacher Training Collage, Laos PDR

11. Guangxi University for Nationalities, The People’s Republic of China

12. University of Northern Philippines, Philippines

สถาบ ันท ี่จะร ่วมเป ็น เจ ้าภาพ (Co-host)

1. คณะพ ัฒนาส ังคมและส ิงแวดล ้อม สถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนบริหารศาสตร์

2. คณ ะศลปศาสตร ์ / คณะบริหารธ ุรก ิจ มหาวิทยาสัยเกริก

3. คณ ะส ังคมศาสตร ์ มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์

4. คณ ะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. คณ ะส ังคมศาสตร ์ มหาวิทยาสัยนเรศวร

6. คณ ะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ /คณ ะส ีกษาศาสตร ์ มหาวิทยาสัยบูรพา

7. คณ ะร ัฐศาสตร ์และส ังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

8. คณะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

9. คณะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชบัฏรำไพพรรณี

10. คณ ะส ังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. คณ ะส ิกษาศาสตร ์ มหาวิทยาส ัยส ิลปากร

12. คณะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตปัตตานี

13. คณะมน ุษยศาสตร์และส ังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลที่คาดว่าจะได ้ร ับ

1. ม ีคณ าจารย ์ นักวิจัย นักสีกษา และประชาชนทั่วโป ท ั่งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม 

ประชุมไม่น ้อยกว่า 200 คน และได้รับความรู้ท ี่นำไปโข้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย ว ิชาการ และ 

คุณกาฬข่วิต และเก ิดความร่วมม ือระหว่างมหาวิทยาล ัยราชภัฏบ ับเครือข ่ายสถาบันการสีกษาท ั่งใน 

ประเทศและต ่างประเทศ

2. ผลผลิตงานวิจ ัย งานสร้างสรรค ์ และนรัตกรรมได้นำส่งผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

3. ผลงานวิจ ัยท ี่ม ีค ุณภาพได้ร ับการเผยแพร่และตีพ ิมพ ์ในรายงานสืบเน ื่องจากการประชุม 

วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุร ีร ัมย์ท ี่ได ้ร ับ 

ความเห ์นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระด ับนานาชาติท ี่เข ้าร่วมเป ็นแหล่งต ีพ ิมพ ์

หน้า 5มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเที่อการพัฒนาท้องฐ่น



3. การช ํๆระค ่าลงทะเบ ียน

3.1 ชำระเป ็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได ้ท ี่ค ุณประกาย ต ิร ิสำราญ สำนักงานคณบดี 

บ ัณฑิตวิทยาลัย (ช้ัน 8 อาคารเฉล ิมพระเก ียรต ิ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาล ัยราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ เลขที่ 439 

ถนนลิระ อำเภอเม ืองบ ุร ีร ัมย ์ จ ังหว ัดบ ุร ีร ัมย ์ 31000

3.2 โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer

ชํอบัญช้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ุร ีร ัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ 

นานาชาติ 2020 (ประเภท ออมทรัพย์)

Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)

Account Number: 427-1-27172-3 

Swift Code: AYUDTHBK

ที่อย ู่: ธนาคารกรุงศรีอย ุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภ้ฏบ ุร ีร ัมย ์ เลขที่ 439 

ถนนลิระ อำเภอเม ือง จ ังหว ัดบ ุร ีร ัมย ์ 31000 

หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ส่งลำเนาใบเสรีจการโอนเงินมา 

ที่ Email: nirc2021@bru.ac.th.

การเตร ียมต ้นฉบ ับบทความว ิจ ัย

ดูรายละเอ ียดการเตรียมด ้นฉบับบทความวิจ ัยได ้ท ี่ nirc2021@bru.ac.th โดยผู้นำเสนอผลงาน 

จะต้องเตรียมด้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดให ้โดยเคร่งคร ัด

การนำเสนอผลงาน

การเสนอผลงาน แบ ่งออกเป ็น

1.ระด ับชาต ิ

1.1 ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อชักถาม 

3 นาที โดยผ ู้นำเสนอจะต ้องส ่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2021@bru.ac.th 

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

1.2 ภาคโปสเตอร ์ ผ ู้นำเสนอผลงานวิจ ัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด 

โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดท ี่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ หน้าห ้องประช ุมพ ุทธรักษา ในวันที่ 7 

มกราคม 2564 ต ั้งแต ่เวลา 13.00-16.30 น. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสำหรับระดับชาติ สามารถ 

นำเสนอได้ท ั้งภาษาไทยและภาษาอังกบุษ
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2. การพ ิจารณาการคดเสือกผลงานวิจ ัยท ี่จะนำเสนอในการประชุม และการดีพ ิมพ ์ใน 

วารสารวิชาการท ี่ร ่วมเป ็นแหล่งต ีพ ิมพ ์ หรือในรายงานสืบเน ื่องจากการประชุม

3. การพ ิจารณาตัดสิทธี้การเสนอผลงานวิจ ัยในการประชุม ในกรณีต ่อโปนี้

3.1 บทตัดย ่อ บทความวิจ ัย และโปสเตอร์โม ่ถ ูกต ้องตามแบบฟอร์มหรือร ูปแบบที่กำหนด 

รวมทั้งโม่ดำเน ินการแก้โขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3.2 การลงทะเบ ียนและการชำระค ่าลงทะเบ ียนล่าช ้า และ/ หรือโม ่ครบถ้วน

4. การพ ิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิถ ือเป ็นการส ินส ุด

การต ิดตามข ้อม ูลข ่าวสาร

สามารถติดตามข่าวสารโด้ท ี่ nirc2021@bru.ac.th และ facebook ะ บ ัณฑ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ ุร ีร ัมย ์ หร ือสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิม โด้ท ี่บ ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ัยราชภ้ฏบ ุร ีร ัมย ์

-  สำนักงานคณบดีบ ัณฑ ิตวิทยาลัย โทรศัพท์1หมายเลข 0 4461 1221 ต ่อ 7401, 7402 

หรือ 086 -  468 1656

-  ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ จาร ัตน ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 8 8 - 582 2771 

E-mail: k_choo_k@yahoo.com

-  ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. วร ิษฐ ์ ก ิตต ิ้ธนารุจน ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 9 3 - 935 4255 

E-mail: Varit999@hotmail.com

-  ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 083 -455  2699 

E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th

-  ค ุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 093 -  106 9947
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