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ขอความอนุเคราะห์ประฃาลัมพันธ์ก ารประชุมวิช าการระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๔
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๊ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาซาติฯ
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ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บุรีรัม ย์ จะจัด งานการประชุมวิช าการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๔ (The 4th National and International Research Conference
2021 : NIRC IV 2021)“ มหาวิทยาลัย-ชุมซนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวัน ที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๔ ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บุรีรัม ย์ โดยมีวัต ถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในและต่างประเทศ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบตการ รายละเอียดโครงการฯ ตามที่แ นบมาพร้อ มนี้
ในการนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงาน
ประชุม วิช าการระดับ ชาติแ ละนานาขาติค รั้ง ที่๔ พ .ศ .๒๔๖๔ โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัย
ฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ nirc2021@bru.ac.th ตัง แต่บ ัด นี จนถึง วัน ที่ ๓๐ ตุล าคม ๒๕๖๓
และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม,นำเสนอผลงานวิจ ัย สมัค รได้ต ั้ง แต่บ ัด นี้ ถึงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย อนึ่ง ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณ ยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นถุมล สมคุณา)
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โค รงการประช ุม วิช าการระดับ ช าติแ ละน ๆน ๆช าสิ ครั้ง ติ 4 พ .ศ. 2564
(The 4th National and International Research Conference 2021 ะ NIRC IV 2021)
“ ม ห าวิท ยาลัย -ช ุม ซ น ร่ว ม ก ัน ส ร้า งพ ัน ธก ิจ ส ัม พ ัน ธ์ต าม ศ าสต ร์พ ระราช า
เพ ื่อ ก ารพ ัฒ น าท ้อ งถ ิ่น อย่า งยํ่ง ยืน
(University & Community Engagement w ith the King’s Philosophy
for Sustainable Local Development)”
วัน ที่ 7 มกราคม 2564 ณ ม ห าวิท ย าลัย ราซ ก ัฏ บ ุร ีร ัม ย ์

ห ล ัก ก ารแ ล ะเห ต ุผ ล
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ เป็น มหาวิท ยาลัย อุด มคิก ษาเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น มีพ ัน ธกิจ หลัก
ในการผลิต บัณ ฑ์ต การจัด การคิก ษาที่ม ืค ุณ ภาพตามมาตรฐานวิช าการและวิช าช้พ สร้า งองค์ค วามรู้
จากงานวิจ ัย นวัต กรรม และงานสร้า งสรรค์เ พื่อ พัฒ นาท้อ งถิ่น เพื่อ ให้บ รรลุพ ัน ธกิจ ดัง กล่า วมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ จึง ได้จ ัด การประชุม วิช าการระดับ ชาติแ ละนานาชาติ ครั้ง ที่ 4 พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันที่ 7
มกราคม 2564 ณ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ อำเภอเมือ ง จัง ห วัด บุร ีร ัม ย์ ภายใต้ข ึ้อ “ มห าวิท ย าลัย ชุม ชนร่ว มกัน สร้า งพัน ธกิจ สัม พัน ธ์ต ามศาสตร์พ ระราชาเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น อย่า งยั่ง ยืน (University &
Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development)” พังนี๋ใ ด้จัด
ร่ว มกับ การประชุม วิช าการการบริห ารการพัฒ นาลัง คมและยุท ธศาสตร์ก ารบรีห ารระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 5
“ Citizen Engagement: พลัง ภาคประชาชนสู่ก ารพัฒ นาลัง คมอย่า งยั่ง ยืน ” ขึ้ง เป็น ครีอ ข่า ยความมือ ของ
นัก วิจ ัย ในสาขามนุษ ยศาสตร์แ ละลัง คมศาสตร์ท ั่ว ประเทศ การประชุม ครั้ง นี้จ ะเป็น การเปิด เวทีใ ห้อ งค์ก ร
นัก วิจ ัย นัก วิช าการ ผู้ส นใจและประชาชนทั่ว ไปทั่ง ในและต่า งประเทศ ได้เ ข้า ร่ว มนำเสนอผลงานและ
เยี่ย มชมผลงานการวิจ ัย งานสร้า งสรรค์ ผลผสิต ผลิต ภัณ ฑ์ สิง ประดิษ ฐ์ค ิด ด้น และนวัต กรรมที่เ กิด จาก
งานวิจ ัย อีก ทั่ง เป็น การเปิด โอกาสให้น ัก วิจ ัย และผู้ส นใจได้เ ข้า ร่ว มสัม มนาทาง่ว ิช าการ ร่ว มแสดงความ
คิด เห์น ต่อ การพัฒ นาผลงานวิจ ัย นวัต กรรม และนำผลงานไปใช้ป ระโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผ ลงานวิจ ัย
และแลกเปลี่ย นประสบการณ ์ก ารทำวิจ ัย ร่ว มกัน โดยมีว ัต ถุป ระสงค ์ ดัง น ี้
1. เพื่อ เป็น เวทีใ ห้ค ณ าจารย์ นัก วิจ ัย นัก คิก ษาในมหาวิท ยาลัย ราชกัฏ และและสถาบัน การคิก ษา
ทั่ง ในและต่า งประเทศได้ม ืโ อกาสนำเสนอผลงานวิจ ัย ที่ม ืค ุณ ภาพ และแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ นวปฏิบ ัต ิใ น
การพัฒ นาคุณ ภาพการคิก ษาฃองไทย อัน จะนำไปสู่ก ารพัฒ นาประเทศต่อ ไป
2. เพื่อ เผยแพร่ผ ลงานวิจ ัย งานสร้า งสรรค์แ ละนวัต กรรมของคณ าจารย์ บ ุค ลากร นัก คิก ษา และ
นัก วิจ ัย ของมหาวิท ยาลัย ราชกัฏ และสถาบัน การคิก ษาทั่ง ในและต่า งประเทศ
3. เพื่อ ล่ง เสริม กิจ กรรมการเรีย นรู้ส ู่ก ารพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานงานวิจ ัย งาน สร้า งสรรค์
และนวัต กรรมของคณ าจารย์ บ ุค ลากร นัก คิก ษา และนัก วิจ ัย ของมหาวิท ยาลัย ราชกัฏ และ
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2. วารสารวิช าก ารข องสถ าบ ัน อื่น ท ี่ร ่ว มเป ็น แห ล่ง ต ีพ ิม พ ์
2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
(TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University
2.2 วารสารตีก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม (TCI 2)
2.3 วารสารมนุษ ยศาสตร์ (TCI 1) คณ ะมนุษ ยศาสตร์ มห าวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
2.4 วารสารวิจ ัย ราชภัฏ พระนคร สาขามนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์

(TCI 2)

3. วารส ารจ าก ต ่า งป ระเท ศ (Foreign journals) ที่ร ่ว มเป็น แหล่ง ตีพ ิม พ์ด ัง นี้ต ีอ
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)

ก ำห น ด เวล า และสถาน ท ี่
วัน ที่ 7 มกราคม 2564 รวม 1 วัน ณ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ ตำบลโนเมือ ง อำเภ อเม ือ ง
จัง ห วัด บ ุร ีร ัม ย์ พิธ ีเ ปิด การปาฐกถาพิเ ศษ (Keynote address) ณ ห้อ งประชุม วิช ชาอัต ศาสตร์ และ
การบรรยายพิเ ศษ (Featured speech) ณ ห้อ งประชุม พุท ธรัก ษา ชั้น 3 ห้อ ง 150701 ห้อ ง 1507401-2
และห้อ งประชุม บัณ ฑ ิต วิท ยาลัย ชั้น 9 สำหรับ การนำเสนอผลงานวิจ ัย แบ่ง ออกเป็น
1. การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับ ชาติ (Oral presentation) ณ ห้อ ง 150701 150703/1
150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห้อ ง 150901 150902 150903 150904 และห้อ งประชุม
บัณ ฑ ิต วิท ยาลัย ชั้น 9
2. การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับ นานาชาติ เป็น แบบออนไลน์ (Online)
3. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ทั้ง ระดับ ชาติแ ละนานาชาติ ณ บริเ วณ ห้อ ง
ประชุม พุท ธรัก ษา ชั้น 3 อาคาร 15
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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

ส ถ าบ ัน ท ี่จ ะร่ว ม เป ็น เจ ้า ภ าพ (Co-host)
1.

ค ณ ะพ ัฒ น าสัง คมและสิง แวดล้อ ม

สถาบัน บัณ ฑ ิต พัฒ นบริห ารศาสตร์

2.

ค ณ ะศ ล ป ศ าส ต ร์ / คณ ะบริห ารธุร กิจ มหาวิท ยาสัย เกริก

3.

ค ณ ะส ัง ค มศ าส ต ร์ มหาวิท ยาสัย เกษตรศาสตร์

4.

ค ณ ะม น ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น

5.

ค ณ ะส ัง ค มศ าส ต ร์ มหาวิท ยาสัย นเรศวร

6.

ค ณ ะม น ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ /ค ณ ะส ีก ษ าศาสต ร์ มหาวิท ยาสัย บูร พา

7.

ค ณ ะรัฐ ศาส ต ร์แ ละส ัง ค ม ศาส ต ร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา

8.

คณ ะมน ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์

9.

คณ ะมน ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชบัฏ รำไพพรรณี

10. ค ณ ะส ัง ค มศ าส ต ร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ
11. ค ณ ะสิก ษ าศ าสตร์ มหาวิท ยาสัย สิล ปากร
12. คณ ะมน ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปัต ตานี
13. คณ ะมน ุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ศรีส ะเกษ

ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ
1. มีค ณ าจารย ์ นัก วิจ ัย นัก สีก ษา และประชาชนทั่ว โป ทั่ง ชาวไทยและต่า งประเทศ เข้าร่ว ม
ประชุม ไม่น ้อ ยกว่า 200 คน และได้ร ับ ความรู้ท ี่น ำไปโข้ป ระโยชน์ใ นการพัฒ นางานวิจ ัย วิช าการ และ
คุณ กาฬข่ว ิต และเกิด ความร่ว มมือ ระหว่า งมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บับ เครือ ข่า ยสถาบัน การสีก ษาทั่ง ใน
ป ระเท ศและต ่า งป ระเท ศ
2. ผลผลิต งานวิจ ัย งานสร้า งสรรค์ และนรัต กรรมได้น ำส่ง ผู้ใ ช้ป ระโยชน์ใ นการพัฒ นาประเทศ
3. ผลงานวิจ ัย ที่ม ีค ุณ ภาพได้ร ับ การเผยแพร่แ ละตีพ ิม พ์ใ นรายงานสืบ เนื่อ งจากการประชุม
วารสารวิช าการในฐานข้อ มูล ระดับ ชาติ หรือ วารสารวิช าการของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ท ี่ไ ด้ร ับ
ความเห์น ชอบจากสภามหาวิท ยาลัย และวารสารระดับ นานาชาติท ี่เ ข้า ร่ว มเป็น แหล่ง ตีพ ิม พ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเที่อการพัฒนาท้องฐ่น

หน้า 5

3. ก ารช ํๆ ระค ่า ล งท ะเบ ีย น
3.1

ชำระเป็น เงิน สด พร้อ มใบสมัค ร ได้ท ี่ค ุณ ประกาย ติร ิส ำราญ สำนัก งานคณ บดี

บัณ ฑิต วิท ยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิม พ ระเกีย รติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ เลขที่ 439
ถนนลิร ะ อำเภ อเม ือ งบ ุร ีร ัม ย ์ จัง ห วัด บุร ีร ัม ย์ 31000
3.2

โอนเงิน ผ่า นระบบ Electronic Bank Transfer
ชํอ บัญ ช้ : มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ การประชุม วิช าการระดับ ชาติแ ละ

นานาชาติ 2020 (ประเภท ออมทรัพ ย์)
Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number: 427-1-27172-3
Swift Code: AYUDTHBK
ที่อ ยู่: ธนาคารกรุง ศรีอ ยุธ ยา สาขามหาวิท ยาลัย ราชภ้ฏ บุร ีร ัม ย์ เลขที่ 439
ถนนลิร ะ อำเภอเมือ ง จัง ห วัด บุร ีร ัม ย์ 31000
หมายเหตุ: หลัง จากที่ไ ด้โ อนเงิน ผ่า นระบบแล้ว ขอให้ส ่ง ลำเนาใบเสรีจ การโอนเงิน มา
ที่ Email: nirc2021@bru.ac.th.

ก ารเต รีย ม ต ้น ฉ บ ับ บ ท ค วาม วิจ ัย
ดูร ายละเอีย ดการเตรีย มด้น ฉบับ บทความวิจ ัย ได้ท ี่ nirc2021@bru.ac.th โดยผู้น ำเสนอผลงาน
จะต้อ งเตรีย มด้น ฉบับ บทความตามรูป แบบที่ก ำหนดให้โ ดยเคร่ง ครัด

การน ำเสน อผลงาน
การเสนอผลงาน แบ่ง ออกเป็น

1.ระด ับ ช าต ิ
1.1 ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เ วลานำเสนอเรื่อ งละ 12 นาที ตอบข้อ ชัก ถาม
3 นาที โดยผู้น ำเสนอจะต้อ งส่ง ไฟล์ PowerPoint ที่ใ ช้น ำเสนอในรูป แบบ PDF มาที่ nirc2021@bru.ac.th
ภายในวัน ที่ 20 ธัน วาคม 2563
1.2 ภาคโปสเตอร์ ผู้น ำเสนอผลงานวิจ ัย ต้อ งยืน ประจำที่โ ปสเตอร์ใ นเวลาที่ก ำหนด
โดยสามารถนำโปสเตอร์ม าติด ที่บ อร์ด ในบริเ วณ ที่ก ำหนดไว้ หน้า ห้อ งประชุม พุท ธรัก ษา ในวัน ที่ 7
มกราคม 2564 ตั้ง แต่เ วลา 13.00-16.30 น. ภาษาที่ใ ช้ใ นการนำเสนอสำหรับ ระดับ ชาติ สามารถ
นำเสนอได้ท ั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กบุษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเฟ็อการพัฒนาท้องล่น
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2. การพิจ ารณ าการคดเสือ กผลงานวิจ ัย ที่จ ะนำเสนอในการประชุม และการดีพ ิม พ์ใ น
วารสารวิช าการที่ร ่ว มเป็น แหล่ง ตีพ ิม พ์ หรือ ในรายงานสืบ เนื่อ งจากการประชุม
3. การพิจ ารณ าตัด สิท ธี้ก ารเสนอผลงานวิจ ัย ในการประชุม ในกรณ ีต ่อ โปนี้
3.1 บทตัด ย่อ บทความวิจ ัย และโปสเตอร์โ ม่ถ ูก ต้อ งตามแบบฟอร์ม หรือ รูป แบบที่ก ำหนด
รวมทั้ง โม่ด ำเนิน การแก้โ ขตามข้อ เสนอแนะของผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
3.2 การลงทะเบีย นและการชำระค่า ลงทะเบีย นล่า ช้า และ/ หรือ โม่ค รบถ้ว น
4. การพิจ ารณ าผลงานโดยคณ ะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒ ิถ ือ เป็น การสิน สุด

การติด ตามข ้อ มูล ข ่า วสาร
สามารถติด ตามข่า วสารโด้ท ี่ nirc2021@bru.ac.th และ facebook ะ บัณ ฑ ิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ บุร ีร ัม ย์ ห รือ สอบ ถามรายละเอีย ดเพ ิ่ม เติม โด้ท ี่บ ัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภ้ฏ บุร ีร ัม ย์
- สำนัก งานคณ บดีบ ัณ ฑ ิต วิท ยาลัย โทรศัพ ท์1
ห มายเลข 0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402
หรือ 086 - 468 1656
- ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกีย รติ จารัต น์ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 8 8 - 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร. วริษ ฐ์ กิต ติ้ธ นารุจ น์ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 9 3 - 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภ าพ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 8 3 -4 5 5 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- คุณ นภาวรรณ จัน ทร์พ าณิช ย์ หมายเลขโทรศัพ ท์ 093 - 106 9947

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเพี่อการพัฒนาท้องถิ่น
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