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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

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

“มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

(University & Community Engagement with the King’s Philosophy  

for Sustainable Local Development)” 

วันท่ี 7  มกราคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

หลักการและเหตุผล 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มพีันธกิจหลัก

ในการผลิตบัณฑติ การจัดการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สรา้งองค์ความรู้    

จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ที่ 4 พ.ศ. 2564 ขึน้ ในวันที่ 7

มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ช่ือ “มหาวิทยาลัย-

ชุมชนรว่มกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University & 

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

ครั้งนีจ้ะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย  นักวิชาการ  ผูส้นใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและตา่งประเทศ 

ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์

คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนา

ทางวิชาการ  ร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท าวิจัยรว่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและและสถาบันการศึกษา  

ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้นวปฏิบัติใน

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป 

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

3. เพื่อสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้สูก่ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์สูก่ารพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
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 4. เพื่อเชื่อมโยงการวจิัยของไทยและต่างประเทศที่มคีุณภาพน าไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 

ทั้งเชงิวิชาการ เชิงนโยบาย เชงิสังคมและชุมชน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดงาน 

1. การประชุมวิชาการ 

      1.1 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

       1.2 การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัย

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ครอบคลุม 10 ด้าน ดังนี้ 

  1)  การศกึษาศาสตร์ (Education) 

  2)  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 

  3)  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science and Technology) 

  4)  เกษตรศาสตรส์ัตวศาสตร์ และประมง (Agriculture, Animal Science, and Fishery) 

  5)  วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  (Health Science) 

  6)  การจัดการและการท่องเที่ยว (Management and Tourism) 

  7)  ศลิปะและการออกแบบ (Arts and Designs) 

  8)  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation) 

  9) การวิจัยในชุมชน (Community research) 

  10) การวิจัยเชิงพืน้ที่ (Area-based research) 

 2.  การตีพมิพ์บทความวิจัย การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) 

และการตีพมิพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสถาบันอื่นที่รว่มเป็น

แหลง่ตพีิมพ์ 

 1. วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   1.1 มนุษยสังคมสาร (TCI 2) 

1.2 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)  

1.3 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2)  

1.4 วารสารวิชาการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

1.5 วารสารสหวิทยาการจัดการ  

1.6 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.7 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม  
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2. วารสารวิชาการของสถาบันอื่นที่ร่วมเป็นแหล่งตีพมิพ์  

 2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network  

 (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University 

2.2 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 2)  

2.3 วารสารมนุษยศาสตร์ (TCI 1) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.4 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (TCI 2) 

3. วารสารจากต่างประเทศ (Foreign journals) ที่รว่มเป็นแหล่งตีพิมพ์ดังนีค้ือ  

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)  (Google Scholar, DOAJ, EBSCO, ACI, SCOPUS) 

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

Teacher Training)  (DOAJ, EBSCO) 

ก าหนดเวลา และสถานที่ 

วันที่ 7 มกราคม 2564 รวม 1 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และ      

การบรรยายพิเศษ (Featured speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ช้ัน 3 ห้อง 150701 ห้อง 1507401-2 

และหอ้งประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 

          1. การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ ห้อง 150701 150703/1 150703/2 150704/1 

และ 150704/2 ช้ัน 7, หอ้ง 150901 150902 150903 150904 และหอ้งประชุมบัณฑติวิทยาลัย ชั้น 9 

          2. การน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) บริเวณหอ้งประชุมพุทธรักษา ช้ัน 3 อาคาร 

15 

 

https://scholar.google.co.id/citations?user=NgzWOogAAAAJ&hl=id
https://doaj.org/toc/2089-4392
http://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?SearchType=Contains&Find=jurnal+pendidikan+ipa+indonesia&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=
https://doaj.org/toc/2089-4392
http://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?SearchType=Contains&Find=jurnal+pendidikan+ipa+indonesia&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=
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ก าหนดการที่ส าคัญของการประชุมวิชาการ 

ล าดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน    ก าหนดการ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                  1 มิถุนายน 2563 – 1 มกราคม 2564 

2. ส่งบทความวจิัยฉบับเต็มพร้อม   15 มิถุนายน 2563 – 30 ตุลาคม 2563 

ช าระค่าลงทะเบียน                                         

3. ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ       15 พฤศจกิายน 2563 

 ให้น าเสนอในการประชุม     

4. ส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะน าของ        30 พฤศจกิายน 2563 

 ผูท้รงคุณวุฒิ (Peer reviewers)    

5. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม   15 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจกิายน 2563 

6. การประชุมวิชาการฯ     7  มกราคม 2564 

7. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแลว้เพื่อตีพมิพ์  17 มกราคม 2564 

8. เผยแพรบ่ทความวจิัยฉบับเต็มในรายงาน   7  กุมภาพันธ์ 2564 

 สืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings)  

หมายเหตุ: *บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการที่มาจากนักศกึษาจะต้องได้รับอนุญาต         

จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนัน้ด้วย 

**กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพบ์ทความที่ได้รับการตอบรับ

ให้น าเสนอใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นข้อมูลการตพีิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google 

Scholar ได้ 

 

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ   

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)            

สภาผูบ้ริหารบัณฑติศกึษาแหง่ประเทศไทย (สคบท.) สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแหง่ประเทศไทย และสถาบันอุดมศกึษาจากต่างประเทศ ที่ม ี        

ความรว่มมอืทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ 

1. Niagara University, U.S.A.  

2. Akdeniz University, Turkey 

3. Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

4. Hue University of Foreign Languages, Vietnam 

5. Philippine State College of Aeronautics, the Philippines 

6. Qiannan Normal University for Nationalities, China  
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7. Shangrao Normal University, China  

8. Kathmandu University, Nepal  

9. Royal University of Phnom Penh, Cambodia  

10. National Pingtung University, Taiwan  

11. Institute of Advanced Studies in English, India  

12. Mandalay University of Distance Education, Myanmar  

13. Savannakhet Teacher Training Collage, Laos PDR  

14. Middle Tennessee State University. MTSU., U.S.A.  

15. Guangxi University for Nationalities, China 

16. Changzhou University, China 

17. Pattimura University, Indonesia 

 

สถาบันที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ (Co-host)  

1. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. คณะศิลปศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก   

3. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  /คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

7. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

10. คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตปัตตานี 

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  มคีณาจารย์ นักวิจัย นักศกึษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และได้รับความรูท้ี่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วชิาการ และ

คุณภาพชีวิต และเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือขา่ยสถาบันการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 2.  ผลผลติงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้น าส่งผูใ้ช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

 3.  ผลงานวิจัยที่มคีุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ หรอืวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับ  

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตพีิมพ์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 บัณฑติวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์                         

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน 

 ผูเ้ข้าร่วมประชุม  ต้องช าระค่าลงทะเบียนดังนี้ 

1. การประชุมนานาชาติ (International Conference) 

- 5,000 บาท ส าหรับผู้น าเสนอที่เป็นคนไทย 

- 200 USD ส าหรับผู้น าเสนอชาวต่างประเทศ 

- 50 USD ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมแตไ่ม่น าเสนอผลงานวิจัย ทั้งชาวไทยและ                 

ชาวต่างประเทศ 

          2. การประชุมระดับชาติ (National Conference) 

- 3,000 บาท ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

- 1,000 บาท ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมที่ไม่น าเสนอผลงานวิจัย 

           หมายเหตุ:  

*บทความที่มผีูร้่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผูส้มัครน าเสนอผลงานวิจัย       

1 คน และหากมีผู้ติดตามให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นน าใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับ

ติดตอ่ขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในวันที่ 7 มกราคม 

2564 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หนา้หอ้งประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ส าหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร    
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ทุกประเภทที่ช าระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรอืผูส้มัครที่ถูกตัดสิทธิ์         

ในการรว่มน าเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใด ๆ  เนื่องจาก

ค่าลงทะเบียนได้น าไปใช้ส าหรับเป็นค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer Reviewers) 

แล้ว 

** ผูเ้ข้าร่วมการประชุม ฯ ที่เป็นข้าราชการหรอืพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้  

ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถอืว่าเป็นวันลา 

           3. การช าระค่าลงทะเบียน  

           3.1 ช าระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คุณประกาย  ศริิส าราญ ส านักงานคณบดี

บัณฑติวิทยาลัย (ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 

ถนนจิระ อ าเภอเมอืงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

           3.2 โอนเงนิผา่นระบบ Electronic Bank Transfer 

   ชื่อบัญช ี: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 2020 (ประเภท ออมทรัพย์) 

Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)  

Account Number: 427-1-27172-3 

Swift Code: AYUDTHBK 

ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรอียุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439     

        ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

           หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงนิผ่านระบบแล้ว ขอให้สง่ส าเนาใบเสร็จการโอนเงนิมา      

ที่ Email: nirc2021@bru.ac.th. 

 

การเตรยีมต้นฉบับบทความวิจัย   

 ดูรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยได้ที่ nirc2021@bru.ac.th โดยผู้น าเสนอผลงาน

จะต้องเตรยีมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่ก าหนดให้โดยเคร่งครัด 
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การน าเสนอผลงาน 

การเสนอผลงาน แบ่งออกเป็น 

       2.1 ภาคบรรยาย น าเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลาน าเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 

3 นาที โดยผู้น าเสนอจะต้องสง่ไฟล์ PowerPoint ที่ใชน้ าเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2021@bru.ac.th  

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

       2.2 ภาคโปสเตอร์ ผูน้ าเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนด          

โดยสามารถน าโปสเตอร์มาติดทีบ่อร์ดในบริเวณที่ก าหนดไว้ หนา้หอ้งประชุมพุทธรักษา ในวันที่ 7

มกราคม 2564 ตั้งแตเ่วลา 13.00-16.30 น.  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอส าหรับระดับชาติ สามารถ

น าเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่วนระดับนานาชาติใหน้ าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

 หมายเหตุ: หากผู้น าเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนทิรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้ง

ความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2563 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย   

    ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิจัย ในวันที่  15 พฤศจกิายน 2563 

โดยผู้น าเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวจิัย (Peer 

reviewers) และให้ส่งบทความวจิัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการ

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

             หมายเหตุ:  ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ที่ผูน้ าเสนอได้แก้ไขตามที่ผูท้รงคุณวุฒิแนะน าแล้ว จะตีพมิพ์

เผยแพร่ใน Online Proceedings และสามารถสืบค้นขอ้มูลได้ในฐานขอ้มูลการวิจัย Google Scholar และ

หากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับการพิจารณาให้ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นแหล่ง

ตีพมิพ ์ทั้งนีก้ารได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนัน้ ๆ และเจ้าของ

ผลงานจะต้องมาน าเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดในการประชุมฯ  ผลงานที่

น าเสนอและได้รับการตพีิมพ์สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษาตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  
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การพิจารณาผลงาน 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา      

และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑก์ารพิจารณาบทความวจิัย

และบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพมิพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 4      

พ.ศ. 2564 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. การพจิารณาการเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานและประเภทของการน าเสนอผลงาน 

 2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุม  และการตพีิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพมิพ์ หรอืในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

 3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้ 

        3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ก าหนด 

รวมทั้งไม่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 

        3.2 การลงทะเบียนและการช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า  และ/ หรอืไม่ครบถ้วน 

 4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิน้สุด 

 

การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ nirc2021@bru.ac.th และ facebook : บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรมัย์ หรอืสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 - ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข 0  4461  1221 ตอ่ 7401, 7402  

 หรอื 086 – 468 1656  

- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์  โทรศัพท์หมายเลข 093 – 106 9947 

 

การประเมินผลโครงการ  

       1. ใชว้ิธีนับจ านวนผูน้ าเสนอผลงานวิจัย จ านวนบทความที่ได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์              

และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

       2. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ (Google form) ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
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การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

       1. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิน้โครงการตามแผนที่วางไว้ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ  

       2. อธิการบดีหรอืผูแ้ทน รายงานผลการด าเนินโครงการตอ่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ์

 3. คณบดีบัณฑติวิทยาลัยรายงานผลไปยังสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเจา้ภาพในการประชุมฯ 
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564 

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

“มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา 

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

(University & Community Engagement with the King’s Philosophy  

for Sustainable Local Development)” 

วันท่ี 7  มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

******************************************************************************* 

วันที่ 7  มกราคม 2564  

08.00-09.00 น.    ลงทะเบียน ณ ด้านหนา้ห้องประชุมวชิชาอัตศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

09.00-09.15 น.    พธีิเปิดการประชุม ฯ  โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จโุฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏบุรีรัมย์ 

09.15-09.45 น.     การบรรยายพเิศษ เร่ือง “Buriram Model : พลังประชาชนสูก่ารพัฒนาเมอืงบุรีรัมย์อยา่งมั่นคง     

มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดย วทิยากร (อยูร่ะหว่างการทาบทาม) 

09.45-10.25 น.    การบรรยายพเิศษ ในหัวข้อ “University & Community Engagement with the King’s Philosophy     

for Sustainable Local Development in the Disruptive World” โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรยีงศักดิ์  

เจรญิวงศ์ศักดิ์  

10.25-10.50 น.    การบรรยายพเิศษ เร่ือง “Community Engineering : วศิวกรสังคม : พลังสร้างสรรค์สูก่ารพัฒนา

ชุมชนอย่างย่ังยนื” โดย รองศาสตราจารย์มาลิณ ีจโุฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

                          (พักรับประทานอาหารวา่งภายในหอ้งประชุม) 

10.50-12.00 น.     เสวนา เร่ือง “Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสูก่ารพัฒนาสังคมอย่างย่ังยนื”               

โดย ผู้ทรงคุณวุฒ ิคือ รองศาสตราจารย์มาลิณี จโุฑปะมา (รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส (คณบดีคณะพัฒนาสังคม       

และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)) / นายณัชอสิร์ ศรีสุขพรชัย (ประธาน

หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) / พอ่ค าเดื่อง ภาษี / นายเกรยีงศักดิ์ แผ้วพลสง (นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองโสน) ด าเนนิการเสวนา โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไมห้อม (คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 

12.00-13.00 น.     พกัรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. ประธานตัดริบบ้ินเปิดการน าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิม

พระเกยีรต ิฯ โดย รองศาสตราจารยม์าลิณ ี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ 
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13.30-17.00 น.     การน าเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาต ิภาคบรรยาย 

(พักรับประทานอาหารวา่ง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพธีิมอบเกียรตบัิตรแก่ผู้น าเสนอ

ภายในหอ้งบรรยาย) 

18.00-21.00 น.    งานเลีย้งขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงชาวไทยและต่างประเทศ 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


