ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
3rd National and International Conference 2019 (NIRC III 2019)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. ชื่อ-นามสกุล ไทย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......................................................................................................................
อังกฤษ (Mr./Mrs./Miss) .......................................................................................................................
2. ประเภท 1) ( ) นิสิต/นักศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา บัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาเลขที่ .....................................................
2) ( ) ผู้สาเร็จการศึกษา บัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาเลขที่ ..............................................................................
สาเร็จการศึกษาวันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ....................
3) ( ) อาจารย์ 4) ( ) นักวิจัย 5) ( ) บุคคลทั่วไป 6) อื่น ๆ (ระบุ)........................................................
สังกัด........................................................................................................................................................................................
3. ผลงาน ( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก ( ) ผลงานวิจัย ( ) อื่น ๆ (ระบุ).............................................
สาขาวิชา .......................................................................... คณะ...................................................................
สังกัดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ........................................................................................................................
4. ที่อยู่สาหรับติดต่อ เลขที่ .............. หมู่ที่ ........ ถนน ................................................ ตาบล ................................................
อาเภอ .............................................. จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ....................เบอร์โทร ......................
มือถือ........................................โทรสาร ....................................... E-mail …………………………………..………………………......
5. ลักษณะของการร่วมประชุม
( ) เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน
( ) นาเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบ ( ) บรรยาย ( ) โปสเตอร์
ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ ( ) ไทย ( ) ภาษาอังกฤษ
6. ความประสงค์ในการตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงานหลังการประชุม (Proceedings)
( ) มีความประสงค์ตีพิมพ์
( ) ไม่มีความประสงค์ตีพิมพ์
7. กลุ่มการนาเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
การนาเสนอผลงานวิจยั [ ] ระดับชาติ [ ] ระดับนานาชาติ
[ ] ด้านการศึกษาศาสตร์ (Education)
[ ] ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
[ ] ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
[ ] ด้านเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ (Agriculture and Animal Science)
[ ] ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
[ ] ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว (Management and Tourism)
[ ] ด้านศิลปะและการออกแบบ (Arts and Designs)
[ ] ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Works and Innovation)
8. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
8.1 ค่าลงทะเบียน
การประชุมระดับนานาชาติ (International Conference)
- 5,000 บาท สาหรับผู้นาเสนอชาวไทย

- 200 USD สาหรับผู้นาเสนอชาวต่างประเทศ
- 50 USD สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นาเสนอผลงานวิจัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
การประชุมระดับชาติ (National Conference)
- 3,000 บาท สาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัย
- 1,000 บาท สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ไม่นาเสนอผลงานวิจัย
หมายเหตุ: * บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนาเสนอผลงานวิจัย 1 คน และหากมี
ผู้ติดตามก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนาใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อขอรับเอกสารการประชุม คูปอง
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
อเนกคุณาคาร กรณีที่ผสู้ มัครทุกประเภทที่ชาระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผูส้ มัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ในการร่วมนาเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นาไปใช้
สาหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว
** ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่
ถือว่าเป็นวันลา
8.2 วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
8.2.1 ชาระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่คณ
ุ ประกาย ศิรสิ าราญ สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
31000
8.2.2 โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(ประเภท ออมทรัพย์)
Bank: Bank of Ayudhya (THAILAND)
Account Number: 427-1-26004-1
Swift Code: AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์ เลขที่ 439
ถนนจิระ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ 31000
หมายเหตุ: หลังจากทีไ่ ด้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ส่งสาเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่
Email: nirc2019@bru.ac.th.
เลขที่ใบเสร็จ.....................................................................
ผู้รับเงิน..................................วันที.่ ........./.........../............
ลงชื่อ......................................................ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
(.....................................................)
อนึ่ง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมฯ เสนอขออนุมัติการส่งบทความจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามฟอร์มที่กาหนดต่อไปนี้

แบบขออนุมัติ
การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
3rd National and International Conference 2019 (NIRC III 2019)

วันที่................ เดือน............................ พ.ศ. ...........
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....................................................................................................................
2. ระดับการศึกษา................................................................................................................................................
3. สถาบัน.............................................................................................................................................................
3. ชื่อบทความ
(ภาษาไทย) ..................................................................................................................................... ...................
...........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ..........................
4. Corresponding Author Email: ........................................................................................................................
5. ชื่อผู้เขียนร่วม
5.1. ........................................................................................................................ ..................................
5.2. ........................................................................................................................ ..................................
5.3. ..........................................................................................................................................................
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษา ให้ระบุชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) พร้อมลายเซ็น)
O ขอรับรองว่าบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์นี้ มีความเหมาะสม ข้าพเจ้าเห็นชอบให้นาเสนอต่อ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
O ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก..................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(..................................................................)
…………/…………../………….

