การประชุมวิชาการ
การนําเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง
ดานพุทธศาสนาและปรัชญา สังคมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผในเขตลุมแมนา้ํ โขง(ไทย,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร,เวียดนาม และจีน)
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
National Academic Conference and Mekong Region Research Presentation on Socio- Religion
Culture and Education In The 3rd Development of Buddhist Delegates for Propagation in
Mekong Region Project”
Mahamakut Buddhist University Isan Campus
29th -30th August,2015
หลักการและเหตุผล
องคความรูจากการทําวิจัยเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถือเปนงานวิจัยที่เปนแหลงขอมูลและสรางองคความรูที่เปน
ประโยชนอยางยิ่ง สามารถพัฒนาและนําไปประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนตอประเทศชาติไดตอไป การนําเสนอ
ผลงานและการเผยแผงานวิจัยตอสาธารณะจึงเปนการเผยแผผลงานวิจัยสูสาธารณชนใหไดรับทราบ ทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นรวมกันระหวางนักวิจัยในกลุมสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาหรือ
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการเผยแผ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสูสาธารณชนทั้งในระดับชาติและในเขตลุมแมน้ําโขง จึงไดจัดการประชุมวิชาการ
นํ า เสนอบทความวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละเขตลุ ม แม น้ํ า โขงด า นพุ ท ธศาสนาและปรั ช ญา สั ง คมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผในเขตลุมแมน้ําโขง (ไทย,ลาว,กัมพูชา
,เมียนมาร,เวียดนาม และจีน) เพื่อเผยแผผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาใหกวางขวางรวมทั้งการบูรณา
การศาสตรสาขาวิชาตางๆ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนา
พระนักเผยแผในเขตลุมแมน้ําโขง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพระนักเผยแผในเขตลุม แมน้ําโขงไดเผยแพรผลงานวิจัย
2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและการคนควาอิสระไปสูองคความรูใหม
3. เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
4. เพื่อใหเกิดการนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัย ใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม และการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในระดับลุม แมน้ําโขง

ผลการพิจารณา
ผลการพิจารณา จะแจงผลใหทราบทาง E-mail และโทรติดตอเปนรายบุคคล:The university will inform
the result by Email or Calling. (กรุณาระบุเบอรโทรและ Email ชัดเจน Please write Clear and
Correct Phone number and Email Address)
กําหนดการ/สถานที่จัดประชุม
Schedule and Venue : Mahamakut Buddhist University, Isan Campus
เปดรับบทคัดยอและบทความวิจัย
แจงผลการพิจารณาพรอมคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
สงบทความวิจัยที่แกไขสมบูรณแลว
นําเสนอผลงานวิจัย
Begin receiving research papers
Deadline for receiving papers
Announcement of Peer Review Committee comment
Announcement of Selected paper/ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
National & Mekong Research Presentation on Socio- Religion Culture
and Education In The 3rd Development of Buddhist Delegates for
Propagation in Mekong Region Project”

บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2558
3 สิงหาคม
2558
10 สิงหาคม 2558
29-30 สิงหาคม 2558
From today -1st
August 2015
1st August, 2015
3rd August, 2015
14th August,2015
29th -30th August, 2015

การลงทะเบียนและสงบทความวิจัย
ผูนําเสนอผลงานสามารถสงไฟลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ(แนบไฟล) ความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ
A4 ในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา สังคมศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ทั้งนี้นับรวม
รูปภาพ ตาราง เอกสารอางอิง และภาคผนวก จัดพิมพดวยแบบอักษร TH Sarabun PSk ขนาด 16 สําหรับ
ภาษาไทย และ Times New Roman ขนาด12 สําหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยจัดรูปแบบ
ให เ รี ย บร อ ยตามที่ กํ า หนด หากไม ทํ า ตามรู ป แบบที่ กํ า หนดจะไม ไ ด รั บ การพิ จ ารณา ส ง มาที่ Email:
piakealexander@yahoo.comและ Phattrachan@hotmail.com

อัตราคาลงทะเบียนและนําเสนอบทความวิจัย
ประเภท
ผูนาํ เสนอผลงาน (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
ทั่วไป)
ผูเขารวมฟงสัมมนาทั่วไป
คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

จํานวน (บาท)
1,800 บาท
(บัดนี้ 1 สิงหาคม 2558)
500 บาท
(1มิถุนายน- 2558 –
20 สิงหาคม 2558)
ฟรี

โดยอัตรานี้รวมถึงเอกสารรวมบทคัดยอ รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) เอกสารอื่น ๆ
อาหารวาง และอาหารกลางวัน
* สําหรับผูนําเสนอบทความวิจัย เมื่อสงบทความวิจัยฉบับแกไขสมบูรณเรียบรอยแลว ใหชําระเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขที่บญ
ั ชี 405 -1-90559-4
สาขา ขอนแกน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
* สําหรับผูเ ขารวมฟงสัมมนาใหแจงชื่อ-นามสกุล ที่ Email: piakealexander@yahoo.comและใหชําระ
เงินผานธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขที่บัญชี 405-190559-4 สาขา ขอนแกน ชําระเงินภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลวกรุณาสงสําเนาการชําระเงินมาที่ โทรสาร 043-242386 ( คุณดาวฤดี มุง
หมาย ) หรือ Scan แลวสง e-mail มาที่ piakealexander@yahoo.com ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
คาลงทะเบียนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร 085 - 4082638,084-6043313

รูปแบบการนําเสนอ
ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
นักวิจัยอิสระ คณาจารย เจาหนาที่ ผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยหรือตางประเทศ
รูปแบบการนําเสนอผลงาน แบงเปน 2 ประเภท คือ การนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) และ
การนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation)
- การนําเสนอผลงานดวยวาจา (Oral Presentation) อาจนําเสนอดวย PowerPoint หรือ slide
และใชเวลาในการนําเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
- การนําเสนอดวยโปสเตอร กําหนดรายละเอียดดังนี้
(1) ใหผูนําเสนอจัดทําโปสเตอรขนาด 80x120 เซนติเมตร(แนวตั้ง) จํานวน 1 แผน ขนาดตัวอักษรใน
โปสเตอร ใหใชขนาดไมเล็กกวา 0.5 ซม. สามารถอานไดชัดเจนในระยะหาง 1 เมตร และผูนําเสนอตองจัดทํา
โปสเตอรมาดวยตนเอง เพื่อติดในสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดเตรียมใหกอนเวลาเริ่มงาน อยางนอย 30 นาที
(2) ใสชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และรูปของผูนําเสนอผลงานที่มมุ ขวาดานลางของโปสเตอร
(3) เนื้อหาในโปสเตอรประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการวิจัย ผลการวิจัย
ขอสรุป รายการอางอิง(โดยเลือกเฉพาะการอางอิงที่ปรากฏในโปสเตอรเทานั้น) โดยเนื้อหาควรมีรายละเอียด
มากกวาในบทคัดยอ (ตองไมใชการนําบทคัดยอมาขยายขนาด)
(4) ผูนําเสนอดวยโปสเตอร ตองยืนประจําที่โปสเตอรในเวลาที่กําหนดให
(5) ภาษาที่ใชในการนําเสนอ สามารถเสนอดวยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การประชุมวิชาการ
การนําเสนอบทความวิจัยระดับชาติและผลงานวิจัยในเขตลุมแมน้ําโขง
ดานพุทธศาสนาและปรัชญา สังคมศาสตรศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผในเขตลุมแมนา้ํ โขง(ไทย,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร,เวียดนาม และจีน)
National Academic Conference and Mekong Region Research Presentation in Socio- Religion
Culture and Education In The 3rd Development of Buddhist Delegates for Propagation in
Mekong Region Project”
Mahamakut Buddhist University Isan Campus
รายละเอียดการสงบทความการวิจัย
เอกสารไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 รูปแบบ 1 คอลัมนขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times
New Roman ขนาด12 สําหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปดวย รายละเอียด
ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวขอเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย
1.2 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ( English Title)
1.3 ชื่อ-นามสกุลผูว ิจัย/อาจารยที่ปรึกษา
1.4 กลุมสาขาวิชา(การศึกษา,พุทธศาสนาและปรัชญา,สังคมศาสตรและศาสนาศิลปวัฒนธรรม)
2 ที่มาของงานวิจัย(ความเปนมาและความสําคัญของปญหา)
3 วัตถุประสงค
4 ขอบเขตของงานวิจัย
5 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6 วิธีการดําเนินการวิจัย
7 ผลการดําเนินการวิจัย วิเคราะหและสรุปสาระสําคัญ
8 การนําไปใชประโยชน
9 เอกสารอางอิง(แบบ APA Style)
สงมาที่ Email: piakealexander@yahoo.com,Phattrachan@hotmail.com
โทรติตอสอบถาม 085 4082638 ดร.สิทธิพร เกษจอย, 084-6043313 พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการ
การนําเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุมแมน้ําโขง
ดานพุทธศาสนาและปรัชญา สังคมศาสตรศาสนาและศิลปวัฒธรรมและการศึกษา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผในเขตลุมแมนา้ํ โขง(ไทย,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร,เวียดนาม และจีน)
National Academic Conference and Mekong Region Research Presentation on Socio- Religion
Culture and Education In The 3rd Development of Buddhist Delegates for Propagation in
Mekong Region Project”
Mahamakut Buddhist University Isan Campus
28th -30th August, 2015
1.พระครูสุธีจริยวัฒน,ดร.
2.พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร.
3.พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ
4.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ
5.พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม
6.พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ
7.พระมหาชัชวาลย ฐิตคุโณ
8.รศ.ดร.วิโรจน สารรัตนะ
9.รศ.ดร.ไพโรจน บัวสุข
10.นายเอกชาตรี สุขเสน
11. ผศ.วิทูล ทาชา
12.นายแกนเพชร แฝงสีผล
13.นายธนากร ชูสุขเสริม
14.ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน
15.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ
16.นายคัมภีรภาพ คงสํารวย
17.ดร.สิทธิพร เกษจอย

ประธานคณะดําเนินงาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ โทร.084-6043313
กรรมการ
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ โทร.088-1903933
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ โทร. 085-4082638

