การประชุมวิชาการ
การน้าเสนอบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้าโขง ครังที่ 2
ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มแม่น้าโขง(ไทย,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์,เวียดนาม และจีน)
เรื่อง การศึกษาตามแนวพุทธ:การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
National Academic Conference and Mekong Region Research Presentation on “Buddhist
Education: The Education for Socio-Sustainable Development” In The 6 Development of
Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project”
Mahamakut Buddhist University Isan Campus
29th August 2018

หลักการและเหตุผล
องค์ความรู้จากการท้าวิจัยเป็นหัวใจส้าคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นงานวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและน้าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ต่อไป การน้าเสนอ
ผลงานและการเผยแผ่งานวิจัยต่อสาธารณะจึงเป็นการเผยแผ่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ท้าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกั นระหว่างนัก วิจัยในกลุ่ ม สาขาวิชาเดียวกั นหรือต่างสาขาหรื อ
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันจะน้าไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เล็งเห็นความส้าคัญของการเผยแผ่ผลงานวิจัย
ของนัก ศึกษาสู่ ส าธารณชนทั งในระดับ ชาติและในเขตลุ่ม แม่ น้าโขง จึง ได้จัดการประชุม วิชาการน้าเสนอ
บทความวิจัยในระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้าโขงด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาตามแนวพุทธ: การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มแม่น้าโขง (ไทย,ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์,เวียดนาม และจีน)
เพื่อเผยแผ่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวางรวมทังการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มแม่น้าโขง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและพระนักเผยแผ่ในเขตลุ่มแม่น้าโขงได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและการค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
4. เพื่อให้เกิดการน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในระดับลุ่มแม่น้าโขง

การแจ้งผลการพิจารณา
ผลการพิจารณา จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรติดต่อเป็นรายบุคคล:The university will inform
the result by Email or Calling. (กรุณาระบุเบอร์โทรและ Email ชัดเจน Please write Clear and
Correct Phone number and Email Address)
กาหนดการ/สถานที่จัดประชุม
Schedule and Venue : Mahamakut Buddhist University, Isan Campus
เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิจัย/บทความวิชาการ
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้น้าเสนอผลงานวิชาการ
น้าเสนอผลงานวิจัย
Receiving research papers/academic papers
Announcement of Peer Review Committee comment
Full and Corrected Papers Submission
Announcement of Selected Papers
National & Mekong Research Presentation on “Buddhist Education: The
Education for Socio-Sustainable Development” In The 6 Development of
Buddhist Delegates for Propagation in Mekong Region Project”

บัดนี – 1 สิงหาคม
2561
7 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม
2561
20 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561
From today -1st
August 2018
th
7 August 2018
15th August
2018
20th August
2018
29th August
2018

การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ผู้น้าเสนอผลงานสามารถส่งไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(แนบไฟล์) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ
A4 ในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ทังนี
นั บ รวมรู ป ภาพ ตาราง เอกสารอ้ า งอิ ง และภาคผนวก จั ด พิ ม พ์ ด้ ว ยแบบอั ก ษร TH Sarabun
PSk ขนาด 16 ส้าหรับภาษาไทย และ Times New Roman ขนาด12 ส้าหรับภาษาอังกฤษ (Attached
word file)โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่ก้าหนด หากไม่ท้าตามรูปแบบที่ก้าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
โดยส่งมาที่ระบบวารสารออนไลน์:esubmit.mbuisc.ac.th หรือที่อีเมล์ piakealexander@yahoo.com
อัตราค่าลงทะเบียนและนาเสนอบทความวิจัย
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
ทั่วไป)
ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทั่วไป
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

จานวน (บาท)
2,000 บาท
(บัดนี 15 สิงหาคม 2561)
500 บาท
(บัดนี 15 สิงหาคม 2561)
ฟรี

โดยอัตรานีรวมถึงเอกสารรวมบทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) เอกสารอื่นๆ
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ส้าหรับผู้น้าเสนอบทความวิจัย เมื่อส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ช้าระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขที่บญ
ั ชี 405 -1-90559-4
สาขา ขอนแก่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ส้าหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่ Email: piakealexander@yahoo.comและให้ช้าระ
เงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินนอกงบ ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เลขที่บัญชี 405-190559-4 สาขา ขอนแก่น ช้าระเงินภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เมือ่ ช้าระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งส้าเนาการช้าระเงินมาที่ระบบส่งวารออนไลน์ esubmit.mbuisc.ac.th
หรือส่งมาที่ piakealexander@yahoo.com ทังนีขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 085 – 4082638 และ086-1317448

รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานที่น้าเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท
นักวิจัยอิสระ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ส้าเร็จการศึกษาหรือก้าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
รูปแบบการน้าเสนอผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การน้าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และ
การน้าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
- การนาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) อาจน้าเสนอด้วย PowerPoint หรือ slide
และใช้เวลาในการน้าเสนอเรื่องละ 15 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
- การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ กาหนดรายละเอียดดังนี้
(1) ให้ผู้น้าเสนอจัดท้าโปสเตอร์ขนาด 80x120 เซนติเมตร(แนวตัง) จ้านวน 1 แผ่น ขนาดตัวอักษรใน
โปสเตอร์ ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 ซม. สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร และผู้น้าเสนอต้องจัดท้า
โปสเตอร์มาด้วยตนเอง เพื่อติดในสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ก่อนเวลาเริ่มงาน อย่างน้อย 30 นาที
(2) ใส่ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และรูปของผูน้ ้าเสนอผลงานที่มมุ ขวาด้านล่างของโปสเตอร์
(3) เนือหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย
ข้อสรุป รายการอ้างอิง(โดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฏในโปสเตอร์เท่านัน) โดยเนือหาควรมีรายละเอียด
มากกว่าในบทคัดย่อ (ต้องไม่ใช่การน้าบทคัดย่อมาขยายขนาด)
(4) ผู้น้าเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องยืนประจ้าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก้าหนดให้
(5) ภาษาที่ใช้ในการน้าเสนอ สามารถเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการส่งบทความวิจัย
เอกสารไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ 1 คอลัมน์ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times
New Roman ขนาด12 ส้าหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปด้วย รายละเอียด
ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย
1.2 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ( English Title)
1.3 ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา/อีเมล์ผู้วิจัย
1.4 บทคัดย่อภาษาไทย/คาสาคัญ
1.5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ/keywords
2 หลักการและเหตุผล(ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา)
3 วัตถุประสงค์
4 ขอบเขตของงานวิจัย
5 วิธีการด้าเนินการวิจัย
6 ผลการด้าเนินการวิจัย วิเคราะห์และสรุปสาระส้าคัญ
7 การน้าไปใช้ประโยชน์
8 เอกสารอ้างอิง(แบบ APA Style)
ส่งมาที:่ esubmit.mbuisc.ac.th หรือ piakealexander@yahoo.com
โทรติต่อสอบถาม: ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ 080-7506846
อ.คัมภีรภาพ คงส้ารวย 086-1317448
ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 085-4082638

รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ
เอกสารไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบ 1 คอลัมน์ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSk และ Times
New Roman ขนาด12 ส้าหรับภาษาอังกฤษ (Attached word file) โดยประกอบไปด้วย รายละเอียด
ดังนี้
รายละเอียดของบทความวิจัย
1. ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่อง
1.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย
1.2 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
1.3 ชื่อผู้นิพนธ์/อีเมล์ผู้เขียน
1.4 บทคัดย่อภาษาไทย /พร้อมคาสาคัญ
1.5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ/ พร้อม keywords
2 บทน้า
3 เนือหาสาระส้าคัญของบทความวิชาการ
3.1……. 3.2……..3.3…… เป็นต้น
4 บทสรุป
5 เอกสารอ้างอิง(แบบ APA Style)
ส่งมาที:่ esubmit.mbuisc.ac.th หรือ piakealexander@yahoo.com
โทรติต่อสอบถาม: ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ 080-7506846
อ.คัมภีรภาพ คงส้ารวย 086-1317448
ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 085-4082638

