
 
 
 

โครงการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาตคิรั้งที่ 13 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์

 
1. ชื่อโครงการ:  
ภาษาไทย:  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 13 
ภาษาอังกฤษ:  The 1st national Conference of MCU Nakhon Sawan Campus   
                               and 13ed International Conference of Buddhist Research  
                               Institute of MCU 

 

2. ชื่อหัวข้อ:  สหวิทยาการลุ่มน้้าเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao  
                               Phraya River Basin for Sustainable Development 
 

3. ชื่อหนวยงาน:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ:  1. มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ 
    2. บัณฑิตวิทยาลัย 
    3. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
     

5. ความสอดคลองกับ:   
      1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ระยะ 5 ป ี(แผน 
13) ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (แผน 13) ตั้งแต่ พ.ศ. 
2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัย และสร้างพุทธนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่๒.๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
หรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์หรือพุทธนวัตกรรมได้รับการอ้างอิงหรือ

น้าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๔.๑ สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในเผยแพร่และอ้างอิงรวมถึง

การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และพุทธนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒.๔.๒ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 

 
6. ผลผลิต: ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจ้าปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

    โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
    ผสู้าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 ผลงานการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
 

7. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สามารถน้าพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักจากความเหลื่อมล้้า และ 
กับดักจากความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมถึงท้าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สภา
นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ก้าหนดประเด็นแผนงานยุทธศาสตร์ในระยะแรกตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ได้ก้าหนดกลยุทธ์การปรับ
ระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวนช.) ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนโดย
ให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วม
เอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาและ
วิจัยดีอย่างมีคุณภาพ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยา
เขตนครสวรรค์ จึงจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 
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ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่บัณฑิต คณาจารย์ นักวิชาการ และ
สาธารณชนที่สนใจได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับ
สภาวการณ์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในมิติของพระพุทธศาสนาและสหวิทยาการที่มีเป้าหมายสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีส้าคัญให้กับนิสิตหรือบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส้าคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย
ระหว่างนิสิต บัณฑิต คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน 

8.2  เพื่อให้นิสิตและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ 

8.3  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสังคม และผลงานวิจัย
ที่มาจากสหวิทยาการสู่สังคมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

8.4  เพื่อมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น ประจ้าปี 2566 และสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
9. ระยะเวลา 

ก้าหนดจัดข้ึนในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 

10. สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เลขที่ 999 หมู่ 6 ต้าบลนครสวรรค์ออก อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

11. เปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
11.1 เป้าหมายในเชิงปริมาณ 
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปจ้านวน 500 รูป/คน  
11.2 เป้าหมายในเชิงคุณภาพ 
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการจะมีความรูและความเขาใจใน
กระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งเป็นนักวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สง่ผลใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด และเกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดบัชาติ
และระดับนานาชาติ 
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12. วิธีการด าเนินงาน 
12.1 การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) 
12.1 การธรรมะสากัจฉา (Dhamma Dialog) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงใน

หัวข้อที่ก้าหนด 
12.2 นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
12.3 การน้าเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบันและระดับ
นานาชาติ แบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 

12.4 การประกวดการน้าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
12.5 การจัดท้ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

(Proceeding) ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เป็นต้นว่า วารสารวิจยวิชาการ TCI1 
12.6 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่นของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

 
13. ขอบข่ายของผลงานท่ีน าเสนอ 

13.1 การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ 
(Academic Article)” ในกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ 
“สหวิทยาการลุ่มน้้าเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ส้าหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับ
พิจารณา ประกอบด้วย 

1) ผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม  
2) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4) ผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
5) ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรูท้างการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่

ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว/หรืออยู่ในระหว่างด้าเนินการ 
7) บทความวิชาการ 
8) ผลงานวิจัยเชิง Project หรือการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
9) อื่น ๆ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ 

13.2 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่น้าเสนอโดยการน้าเสนอผลงานมีลักษณะ
ดังนี ้

1) การน้าเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power 
Point ใช้เวลาน้าเสนอเรื่องละ 10-15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที 

2) การน้าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ขนาด 60 
เซนติเมตร X 160 เซนติเมตรโดยการจัดท้าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก้าหนดและยืนประจ้าที่       
โปสเตอร์ในเวลาที่ก้าหนดเพื่อน้าเสนอผลงาน 

3) ผลงานสามารถน้าเสนอได้ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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13.3 การพิจารณาผลงานและการน้าเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมิน

อิสระ (Peer Review) รวมถึงจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา ดังนี้ 

1) พิจารณาการเลือกกลุ่มเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน  
2) พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน้าเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น 

Proceedings และเผยแพร่ในวารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์ อยู่ในฐาน TCI และส้าหรับผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จะได้รับโอกาส
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI 1 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

3) พิจารณาตัดสิทธ์ิการเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้ 
3.1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือ

รูปแบบที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ก้าหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินอิสระ 
(Peer Review) 

3.2) การลงทะเบียนและการช้าระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน 
4) ผู้น้าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมาน้าเสนอผลงานด้วย

ตนเองในวันงาน หากพบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้น้าเสนอประจ้าที่โปสเตอร์ตามก้าหนดเวลา จะ
ถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้  โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จะได้ท้าหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ โดยเร็วต่อไป 

5) การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่งตั้งถือเป็นที่
สิ้นสุด 

13.4 ผลงานการน้าเสนอข้างต้น 
1) จะต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
2) บทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการพิจารณา

และน้าเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดท้าเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) และเผยแพร่ในวารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์ อยู่ในฐาน TCI และส้าหรับผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จะได้รับโอกาส
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI 1 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

14. อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ผู้น าเสนอ ลงทะเบียนปกต ิ ตีพิมพ์ในวารสารวิจยวิชาการ TCI-
1 

น้าเสนอแบบบรรยายระดับชาติ/นานาชาติ 2,500 บาท 5,500 
น้าเสนอแบบโปสเตอร์ระดับชาติ/นานาชาติ 1,500 บาท - 

 

 



๖ 
 

หมายเหต ุ 1. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอาหารและของว่าง 
  2. น้าเสนอแบบโปสเตอร์ รวมค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโปสเตอร์แล้ว 

3. การน้าเสนอทั้ง 2 รูปแบบขอให้มีการจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์  
4. ส้าหรับเงินลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วแต่ไม่

ได้มาน้าเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไม่คืนเงินลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 

 
15. แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ประชุมหารือรูปแบบการด้าเนินงาน         
2. ขออนุมัติด้าเนินโครงการ         
3. ประชาสัมพันธ์การจัดการ         
4. เปิดรับลงทะเบียน และเปิดรับบทความ         
5. ประกาศผลการพิจารณา         
6. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน         
7. ปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับ

แก้ไข 
        

8. ช้าระเงิน         
9. น้าเสนอผลงาน         
10. สรุปผลโครงการและเผยแพร่ Proceeding         

 
16. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

16.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาและน้าเสนอผลงาน เป็นคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต 
นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปจ้านวน 300 รูป/คน  

16.2 ผลงานที่น้าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มาจากคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และ
ผู้สนใจทั่วไป จ้านวน 100 ผลงาน 

16.3 คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิต นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการน้าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ และเกิดการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

16.4 เป็นเวทีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น 
16.5 การประเมินผลแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม 
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17. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
17.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจมากข้ึนในสาขาวิชาของตน

และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
17.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 
17.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้รับการกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์

ผลงานที่มีคุณภาพ 
17.4 การสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 


