
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที ่ ชื่อการประชุม 
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ส่วนงานที่จัด 
งานประชุม 

วันเดือนปี 
ที่จัดงาน
ประชุม 

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิใน
กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมที่
คัดเลือกผลงาน 

จำนวนบทความ 
จำนวน

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่มาของ
บทความ 

ติดต่อประสานงาน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บทความ
ภายนอก 

บทความ
ภายใน 

๑ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓ หัวข้อ 
“พระพุทธศาสนากับแนว
ทางการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ปัจจุบัน” 
 
 
 

ชาติ คณะพุทธศาสตร์ ๒๖ มี.ค. 
๒๕๖๔ 

จำนวน ๒๓ 
(ร้อยละ 

๔๖) 
คำสั่งที่ ๗๗/

๒๕๖๔ 

จำนวน ๒๗ 
(ร้อยละ 

๕๔) 

จำนวน ๒๔ 
(ร้อยละ ๔๐) 

จำนวน ๓๖ 
(ร้อยละ ๖๐) 

๑๓ พระมหาอดิเดช 
สติวโร, ดร.  
063-451-5495 

๒ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ 
“สังคมใหม่ในโลกหลังโค
วิด-๑๙”  

ชาติ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี  

๒๙ พ.ย. 
๒๕๖๓ 

จำนวน ๓๒ 
(ร้อยละ 

๔๔) 
คำสั่งที่ 
๑๒๘๓/
๒๕๖๓ 

 

จำนวน ๔๐ 
(ร้อยละ 

๕๖)  

จำนวน ๓๓  
(ร้อยละ ๕๕) 

จำนวน ๒๗ 
(ร้อยละ ๔๕) 

๒๐ พระมหาประกาศิต 
สิริเมโธ, ดร.  
084-545-5144 

https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_igfHXVm-BJLawjGsunw9zPHIbIQQkl/view?usp=sharing
https://mcucon.com/nmr2020/
https://mcucon.com/nmr2020/
https://mcucon.com/nmr2020/
https://mcucon.com/nmr2020/


ที ่ ชื่อการประชุม 
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ส่วนงานที่จัด 
งานประชุม 

วันเดือนปี 
ที่จัดงาน
ประชุม 

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิใน
กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมที่
คัดเลือกผลงาน 

จำนวนบทความ 
จำนวน

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่มาของ
บทความ 

ติดต่อประสานงาน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บทความ
ภายนอก 

บทความ
ภายใน 

๓ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ 
“พระพุทธศาสนากับความ
รับผิดชอบทางสังคมนววิถี” 

ชาติ และ 
นานาชาติ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๑๙ – ๒๐ 
ก.ย. 

๒๕๖๓ 

จำนวน ๑๓ 
(ร้อยละ 
๖๘.๔๒) 
คำสั่งที่ 
๙๑๑/

๒๕๖๓ สั่ง 
ณ วันที่ ๓๑ 
ส.ค. ๖๓ 

จำนวน ๖ 
(ร้อยละ 
๓๑.๕๘)
คำสั่งที่ 
๙๑๑/

๒๕๖๓ สั่ง 
ณ วันที่ ๓๑ 
ส.ค. ๖๓ 

 

จำนวน ๓๖ 
(ร้อยละ ๗๕) 

จำนวน ๑๒ 
(ร้อยละ ๒๕) 

๒๐ พระครูใบฎีกาทิพย์
พนากรณ์ ชยาภินนฺ
โท รักษาการ
ผู้อำนวยการส่วน
สนับสนุนวิชาการ 
มจร.ชม. โทร. 062-
249-9919 

๔ ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๔ MCU 
Nan Congress IV เรื่อง 
พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
(Buddhist Agriculture: 
Innovation for 
Sustainable Social 
Development) 

ชาติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

9 
กันยายน 
2563 

จำนวน 16 
(ร้อยละ 

53) 

คำสั่งที่ 
830/

๒๕๖๓ สั่ง 
ณ วันที่ 14 
ส.ค. ๖๓ 

จำนวน 14 

(ร้อยละ 
47) 

คำสั่งที่ 
830/

๒๕๖๓ สั่ง 
ณ วันที่ 14 
ส.ค. ๖๓ 

จำนวน 44 
(ร้อยละ 
26.67) 

จำนวน 121 
(ร้อยละ 
73.33) 

24 ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำ
พงษ์ รอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 
โทร.098-563-
7233 

https://drive.google.com/file/d/1Cm7dkuvgUjasjTVWTeW7tsnFPOLqU0vb/view
https://drive.google.com/file/d/1Cm7dkuvgUjasjTVWTeW7tsnFPOLqU0vb/view
https://drive.google.com/file/d/1Cm7dkuvgUjasjTVWTeW7tsnFPOLqU0vb/view
https://drive.google.com/file/d/1Cm7dkuvgUjasjTVWTeW7tsnFPOLqU0vb/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view
https://drive.google.com/file/d/1v1464D419vcz0TZaQ_Fvm751f9aPb0Jv/view


ที ่ ชื่อการประชุม 
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ส่วนงานที่จัด 
งานประชุม 

วันเดือนปี 
ที่จัดงาน
ประชุม 

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิใน
กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมที่
คัดเลือกผลงาน 

จำนวนบทความ 
จำนวน

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่มาของ
บทความ 

ติดต่อประสานงาน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บทความ
ภายนอก 

บทความ
ภายใน 

๕ งานสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ 

เรื่อง “ทางสายกลางเชิง

พุทธสู่การบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

“The Buddhist Middle 

Way Approach to 

Achieving Sustainable 

Development Goals” 

ผ่านระบบออนไลน์  

ZOOM Video 

Conferencing 

 

 

 

 

ระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย   

 

วันเสาร์ที่ 

๒๗ 

มิถุนายน  

๒๕๖๔   

จำนวน 25 
( ร้ อ ย ล ะ 
46) 

คำสั่งที่ 
๕๒๗๒๕๖๓ 
สั่ง ณ วันที่ 
๓๐ พ.ค. 
๖๓ 

จำนวน 29(

ร้อยละ 54) 

คำสั่งที่ 
๕๒๗๒๕๖๓ 
สั่ง ณ วันที่ 
๓๐ พ.ค. 
๖๓ 

จำนวน 26 
( ร้ อ ย ล ะ 
39.39) 

จำนวน 40 
(ร้อยละ 
60.60) 

18 พระมหาสันติ ธีรภทฺ
โท, ดร. เลขานุการ
สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  
090-997-1654 
081-493-7866 

http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784
http://www.grad.mcu.ac.th/?page_id=1784


ที ่ ชื่อการประชุม 
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ส่วนงานที่จัด 
งานประชุม 

วันเดือนปี 
ที่จัดงาน
ประชุม 

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิใน
กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมที่
คัดเลือกผลงาน 

จำนวนบทความ 
จำนวน

หน่วยงาน
ภายนอก
ที่มาของ
บทความ 

ติดต่อประสานงาน 

บุคคล 
ภายนอก 

บุคคล
ภายใน 

บทความ
ภายนอก 

บทความ
ภายใน 

๖. International 

Conference on 

Multidisciplinary and 

Current Educational 

Research 

นานาชาติ  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(ส่วนกลาง) 

๓๐-๓๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

จำนวน ๓๐ 
( ร้ อ ย ล ะ 
๔๓.๔๗) 

จำนวน ๓๙ 

( ร้ อ ย ล ะ 

๕๖.๕๒) 

จำนวน ๖๘ 
(ร้อยละ 
๔๓.๖๐) 

จำนวน ๘๘ 
(ร้อยละ 
๕๖.๔๑) 

๑๐ ดร.ลำพอง กลมกูล 
อาจารย์ประจำคณะ
ครุศาสตร์ ภาควิชา
หลักสูตรและการ
สอน โทร. ๐๙๒-
๒๕๑-๑๒๑๒ 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15atfTuQIIbi_c8yS3KdAkjgzB9k1pn3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15atfTuQIIbi_c8yS3KdAkjgzB9k1pn3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15atfTuQIIbi_c8yS3KdAkjgzB9k1pn3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15atfTuQIIbi_c8yS3KdAkjgzB9k1pn3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15atfTuQIIbi_c8yS3KdAkjgzB9k1pn3e/view?usp=sharing

