โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562
หัวข้อ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1
st
(The 1 National Conference 2019 on Lanna for Education Development, Thailand 4.0 )
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม ตึก MBU 4
อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อมฺพรมหาเถร) วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในสังคมของวิชาการ วิชาชีพ และ
การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการ
ประชุมวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา ศาสนา
ปรัชญา ภาษาและการปกครอง สามารถค้นคว้าข้อมูลเพื่อนามาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งคาดว่า
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาและประเทศชาติ ได้ ต่ อ ไปในอนาคต กอปรในวาระปี 2562 นี้ เป็ น ปี ที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา ณ ที่ตั้งบ้านป่าตาล
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงคล้ายวันสถาปนา คือ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 จึงถือโอกาสเดียวกันนี้ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในเชิง ประชุมสัมมนาทางวิชาการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ฉลองในความปีติยินดีกับทางวิทยาเขตล้านนาที่ได้ทาคุณงามความดี สร้างสรรค์
ผลงานด้านให้การศึ กษาและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณค่าและกิจกรรมบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา 28 ปี ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภาคการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนอื่น ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงได้ริเริ่มการจัด
สัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาพัฒนา ยุค 4.0 ” ครั้งที่ 1(The
1st National Conference 2019 on Lanna for Education Development, Thailand 4.0 )
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยญาณ
สังวร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีเชียงใหม่, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
(สกอ.), สถาบั น วิจั ยแห่ งชาติ (วช.), สานั กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นการให้ เกียรติกับ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในการร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง ในโอกาสการจัดการประชุม สัมมนา
วิชาการระดับชาติครั้งนี้ นั บ เป็ น โอกาสดีของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิ ต นักศึกษา ตลอดจนผู้ ที่ส นใจในงาน
วิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เพื่อที่จะนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีความ
น่าสนใจไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
เป็ น การส่ งเสริมศักยภาพในการพั ฒ นาการศึกษาที่จะส่ ง ผลต่อการพัฒ นาของชุ มชน สั งคม ภู มิภ าค และ
ประเทศชาติ บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม ให้ คณาจารย์ นั กวิจัย /นั กศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้น าเสนอผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
2. เพื่อเป็น เวทีทางด้านวิช าการในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ ในยุค 4.0
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และเฉลิมฉลองในโอกาสที่วิทยาเขตล้านนา ได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา
ระยะเวลาดาเนินการ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
สถานที่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ ห้องประชุม
พระราชปริยัตโยดมตึก MBU 4 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺ
พรมหาเถร) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 300 รูป/ คน
การติดตามประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนา
2. ประเมินผลจากการส่งผลงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมเผยแพร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ
3. ได้สร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศโดยจัดกลุ่มงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
รูปแบบการประชุมสัมมนา
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) / เสวนา (Panel Discussion) / อภิปราย
2. การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การเสนอผลงานวิจัยภาพโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. การแสดงนิทรรศการ (Exhibition)
กลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน
พุทธศาสนา ปรัชญา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
การส่งบทความ
บทความวิจัยที่นาเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นบทความที่สมบูรณ์แล้วความ
ยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 จัดทาตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการกาหนดไว้แล้ว
โดยลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ “*.doc” หรือ
“.docx” และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์วิทยาเขตล้านนา www.lanna.ac.th
ส่งบทความทางอีเมล lanna.ac62@gmail.com
กาหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน
ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
พร้อมชาระเงิน
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนาเสนอ
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562
วันสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ (NCLAED2019)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หัวข้อ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาพัฒนา ยุค 4.0 ”
ครั้งที่ 1
การลงทะเบียนและชาระเงิน
1. อัตราค่าลงทะเบียนนาเสนอผลงาน 2,500 บาท
2. ชาระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์ ชื่อ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา บัญชีเลขที่ 540-1-10411-1
3. ส่งหลักฐานการชาระเงินทาง lanna.ac62@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา 053-270976,089-558-9551โทรสาร 053-814752
ดร.ณรงค์ศักดิ์ ลุนสาโรง 087-914-6682
ดร.อุเทน ลาพิงค์ 093-136-8322
อาจารย์วิราษ ภูมาศรี 086-689-7396

