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๏ วัตถุประสงค์
วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับ
ที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม)
มีวัต ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้เผยแพร่ผลงานทางด้ านวิ ชาการและงานวิจัย ของ
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการ สังคมวิท ยา เศรษฐศาสตร์ พัฒ นาสั งคมและการศึกษา ตลอดจนบท
วิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม อันเป็นประโยชน์แก่การต่อยอดองค์ความรู้ ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ
บทความที่ส่งมารับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขี ยนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เสนอบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของวารสาร ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณ (Peer
Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ
ทั ศ นะและความคิ ด เห็ น ที่ ป รากฏในบทความในวารสาร มจร.อุ บ ลปริ ท รรศน์ ถื อ เป็ น ความ
รับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดขอบของกองบรรณาธิการวารสาร
มจร.อุบลปริทรรศน์ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ กองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
และไม่มีข้อผูกพันด้วยประการใดๆ ทั้งปวง

๏ เจ้าของ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ตาบลกระโสบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.08-1790-8464, 08-0724-7658
E-mail..mcuubon99.journal@gmail.com, เว็บไชต์ http://mcjou.com/index.php/mcjou

๏ ที่ปรึกษาวารสาร (Advisors)
1.
2.
3.
4.
5.

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
พระเทพวราจารย์,ดร.
พระราชวรมุนี,ดร.
พระโสภณวชิราภรณ์
พระอุดมปัญญาภรณ์

อธิการบดี
รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

(2)
6.
7.
8.
9.

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ, ดร.
พระครูกิตติคุโณภาส
พระครูสารสีลคุณ, ดร.
นายสุรสิทธิ์ ทองลาด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วข.อุบลราชธานี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
ผู้อานวยการสานักวิทยาเขตอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วข.อุบลราชธานี

๏ บรรณาธิการ (Executive Editor)
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.

๏ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor)
พระมหาคาพันธ์ ปภากโร,ดร.,

๏ กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
1. พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์,ผศ.ดร.
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปะติตังโข
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บุษย์ชยานนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ราโชติ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนื่ ศรีสวัสดิ์
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา
12.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์
13.พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร.
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษโสรัจ นามอ่อน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๏ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
2. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รองศาสตราจารย์ ดร.
3. พระครูปริยัติกิตติธารง,รองศาสตราจารย์ ดร.
4. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รองศาสตราจารย์ ดร.
5. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รองศาสตราจารย์
6. พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
7. ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
ผอ.สานักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี
คณะสังคมศาสตร์

(3)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม
9. รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิสรเดช
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวฒ
ุ ิ หมั่นมี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมนึก จันทร์โสดา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. Prof. Dr. Neelima Deshmukh
2. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์
8. รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ
9. รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงกต ศรีอุไร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ท์ เสนารัตน์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิส์ ูงเนิน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์
20. ดร.รณิดา มนต์ขลัง
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ ราโชติ

Nagpur University, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย

๏ ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management)
1. พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.
3. พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,
5. ดร..เอกชัย ศรีบุรินทร์
7. ว่าที่ ร.ต.ส่งศักดิ์ บุญจารูญ
9. นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์
11.ดร.สวัสศิลป์ ศรีอุไร

2. พระมหาสิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี, ดร.
4. พระสุภาพร เตชธโร
6. ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
8. นายสิทธิมนต์ ติสนั เทียะ
10.นายพูนศักดิ์ หอมสมบัติ
12. ดร.สมชาย ฐานเจริญ

(4)

๏ เลขานุการ (Secretary)
นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน

๏ ผู้ช่วยเลขานุการ (Assistant Secretary)
พระศิวเดชน์ ญาณวโร และนางสาวศรีวรรณ นามเกษ

๏ กาหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

๏ พิมพ์ที่
วิทยาการพิมพ์ เลขที่ 336-338 ถนนผาแดง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000 โทรศัพท์ 045-250692 โทรสาร 045-265756

