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วัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยเก่ียวกับอาเซียนศึกษา ในมิติ 

ของศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการนักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศท่ีเก่ียวข้องกับอาเซียน

วารสารพุทธอาเซียนศึกษา จัดท�าเป็น 2 ภาษา และรับบทความทั้ง ภาษาไทย-อังกฤษ 

บทความที่น�ามาตีพิมพ ์ในแต ่ละฉบับนั้น กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ ์

ตามรูปแบบ แล้วจัดส่งผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) 

ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มท่ีก�าหนด ส่วนทัศนะข้อคิดเห็นของบทความ 

ที่ปรากฏในวารสารฉบับน้ี เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว ไม่ถือว่า

เป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
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 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท�าโครงการ 

จัดท�าวารสารพุทธอาเซียนศึกษานั้น มีก�าหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานด้านวิจัยเกี่ยวกับ

อาเซียนศึกษาในมิติของศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ของคณาจารย์ นักวิชาการ  

นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนและประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ 

เผยแพร่บทความทางวิชาการเชื่อมโยงวิชาการ วิชาชีพ รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนส่วนรวม

 โครงการนี้ มุ ่งเน้นการผลิตวารสารวิชาการพุทธอาเซียนศึกษา โดยรับบทความ 

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมท้ังภาษาอาเซียน ส�าหรับผู ้ทรงคุณวุฒิในการร ่วม 

ตรวจสอบบทความมีท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามกฎระเบียบของการจัดท�า 

วารสารไทย เปิดรับบทความวารสารเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอาเซียน 

โดยเฉพาะในมิติแผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio-Cultural Community Blueprint) ประกอบด ้วยความร ่วมมือใน 6 ด ้าน  

ได้แก่ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม  

(Social Welfare and Protection) 3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice 

and Rights) 4) ความยั่ งยืนด ้านสิ่ งแวดล ้อม (Environmental Sustainabil ity)  

5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 6) การลดช่องว่าง 

ทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) และเสาหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 วารสารฉบับน้ีจึงเป็นฉบับปฐมกฤษ์ของศูนย์อาเซียนศึกษาเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกท่าน

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ทางด้านวิชาการสู่เวทีระดับกว้างขึ้นต่อไป 
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