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The 1st International Conference on Ethnics in Asia  
“Life, Power and Ethnics” 

On the occasion of the 25th Anniversary of Naresuan University 
August 20-21, 2015 

Venue: Eka-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok 
 
1. Rationale 

Ethnic groups in Asia comprise a wealth of diversity with their complexities and different 
ways of life. At present, many minority groups, such as the Tai Ahom, Tai Chuang, Tai Phake, Tai 
Lue, Tai Lao, Tai Dam, and Tai Khao are being driven by the economy, politics, and culture to 
meld into their respective societies. 

Since communications among communities and countries in Asia have increased, 
scholars of arts and culture are paying more attention to the study of minority groups and how 
they are changing and stimulating them to express themselves and disseminate their own 
distinctiveness. However, limitations of opportunities have made it difficult for both scholars and 
locals to academically present their work. 

Hence, Naresuan University, the Institute of Mekong-Salween Civilization Studies and the 
Faculty of Social Sciences have collaborated in offering academic opportunities for scholars, 
researchers, professors, and others to present academic work related to knowledge of ethnic 
groups in Asia and providing seminars to exchange ideas with experts, which is an essential way 
to motivate researchers to produce more academic outcomes quality.  

The two institutions have also planned to hold the first international conference about 
ethnic groups in Asia by arranging a global meeting called “Life, Power and Ethnics” including 
keynote speakers, academic presentation and discussions from professor and research scholars 
which will cover the themes of ethnicity and international tourisms; ethnicity with language & 
literature; ethnicity and politics; ethnicity and performing arts; ethnomusicology; sociology of 
ethnicity; history of ethnicity; powers of organizing a life; Laotian studies; psychology and ethnicity; 
power of life and ethnic groups in the Ping, Yom, and Nan river basins; and ethnic groups in 
international societies and the central area of Siam.  
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The goals of all these activities are not only coherent with the University’s strategies and 
missions in preserving rural and national arts and culture but also advance learning in research 
study, analysis, synthesis, and building the reputation of the campus. Moreover, networks with 
other academic institutes in Asia are also a good addition to gain more collaborative work 
academically and publically in the future. 

Naresuan University aims to host international meetings to benefit all participants: 
scholars, researchers, professors, students, and especially to display Naresuan University’s great 
capability in managing events. As a result, the 1st International Conference on Ethnics in Asia: 
“Life, Power and Ethnics” will be held between the 20th–21st of August, 2015, at the Eka-Thotsarot 
Building, Naresuan University to meet those aforementioned expectations for ethnic groups and 
all-related academics. 
 
2. Objectives 
 1. To provide opportunities to present academic work or international research for 
scholars, researchers, professors, and others, as well as to publish in academic journals related 
to knowledge of ethnic groups in Asia. 
 2. To support and create networks of academic work or international research related to 
ethnic groups in Asia. 
 3. To publicize research related to ethnic groups in Asia, as well as other knowledge 
acquired from research. 
 
3. Date   

 August 20 - 21, 2015 (Thursday – Friday) 
 

4. Participants 
 A total of 500 participants: lecturers, scholars, researchers, students and others.   
 

5. Venue 
 Eka-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand    
 

6. Theme of the Conference 
  The 1st International Conference themes include:  
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 1.   Ethnicity and International Tourism 
 2.   Ethnicity with Language & Literature 
 3.   Ethnicity and Politics 
 4.   Ethnicities and Performing Arts 
 5.   Ethnomusicology 
 6.   Sociology of Ethnicity 
 7.   Ethno-history and the Power of Organizing Life 
 8.   Lao Study 
 9.   Psychology and Ethnic 
 10. Power Life and Ethnic Groups in the Ping, Yom and Nan River Basin 
 11. Ethnic Group in International Society and Central Region of Siam  
 
7. Expectations  
 1. Scholars, students, and others will have opportunities to present, exchange, and 
develop knowledge in the area of ethnic groups in Asia. 
 2. The conference will strengthen research networking among international universities 
and institutes.  
 3. Knowledge and academic research of ethnics in Asia will be publicized to develop new 
research. 
 
8. Abstracts, full paper and presentations 
 1. Abstracts should not exceed 500 words in Time New Roman 12 point and must include 
a separate title page including the following format: (www.nuks.nu.ac.th) 
  1)   Title for paper 
  2)   Theme of submission 
  3)   Two or three key words that describe the submission 
  4)   Name of Author 
  5)   Mailing Address 
  6)   Phone Number 
  7)   Fax Number 
  8)   E-mail 

 2. Full paper The format of full paper is available at www.nuks.nu.ac.th 
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 3. The oral presentations will be shown using the Microsoft Power Point program and 
each presentation is limited to 20 minutes followed by another 10 minutes for discussions. 
Presenters also can declare their purpose to publish research in the proceedings of the 
conference or the Mekong-Salween Civilization Studies Journal. 
 
9. Registration : scholars, researchers, professors, students and others      

Register Registration Fees (THB/US$) This payment 
will cover 4,000 THB/ 

US$115  
500 THB/ 

US$15 
No 

registration 
fee 

1.1 Presenters    1. Snacks 
2. Lunch 
3. Mekong-Salween 
Civilization Studies Journals  
4. CD of the proceedings 
 

1.2 General audiences    1. Snacks  
2. Lunch  
3. Mekong-Salween 
Civilization Studies Journals 
 

1.3 Staffs and 
students of Faculty of 
Social Sciences, 
Naresuan University 

   1. Snacks  
2. Lunch  
3. Mekong-Salween 
Civilization Studies Journals 
 

1.4 Other     Proceedings 
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10. Methods of registration 

 1. The registration form is available online at www.nuks.nu.ac.th  

 Payment methods 
- The registration fee should be sent to the following account: 

   Bank Name:   Krung Thai Bank  
   Branch:   Naresuan University 
    Account Name:  The 1st International Conference on Ethnics in Asia 
   Account Type:    Saving 

  Account Number:  857-0-32525-8 
- Please email us your receipt of payment (in form of PDF/JPEG file) at 

nuks.sm58@gmail.com 

  2. In the case of oral presentations, please attach your abstract using the Microsoft Word 
program via e-mail: nuks.sm58@gmail.com 

 

11. Submission schedule 

Date Programs 
March 1, 2015 Deadline for submission of abstracts 
March 8, 2015 Notification acceptance of abstracts via  www.nuks.nu.ac.th 
March 9 – April 10, 2015 Submission of full papers and paying registration  
May 25, 2015 Notification of revised versions of full papers (via the author 

email address) 
June 1, 2015 Deadline to submit revised versions of full papers 
June 7, 2015 Closing date for paying registration 
June 15, 2015 Notification for presenting authors and participants at 

www.nuks.nu.ac.th 
Note:  

1. Please send both English full paper and Thai abstract for publication. 
Presentations can be either in Thai or English.  

2. Participants are responsible for their own transportation and hotel 
accommodations.  
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12. Consideration process of committees 
 The specialized committee members of the Institute of Mekong-Salween Civilization 
Studies may reserve the rights to: 
 1. Reject any papers that are  
 1) Full papers and/or abstracts which do not meet the requirements of the 
Mekong-Salween Civilization Studies Journal or are not revised according to reviewer’s 
recommendations.  
 2) Late registrations, late payment and/or incomplete payment. 
 2. The judgment of the committee is final.  
 
Contact: 
  Research and Information Technology Section 
  The Institute of Mekong-Salween Civilization Studies 
  Naresuan University, Phitsanulok 
  Tel:  +66 – 5 – 596 – 1204 ext 205 
  Fax:  +66 – 5 – 596 – 1148 
  Email:  nuks.sm58@gmail.com 
  www.nuks.nu.ac.th 
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Schedule 
The 1st International Conference on Ethnics in Asia “Life, Power and Ethnics” 

On the occasion of the 25th Anniversary of Naresuan University 
Venue: Eka-Thotsarot Building, Naresuan University, Phitsanulok 

August 20-21, 2015 
August 20, 2015 (Thursday) 

Day Program Name 
08.00 – 08.45 Registration  
08.45 – 09.00  Opening Ceremony  

 
Professor Dr. Sujin Jinahyon 
President of Naresuan University 

09.00 Keynote speaker: A Study of 
Ethnicity in Southeast Asia 

Professor Dr. Volker Grabawsky 
University of Hamburg 

10.00 – 10.15 Break  
10.15 – 12.00 Panel discussion   
12.00 – 13.00 Lunch    
13.00 – 16.00 Seminar room and paper 

presentations 
 

 Room 1: Ethnicity and 
International Tourism 

Chairperson:  
Dr. Warach Madhyamaburush 

 Room 2: Ethnicity with Language & 
Literature 

Chairperson:  
1. Asst. Prof. Wannida Thungsang 
2. Narongkan Rodsap 

 Room 3: Ethnicity and Politics Chairperson:  
Dr. Watcharabon Buddharaksa 

 Room 4: Ethnicities and 
Performing Arts 

Chairperson:  
1. Professor Emeritus Surapone Virulrak, Ph.D. 
2. Rachada Sukato 

 Room 5: Ethnomusicology Chairperson:  
Asst. Prof. Khomkrich Karin 
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August 21, 2015 (Friday) 
Day Program Name 

08.30 – 09.00 Registration  
09.00  Panel discussion on  

“Langdon Than Phi: Power of 
ethnicity in ethnicity of power”  

Discussants: 
1. Professor Dr. Puspa Gogoi 

Chairman, Organization of the  Centre for Tai, 
Tribal &  NE India Studies 

2. Emeritus Professor Artha Nantachukra, Ph.D. 
Deputy Chairman of Ubon Ratchathani Rajabhat 
University Council 

3. Professor Dr. Dao Cheng Hua  
Yunnan Nationalities University 

10.00 – 10.15 Break  
10.00 – 12.00 Panel discussion (continue)  
12.00 – 13.00 Lunch    
13.00 – 16.00 Seminar room and paper presentations 
  Room 6: Sociology of Ethnicity Chairperson:  

Asst. Prof. Dr. Montri Kunphoommarl 
 Room 7: Ethno-history and the 

Power of Organizing Life 
Chairpersons:  
1. Dr. Kannikar Sartraproong 
2. Pipad Krajaejun 

 Room 8: Lao Study Chairpersons:  
1. Asst. Prof. Dr. Boonyasarit Aneksuk 
2. Asst. Prof. Dr. Wasin Panyavuttrakul 

 Room 9: Psychology and 
Ethnicity 

Chairpersons:  
Dr. Kuntol Treeyawarangpunt 

 Room 10: Power Life and Ethnic 
Groups in the Ping, Yom and Nan 
River Basin 

Chairperson:  
Dr. Yupin Thaunsri 

 Room 11: Ethnic Group in 
International Society and Central 
Region of Siam 

Chairpersons:  
1.  Assoc. Prof. Dr. Suthachai Yimprasert 
2. Kampol Champapan 

 
Note: Break:  14.30 – 15.00 pm. 
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 

เรื่อง “ชีวิต อ านาจ ชาติพันธุ์” 
(เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   

 
1.หลักการและเหตุผล 

ชาติพันธุ์ในเอเชียท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ มีความหลากหลาย ซับซ้อนและมีความแตกต่างกัน
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการด ารงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ปัจจุบันต่างถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน มีการรับ ปรับ และเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละ
สังคม อาทิ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ไทอาหม  ไทจ้วง  ไทพ่าเก ไทลื้อ ไทลาว ไทด า ไทขาว   เป็นต้น การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย ท าให้นักวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมจึงมิอาจหยุดนิ่งได้ ต่างศึกษาวิจัยและท าความเข้าใจในมิติของการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมา
โดยตลอด เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้เข้ามาแสดงตัวตนรวมถึงเผยแพร่อัตลักษณ์
ของตัวเอง หากแต่พ้ืนที่ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านชาติพันธุ์ค่อนข้างมีอยู่อย่างจ ากัด  
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยความร่วมมือระหว่างสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน คณะสังคมศาสตร์ จึงมี
ความประสงค์ที่จะเปิดเวทีวิชาการให้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจด้าน
ชาติพันธุ์ในเอเชียได้มีโอกาสน าเสนอบทความทางวิชาการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึง ได้ร่วมมือกันจัดให้มี
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 เรื่อง "ชีวิต อ านาจ ชาติพันธุ์" ซึ่งการ
จัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้านชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยวนานาชาติ ชาติพันธุ์กับ
ภาษาและวรรณกรรม ชาติพันธุ์กับการเมือง ชาติพันธุ์กับศิลปะการแสดง ดนตรีชาติพันธุ์ สังคมวิทยาชาติพันธุ์ 
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ อ านาจในการจัดการชีวิต Lao study จิตวิทยาชาติพันธุ์ อ านาจ ชีวิตและกลุ่มชาติ
พันธุ์ในลุ่ม ปิง ยม และน่าน และชาติพันธุ์ในสังคมนานาชาติและภาคกลางของสยาม ซึ่งผลการจัดการประชุม
วิชาการดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติแล้ว การศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้
เพ่ือเป็นสติปัญญาให้แก่สังคมถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้        
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ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย อันจะส่งผลต่อการ
สร้างผลงานทางวิชาการร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับนานาชาติก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลาย
ประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
นเรศวรได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกท้ังยังได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงก าหนด
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือให้ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้าง
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และ
ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของ
องค์กรในภาพรวม อีกท้ังผลงานทีน่ าเสนอจะได้รับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการด้วย 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติให้กับนักวิชาการ นักวิจัย 
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยด้านชาติพันธุ์  
ในภูมิภาคเอเชีย  
  2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ/งานวิจัย ด้านชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย 

 3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัย 
 

3. ระยะเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 
 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม : คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จ านวน 500 คน 
 
5. สถานที่: อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย 
 
6. รูปแบบการประชุม :  
  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยวนานาชาติ 
2. ชาติพันธุ์กับภาษาและวรรณกรรม 
3. ชาติพันธุ์กับการเมือง 
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4. ชาติพันธุ์กับศิลปะการแสดง 
5. ดนตรีชาติพันธุ์ 
6. สังคมวิทยาชาติพันธุ์ 
7. ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ อ านาจในการจัดการชีวิต 
8. Lao study 
9. จิตวิทยากับชาติพันธุ์ 
10. อ านาจ ชีวิต และกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าปิง ยม และน่าน 
11. ชาติพันธุ์ในสังคมนานาชาติและภาคกลางของสยาม 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจมีเวทีเสนอผลงานได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยด้านชาติพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชีย 

 2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ 
 3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทางวิชาการและการวิจัย 
 
8. บทคัดย่อ บทความฉบับเต็มและการเสนอผลงาน 
 1. บทคัดย่อ เนื้อหาความยาวไม่เกิน 500 ค า ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12 point
พร้อมระบุรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.nuks.nu.ac.th) 

1. ชื่อบทความ 
2. หัวข้อในการน าเสนอ 
3. ค าส าคัญ 2-3 ค า 
4. ชื่อผู้เขียนบทความ 
5. ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อทางไปรษณีย์ 
6. หมายเลขโทรศัพท์ 
7. หมายเลขโทรสาร 
8. อีเมล์ 

 2. บทความฉบับเต็ม (Full paper) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.nuks.nu.ac.th  
 3. การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) น าเสนอโดยใช้ Power Point 
ประกอบใช้ระยะเวลาน าเสนอไม่เกินเรื่องละ 20 นาที ตอบข้อซักถาม 10 นาที และผู้น าเสนอสามารถแจ้ง
ความจ านง ในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการเผยแพร่เป็นบทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 
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9. อัตราค่าลงทะเบียน : ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
รายละเอียดผู้ที่ลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน สิ่งท่ีจะได้รับ 

4,000 บาท/ 
(US$115)  

500 บาท/ 
(US$15)  

ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

1.1 ผู้ที่จะน าเสนอผลงานแบบ
บรรยาย 

√   1.อาหารว่าง 
2.อาหารกลางวัน 
3.วารสารอารยธรรมศึกษา 
โขง-สาละวิน ทั้งหมดท่ีตีพิมพ์
บทความจากการประชุม 
4. CD รวม Proceedings 
จ านวน 1 แผ่น 

1.2 ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม  √  1.อาหารว่าง 
2.อาหารกลางวัน 
3.วารสารอารยธรรมศึกษา 
โขง-สาละวิน จ านวน 1 เล่ม 

1.3 บุคลากรและนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

  √ 1.อาหารว่าง 
2.อาหารกลางวัน 
3.เอกสารการประชุม 

1.4 ผู้เข้าร่วม   √ เอกสารการประชุม 
 
10. วิธีการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nuks.nu.ac.th   
วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

- โปรดช าระค่าลงทะเบียนโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร มายัง 
ธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 857-0-32525-8 

- หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการช าระเงินมายังอีเมล์ 
nuks.sm58@gmail.com 

2.กรณนี าเสนอผลงานวิจัยต้องแนบไฟล์บทคัดย่อที่เป็นเอกสาร Microsoft Word และจัดส่งมายัง 
  อีเมล์ nuks.sm58@gmail.com  
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11. ก าหนดส่งบทความและลงทะเบียน 
วันเวลา รายละเอียด 

วันที่ 1 มีนาคม 2558 หมดเขตการส่งบทความในรูปแบบบทคัดย่อ 
วันที่ 8 มีนาคม 2558 ประกาศผู้ผ่านการตีพิมพ์บทคัดย่อผ่านทาง 

www.nuks.nu.ac.th 
วันที่ 9 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมช าระค่าลงทะเบียน 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มพร้อมแนวทาง

ปรับแก ้(โดยจะส่งทางอีเมล์ให้แต่ละบุคคล) 
วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ส่งบทความฉบับเต็มที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ปิดรับช าระค่าลงทะเบียน 
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้น าเสนอผลงานผ่านทาง 

www.nuks.nu.ac.th 
หมายเหตุ :  

1. บทความที่จะลงตีพิมพ์ขอให้จัดส่งเป็นบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษโดยมีบทคัดย่อภาษาไทย
ด้วย ส าหรับการน าเสนอนั้นจะน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง 
12. การพิจารณาบทความ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณาและด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกรณี 
1) บทความวิจัยและ/หรือบทคัดย่อท่ีไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มรูปแบบที่สถานอารยธรรมศึกษา 

โขง-สาละวิน ก าหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามการเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การลงทะเบียนล่าช้าและไม่ครบถ้วน 

2. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นการสิ้นสุด 

 
ติดต่อสอบถามได้ที ่  งานวิจัยและสารสนเทศ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                           จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5596-1204-5 โทรสาร 0-5596-1148  
                           E-mail :  nuks.sm58@gmail.com 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.nuks.nu.ac.th 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเชีย ครั้งที่ 1 

เรื่อง “ชีวิต อ านาจ ชาติพันธุ์”(เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
   ชมนิทรรศการผ้าชาติพันธุ์และมรดกโลกอาเซียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต ์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
09.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การศึกษาชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
   โดย Prof. Dr.Volker Grabawsky  

      University of Hamburg  
10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 - 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 – 16.00 น. แบ่งห้องสัมมนาและน าเสนอผลงานหัวข้อเฉพาะ 

ห้องประชุมที่ 1  ประเด็น “ชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยวนานาชาติ” 
                               (Ethnicity and International Tourism) 
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ดร.วำรัชต์ มัธยมบุรุษ                                 
    

ห้องประชุมที่ 2 ประเด็น “ชาติพันธุ์กับภาษาและวรรณกรรม”  
(Ethnicity with Language & Literature)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ผศ.ดร.วรรณิดำ ถึงแสง/อำจำรย์ณรงค์กรรณ  รอดทรัพย์ 
   

ห้องประชุมที่ 3 ประเด็น “ชาติพันธุ์กับการเมือง”  
(Ethnicity and Politics)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ดร.วัชรพล พุทธรักษำ  
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ห้องประชุมที่ 4 ประเด็น “ชาติพันธุ์กับศิลปะการแสดง”  
(Ethnicities and Performing Arts) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์/  
อำจำรย์รัชดำพร  สุคโต   
 
ห้องประชุมที่ 5 ประเด็น “ดนตรีชาติพันธุ์” 
(Ethnomusicology )  
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ผศ.ดร.คมกฤช  กำรินทร์/ดร.ณัฐชยำ นัจจนำวำกุล  

 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม  2558 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น.  เสวนาทางวิชาการ 

เรื่อง "เลงดอน แถน ผี: อ านาจของชาติพันธุ์ ในชาติพันธุ์ของอ านาจ" 
โดย Prof.Dr.Puspa Gogoi  
Chairman Organization : Centre for Tai, Tribal &  NE India Studies. 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
Prof.Dr.Dao Cheng Hua  
Yunnan Nationalities University  

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 - 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมที่ 6 ประเด็น “สังคมวิทยาชาติพันธุ์”   

(Sociology of Ethnicity)  
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนตรี  กรรพุมมำลย์    

    
ห้องประชุมที่ 7 ประเด็น “ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ อ านาจในการจัดการชีวิต” 

                               (Ethnohistory and the Power of Organizing Life)  
   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ดร.กรรณิกำร์  สำรตปรุง/อำจำรย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 
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ห้องประชุมที่ 8 ประเด็น “Lao study”   
   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข/ผศ.ดร.วศิน  ปัญญำวุธตระกูล 

 
ห้องประชุมที่ 9 ประเด็น“จิตวิทยากับชาติพันธุ์”  
(Psychology and Ethnicity) 

   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ดร.กุณฑล  ตรียะวรำงพันธ์  
 
ห้องประชุมที่ 10 ประเด็น “อ านาจ ชีวิต และกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ า 
ปิง ยม และน่าน”  
(Power Life and Ethnic Groups in the Ping, Yom and Nan River Basin) 

   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี    
 

ห้องประชุมที่ 11 ประเด็น “ชาติพันธุ์ในสังคมนานาชาติและภาคกลางของสยาม” 
(Ethnic group in international society and central region of Siam)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง รศ.ดร.สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ/ 
อำจำรย์ก ำพล  จ ำปำพันธ์  

    
**หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 15.00 น. 
 


