บฒฑิตวิทยใสืช
เลขที่รัน............
วันที่.
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ตุลาคม ๒๔๖๓

เรื่อง “ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘
เรียน ผู้บริหารสถาบันการติกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แผนประซาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ จำนวน ๑ แผ่น
๒. โครงการและกำหนดการ
จำนวน ๑ ชุด

ด้ว ยคณะบริห ารธุร กิจ มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ได้ก ำหนดจัด งานประชุม วิช าการระดับ ชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ “Business transition to th e new norm al” ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๔๖๔ เวลา ๘ .๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จัง ห วัด เชีย งให ม่ โดยมีว ัต ถุป ระสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิช าการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนคติ
ข้อ คิด เห็น ชองการติก ษาวิจ ัย ในสาขาด้านบริห ารธุร กิจ ระหว่างสถาบัน อุด มติก บาต่าง ๆ ภายในประเทศ
ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิชาการชองคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น
ในการนี้ คณะบริห ารธุรกิจ มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ จึง ขอเชิญ ท่านและบุค ลากรในหน่ว ยงาน
ชองท่า นเข้า ร่ว มประชุม วิช าการและนำเสนอผลงานวิช าการในครั้ง นี้ โดยสามารถดาวโหลดเอกสาร
และลงทะเบีย นส่ง บทความผ่า นเว็บ ไซต์ http://www.ba.m ju.ac.th/conference__bam ju ตั้ง แต่ว ัน ที่
๑-๓๐ พฤศจิก ายน ๒๔๖๓ ทั้งนี้ หากท่านต้อ งการรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ท ี่ นายนรินทร์ ปีนแก้ว หมายเลข
โทรศัพ ท์ ๐-๙๙๓ ๘ ๐-๓ ๘ ๓ ๘ , น างจิร าพ ร ชัย เข ตร์ ห มายเลชุโ ท รศัพ ท ์ ๐-๘๒๘๙๗-๔๗๔๓
E -m ail: bamju.research@gnnail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สำนักงานคณบดี งานบริการวิชาการและวิจัย
โทรศัพท ๐ ๔๓๘๗ ๓๔๔๐ ต่อ ๘๘๘
โทรสาร ๐ ๔๓๔๙ ๘๑๔๑

โครงการการประขุม วิช าการระดับ ชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท ยาลัย แม่โจ้
1. หลัก การและเหตุผ ล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดด้านการเกษตรของประเทศไทย มีประวัติที่เล่าขาน
เป็น ตำนานเรื่อ งราวการบุก เบิก พัฒ นาพื้น ที่ด ้ว ยงานหนัก ความกัน ดาร ขาดแคลนนํ้าและดิน และด้วยหัวใจ
ของนักต่อสู้ที่อดทนเข้มแข็งจนฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เจริญก้าวหน้ามาถึงป็จจุบันที่มหาวิทยาลัยแม่โจัมีอายุกว่า 80 ปี
อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิซาการทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานวิจัยในคาสตริด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใข้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับ ประเทศ และระดับ นานาชาติ
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเซิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร
และให้บริการเซิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะก่อให้เกิดการแก้ป็ญหาของภาคส่วนต่าง ๆ สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศบนเวทีโลก (World Arena) ทำให้นอกจาก
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการทางสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง กรอปกับ นโยบายของมหาวิท ยาลัยแม่โจในการพัฒ นาตนเองอย่างเด่น ชัด ผ่านการกำหนด และการ
สร้างอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อก้าวขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง (Higher Education Institution) ที่มี'ชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับใบระดับชาติและสากล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการขึ้น
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปิญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน เป็นเวทีเสนอ
ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิท ยานิพ นธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิต นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
และบุคคลทั่วไ!ได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อ จัด โครงการประชุม วิช าการระดับ ชาติ และเสริม สร้า งบรรยากาคเครือ ข่า ยด้า นการวิจ ัย ระหว่า ง
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปีญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณ ภาพผลงาน
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3) เป็น เวทีเสนอผลงานจากดุษฎีน ิพ นธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิต นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะซน และรวบรวม
ผลงานวิจัย เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารวิชาการ (Journal)
3. วัน เวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
4. วิท ยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ
5. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบีย น (บาท)
ผู้น ำเสนอผลงาน
2,500
6. วิธ ีช ำระค่าลงทะเบียน

กำหนดระยะเวลา

ผู้สนใจทั่วไป
2,000

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน เข้า บัญ ชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้
เลขที่บัญชี 679-7-51793-1
ซื่อบัญชี งานบริการวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรุณ า FAX สำเนาใบโอนเงินมาที่หมายเลข โทรสาร (053) 87-3569
หรือส่งสำเนาใบโอนเงินที่ E-mail ะ bam ju.research@gmail.com
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักศึกษา นักวิจัย
3. ผู้สนใจทั่วไป
8. รูป แบบการประชุม วิช าการฯ
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ ด้านสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. การตลาด
2. การจัดการ
3. การเงินและการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจ

9. การเสนอผลงาน
เงื่อ นไขการนำเสนอผลงาน
- ผลงานที่ละเมิดลิฃสิทธิ้หรือคัดลอกผู้อื่น ทางผู้จัดประชุมจะไม่รับผิดชอบ ผู้นำเสนอผลงานจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
*** ผลงานที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในระดับดีมากจะได้รับการตีพีมพีใน
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชองคณะบริหารธุรกิจ มหาวิท ยาลัยแม่โจ้ ****
10. นำเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation)
(1) ให้นำเสนอโดย MS Power Point
(2) เวลาที่ใซ้ในการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที
11. สมัค รเข้าร่วมประชุม และ ส่งผลงานวิจัยได้ที่
http://ww w.ba.mju.ac.th/conference_bamju/?fbclid=lwARlDK5jEzF6ns9SM M _beE
qkoA_KASOR_Wwrwop97LBFncynMilQ9eH8SVPs
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิจัยและบริการวิชาการ E-mail : bamju.research@ gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เขียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ (053) 87-3550 ต่อ 888 โทรสาร (053) 87-3569
- นายนรินทร์ ป่นแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-99380-3838
- นางจิราพร ชัยเขตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-82897-5753
12. กำหนดการส่งบทความ
เปิดรับบทความ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563
สามารถลงทะเบียนผ่านซ่องทาง http://w w w .ba.m ju.ac.th/conference_bam ju
ปิดรับบทความ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

** หมายเหตุ ผลงานที่ส ่งเข้ามาก่อ นวัน ปิด รับ บทความ ผลงานนั้น จะได้รับ การดำเนิน การก่อ น ตามลำดับ
และผลงานที่ไ ด้ร ับ คะแนนการประเมิน จากผู้ท รงคุณ วุฒ ิ มีโอกาสที่จ ะได้ต ีพ ิม พ์ฉ บับ สมบูร ณ์ใ นวารสาร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กาหนดการ

การประชุม วิช าการระดับ ชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิท ยาลัย แม่โจ้
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเดูยงใหม่
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.00 - 08.30 น.
เวลา 08.30 - 09.00 น.

เวลา 09.00 - 09.30 น.

เวลา 09.30 - 10.00 น.
เวลา 10.00 - 12.00 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเป็ดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
- กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
- กล่าวเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper)
พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และถ่ายภาพรวม
พักรับประทานอาหารว่าง และเจ้าหน้าที่ห้องประชุมจัดเตรียมห้อง
นำเสนอผลงาน
รับพิงการบรรยายหัวข้อ “Environm ental Considerations
and Responsibilities in th e New Normal of Businesses”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ
แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิชาการ รับประทานอาหารว่างระหว่าง
การนำเสนอ

หมายเหตุ
1. มอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best Presentation) หลังการนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่
ละห้อง ห้องละ 1 รางวัล โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องเป็นผู้คัดเลือก
2. มอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับผู้นำเสนอ หลังการนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละห้อง
(ผู้ที่’ได้,รับเกียรติบัตร จะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานในวันงานเท่านั้น)
3. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

BUSI NESS

CONFERENCE 2021

ครงห

5 กุมภาพันธ์ 2564

Keynote Speaker
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัต น์ คตตะเทพ
Asian Institute of lechnology

หวขอบรรยายพเศษ

กาหนดการ

Environmental Considerations and Responsibilities 1 พ.ย 2563 เปีด ลงทะเบีย นและรับ บทความ
in the New Normal of Businesses
30 พ.ย 2563 ป็ด รับ บทความ
21 ธ.ค. 2563 ประกาศผลการปรับ ปรุง แก้ไ ขบทความ
สาขาที่เปีดรับบทความวิจัย
8 ม.ค. 2564 วัน สุด ท้ายของการปรับ ปรุง แก้ไ ข
ก ารต ล าด
5 ก.พ. 2564 งานประฃมวิข าการและเสนอผลงานวิจ ัย
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ค่าลงทะเบียนรับฟัง
ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย
ลงทะเบีย นส่งบทความ E-mail:bamju.research@gmailcom
ระบบรับ บทความ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/
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