โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัย ภายใต้ ยุทธศาสตร์
ด้านความเป็ น เลิ ศ ด้านการวิ จั ย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้ การจัด การประชุม วิช าการระดับชาติ
ประจาปี 2561 เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนได้มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานทาง
วิช าการสู่ ส าธารณะ ตลอดจนเป็ น การกระตุ้นการสร้างผลงานวิ จัย การพบปะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชานาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจ ซึ่งจะนาไปสู่แนวทาง
การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและนาออก
เผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนาความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป ที่สาคัญอีกประการหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและ
จากหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจัย และเพื่อให้มีการอภิปราย เสวนาร่วมกัน ทาให้
เข้าใจถึงปัญหาและสามารถทางานวิจัยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันในการนาผลงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานพัฒนางานวิจัย บริหารจัดการ
งานวิ จั ย และนวัต กรรมในสาขาต่ างๆ จึ งได้ จัดประชุม วิช าการระดับชาติ ประจาปี 2561 ซึ่ งเป็น โครงการที่
สนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็น กิจกรรมหนึ่งภายใต้งานวันเกษตรแม่โจ้
85 ปี: ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชน และหน่ วยงานต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณชนและชุมชน
2. เพื่อให้ เกิดความร่ว มมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหน่ว ยงานราชการและหน่ว ยงาน
เอกชนในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์
3. เพื่ อ กระตุ้ น ให้ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และ
ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ให้มี
ประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้ เกิดขั้นระหว่างนักวิจัย
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
4. เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้: ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

3. รูปแบบของการประชุมวิชาการ
การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. การบรรยายพิเศษ การอภิปราย เสวนา และประชุมกลุ่มย่อย
2. การนาเสนอผลงานวิจัย เป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
2.1 สาขาเกษตรศาสตร์
2.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2.4 สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. หน่วยงานรับผิดชอบ - สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
- คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. ระยะเวลาและสถานที่จัดประชุมทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
6. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จานวน 200 คน
7. อัตราค่าลงทะเบียน
7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เสนอผลงาน
1) ลงทะเบียนชาระเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- บุคคลทั่วไป คนละ 2,200 บาท
- นิสิต/นักศึกษา คนละ 1,200 บาท
2) ลงทะเบียนชาระเงินหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- บุคคลทั่วไป คนละ 2,500 บาท
- นิสิต/นักศึกษา คนละ 1,500 บาท
8. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จานวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
(หากมีผลู งทะเบียนศึกษาดูงานนอกสถานที่นอยกวา 30 คน ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การศึกษาดูงานดังกลาวโดยไมตองแจงลวงหนาและจะคืนเงินคาลงทะเบียนใหภายหลัง)

9. การรับสมัคร
ผู้สนใจเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่
www.conference.mju.ac.th โดยดาเนินการได้ ดังนี้
1) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ”
2) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking
เมื่อทาการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบหลักฐานการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสาเนาการโอนเงินธนาคาร
โดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ
E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com
ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หรือเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
ของทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ทราบถึงความก้า วหน้ า ในการวิจัยในสาขาวิช าการต่า งๆทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการนาไปปรับใช้ประโยชน์ และเกิดการ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) สามารถเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เกิดความร่ว มมือทางวิช าการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และภาคเอกชนในการค้นคว้าและ
พัฒนางานวิจัย โดยสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์
4) เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ

