
        
The 4th BAs National Conference 2022 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
การประชุมวิชาการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)  

ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
**************** 

 
หลักการและเหตุผล 

เป้าประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่ง ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือก้าวเข้าสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม จึงได้น าแนวทางดังกล่าวมา
ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายขององค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการในศาสตร์การบริหารธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
การประกอบธุรกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถบูรณาการกระบวนการวิจัยร่วมกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน ากระบวนการวิจัยและพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองพันธกิจ วิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ร่วมกับ สถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย 1) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากร 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปอันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการในวงกว้างต่อไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Faculty of Social Business Administration 
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สถาบันเจ้าภาพร่วม 
1) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University 
2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University 
3) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี 

Business Administration, Mahidol University Kanchanaburi Campus 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ได้มีเวทีทางด้านวิชาการในน าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
2) เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
3) เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565 
 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รูปแบบการประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ระหว่างการเข้าร่วมประชุมในสถานที่จัดงาน 

(On-Site) ผู้เข้าร่วมงานต้องเป็นบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม และทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมงานตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ร่วมกับการถ่ายทอดสด (Online) ผู้เข้าร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ และผู้น าเสนอผลงาน สามารถรับชมผ่าน 
platform ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

งานช่วงเช้า :   พิธีเปิดโครงการ และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ (Keynote 
Speakers) ณ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

งานช่วงบ่าย :  การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยก าหนดให้ผู้น าเสนอผลงาน
น าเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอคลิป (VDO) โดยน าเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการ
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น าเสนอบทความ 10 นาท ีและตอบข้อซักถามจากประธานในการประชุม (Session Chair) 
กลุ่มย่อย อีก 5 นาที ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยแบ่งกลุ่มย่อยในการ
น าเสนอผลงานจะแบ่งออกเป็น 8 - 10 กลุ่มย่อย (ทั้งนี้จ านวนห้องขึ้นอยู่กับจ านวน
บทความที่ผ่านการคัดเลือก และการจัดสรรตามความเหมาะสมอีกครั้ง)  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดโครงการ The 4th  BAs National Conference 2022 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที ่4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) จ านวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย  

1) อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
2) นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 

 
ขอบข่ายการน าเสนอผลงาน 

1) ผลงานที่น าเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับ
ปริญญาโทของผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษา หรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ใน
สถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ใดมาก่อน 

2) ขอบข่ายการน าเสนอผลงานทางด้านบริหารธุรกิจในกลุ่มสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ การบัญชี การเงิน
การธนาคาร  การตลาด  การจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม  ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจเพ่ือสังคม 
โลจิสติกส์  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ การสื่อสาร และสาขา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
อัตราค่าลงทะเบียน 
 ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 
จ านวนบทความ 

▪ บทความภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน  15 บทความ 

▪ บทความภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน  35 บทความ 
 

การพิจารณาผลงาน การน าเสนอ และการตัดสินรางวัลการน าเสนอ 
 การพิจารณาผลงาน 

                การพิจารณาคัดเลือกผลงาน บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของ
บทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
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บทความนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่
ละฝ่าย (Double Blinded Review) ทั้งนี้หากผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้น าเสนอบทความปรับปรุง
หรือแก้ไขบทความเพ่ิมเติม ผู้น าเสนอจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากได้รับผลการ
ประเมินเพ่ือรวบรวมจัดท าเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยผู้น าเสนอผลงานจะต้องน าเสนอผลงานด้วยตนเองในวันจัดงาน หากไม่เข้าร่วม
น าเสนอตามก าหนดเวลาจะถือว่าบทความนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้  โดยการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 

 ก าหนดการรับบทความ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ ์(Full Paper)  1 - 31 พฤษภาคม 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน และน าเสนอผลงาน 1 มิถุนายน 2565 
พิจารณาบทความ 1 – 20 มิถุนายน 2565 
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 23 มิถุนายน 2565 
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขแล้ว 30 มิถุนายน 2565 
ประกาศผลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2565 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 
(ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ประจ าปี 2565 

8 กรกฎาคม 2565 

หมายเหตุ: การน าเสนอผลงานภาคบรรยายเท่านั้น (ไม่มีการน าเสนอภาคโปสเตอร์) 
 

 การรับสมัคร และการจัดส่งบทความ  
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งบทความเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดย

ละเอียดและครบถ้วน (แนบส่งพร้อมกับบทความ)   
2. การเตรียมต้นฉบับบทความ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ซึ่งมีรายละเอียด

ตามรูปแบบที่ก าหนด ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 15 หน้า) มาทาง E-mail: bascon@g.swu.ac.th 
เมื่อทางผู้จัดงานได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว กองบรรณาธิการและคณะกรรมการฝ่ายน าเสนอผลงานจะตอบข้อความ
ยืนยันกลับให้ผู้สมัครทราบทาง 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2649 5000 
ต่อ 11756 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bascon@g.swu.ac.th 
 
 การพิจารณารางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น 

เกณฑ์การตัดสินการพิจารณาการน าเสนอผลงาน “รางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเด่น” 
ต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) และ

mailto:bascon@g.swu.ac.th
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ผู้น าเสนอจะต้องเข้าร่วมน าเสนอภาคบรรยายในการจัดประชุม รวมทั้งจัดส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ให้แก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวัน เวลาที่ก าหนดไว้ ร่วมกับการพิจารณาให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์การน าเสนอผลงานประจ าห้อง (Commentator) และการตัดสินของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด 
ดังต่อไปนี้ 

1) เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นล าดับบุคลิกภาพ  
2) การน าเสนอมีความน่าสนใจ การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน บุคลภาพของผู้น าเสนอ  
3) สื่อที่ใช้ในการน าเสนอมีความน่าสนใจ ถูกต้อง การใช้รูปภาพและกราฟมีความเหมาะสม และถูกต้อง

ทางวิชาการ 
4) การถามตอบ 

 


