การประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2562
National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2019
(NCIBE-2019)
Call for Papers
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันสุ ดท้ายของการรับบทความเพื่อการพิจารณา: 5 เมษายน 2562
เวปไซต์ ของงานประชุ มวิชาการ: www.thaiejournal.com
ขอเรี ยนเชิ ญนักวิจยั ผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุ มและนําเสนอบทความวิจยั ในการประชุ มผลงานการวิจยั และ
วิช าการ นวัตกรรมธุ รกิ จและการเป็ นผูป้ ระกอบการ พ.ศ. 2562 (The National Conference in Innovative
Business and Entrepreneurship 2019: NCIBE-2019 ISSN:2465-4876) ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 จัด
โดย คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั วิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสใน
การนําเสนอผลงานวิจยั เกี่ยวกับ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ อ: หัวข้อของงานวิจยั อาจประกอบด้วย การจัดการการเป็ นผูป้ ระกอบการ นวัตกรรมธุ รกิจ การจัดการ
ธุ รกิ จ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิ น การลงทุนและการจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุ น การจัดการการ
ขนส่ ง บรรษัทภิบาล จริ ยธรรมธุ รกิจและความรับผิดของต่อสังคม การบริ หารในภาวะวิกฤต และการจัดการ
ความเสี่ ยง
รูปแบบการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ :
1. ขนาดกระดาษ : ขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั้ง โดยรู ปแบบฟอนต์ที่กาํ หนด คือ Angsana New ขนาด 16
Point
2. ระยะขอบ : ด้านบน 1นิ้ว / 2.54 ซม. ด้านล่าง 1นิ้ว/2.54 ซม. ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว/3.17 ซม. ด้านขวา
1.25 นิ้ว/3.17 ซม.
3. จํานวนหน้ าต้ นฉบับ : ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A4
หรื อ Download รูปแบบการเขียนบทความได้ ที่ www.thaiejournal.com

การส่ งบทความวิจัยเพื่อการพิจารณา: ผูว้ จิ ยั สามารถนําส่ งบทความวิจยั ในรู ปแบบของไฟล์ Word ก่อนวันที่
5 เมษายน 2562 ทาง www.thaiejournal.com เพื่อส่ งให้แก่กองบรรณาธิ การจัดทํารายงานการประชุ ม และ
คณะกรรมการจัดการประชุ มเพื่อพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาบทความและค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
หากต้องการข้อมู ล เพิ่ม เติ ม กรุ ณาติ ดต่ อคณะกรรมการฯ ที่ เบอร์ 0 2779 222 ต่อ 1005 หรื อทาง อี เมล:
ba-rsu@rsu.ac.th
การชํ าระเงินค่ าลงทะเบียนในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุ มผลงานการวิจัยและวิชาการ :
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุ รกิจ
เลขที่บญั ชี : 020-009406-8 ธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กําหนดการ:
5 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
28 เมษายน 2562
10 พฤษภาคม 2562

หมดเขต ลงทะเบียน และส่ งบทความ
การตอบรับ หรื อปฏิเสธ บทความ
หมดเขตส่ งบทความฉบับสมบูรณ์
วันนําเสนอบทความ

วันจัดงานประชุ ม:
สถานที:่
แผนที:่

10 พฤษภาคม 2562
อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอผลงาน กรุ ณานําคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรื ออุปกรณ์ในการนําเสนอ
มาด้วยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม สามารถนํามาแจกได้ในวันประชุม

