การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2017
(NCIBE-2017)
Call for Papers
วันอังคารที 16 พฤษภาคม 2560 คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันสุ ดท้ ายของการรับบทความเพือการพิจารณา: 31 มีนาคม 2560
เวปไซต์ ของงานประชุมวิชาการ: www.thaiejournal.com
ขอเรี ยนเชิญนักวิจยั ผูส้ นใจเข้าร่ วมประชุมและนําเสนอบทความวิจยั ในการประชุมผลงานการวิจยั และ
วิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ พ.ศ. 2560 (The National Conference in Innovative
Business and Entrepreneurship 2017: ICIBE-2017 ISSN:2465-4876) ในวันอังคารที 16 พฤษภาคม 2560
จัดโดย คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้นกั วิจยั และผูท้ ีเกียวข้องได้มีโอกาส
ในการนําเสนอผลงานวิจยั เกียวกับ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ และหัวข้ออืนๆ ทีเกียวข้อง
หัวข้ อ: หัวข้อของงานวิจยั อาจประกอบด้วย การจัดการการเป็ นผูป้ ระกอบการ นวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจ การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การลงทุนและการจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน การจัดการการ
ขนส่ ง บรรษัทภิบาล จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดของต่อสังคม การบริ หารในภาวะวิกฤต และการจัดการ
ความเสี ยง
รู ปแบบการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ :
1. ขนาดกระดาษ : ขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตัง โดยรู ปแบบฟอนต์ทีกําหนด คื อ Angsana New ขนาด
Point
2. ระยะขอบ : ด้านบน นิ ว/ . ซม. ด้านล่าง นิ ว/ . ซม. ด้านซ้าย . นิ ว/ . ซม. ด้านขวา
. นิ ว/ . ซม.
3. จํานวนหน้ าต้ นฉบับ : ความยาว - หน้ากระดาษ A4

การส่ งบทความวิจยั เพือการพิจารณา: ผูว้ ิจยั สามารถนําส่ งบทความวิจยั ในรู ปแบบของไฟล์ Word ก่อนวันที
31 มีนาคม 2560 ทาง www.thaiejournal.com เพือส่ งให้แก่กองบรรณาธิ การจัดทํารายงานการประชุม และ
คณะกรรมการจัดการประชุมเพือพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาบทความและค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
หากต้องการข้อมูลเพิมเติม กรุ ณาติดต่อคณะกรรมการฯ
การชําระเงินค่ าลงทะเบียนในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ :
ชือบัญชี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต คณะบริ หารธุรกิจ
เลขทีบัญชี : - ธนาคารกรุ งเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กําหนดการ:
31 มีนาคม 2560
10 เมษายน 2560
31 มีนาคม 2560
30 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560

หมดเขตส่ งบทความ
การตอบรับ หรื อปฏิเสธ บทความ
หมดเขตลงทะเบียน
หมดเขตส่ งบทความฉบับสมบูรณ์
วันนําเสนอบทความ

ทีปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม:
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจรย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

อธิ การบดี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม):
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ):
รองศาสตราจารย์ วิไลวรรณ ทองประยูร
รองศาสตราจารย์ พูนศักดิ แสงสันต์
ดร.วิไลพรรณ ตาริ ชกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศกั ดิกุล
Jeff Wongchoti, Ph.D.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Massey University, New Zealand

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุ ข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ทัศนะ บุญขวัญ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชืนวิจิตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.สุ ทธาวรรณ จีรพันธ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ณกมล จันทร์สม

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.สุ มาลี สว่าง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ดร.ปิ ยภรณ์ ชูชีพ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ว่าทีร้อยตรี ดร.ภูริพฒั น์ ชาญกิจ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

คณะกรรมการประสานงาน:
ดร.กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกียรติ
ดร.นพปฎล สุ วรรณทรัพย์
ดร.พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู
อาจารย์รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์
อาจารย์อาํ พร พัวประดิษฐ์
ดร.บุษกริ น นิติวงศ์
อาจารย์อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี
ดร.นริ ศรา ภาควิธี
อาจารย์ลดั ดาวรรณ์ มัณยานนท์
อาจารย์สมิตา กลินพงศ์
อาจารย์ณฏั ฐยศ สุ ริยเสนี ย ์
ดร.วีรศักดิ ประเสริ ฐชูวงศ์

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล
ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
อาจารย์กิจติวฒั น์ รัตนมณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมหมาย จงจิตรนันท์
อาจรย์ทวีพฒั น์ มุสิกะปาน
ดร.กฤษฎา มูฮมั หมัด
อาจารย์ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์มานิตา มะลิวลั ย์
ดร.ปริ ญญ์ ศุกรี เขตร
อาจารย์พิษณุ สมบูรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์
อาจารย์เนตรทิพย์ สุ รศิริกลุ
ดร.ปาจรี ย ์ เหลียงประดิษฐ์

ประธานการประชุมกลุ่มย่อย:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
กําหนดการ:
9.00 – . น.
9.30 – . น.
9.45 – . น.

10.15 –
.30 –
12.00 –
.30 –
15.30 –

.
.
.
.
.

น.
น.
น.
น.
น.

วันจัดงานประชุม:
สถานที:
แผนที:

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุปตานนท์
ดร.ณกมล จันทร์สม

ลงทะเบียน
พิธีกรแนะนํา Keynote Speaker
Keynote Speaker:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พักรับประทานอาหารว่าง
ประชุมกลุ่มย่อย
พักรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
ประชุมกลุ่มย่อย
พิธิปิด และมอบประกาศนี ยบัตรแก่ผเู ้ ข้าร่ วมนําเสนอผลงาน
1 พฤษภาคม
อาคาร 2 ชัน 3 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

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

