
การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 

National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2017 

(NCIBE-2017) 

Call for Papers 

วนัองัคารที� 16 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  

วนัสุดท้ายของการรับบทความเพื�อการพจิารณา: 31 มีนาคม 2560 

เวปไซต์ของงานประชุมวิชาการ: www.thaiejournal.com 

ขอเรียนเชิญนกัวิจยัผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมและนาํเสนอบทความวิจยั ในการประชุมผลงานการวิจยัและ

วิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 (The National Conference in Innovative 

Business and Entrepreneurship 2017: ICIBE-2017 ISSN:2465-4876) ในวนัองัคารที� 16 พฤษภาคม 2560 

จดัโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหน้กัวิจยัและผูที้�เกี�ยวขอ้งไดมี้โอกาส

ในการนาํเสนอผลงานวิจยัเกี�ยวกบั นวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ และหวัขอ้อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

หัวข้อ: หวัขอ้ของงานวิจยัอาจประกอบดว้ย การจดัการการเป็นผูป้ระกอบการ นวตักรรมธุรกิจ การจดัการ

ธุรกิจ การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน การลงทุนและการจดักลุ่มสินทรัพยล์งทุน การจดัการการ

ขนส่ง บรรษทัภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดของต่อสงัคม การบริหารในภาวะวิกฤต และการจดัการ

ความเสี�ยง 

รูปแบบการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ : 

1. ขนาดกระดาษ : ขนาด A4 พิมพ์แบบแนวตั�ง โดยรูปแบบฟอนต์ที�กาํหนด คือ Angsana New ขนาด �� 

Point   

2. ระยะขอบ : ดา้นบน �นิ�ว/�.�� ซม. ดา้นล่าง �นิ�ว/�.�� ซม.    ดา้นซ้าย �.�� นิ�ว/�.�� ซม.    ดา้นขวา 

�.�� นิ�ว/�.�� ซม. 

3. จาํนวนหน้าต้นฉบับ : ความยาว ��-�� หนา้กระดาษ A4 

 



การส่งบทความวิจยัเพื�อการพจิารณา: ผูว้ิจยัสามารถนาํส่งบทความวิจยัในรูปแบบของไฟล ์Word ก่อนวนัที� 

31 มีนาคม 2560 ทาง www.thaiejournal.com เพื�อส่งให้แก่กองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการประชุม และ

คณะกรรมการจดัการประชุมเพื�อพิจารณา ค่าใชจ่้ายในการพิจารณาบทความและค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติม กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ 

การชําระเงินค่าลงทะเบียนในการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมผลงานการวจิัยและวิชาการ :  

ชื�อบญัชี : มหาวิทยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ 

เลขที�บญัชี : ���-������-�  ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลยัรังสิต 

 

กาํหนดการ: 

31 มีนาคม 2560  หมดเขตส่งบทความ  

10 เมษายน 2560  การตอบรับ หรือปฏิเสธ บทความ 

31 มีนาคม 2560   หมดเขตลงทะเบียน 

30 เมษายน 2560  หมดเขตส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ 

16 พฤษภาคม 2560 วนันาํเสนอบทความ 

 

ที�ปรึกษาคณะกรรมการจดัการประชุม: 

ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน ์    อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจรย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม): 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 

รองศาสตราจารย ์วิไลวรรณ ทองประยรู  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

รองศาสตราจารย ์พูนศกัดิ�   แสงสันต ์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ดร.วิไลพรรณ ตาริชกลุ    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัดิ� กลุ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ดร.กฤษดา เชียรวฒันสุข    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 



ดร.ทศันะ บุญขวญั    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานชื�นวิจิตร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดร.สุมาลี สวา่ง     มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวิทยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ     มหาวิทยาลยัรังสิต 

วา่ที�ร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

คณะกรรมการประสานงาน: 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ� เกียรติ ดร.กลุบุตร โกเมนกุล 

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์ ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก 

ดร.พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกลู อาจารยกิ์จติวฒัน ์รัตนมณี 

อาจารยร์ัตชพงษ ์เขียวพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมหมาย จงจิตรนนัท์ 

อาจารยอ์าํพร พวัประดิษฐ ์ อาจรยท์วีพฒัน ์มุสิกะปาน 

ดร.บุษกริน นิติวงศ ์ ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั 

อาจารยอ์ภิราม ทฬัหวิรุฬห์วงศ ์ อาจารยช์นะเกียรติ สมานบุตร 

ดร.นวลอนงค ์พนัธ์มณี อาจารยม์านิตา มะลิวลัย ์

ดร.นริศรา ภาควิธี ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

อาจารยล์ดัดาวรรณ์ มณัยานนท ์ อาจารยพิ์ษณุ สมบูรณ์ 

อาจารยส์มิตา กลิ�นพงศ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ ์

อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์ อาจารยเ์นตรทิพย ์สุรศิริกลุ 

ดร.วีรศกัดิ�  ประเสริฐชูวงศ ์ ดร.ปาจรีย ์เหลี�ยงประดิษฐ์ 

 

 

 



ประธานการประชุมกลุ่มย่อย: 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา คุปตานนท ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม ดร.ณกมล จนัทร์สม 

 

กาํหนดการ: 

9.00 – �.�� น.  ลงทะเบียน 

9.30 – �.�� น.  พิธีกรแนะนาํ Keynote Speaker  

9.45 – ��.�� น.  Keynote Speaker:  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต 

10.15 – ��.�� น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

��.30 – ��.�� น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 

12.00 – ��.�� น.  พกัรับประทานอาหาร ตามอธัยาศยั 

��.30 – ��.�� น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 

15.30 – ��.�� น.  พิธิปิด และมอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน 

 

วนัจัดงานประชุม:  1� พฤษภาคม ���� 

สถานที�:   อาคาร 2 ชั�น 3 มหาวิทยาลยัรังสิต  

แผนที�:   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 
 

         
 

 



การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน กรุณานาํคอมพิวเตอร์ แทปเลต็ หรืออุปกรณ์ในการนาํเสนอ

มาดว้ยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม สามารถนาํมาแจกไดใ้นวนัประชุม 

 

 


