
การประชุมผลงานการวจัิยและวชิาการ นวตักรรมธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2558 

National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2015 

(NCIBE-2015) 

Call for Papers 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

วนัสุดท้ายของการรับบทความเพ่ือการพจิารณา: 30 เมษายน 2558 

เวปไซต์ของงานประชุมวชิาการ: www.thaiejournal.com 

ขอเรียนเชิญนกัวจิยัผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมและน าเสนอบทความวจิยั ในการประชุมผลงานการวจิยัและ
วชิาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2558 (The National Conference in Innovative 
Business and Entrepreneurship 2015: ICIBE-2015) ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤษภาคม 2558 จดัโดย คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัวจิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสในการ
น าเสนอผลงานวจิยัเก่ียวกบั นวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ และหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หัวข้อ: กองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม และคณะกรรมการจดัการประชุม เปิดรับหวัขอ้งานวจิยั
ดา้นนวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อน าเสนอในการประชุมในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤษภาคม 
2558 โดยหวัขอ้ของงานวจิยัอาจประกอบดว้ย การจดัการการเป็นผูป้ระกอบการ นวตักรรมธุรกิจ การจดัการ
ธุรกิจ การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน การจดัการการขนส่ง บรรษทัภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความ
รับผดิของต่อสังคม การบริหารในภาวะวกิฤต และการจดัการความเส่ียง 

การส่งบทความวจัิยเพ่ือการพจิารณา: ผูว้จิยัสามารถน าส่งบทความวจิยัในรูปแบบของไฟล ์Word ก่อนวนัท่ี 
30 เมษายน 2558 ทาง www.thaiejournal.com เพื่อส่งใหแ้ก่กองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม และ
คณะกรรมการจดัการประชุมเพื่อพิจารณา ค่าใชจ่้ายในการพิจารณาบทความและค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการพจิารณาบทความและค่าลงทะเบียน กรุณาช าระที ่

ช่ือบัญชี: มหาวทิยาลยัรังสิต คณะบริหารธุรกิจ  ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวทิยาลยัรังสิต  

เลขทีบ่ัญชี: 020-009406-8 



หากต้องการข้อมูลเพิม่เติม กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ โทร. 098-5100886 ,02-9972222 ต่อ 1056 

ก าหนดการ: 
30 เมษายน 2558  หมดเขตส่งบทความ  
10 พฤษภาคม 2558 การตอบรับ หรือปฏิเสธ บทความ 
10 พฤษภาคม 2558  หมดเขตลงทะเบียน 
15 พฤษภาคม 2558 หมดเขตส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ 
21 พฤษภาคม 2558 วนัน าเสนอบทความ 
 
บทความทีเ่ข้าร่วมน าเสนอและผ่านการคัดเลือก:  
บทความท่ีเขา้ร่วมน าเสนอและผา่นการคดัเลือกท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก จะไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารต่างๆ เช่น 
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
วารสารการวจิยัธุรกิจ และการบริหารธุรกิจ 
UTCC International Journal of Business and Economics 
 
ทีป่รึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม: 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์    อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจรย ์ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม): 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ กีระนนัทน์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
คณะกรรมการจัดการประชุม (กองบรรณาธิการ): 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ประเสริฐ สิริเสรีวรรณ   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.นริศรา ภาควธีิ    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

วา่ท่ี ร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ   มหาวทิยาลยัรังสิต 



ดร.ทศันะ บุญขวญั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธุ    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.สุมาลี สวา่ง     มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปาจารีย ์เหล่ียงประดิษฐ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ     มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
คณะกรรมการประสานงาน: 
อาจารยปิ์ยะรัตน์ จนัทรยคุล 
อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ยาลงักาญจน์ 
อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์
อาจารยไ์ปรยา ทีปตศิ์ริ 
อาจารยรั์ตชพงษ ์เขียวพนัธ์ุ 
อาจารยส์มิตา กล่ิงพงศ ์
อาจารยก์ญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์
อาจารยม์นสัชนก บริสุทธิญาณี 
อาจารยช์นะเกียรติ สมานบุตร 
อาจารยป์าณิสา นิติวรางกูร 

 
ประธานการประชุมกลุ่มย่อย: 
ดร.ณกมล จนัทร์สม 
ดร. นพปฏล สุวรรณทรัพย ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
 



ก าหนดการ: 
9.00 – 9.30 น.  ลงทะเบียน 
9.30 – 9.45 น.  พิธีกรแนะน า Keynote Speaker  
   (วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ และ อาจารยส์มิตา กล่ินพงศ)์ 
9.45 – 10.15 น.  Keynote Speaker:  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันติ กีระนนัทน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต (บรรยายเป็นภาษาองักฤษ) 
10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 12.00 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย (ติดตามประกาศในวนังาน) 
12.00 – 13.30 น.  พกัรับประทานอาหาร ตามอธัยาศยั 
13.30 – 15.30 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย (ติดตามประกาศในวนังาน) 
15.30 – 16.00 น.  พิธีปิด และมอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงาน 
 


