เ ปิ ด รั บ บ ท ค ว า ม
ร อ บ สุ ด ท้ า ย !

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ครั้งที่ 19 ประจําป พ.ศ. 2562
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

หัวขอในการนําเสนอบทความ
การประชุมในครั้งนี้มุงเนนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ครอบคลุมสาขาการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน โดยมีตวั อยางหัวขอที่เกี่ยวของ เชน















Logistics and Supply Chain Modeling
Performance Measurement
Inventory and Warehouse Management
Transportation and Distribution
Supply Chain Innovations
Demand Planning
Government Policies and Regulations
Supply Chain Leadership
Integrated Supply Chain Management
Manufacturing and Service Operations
Order Fulfillment and Customer Service
Supply Management and Procurement
Technology Solutions
Applications of Logistics in Industries
(Tourism/Healthcare/Disaster, etc.)

กําหนดการสําคัญ
เปดรับบทความ (บทคัดยอ) รอบสุดทาย

บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562

[. ่อบทความที่ผานการพิจารณา
ประกาศรายชื

15 สิงหาคม 2562

ปดรับบทความฉบับสมบูรณ

15 ตุลาคม 2562

ลงทะเบียน

ภายใน 15 ตุลาคม 2562
(ผูสงบทความฯ ควรลงทะเบียนพรอม
กับการสงบทความฉบับสมบูรณ)

วันประชุมเสนอผลงาน

28-29 พฤศจิกายน 2562

ค่ าลงทะเบียน
ประเภท

ภายใน 15 ตุลาคม 2562

หลัง 15 ตุลาคม 2562

นิสิต นักศึกษา
อาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและนักวิจัย
บุคคลทั่วไป

2,500 บาท

3,000 บาท

3,500 บาท

4,000 บาท

บทความวิจัยที่ไดรับเลือกจะไดรับการพิจารณา
4,500 บาท
5,000 บาท
ตีพิมพในวารสาร Thai VCML
** การสงบทความ สงเปน electronic file ไดที่ : thaivcml2019@tbs.tu.ac.th
ติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท : 02-6965966, แฟกซ : 02-6965738, E-mail : thaivcml2019@tbs.tu.ac.th
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

The 19th Thai Value Chain Management
& Logistics Conference 2019

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ครั้งที่ 19 ประจําป พ.ศ. 2562
ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ขอเชิญนําเสนอบทความ (Call for Paper)

ผูสนใจสามารถสมัครเขารวมประชุมและสงผลงานนําเสนอในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ซึ่งจะผานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) เพื่อพิจารณาตีพิมพใน Proceedings ของ
งานประชุม และนําเสนอแบบปากเปลา (Oral Presentation) ภายในงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการการประชุม
วิชาการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยที่มีคุณภาพและทาบทามเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยฉบับเต็มลง
ในวารสารThai VCML

การสงบทความ (Paper Submission)

ผูท ี่สนใจสามารถสงบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) เพื่อใหพิจารณาภายใน 15 ตุลาคม 2562 โดย
บทความฉบับสมบูรณควรครอบคลุม บทคัดยอ ที่มาและความสําคัญ ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฏีพื้นฐานและ
ขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลของการวิจัย บทสรุปและบทวิจารณ และเอกสารอางอิง หรือหัวขอที่ใกลเคียงกัน
สําหรับบทความที่มีหลักฐานการคนควาและนําไปปฏิบัติไดจริ[.งจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
กดติดตามขาวสารการประชุมไดที่ Facebook Fanpage: Thai VCML 2019: Disruption in Logistics & Supply Chain
ชําระคาลงทะเบียนเขารวมงาน Thai VCML 2019 ไดที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพ
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร – รังสิต
เลขที่: 091-0-19008-1
ชื่อบัญชี: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
** กรุณาชําระคาลงทะเบียนพรอมแนบสําเนาการชําระเงินและ
ขอมูลในการออกใบเสร็จรับเงินมาที่
E-mail: thaivcml2019@tbs.tu.ac.th
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 **

ผูเขารวมประชุมสามารถติดตอสอบถามและสํารองหองพักไดที่
สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
โทรศัพท 0-2151-4000 ไดทุกวันเวลา 08:30-16:30 น.
หรือติดตอดวยตัวเองที่อาคาร DLUXX THAMMASAT
Facebook Fanpage: DLUXX Thammasat – หองพักรายวัน
Line ID : @dluxx E-mail : dluxx@psm.tu.ac.th
https://booking.psm.tu.ac.th/rangsit/

ติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท : 02-6965966, แฟกซ : 02-6965738, E-mail : thaivcml2019@tbs.tu.ac.th
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกสและการขนสง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

