ฉบับที่ 12/2562 วันที่ 16 –31 มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่ว มการประชุมวิช าการระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจาปี 2562
เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม” ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร
พิทยพัฒน์ และเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2561 พร้อมร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ได้แก่
ชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล และเลือกฟังการนาเสนอผลงานวิจัยในภาคบ่ายกว่า 50 เรื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร 0 2504 7589

ข่าววิจัยนอกรั้ว
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการพี่เลี้ยงหน่ว ย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจัย สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
โทร. 0 2039 5547
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ เข้า ร่ว มการประชุม วิช าการในวัน คล้า ยวัน สถาปนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจาปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” Thailand Transformation for Sustainable Growth” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ
ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
และเพื่ อส่ งเสริ ม ให้ เกิด การพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการของคณาจารย์ใ ห้ เ ป็นที่ ประจั กษ์ ต่อสาธารณะ โดยผู้ ส นใจสามารถ
ลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หรือ โทร. 0 2727 3300, 0 2727 3312

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ เข้า ร่ว มการประชุมวิช าการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา รัฐ ปั้นป่ว น :
กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
การวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนด้าน
สังคมศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ การนาเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psl.polscilaw.buu.ac.th หรือ ติดต่อนางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ โทร. 0 3810 2369 ต่อ 105 หรือ นายธัช ขันธประสิทธิ์ โทร.
087511 1918 หรือ e-mail : pspa.2562@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญ เข้าร่ว มโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จาก
งานประจาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน
2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารวีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นตามตาแหน่งสายงานวิชาชีพ
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ชานาญการ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤชรัท พรหมเสนะ
โทร. 08 5501 5995 และนายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทร. 08 6360 8899 หรือที่ เว็บไซต์ http:\\umdc.tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defense Studies and Management, National
Deference University of Malaysia, Malaysia ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ Global Digital Society : Impact on Humanities and Social Sciences” ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นการสร้าง
ความร่วมมือและการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีต่อไป โดยบทความฉบับสมบูรณ์จะได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ บทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการตีพิมพ์
และบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TCI กลุ่มที่ 1)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์:www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php โทร. 07428 6657

ข่าววิจัยนอกรั้ว
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเรียนเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการระดับชาติ The 5th TNI Academic
Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry,
Business, and Culture ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทา
วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย
พิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ http://tniac.tni.ac.th หรือ โทร. 0 2763 2700 ต่อ 2903, 2905

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทาวารสารวิช าการ มทร. สุว รรณภูมิ และวารสารวิช าการ
มทร. สุวรรณภูมิ(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการผลิตผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายและคาแนะนาในการส่งต้นฉบับและส่งบทความเพื่อขอรับ
การประเมินผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
1. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ http://www.tci-thaijo.org/index.php/mnutsb-sci/login
2. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) http://www.tci-thaijo.org/index.php/
mnutsb-hs/login
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3570 9097
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดทาวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นวารสารสหวิทยาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา และเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กาหนดการตีพิมพ์วารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ graduate2561@gmail
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทร. 08 1787 2020

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

