
  ฉบับท่ี 7/2564  วันที่  1 – 15 มกราคม  2564 

- 
ข่าวประชาสัมพนัธ ์

          มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ว ิจัยและนวัตกรรม และ    

   ส านักวิจัยแห่งชาติ  ให้ดูแลการด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบัน 

อุดมศึกษาในประเทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาระบบการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาที่มี

ความยืดหยุ่น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งโครงการ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเผยแพร่ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถ

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดของระบบการประเมินฯ เพิ่มเติมได้ ทาง allamsriratana.tab@mahidol.ac.th หรือ

ประสานงานที่อาจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน โทร. 0 2441 5000 ต่อ 1230 
 

          ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ได้จัดท าหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอข่าวความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน   ผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http:/www.nrct.go.th หรือ โทร. 0 2579 1370 - 9 และ 0 2561 2445 ต่อ 853  

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ผ่านทาง 

 แอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) ผู้สนใจสามารถ scan QR Code นี้  เพ่ือรับ ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที  

รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ. “Research Info”  

 

 

              

  

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7589  



ข่าววิจัยนอกรั้ว 

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้   แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศ

ไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและน าเสนอ

ผลงานวิชาการ “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10   (Thai forest Ecological      

Research Network Conference,  T-FERN # 10)” ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสโลป อาคารเทพ     

พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการน าเสนอผลงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าด้านนิเวศวิทยา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยน

ความเห็นทางวิชาการอันจักมีผลอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาประเทศบนฐานการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่างยืน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https://phraemju.ac.th/t-fern/ หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย  อาษานอก โทร. 08 9014 5461, อาจารย์ ดร.อิสรีย์   

ฮาวปินใจ โทร. 08 0441 3833 หรือทาง e-mail : tfern10.mjup@gmail.com    

          สถาบันคลังสมอง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกออกแบบ

กระบวนการบริหารจัดการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ คือ 1) ideate การ

รวบรวมสังเคราะห์แนวคิดอย่างมีระบบเพ่ือบรรลุเป้าหมายผ่าน Design Thinking  2) OKRs การก าหนดเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของงานวิจัยผ่าน QKR Canvas และ 3) Outcomes การด าเนินการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ

ผ่าน Theory of Change, Pathway to Outcomes และ Research Communication ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ 

www.knit.or.th/web/ok3r3 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทร. 0 2126 7632 ต่อ 110,        

e-mail : patchaya@knit.or.th  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”  ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิชาการและ

ผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ

เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด

เอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://conference.skru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ โทร. 08 6327 3156 หรือ 0 7433 6946  



    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

          ส านักงาน ป.ป.ช.  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมี

ก าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ซึ่ง

ปัจจุบันวารสารฯ เป็นวารสารกลุ่มท่ี 2  ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://e-journal.nacc.gp.th/login หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ โทร. 0 2528 4800 ต่อ 

5818  

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ 
ความรู้ด้านวิชาชีพ  การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเพื่อ
ชุมชน Community University Engagement Journal ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข้อเสนอแนะการเขียน
บทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 4375 4416  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ส่งเสริมการ

สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากรภายในและผู้สนใจ

ทั่วไป โดยมีก าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม ซึ่งปัจจุบันวารสารฯ ได้พิจารณาให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ผู้สนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวชุติมา  พุฒอ่อน  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 5671 7100 ต่อ 6310 

หรือเบอร์มือถือ 08 3212 2666  

          มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  (UMT Poly Journal) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิชาการท่ีเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ 

นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการผู้นิพนธ์ทั้ง

หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 

และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม ซึ่งปัจจุบันวารสารฯ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ www.urnt.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

อาจารย์สุพรรณี  ศรีธัมมา  โทร. 0 9732 6713  

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 


