ฉบับที่ 6/2562 วันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวิจัย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัด
นิทรรศการ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสาหรับการนวดไทย
เพื่อบาบัดโรค ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก และอาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช อาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยี
การศึกษา ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชัน้ ๕ อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากร
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ผลงานวิจัย
ที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลพร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัยด้วย
ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดส่งผลงานเพื่อขอรับ
รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางลัคนา พูลเจริญ โทร. 0 2504 7589

ข่าววิจัยนอกรั้ว
วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ( The 2th China-ASEAN International Conference 2020 & International
Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่อาจนาไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
และรูปแบบการจัดทาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.dpu.ac.th/caiconf2020 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
0 2954 7300 ต่อ 539, 609
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 5 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National Conference Integrated
Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2020) ” ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่
องค์ความรู้ อันได้มาจากกระบวนการวิจัย เพื่อนามาแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคม ประเทศชาติ
ให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือประสานงานที่นางสาวปวีณา สมุลศรี
และนายธีระชัย ชูน้อย โทร. 074317189-90 หรือ www.facebook.com/LAC2020

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 5th National Conference
and The1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration,
Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2020) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ
วิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็งในระดับชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.pcc.kmitl.ac.th/
iambest หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร 090789 3114 หรือ
08 3066 5373

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการราชภัฏเลยวิช าการ ครั้งที่ 6
ประจาปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 20 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจัยให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ
พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.research.lru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.
0 4283 5223-8 ต่อ 41141-2, 51143
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพ ิมพ์ใน
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Journal) เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกาหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยวารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ใน
วารสารกลุ่มที่ 1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็ปไซต์ https://www.tcithaijo.org/index.php/
jnuks หรือ โทร. 0 5596 1205
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพ ิมพ์ในวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการต่อสาธารณะ
และบุคคลที่สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการนาเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าให้กับสังคม โดยกาหนด
เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ผู้สนใจสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทความตามรูปแบบการตีพิมพ์ที่ระบุในเว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/
m-journal/ หรือ ประสานงานที่อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว โทร. 08 9123 7907

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

