ฉบับที่ 11/2563 วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย และมอบ
ของขวัญปีใหม่แด่คณะกรรมการวิจัย

ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา “จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการ

นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจได้รับ
ความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติ
ถาวร อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และดร.รสิกา อังกูร นักวิจัยชานาญการพิเศษ ร่วม
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจยั ร่วมกับเครือข่ายวิจยั ประชาชืน่ ”
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทเี่ ว็บไซต์ http://ird.stou. ac.th/stouconference สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา โทร. 7589 หรือ ทาง E-mail : stouconference@gmail.com

อบรมวิจัย

ข่าววิจัยนอกรั้ว
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญ เข้ารับการอบรมโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การ
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. การอบรมเชิงปฎิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้ รับทุน
ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563
3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2563
4. การวิจัยเชิงปริมาณ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2563 .
ทั้ง 3 หลักสูตรอบรม ณ สานักงานวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดและ
ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.rpa.or.th หรือ โทร. 08 1303 3127, 08 1869 2370

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอน ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิชาการและ
การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ
โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “หลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption”
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิต
วิทยาลัย โทร. 0 7791 3381 หรือ 08 1787 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญ เข้าร่ว มโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม
2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย
ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E-mail : conf_ird@mutto.ac.th หรือทางระบบ
ออนไลน์ http://ird.rnutto.ac.th ประสานงานได้ที่ นางสาววรรณษา บาลโสง โทร. 0 3835 8142
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International
Conference on Advancement of Development Administration 2020 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020 - SSIS) ในหัวข้อ “Development toward Salinization in the Digital Era”
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิต
งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้
ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละอียดได้ที่
www.ICADA2020.nida.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nidaconference@nida.ac.th และ ICADA4paperaQgmail.com หรือ โทร. 02 727 3300 –3312
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญ เข้าร่ว มโครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC
Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีว ัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ
นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานและเข้าร่วม
ฟังการประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลด์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday
2020, E-mail : utccresearch.sup@utcc.ac.th หรือ โทร. 0 2697 6381

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

