
 
 

 
                  ฉบับท่ี 6/2558:20/08/2558 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 5686 - 5691 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก 

เชิญส่งบทความเพ่ือขอรับทุน 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2558 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การ
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการให้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้การวิจัยเชิงนโยบาย ชุมชน/สังคม 
และพาณิชย์ /อุตสาหกรรม และน าสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ www.nrct.go.th และ www.priv.nrct.go.th และส่งข้อเสนอโครงการ ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการ
ความรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 447, 458 หรือ 459 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 

 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมมือระหว่าง สกว. และแหล่งทุนวิจัยในประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ Newton 

Fund ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 2 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการ Newton Advanced Fellowship ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 15 ปี ใน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประวัติการท างานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรือ
อยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยต้องมีผู้ร่วม
วิ จั ย ช า ว อั ง ก ฤ ษ  (Co-application) ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ ส มั ค ร ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ด้ ที่ 
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6603:newton-advanced-
fellowship&catid=330&Itemid=424 ระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน – 16 กันยายน 2558  

2. โครงการ Professional Development สนับสนุนในอาจารย์/นักวิจัยรุ่นกลางที่จบปริญญาเอกระหว่าง 5 – 15 ปี และ
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม Workshop ด้านการวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญจากอังกฤษ 
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่  
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6635:professional-development-2559&catid=330:newton-fund 
ระหว่างวันท่ี 17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทร 0-2278-8254 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 
 

 เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยี

ภาคใต้วิจัย คร้ังที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความตระหนักความห่วงใยในประเด็นสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งแนวโน้มการบริหารจัดการสังคม
ผู้สูงอายุ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และการน าเสนอผลงานวิชาการในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เพื่อเป็น
การเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณต่อไป ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว
สามารถส่งผลงานพร้อมแบบตอบรับได้ที่ E-mail : prawitri@gmail.com หรือโทรสาร 0-7553-8031 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7577-0136-7 ต่อ 141 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนา
นานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจ าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแส
อาเซียน” “The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community” ระหว่างวันที่ 
23 – 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาที่สอดคล้อง
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน และเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน รวมทั้งการเตรียมรับและปรับตัวของชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการดังกล่าวสามารถ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th ส่งบทความ
ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4320-2414 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 5686 - 5691 

 เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใน

หัวข้อ “Stem Cells: Development & Management” ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลกเพื่อน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเสต็มเซลล์ไปสู่ความต้องการของสังคม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเสต็มเซลล์จากทั่วโลกมา
บรรยายใน 3 หัวข้อหลักคือ  

1. Stem Cell: Biology & Technology 
2. Stem Cell: Application 
3. Stem Cell: Management  

ผู้ ที่ สน ใจ เข้ า ร่ วมงานประ ชุมวิ ชาการดั งกล่ า วสามารถศึกษารายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ มและส่ งผลงานเข้ า ร่ วมน า เสนอได้ ที่
http://conference.nu.ac.th/stemcell ส่งบทความภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร 055-968-8640,  E-mail 
: conference@nu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน คร้ังที่ 7  (The 7th International Science, Social Science, 
Engineering and Energy Conference : I-SEED 2015) ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์นิเวิอร์วิวเพื่อเป็น
เวทีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ 
www.iseec2015.psru.ac.th ภายในวันที่  30  สิ งหาคม 2558 สอบถามรายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม โทร 055 -267 -038 ,  E-mail: 
iseec2015@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 

 
 

เชิญเข้าร่วมอบรม 
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558 อบรมเกาหลี จีน
กลาง ญี่ปุ่น เวียดนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน อารบิก รัสเซีย พม่า เขมร อินโดนีเซีย และอังกฤษ ระหว่างวันท่ี 29 สิงหาคม – 29 
พฤศจิกายน 2558 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษทางด้านต่างๆ และหลักสูตร Conversation ทุกระดับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมส่งใบสมัครภายใน
วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 เพื่อเตรียมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แบง่ระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 11.30 
น. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th หรือ http://facebook.com/kasetlanguage สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร 0-2942-8888-9, 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 
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 เชญิเขารวมงานประชมุวชิาการ

วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม รวมกบัหนวยงานและเครอืขายตางๆ เชญิเขารวมงานสัมมนาและนาํเสนอผลงาน ในงานประชมุสมัมนาระดับ
ชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที่ 12 “The Twelfth International Conference on eLearning for KnowledgeBased Society” ระหวางวนัที่ 11 –
12 ธนัวาคม 2558 ในหวัขอ “Theory and Practices in eLearning 2015 and Future” ผูที่สนใจสงบทความสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิและสง

บทความผานระบบออนไลนไดที่ www.eLearningAP.com สงบทความภายในวนัที่ 30 ตลุาคม 2558 สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 0
2878505455 หรอืสอบถามายละเอยีดไดที่สถาบันวจิยั

มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี เชญิเขารวมงานประชมุวชิาการและนาํเสนอผลงาน ในงานประชมุวชิาการระดบันานาชาติ

“The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015) ระหวางวันที่ 5 – 6 พฤศจกิายน 2558 เพื่อเปนสื่อกลางในการ
เสวนา หารอืเกี่ยวกับการศกึษาในรปูแบบใหม และสงเสรมิใหเกดิการพัฒนาผลงานทางวชิาการของคณาจารยทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน และ
เกดิประโยชนอยางเปนรปูธรรมตอการเรยีนการสอน การบรหิารจัดการ เศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ผูที่สนใจสงผลงานเพื่อเขารวมงานดังกลาว

สามารถศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิและสงบทความไดที่ www.stre2015.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเตมิโทร 04535200029 ตอ 3220 หรอื Email : secretariat@ieiubru.org หรอืสอบถามายละเอยีดไดที่สถาบนัวจิัย

The international College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA) เชญิเขารวมงานประชมุวิ

ชาการและนาํเสนอผลงาน ในงานประชมุวชิาการ “1st International Conference on Multidisciplinary in Management” ระหวางวนัที่ 30 
31 ตลุาคม 2558 ณ National Institute of Development Administration (NIDA) ผูที่สนใจสงบทความเพื่อเขารวมงานสามารถสงบทความไดที่

Dr.Peerayuth Charoensukmingkol Email : peerayuth@outlook.com ภายในวนัที่ 31 สงิหาคม 2558 ศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่

http://www.ico.nida.ac.th/conference สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 027273526 หรอืสอบถามายละเอยีดไดที่สถาบนัวจิยั

เชญิเขารวมอบรม

 

สาํนักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ เชญิเขารวมโครงการฝกอบรม “วทิยากรหลักสตูรการพัฒนานกัวจิยั” (Training for the
trainers) รุนที่ 10 ระหวางวนัที่ 7 – 11 กนัยายน 2558 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ หองประชมุจอมพลสฤษดิ์ ธนะรตัน ชัน้ 2 อาคาร วช.1 สาํนกังาน
คณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิกรงุเทพฯ เพื่อสรางวทิยาการฝกอบรมหลักสตูรการพฒันานกัวจิยั ซึ่งจะเปนวทิยากรที่มคีณุภาพ และสามารถถายทอดและดาํ
เนนิการฝกอบรมใหแกนักวจัิยรุนใหม ตลอดจนเปนการเสรมิสรางความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัและหนวยงานตางๆ เพื่อขยายผลการฝกอบรมนกัวจิยัอยางมี
คณุภาพ ผูที่สนใจสามารถสงใบสมัครไดที่ สมาคมนกัวจิยั อาคาร วช.8 ชัน้ 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 ภายใน

วนัที่ 7 สงิหาคม 2558 สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 025790787, 029427522, 0879315303 หรอื Email : ar@ar.or.th หรอืสอบถา

มายละเอยีดไดที่สถาบันวจิยั  โหลดใบสมคัร
 

วทิยาลัยวทิยาศาสตรสาธารณสขุ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เชญิเขารวมการอบรมเชงิปฏบัิตกิารฯ เรื่อง “รปูแบบการวจิยัสขุภาพ และ

http://www.elearningap.com/
http://www.stre2015.com/
mailto:secretariat@ieiubru.org
mailto:peerayuth@outlook.com
http://www.ico.nida.ac.th/conference
mailto:ar@ar.or.th
http://www.rsu.ac.th/rri/files/05082015research.pdf
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การใชสถติขิัน้สงู” รุนที่ 18 ระหวางวนัที่ 7 – 11 กนัยายน 2558 ณ หองประชมุ 322 อาคารสถาบัน 2 ชัน้ 3 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพื่อใหผูเขารวม
อบรมมคีวามรูความเขาใจในแนวคดิ หลกัการ การออกแบบงานวจิยัแบบหลายกลุม และแบบนบัการใช และตามระยะเวลาที่ตองการวดัผล การรวบรวม
ขอมลู การหาขนาดตวัอยาง และกลยทุธการสุมตัวอยาง ตลอดจนสถติขิัน้สงู คาลงทะเบยีน 8,000 บาท (สมาชกิสมาคมนสิติเกา และบคุลากรวทิยาลยัฯ ลด

10%) ศกึษารายละเอยีดเพิ่มเตมิ และดาวนโหลดใบสมคัรไดท ี www.cphs.chula.ac.th สงใบสมคัรไดที่ Email :

kanyaratgolf2529@gmail.com, workshop_cphs@chula.ac.th สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 022188190
หรอืสอบถามายละเอยีดไดที่สถาบันวจิยั 

อื่นๆ

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม เชญิเสนอชื่อบคุคลดเีดนเพื่อเขารบัรางวัลพระธาตนุาดนูทองคาํ ในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจาํป
ของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เพื่อสงเสรมิและเชดิชเูกยีรตบิคุคลดเีดนในประเภทตางๆ ไดแก ประเภทศษิยเกาดเีดน ประเภทบคุคลดเีดนผูทาํคณุประโยชน
ใหแกมหาวทิยาลัยมหาสารคาม และประเภทบคุคลดเีดนซึ่งไดประกอบคณุงามความดใีหกบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จาํนวน 3 สาขา ไดแก สาขาบาํเพญ็
ประโยชน สาขาวชิาชพี และสาขาทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม ทัง้นี้ขอเชญิเสนอรายชื่อบคุคลดเีดนผูที่มคีวามเหมาะสมไดรับรางวลัดังกลาว โดยสงขอมลูราย
ละเอยีดตางๆ ไดที่ งานบรหิารงานทัว่ไป กองกลาง สาํนกังานอธกิารบด ีชัน้ 4 อาคารบรมราชกมุาร ีต.ขามเรยีง อ.กนัทรวชัิย จ.มหาสารคาม ภายในวนัที่ 31
สงิหาคม 2558 เพื่อคณะกรรมการจะไดคดัเลอืกตอไป สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิโทร 043754443 หรอืสอบถามายละเอยีดไดที่สถาบนัวจิยั

โหลดเกณฑการคดัเลอืด 
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