
1 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย/บทความวิจัย 

 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 28 ม.ิย. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องรับสมัครนักวิจัย https://goo.g./YqkmT9 ตั้งแต่วันที่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดี  1 ตค.59- 
   อย่างยั่งยืน  31 มีค.62 
2 27 กค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย งานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์ http://social.crru.ac.th 18 มค.61 
  80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้   
  จ.เชียงราย 57100 กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”    
  โทร.053-702870 ต่อ 10 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย   
  Fax. 053-702870 ต่อ 105 อ.เมือง จ.เชียงราย   
3 3 สค.60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้ค าขวัญ http://esd.psd.kps.ku.ac. 7-8 ธค.60 
  วิทยาเขตก าแพงแสน 1 ม.6 “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน” Th/conf2017  
  ถ.มาลัยแมน ต.ก าแพงแสน และส่งงานเข้าร่วมภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560   
  อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม    
  73140    
  โทร. 034-341545-7 ต่อ 125    
  มือถือ 092-2693377    
4 24 กค.60 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชิญชวนส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร http://grad.rru.ac.th  
  ราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ e-mail:grad.rru@gmail.com  
  จ.ฉะเชิงเทรา 24000    
  โทร.038-535430    
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ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
5 22 กค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ http://graduate.udru.ac.th 16 ธค.60 
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร /ngrc2014  
  โทร.042-211040 ต่อ 1701 เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
  และ 042-248680    
  Fax. 042-248680    
6 20 กค.60 โครงการศูนย์การบริหารจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมงานและน าเสนอผลงานวิจัย http://times-icon.org 20-21 พย. 
  องค์กรสากล คณะวิศวกรรม การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017 e-mail:sotarat.tha@ 60 
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ Mahidol.ac.th  
  โทร.02-8892138 ต่อ 6302 วิศวกรรม ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม.   
7 22 กย.60 สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการ www.psaku.org  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ www.facebook.com/  
  8/82 บ้านกลางเมือง   Kittisak.Jermsittiparsert  
  งามวงศ์วาน 47 ถ.งามวงศ์วาน    
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่    
  กทม. 10210    
8 28 กย.60 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่าย www.embodyinghusec 31 ตค.60 
  เชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว วิชาการ-วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2018.org  
  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ Embodying World’s New e-mail:embodyinghusoc  
  50200 Conditions and Values  2018@cmu.ac.th  
  โทร.053-943219    

 
 

http://graduate.udru.ac.th/
http://times-icon.org/
http://www.embodyinghusec/
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ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
9 29 กย.60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร E-mail : pothumme1@ ภายในวันที่  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือน hotmail.com 15 ตค. 60 
  ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ กรกฎาคม – เดือนธันวาคม)    
  33000    

10 4 ตค.60 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความ http://www.nrct.go.th 22 ธค.60 
  แห่งชาติ ถ.พหลโยธิน จตุจักร ร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน   
  กทม.10900 (NRCT-CASS) ประจ าปี 2561   
  โทร.02-5792690    
  02-5612445 9jv 203    
  Fax. 02-5613049    

11 12 ตค. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปชส.การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการ http://research.lru.ac.th 25 ตค.60 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิชาการ เพื่อขอรับทุนภายใต้ “โครงการรักษ์น้ าเพ่ือ E-mail:research_lru@  
   พระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ าหมัน อ าเภอด่านซ้าย Hotmail.ac.th  
   จังหวัดเลย”งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2561   
   (ด าเนินการส่งไปยังภาควิชาเพ่ือแจกคณาจารย์ทุกท่าน พร้อมใบเซ็นรับเอกสาร  
   ในวันที่ 17 ตค.60)   
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ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
12 14 ตค. 60 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และ http://e-journal.rpu.ac.th 31 ธค.62 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภพฤกษ์   
      

13 16 ตค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย www.sct.ac.th 9 มค.61 
  124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย”   
  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8    

14 16 ตค.60 คณะวิทยาการจัดการ ปชส. เชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ลงใน http://management.aru.ac.th 30 พย.60 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ   
  พระนครศรีอยุธยา 96 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
  ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย    
  อ.พระนครศรีอยุธยา    
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000    
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ข้อมูล 31 ตุลาคม 2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 25 ตค.60 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอเชิญส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร http://www.southeast. ออกเผยแพร่ 
  TCI กลุ่ม 2 วิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มท่ี 2)  Ac.th/SBC_Journal/ มค.-มิย. 
    Index.html กค.-ธค. 
    E-mail:virat2500@  
    gmai.com หรือ  
    SbJournal@southeast.  
    ac.th  
2 30 ตค.60 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วม http://www.nrct.go.th ภายในวันที่ 
  แห่งชาติ จัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2561 http://inventorday.nrct. 3 พย.60 
   ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall go.th  
   98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   
3 24 ตค.60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปชส.การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” https://research.wu.ac.th 15 ธค.60 
   ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ e-mail:wuird.walailak@  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Gmail.com  
      
      
      
      
      
      

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

http://www.nrct.go.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนพฤศจิกายน  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 5 พย.60 มรภ.มหาสารคาม อ.เมือง ปชส. และขอเชิญส่งบทความเพ่ือน าเสนอในการ http://research.rmu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 
  จ.มหาสารคาม 44000 ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งท่ี 7 (ICSSS 2017) Icss2017 11-12  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มค. 60 
2 5 พย. 60 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม http://icbir.tni.act.th/ ระหว่างวันที่ 
   วิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและ 2018 17-18 พค. 
   อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 (ICBIR 2018) ณ สถาบัน  61 
   เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   
3 8 พย.60 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและ http://scgi.gistda.or.th/ ระหว่างวันที่ 
  อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ Scgi2018 1-2 กพ.60 
  (องค์การมหาชน) กระทรวง 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON    
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2   
   กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4   
   โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ   
   คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   
4 8 พย.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 
  รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม พหุวิทยาการในการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม โทร. 02-4416000 ต่อ 2890 11-14 มค. 
   สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้  61 
   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
   พ้ืนที่วังไกลกังวล    

 
 
 



7 
 
ข้อมูลเข้าเดือนพฤศจิกายน  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
5 6 พย.60 สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด http:www.nrct.go.th ภายในวันที่ 
   โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ าปี www.inventorday.go.th 25 ธค.60 
   2561 ณ   
6 8 พย.60 มรภ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญน าเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการ E-mail:sskru.journal@ ภายในวันที่ 
   ระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” gmail.com 30 พย.60 
   ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิม   
   พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560   
7 13 พย. 60 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม E-mail:pibulresearch@ ภายในวันที่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิชาการพิบูลสงคราม ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 gmail.com 31 ธค. 60 
  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    
8 15 พย.60 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปชส.และขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุม www.embodyinghusoc ภายในวันที่ 
  เชียงใหม่  วิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้าน 2018.org หรือ e-mail: 31 ธ.ค.60 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ Embodyinghusoc2018  
   25-26 กรกฎาคม 2561 ณ @cmu.ac.th  
9 17 พย.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ http://research.lru.ac.th/ ภายในวันที่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปี 2561 เรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาสู่ Lruconference2018 5 ม.ค.61 
   นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 23   
   กพ. 61 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์   
   คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

 
 

http://www.embodyinghusoc/
http://research.lru.ac.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนพฤศจิกายน  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
10 22 พย.60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการ http://www.thaimedresnet.  
  อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี วิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : ICH or หรือ e-mail: patsadaporn  
   GCP) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ห้อง @thaimedresnet.org  
   BallroomAB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย   
   อุบลราชธานี   

11 22 พย.60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงาน ส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา http:www.eppo.go.th/ 30 พย.60 
  ทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Index.php/th/component/  
   ประจ าปีงบประมาณ 2561  k2/item/2742   

12 22 พย.60 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วม e-mail:conference@ 15 ก.พ.61 
   ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 29 มีนาคม dpu.ac.th  
   2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม DPU   
   Hall อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
   ธุรกิจบัณฑิตย์ กทม.   

13 23 พ.ย.60 สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุม www.psaku.org  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาการและวารสารวิชาการ   
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ข้อมูลเข้าเดือนธันวาคม  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 8 ธค. 60 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการ http://www.icses2018.org ภายใน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน นานาชาติ พ.ศ. 2561  31 พค.61 
  กทม. 10330    
2 13 ธค.60 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ http://libarts.rmutsv.ac.th/ 29-30  
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โครงการ Lac2018 มีนาคม 
  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000   2561 
3 19 ธค.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับ http://dept.npru.ac.th/ ภายใน 
  ราชภัฏนครปฐม ชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” Conference10 15 มค.61 
      
4 25 ธค.60 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ เปิดรับบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา http://www.sac.ot.th  
  มหาชน) ฉบับที่ 1 ภายใน 28 กพ.61 และฉบับที่ 2 ภายใน   
   31 สค. 61   
5 25 ธค.60 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการ www.lams.nice2018. 23-26 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE Surat.psu.ac.th พค.61 
  ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล อ.เมือง การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจ าปี 2561   
  จ.สุราษฎร์ธานี 84100    
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ข้อมูลเข้าเดือนธันวาคม  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
6 25 ธค.60 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและ Website http://www. ภายใน 
  110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 dpu.ac.th/conference 19 มค.61 
  กรุงเทพฯ 10210    
7 28 ธค.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับ http://dept.npru.ac.th/ ภายใน 
  ราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” Conference10 15 มค.61 
  73000    
8 28 ธค.60 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด http://www.conference. 20 มีค.61 
  สวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอ grad.ssru.ac.th  
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9   
9 28 ธค.60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ http://mis.sci.tsu.ac.th/ 8-9  
  ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 Tsuconference28 พค.61 
  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210    

10 28 ธค.60 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและ http://www.iseec2018. 2-4 
   เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC kbu.ac.th พค.61 
   2018 (ครั้งที่ 9)   

11 28 ธค.60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารฯ http://ojs.hs.ssru.ac.th/ ก าหนด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  Email:hs_ssrujournal@ 1) มค.-มิย. 
    ssru.ac.th 2) กค.-ธค. 
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ข้อมูลเข้าเดือนธันวาคม  2560 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
12 28 ธค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย http://research.pcru.ac.th/  
  ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ Pcrunc2018  
  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2561 E-mail:pcru_conference@  
    hotmail.com  

13 28 ธค.60 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและประกวด  17-18 
   นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  พค. 61 
   “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพ่ือความยั่งยืน   
   ทางเศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ   
   ดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัด   
   เชียงใหม่   
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ข้อมูลเข้าเดือนมกราคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 3 มค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย http://www.nrct.go.th/ 3 มค.- 
  ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  28 กพ.61 
  10900 ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจ าปี 2561   
2 4 มค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทความทางวิชาการ http://human.tru.ac.th/ ภายใน 
  ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง เข้าประกวด housoc 21 กพ.61 
  จ.ลพบุรี 15000    
3 4 มค.61 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 http://thailandpod.org ภายใน 
  อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2561  28 กพ.61 
  แห่งประเทศไทย    
5 8 มค.61 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุม http://www.smartssociety. 22 มิย.61 
  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 com หรือ https://www.  
  199 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  Facebook.com/Smarts  
  20230  Society  
6 3 มค.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน https://ird.skru.ac.th/ 27-29 
  ราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลัง ranc2018 หรือ https://goo. R8”61 
  9000 เครือข่ายอุดมศึกษา เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” gl/ESrgcc  
   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง   
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ข้อมูลเข้าเดือนมกราคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
7 8 มค.61 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ http://www.smartssociety. 22 มิ.ย.61 
  เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8 com หรือ https://www.  
  199 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา  Facebook.com/SmartsSociety  
  จังหวัดชลบุรี 20230    
8 8 มค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจ าปี http://www.nrct.go.th/  
  ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. งบประมาณ พ.ศ. 2561 training.aspx  
  10900    
9 11 มค.61 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2”  10 เม.ย.- 
     9 พค.61 

10 18 มค.61 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม การอบรมระยะสั้น ประจ าปี 2561 จ านวน http://www.ms.ipsr.mahidol.  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 999  7 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ac/.th/training_web/index.php  
  ถนนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   
  73170  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

11 18 มค.61 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การฝึกอบรมหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร  www.drmanage.com  
  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  http://ird.stou.ac.th/  
  จังหวัดนนทบุรี 11120    

12 18 มค.61 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ E-mail:lapsuncon@gmail.com  
  สงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี http://www.libarts.psu.ac.th  
  จังหวัดสงขลา 90110 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ   
   ครั้งที่ 2   
      

http://www.drmanage.com/
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ข้อมูลเข้าเดือนมกราคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
13 19 มค.61 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขยายเวลา www.embodyinghusoc2018.0rg 28 กพ.61 
  เชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว การรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ E-mail : embodyinghusoc  
  ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และ 2018@cmu.ac.th  
  เชียงใหม่ 50200 สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม   
   2561    

14 22 มค.61 สมาคมส่งเสริมการวิจัย อาคาร วช.8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม www.rpa.ot.th 14-21 
  ชั้น 2 196 ถนนพหลโยธิน   มีค.61 
  เขตจตุจักร กทม.10900    

15 28 มค.61 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ การเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 http://thailandpod.org/ 28 กพ.61 
  อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2561   
  แห่งประเทศไทย    

16 30 มค.61 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ http://ssk.mcu.ac.th 2-3 เม.ย. 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ภายใต้ชื่อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  2561 
  ราชวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์   
   ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

17 31 มค.61 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ผู้ประสานงาน  ภายใน 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการ นายมงคล  สอนไธสง  วันที่  
  จ.บุรีรัมย์ พัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัย (06-4946-1595) 10 กพ.61 
   สงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
   ต าบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์   
      

http://www.embodyinghusoc2018.0rg/
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ข้อมูลเข้าเดือนกุมภาพันธ์  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 1 กพ.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ http://human.uru.ac.th/ ภายใน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสังคมศาสตร์ Journal/index.htm 31 เม.ย.61 
2 5 กพ.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 22 กพ.61 
  ราชภัฏเลย ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   ประจ าปี 2561   
3 5 กพ.61 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานการประชุม E-mail:pamsacademic@ ภายใน 
  ศิลปากร อ าเภอชะอ า จังหวัด วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี Gmail.com 16 มีค.61 
  เพชรบุรี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ www.ms.su.ac.th  
4 7 กพ.61 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เปิดรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน Email:amethanon73@ ภายใน 
  อุบลราชธานี อ.วารินช าราบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี outlook.com 22 มิย.61 
  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 2561 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
5 13 กพ.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร www.http://hms.snru.ac.th  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภูพานสาส์น   
  ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง    
  จังหวัดสกลนคร 47000    
6 20 กพ.61 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการ www.knit.or.th 20 มีค. 
   งานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน e-mail:patchaya@knit.or.th 61 
   2561 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส   
   กทม.   
      
      

http://www.knit.or.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนกุมภาพันธ์  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
7 22 กพ.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น e-mail:junjiro2mu@ 23 มีค. 
  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ใหม”่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 Hotmail.com 61 
8 26 กพ.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เชิญชวนส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ www.tci-thaijo.org/  
  เจ้าพระยา กทม.  Index.php/oarit/index  
9 27 กพ.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย www.huso.buu.ac.th 25 เม.ย. 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข  e-mail:husoconference@ 61 
  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  Buu.ac.th  

 
ข้อมูลเข้าเดือนมีนาคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 2 มีค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือพัฒนานวัตกรรม e-mail : rinudom@nrct.go.th  
  กทม. สายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561   
   ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.   
   - กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่าง   
   วันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์   
   และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์    
   กรุงเทพฯ   
      

 
 

http://www.huso.buu.ac.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนมีนาคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
2 2 มีค. 61 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ  e-mail:pimphatsara@  
  สารสนเทศไทย  Education ICT Forum 2018 ระหว่างวันที่ 25-26 Absolutealliances.com ;   
   เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ห้องวายุภักดิ์ info@absolutealliances.com  
   2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น   
   เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   
3 8 มีค. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรม E-mail:lruconferecnce2018 ภายใน 
  ราชภัฏเลย งานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research @gmail.com 25 มีค. 
   Expo 2018)  2561 
4 15 มีค.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพ่ือน าเสนอ https://www.icllcs2018buu.com  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข  ผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดี   
  อ.เมือง จ. ชลบุรี และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561   
   ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา   
   จังหวัดชลบุร ี   
7 15 มีค.61 คณะสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ปชส. เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ http://mcucongress2.com ภายใน 
  ลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนคร- บทความวิชาการหรือบทความวิจัยในงานประชุม  6 เม.ย. 
  ศรีอยุธยา วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2561  2561 
   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบล   
   ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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ข้อมูลเข้าเดือนมีนาคม-เมษายน  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
8 20 มีค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : www.nrct.go.th 30 เม.ย. 
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย  2561 
   รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น   
   ประจ าปีงบประมาณ 2562   
9 18 เม.ย.61 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กทม. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม Research.docp@gmail.com ภายใน 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วันที่ 15 
     มิถุนายน 
     2561 

10 20 เม.ย.61 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัย ลงทะเบียนภายในวันที่   
   แนวใหม่” รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 ที่  
   ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม  www.knit.or.th  
    e-mail:patchaya@knit.or.th  

11 3 พค.61 สมาคมส่งเสริมการวิจัย กทม. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน Website “สมาคมส่งเสริม  
   ถึงสิงหารม ปี 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย การวิจัย” หรือ “www.rpa.or.  
   ห่าติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารนย์ th  
   ดร.สง่า สรรพศรี   
      
      
      
      

 

http://www.knit.or.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนพฤษภาคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 3 พค.61 สมาคมส่งเสริมการวิจัย กทม. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ระหว่างเดือนมิถุนายน Website “สมาคมส่งเสริม  
   ถึงสิงหารม ปี 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย การวิจัย” หรือ “www.rpa.or.  
   ห่าติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารนย์ th  
   ดร.สง่า สรรพศรี   
2 11 พค.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน www.huso.sskru.ac.th  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน   
  ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่   
  เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 3 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
3 15 พค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF http://www.nrct.go.th 15 มิ.ย.61 
   ประจ าปี 2561 (2018 Postdoctoral Fellowship e.mail:sasivimol.t@nrct.go.  
   Program for Foreign Researchers) th  
4 15 พค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน e-mailrinudom@nrct.go.th 5 มิ.ย.61 
   นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561 ในงาน   
   “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand   
   Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม   
   2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก   
   คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   
      
      
      
      

http://www.nrct.go.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนพฤษภาคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
5 15 พค.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพ่ือน าเสนอผลงาน https://www.icllcs2018buu.com  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข วิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาษา วรรณคดีและ   
  อ.เมือง จ.ชลบุรี  วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561   
   ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา   
   จังหวัดชลบุร ี   
6 17 พค.61 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุน e-mail:tuangporn@trf.or.th  
   นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ (ปีที่ 2)”    
7 18 พค.61 ส านักเลขาธิการ UMAP ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research http://umap.org/is/6137/ 4 มิย.61 
   Net 2018   
8 17 พค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน e-mail:rinudom@nrct.go.th 5 มิย.61 
  แห่งชาติ นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 2561   
9 17 พค.61 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม “โครงการส่งเสริม โทรศัพท์ 053-114195  
  (องค์การมหาชน) การเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ โทรสาร 053-114196  
   พ.ศ.2561”   
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ข้อมูลเข้าเดือนมิถุนายน  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 1 มิ.ย.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์ Goo.g./MThAUn  
   วิจัยเพื่อประชาชน” 20 มิถุนายน 2561   
      
2 14 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ขอเชิญน าเสนอผลงานวิจัยการรับใช้สังคมระดับ http://asiaengage2018.cmu.ac.th 26-28พย. 
  ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง นานาชาติ  61 
  จังหวัดเชียงใหม่ 50200    
3 14 มิย.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  http:runirac2018.pbru.ac.th  
  38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 2-5 ธันวาคม 2561   
  จังหวัดเพชรบุรี 76000    
4 18 มิ.ย.61 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ขอให้เสนอโครงการวิจัย http://library2Parliamentgo.th/ 31 กค. 
  ราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต  Library/res-dev.htm 2561 
  กทม. 10300    
5 20 มิ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน http://pa.bru.ac.th/conference 26 ตค.61 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ 2018  
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7   
6 23 มิ.ย.61 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปชส. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ e-mail:varisara@trf.or.th  
  (สกว.) ผ่าน Multi Mentoring System”   
7 27 มิ.ย.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจ าปี 2561 www.nrct.go.th 20 กค.61 
  ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน e-mail:pharot.t@nrct.go.th  
   สังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRC-ICSSR)   
      

http://pa.bru.ac.th/conference
http://www.nrct.go.th/
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ข้อมูลเข้าเดือนกรกฎาคม  2561 
ที่ ว/ด/ปี  

หนังสือเข้า 
หน่วยงาน เรื่อง เว็บไซต์ ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
1 11 กค.61 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 www.researchexpo.nrct.go.th 9-13 
   (Thailand Research Expo 2018)  สค.61 
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