ปฏิทินงานประชุมวิชาการ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2561
ที่
1

2

3

วัน เดือน ปี
ชื่อการประชุม
ที่จัด
29 มี.ค. 61 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
เรื่อง “Changing Era: What’s
happening in Arts & Design in 21st
Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 21”
23 มี.ค. 61

ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม
วิจัย ครั้งที่ 4 “Thailand 4.0
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
11-14 ม.ค. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับ
61
นานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการ
ดาเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์
สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”

สถานที่จัดงาน
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ช่วงเวลา
ลงทะเบียน
วันนี้ –
19 ม.ค. 61

มรภ.พิบูลสงคราม
(ส่วนวังจันทร์)

วันนี้ –
31 ธ.ค.60

โรงแรมรอยัลซิตี้
และ
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่วังไกลกังวล

วันนี้ –
15 ธ.ค. 60

การติดต่อ
http://www.dpu.ac.th/conference

www.pibulresearch.psru.ac.th/2018
E-mail : Pibulresearch@gmail.com
โทร 0-5526-7000 ต่อ 7230
โทรสาร 0-5526-7038
โทร 0-2441-6000 ต่อ 2890
E-mial : foreign@rmutr.ac.th
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1 มี.ค. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
“การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”
6 26-27 มี.ค. 61 ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Active
Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0
อย่างไร”
7 29-30 มี.ค. 61 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

วันนี้ –
5 ม.ค. 2561

ม.วลัยลักษณ์

วันนี้ –
15 ม.ค. 2561

http://irdmcru.mcru.ac.th
โทร 0-3226-1790 ต่อ 1200-2
มือถือ 098-4974628
http://alcwu.com
โทร 0-7567-3770-1
โทรสาร 0-7567-3756

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วันนี้ –
http://research.swu.ac.th/swucon/11th
ประสานมิตร
15 ธ.ค. 2561 E-mail : swuresearch2018@gmail.com
โทร 02-649-5000
ต่อ 11018-11019
8 23-24 พ.ค. 61 การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โรงแรมเซ็นทรา
วันนี้ –
www.arda.or.th/registeronline
ศูนย์ราชการ
31 ธ.ค. 2561
โทร 02-579-7435
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
9 3-4 เม.ย. 61 การประชุมวิชาการและนาเสนอ
มรภ.ราชภัฎราช
วันนี้ –
E-mail : rdirru@hotmail.com
ผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย
นครินทร์
31 ม.ค. 2561
โทรศัพท์ 0-3851-7007
และวิชาการครั้งที่ 9
โทรสาร 0-3851-3090

10

11

23 ก.พ. 61 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ม.มหาสารคาม
วันนี้ –
E-mail : rlcs@msu.ac.th
เรื่อง Researching Laguage, Culture,
31 ม.ค. 2561
and Society (RLCS 2018)
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง
5-7 ก.ค. 61 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5
ม.สงขลานครินทร์
ระดับชาติ
นางสาวเปรมวดี โกมลศรี
และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 National
วันนี้ –
E-mail : Grad.deupsu@gmail.com
and International Conference on
30 เม.ย. 61
โทรศัพท์ 073-337386 โทรสาร. 073-348322
Education 2018 (NICE) “Education,
ผศ.อาไพพรรณ สุภาพวานิช
ระดับนานาชาติ
Leadership, and Innovation in
นางสาวนภาพรรณ รักษ์แก้ว
มกราคม
learning society”
E-mail : educonference@psu.ac.th
เป็นต้นไป

12 21-22 เม.ย. 61 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ธรรมาภิบาลกับ
การศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0”

มรภ.สุรินทร์
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มรภ.ชัยภูมิ

12 ก.ค. 61 การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “บูรณา
การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ส่งบทความ
1 ก.พ.-10 มี.ค. 61
เข้าร่วมงาน
1 ก.พ.-10 เม.ย. 61

โทรศัพท์ 073-350346 โทรสาร.073-337385
http://ict.srru.ac.th/grc2018
โทรศัพท์ 044-710054

http://research.cpru.ac.th/conference2018
E-mail : research@cpru.ac.th
โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 212

5-8 ธ.ค. 61 การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th
Asia Color Association Conference
2018”

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

15 17-19 พ.ค. 61 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สกลนคร ครั้งที่ 1

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
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วันนี้–31 มี.ค. 61

www.aca2018.rmutt.ac.th
E-mail : aca2018secretary@rmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0-2549-4538
โทรสาร 0-2549-4500
http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018
E-mail : rskc.2018con@gmail.com

