
  ฉบับท่ี 6/2564  วันที่  16 – 31 ธันวาคม  2563 

              ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์ ดร.อดิ เรก วัชรพัฒนกุล อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัย 
“ประชาชื่น” “ระดับดี”  สาขาสั งคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2563 จากเครือข่ายวิจัย  “ประชา
ชื่น” เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” 

                     ขอแสดงความยินดีกับ 

 อาจารย์  ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์  อาจารย์ประจ าส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี” 
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจ าปี  2563 จาก
เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” เมื่อวันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 
ณ  อ า ค า ร ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เวสเทิร์น จังหวัดปทุมธาน ี

รางวัลการวิจัยแห่งชาต ิ

       ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์ ดร. พอพันธ์  อุยยานนท์  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย 

เร่ือง “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย” (The Economic History 

of Thailand) “ระดับดีมาก” จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ 2564  



รางวัลผลงานวิจัย ในงาน Sun Thailand 

          เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2563  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ส่งผลงานวิจยัเข้าร่วมประกวดประเภทโปสเตอร์ในงาน

การประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 5 (The 5th Annual Conference of Sustainable 

University Network of Thailand) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จ านวน 2 เรื่อง โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

ทั้ง 2 เรื่อง ดังนี้  

 1) ผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อความย่ังยืน ของ รองศาสตราจารย์ 

ดร. เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ และคณะ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์   

        2) ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฎฐ์  ม่ิงศิริธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์  อาจารย์ประจ า

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา  



 

 

 

     ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตาม
พฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริหารที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร. 0 2199 5411 
 

 

 

  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอ จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

  1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสังคม ประจ าปี 2564  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

                  โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 409, 410 

         2. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 สอบถามข้อมูล     

        เพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 519, 523 

         3. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1370–9           

        ต่อ 404, 405 

         4. ทุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 

             0 2579 1370 – 9 ต่อ 404, 405 

         5. การวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทาย    

       ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 309, 310 

          6. ทนุวจิยัและนวตักรรม ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพ่ือสงัคม ประจ าปี 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 

             0 2579 1370 – 9 ต่อ 409, 410 

         7. การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.        

             0 2579 1370 – 9 ต่อ 409, 410 

         8. การวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และ      

       แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจ าปีงบประมาณ 2564 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ โทร.0 2579 1370–9      

       ต่อ 20 และ 406 – 408  

       ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th 

โดยเลอืกหวัขอ้การวจิยัทีต่อ้งการขอรบัทนุ  ทั้งนี้ โครงการที่ 1-6 ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และโครงการที่    

7-8 ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 

 

 

ข่าววิจัยนอกรั้ว 



 

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ 

วิทยาการทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย 

และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน มกราคม และ กรกฎาคม วารสาร

ดังกล่าวได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI 

(จนถึง 31 ธันวาคม 2567) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ http ://mct.rmutp.ac.th หรือ       

E-mail : jmct@rmutp.ac.th  และ โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6831 - 6834  

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

     ส านักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ

โทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ผู้สนใจสามารถดู

รายละเอียดได้ที่ E-mail : nbtcjournal@nbtc.go.th หรือ โทร. 0 2271 0151 ต่อ 3751   

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

สื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมท้ังวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่    

E-mail : journal.sct@gmail.com หรือ โทร. 0 7577 0136 - 7 ต่อ 141   

     มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม - ธันวาคม  ผู้สนใจสามารถส่งบทความไปยัง E-mail:jhs.sru@gmail.com และประสานงานนางสาวซาบีร่า ละเหร่า 

โทร. 09 7715 8081 หรือ  โทร. 0 7791 3363 ต่อ 3751   


