
  ฉบับท่ี 13/2564  วันที่  1 – 15  เมษายน  2564 

    แวดวงนักวิจัย 

          ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค (ราชบัณฑิต) กรรมการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์ 

ประจ าปี 2563  และรองศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  



     เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการน าข้อค้นพบ
จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไทยของประชาชนในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ของ   รองศาสตราจารย ์ดร.
สังวรณ์  งดักระโทกและคณะ ณ โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทรน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายและก่อให้เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 



         มหาวิทยาลัยปทุมธานี   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economics 

and  Social Survival in New Normal ERA)” ในวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยการจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ และมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารและผลงานทาง

วิชาการ อันจะน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการรับมือกับความผลิกผันของยุคชีวิตวิถีใหม่ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุกัญญา  หมู่เย็น  โทร. 08 6519 0805     

  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

นานาชาติและระดับชาติ ประจ าปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Innovation, 

Quality for Sustainable and Inclusive Development” “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิง

ดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564  รูปแบบการจัดประชุมแบบ Virtual Online Conference    

เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์การประชุม  http://conference.edu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การท างานวิจัย และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย และ

เข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิจัย ภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และการศึกษากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการน าเสนอผลงานวิจัย โดยนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน  ภารธูป โทร. 09 4545 3863 และ ดร.เยาวภา  

ปฐมศิริกุล โทร. 09 1010 7515,  

          ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสาย

อุดมศึกษา ประจ าปี 2564  ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ กรุงเทพฯ โดยส านักการวิจัยแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์

ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอด

องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา 

อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของ

ประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ นางสาวไอยลดา  ชนะชัย และนางสาวอรอนงค์  สิงห์บุบผา อีเมล์ : 

rinudom@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 516  530 



  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ก ากับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ครั้งที่ 7 (Scholarship of Teaching and Learning : AoTL7)” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ Innovative 

Teaching and Learning in Digital Age (นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล) ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 

2564 ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด 

การเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต่างๆ รวมทั้งการจัดบรรยายพิเศษ เสวนากลุ่ม และ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย โดยผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ นางจุฬาภรณ์ สมตน อีเมล์ : chulaporn@g.swu.ac.th 

หรือ โทร. 0 2204 2709 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีว ัตถุประสงค์

เพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ปัจจุบันวารสารอยู่ในระบบ ThaiJO โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์โหลด

วารสารได้ท่ี http://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวารสารมหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล โทร. 0 4400 9711 ต่อ 233 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏธนบุรี รบัใช้สังคม โดยมีขอบเขตการรับ

บทความคลอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบ

ทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสาร  และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ อีกท้ังวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2  โดย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2890 0001, 0 2890 1801 ต่อ 2082 

     มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดท าวารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้

บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2  โดยมีก าหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม - มิถุนายน  และ กรกฎาคม - ธันวาคม ) โดยผู้สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index   


