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ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic
Journal of Open and Distance Innovative Learning) ได้รบั การ
ประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 (ระหว่างปี 2563-2567) และได้รบั การจัด
ให้เป็นวารสารกลุม่ ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจส่ง
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งบทความได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/e-jodil/

ภาพกิจกรรม
โครงการการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
สถาบัน วิจั ยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิ ร าช จัดฝึกอบรมโครงการการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ เรื่อง ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการสาหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเบาหวาน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาอาง สืบสมาน อาจารย์
ประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนางสาวทิพย์สุวรรณ เขียวพุ่มพวง พท.ป. ประจา Health Land ศูนย์พัทยา จ.
ชลบุรี เป็นวิทยากร มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 40 คน

ภาพกิจกรรม

ข่าววิจัยนอกรั้ว
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research
Foundation of Korea, NRF) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT - NRF) ประจาปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการทา
วิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนาไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ โดยประสงค์ขอรับ
ทุนในสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28
กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์
ของ วช. http://www.nrct.go.th “ข่าวทุนวิจัย”, E-mail : asivimol.t@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2561 2445
ต่อ 203

ข่าววิจัยนอกรั้ว
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนทางเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ขอเชิญ เข้าร่ว มงานครบรอบ 10 ปี (adiCET) กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
- เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาด
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ครัง้ ที่ 1 (www.adicet.cmru.ac.th/nSCAP2020)
- เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หวั ข้อ The 1st
International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (www.adicet.cmru.ac.th/
iSCAP2020) ประกวดนวั ต กรรมด้ า นพลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(www.adicet.cmru.ac.th/Innovation Pitch)
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ การทาถ่านชีวมวลอัดแท่งและหลักสูตรการสร้างความรูค้ วามเข้าใจระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น (www.adicet.cmru.ac.th/10yrshortcourse)
- จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรูด้ า้ นพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชนสีเขียว นิทรรศการผลงาน
10 ปี ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนทางเอเชีย และนิทรรศการของเครือช่ายความร่วมมือทางวิชาการ
(www.adicet.cmru.ac.th/10yrexhibition)
- จัดกิจกรรม 10 ปี adiCET ศิษย์สมั พันธ์ (www.adicet.cmru.ac.th/alumin)
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/adiCET10yr หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 09 1069 1889

สานักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญ เข้าร่ว มโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา :
บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในระหว่างงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียน
ข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ E-mail : rinudom@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 530

ข่าววิจัยนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และ 5 เครือข่าย มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญีป่ นุ่ ไต้หวัน และ
มาเลเซีย) ขอเชิญ เข้าร่ว มงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หวั ข้อ Technology
and Innovation for Heath ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่
เป็นการรวบรวมองค์ความรูจ้ ากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขทีม่ ีความเชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา ได้นาเสนองานวิจยั นวัตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนการพัฒนางานวิจยั ไปสูส่ าธารณสุข ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษโดยผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญ เข้าร่ว มการประชุมวิช าการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24
เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อาเภอมือง
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://www.ruscon.mrutsb.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3570 9097,

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 5th National Conference
and The1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration,
Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2020) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์
เพลสซ่า อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ
วิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการที่
เข้มแข็งในระดับชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร 090789 3114 หรือ 08 3066 5373

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

