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ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งานประชมุ Multi Mentoring System กลุ่ม 7 ภาคใต ้: MMS 7 

เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุม 
Multi Mentoring System กลุ่ม 7 (MMS 7) - กลุ่มภาคใต้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการท าวิจัย
ให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้นโยบายก ากับโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม โดย ศ.ดร.สทุธชิยั อัสสะบ าร ุงร ัตน์ นักวิจ ัยแกนน า ประจ  าปี 2560 ได้ร ับเกียรติเป็น 
Invited speaker ในการบรรยายหัวข้อ  “How to be a successful young researcher?”
เป็นการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ในการท าวิจัย และข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ท างานวิจัย
ได้อย่างประสบความส าเร็จ

นักวิจ ัยแกนน า ไดร้บัเกียรตเิปน็ Invited Speaker
ในงานประชมุวชิาการ PACCON 2020

เม่ือวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ จัดงานประชุมวิช าการ  Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ใ นธ ีม “Chemistry for 
Catalyzing Sustainability and Prosperity”วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยใน
สาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องจากทวีปเอเช ียและทั่วโลก ภายในงาน ศ.ดร.สุทธ ิช ัย อัสสะบ าร ุงร ัตน์ 
นักวิจยัแกนน า ประจ  าป ี2560 ไดร้บัเกียรตเิปน็ Invitedspeaker ในการบรรยายหัวข้อ “Process 
Systems Engineering – A Key Enabler for Thailand’s Bio – Circular – Green (BCG) 
Economy Transformation” เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของวศิวกรรมระบบกระบวนการ
ต่อการปร ับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจช ีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว



ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิริรัตน์ 
เอ้ือเฟ้ือข้อมูล ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์
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เยี่ยมชมโครงการ “การพฒันาเทคโนโลยแีละ
มาตรฐานการปฏบิตังิานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื”

เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเลขานุการโครงการนักวิจัยแกนน า น าโดย ศ.นพ.ประสิทธ ิ์ 
ผลิตผลการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ของ ศ .ดร.สมนึก ตั้งเติมสิร ิกุล นักวิจ ัยแกนน า 
ประจ  าปี 2562 จากโครงการวิจ ัยเร ื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร ้าง
อย่างยั่งยืน”ช่วงแรก ศ.นพ.ประสทิธิ์ ได้กลา่วที่มาและแจ้งวัตถุประสงค์ของการเย่ียมชมโครงการ รวมทั้ง
แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัย ศ.ดร.สมนึก ได้น าเสนอภาพรวมของโครงการ และผลงานที่ผ่านมา
ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบ ารุงรักษา (CONTEC) จากนั้นจึงได้เข้าเย่ียมชมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏบิตักิารมุง่เน้นการพัฒนามาตรฐานการออกแบบโครงสร ้างคอนกร ีต 
โดยค  านึงถึงความคงทนและอายุการใช ้งาน 

แจ้งเลื่อน การประชุมวิชาการประจ าป ีสวทช. คร ัง้ที่ 16 (NAC2020)

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งเลื่อนก าหนดการจัดงาน
ประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 16 (The 16th NSTDA Annual Conference: NAC 2020) ออกไปก่อน 

ข่าวประชาสัมพนัธ์
การประชุมและเยี่ยมชมโครงการ

โครงการนักวิจัยแกนน า มีก าหนดจดัการประชมุและเยี่ยมชมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การร ักษามะเร ็งด้วยวิธ ีการเพิ่มภูมิค ุ้มกัน” ซึ่งมี ศ .นพ.สุรเดช หงส์อิง เป็นหัวหน้าโครงการ
ในวนัศกุรท์ ี ่20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานวิจัย วิชาการและ
นวัตกรรม ช ั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


