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งานประชุม Multi Mentoring System กลุ่ม 7 ภาคใต้ : MMS 7
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น ทร์ จั ด งานประชุ ม
Multi Mentoring System กลุ่ม 7 (MMS 7) - กลุ่มภาคใต้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการทาวิจัย
ให้ประสบความสาเร็จ ภายใต้นโยบายกากั บ โดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม โดย ศ.ดร.สุทธิชยั อัส สะบ ารุงรัตน์ นักวิจ ัยแกนน า ประจ าปี 2560 ได้ร ับ เกียรติเ ป็น
Invited speaker ในการบรรยายหั ว ข้ อ “How to be a successful young researcher?”
เป็นการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ในการทาวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทางานวิจัย
ได้อย่างประสบความสาเร็จ

นักวิจ ัยแกนนา ได้ร บั เกียรติเป็น Invited Speaker
ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2020
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิช าเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์
ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ จั ด งานประชุ ม วิ ช าการ Pure and Applied
Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ใ นธี ม “Chemistry for
Catalyzing Sustainability and Prosperity”วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยใน
สาขาเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้องจากทวีปเอเชี ยและทั่ ว โลก ภายในงาน ศ.ดร.สุ ท ธิ ช ั ย อั ส สะบ ารุ งรั ตน์
นักวิจ ยั แกนนา ประจาปี 2560 ได้รบั เกียรติเป็น Invitedspeaker ในการบรรยายหัวข้อ “Process
Systems Engineering – A Key Enabler for Thailand’s Bio – Circular – Green (BCG)
Economy Transformation”เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของวิศ วกรรมระบบกระบวนการ
ต่อ การปรับ เปลี่ยนสู่เ ศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุน เวียน และเศรษฐกิจ สีเ ขียว
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เยี่ยมชมโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีและ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านก่อสร้างอย่างยั่งยืน ”
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเลขานุการโครงการนักวิจัยแกนนา นาโดย ศ.นพ.ประสิ ท ธิ์
ผลิตผลการพิมพ์ เข้ าเยี่ ยมชมห้ อ งปฏิ บ ั ติ การ ของ ศ .ดร.สมนึ ก ตั้ ง เติ มสิ ร ิ กุ ล นั กวิ จ ั ยแกนน า
ประจ าปี 2562 จากโครงการวิจ ัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบ ัติงานก่อสร้ าง
อย่างยั่งยืน”ช่วงแรก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ได้กล่าวที่มาและแจ้งวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมโครงการ รวมทั้ง
แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัย ศ.ดร.สมนึ ก ได้ น าเสนอภาพรวมของโครงการ และผลงานที่ ผ่ านมา
ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบารุงรักษา (CONTEC) จากนั้นจึงได้เข้ าเยี่ ยมชมความพร้ อมของ
ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบตั กิ ารมุง่ เน้น การพัฒ นามาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
โดยค านึง ถึง ความคงทนและอายุการใช้ง าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมและเยี่ยมชมโครงการ

โครงการนักวิจัยแกนนา มีกาหนดจัดการประชุมและเยี่ยมชมโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การรักษามะเร็งด้วยวิ ธ ี การเพิ่ มภู มิ ค ุ้ มกั น ” ซึ่ ง มี ศ.นพ.สุ ร เดช หงส์ อ ิ ง เป็ น หั วหน้ าโครงการ
ในวันศุกร์ท ี่ 20 มีน าคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สานักงานวิจัย วิช าการและ
นวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งเลื่อน การประชุมวิชาการประจาปี สวทช. ครัง้ ที่ 16 (NAC2020)
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวั งการระบาดของโรคไวรั สโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สานัก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งเลื่อนกาหนดการจั ด งาน
ประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 16 (The 16th NSTDA Annual Conference: NAC 2020) ออกไปก่อน

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกัญ จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐ ณิชา ศิริรัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์

