ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University International Conference 2015"
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้ theme "Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community" มาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิจัย สร้าง connection ใหม่ๆ ในบรรยากาศริมทะเลร่วมกัน

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) เปิดรับสมัครทุนโครงการ
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ และโครงการ Global Young
Scientists Summit (GYSS 2016)
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ โดยสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/lindau
หรือ www.nstda.or.th/gyss ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนรุ่นที่ 18 โดย คปก. แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น
2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ
เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 ผ่านทางระบบสมัครทุน คปก.
ออนไลน์ http://rgj.trf.or.th
2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คาปรึกษานักศึกษา คปก.
ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี หลัง
เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 ผ่านทางระบบสมัครทุน คปก.
ออนไลน์ http://rgj.trf.or.th
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
อนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดาเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดาเนินงานด้านอนุรักษ์
พลังงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด "แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน" ได้
จากเว็บไซต์http://www.eppo.go.th หรือ โทร. 0 2612 1555 ต่อ 362 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

การประกาศกรอบวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสาหรับขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 งานส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก.
จัดประชุมให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะกับที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การวิจัยของ สวก.
เพื่อเสนอแนวคิดข้อเสนอโครงการวิจัยสาหรับขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสวก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ต่อไป

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดาริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2558
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดาริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2558 ในมิติการใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดาริ
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th, www.prv.nrct.go.th และ
http://www.nrct.go.th/…/Articl…/mid/388/articleId/849/-.aspx ตั้งแต่บัดนี้จึงถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
ปีงบประมาณ 2558
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดาเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการ
ดาเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด "แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน" ได้จากเว็บไซต์http://www.eppo.go.th หรือ โทร. 0 2612 1555 ต่อ 362 ภายใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน” The 5th
National and International Graduate Study Conference 2015 “Creative Education: Intellectual
Capital toward ASEAN ” วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://conference.su.ac.th/
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2558
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทาร่างกรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2558 และนาเสนอต่อสาธารณะชนผ่าน
เว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมปรับปรุง และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป สาหรับการนามาพัฒนาเป็นกรอบ
วิจัยประจาปีงบประมาณ 2558 ท่านใดที่ต้องการเสนอนแนะในร่างกรอบฯ ดังกล่าว สามารถส่งความคิดเห็นของ
ท่าน ได้ที่ลิ้งค์ http://www.nrct.go.th/…/Pub…/framework58_state_security.aspx

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ร่วมกันนาเสนอผลงานเพื่อจัดประชุม
วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานประชุมวิชาการนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 14-20 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยส่งหัวข้อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มที่ท่านต้องการนาเสนอ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rspg.or.th และhttp://www.facebook.com/rspg58

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU Conference
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE
ในหัวข้อเรื่อง THE LABOUR MARKET,MIGRATION AND AGEING ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม 1-1 สนม สุทธิพิทักษ์ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.ac.th/anudpuconf2015

บริติช เคานซิล (britishcouncil) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ : Researcher Connect ภายใต้โครงการ Newton Fund
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นทั่วประเทศไทยครอบคลุม 5 จังหวัดเป็นระยะเวลา 3 วัน ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.britishcouncil.or.th/…/Newton…/researcher-connect
และชาระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท หมดเขตการรับสมัคร: วันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากาหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”
ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 ได้ทhี่ ttp://wms.wu.ac.th/ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2558
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อหลัก เรื่อง "พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)"
ระหว่่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : vesak2015@gmail.com โทร.035-248-000 ต่อ 2585
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU Conference
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DPU CONFERENCE
ในหัวข้อเรื่อง THE LABOUR MARKET,MIGRATION AND AGEING ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม 1-1 สนม สุทธิพิทักษ์ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.ac.th/anudpuconf2015

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กาหนดจัดงานประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันอาทิตย์ที่ 29
มีนาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ (HERP Congress III)
สานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กาหนดจัดงานประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยขอความร่วมมือ
หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยประจาปีงบประมาณ 2557 เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยพร้อมกัน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับอุตสาหกรรม
(IP For Industry) หลักสูตร “เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัติเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
วางแผนงานวิจัยด้วยการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสืบค้น
และนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจานวนมาก

ประชุมคณะกรรมดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขาคณะกรรมการ อพ.สธ. กล่าวสรุปผลการดาเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยบูรพามีผลการดาเนินงานใน
ระดับดี นอกจากนั้นยังได้เสนอแนวทางจัดทาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประจาปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก
ด้วยโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กับสถาบันการศึกษา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท และเอก
ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประจาปี 2558 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.tistr.or.th:8080/thesis/P5/application_form.pdf
และส่งใบสมัครพร้อมแบบโครงการวิจัยร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุม
วิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/congress/index.asp

ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฏีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และดุษฏีนิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้วยโครงการสร้าง
ภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กับสถาบันการศึกษา จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท และเอก มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการฯ ประจาปี 2558 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.parilament.go.th
และ http://www.tistr.or.th:8080/thesis/P5/application_form.pdf
ส่งใบสมัครพร้อมแบบโครงการวิจัยร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

สวทช. มีกาหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"
งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจาปี 2558 และงาน S&T Job Fair ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nstda.or.th/nac2015/http://www.tistr.or.th:8080/thesis/P5/application_form.pdf
และส่งใบสมัครพร้อมแบบโครงการวิจัยร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท
ประจาปีงบประมาณ 2558
ด้วยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสานักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 145 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
สาหรับงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน
ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรมกระบวนการ
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครทุนได้ที่
http://www.rrimag.org หรือ http://www.trf.or.th/index.php… โดยระบบสมัครทุนเปิดถึง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก
ด้วยโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับสถาบันการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาโท
และเอก ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ประจาปี 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.tistr.or.th:8080/thesis/P5/application_form.pdf
และส่งใบสมัครพร้อมแบบโครงการวิจัยร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

แนะนำนักวิจยั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนพัฒนา
อาจารย์สาขาขาดแคลน และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Natural Science
and Technology จาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุน Monbukagakusho
ของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัล Outstanding Ph.D student award ในปีที่สาเร็จ
การศึกษา
อาจารย์จิตติมาเริ่มต้นงานวิจัยทางด้านชีวเคมีสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เอนไซม์และจุลินทรีย์บาบัดสารพิษทางชีวภาพ โดยมุ่งความสนใจไปที่การกาจัดสารพิษกลุ่ม
ไนไตรล์และเอไมด์ โดยเฉพาะสารอะคริลาไมด์ ซึ่งรวมทั้งการวิจัยด้านอาหารปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการตรวจหาการปนเปื้อนของ
สารอะคริลาไมด์ในอาหารพื้นเมืองของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนใจงานวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน และการรีไซเคิลขยะ
เศษอาหาร หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้ก่อเกิดประโยชน์อีกครั้ง สาหรับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
อาจารย์เคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยที่ดาเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ จานวนรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทาวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี
อาจารย์มีผลงานเชิงประจักษ์ด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus
และ ISI จานวนรวม 17 ฉบับ และมีบทความวิชาการที่สังเคราะห์จากผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและใน
รูปแบบของ Book chapter จานวน 5 ฉบับ รวมทั้งมีหนังสือที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางชีวเคมีร่วมกับงานวิจัยเผยแพร่ จานวน
3 เล่ม และยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยและบทความวิจัย ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยและ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลจานวนมาก รวมทั้งได้รับรางวัลด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
จากประสบการณ์ทางานวิจัยของอาจารย์ อาจารย์เห็นว่า นักวิจัยที่ดีจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวินัยและมีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ อาจารย์มองว่านิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาคือเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่มีส่วน
สาคัญมากในความสาเร็จของโครงงานวิจัยแต่
ละโครงการ และห้องปฏิบัติการวิจัยที่มี
ความสุขและความสามัคคี คือปัจจัยเริ่มต้นที่
สาคัญในการสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็งต่อไป
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