
ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 1)”

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 1”

ณ อาคาร 32 ห้อง 505 ดร.สุชาดา /

นางสาวสายใจ

5745 และ 

5700

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 2)”

ณ ห้องกาหลา ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 3)”

ณ ห้องกาหลา ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

 ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 4)”

ณ ห้องกาหลา ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 4)”

ณ ห้องกาหลา ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802

1-15 มิย 61 08.30-16.00 น.

1

ตารางกิจกรรมประจําเดือน มิถุนายน  2561  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

2 9 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 3”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาจารย์อานง /

 นางวาสนา

6504  และ

086-910-

6681

3 3 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มอาหาร)

กรุงเทพฯ และจ.นนทบุรี คุณอกนิษฐ์ 5287

4 4 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มอาหาร)

กรุงเทพฯ และจ.นครปฐม คุณอกนิษฐ์ 5287

5 5 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มอาหาร)

จ.ชัยนาท และจ.สุพรรณบุรี คุณอกนิษฐ์ 5287

6 6 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มอาหาร)

จ.นนทบุรี คุณอกนิษฐ์ 5287



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

7 6 มิ.ย. 61 09.00-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ โรงเรียนการเรือน จัด

กิจกรรมที่ 1 : เสวนาหาหัวข้อทําแผนวิจัยอาหารแบบ

บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล 086 388 

2960

8 8-10 มิ.ย. 61 09.00-17.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ทักษะการประกอบ

อาชีพ) ประจําปี 2561 หลักสูตร “การทําธุรกิจน้ําเต้าหู้ 

9 สี”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณอกนิษฐ์ 5287

9 9 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 3”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาจารย์อานง /

 นางวาสนา

6504  และ

086-910-

6681

10 11 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการกิจกรรมการถอด

บทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการ

จัดการ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการผลิตข้าว

อินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

โรงแรมศรีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี คุณธารทิพย์ 5280-2

11  11 มิย 61 09.00-16.00 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการคลินิกวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้

ณ ห้องประชุมลําพอง คุณเพ็ญภาพร 5823-4



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

12 11 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกําหนดจัด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ คลินิก

วิจัย ครั้งที่ 2 การพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจด

สิทธิบัตร” (กลุ่มที่ 1)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปฏิญญา 9430

13 12 มิย 61 13.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ห้องลิขิต 2 คุณธารทิพย์ 5280-2

14 12 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มสมุนไพรและเครื่องสําอาง)

กรุงเทพฯ คุณอกนิษฐ์ 5287

15 12 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกําหนดจัด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ คลินิก

วิจัย ครั้งที่ 2 การพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจด

สิทธิบัตร” (กลุ่มที่ 2)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปฏิญญา 9431

16 13 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มสมุนไพรและเครื่องสําอาง)

จ.นนทบุรี คุณอกนิษฐ์ 5287



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

17 13 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กําหนดจัด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ คลินิก

วิจัย ครั้งที่ 2 การพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจด

สิทธิบัตร” (กลุ่มที่ 3)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปฏิญญา 9432

18 14 มิ.ย. 61 09.00-18.00 น. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ภายใต้การดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี 

2561 (กลุ่มสมุนไพรและเครื่องสําอาง)

จ.ลพบุรี และจ.ปทุมธานี คุณอกนิษฐ์ 5287

19 14 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกําหนดจัด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ คลินิก

วิจัย ครั้งที่ 2 การพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจด

สิทธิบัตร” (กลุ่มที่ 4)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ปฏิญญา 9433

20 15 มิย 61 08.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 6(27)/2561

ห้องประชุม 1208/1 อาคาร1 ชั้น2 คุณกริชาพัสน์ 5283-4

21 15 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2 (กลุ่ม 1)”

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.นันทวัน /

นางสาวปาหนัน

5802



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

22 18 มิย 61 08.30-12.00 น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

ห้องประชุม 1208/1 อาคาร1 ชั้น2 เบญจวรรณ 5283-4

23 18 มิย 61 08.30-16.30 น. หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  ภายใต้การดําเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนิน

โครงการ Talent Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ณ ห้องประชุมกาหลา คุณพรทิพย์      

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

24 19 มิย  61 08.30-16.30 น. หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย  ภายใต้การดําเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนิน

โครงการ Talent Mobility: อุตสาหกรรมอาหาร” 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ ห้องประชุมกุมาริกา คุณพรทิพย์      

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

25 19 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง) กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 1”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดร.หยาดพิรุณ /

นางสาวภาวินี

6820  และ 

6805

26 20 มิย  61 08.30-16.30 น. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการดําเนินโครงการ Talent Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ ห้องประชุมกาหลา คุณพรทิพย์       

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

27 21 มิย  61 08.30-16.30 น. หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดําเนินงาน

ของสถาบันวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การ

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินโครงการ Talent 

Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ณ ห้องประชุมกุมาริกา คุณพรทิพย์     

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

28 21 มิย  61 08.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมที่ 4 : คลินิกบทความวิจัย

ณ ห้องประชุมกาหลา ผศ.ดร.พิมพ์มาดา 083 8641920

29 21 มิย 61

13.30 – 16.30 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

การวิจัย ครั้งที่ 5/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา คุณเบญจวรรณ 5283-4

30 22 มิย  61 08.30-16.30 น. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการดําเนินโครงการ Talent Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ ห้องประชุมกาหลา คุณพรทิพย์     

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

31 22 มิย  61 09.00-12.00 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การ

กําหนดแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 ๒๕๖๓ เพื่อความเชื่อมโยงจากเครือข่ายวิจัยสู่เป้าหมาย

ระดับชาติ"

ณ ห้องประชุมลําพอง 2 คุณอรทัย 5280-2

32 23 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ลําปาง)“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้ง

ที่ 4”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาจารย์อานง / 

นางวาสนา

6504  และ

086-910-6681



ลําดับ วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ

33 25 มิย  61 08.30-16.30 น. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการดําเนินโครงการ Talent Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ ห้องประชุมกาหลา คุณพรทิพย์     

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

34 26-27 มิย 61 07.00-17.00 น. หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้การดําเนินงาน

ของสถาบันวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การ

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินโครงการ Talent 

Mobility

 : อุตสาหกรรมอาหาร” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โรงแรมศรีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี คุณพรทิพย์     

คุณเสาวลักษณ์

   5283-4     

5285

35 26 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ตรัง) กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 2”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดร.หยาดพิรุณ /

นางสาวภาวินี

6820  และ 

6805

36 27 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ โรงเรียนการเรือน จัด

กิจกรรมที่ 2 : เสวนาการพัฒนาโครงร่างแผนวิจัยอาหาร

แบบบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้าน

สังคม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล 086 388 2960

37 28 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับพยาบาลศาสตร์ จัด

กิจกรรมที่ 3 : จัดคลินิกวิจัย การพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ดร.ดวงเนตร 089 131 0107

38 29 มิย 61 08.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

ลําปาง) กําหนดจัด“คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย ครั้งที่ 5”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง อาจารย์อานง / 

นางวาสนา

6504  และ

086-910-6681


