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โครงการลงนามเพื่อความร่ วมมือในการจัดประชุมวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558
โดยสมาคมนักวิจยั
หลักการและเหตุผล
การเพิ่มระดับความร่ วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 จะส่ งผลให้มีค วามเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้
กลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆ ของอาเซียนได้รับประโยชน์ท้งั ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ตอลดจนการศึกษาที่จะมีก ารเชื่อมโยงเครื อข่ายการวิจยั ร่ วมกัน ในการนี้ สมาคมนักวิจยั ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ของงานวิ จ ัย และงานสร้ างสรรค์ โดยมีน โยบายส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงการสนับสนุ นงานวิจยั ต่อยอดร่ วมกัน
เพื่อให้มีงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ ให้งานวิจยั อันมีคุณค่าเหล่านี้ ได้ไปใช้ประโยชน์ และ
เผยแพร่ ในวงวิชาการอย่างกว้างขวางในระดับนานาชิต สมาคมนักวิจยั จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเครื อข่ายในประเทศเวียดนาม เพื่อนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติข้ ึน เพื่อเป็ นเวที
สาธารณะด้านการวิจยั และวิชาการให้กบั คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู ้ อัน
จะนาไปสู่การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจยั ตลอดจน พัฒนางานวิจยั
ไปสู่ ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนางานวิจยั ที่เข้มแข็ง ยัง่ ยืน และตอบสนองความต้องการ
ของสังคมอย่างแท้จริ ง
สมาคมนั ก วิ จ ัย จึ ง ได้ก าหนดให้ มี ก ารจัด การลงนามบั น ทึ ก ความเข้า ใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเครื อข่ายในประเทศประเทศสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามขึ้น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัด ให้มีก ารลงนามในบัน ทึก ความเข้าใจเพื่อเตรี ย มการและจัดตั้งคณะทางานร่ วมกัน เพื่อ
เตรี ยมการสาหรับการจัดประชุมวิชาการเพื่อการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
2) เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายระหว่างสถาบัน การศึก ษาและวิจ ัยในประชาคมอาเซี ยน อัน จะทาให้เกิ ด
งานวิจ ัยที่ มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น และสร้างเครื อข่ ายในการพัฒ นางานวิจยั ให้เกิ ด ขึ้น ระหว่างนัก วิจ ัย
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
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หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมนักวิจยั อาคาร วช.8 (ชั้น 2) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจกั รกรุ งเทพฯ
10900 โ ท ร ศั พ ท์ 0-2579-0787, 0-2942-7522 โ ท ร ส า ร 0-2579-0801 อี เม ล์ ar@ar.or.th เว็ บ ไ ซ ต์
http://ar.or.th
สถานที่วนั และเวลา
ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 วันตั้งแต่วนั ที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมนักวิจยั 19,000 บาท/ บุคคลทัว่ ไป 20,000 บาท
การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
1) ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรื ออีเมล์ ar@ar.or.th (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.ar.or.th)
2) ชาระเงินมัดจา 5,000 บาท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
3) ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 25 มกราคม 2558 พร้อมส่งพาสปอร์ต (ตัวจริ ง)
วิธีการชาระเงิน
1) ชาระเป็ นเงินสดได้ที่สมาคมนักวิจยั
2) โอนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบางบัว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053-411343-0 ชื่ อ
บัญชี โครงการฝึ กอบรมของสมาคมนักวิจยั เมื่อท่านชาระแล้วกรุ ณาส่งสาเนาโดยระบุหลักสู ตรและชื่อผู ้
อบรม ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรื ออีเมล์ ar@ar.or.th ส่ วนต้นฉบับให้นาไปแสดงเพื่อรับใบเสร็ จในวัน
ฝึ กอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภทั รโสภณ
2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
3) ดร.กิตติพงษ์ ศิริโชติ
4) นางสาวปริ ศนา แจ้งฉาย
5) นางสาวกฤษฏ์ญาณี ทีปกรบุญทรัพย์
6) นางสาวบุปผา ศรี สมพันธุ์

นายกสมาคมนักวิจยั หัวหน้าโครงการ
อุปนายก คนที่ 1สมาคมนักวิจยั
อุปนายก คนที่ 2 สมาคมนักวิจยั
อนุกรรมการฝ่ ายสมาชิกสัมพันธ์
คณะทางานและผูป้ ระสานงาน
คณะทางานและผูป้ ระสานงาน
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กาหนดการเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 : กรุงเทพฯ – โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ เวียดนาม
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุ งเทพ
ช่ วงบ่ าย
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ – ดาลัด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น.
พิธี ลงนามในบัน ทึ ก ความเข้าใจ (MOU) กับ มหาวิท ยาลัยเครื อข่ ายในประเทศ
เวียดนาม
กลางวัน
รับประทานอาหารร่ วมกัน ณ ภัตตาคาร
15.00น.
เดินทางไปสนามบิน เพื่อต่อเครื่ องไปยังเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยสายการ
บินเวียดนามแอร์ไลน์
ค่า
รับประทานอาหารค่า
เข้าสู่ที่พกั
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 : ดาลัด – โฮจิมนิ ห์ ซิตี้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศึกษาดูงาน เยีย่ มชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และการศึกษาของเมือง
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.00น.
เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการ
บินเวียดนามแอร์ไลน์
ค่า
สรุ ปบทเรี ยนจากการศึกษาดูงาน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร และเข้าสู่ที่พกั
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : โฮจิมนิ ห์ ซิตี้ – กรุงเทพมหานคร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน
บ่าย
ค่า

ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม (ต่อ)
ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งเทพฯ
*** รายละเอียดและกาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ***

