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โครงการลงนามเพ่ือความร่วมมือในการจดัประชุมวชิาการ การน าเสนอผลงานวจิยัระดับนานาชาต ิ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ระหว่างวนัที่ 1-4 กุมภาพนัธ์ 2558 
โดยสมาคมนักวจิยั 

 
หลกัการและเหตุผล 
 การเพ่ิมระดบัความร่วมมือกนัของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีจะพฒันาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้มีความเช่ือมโยงระหว่างกนัในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือให้
กลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆ ของอาเซียนไดรั้บประโยชน์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม 
ตอลดจนการศึกษาท่ีจะมีการเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจยัร่วมกนั ในการน้ี สมาคมนักวิจยั ไดต้ระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจยัต่อยอดร่วมกัน 
เพื่อใหม้ีงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชนในระดบันานาชาติ  
 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ใหง้านวิจยัอนัมีคุณค่าเหล่าน้ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ และ 
เผยแพร่ในวงวิชาการอยา่งกวา้งขวางในระดบันานาชิต สมาคมนกัวิจยั จึงเห็นสมควรจดัการประชุมวิชาการ
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเครือข่ายในประเทศเวียดนาม เพื่อน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติข้ึน เพื่อเป็นเวที
สาธารณะดา้นการวิจยัและวิชาการใหก้บัคณาจารย ์นกัวิชาการ และนิสิต นกัศึกษา ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ อนั
จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพฒันาต่อยอดงานวิจยั ตลอดจน พฒันางานวิจยั
ไปสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางานวิจยัท่ีเขม้แข็ง ย ัง่ยนื และตอบสนองความตอ้งการ
ของสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
 สมาคมนักวิจัยจึงได้ก  าหนดให้มีการจัดการลงนามบัน ทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MOU) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเครือข่ายในประเทศประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามข้ึน 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อจดัให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือเตรียมการและจัดตั้งคณะท างานร่วมกนัเพ่ือ
เตรียมการส าหรับการจดัประชุมวิชาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจยัระดบันานาชาติในประเทศสาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนาม 

2) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัยในประชาคมอาเซียน อนัจะท าให้เกิด
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร้างเครือข่ายในการพฒันางานวิจยัให้เกิดข้ึนระหว่างนักวิจัย 
สถาบนัการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
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หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
สมาคมนักวิจยัอาคาร วช.8 (ชั้น 2) เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจกัรกรุงเทพฯ 

10900 โ ท ร ศั พ ท์  0-2579-0787, 0-2942-7522 โ ท ร ส าร  0-2579-0801 อี เม ล์  ar@ar.or.th เว็ บ ไ ซ ต ์
http://ar.or.th 
 
สถานที่วนัและเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งส้ิน 4 วนัตั้งแต่วนัท่ี 1-4  กุมภาพนัธ ์2558  
ค่าลงทะเบียน 

สมาชิกสมาคมนกัวิจยั 19,000 บาท/ บุคคลทัว่ไป 20,000 บาท  
 
การสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

1) ส่งใบสมคัรไดท้างโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล ์ar@ar.or.th (ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ 
www.ar.or.th) 

2) ช าระเงินมดัจ า 5,000 บาท ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2558 
3) ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2558 พร้อมส่งพาสปอร์ต (ตวัจริง) 

 
วธิีการช าระเงิน 

1) ช าระเป็นเงินสดไดท่ี้สมาคมนกัวิจยั  
2) โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาบางบวั ประเภทออมทรัพย ์เลขท่ี 053-411343-0 ช่ือ

บญัชี โครงการฝึกอบรมของสมาคมนักวิจยั  เมื่อท่านช าระแลว้กรุณาส่งส าเนาโดยระบุหลกัสูตรและช่ือผู ้
อบรม ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล ์ar@ar.or.th ส่วนตน้ฉบบัให้น าไปแสดงเพื่อรับใบเสร็จในวนั
ฝึกอบรม 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ   นายกสมาคมนกัวิจยั หวัหนา้โครงการ 
2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มนตรี วิบูลยรั์ตน์   อุปนายก คนท่ี 1สมาคมนกัวิจยั 
3) ดร.กิตติพงษ ์ ศิริโชติ      อุปนายก คนท่ี 2 สมาคมนกัวิจยั 
4) นางสาวปริศนา แจง้ฉาย     อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ ์
5) นางสาวกฤษฏญ์าณี ทีปกรบุญทรัพย ์   คณะท างานและผูป้ระสานงาน 
6) นางสาวบุปผา ศรีสมพนัธุ ์    คณะท างานและผูป้ระสานงาน 

 

http://www.ar.or.th/
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ก าหนดการเดินทาง 
วนัอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 : กรุงเทพฯ – โฮจมินิห์ ซิตี ้เวยีดนาม  

ช่วงบ่าย คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ  
 ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
วนัจนัทร์ที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2558 :  โฮจมินิห์ ซิตี ้– ดาลดั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลยัเครือข่ายในประเทศ

เวียดนาม   
กลางวนั รับประทานอาหารร่วมกนั ณ ภตัตาคาร  
15.00น. เดินทางไปสนามบิน เพื่อต่อเคร่ืองไปยงัเมืองดาลดั ประเทศเวียดนาม โดยสายการ

บินเวียดนามแอร์ไลน์  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

เขา้สู่ท่ีพกั  
วนัองัคารที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2558 : ดาลดั – โฮจมินิห์ ซิตี ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ศึกษาดูงาน เยีย่มชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และการศึกษาของเมือง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
17.00น. เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลบันครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการ

บินเวียดนามแอร์ไลน์  
ค ่า สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร และเขา้สู่ท่ีพกั 
วนัพุธที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2558 : โฮจมินิห์ ซิตี ้– กรุงเทพมหานคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ และการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั   

บ่าย ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ และการศึกษาของประเทศ
เวียดนาม (ต่อ) 

ค ่า ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเทพฯ  
 

*** รายละเอยีดและก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 


