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เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

เรียน     สมาชิก สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย  

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562                     จํานวน   1    ฉบับ 
                     2. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2562              จํานวน   1    ฉบับ 
                     3. แบบตอบรับเขารวมประชุม         จาํนวน   1    ฉบับ 
        

ดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย ไดกําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 

2562 ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562  เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น - 13.30 น. เปดประชุมเวลา 13.30 น. – 

15.00 น. ณ หองประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อาคาร วช.1 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เขต

จตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดการและระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดในเอกสาร สิ่งท่ีสงมา

ดวยนี้ 
 

      ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลาและ

สถานท่ีดังกลาว ท้ังนี้ขอไดโปรดแจงความจํานงเขารวมประชุมใหฝายเลขาธิการทราบตามแบบตอบรับ (สิ่งท่ีสงมา

ดวย 3) ภายในวันท่ี 24 เมษายน 2562  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย ในการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการประชุม และใหการตอนรับตามความเหมาะสมตอไป  
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ   
 
 

   
                                                    (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พิพัฒน นนทนาธรณ) 
                 นายกสมาคม 
                                                            สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขาธิการ  
โทร. 0-2579-0787 , 0-87-931-5303 
โทรสาร 02-579-0801 
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กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

วันศุกรท่ี  26  เมษายน  2562 

ณ  หองประชุมจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  ช้ัน 2  อาคาร วช.1 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------- 

 

เวลา  10.00 – 12.00 น.    สัมมนาวิชาการ 

 

เวลา  12.00 – 13.00 น.    พักทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา  13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม  

 

เวลา  13.30 – 13.45 น.   พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน นนทนาธรณ  นายกสมาคม 

 

เวลา  13.45 – 15.00 น.  การประชุมใหญสามัญประจําป 2562  

   

เวลา 15.00 น.   ปดประชมุ 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

วันศุกรท่ี  26  เมษายน  2562 

ณ  หองประชุมจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต  ช้ัน 2  อาคาร วช.1 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

____________________________ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชมุ 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 วันท่ี 24 เมษายน 2561 
                                    (เอกสารแนบ 1) 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพ่ือทราบ 
                               3.1 จํานวนสมาชิก 
                               3.2 รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย ในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
        3.2.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตางๆ  (เอกสารแนบ 2) 
        3.2.2 กิจกรรมสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 
        3.2.3 วารสารสมาคมนักวิจัย และ วารสาร IJSIT 

   International Journal of Science and Innovative Technology    
               3.2.4 แผนงานและงบประมาณของสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย  

        ประจําป  2562  (เอกสารแนบ 3)   
                               3.3 รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับภาษีของสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
                               4.1 รายงานสถานะการเงินของสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31  
                                     ธันวาคม 2561  (เอกสารแนบ 4)  
         4.2  การพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบสมาคม  
                                     นักวิจัยแหงประเทศไทยและกําหนดคาตอบแทนตามขอบังคับสมาคมนักวิจัย  
                                     พุทธศักราช 2526 (ฉบับแกไข พุทธศักราช 2555) ในป 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 

_______________________ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 
__________________________ 

 
            ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หองประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต    
ชั้น 2 อาคาร วช.1  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

  สมาชิกสมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย  

    สามารถเขารวมประชุมได 

    ไมสามารถเขารวมประชุมได 

 

(ยศ – ชื่อ –สกุล                                                                                                                                   

เลขท่ี_________หมู________ถนน 

ตําบล/แขวง_______________อําเภอ/เขต_____________________จังหวัด

รหัสไปรษณีย_________________โทรศัพท_________________โทรสาร 

E-mail  

เลขท่ีสมาชิก 

  

 

 

หมายเหตุ โปรดกรุณาสงแบบตอบรับ ใหฝายเลขาธิการ 

 โทรศัพท 0-2579-0787 , 0-87-931-5303  Line ID:  Ar.or.th  E-mail : ar@ar.or.th 

               ภายในวันท่ี 24 เมษายน 2562 

 เพ่ือสะดวกตอการตอนรับ การเตรียมเอกสาร และสถานท่ีประชุมดวย จักขอบคุณย่ิง 

 
 
 


