ที่ สวก 0500/ว 1245
14 มีนาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจาปีงบประมาณ 2563

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
3. แบบฟอร์มการสารองห้องพัก
ด้วย สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กาหนดจัดการประชุม
ชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจาปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08 :30 –
15:-30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 1
สวก. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
พร้ อ มส่ ง กลั บ มายั ง สวก. ทางโทรสารหมายเลข 02 -579-7693 หรื อ ลงทะเบี ย นทางเวบไซต์ ที่
www.arda.or.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ หากท่านมีงานวิจัยที่น่าสนใจ สามารถนามาเสนอ
ในวันและเวลาดังกล่าวได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

สานักสนับสนุนงานวิจัย
โทร 0-2579-7435 ต่อ 3219 (สุภา), 1309 (กมลวรรณ)
1305 (ชิดชนก) 3204 (ศศิวมิ ล)

โทรสาร 0-2579-7693

กำหนดกำร
กำรประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจยั สวก. ประจำปีงบประมำณ 2563
ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร
***************************************************
08:30 – 09:00 น.
09:00 – 09:30 น.

09:30 – 09:45

09:45 – 10:15 น.
10:15 – 10:30 น.
10:30 – 11:00 น.

11:00 – 12:00 น.

12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 14:15 น.
14:15 – 15:30 น.
15:30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรประชุม และปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ
“กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของไทยด้วยงำนวิจัย”
โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บรรยำยพิเศษเรื่อง “สวก. สุดยอดงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์”
โดย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
พิธีลงนำมสัญญำร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่ำง สวก. กับภำคเอกชน
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์สู่ควำมสำเร็จในกำรทำวิจัย”
โดย นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์
ผู้จัดกำรสถำบันฝึกอบรมเอ็มเค MK Brain Center
กำรเสวนำ เรื่อง “สกัดควำมคิด พิชิตทุนวิจัย มุ่งสู่กำรใช้ประโยชน์จริง”
โดย  ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ศาสตราจารย์ ดร.มาลิน อังสุรังสี
กรรมกำร บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ประกำศกรอบกำรวิจัย สวก. ปีงบประมำณ 2563
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
คลินิกวิจัย 7 คลัสเตอร์ (แยกคลัสเตอร์ตำมควำมสนใจ)
ปิดกำรประชุม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

กำรประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจัย สวก. ประจำปีงบประมำณ 2563
ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร
*********************************
1. หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำร
ก ำกั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ ดยมี พั น ธกิ จ ในกำรสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ด้ ำ น
กำรเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยกำรเกษตร ซึ่งผลจำกกำรวิจัยสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพำณิช ย์ เชิงสำธำรณะ หรื อเชิงนโยบำย โดยนักวิจัยสำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุ น
สนับสนุนกำรวิจัยจำก สวก. ได้ในทุกด้ำนโดยมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ชัดเจนสำมำรถตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของประเทศได้โดยตรง
ในกำรนี้ สวก. ได้จัดทำประกำศสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) เรื่อง
กำรรั บข้อเสนอโครงกำรวิจั ยเพื่อขอรับ กำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ 2563
เพื่อให้นักวิจัย ได้ส่งข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก สวก. ทั้งนี้ สวก. จึ งเห็นสมควร
จัดกำรประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจัย สวก. ประจำปีงบประมำณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกรอบกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2563 และแนะนำเกี่ยวกับกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นกำรชี้แจงรำยละเอียด และเงื่อ นไขต่ำงๆ ในกำรรับข้อเสนอโครงกำร โดย
เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีโอกำสในกำรซักถำมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มีคุณภำพ และถูกต้องตำมเงื่อนไข โดย สวก. หวังว่ำกำรจัด
ประชุมในครั้งนี้จะเป็นกำรทำควำมเข้ำใจให้กับนักวิจัยในกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรที่มีคุณภำพและผ่ำนเกณฑ์
สวก. ทำให้ได้ผลงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชำสัมพันธ์กรอบกำรวิจัย สวก. ประจำปีงบประมำณ 2563
2. เพื่อแนะนำกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ถูกต้องและเป็นไปตำมเงื่อนไขของ สวก.
3. เพื่อเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชำกำร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช ำกำร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรวิ จั ย ได้รั บ ทรำบกรอบกำรวิ จั ย สวก.
ประจำปีงบประมำณ 2563
2. นักวิจัยสำมำรถเขียนข้อเสนอโครงกำรที่ถูกต้อง และเป็นไปตำมเงื่อนไขของ สวก.

4. รูปแบบกำรจัดประชุม
กำรบรรยำยพิเศษ กำรเสวนำ และตอบข้อซักถำม
5. ผู้เข้ำร่วมประชุม
คณะนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและผู้สนใจ จำนวน
500 คน
6. กำรลงทะเบียน (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน)
นักวิจัย นักวิชำกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย หำกท่ำนสนใจเข้ำร่วมกำรประชุมโปรด
กรอกแบบลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม พร้อมส่งกลับมำยัง สวก. ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-579-7693 หรือ
ลงทะเบียนทำงเวปไซต์ที่ www.arda.or.th ภำยในวันพุธที่ 17 เมษำยน 2562 หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3204-3219 ทั้งนี้ หำกท่ำนมีงำนวิจัยที่น่ำสนใจ สำมำรถนำมำเสนอ
ในวันและเวลำดังกล่ำวได้

แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจัย สวก. ประจำปีงบประมำณ 2563
ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร
***************************************************
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ
นำมสกุล
ตำแหน่ง
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสำร
โทรศัพท์ (มือถือ)
E-mail
2. กำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงกรอบกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ 2563
 ยินดีร่วมประชุม และมีคณะนักวิจัยเข้ำร่วม จำนวน ................. คน ดังนี้


ไม่สำมำรถร่วมประชุม โดยส่งผู้แทน ดังนี้

(1) ชื่อ
ตำแหน่ง
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (มือถือ)
(2) ชื่อ
ตำแหน่ง
สถำนที่ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรศัพท์ (มือถือ)
งำนวิจัยที่ให้ควำมสนใจ
 ข้ำว
 ปำล์มน้ำมัน
 อำหำร
 พืชสวน/พืชไร่

นำมสกุล

โทรสำร
E-mail
นำมสกุล

โทรสำร
E-mail





สมุนไพรไทย
สัตว์เศรษฐกิจ
ทรัพยำกรน้ำ
อื่นๆ

โปรดตอบกลับ ภำยในวันพุธที่ 17 เมษำยน 2562
โดยส่งแบบตอบรับนี้ได้ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2579-7693
และสำมำรถลงทะเบี ย นผ่ ำ นทำงเวบไซต์ ที่ www.arda.or.th
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่ อ 3204-3217

