การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
และพิธีมอบเกียรติบัตร ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐


๑. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิจั ย แห่ งชำติ (วช.) เป็ น องค์ ก รหลั ก ในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงและ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยกำรวิจัยอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีหน้ำที่หลักทีส่ ำคัญในส่งเสริมควำมร่วมมือ
ทำงกำรวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและเกื้อกูลกำรวิจัย กำรประดิษฐ์คิดค้น กำรถ่ำยทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปสู่ ภ ำคสั งคม อุต สำหกรรม และพำณิ ช ยกรรมอัน น ำไปสู่ กำรพั ฒ นำประเทศให้
เจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมนำนำอำรยะประเทศและสำมำรถแข่งขันในเวทีโลก ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรสร้ำง
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภำพสู่สังคมไทย จึงได้ให้กำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ แก่นักศึกษำ
ปริ ญ ญำโท และปริ ญ ญำเอก จำกสถำบั น อุ ดมศึกษำทั่ ว ประเทศอย่ำงต่ อเนื่ อ ง ตั้ งแต่ ปี งบประมำณ ๒๕๕๓
เป็นต้นมำ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรศึกษำ และสร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นประเด็นปัญหำที่
สำคัญ ของประเทศและน ำไปสู่ กำรแก้ไขปั ญ หำ เพื่อให้ ประชำชนมีคุณ ภำพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำง
เครื อ ข่ ำยควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรและกำรวิ จั ย ในสำขำวิ ช ำกำรที่ ข ำดแคลนระหว่ำ ง วช. และนั ก วิ จั ย ใน
สถำบันอุดมศึกษำ นั้น
ในกำรนี้ วช. โดย กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ได้กำหนดจัดกำรประชุมชี้แจง
กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้คณำจำรย์ นิสิต และนักศึกษำระดับ
บัณ ฑิตศึกษำ จำกมหำวิท ยำลัย ต่ำงๆ ทั่ว ประเทศ ได้มีควำมรู้และมีค วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรให้ทุนอุด หนุน
กำรวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑ ของ วช. เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และ
เห็น ควรจัด พิธ ีม อบเกีย รติบ ัต รทุน อุด หนุน กำรวิจ ัย ประเภทบัณ ฑิต ศึก ษำ ประจำปีง บประมำณ ๒๕๖๐
แก่นัก ศึก ษำระดับ บัณ ฑิตศึก ษำที่ได้รับ กำรจัด สรรทุน อุด หนุน กำรวิจัย ประเภทบัณ ฑิต ศึกษำ เป็น จำนวน
๓๙๔ โครงกำร เพื่อเชิดชูเกียรติ แ ละสร้ ำ งขวั ญ และกำลั ง ใจแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ คณำจำรย์ และผู้ บ ริ ห ำร
จำกมหำวิ ท ยำลั ย ต่ ำ งๆ ทั่ ว ประเทศที่ได้รับกำรจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้คณำจำรย์ นิสิต และนักศึกษำ ได้ควำมรู้ และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ รำยละเอียดและ
เงื่อนไขกำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑
๒.๒ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเห็น ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำย
ในควำมร่วมมือระหว่ำง วช.กับสถำบันอุดมศึกษำ
๒.๓ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ก ำรให้ ทุ น อุ ด หนุ น กำรวิ จั ย ประเภทบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำให้ กั บ
สถำบันอุดมศึกษำและผู้บริหำรของสถำบันอุดมศึกษำได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับและให้กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำเพื่อไปเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภำพต่อไป
๒.๔ เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษำที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย

/๓. ประโยชน์...

-๒๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๓.๑ คณำจำรย์ นิสิต และนั กศึกษำ ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้ทุนอุดหนุน
กำรวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
และควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมเพื่อขยำยผลสู่วงกว้ำงต่อไป
๓.๒ เพื่อสร้ำงและพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภำพสู่สังคมไทย รวมทั้ง ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำง วช. และสถำบันอุดมศึกษำ
๓.๓ เป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษำที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๔. รูปแบบการประชุม
กำรอภิปรำย กำรชี้แจง ตอบข้อซักถำม และกำรมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๕. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดประชุม
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรม
มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร
๖. ผู้เข้าร่วมประชุม
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำคณำจำรย์ แ ละผู้ บ ริห ำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำโดยตรงจำกมหำวิท ยำลั ย ต่ ำงๆ
ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ บุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จำนวน 500 คน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๖, ๔๐๗, ๔๐๘
โทรสำร ๐-๒๙๔๐-๕๔๙๕
อีเมล์ : graduate.nrct@nrct.go.th
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๖, ๔๐๗, ๔๐๘
(สสิรี/เจนจิรำ/ทองทิพย์/เกษร)
๘. การเข้าร่วมประชุม
ผู้สนใจสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=49
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในระยะเวลำที่กำหนดของกำรลงทะเบียน ปิดรับลงทะเบียน ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

/๙. แผนที่..

๙. แผนที่

