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เรื่อง     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

เรียน     สมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564                     จำนวน   1    ฉบับ 
                     2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564              จำนวน   1    ฉบับ 
                     3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม         จำนวน   1    ฉบบั 
        

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น - 13.30 น. เปิดประชุม
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดใน
เอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

 

 ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและ

สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขอได้โปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมให้ฝ่ายเลขาธิการทราบตามแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 3) ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในการ

จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และให้การต้อนรับตามความเหมาะสมต่อไป  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ   
 
 

   
                                                   (รองศาสตราจารย์.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์) 
                 นายกสมาคม 
                                                            สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ  
โทร. 0-2579-0787 , 0-87-931-5303 
Email : ar@ar.or.th , artj@ar.or.th 
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กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  

ณ  ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1  

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

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

 

เวลา  13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  

 

เวลา  13.30 – 13.45 น.    พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์  นายกสมาคม 

 

เวลา  13.45 – 16.00 น.  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  

   

เวลา 16.00 น.   ปิดประชุม 

 

_________________________________ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2564 
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564  

ณ  ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 ชั้น 1  

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

____________________________ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุม 
                               2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 
                                    (เอกสารแนบ 1) 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพ่ือทราบ 
                               3.1 จำนวนสมาชิก 
                               3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
        3.2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ  (เอกสารแนบ 2) 
        3.2.2 กิจกรรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
        3.2.3 วารสารสมาคมนักวิจัย และ วารสาร IJSIT 

   International Journal of Science and Innovative Technology    
  

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
                               4.1 รายงานสถานะการเงินของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31  
                                     ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 3)  
         4.2  การพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบสมาคม  
                                     นักวิจัยแห่งประเทศไทยและกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับสมาคมนักวิจัย  
                                     พุทธศักราช 2526 (ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2563) ในปี 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

_______________________ 

 

 

 



 
 
 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

สมาคมนักวิจัยแหง่ประเทศไทย 
__________________________ 

 
            วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี 
อาคาร วช. 1 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

  สมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  

  สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 แอปพลิเคชัน ZOOM 

 

(ยศ – ชื่อ –สกุล                                                                                                                                   

เลขที_่________หมู่________ถนน 

ตำบล/แขวง_______________อำเภอ/เขต_____________________จังหวัด

รหัสไปรษณีย_์________________โทรศัพท_์________________โทรสาร 

E-mail  

เลขที่สมาชิก 

  

หมายเหตุ โปรดกรุณาส่งแบบตอบรับ ให้ฝ่ายเลขาธิการ 

โทรศัพท์ 0-2579-0787 , 0-87-931-5303  Line ID:  Ar.or.th  

E-mail : arofthailand@gmail.com 

               ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

 เพื่อสะดวกต่อการต้อนรับ การเตรียมเอกสาร และสถานที่ประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
                                     QR ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2564 


