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สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธินจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร Research Services ของศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. เอกสำรแนะนำโครงกำร Research Services
๒. แบบแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดตั้งศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย โดยมี
พันธกิจสำคัญ ในกำรสร้ำงกลไกกำรเรียนรู้ทำงกำรวิจัย และมีกำรขยำยกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้ เกี่ยวข้องใน
ระบบวิ จั ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง มี แ นวทำงกำรด ำเนิ น กำรแบบมุ่ งเน้ น กำรท ำงำนร่ ว มกั น ระหว่ำ ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก วช. และใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
ดำเนิ นงำนกิจกรรมต่ำงๆ โดยงำนของศูนย์ ฯ ได้ รับกำรตอบรับจำกผู้ เกี่ยวข้องในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็น
อย่ำงดี
ในกำรนี้ วช. ได้ จั ด ท ำโครงกำร Research Services ขึ้ น โดยพิ จ ำรณำถึ งควำมต้ อ งกำร
ของกลุ่มเป้ ำหมำยกำรให้บ ริกำรจำกหน่ วยงำนในระบบวิจัย ซึ่งโครงกำร Research Services มีเป้ำหมำย
ให้หน่วยงำน รวมถึงนักวิจัย นักวิชำกำร และผู้สนใจกิจกรรมถ่ำยทอดเทคนิคกำรวิจัย ได้แสดงควำมประสงค์
ในกำรขอรับบริกำรจำกศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย โดยสำมำรถกำหนดหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
และเทคนิคทำงกำรวิจัยตำมควำมต้องกำร เพื่อให้ศูนย์ฯ ได้จัดวิทยำกรสำหรับให้กำรแนะนำและเป็นที่ปรึกษำ
แก่คณะผู้ขอรับบริกำรทำงกำรวิจัย ณ ศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย โดยหน่วยงำนที่ประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรม
โครงกำร Research Services : 2017 สำมำรถส่ งแบบแจ้ งควำมประสงค์ ให้ ศู น ย์ จั ด กำรควำมรู้ก ำรวิ จั ย
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ ดังรำยละเอียดในสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑-๒
ทั้งนี้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Research Services ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น
แต่หำกคณะผู้ขอรับบริกำรเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด กรุณำเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกต้นสังกัดของท่ำน
และกำรให้บริกำรจะเป็นไปตำมลำดับกำรส่งแบบแจ้งควำมประสงค์ให้กับศูนย์จัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เป็นหลัก
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
รักษำรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๔๔ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๘
โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

เอกสารแนะนาโครงการ Research Services
ลักษณะโครงการ
โครงการ Research Services เป็นกิจกรรมให้บริการทางการวิจัยของศูนย์ จัดการความรู้การ
วิจั ย ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ (วช.) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการจากหน่วยงานในระบบวิจัย ที่ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และ
ผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเรียนรู้ในกระบวนการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยสามารถแจ้งความ
ประสงค์ ในหัวข้อเรื่องที่มีความต้องการขอรับบริการ มายังศูนย์ จัดการความรู้การวิจัย วช. เพื่อจัดหาวิทยากร
สาหรับให้การแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่ม/ คณะ ที่แจ้งความประสงค์
ทั้งนี้ การให้ บริการโครงการ Research Services ในหั วข้อเรื่องที่กลุ่ มเป้าหมายในการให้ บริการ
กาหนด จะเน้นการให้ความรู้ในลักษณะการขยายผลจากความรู้พื้นฐานเดิม โดยการบรรยาย และนาปัญหาที่พบ
จากการศึกษาและทาวิจัย มานาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งให้คาแนะนาและนาสู่การให้คาปรึกษา โดยมีการ
นาตัวอย่างหรือ case study จากวิทยากรหรือผู้ขอรับบริการมาเป็นประเด็นในการเสวนาร่วมกัน
การให้บริการ
หน่วยงานที่ขอรับบริการ กรุณาส่งแบบพร้อมแจ้งความประสงค์ และพร้อมรายชื่อผู้ขอรับบริการ
(มายังศูนย์จัดการความรู้การวิจัย วช.)
สถานทีใ่ ห้บริการ
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ณ วช. โดยการดูแลของ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล
และจัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กาหนดเวลา
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย วช. ได้เปิดรับการแจ้งความประสงค์ของหน่วยงานเพื่อขอรับบริการใน
โครงการ Research Services : 2017 ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยจะจัดการบริการทางการวิจัยให้ แก่
กลุ่ ม / คณะของแต่ละหน่ วยงาน ตามล าดับการส่ งเอกสารมายัง ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย วช. ดู รายละเอียด
และวิธีการส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ได้ที่ www.rlc.nrct.go.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ , ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐-๙ ต่อ ๕๑๘ , ๘๕๘
 จีระศักดิ์ จีระบุตร
ผู้ประสานงานศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
 นพพล กาลังเลิศ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานศูนย์จัดการความรู้การวิจัย

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ Research Services : 2017
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คาชี้แจง กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้ คืนที่ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย
- ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฉบับนี้มาทางโทรสารก่อนที่หมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๔๔ หรือ
๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙ และ
- ส่ ง แบบแจ้ ง ความประสงค์ ฉ บั บ จริ ง ที่ ล งนามโดยผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ป ระสานงานของ
หน่วยงานมาทางไปรษณียท์ ี่
ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
(Research Services)
 ชื่อหน่วยงานขอรับบริการ
 ชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ชื่อผู้ประสานงานในกิจกรรม Research Services
ตาแหน่ง
มือถือ (ต้องระบุ)
โทรสาร
ที่อยู่ (สาหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

ตาแหน่ง
โทรศัพท์
E-mail

 ประสงค์ขอรับบริการในกระบวนการและเทคนิควิจัยในหัวข้อเรื่อง (โปรดระบุให้ชัดเจน)*
“
”
 ประเด็นย่อย (ภายใต้หัวข้อเรื่องข้างต้น) ที่ต้องการขอรับคาปรึกษา (โปรดระบุเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
* ในกรณีหน่วยงานประสงค์ขอรับบริการมากกว่า ๑ หัวข้อ กรุณาจัดทาแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม
รายชื่อผู้ขอรับบริการเพิม่ เติมตามจานวนหัวข้อ โดย Download แบบฟอร์มได้ที่ www.rlc.nrct.go.th

2
 ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ (กรุณาเลือกไม่เกิน ๒ ช่วงเวลา)
 เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
 เดือนมกราคม ๒๕๖๐
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
 เดือนเมษายน ๒๕๖๐
 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 เดือนกันยายน ๒๕๖๐
 วิทยากร
 ให้ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย จัดให้ หรือ
 ขอแนะนาวิทยากร ดังนี้
๑)
เบอร์โทร (ต้องระบุ)
๒)
เบอร์โทร (ต้องระบุ)
ทั้งนี้ การพิจารณาเรียนเชิญวิทยากรอยู่ในการพิจารณาของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
 ขนาดของกลุ่มที่ขอรับบริการ (กรุณาทาเครื่องหมาย)
 Group S ไม่ต่ากว่า ๑๕ คน ไม่เกิน ๒๕ คน
 Group M ไม่ต่ากว่า ๒๖ คน ไม่เกิน ๕๐ คน
 Group L ไม่ต่ากว่า ๕๑ คน ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ลงชื่อ
ตาแหน่ง
ลงวันที่
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานต้องส่งรายชื่อกลุ่มที่ขอรับบริการตามแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ขอรับบริการทางการวิจัย
มาพร้ อมกับ แบบแจ้ งความประสงค์ ฉ บั บ นี้ มิ ฉ ะนั้ น ศู น ย์จั ด การความรู้ การวิจั ยขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ให้บริการ
หมายเหตุ

หน่วยงานสามารถดูรายชื่อวิทยากรและหัวข้อบรรยายที่ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
ได้เคยให้บริการในโครงการ Research Zone : Phase ต่างๆ ได้ที่ www.rlc.nrct.go.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ , ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐-๙ ต่อ ๕๑๘ , ๘๕๘
 จีระศักดิ์ จีระบุตร
ผู้ประสานงานศูนย์จัดการความรู้การวิจัย
 นพพล กาลังเลิศ
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