วิธีการสมัครเข้ าร่วมสัมมนามีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
กรุณากรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ หน่วยงานและเบอร์ โทรศัพท์
ให้ ชดั เจน เอกสารและใบตอบรับจะอยูท่ ี่หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
ขอสมัครเข้ าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั การ
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ Holiday Inn
Chiangmai Hotel จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ AVANI
Khon Kaen Hotel จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ กรุงเทพฯ
 กรุณาส่งแบบตอบรับเข้ าร่วมสัมมนาภายใน
วันที่ 24 เมษายน 2560 มาที่
marisa.vorapruck@fco.gov.uk หรื อ
แฟกซ์ 02 253 7124
 หากมีข้อสงสัย และ/หรื อ ต้ องการรายละเอียด
เพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณมาริ สา วรพฤกษ์
โทร. 02 305 8289
 ขอสงวนสิทธิ์การเปลีย่ นแปลงการเลือกวัน
และสถานที่การเข้ าร่วมสัมมนาฯ

NEWTON INFORMATION DAY :
Small Scaled Seed Funding
for Promoting TH-UK Links
ChiangMai on 3rd May 2017
Khon Kaen on 5th May 2017
Bangkok on 6th May 2017

กองทุนนิวตัน และหน่วยร่ วมดาเนินงานบริ หาร
จัดการโปรแกรมทุน ได้ แก่ British Council
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะ
จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “Newton Information
Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting
TH-UK LINKs” เพื่อประชาสัมพันธ์ทนุ ขนาดเล็ก
สาหรับสนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างนักวิจยั และ/หรื อหน่วยงานของไทยและ
สหราชอาณาจักร ได้ แก่ โปรแกรมทุน Researcher
Links (workshop & travel grants) และ
Institutional Links
งานสัมมนาเชิ งปฎิ บตั ิ การประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก
4 ประเภทคือ
(1) การบรรยายเกี ย่ วกับกองทุนและโปรแกรมทุน
(2) การเสวนาหัวข้อ “กองทุนนิ วตัน: ความมุ่งหวัง
และความคาดหวังของการให้ทนุ ” โดยหน่วยร่ วม
บริ หารจัดการกองทุนและนักวิ จยั ที ไ่ ด้รับทุน

(3) การบรรยายเทคนิคการเขี ยนข้อเสนอโครงการ
สาหรับการให้ทนุ ภายใต้กรอบความช่วยเหลื อเพือ่ การ
พัฒนาอย่างเป็ นทางการ “Official Development
Assistance (ODA)” และ
(4) กิ จกรรมให้คาปรึ กษาและแนะนาเชิ งลึก
สาหรับผูส้ นใจสมัครทุน
การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
“Newton Information Day:
Small Scaled Seed Funding for Promoting
TH-UK LINKs” นี ้ จะจัดขึ ้นทังในกรุ
้
งเทพฯ
และภูมิภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่
Holiday Inn Chiangmai Hotel จังหวัดเชียงใหม่
 วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ AVANI
Khon Kaen Hotel จังหวัดขอนแก่น

 วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ กรุงเทพฯ

หมายกาหนดการ
: ลงทะเบียน
: ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของงงานและกิจกรรม
: กล่าวเปิ ดงาน
: การบรรยายสรุปภาพรวมกองทุนนิวตัน
และรายละเอียดโปรแกรมทุน
: เสวนา ความมุง่ หวังและความคาดหวัง
ของหน่วยงานร่ วมบริ หารจัดการทุน:
สกว, สกอ และ British Council
: ถาม-ตอบ
: พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
: ฟั งการบรรยายเทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
อย่างไรให้ สอดคล้ องหลักเกณฑ์ ODA
โดยผู้แทนจาก British Council London
12:00 รับประทานอาหารกลางวันและ
Poster presentation ของผู้ที่ได้ รับทุน
13:30 กิจกรรมกลุม่ ODA
14:30 กิจกรรมให้ คาปรึกษา
โดยเจ้ าหน้ าที่กองทุน และผู้ที่เคยได้ รับทุน
15:00 พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
16:30 สรุ ปกิจกรรมและปิ ดงาน

