
สาํนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษา
และพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ

สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
128/356 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศพัท์ 02-129-3108, 02-129-3124 โทรสาร 02-129-3107
e-mail: nru.mua@gmail.com และ herp.mua@gmail.com

ศธ 0509(7) / 18 กรกฎาคม 2556
การสง่ขอ้เสนอโครงการวจิยั สาํหรบัมหาวทิยาลยั 50 แห่ง ประจาํปีงบประมาณ 2557

เรียน ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา / กบัทุนโครงการวจิยั
งมาด้วย 1. – 3. การสง่ขอ้เสนอโครงการวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 2557 ของ 3 กลุ่มบรูณาการ

4. แบบฟอรม์ ว1ด ประจาํปีงบประมาณ 2557
5. – 6. แบบฟอรม์การเลอืกกลุ่มโครงการวจิยัแบบเดมิ และ แบบแขง่ขนั

งการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้จดัสรรทุนภายใต้โครงการส่งเสรมิการวิจยัในอุดมศกึษา มาเป็น
ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณประจาํปี 2554 – 2556) แลว้

การฯ ภายใต้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดร้บังบประมาณทุน
โครงการวจิยั ประจําปี 2557 สาํหรบัมหาวทิยาลยัภายใต้โครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษา 70 แห่ง
สาํนกับรหิารโครงการฯ ใคร่ขอใหม้หาวทิยาลยั ส่งขอ้เสนอโครงการวจิยั ตาม
ดว้ย 1 – 6 โดยกําหนดกลุ่มโครงการวจิยั สาํหรบัมหาวทิยาลยัราชภฎั 40 แห่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 9
แห่ง และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 50 แห่ง ใหเ้น้นงานวจิยั สอดคลอ้งกบัโครงการวจิยัเชงิบรูณาการ 3 กลุ่ม

1. โครงการวจิยับรูณาการพั ( สง่มาดว้ย 1)
2.

เทคโนโลยี ( สง่มาดว้ย 2)
3. โครงการความหลากหลายทางชวีภาพ ( สง่มาดว้ย 3)

ข้อเสนอโครงการวิจยั มี 2 แบบ โดยนักวิจยัเลือกเขียน

1. แบบเดิม รายละเอยีดตาม 1 – 3 และ 5
2. แบบแข่งขนั 1 – 3 และ 6

และดาํเนินการสง่ขอ้เสนอโครงการวจิยัดว้ย

ขอแสดงความนบัถอื

(ศาสตราจารย ์ดร. วชิยั บญุแสง)
ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอุดมศกึษา

และพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ



ข้อเสนอโครงการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2557

ผู้ประสานงานกลุ่ม
โครงการวจิยั คอื ศาสตราจารย ์ดร.

1. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบเดิมมี
1.1 ขอทนุโครงการพฒันาครขูองครฯู เขยีน concept paper

1.
2. ผูเ้สนอ
3. Fax และ E-mail
4.
5. ยวกบัการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
6.
7. การต่อยอดองคค์วามรู้
8. งบประมาณตลอดโครงการ
9. ระยะเวลาดาํเนินการโครงการ
10.
11. (ถา้ม)ี

การส่ง concept paper ขอให้ส่งทางอีเมล์ pexcotung@gmail.comและ
rattanamagee@gmail.com 9 สิงหาคม 2556
ดงักล่าว

1.2 นกัวจิยั ผูป้ระสาน
งานกลุ่ม ปรบัแกโ้ครงการก่อนการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั ตามแบบฟอรม์ ว1ด(
ดว้ย 4) ตามคาํแนะนําของผูป้ระสานงานกลุ่ม 19 สิงหาคม 2556

1.3นกัวจิยัสง่ขอ้เสนอ สมบรูณ์ใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาของ
มหาวิทยาลยั รวบรวมพร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวจิยัแบบเดมิ ( 5)ส่งมายงั

หน้า2 30สิงหาคม2556
1.4 1 ตลุาคม 2556
1.5ผูไ้ดร้บัทนุดาํเนินการกรอกขอ้มลูและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวจิยั ในระบบ

NRPM ระหว่าง 1 ตลุาคม 2556 14 ตลุาคม 2556
ตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นการโอนเงนิ 1

1



2. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบแข่งขนัมี
2.1 นกัวจิยัเขยีน ตามแบบฟอรม์ ว1ด(

ดว้ย 4) พรอ้มแบบฟอรม์การเลอืกกลุ่มโครงการวจิยัแบบแข่งขนั( 6) โดยไม่จําเป็นตอ้งผ่าน
สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั แต่ต้องมหีนังสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของต้นสงักดั

โดยส่งมายงัสํานักบรหิารโครงการฯ
ดา้นล่าง 30สิงหาคม 2556

2.2 1 ตลุาคม 2556
2.3 ผูไ้ด้รบัทุนดําเนินการกรอกขอ้มูลและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวิจยัใน

ระบบ
NRPM ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2556

1

และอีเมลใ์นการจดัส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั
:สาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
128/356 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400
อีเมล์ :proposal.herp@gmail.com
เวบ็ไซตติ์ดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th

หมายเหตุ 1. 30
สิงหาคม 2556

2.
การไดร้บัการสนบัสนุนทนุวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 2557



ข้อเสนอโครงการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2557

ผู้
ประสานงานกลุ่มโครงการวจิยั คอื ศาสตราจารย ์ดร. เกตุ กรดุพนัธุ์

3. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบเดิม
3.1 ผูป้ระสานงานกลุ่ม

โครงการวจิยั concept paper ไปใหพ้จิารณาก่อนเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัจรงิ ได้ตามช่องทาง

- อเีมล์ cheinno@gmail.com
- http://www.cheinno.com
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100002793560629
- : 088-268-4298

1.2 concept paper
1.
2. ผูเ้สนอ
3. Faxและ E-mail
4.

* 5.
6. ปราชญช์าวบา้น

* 7. การต่อยอดองคค์วามรู้
8. งบประมาณตลอดโครงการ
9. ระยะเวลาดาํเนินการโครงการ

* 10.
11. (ถา้ม)ี
* ต้องมี 3

การส่ง concept paper ขอให้ส่งทางอีเมล์ cheinno@gmail.comหรือ
http://www.cheinno.com 9 สิงหาคม 2556และหากมีข้อสงสยักรุณาติดต่อไปตาม
รายละเอยีดขอ้ 1.1

1.3 นกัวจิยัจดัทาํขอ้เสนอโครงการวจิยั ตามแบบฟอรม์ ว1ด( 4) และ
ส่งใหผู้ป้ระสานงานกลุ่มโครงการวจิยัพจิารณาและปรบัแกไ้ขตามคําแนะนํา 19 สิงหาคม
2556

2



3.2นกัวจิยั ใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาของ
มหาวทิยาลยั ( 5) ส่งมายงั

ดา้นล่าง 30สิงหาคม
2556

3.3 1 ตลุาคม 2556
3.4 ผูไ้ดร้บัทนุดาํเนินการกรอกขอ้มลูและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวจิยั ในระบบ

NRPM ระหว่าง 1 ตลุาคม 2556 14 ตลุาคม 2556
1

4. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบแข่งขนั
2.4 นกัวจิยั 1ด (

ดว้ย 4) พรอ้มแบบฟอรม์การเลอืกกลุ่มโครงการวจิยัแบบแขง่ขนั ( 6) โดยไม่จําเป็นตอ้งผ่าน
สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั แต่ต้องมหีนังสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาของต้นสงักดั

ดา้นล่าง 30สิงหาคม 2556
2.5 1 ตลุาคม 2556
2.6 ผูไ้ด้รบัทุนดําเนินการกรอกขอ้มูลและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวิจยัใน

ระบบ
NRPM ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2556

1

จยั
:สาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
128/356 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400

อีเมล์ :proposal.herp@gmail.com
เวบ็ไซตติ์ดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th

หมายเหตุ 1. 30
สิงหาคม 2556

2.
การไดร้บัการสนบัสนุนทนุวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 2557



ข้อเสนอโครงการวิจยั ประจาํปีงบประมาณ 2557
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการความหลากหลายทางชีวภาพผูป้ระสานงานกลุ่มโครงการวจิยั คอื ศาสตราจารย์ ดร.
ใบไม้

1. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบเดิม
1.1 นกัวจิยัเขยีน ตามแบบฟอรม์ ว1ด(

ดว้ย 4) ใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั
แบบเดมิ ( 5)
ดา้นล่าง 30สิงหาคม 2556

1.2 1 ตลุาคม 2556
1.3 ผูไ้ดร้บัทนุดาํเนินการกรอกขอ้มลูและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวจิยั ในระบบ

NRPM ระหว่าง 1 ตลุาคม 2556 14 ตลุาคม 2556
1

protocol
ทางชวีภาพต่างกนั และหากนักวจิยัตอ้งการคาํปรกึษาจากผู้ประสานกลุ่มโครงการวจิยัก็

ใหค้วามชว่ยเหลอืไดโ้ดย kunrapeen@gmail.com

2. ข้อเสนอโครงการวิจยัแบบแข่งขนั
2.1 นกัวจิยั 1ด(

ดว้ย 4) พรอ้มแบบฟอรม์การเลอืกกลุ่มโครงการวจิยัแบบแขง่ขนั ( 6) โดยไม่จําเป็นตอ้งผ่าน
สถาบนัวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั แต่ต้องมหีนังสอืรบัรอง งแต่

ดา้นล่าง 30สิงหาคม 2556
2.2 1 ตลุาคม 2556
2.3 ผูไ้ด้รบัทุนดําเนินการกรอกขอ้มูลและแนบเอกสารขอ้เสนอโครงการวิจยัใน

ระบบ
NRPM ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2556

1

จยั
:สาํนกับรหิารโครงการสง่เสรมิการวจิยัในอดุมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแหง่ชาติ

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
128/356 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกทม.10400

3



อีเมล์ :proposal.herp@gmail.com
เวบ็ไซตติ์ดตามข่าวสาร : http://www.herp.go.th

หมายเหตุ 1. 30
สิงหาคม 2556

2.
การไดร้บัการสนบัสนุนทนุวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 2557


