
วิชยั  บญุแสง (12 ก.ย.57) 

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชัน้ 3  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

1 

โดย 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง 
ผูอ้ านวยการส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษา 

และพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ  
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ปี 2554-2557 
กลุ่มซุปราคลสัเตอร ์

ปี 2558 
กลุ่ม Clusters of Excellence 

   1. ซุปราคลสัเตอรด้์านสขุภาพ 
1. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านนวตักรรมการบ าบดัและเภสชัภณัฑ ์

2. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านโรคอบุติัใหม่ โรคอบุติัซ า้ 

   2. ซุปราคลสัเตอรด้์านเกษตรและ 

       อาหาร 

3. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร 

4. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรเพ่ืออาหาร 

5. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรเพ่ือสขุภาพ 

   3. ซุปราคลสัเตอรด้์านอตุสาหกรรม 6. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านวสัดใุหม่ส าหรบัอตุสาหกรรมและภาคการผลิต 

   4. ซุปราคลสัเตอรด้์านพลงังาน 7. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านพลงังาน 

   5. ซุปราคลสัเตอรด้์านส่ิงแวดล้อม 
8.  คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ต่อ
ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

   6. ซุปราคลสัเตอรด้์านสงัคม 9.  คลสัเตอรก์ารวิจยัเชิงสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรเ์พ่ือตอบโจทยข์อง  ประเทศ 

10. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสงัคมบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

        10.1 โครงการพฒันาครขูองครดู้วยโจทยวิ์จยัท้องถ่ิน 
        10.2 โครงการบรูณาการวิจยัจากรากฐานภมิูปัญญาท้องถ่ินสู่นวตักรรม 
               ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
        10.3 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ปี 2558 กลุ่ม Clusters of Excellence 
1. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านนวตักรรมการบ าบดัและเภสชัภณัฑ ์
2. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านโรคอบุติัใหม่ โรคอบุติัซ า้ 
3. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร 
4. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรเพ่ืออาหาร 
5. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านการเกษตรเพ่ือสขุภาพ 
6. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านวสัดใุหม่ส าหรบัอตุสาหกรรมและภาคการผลิต 
7. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านพลงังาน 
8.  คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ต่อ
ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

9.  คลสัเตอรก์ารวิจยัเชิงสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรเ์พ่ือตอบโจทยข์อง  ประเทศ 

10. คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสงัคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
        10.1 โครงการพฒันาครขูองครดู้วยโจทยวิ์จยัท้องถ่ิน 
        10.2 โครงการบรูณาการวิจยัจากรากฐานภมิูปัญญาท้องถ่ินสู่นวตักรรม 
               ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
        10.3 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
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กลุ่ม มรภ. มทร. และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั (50 แห่ง)  

       คลสัเตอร ์10 

คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศ 

ด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

บนฐานความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

คลัสเตอร์ 10.1 
โครงการบูรณาการ
พฒันาครูของครู
ด้วยโจทย์วิจัย

ท้องถิ่น  

คลัสเตอร์ 10.2 
โครงการบูรณาการ
วจัิยจากฐานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่
นวัตกรรมด้าน
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

คลัสเตอร์ 10.3 
โครงการความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ  

เน้นงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบัโครงการวิจยัเชิงบรูณาการ 3 กลุ่มเดิม ซ่ึงอยู่ภายใต้  

“คลสัเตอรค์วามเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสงัคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ” 
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การส่งข้อเสนอโครงการ 
เอกสารท่ีต้องจดัส่ง  
 

1. ข้อเสนอโครงการวิจยั 
    ตามแบบฟอรม์ ว1ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องมีลายเซน็จริงของหวัหน้า
โครงการวิจยั (นักวิจยั 1 ท่าน เป็นหวัหน้าโครงการวิจยัได้ 1 โครงการเท่านัน้) 
 

2. แบบฟอรม์เลือกคลสัเตอร ์ 
    ต้องเลือกเพียง 1 คลสัเตอร ์ 
    **ส าหรบัคลสัเตอร ์10 ต้องเลือกคลสัเตอร ์10.1 หรือ 10.2 หรือ 10.3  อนัใดอนัหน่ึงเท่านัน้ 
 

3. หนังสือน าส่ง 
    ต้องลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

 

     ส่งเอกสารฉบบัจริงทัง้หมด จ านวน 3 ชดุ ทางไปรษณียม์ายงัส านักบริหาร
โครงการฯ โดยตรง และส่งไฟลท์ัง้หมดมายงัอีเมล proposal.herp@gmail.com 
ภายใน วนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 โดยถือวนัท่ีตามตราประทบัของไปรษณียเ์ป็นหลกั 
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วนัท่ี กิจกรรม 

12 ก.ย. 2557 ประชมุช้ีแจงนโยบายและแนวทางโครงการวิจยั 

17 ก.ย. – 17 ต.ค. 2557 เปิดรบัข้อเสนอโครงการวิจยั 

18 ต.ค. - 7 พ.ย. 2557 
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัโดย
ผูท้รงคณุวฒิุ 

14 พ.ย. 2557 ประกาศผล 

15 พ.ย. – 28 พ.ย. 2557 บนัทึกข้อมลูโครงการวิจยัเข้าระบบ NRPM  
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กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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1. ประมวลผลงานวิจยัเป็นหนังสือท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคม  

2. หนังสือถอดบทเรียน  

3. การน าผลงานมาวิเคราะหแ์ละสกดัเป็นหนังสือ 

4. อ่ืน ๆ (การตีพิมพ ์สิทธิบตัร การน าเสนอผลงาน)  
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ผลผลิต (output) ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
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Thank you  
for 

your attention 




