
        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒          วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน นักวิจัย 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



         บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒          วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารยมงคล  คธาพันธ 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



 

        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒         วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน อาจารยพิสิฐ   คลังกูล 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ผลประพฤติ 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒         วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน  อมตฉายา 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  หวังเขื่อนกลาง 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน นักวิจัย 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน  ยอดเพ็ชร 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน ผูชวยศาสตราจารยมาโนช  ริทินโย 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน อาจารยพงษศักด์ิ  นาใจคง 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  โทร. ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๓   โทรสาร.  ๐๔๔ -  ๒๓๓๐๖๔ 

ท่ี          สวพ.  ๑๐๙ / ๒๕๕๒        วันท่ี               กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย  ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน อาจารยชานนท  บุนนท 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จะดําเนินการสํารวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๒  โดยจะสํารวจโครงการวิจัยของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการวิจัยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อเปนขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหและจัดทําดัชนีการวิจัยดานบุคลกรทางการวิจัยของ
ประเทศไทย  อีกท้ังใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานการวิจัยของประเทศ 

   ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสํารวจบุคลากร
ทางการวิจัยและพัฒนาฯ   ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๕๒  ดังแบบสํารวจท่ีแนบมาพรอมนี้  หรือสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี http://ird.rmuti.ac.th หรือ www.gerd.th.vg  และสงขอมูลดังกลาวมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา  หรือ E – mail : rd_rmuti@hotmail.com  ภายในวันศุกรท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เพื่อท่ีจะไดทํา
การรวบรวมและนําสงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให ความอนุเคราะหดําเนินการ 

 
 
         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบ็ญจาภา   สุทธะพนิทุ) 
             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 


