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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทงานวิจัยกลุ่ม
กองทุนวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------ส่วนที่ 1 :

รายละเอียดของข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. คณะผู้วิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล
สังกัด
2. ผู้ร่วมวิจัย
2.1 ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล
สังกัด
2.2 ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล
สังกัด
3. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ำมี)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล
สังกัด

สัดส่วนในกำรทำวิจัย ร้อยละ

สัดส่วนในกำรทำวิจัย ร้อยละ
สัดส่วนในกำรทำวิจัย ร้อยละ

3. ประเภทการวิจัย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 งำนวิจัยพื้นฐำน
 งำนวิจัยเพื่อตอบปัญหำและพัฒนำชุมชน/สังคม
 งำนวิจัยประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ)_________________________________________
4. โปรดระบุความเกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
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 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
5. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

6. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือประเด็นการวิจัย
หลักของมหาวิทยาลัย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย
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9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

12. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล

13. แสดงผลสาเร็จที่ คาดว่าจะได้ รั บเมื่ อสิ้ นสุ ดการวิ จัยได้ ชั ดเจน เช่ น ได้ ผ ลงานวิ จัย ที่ ให้ ค าตอบเพื่ อ
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร/วิชาอะไร

14. ประวัติผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ
(ต้องระบุรายละเอียดประวัติผลงานวิจัย/แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยหรือได้รับรางวัลทางด้านการวิจัย
และโปรดแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์มาด้วย)
14.1 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน จากกองทุนวิจัย มธ. หรือ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
อย่างน้อยในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
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(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.2 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย
ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

16. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดของงบประมาณ) และแหล่งทุนอื่นที่ได้รับ (ถ้ามี)
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17. โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล่ ง ทุ น อื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่
 โครงกำรวิจัยนี้ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น
 โครงกำรวิจัยนี้อยู่ระหว่ำงเสนอเพื่อพิจำรณำรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น ดังนี้
(ระบุชื่อแหล่งทุนและงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุน)

 โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่นแล้วบำงส่วน
(ระบุชื่อแหล่งทุนและจำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน)

ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่า
1. โครงกำรวิ จั ย ที่ เ สนอขอมิ ไ ด้ เป็ น โครงกำรหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงกำรวิ จั ย ที่ เสนอขอรั บ
กำรสนับสนุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณจำกกองทุนวิจัยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือจำก
แหล่งทุนอื่นอย่ำงพอเพียง
2. หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในระยะเวลำที่กำหนด หรือตำมระยะเวลำที่ได้รับ อนุมัติ
ให้ขยำยเวลำ ผู้รับทุนยินดีสละสิทธิ์ในกำรรับเงินค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจัยส่วนที่เหลือ และคืนเงินที่ได้รับไป
ให้กับวิทยำลัยสหวิทยำกำรทันที หำกผู้รับทุนส่งคืนไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้วิทยำลัยสหวิทยำกำรหักเอำจำก
มหำวิทยำลัย หรือทำงรำชกำร ทั้งนี้โดยเป็นไปตำมสัญญำที่ได้ลงนำมกับ วิทยำลัยสหวิทยำกำร กรณีที่คณะ
กรรมกำรฯ พิจำรณำผลงำนแล้วมีมติว่ำคุณภำพผลงำนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมและมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง/แก้ไข ผู้รับทุนยินดีแก้ไขผลงำนให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
3. ผู้ รั บ ทุ น ทรำบระเบี ย บมหำวิท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ว่ ำด้ ว ยกำรบริห ำรงำนวิจั ยและกองทุ น วิจั ย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2555 ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ.
2555 และประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรฯของกองทุนวิจัย วิทยำลัยสหวิทยำกำร ทุกประกำร
ลงลำยมือชื่อ..............................................................
(............................................................)
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........
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ส่วนที่ 2 :

ประวัติคณะผู้วิจัย (กรอกประวัติของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนๆละ 1 ชุด)

1. ตาแหน่งทางวิชาการ-ชื่อ -นามสกุล
(ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

2. หมายเลขบัตรประชาชน
3. รับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
4. สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน)
E-mail address

(โทรศัพท์มือถือ)

5. เลขที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำหรับเบิกจ่ำยทุนสนับสนุน)

6. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สาขาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ
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7. สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ

8. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ระบุชื่อเรื่องและแหล่งทุน/ไม่เกิน 5 ปี)

9. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม)

10. การได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ

หมายเหตุ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัย ส่งมำที่คณบดีวิทยำลัยสหวิทยำกำร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 โดยส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยจำนวน 3 ชุด และแผ่ น CD จำนวน 1 แผ่น (บั นทึ กข้อมู ลข้อเสนอ
โครงกำรในรูป File Word) ต่อสำนักงำนเลขำนุกำรวิทยำลัยสหวิทยำกำร เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และคณบดี
วิทยำลัยสหวิทยำกำรในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยวิทยำลัยสหวิทยำกำร จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 2 ท่ำนเพื่อประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย ในกรณีที่ผู้ทรงคุณ วุฒิมีข้อเสนอให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงกำร ผู้รับ
ทุนจะต้องปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยวิทยำลัยสหวิทยำกำรพิจำรณำ
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภทงานวิจัยเดี่ยว
กองทุนวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------ส่วนที่ 1 :

รายละเอียดของข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
4. ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล __________________________________________
3. ประเภทการวิจัย (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 งำนวิจัยพื้นฐำน
 งำนวิจัยเพื่อตอบปัญหำและพัฒนำชุมชน/สังคม
 งำนวิจัยประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ)_________________________________________
4. โปรดระบุความเกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
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5. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

6. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือประเด็นการวิจัย
หลักของมหาวิทยาลัย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย

9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
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11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

12. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล

13. แสดงผลสาเร็จที่ คาดว่าจะได้ รั บเมื่ อสิ้ นสุ ดการวิ จัยได้ ชั ดเจน เช่ น ได้ ผ ลงานวิ จัย ที่ ให้ ค าตอบเพื่ อ
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยในวิชาอะไร

14. ประวัติผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ
(ต้องระบุรายละเอียดประวัติผลงานวิจัย/แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยหรือได้รับรางวัลทางด้านการวิจัย
และโปรดแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์มาด้วย)
14.1 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. หรือ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
อย่างน้อยในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.2 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย
ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
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(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

16. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดของงบประมาณ) และแหล่งทุนอื่นที่ได้รับ (ถ้ามี)

17. โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล่ ง ทุ น อื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่
 โครงกำรวิจัยนี้ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น
 โครงกำรวิจัยนี้อยู่ระหว่ำงเสนอเพื่อพิจำรณำรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น ดังนี้
(ระบุชื่อแหล่งทุนและงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุน)

 โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่นแล้วบำงส่วน
(ระบุชื่อแหล่งทุนและจำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน)
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ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่า
4. โครงกำรวิ จั ย ที่ เ สนอขอมิ ไ ด้ เป็ น โครงกำรหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงกำรวิ จั ย ที่ เสนอขอรั บ
กำรสนับสนุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณจำกกองทุนวิจัยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือจำก
แหล่งทุนอื่นอย่ำงพอเพียง
5. หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในระยะเวลำที่กำหนด หรือตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยำยเวลำ ผู้รับทุนยินดีสละสิทธิ์ในกำรรับเงินค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจัยส่วนที่เหลือ และคืนเงินที่ได้รับไป
ให้กับวิทยำลัยสหวิทยำกำรทันที หำกผู้รับทุนส่งคืนไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้วิทยำลัยสหวิทยำกำรหักเอำจำก
มหำวิทยำลัย หรือทำงรำชกำร ทั้งนี้โดยเป็นไปตำมสัญญำที่ได้ลงนำมกับ วิทยำลัยสหวิทยำกำร กรณีที่คณะ
กรรมกำรฯ พิจำรณำผลงำนแล้วมีมติว่ำคุณภำพผลงำนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมและมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง/แก้ไข ผู้รับทุนยินดีแก้ไขผลงำนให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
6. ผู้ รั บ ทุ น ทรำบระเบี ย บมหำวิท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ว่ำด้ ว ยกำรบริห ำรงำนวิจั ยและกองทุ น วิจั ย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2555 ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกองทุนวิจั ยของคณะ พ.ศ.
2555 และประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรฯของกองทุนวิจัย วิทยำลัยสหวิทยำกำร ทุกประกำร
ลงลำยมือชื่อ..............................................................
(............................................................)
ผู้วิจัย
วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........
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ส่วนที่ 2 : ประวัติผู้วิจัย
11. ตาแหน่งทางวิชาการ-ชื่อ -นามสกุล
(ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

12. หมายเลขบัตรประชาชน
13. รับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
14. สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน)
E-mail address

(โทรศัพท์มือถือ)

15. เลขที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำหรับเบิกจ่ำยทุนสนับสนุน)

16. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

17. สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ

สาขาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ
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18. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ระบุชื่อเรื่องและแหล่งทุน/ไม่เกิน 5 ปี)

19. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการยื่นจดสิทธิบัต ร/อนุสิทธิบัตร
หรือการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม)

20. การได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ

หมายเหตุ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัย ส่งมำที่คณบดีวิทยำลัยสหวิทยำกำร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 โดยส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยจำนวน 3 ชุด และแผ่ น CD จำนวน 1 แผ่น (บั นทึ กข้อมู ลข้อเสนอ
โครงกำรในรูป File Word) ต่อสำนักงำนเลขำนุกำรวิทยำลัยสหวิทยำกำร เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และคณบดี
วิทยำลัยสหวิทยำกำรในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยวิทยำลัยสหวิท ยำกำร จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 2 ท่ำนเพื่อประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอให้ปรับปรุง/แก้ไขโครงกำร ผู้รับ
ทุนจะต้องปรับปรุง/แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมงำนวิจัยวิทยำลัยสหวิทยำกำรพิจำรณำ
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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
ประกอบการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยเสริมหลักสูตร
กองทุนวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------ส่วนที่ 1 :

รายละเอียดของข้อเสนอโครงการวิจัย

5. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
6. ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ-นำมสกุล __________________________________________
3. เป็นงานวิจัยเสริมหลักสูตรที่สัมพันธ์กับวิชา(ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชา)_______________________
4. โปรดระบุความเกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัย
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 ได้รับกำรอนุมัติด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (แนบใบอนุมัติ)
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
 ไม่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
5. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
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6. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือประเด็นการวิจัย
หลักของมหาวิทยาลัย

7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

8. ขอบเขตของโครงการวิจัย

9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

11. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

12. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
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13. แสดงผลสาเร็จที่ คาดว่าจะได้ รั บเมื่ อสิ้ นสุ ดการวิ จัยได้ ชั ดเจน เช่ น ได้ ผ ลงานวิ จัย ที่ ให้ ค าตอบเพื่ อ
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับวิทยาลัยในวิชาอะไร

14. ประวัติผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการ
(ต้องระบุรายละเอียดประวัติผลงานวิจัย/แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยหรือได้รับรางวัลทางด้านการวิจัย
และโปรดแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์มาด้วย)
14.1 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. หรื อ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
อย่างน้อยในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่ สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.2 ผลงานวิจัย/บทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย
ในฐานข้อมูล TCI หรือฐานข้อมูลที่สกอ. ยอมรับ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ
(1)
ชื่อผลงานวิจัย/ประเภททุนวิจัย
ที่ได้รับ/ปีที่ได้รับทุน/แหล่งทุน

(2)
บทความวิจัย/ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร/ชื่อรางวัล
อันสืบเนื่องทุนที่ได้รับตาม (1)
ชื่อบทความ/ผลงาน
ชื่อวารสาร/เลขที่สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
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15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

16. งบประมาณของโครงการวิจัย (แสดงรายละเอียดของงบประมาณ) และแหล่งทุนอื่นที่ได้รับ (ถ้ามี)

17. โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแหล่ ง ทุ น อื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือไม่
 โครงกำรวิจัยนี้ไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น
 โครงกำรวิจัยนี้อยู่ระหว่ำงเสนอเพื่อพิจำรณำรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่น ดังนี้
(ระบุชื่อแหล่งทุนและงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุน)

 โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอื่นแล้วบำงส่วน
(ระบุชื่อแหล่งทุนและจำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุน)

ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่า
7. โครงกำรวิ จั ย ที่ เ สนอขอมิ ไ ด้ เป็ น โครงกำรหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงกำรวิ จั ย ที่ เสนอขอรั บ
กำรสนับสนุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณจำกกองทุนวิจัยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หรือจำก
แหล่งทุนอื่นอย่ำงพอเพียง
8. หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในระยะเวลำที่กำหนด หรือตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติ
ให้ขยำยเวลำ ผู้รับทุนยินดีสละสิทธิ์ในกำรรับเงินค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจัยส่วนที่เหลือ และคื นเงินที่ได้รับไป
ให้กับวิทยำลัยสหวิทยำกำรทันที หำกผู้รับทุนส่งคืนไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้วิทยำลัยสหวิทยำกำรหักเอำจำก
มหำวิทยำลัย หรือทำงรำชกำร ทั้งนี้โดยเป็นไปตำมสัญญำที่ได้ลงนำมกับวิทยำลัยสหวิทยำกำร กรณีที่คณะ
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กรรมกำรฯ พิจำรณำผลงำนแล้วมีมติว่ำคุณภำพผลงำนยัง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมและมีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุง/แก้ไข ผู้รับทุนยินดีแก้ไขผลงำนให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ
9. ผู้ รั บ ทุ น ทรำบระเบี ย บมหำวิท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ว่ำด้ ว ยกำรบริห ำรงำนวิจั ยและกองทุ น วิจั ย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พ.ศ. 2555 ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ.
2555 และประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรฯของกองทุนวิจัย วิทยำลัยสหวิทยำกำร ทุกประกำร
ลงลำยมือชื่อ..............................................................
(............................................................)
ผู้วิจัย
วันที่.........เดือน........................พ.ศ...........
ส่วนที่ 2 : ประวัติผู้วิจัย
21. ตาแหน่งทางวิชาการ-ชื่อ -นามสกุล
(ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

22. หมายเลขบัตรประชาชน
23. รับราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
24. สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน)
E-mail address

(โทรศัพท์มือถือ)

25. เลขที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำหรับเบิกจ่ำยทุนสนับสนุน)
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26. ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สาขาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

27. สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ

28. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ระบุชื่อเรื่องและแหล่งทุน/ไม่เกิน 5 ปี)

29. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หรือการนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม (กรณีงานวิจัยเพื่อตอบปัญหาและพัฒนาชุมชน/สังคม)

30. การได้รับรางวัลทางด้านวิชาการ

หมายเหตุ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงกำรวิจัย ส่งมำที่คณบดีวิทยำลัยสหวิทยำกำร วิทยำลัยสหวิทยำกำร
มธ.ท่ำพระจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยจำนวน 2 ชุด
และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น(บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงกำรในรูป File Word)
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ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรือผลงานวิชาการในต่างประเทศ
กองทุนวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ 2560
** กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณา **

ส่วนที่ 1 ประวัติผู้ขอทุน
1.1 ชื่อ – นามสกุล
(ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
1.2 วัน/ เดือน/ ปีเกิด

อำยุ

ปี

เดือน

1.3 รับราชการ/ ปฏิบัติงานตาแหน่ง
วันที่รับรำชกำร/ ปฏิบัติงำนที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
โทรศัพท์ที่ทำงำน
โทรสำร
โทรมือถือ
E-mail:

รวมอำยุรำชกำร

ปี

1.4 ประวัติการศึกษา (วุฒิระดับปริญญาขึ้นไป เรียงลาดับจากปริญญาสูงสุด)
ชื่อปริญญำระดับ
สำขำวิชำ
สถำบัน
ปี พ.ศ.ที่จบกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ชื่อปริญญำระดับ
สำขำวิชำ
สถำบัน
ปี พ.ศ.ที่จบกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ชื่อปริญญำระดับ
สำขำวิชำ
สถำบัน
ปี พ.ศ.ที่จบกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
หมำยเหตุ หำกเป็นผู้ที่เคยลำศึกษำต่อ จะต้องเว้นระยะกำรขอรับทุน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รำยงำนตัวกลับเข้ำทำงำน
จนถึงวันปิดรับสมัคร
1.5 ประวัติการทางาน ภำระกำรสอนในรอบ 2 ปีที่ผำ่ นมำ (เรียงลำดับจำกปัจจุบนั ก่อน)
ภาค/ ปีการศึกษา
วิชาที่สอน
ชั่วโมง/ สัปดาห์
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1.6 สาขาวิชา/ เรื่องที่ถนัดและสนใจ

1.7 หน้าที่อื่น ที่ปฏิบัตินอกเหนือจากงานสอน

1.8 ประสบการณ์/ ภาระงาน/ กิจกรรมอื่นที่ดาเนินการและ/ หรือมีส่วนร่วมกับคณะ/ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

1.9 ประวัติการนาเสนอบทความวิจัย/ อบรม/ / ดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ การสัมมนา ในต่างประเทศ
(ระยะเวลำ 2 ปี ที่ผำ่ นมำ)
เรื่อง

สถาบัน

ประเทศ

ช่วงเวลา

1.10 ความสามารถในการใช้ภาษา
ทักษะด้านภาษา
การฟัง
การพูด
การอ่าน
ภำษำอังกฤษ
ภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ
(โปรดระบุว่ำอยู่ในระดับ ดีมำก/ ดี/ ปำนกลำง/ หรือต้องศึกษำอบรมเพิ่มเติม)

ทุนที่เคยได้รับ

การเขียน
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงการ
2.1 ผลงานที่นาเสนอ
(ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)
ในงำน
สถำนที่จดั งำน
วันที่จัดงำน
เมือง
กำหนดวันทีไ่ ป

รวมเป็น

เดือน

วัน

รวมเป็น

เดือน

วัน

ประเทศ
กำหนดวันที่กลับ

2.2 เป้าหมายของโครงการ/ การขอทุน
(1)
(2)
(3)
2.3 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้(จ่ายตามจริง ในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท)
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
(1) ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในเส้นทำงที่สนั้ และประหยัด
(โปรดระบุเส้นทำงกำรบิน จำกกรุงเทพฯ - ..................................... )
(2) ค่ำเดินทำงภำยในประเทศนั้นๆ อย่ำงประหยัด
(เฉพาะการเดินทางจากสนามบินระหว่าง เมือง......................................................ถึงเมือง
.............................................................ที่จะนาเสนอบทความ ในที่ประชุมวิชาการ )
(3) ค่ำลงทะเบียนและค่ำธรรมเนียม ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำทีพ่ ัก
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง จำนวน..........วัน วันละ............บำท เป็นเงิน...........................บำท
- ค่ำที่พัก
จำนวน.........คืน คืนละ.............บำท เป็นเงิน..........................บำท
(5) ค่ำประกันกำรเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ให้เบิกตำมที่จ่ำยจริง
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำวีซ่ำ ให้เบิกตำมที่จำ่ ยจริง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2.4 คารับรองของผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานวิชาการในต่างประเทศ
(1) เป็นอำจำรย์ประจำของวิทยำลัยสหวิทยำกำรมำแล้ว
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรลำศึกษำต่อ กำรลำปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร หรือถูกขอตัวไปช่วย
รำชกำรที่หน่วยงำนอื่น
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(3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกำศนี้ทุกประกำร ทั้งนี้หำกภำยหลังพบว่ำผู้สมัครขำด
คุณสมบัติดังกล่ำว ผู้สมัครยินดีสละสิทธิ์กำรรับทุน
(4) ได้รับทรำบระเบียบฯ และประกำศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมปฏิบัติตำม
2.5 เอกสาร/ หลักฐานที่ต้องมีเพื่อประกอบการพิจารณา
(1) ใบสมัครขอรับทุนฯ จำนวน 2 ชุด
(2) หนังสือตอบรับอย่ำงเป็นทำงกำรของกำรนำเสนอบทควำมในที่ประชุมวิชำกำร จำนวน 1 ชุด
(3) รำยละเอียดและกำหนดกำรของกำรนำเสนอบทควำมในที่ประชุมวิชำกำร จำนวน 1 ชุด
(4) บทควำมวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) จำนวน 1 ชุด
(5) แผ่น CD บันทึกข้อมูลตำมข้อ (1) – ข้อ (4) จำนวน 1 แผ่น
(6) เอกสำรอื่นๆ โปรดระบุ
** หากเอกสารและหลักฐานการรับสมัครของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน/ ชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทุน **

ลงนำม……………………………………………
(…………………………………………………..)
ผู้ขอรับทุน
วันที…่ .…..……../……………/………..…

หมายเหตุ ผู้ขอรับทุน กรอกใบสมัครขอรับทุนฯ ตำมแบบฟอร์ม โดยส่งเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ล่วงหน้ำก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน มำที่คณบดีวิทยำลัยสหวิทยำกำร มธ.ท่ำพระจันทร์
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รายงานผลการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-นำมสกุล
...................................................................................................................................................
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
......................................................................................................................................
1.2 กำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ชื่อบทควำม ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ชื่อกำรประชุม/สัมมนำวิชำกำร......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
สถำนที่ประชุม/สัมมนำวิชำกำร
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ประเทศ .........................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ..............
1.3 งบประมำณที่ได้รับ.................................................................บำท
งบประมำณที่ใช้.....................................................................บำท
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการไปเสนอผลงานทางวิชาการ (โปรดให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ)
2.1 เนื้อหำสำระที่สำคัญ(โดยย่อ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ปัญหำและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………...
(…………………………………………………)
ผู้รำยงำน
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ..............
ควำมคิดเห็นของคณบดี
 ทรำบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ลงชื่อ…………………………………………………
(…………………………………………………)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ..............

