
เอกสารที่ 1 แนบทายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนเพือ่การพฒันาศักยภาพในการวิจัย  

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เอกสารที่ 1   แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย (แผนระยะเวลา 5 ป) แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน  
 
1. ประวัติสวนตัว 

1.1ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................................. 
1.2 อายุ...........ป 
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดบั) 

คุณวุฒ ิ   ป พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 ..................................................................................................................................................... 
 1.3.2 ..................................................................................................................................................... 
 1.3.3 ..................................................................................................................................................... 
 1.3.4 ..................................................................................................................................................... 
 1.3.5 ..................................................................................................................................................... 
 
2. ประวัติการรับราชการ 

    2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................ระดับ................ขั้น.............................บาท 
    2.2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.............. 
    2.3 ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา..................................................................... 
          เมื่อวันที่........................เดอืน..................................พ.ศ.................................... 
     2.4 ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารย ในสาขาวิชา........................................................................ 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
2.5 ไดรับการแตงตัง้เปนศาสตราจารย ในสาขาวิชา............................................................................... 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
 

3. กิจกรรมพฒันาศักยภาพในการวจิัย 
   การศึกษาตอระดับปรญิญาเอก 
   การศึกษาตอระดับปรญิญาเอก (ซ้ํา) 
   การขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
   การขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย (ซ้ํา) 
   การขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
   การขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย (ซ้ํา) 
   การขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
   การขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย (ซ้ํา) 
 

/4.แผนพฒันา… 
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4. แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 
ลําดับ

ที่ 
แผนการดําเนินการ  

(ระบุรายละเอียดการศึกษาตอ/ งานวิจัย/ งานแตง เรยีบเรยีง
ตํารา หรือหนังสือ หรือบทความวิชาการ/ งานบริการสงัคม ที่
จะดําเนินการในระหวางการขอการสนับสนุน พรอมทั้งระบุ

รายละเอียดการจัดสงเลมรายงานผลการดําเนินการ) 

ปที่ดําเนินการ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนไปตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และขาพเจาจัก
ดําเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามที่เสนอไวทุกประการ 

 
 

                    ลงชื่อ......................................................ผูขอรับการสนับสนุน 
(.................................................................) 
ตําแหนง...................................................... 
วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ความเห็นผู... 
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ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรอืเทียบเทา 
 

 ไดตรวจสอบแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะดําเนินการในระหวางป
...............................ที่ขอรับการสนับสนุนแลว โดยที่ประชุมของหนวยงานระดับภาควิชา ในการประชุมครั้งที่
.............................. เมื่อวันที่................................................. มีมติเห็นสมควร  
 

 [    ]  เห็นชอบ แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 [    ]  ไมเห็นชอบ แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 

ของนาย/นาง/นางสาว................................................................................. เพื่อใชประกอบการพิจารณาตามประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุน
เงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(.............................................................) 

ตําแหนง  ผูบงัคบับญัชาระดับหัวหนาภาควชิาหรือเทยีบเทา 
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............. 

 
 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

 ไดตรวจสอบแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะดําเนินการในระหวางป
.......................................ที่ขอรับการสนับสนุนแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่................. เมื่อวันที่.................................. มีมต ิ
 

 [    ]  เห็นชอบ แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 [    ]  ไมเห็นชอบ แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 

ของนาย/นาง/นางสาว................................................................................. เพื่อใชเปนแผนการดําเนินการเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในการวิจัยตอไป 
 
 

    ลงชื่อ........................................................... 
    (..................................................................) 

    ตําแหนง คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 

/เอกสารที่... 
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เอกสารที่ 2 แนบทายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนเพือ่การพฒันาศักยภาพในการวิจัย  

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เอกสารที่ 2 แบบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 
1. ประวัติสวนตัว 

1.1 ชื่อ-สกุล.................................................................................................................................................. 
1.2 อายุ...........ป 
1.3 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวฒุิสงูสุดตามลาํดับ) 

คุณวุฒ ิ   ป พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
1.3.1 ..................................................................................................................................................... 
1.3.2 ..................................................................................................................................................... 
1.3.3 ..................................................................................................................................................... 
1.3.4 ..................................................................................................................................................... 
1.3.5 ..................................................................................................................................................... 

 
2. ประวัติการรับราชการ 

2.1 ปจจุบันดํารงตาํแหนง.................................................................ระดับ................ขั้น.............................บาท 
2.2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงอาจารย  เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ........................ 
2.3 ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชา................................................................................. 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
2.4 ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชา.................................................................................... 

เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
อายุราชการ.................ป.........................เดือน 

2.5 ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารย  ในสาขาวิชา.......................................................................................... 
เมื่อวันที่........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 
อายุราชการ.................ป.........................เดือน 
 

3. รายงานผลพฒันาศักยภาพในการวิจยั 
3.1 รายงานผลการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

  ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่........................................................... 
     เมื่อวันที่.................................................................... 
  อนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจากตนสงักัดเมื่อวันที่.............................................. 
  อนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจากตนสังกดัเม่ือวันที่............................. 
  รายงานผลการศึกษา (พรอมทั้งหนงัสือรับรองจากสถาบันการศกึษาที่เขาศึกษาตอ) 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

/3.2 รายงาน... 
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3.2 รายงานผลการขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
  ไดเสนอแผนพฒันาศักยภาพในการวิจยัที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะดําเนินการ 

ในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน เมื่อวันที่......................................................................... 
  แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงานวิชาการท่ีจะดําเนินการใน 

ระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ
สรางสรรค คณะฯ ในการประชุมครัง้ที่..............................เมื่อวันท่ี..................................... 

  คณะฯ สงหนงัสือขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่.................................................. 
  รายงานผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงาน  
     วิชาการท่ีดาํเนินการในระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน  

(พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบสําหรับกรณขีองการแตงหรือเรียบเรียง หนังสือ 
หรือตํารา ใหแนบเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น) 

 
  3.2.1 ผลงานวิจัย    
   3.2.1.1  เรื่อง....................................................................................................................... 

    ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
     มาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............  
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.1.2  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

       มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.1.3  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

3.2.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
3.2.2.1  เรื่อง....................................................................................................................... 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
       ผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม 

 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

/3.2.2.2 เรื่อง... 
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3.2.2.2  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.2.3  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
3.2.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน 

3.2.3.1  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.3.2  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.3.3 เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.4 ผลงาน... 
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3.2.4 ผลงานแตงหรือเรยีบเรยีง ตํารา หรือหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
   3.2.4.1  เรื่อง....................................................................................................................... 

ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.2.4.2 เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย  
มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

    3.2.4.3  เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให เสนอโดยเขี ยนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอางอิ ง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
(ในกรณีที่มีผู เขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/3.3 รายงาน... 
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3.3 รายงานผลการขอกําหนดตาํแหนงรองศาสตราจารย 
   ไดเสนอแผนพฒันาศักยภาพในการวิจยัที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะดําเนินการ 

ในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน เมื่อวันที่......................................................................... 
   แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงานวิชาการท่ีจะดําเนินการใน 

ระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ
สรางสรรค คณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ ...........................เมื่อวันที่...................................... 

   คณะฯ สงหนงัสือขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่...................................... 
   รายงานผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงาน 

วิชาการท่ีดาํเนินการในระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน  
(พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบสําหรับกรณขีองการแตงหรือเรียบเรียง หนังสือ  
หรือตํารา ใหแนบเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น) 
 

3.3.1 ผลงานวิจยั 
3.3.1.1 เรื่อง................................................................................................................................ 

ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/ 
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.1.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.1.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......................   
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

3.3.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
3.3.2.1 เรื่อง............................................................................................................................... 

ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 

             ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

/3.3.2.2 เรื่อง... 
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3.3.2.2 เรื่อง............................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ....................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.2.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ......................  
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
3.3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

3.3.3.1 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ......................  
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.3.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.3.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 
 
 
 
 

 
 

/3.3.4 ผลงาน... 
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3.3.4 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนงัสือ 
3.3.4.1 เรื่อง................................................................................................................................ 

ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.4.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.3.4.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให เสนอโดยเขี ยนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอางอิ ง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

(ในกรณีที่มีผู เขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4 รายงาน... 
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3.4 รายงานผลการขอกําหนดตาํแหนงศาสตราจารย 
   ไดเสนอแผนพฒันาศักยภาพในการวิจยัที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะดําเนินการ 

ในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน เมื่อวันที่......................................................................... 
  แผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงานวิชาการท่ีจะดําเนินการใน 

ระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยและ
สรางสรรค คณะฯ ในการประชุมครัง้ที่ ...........................เมื่อวันที่...................................... 

  คณะฯ สงหนงัสือขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่.................................................. 
  รายงานผลการดาํเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทีแ่สดงรายละเอียดผลงาน 

วิชาการท่ีดาํเนินการในระหวางปทีข่อรับการสนับสนุน  
(พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบสําหรับกรณขีองการแตงหรือเรียบเรียง หนังสือ 
หรือตํารา ใหแนบเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น) 
 

3.4.1 ผลงานวิจยั 
3.4.1.1 เรื่อง................................................................................................................................ 

ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.1.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.1.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิจยันี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.4.2 ผลงาน... 
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3.4.2 ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
3.4.2.1 เรื่อง................................................................................................................................ 

ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.2.2 เรื่อง....................................................................................................................... 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.2.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานวิชาการรับใชสงัคมน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

3.4.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
3.4.3.1 เรื่อง................................................................................................................................ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.3.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
 

/3.4.3.3 เรื่อง... 
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3.4.3.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนงรองศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
ศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 
3.4.4 ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 

3.4.4.1 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.4.2 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

3.4.4.3 เรื่อง................................................................................................................................ 
ผลงานน้ีเคยใชสาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงศาสตราจารย มาแลวหรือไม 
 ไมเคยใช 
 เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ..................... 
     ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ให เสนอโดยเขี ยนตามหลักของการเขี ยนเอกสารอางอิ ง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 

(ในกรณีที่มีผู เขียนรวมหลายคน ใหผู เขียนรวมสงหลักฐานรับรองวามีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

ขอรับรองวาขอความดงักลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 

ลงชื่อ..................................................................ผูรายงาน 
(.................................................................) 
ตําแหนง...................................................... 
วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 

 
/ความเห็นผู... 
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ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรอืเทียบเทา 
 

 ไดตรวจสอบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ที่แสดง
รายละเอียดผลงานวิชาการที่ดําเนินการในปที่.......................ที่ขอรับการสนับสนุนแลว โดยที่ประชุมของหนวยงาน
ระดับภาควิชา ในการประชุมครั้งที่.............................. เมื่อวันที่................................................. มีมติเห็นสมควร  
 

 [    ]  เห็นชอบ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 [    ]  ไมเห็นชอบ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 

ของนาย/นาง/นางสาว.................................................................................ที่ไดรายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการ
วิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่ดําเนินการในปที่.................................................ที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(.............................................................) 

ตําแหนง  ผูบงัคบับญัชาระดับหัวหนาภาควชิาหรือเทยีบเทา 
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............. 

 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 ไดตรวจสอบรายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่ดําเนินการในปที่
.......................ที่ขอรับการสนับสนุนแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่................. เมื่อวันที่.................................. มีมต ิ
 

 [    ]  เห็นชอบ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 [    ]  ไมเห็นชอบ รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย ตามแผนพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
 

ของนาย/นาง/นางสาว.................................................................................ท่ีไดรายงานผลการพฒันาศักยภาพในการ
วิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการทีด่ําเนินการในปที่.................................................ที่ขอรับการสนับสนุน 

 
 
ลงชื่อ........................................................... 
(..................................................................) 

    ตําแหนง คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
 
 
 
 

/เอกสารที่... 
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เอกสารที่ 3 แนบทายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยศิลปากร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ และเงื่อนไขการสนับสนุนเงินทุนเพือ่การพฒันาศักยภาพในการวิจัย  

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เอกสารที่ 3 หลักฐานที่ใชในการตรวจสอบและติดตามการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
ลําดับ

ที่ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

ในการวิจัย 
หลักฐานที่ใชในการตรวจสอบและติดตาม 

1. การศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก 

1.1 เอกสารอนุมัติใหลาศึกษาตอจากตนสงักัด 
1.2 หนังสือตอบรับใหเขาศึกษาตอจากสถาบันการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษาตอ 
1.3 แผนการศึกษาที่กําหนดไวโดยสถาบันการศึกษาที่เขาศึกษาตอ 

2. การศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอก (ซ้ํา) 

2.1 เอกสารอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษาตอจากตนสงักัด 
2.2 เอกสารแสดงผลการศึกษา 
2.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา 

3. การขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
3.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
3.2 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. การขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย (ซ้ํา) 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
4.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.2 หนังสือสงออกของคณะฯ เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผู
ขอรับการสนับสนุน 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
4.3 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

/5.การขอ... 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ในการวิจัย 

หลักฐานที่ใชในการตรวจสอบและติดตาม 

5. การขอกําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารย 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
5.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
5.2 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. การขอกําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารย (ซ้ํา) 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
6.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.2 หนังสือสงออกของคณะฯ เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผู
ขอรับการสนับสนุน 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
6.3 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. การขอกําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
7.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
7.2 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
ในการวิจัย 

หลักฐานที่ใชในการตรวจสอบและติดตาม 

8. การขอกําหนดตําแหนง 
ศาสตราจารย (ซ้ํา) 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
8.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในแตละปท่ีขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8.2 หนังสือสงออกของคณะฯ เรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผู
ขอรับการสนับสนุน 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
8.3 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 การรักษาตําแหนง 
ศาสตราจารย 

ปแรกที่ขอรับการสนับสนุน 
9.1 แผนการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการที่จะ

ดําเนินการในระหวางปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปตอไปที่ขอรับการสนับสนุน 
9.2 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยที่แสดงรายละเอียดผลงานวิชาการ

ที่ดําเนินการในแตละปที่ขอรับการสนับสนุน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 

-------------------------------- 


