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ใบสมัครโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
KMUTT Skill Development Grant fiscal year 2022
1. ข้อมูลทั่วไป (General information)
ชื่อ – นามสกุล (Name-surname) .......................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์: มือถือ (Tel.) .................................... e-mail ...............................................................
การศึกษา (Educational background)
ระดับการศึกษา
ชื่อย่อปริญญา
(Acronym for
(Degree of
degree)
education)
ปริญญาเอก
(Doctoral degree)
ปริญญาโท
(Master’s degree)
ปริญญาตรี
(Bachelor’s degree)

สถาบันการศึกษา (Institution)

ปี พ.ศ. ที่จบ
(Year of
graduation)

ประสบการณ์ทำงาน (Work experience)
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. หลักการและเหตุผล (Rationale)
แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพัฒนาจากการขอรับทุนนี้คืออะไร มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยของ มจธ. อย่างไร และมีแนวทางการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้อย่างไร (What scientific knowledge will be created as a result of this scholarship
application? How does it integrate into KMUTT's research agenda and provide a framework
for applying the knowledge obtained to appropriate use? such as how to distribute
information)
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3. กรุณาเลือกความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. (Which KMUTT Strategic
Research Themes are related to your topic?)
❑ การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด (Innovative Materials, Manufacturing and Construction)
❑ การเปลีย่ นแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation)
❑ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Environment)
❑ เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Bioeconomy)
❑ การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable Mobility)
❑ บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด (Smart Healthcare)
❑ สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Creative and Learning Society)
❑ การพัฒนาที่ยั่งยืนและอย่างครอบคลุมทั่วถึง (Sustainability and Inclusive research)
❑ การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)
โปรดอธิบายความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. ที่ท่านเลือก (Please explain your
connection to the Strategic Research Themes you selected.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. สถานที่ที่ประสงค์เข้าร่วม (Your selected location) (หน่วยวิจัย (Research Unit)/
มหาวิทยาลัย (University)/เมือง-รัฐ (City-State)/ประเทศ (Country))
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. ระยะเวลาดำเนินการ (Duration of project) ............... วัน/เดือน (Day/month)
ตั้งแต่วันที่ (Since) ......................................... ถึง (To) ........................................
(ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน (The maximum timeframe is three months.))
6. แผนการดำเนินงาน (Plan of action) (รายเดือน/รายอาทิตย์ (monthly/weekly))
แสดงแผนการดำเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ในระยะเวลาดำเนินการ (Please specify the
detail of your action plan and timeline)
เดือนที่ 1 (1st month) เดือนที่ 2 (2nd month) เดือนที่ 3 (3rd month)
กิจกรรม (Activities)
WK 1

1....................................................

WK 2

WK 3

WK 4

WK 1

WK 2

WK 3

WK 4

WK 1

WK 2

WK 3

WK 4
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เดือนที่ 1 (1st month)

กิจกรรม (Activities)

WK 1

WK 2

WK 3

WK 4

เดือนที่ 2 (2nd month)
WK 1

WK 2

WK 3

WK 4

เดือนที่ 3 (3rd month)
WK 1

WK 2

WK 3

2....................................................
3....................................................
7. งบประมาณ (Total budget) (โปรดระบุรายการและงบประมาณโดยละเอียด (Please provide a
detailed list of things as well as a budget.))
รายการ (Details)

จำนวนเงิน (บาท)
((Budget (baht)))

1........................................................................................
2........................................................................................
3........................................................................................
4……………………………………………………………………………...
รวม (Total)
8. ผลผลิต (Outputs)
9. ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึ้น (Expected outcomes)
10. ผู้ทคี่ าดว่าจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยนี้ (Expected beneficiary of this project)
11. เอกสารแนบ (Attachment)
❑ เอกสารแสดงเจตจำนง จากแหล่งที่รับ (The receiving source's Letter of Intent)
❑ โปรแกรมของการเรียนระยะสั้น (Short Course)
❑ Workshop
❑ อื่นๆ (Others.)

ลงชื่อ (Signed) ...................................................... ผู้สมัคร (Lecturer/Researcher)
(................................................................)
วันที่ (Date) ..............................

WK 4
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12. ความคิดเห็นจากผู้อำนวยการ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/คลัสเตอร์/ห้องปฏิบัติการ
(Comments from Director/Head of Department/Head of Research Group/Research
Center/Cluster/Laboratory)
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ (Signed) ......................................................
(................................................................)
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/คลัสเตอร์/ห้องปฏิบัติการ
(Director/Head of Department/Head of Research Group/Research Center/Cluster/Laboratory)
วันที่ (Date) ..................................
13. ความคิดเห็นจากคณบดี (Dean's comment)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ (Signed) ...................................................... คณบดี (Dean)
(................................................................)
วันที่ (Date) ..................................

