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ทุนวิจัย ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 
ISTRS Research Fund 

 
แหล่งทุน 
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
หลักกำรและเหตุผล 
         เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยของนักวิจัย ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  
ซึ่งมีภำรกิจแตกต่ำงไปจำกภำรกิจของคณะ/ภำควิชำในมหำวิทยำลัยฯ 
ที่มีท้ังงำนวิจัยและบริกำรกำรวิจัยที่ต้องกำรกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรและประเด็นปัญหำของอุตสำหกรรมที่
เป็นเครือข่ำยของ สวท.  ท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรขอรับทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนสนับสนุนกำรวิจัยทั่วไป  
สวท.จึงก ำหนดทุนวิจัยในส่วนนี้ขึ้น  เพื่อให้เกิดกำรริเริ่มงำนวิจัยใหม่ ๆ 
กำรวิจัยประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ 
รวมถึงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนงำนของกำรด ำเนินงำนของ สวท.เอง  ก่อให้เกิดงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์  
และเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ิมข้ึน 
ขอบข่ำย 
        เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัย/นักประดิษฐ์โดยมีคณะกรรมกำรบริหำร สวท. เป็นผู้พิจำรณำตัดสินผล   
โดยคณะกรรมกำรฯ อำจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมพิจำรณำ 
เงื่อนไข 

1.  งบประมำณตำมควำมเหมำะสมของขนำดโครงกำร  
และสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนเป็นโครงกำรต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี 

2. เป็นโครงกำรที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรที่ก ำลังเสนอขอหรืออยู่ในระหว่ำงพิจำรณำขอรับทุนจำกแหล่งทุ
นอื่น  และโครงกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจหลักของ สวท. 
หรือเป็นงำนวิจัยก ำหนดหัวข้อตำมควำมต้องกำรของ สวท. จะได้รับกำรพิจำรณำก่อน 

3. ไม่สนับสนุนค่ำตอบแทนนักวิจัย 
4. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนเป็นรำยกรณีไป 
5. หำกมีกำรซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนเป็นรำยกรณีไป 
6. ผู้รับทุนต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำต่อคณะกรรมกำรติดตำมของ สวท. เป็นระยะ 

ตำมควำมเหมำะสมของขนำดโครงกำร 
7. ผู้รับทุนต้องส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ตำมหัวข้อและรูปแบบที่ก ำหนดในแบบฟอร์ม  

เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ให้กับ สวท. 
8. ผู้รับทุนต้องส่งบทควำมท่ีได้รับทุนเผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ/นำนำชำติ 

หรืออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรภำยใน 1 ปี หลังสิ้นสุดกำรวิจัย 
9. กรณี งำนวิจัยที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ จะต้องน ำส่งเข้ำแสดงหรือแข่งขันในงำน Inventors’ Day ของ สวท. 

งบประมำณ 
งบประมำณตำมควำมเหมำะสมกับขนำดโครงกำร  
ระยะเวลำขอรับทุน 
สำมำรถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตลอดปี  โดยใช้แบบฟอร์มกำรขอทุนของ สวท. 
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กำรส่งข้อเสนอโครงกำร 
ส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบฟอร์ม ISTRS Fund-1 จ ำนวน 4 ชุด มำยังส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร สวท. 
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 7 
กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
ภำยใน 1 เดือน หลังกำรยื่นขอ 
ระยะเวลำโครงกำร 
1 ตุลำคม – 30 กันยำยน ของทุกปี 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักวิจัยและบริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)  อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ชั้น 7  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  เลขท่ี 126  ถนนประชำอุทิศ  แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-4709656 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

1. แบบเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย สวท. 
2. แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
3. แบบรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
4. ข้อก ำหนดทุนวิจัย สวท. 
5. แบบรำยงำนกำรเงิน 
6. แบบส่งคืนทุนวิจัย สวท. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของ ส านกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 

ปกปิดหา้มเผยแพร่ก่อนไดร้ับอนญุาต 

แบบเสนอโครงการ 

ขอรับทนุวิจัย ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 

ประจ าปีงบประมาณ.......................... 

 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) 

                  (ภาษาองักฤษ) 

ค าส าคัญ (Key words) (3 - 5 ค า) 
  
หัวหน้าโครงการ 

      ช่ือ-สกลุ 

       หน่วยงานต้นสงักดั 

 

งบประมาณโครงการ      

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

1.  ความเป็นมาของโครงการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

4. ผลงานวิจัย/สิทธิบัตร ที่เก่ียวข้อง 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของ ส านกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 

ปกปิดหา้มเผยแพร่ก่อนไดร้ับอนญุาต 

 

5. แผนการด าเนินงาน 

เดือนท่ี กิจกรรม ผลลพัธ์ 
   
   
   

 

6. ผลลัพธ์ (สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

ประเภทผลลพัธ์ จ านวน/รายละเอียด 
        สิทธิบตัร (Patent)  
        บทพิสจูน์ผลิตภณัฑ์ หรือ กระบวนการ  
       (Proof of Concept) 

 

      ต้นแบบผลิตภณัฑ์ หรือ กระบวนการ  
      (Prototype) 

 

     การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)  

     การพฒันากระบวนการผลิต 
      (Process Development) 

 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 

 

7.2 สาธารณประโยชน์ 

 

 

7.3 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของ ส านกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 

ปกปิดหา้มเผยแพร่ก่อนไดร้ับอนญุาต 

8. การน าไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการ 

     สามารถน าผลงานไปใช้ได้ทนัที 

 

 

    ต้องมีการศกึษาวิจยั/ดดัแปลงเพิ่มเตมิ 

 

 

9. งบประมาณ 

รายละเอียด จ านวนเงนิ 
งบประมาณทัง้โครงการ   
การร่วมสนับสนุนทุน (ถ้ามี) 

1.  งบประมาณจาก (ระบช่ืุอหนว่ยงานท่ีร่วมสนบัสนนุ) 
2. งบประมาณจาก สกว. 

  

หมวดงบประมาณ 
1.  หมวดคา่จ้าง 

1.1 
1.2 
รวมหมวดค่าจ้าง 

  

2. หมวดคา่ใช้สอย 
2.1 
2.2 
รวมหมวดค่าใช้สอย 

  

3. หมวดวสัด ุ
3.1  
3.2 
รวมหมวดค่าวัสดุ 

  

4. หมวดครุภณัฑ์ (ถ้ามี) 
4.1 
4.2 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารนีเ้ป็นสมบติัของ ส านกัวิจยัและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) 

ปกปิดหา้มเผยแพร่ก่อนไดร้ับอนญุาต 

รวมหมวดครุภัณฑ์ 
5. หมวดคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 
5.2 
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

  

 

10. เอกสารอ้างอิง 
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั 

ทุนวิจยั ส านักวิจยัและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.) 
 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  
       (ภาษาองักฤษ)  

2. คณะผู้วิจยัและหน่วยงานท่ีสงักดั 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
4. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

5. รายงานความก้าวหน้าระหว่างวนัท่ี ………………………. ถึง ………..……………. 

6. ความก้าวหน้าโครงการวิจยั 

6.1 กิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำรจริง เปรียบเทียบกบัแผนกำรด ำเนินงำนตำม proposal 
6.2 ผลการด าเนินงาน 

 

 

(ลงชือ่) ………………………………… 
 

          (………………………………)  
 

                   หวัหน้าโครงการ 
 

             วนัที…่…………………… 
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แบบรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  
 

 

ประกอบด้วย 3 ส่วนดงัน้ี 
1.  ส่วนประกอบตอนต้น 

1.1 หน้าปก (Cover) ระบุค าว่า รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการวจิยัเรือ่ง     
(ชือ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) คณะผูว้จิยั และรายงานนี้ไดร้บัการสนบัสนุนจากทนุวจิยั 
ส านกัวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ าปี ……… 

1.2 บทคดัยอ่ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
1.3 สารบญัเรือ่ง (Table of Contents) 
1.4 สารบญัตาราง (List of Tables) 
1.5 สารบญัภาพ (List of Illustrations) 
1.6 ค าอธบิายสญัลกัษณ์และค ายอ่ทีใ่ชใ้นการวจิยั (List of Abbreviations) 
 

2.  ส่วนประกอบเน้ือเร่ือง 
2.1 บทน า (Introduction) ระบุเนื้อหาของเรือ่งทีเ่คยมผีูท้ าการวจิยัมากอ่น ความส าคญัและทีม่าของปญัหา 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยั วธิกีารด าเนินการวจิยัโดยสรปุ ทฤษฎแีละ/หรอื 
      แนวความคดิทีจ่ะน ามาใชใ้นการวจิยั ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ฯลฯ 
2.2 เนื้อเรือ่ง (Main Body) ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิดี าเนนิการวจิยั (Material and Method)  

ผลการวจิยั (Result) ฯลฯ 
2.3 ขอ้วจิารณ์ (Discussion) ทีไ่ดน้ าผลการทดลอง (ผลการวจิยั) ทีไ่ดม้าในขอ้ 2.2 มากล่าวทัง้หมด  
 (ทัง้ทีเ่ป็นและไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้) 
2.4 สรปุและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) โดยสรปุเรือ่งราวในการวจิยั 

พรอ้มทัง้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัในขัน้ต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในการประยกุตข์องผลงานวจิยัทีไ่ด้ 
 

3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 
3.1 เอกสารอา้งองิ (References) ระบุรายชือ่เอกสารอา้งองิโดยเรยีงล าดบัเอกสารอา้งองิภาษาไทยก่อน  
 และตามดว้ยเอกสารภาษาต่างประเทศ ทัง้นี้ใหเ้รยีงตามล าดบัอกัษร 
3.2 ผลงานตพีมิพ ์สิง่ตพีมิพเ์พือ่เผยแพร่ สทิธบิตัรหรอืผลงานอืน่ๆ จากโครงการนี้ 
3.3 ภาคผนวก (Appendix) ถา้ม ี
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แบบรายงานการเงินทุนวิจยั ส านักวิจยัและบริการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.) 
ปีงบประมาณ……………………… 

 
 

 
ชือ่หวัหน้าโครงการ……………………………………………………………………………………...………… 
ชือ่โครงการ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณโครงการ……………………บาท จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัแลว้  งวดที ่1 จ านวน ………..….…. บาท 
        งวดที ่2 จ านวน …………..….. บาท 
        งวดที ่3 จ านวน …………..….. บาท 
                       รวม ……………… บาท 
 

รายงานการเงนิตัง้แต่วนัที ่…………………….…….……...   ถงึวนัที ่………………..………………………. 
 
 
 

ตารางแสดงรายการค่าใช้จา่ย 
 

 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย ครัง้ท่ีเ
บิก 

หมวดค่าใช้จ่าย (จ านวน : บาท) 
ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ ค่าครภุณั

ฑ ์
     
     
     
     
     
     
     
     

 

รวม 
 

    

          
                                                                        จ านวนเงนิคงเหลอื ……………………….. บาท 

 

 ข อ รับ ร อ ง ว่ า ร า ย ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข้ า ง ต้ น เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ ริ ง ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 
และผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  ………………………………       ……………………………… 
     หวัหน้าโครงการลงนาม    เจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการลงนาม 
 
หมายเหตุ  หวัหน้าโครงการตอ้งเกบ็หลกัฐานการเบกิจ่ายต่างๆ ส าหรบัการตรวจสอบของ สตง. 
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ใบน ำส่งคืนเงินทุนวิจยั ส ำนักวิจยัและบริกำรวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.) 
 

ขา้พเจา้  …………………….………………………………………………………………………………..……… 

หวัหน้าโครงการวจิยัเรือ่ง ………………………………………………………………………………………..….. 

ขอสง่คนืเงนิทนุวจิยั สวท. ทีค่งเหลอื จ านวน …………………….. บาท  โดยน าเงนิเขา้ 

กองทนุ   วจิยั         รหสั  0300 

แผนงาน  วจิยัและวชิาการ งานวจิยัของหน่วยงาน     รหสั  3000004000 

ประเภทงบ  งบสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั   รหสั  5701003035 

 
 

      ลงชือ่ …………………………………. ผูน้ าสง่เงนิ 

      วนัที ่………………………………….. 

 

      ลงชือ่ …………………………………. ผูร้บัเงนิ 

                วนัที ่………………………………….. 

 



G:\ทุนวจิยั สวท\ขอ้ก ำหนดทุนวจิยั.doc 

ข้อก ำหนดส ำหรบัผูร้บัทุนวิจยั 
ในโครงกำร “ทุนวิจยั ส ำนักวิจยัและบริกำรวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวท.)” พ.ศ. 2557 

 
1.  ระยะเวลาในการท างานวจิยั 
    ก าหนดหนึ่งปี   ระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน 
 

2.  การใชเ้งนิ  
    ผู้วจิยัสามารถใช้เงนิได้ทนัทเีมื่อคณะกรรมการบริหาร สวท. อนุมตัโิครงการวจิยัและผู้วจิยัยนืยนั
ปฏบิตัติาม        ขอ้ก าหนดการบรหิารโครงการวจิยัทุนวจิยั ส านักวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สวท.) โดย สวท.จะจ่ายเงนิงวดแรกจ านวน 50% ของงบประมาณโครงการ หลงัการลงนาม
ในสญัญาใหทุ้น งวดทีส่องจ านวน 25% ของงบประมาณโครงการ เมื่อผูว้จิยัส่งรายงานความก้าวหน้า
และรายงานการเงนิ ตามเวลาทีก่ าหนดในสญัญา และงวดสุดทา้ยจ านวน 25% ของงบประมาณโครงการ 
เมือ่ผูว้จิยัส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์และรายงานการเงนิ ทัง้นี้ ขอใหผู้ว้จิยัเกบ็หลกัฐานการซือ้/จา้ง
แต่ละครัง้ไวเ้พื่อการตรวจสอบ  
 

3.  การส่งรายงานการวจิยั และบทความวจิยั 
     3.1 รายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงนิ เมื่อครบก าหนดตามสญัญา ผู้วจิยัต้องส่งรายงาน      
ความกา้วหน้าครึง่โครงการและรายงานการเงนิ จ านวน 2 ชุด ให ้ส านกังานผูอ้ านวยการ สวท. 
    3.2 ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ ผู้วจิยัต้องส่งร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 2 ชุด ให ้ส านักงาน
ผูอ้ านวยการ สวท. ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สุดโครงการ 
           ผู้ตดิตามโครงการจะตรวจ/แก้ไข และปรกึษาเจา้ของโครงการวจิยั เพื่อให้ได้เอกสารรายงาน
การวจิยัทีส่มบรูณ์ ภายในก าหนด 1 เดอืน  
     3.3 รายงานฉบบัสมบูรณ์และรายงานการเงนิ ผูว้จิยัต้องส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 2 ชุด ให ้
ส านกังานผูอ้ านวยการ สวท. ภายในก าหนด 4 เดอืน นบัจากวนัสิน้สุดโครงการ 
     3.4 บทความวจิยั ผู้วจิยัต้องส่งบทความวจิยัอย่างน้อย 1 บทความ จ านวน 3 ชุด ให้ส านักงาน
ผูอ้ านวยการ สวท. ภายในก าหนด 4 เดอืน นบัจากวนัสิน้สุดโครงการ 
 

4.  ครภุณัฑ ์
     เมือ่เสรจ็สิน้งานวจิยั ใหผู้ว้จิยัส่งมอบครภุณัฑท์ีซ่ือ้ดว้ยเงนิวจิยั (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ สวท. 
 

5.  ลขิสทิธิแ์ละการเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
     5.1 ลขิสทิธิผ์ลงานวจิยั  
 เมื่อเกดิผลประโยชน์จากการน าผลงานวจิยัไปเผยแพร่ในเชงิธุรกจิ  ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้เป็น
เป็นของ สวท. 50% 
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     5.2 การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยั 
       สวท.สงวนสทิธิใ์นการน าผลงานวจิยัจากรายงานฉบบัสมบูรณ์หรอืบทความวจิยัที่จดัท าขึ้น 
หรอืดดัแปลง ไปเผยแพรไ่ด ้
 ผูว้จิยัสามารถน าผลการวจิยัไปตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารวจิยั หรอืเสนอผลงานวจิยัในรปูอื่นได ้
โดยไมต่อ้งขออนุญาตจาก สวท.ล่วงหน้า แต่ตอ้งระบุว่างานวจิยันัน้ๆ ไดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัจาก “ทุน
วจิยั ส านักวจิยัและบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวท.)” และใหส้่งส าเนาการเผยแพร่ดงักล่าวให ้
สวท. จ านวน 2 ชุด 
 ค่าใชจ้่ายซึง่จ าเป็นต้องจ่ายใหส้ านักพมิพ ์หรอืหน่วยงานเพื่อตพีมิพเ์อกสารการวจิยัจากทุนนี้ 
ถ้า สวท.เป็นผู้ส่ง สวท.เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย หากผู้วจิยัเป็นผู้ส่ง ให้ผูว้จิยัรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเอง  
โดยอาจขอรบัการสนบัสนุนจาก มจธ.ตามเกณฑข์องมหาวทิยาลยั 
    5.3  การระงบัการเผยแพรผ่ลงานวจิยั 
 คณะกรรมการบรหิาร สวท. อาจสัง่ระงบัการเผยแพร่ผลงานวจิยัเป็นการชัว่คราวหรอืตลอดไปก็
ได ้ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิาร สวท. จะแจง้ใหผู้ว้จิยัทราบ และรายงานใหม้หาวทิยาลยัไดท้ราบดว้ย 
 

6.  ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 
     หากผู้วิจ ัยประสบปญัหาระหว่างการท าวิจ ัย ให้ท ารายงานถึงผู้ติดตามโครงการวิจ ัยและถ้า
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการวิจัยใหม่ ให้เขียนรายละเอียดทัง้หมดส่งไปด้วย เพื่อผู้ติดตาม
โครงการวจิยัจะไดพ้จิารณา และแจง้ใหค้ณะกรรมการบรหิาร สวท. ทราบและอนุมตัต่ิอไป 
 
 

    มตทิีป่ระชุม คณะกรรมการบรหิาร สวท.  ครัง้ที ่5/2557 
19 มนีาคม 2557 
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