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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจยัเชื่อมโยงบัณฑิตศกึษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

********************************** 
 

(     ) ระดับปริญญาโท            (     ) ระดับปริญญาเอก               (     ) ระดับปริญญาโท-เอก 

 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (แนบโครงการวิจัยของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาฯ ที่ได้รับการจัดสรรทุนภายนอกเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับการจัดสรรทุน) 
 

1. ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)  …………………………………………………………….....................................……..…. 
   (ภาษาอังกฤษ) …………..............………………………………………..............................……........ 
     ได้รับการจัดสรรทุนแหล่งทุน / หน่วยงาน ..............................................................................................  
    ประจำปีงบประมาณ ..........................................จำนวนเงินทั้งสิ้น...................................................บาท 
2. หัวหน้าโครงการ 
 2.1 ชื่อหัวหน้าโครงการ  .................……......…………………....................……………………………………  
 ตำแหน่งทางวิชาการ ...........................…...................……………………………………………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความชำนาญ) ........................................……......................………………………………… 
 หน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชา คณะ).....................................................................…....…................ 
 โทรศัพท์     .................................................................................................................…............... 

E-mail: ...........................................................................................................…....…..................... 
      2.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐาน ISI / SCOPUS Q1 หรอื Q2 / ฐานอ่ืนๆ 
ที่ ก.พ.อ.กำหนด อย่างน้อย 3 เรื่อง ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง                      
          ................................................................ ........................................................................................  
          ................................................................ ........................................................................................  
          ................................................................ ........................................................................................ 
      2.3 ข้อมูลแสดงการมีเครือข่ายการวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญร่วมการวิจัยระดับนานาชาติ           

............................................................... ........................................................................................  
          ........................................................................................................................................................  
      2.4 คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ว่าไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยสำหรับโครงการวิจัยที่
สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว 
 
 
                     (……………………………………….) 
            อาจารย์ที่ปรึกษา    
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีเสนอของทุนวิจัยประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  
              (Concept Paper) 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  …………………………………………………………..…..................................……..…. 
   (ภาษาอังกฤษ) …………..............………………………………………..............................……........ 
 
2. ประเภทของโครงการวิจัย 

  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ (ขอให้ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งในข้อใดของ
โครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

  เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมจากโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ (ขอให้ระบุว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมในข้อใด
ของโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

 

    3. ข้อมูลนิสิตที่ร่วมทำโครงการวิจัย กรณยีังไม่มีชื่อนิสิต ให้ระบุว่า ยังไม่มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ  
        กรณีมีนิสิตแล้ว แต่ยังไม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือต้องอยู่ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ภาคปกติ ไม่เกินชั้นปีที่ 1  
        รายละเอียดข้อมูลปัจจุบันของนิสิต ดังนี้ 

 ชื่อนิสิต  นาย/นางสาว......................................………………..........................……อายุ…………………ป ี
          เลขประจำตัวนิสิต................................................นสิิตมหาวิทยาลัย................................................ 
 คณะ.........................................................สาขาวิชา.........................................................................
 ศึกษาในหลักสูตร (ชื่อปริญญา) ....................... ตามหลักสตูร........ ปี เข้าศึกษาปีการศึกษา......... 
 ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ .................... ปีการศึกษา......................เป็นนิสิตชั้นปีที่.......... 
 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประมาณ ปีการศึกษา......................................................................  
 โทรศัพท์     ..................................................................................................................…............... 

E-mail: ............................................................................................................…....…..................... 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับ 

      ปริญญาโท มีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียน
ไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ต้องอยู่ในกลุ่ม 20% แรกของชั้น 

 

      ปริญญาเอก มีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 แต่ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล ISI/Scopus ฉบับ
ปกติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

       ปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) มีผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25  
 
 
                         (……………………………………….) 
            นิสิตที่ร่วมทำโครงการวิจัย 
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 4. ความสำคัญและที่มาของการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญ 
โดยมีความเชื่อมโยงกับความสำคัญและที่มา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 8. ขอบเขตและวิธีการดำเนนิการวิจัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 9. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ : ระบุข้ันตอน ระยะเวลา และ แผนการดำเนินงานวิจัยแต่ละ
ขั้นตอนโดยละเอียด รวมทั้ง แผนภูมิแสดงระยะเวลา 

แผนงานวิจัย 
ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1..........             

2..........             

3..........             

4..........             

5..........             

6..........             

 
10. งบประมาณสำหรับดำเนินการวิจัย 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานภายนอกอ่ืน (ถ้ามี) 

งบประมาณจาก  ม.ทักษิณ  จำนวน…..........................บาท    (คิดเป็นร้อยละ ................) 
งบประมาณจาก หน่วยงาน/แหล่งทุนอื่น (ระบุ) ….................จำนวน...................บาท (คิดเป็นร้อยละ .........)   
 งบประมาณรวม…................................................……..............บาท 
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ตารางแสดงงบประมาณสำหรับดำเนินการวิจัย 

รายการค่าใช้จ่าย ปี ........................... 
ม.ทักษิณ หน่วยงาน/แหลง่ทุนอืน่ (ถ้ามี) 

in cash in kind 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการทำวิจัย 

1. ค่าวัสดุ (แจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการในวงเล็บ เช่น ชื่อ
วัสดุ ราคา จำนวน)  

   

 1.1 ตย. สารเคมี.....(จำนวน.... x .....บาท)    

 1.2 ตย. วัสดุวิทยาศาสตร์.....(จำนวน.... x .....บาท)    

2. ค่าใช้สอย (แจกแจงรายละเอียดในแต่ละรายการ เช่น ราคา 
จำนวน)  

   

 3.1 ตย. ค่าวิเคราะห์.......      

 3.2 ตย. ค่าทดสอบ.......      

 3.3 ตย. ค่าเดินทาง........      

ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบัณฑิตศึกษา 

-  ระดับปริญญาโท  เดือนละ 5,000 บาท    ไม่เกิน 12 เดือน 
- ระดับปริญญาเอก เดือนละ 5,000 บาท   ไม่เกิน 18 เดือน 
- ระดับปริญญาโท-เอก เดือนละ 5,000 บาท ไม่เกิน 24 เดือน 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    

  

11. เอกสารอ้างอิง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

13. มาตรฐานการวิจัย 
 มีการใช้สัตว์ทดลอง 
 มีการวิจัยในมนุษย์ 
 มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
 มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคม ี

 
  14. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชา(คณบดี/ผู้อำนวยการ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้ง  

ให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย 
 
                                                           ลงชื่อ.................................................. 

                                                               (.................................................) 
                                                                ตำแหน่ง ....................................... 
                                                                       วันที่ .................................. 
 

 
15. เอกสารแนบ  

    -     ข้อโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 

-    ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีที่มีชื่อนิสิตแล้ว 

-    แนบประวัตินิสิต ซ่ึงปริ้นจากระบบทะเบียนนิสิต  

        -    แนบหนงัสือรับรองความประพฤติ ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติเรียบร้อย ขยัน 
อดทน สุขภาพแข็งแรง และมีใจรักที่จะเป็นนักวิจัย (มีลายมือชื่ออาจารย์ที่เคยสอน อย่างน้อย 2 ท่าน)  

 
 


