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รหัสโครงการ .............................................. 
                       (เฉพาะเจ้าหนา้ที่ สวพ.) 

 
ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองโจทย์ท้าทายและแก้ปัญหาวิกฤติเร่งดว่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)     ....................................................... ...................................................... 
               (ภาษาอังกฤษ)     ....................................................... ..................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

        โจทย์วิจัยและนวัตกรรมต้องการแก้ปัญหา ตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนด ในประเด็น 

 สาคู 

 พลู 

 กระจูด 

 สมุนไพรพัทลุง  

        โจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยงานระดบัจังหวัดต้องการให้มหาวิทยาลัยร่วมกันแก้ปัญหา ในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง และสงขลา 

        ประเด็นปัญหาเร่งด่วน ระดับประเทศ 
 

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

           ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 
มาตรฐานการวิจัย 

       มีการใช้สัตว์ทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย์ 

 มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 
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หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ) 
      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท               ............................................................................................................... .................... 
      ที่อยู่                    ............................................................................................................... .................... 
      ชื่อผู้ประสานงาน                  ................................................................................ ................................................... 
      เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน     ............................................................................................................... .................... 
      อีเมลผู้ประสานงาน               ............................................................................................................... .................... 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย  
 1.  ผู้รับผิดชอบ 

 คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ทำวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

  หัวหน้าโครงการ   
  ผู้ร่วมวิจัย   

    
2. คำสำคัญ (keyword) 
      คำสำคัญ (TH)  …………………………………………………………………………………………………………………… 

      คำสำคัญ (EN)  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นการวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองโจทย์วิจัยและแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วน ว่ามีความสำคัญอย่างไร มีปัญหาหรือข้อจำกัดอย่างไร หากไม่มีการ
แก้ไขหรือปรับปรุงจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างไร และถ้าได้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะเกิดผลดีอย่างไรต่อการพัฒนาหน่วยงาน หรือ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานโดยอาจใช้คำถามและหาคำตอบท้ายหัวข้อน้ี แล้วเรียบเรียงให้เชื่อมโยงกัน เพื่ออธิบายสาระสำคัญในส่วน
นี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เขียนเป็นข้อๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ขอบเขตของโครงการวิจัย อธิบายว่าการวิจัยครั้งนี้จะดำเนินการโดยมีขอบเขตด้านสาระเนื้อหา ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจัยหรืออ่ืนๆ รวมทั้งข้อจำกัด (ถ้ามี) อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยให้เห็นความเช่ือมโยงกับ
ปัญหาและโจทย์วิจยั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. เอกสารอ้างอิง ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อธิบายเป็นข้อๆ ว่า ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนำไปแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานของ
องค์กรอย่างไร และใครคือผู้ได้รับประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  การนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน            
              ด้านวิชาการ       
               ด้านนโยบาย     
              ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม      

              ด้านสังคมและชุมชน           

 หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  (ถ้ามี ให้ระบบกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา 
สถานที ่ฯลฯ ให้ชัดเจน และสามารถเสนอของบประมาณในส่วนน้ีได้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. วิธีการดำเนินการวิจัย แสดงวิธีการโดยสรุปว่าในการวิจยัครั้งนี้จะใช้วิธีการอย่างไร (ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) แหล่งข้อมูล 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง และการไดม้าซึ่งกลุม่ตัวอย่าง วิธีการเกบ็ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ : ระบุข้ันตอน ระยะเวลา และ แผนการดำเนินงานวิจัยแต่ละขั้นตอนโดย
ละเอียด รวมทั้ง แผนภูมิแสดงระยะเวลา 

แผนงานวิจัย 
ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน 

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

2..........             

3..........             

4..........             

5..........             

6..........             

                
      
12. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และหน่วยงานภายนอกอ่ืน (ถ้ามี) 

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

รายการค่าใช้จ่าย 
ปี 25.......... 

ม.ทักษิณ หน่วยงานร่วมทุน (ถ้ามี) 
in cash in kind 

1. ค่าตอบแทน (แจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการใน
วงเล็บ เช่น ระบุจำนวนชั่วโมง จำนวนวัน จำนวนคน)  

   

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ในกิจกรรม
....................... (จำนวน.....ชม. x .....วัน x .....คน) 

   

2. ค่าใช้สอย (แจกแจงรายละเอียดในแต่ละรายการ เช่น 
ราคา จำนวน)  

   

 2.1 ตย. ค่าจ้างเหมา (เพ่ือทำต้นแบบ)...................  
(จำนวน.... x .....บาท) 

   

2.2 ตย.ค่าจัดทำต้นแบบ (แจกแจงรายละเอียดแต่ละ
รายการในวงเล็บ เช่น ชื่อวัสดุ ราคา จำนวน) 

   

 2.3 ตย. ค่าใช้สอย (เพ่ือทำต้นแบบ)......................  
(จำนวน.... x .....บาท) 

   

 2.4 ตย. ค่าวิเคราะห์.......      

 2.5 ตย. ค่าทดสอบ.......      

 2.6 ตย. ค่าเดินทาง........      

3. ค่าวัสดุ (แจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการในวงเล็บ 
เช่น ชื่อวัสดุ ราคา จำนวน)  

   

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

3.2 ตย. วัสดุวิทยาศาสตร์.............(จำนวน.... x .....บาท)    
3.3 ตย. ค่าวัสดุ (เพ่ือทำต้นแบบ)........................  
(จำนวน.... x .....บาท) 

   

4. ค่าสาธารณูปโภค (แจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการ
ในวงเล็บ เช่น ชื่อวัสดุ ราคา จำนวน)  

   

4.1 ตย. โทรศัพท.์....(จำนวน.... x .....บาท)    

4.2 ตย.ค่าไปรษณีย์  (จำนวน.... x .....บาท)    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    
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13. คำชี้แจงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

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

                                                                                 หวัหน้าโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
                                                       
                  

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

                                                                                 ผู้รว่มวิจัย 

                                                                               วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .................. 
 
 
 
 
15. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชา(คณบดี/ผู้อำนวยการ) ในการยินยอม/อนุญาต ให้ดำเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้  
     สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการดำเนินการวิจัย 

 

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

                                                        ตำแหน่ง ....................................... 
                                                                วันที่ .................................. 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย (ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย นักวิจัยพ่ีเลี้ยง) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
3. ตำแหน่งปัจจุบัน 

เงินเดือน (บาท) 
เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 

4. หน่วยงานที่สังกัด  คณะ............................................  ภาควิชา/สาขา.............................................
มหาวิทยาลัย............................................ เบอร์โทรศัพท์ ............................โทรสาร……………………………….…… 

  e-mail:……………………………………………………………..……… 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 โดยระบสุถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
3.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
3.2 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
3.3 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัย

ลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้แนบแบบฟอร์ม

ใบรับรอง จำนวน 1 ชุด 
 3. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน แนบแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้

ดำเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน จำนวน 1 
ชุด  

 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  แนบแบบฟอร์ม
ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของสถาบัน จำนวน 1 ชุด 

 

 


