








ใบสมัครโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์เดี่ยว 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2563  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

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

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร 
    ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….………………..อายุ………………ปี 
      ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย      
      อาจารย์   ประจ าสาขาวิชา………………………………………………….……โทรศัพท์…………………………..………….……… 
          E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     บุคลากรสายสนับสนุน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ต าแหน่ง…………………………………………………….……..……………. 
         งาน……………………………………….ฝ่าย………………….……….…………..…โทรศัพท์.…..........................................…..…. 
         E-mail………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ประวัติการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรีสาขา…………………………………………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา......…..………………….………................ 
สถาบัน…………………………………………………...……………………………………..…………………………………………............. 
หัวข้อศิลปนิพนธ์(ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 ปริญญาโทสาขา…………………………………………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา…...……………..………..…………………… 
สถาบัน…………………………………………………………………………………………..…………………………………………............ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………..……..………………………. 

1.3 ปริญญาเอกสาขา…………………………….…………………… ปีทีส่ าเร็จการศึกษา…...…………………………..……………….. 
สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………….………………………........... 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………....……………………………. 
 

3.  ประเภทการขอรับทุน 
 งานวิจัย   งานสร้างสรรค์    

3.1  เคยขอรับทุนจากหน่วยงานอ่ืนมาก่อนหรือไม่   
  ไม่เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ  
  เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ มาแล้ว  (โปรดระบุรายละเอียด)............................ 

1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ……………………………………………………….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 

/2. ชื่อโครงการ 
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2. ชื่อโครงการ…………………….………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ……………………………………………………….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 
 
    3.2  เอกสารแนบประกอบการสมัครขอรับทุน 
   วิทยานิพนธ์  เรื่อง ………………………………………………………………….…………………………………………………… 
   อ่ืนๆ ระบุ.................................................………………………...……………………………………………………………… 

 
4. ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอเสนอรับทุน (กรุณาแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับผลการตัดสินของ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ถือเป็นข้อยุติ 
 
 
          ลงชื่อ…………………………………….……………...ผู้ขอรับทุน 
                                                          (…………………………………………………….) 
                                                    ต าแหน่ง ……………………………….………………………. 

   
   
5.  ความเห็นรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

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

                                     ………../…………………………/…………. 
 



 3 
แบบเสนองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………. สาขาวิชา……………………………... 
 
 1.  ชื่องานวิจัย 
 2.  ผู้ด าเนินการวิจัย 

  -  ชื่อ – นามสกุล 
  -  คุณวุฒิ 
  -  ต าแหน่ง 
  -  การท างาน 
  -  ที่อยู่ 

 3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) และเอกสารอ้างอิง 
 6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 9. งบประมาณ 
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ค าอธิบายแบบเสนองานวิจัย 
 
1. ชื่อโครงการ  ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่

เสนอเป็นครั้งแรก หรือขอต่อทุน 
2. ผู้ด าเนินการวิจัย ให้ระบุชื่อ – นามสกุล  คุณวุฒิ  ต าแหน่ง  การท างาน  และท่ีอยู่ของผู้รับทุน  โครงการวิจัยที่

เสนอเป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยคนเดียว โดยที่อาจมีผู้ช่วยวิจัยได้ 
3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ให้อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เสนอ  รวมทั้งให้ระบุว่า

องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้  และผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าในเชิง    วิชาการของสาขาที่ท า
การวิจัย 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการให้ระบุมาให้ชัดเจน  ถ้าเป็นไปได้ให้บอกมาเป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ้างอิง  ให้แสดงการทบทวนเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน ครอบคลุม  ท า

ให้เชื่อได้ว่าโครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ ากับองค์ความรู้ที่
มีอยู่แล้ว 

6. ระเบียบวิธีการวิจัย ให้ระบุข้ันตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัย  ระบุขอบเขตของการวิจัย และระยะเวลาของ
โครงการ  รวมทั้งท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการแนบมาด้วย 

7. ให้แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้  ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ     ในเรื่องใด 
8. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  ให้ระบุความพร้อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องการใช้ในการท าวิจัย

ว่าเป็นครุภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว หรือมีความจ าเป็นต้องหาเพ่ิม 
9. งบประมาณ  ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีจะใช้อย่างชัดเจน  โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

9.1 หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยท าวิจัย และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
9.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ได้แก่ 

-    ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิมพ์รายงาน 
 -    ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงานวิจัย 

-    ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก 
 -    ค่าวัสดุที่ใช้ในการท าวิจัย 
 -    ค่าวัสดุส านักงาน 
 -    ฯลฯ 

 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ประจ าปีงบประมาณ  2563  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

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

    แขนงวิชา   ทัศนศิลป์  ออกแบบประยุกต์ศิลป์  ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 
 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ........................................................................ ....................... 
 (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................ ................... 
    หัวหน้าโครงการ  
    ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….………………..อายุ………………ปี 

1.1 ปริญญาตรีสาขา…………………………………………………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา......…..………………….………................ 
สถาบัน…………………………………………………...……………………………………..…………………………………………............. 
หัวข้อศิลปนิพนธ์(ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 ปริญญาโทสาขา…………………………………………………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา…...……………..………..…………………… 
สถาบัน…………………………………………………………………………………………..…………………………………………............ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………..……..………………………. 

1.3 ปริญญาเอกสาขา…………………………….…………………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา…...…………………………..……………….. 
สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………….………………………........... 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………....……………………………. 

   ผู้ร่วมโครงการ 
    1.ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..…………….………………..อายุ………………ป ี
    2.ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..…………….………………..อายุ………………ป ี
    3.ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….……………..อายุ………………ป ี
    4.ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….……………..อายุ………………ป ี
    5.ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)……………………………....……………. นามสกุล………..……………….……………..อายุ………………ป ี
 
2.  ประเภทการขอรับทุน 

 งานวิจัย   งานสร้างสรรค์    
2.1  เคยขอรับทุนจากหน่วยงานอ่ืนมาก่อนหรือไม่   
  ไม่เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ  
  เคยได้รับทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนอ่ืนๆ มาแล้ว  (โปรดระบุรายละเอียด)............................ 

1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
/แหล่งทุนวิจัย 



 2 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ…………………………………………………….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 

2. ชื่อโครงการ…………………….………………………………………………..…….………..…………………………………... 
ชื่อหัวหน้าโครงการ……………………………………….…….…………………………………………..……………………………... 
ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   1. ………………………………….…....………… 2. ………...……….………..……………………….. 

  3. ………………………………………..………… 4. …………………………………...……………….. 
        แหล่งทุนวิจัยที่ได้รับ……………………………………………………….……….……………………………………………………. 
        จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ……………………….………… บาท  ช่วงเวลาที่ได้รับทุน……….….. ปี……..……. เดือน 
 
    2.2  เอกสารแนบประกอบการสมัครขอรับทุน 
   วิทยานิพนธ์  เรื่อง ………………………………………………………………….…………………………………………………… 
   อ่ืนๆ ระบุ.................................................………………………...……………………………………………………………… 

 
3. ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอเสนอรับทุน (กรุณาแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ชุด) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอมรับผลการตัดสินของ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ถือเป็นข้อยุติ 
 
 
          ลงชื่อ…………………………………….……………...ผู้ขอรับทุน 
                                                          (…………………………………………………….) 
                                                    ต าแหน่ง ……………………………….………………………. 

   
   
5.  ความเห็นรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

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

                                     ………../…………………………/…………. 
 



 3 
แบบเสนองานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 

ประกอบการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
 
 1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท าการวิจัย  (%)] และ
หน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

2. ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 
 3. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 
 4. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด 
 5. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้อง (literature review) และเอกสารอ้างอิง 
 6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 9. งบประมาณ 
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ค าอธิบายแบบเสนองานวิจัย 
 
1. ชื่อโครงการ  ให้ระบุชื่อโครงการวิจัยที่จะท าให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุด้วยว่าเป็นโครงการที่

เสนอเป็นครั้งแรก หรือขอต่อทุน 
2. คณะผู้ด าเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชุด บทบาทของแต่ละคนในการท าวิจัย/งานสร้างสรรค์ และสัดส่วนที่ท าการ

วิจัย/งานสร้างสรรค์ (%) และหน่วยงาน  ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
3. ให้ระบุชื่อ – นามสกุล  คุณวุฒิ  ต าแหน่ง  การท างาน  และที่อยู่ของผู้รับทุน   
4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย ให้อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เสนอ  รวมทั้งให้ระบุว่า

องค์ความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะได้  และผลกระทบขององค์ความรู้นั้นต่อความก้าวหน้าในเชิง    วิชาการของสาขาที่ท า
การวิจัย 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการให้ระบุมาให้ชัดเจน  ถ้าเป็นไปได้ให้บอกมาเป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ 
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ้างอิง  ให้แสดงการทบทวนเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วน ครอบคลุม  ท า

ให้เชื่อได้ว่าโครงการวิจัยที่เสนอเป็นการวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ ากับองค์ความรู้ที่
มีอยู่แล้ว 

7. ระเบียบวิธีการวิจัย ให้ระบุข้ันตอนและวิธีการที่ท่านจะใช้ในการวิจัย  ระบุขอบเขตของการวิจัย และระยะเวลาของ
โครงการ  รวมทั้งท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการแนบมาด้วย 

8. ให้แสดงความคาดหมายของประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้  ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ     ในเรื่องใด 
9. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  ให้ระบุความพร้อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องการใช้ในการท าวิจัย

ว่าเป็นครุภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว หรือมีความจ าเป็นต้องหาเพ่ิม 
10. งบประมาณ  ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณท่ีจะใช้อย่างชัดเจน  โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

10.1 หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยท าวิจัย และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
10.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ได้แก่ 

-    ค่าตอบแทนผู้ช่วยพิมพ์รายงาน 
 -    ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงานวิจัย 

-    ค่าเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก 
 -    ค่าวัสดุที่ใช้ในการท าวิจัย 
 -    ค่าวัสดุส านักงาน 
 -    ฯลฯ 
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