
 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 

“การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ 
เพ่ือขอรับทุนวิจัย” 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันท่ี 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา  

อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



 

 

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

1. ใบสมัครมีทั้งหมด ๔ หน้า ประกอบด้วย 

๑. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร (หน้า 1 - 3) 
๒. หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม (หน้า ๔) 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน 
๒. รูปถ่ายสี ส าหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว จ านวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ 
3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการต่าง ๆ  
3.3 เป็นบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานฯ ไม่เกิน 5 ปี หรือกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจาก 
      การศึกษาต่อไมเ่กิน 5 ปี หรือมีงานวิจัยไม่เกิน 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555 - 2559)  
3.4 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้ 
3.5 เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งมั่นเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอด 
      หลักสูตร (5 วัน) ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม  
      (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณฟรีค่าลงทะเบียน) 
3.6 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น การพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ ในดุลพินิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ก - 



  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

  โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074-609655 มือถือ 081-5407304 
  E-mail: research.tsu@gmail.com Website: http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th 
 

 

 

 
 
 

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจงแล้วสง่ทางโทรสารหมายเลข 074-609655 หรือ E-mail:research.tsu@gmail.com)** 
 

 
 
 

ชื่อ................................................................นามสกลุ........................................................................... 

ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) 

NAME…………………………………………….......SURNAME………………………………..…………………………….. 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

เลขที่.......................หมู่ที.่.....................ซอย................................................................................................................................ 

ถนน.........................................................แขวง/ต าบล................................................................................................................ 

เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.์................................................... 

โทรศัพท์........................................................................มือถือ...................................................................................................... 

โทรสาร..........................................................................E-mail................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................อาย.ุ....................................................................................................... 

สัญชาติ..........................................................................ศาสนา................................................................................................... 

บัตรประชาชนเลขท่ี.......................................................สถานที่ออกบัตร................................................................................... 

วันออกบัตร....................................................................วันหมดอาย.ุ.......................................................................................... 

บัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่................................................................................................................. 

วันหมดอาย.ุ..................................................................สถานที่ออกบัตร.................................................................................... 

2. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒทิี่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...........................    

รูปถ่ายส ี
ไม่เกิน 1 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๑ ป ี

 หน้าที่ 1 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

(บุคลากรภายนอก) 

ล าดบัท่ี……….. 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 



 
 
 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งในหน่วยงาน.................................................................................................................................................................. 
สังกัด : ฝ่าย/ส านัก/คณะ............................................................................................................................................................. 
หน่วยงาน/องค์กร/กระทรวง....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ท่ีท างาน 
เลขที่...............หมู่ที.่...............ซอย.....................................................ถนน.................................................................................. 
แขวง/ต าบล.......................................................เขต/อ าเภอ....................................................................................................... 
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.์.................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.............................................................................................................. 
ลักษณะความรับผิดชอบของผู้สมัคร (ควรเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัย) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 

 
ประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน............................................................ปี  
ประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาหรือวิจัย.......................................................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จ านวน ....................... โครงการ 

(โปรดระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งระบุแหล่งทุน อย่างน้อย ๒ โครงการ) 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลด้านการท างาน 

3. ข้อมูลด้านประสบการณ์ 

 หน้าที่ 2 



 
 

 
          
เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายของผู้เข้ารับการอบรมโปรดท าเครื่องหมาย ช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน 
   ชื่อ-นามสกุลเท่านั้น    
   ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหน่วยงานพร้อมที่ตั้งตามใบสมัคร   
   ชื่อหน่วยงานพร้อมที่ตั้งตามใบสมัครเท่านั้น 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 

 1. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในทุกกรณี 
โดยไม่ติดใจด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 
 2. ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อก าหนดของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรการอบรม และเงื่อนไขการผ่านการ
ฝึกอบรมทุกประการ 
 3. เมื่อผ่านการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาตนเองนาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการ
สนับสนุนทุนจากแหล่งทุนประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได ้
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุ
ข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ 
ณ ที่นี้ว่า เอกสารข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
ครอบครองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น ในกรณีท่ีมีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว 
ข้าพเจ้า   ยินยอม  ไม่ยินยอม ให้มีการคัดส าเนาเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก 
ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักในอัตรา
คืนละ 1,000 บาท กับทางโรงแรม ได้
ที่ 074-437900 (แจ้งเข้าร่วมอบรมฯ 
ม.ทักษิณ) 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ 
(พัทลุง) ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
เลขที่บัญชี 404-279422-9 (กรุณาแนบหลักฐานแสดงการช าระ
ค่าลงทะเบียน) เมื่อวันท่ี ........................... จ านวนเงิน...............บาท 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ใบเสร็จรับเงิน 

เลขท่ี.............เล่มที่................. 
ลงวันท่ี ........./........../............ 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับเงิน....................... 
โปรดส่งข้อมูลนี้กลับมายัง 
 คุณชาญณรงค์ คงทน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ทาง E-mail : research.tsu@gmail.com  
 หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074-609655 มือถือ 081-5407304  
 หรือ 086-4815005 www.pt.tsu.ac.th/rdi/th   *หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2560 * 

 

ลายมือชื่อ.....................................................................  
     (.............................................................................)  
 วันที่............/......................../............. 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

4. ข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 

 หน้าที่ 3 



 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

 ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................  
ต าแหน่ง.............................................................................หน่วยงาน........................... ........................................ 
ผู้บังคับบัญชาของ........................................................................ ............................. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฯ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย” 
 

๑. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อคณะกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าหากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “การพัฒนาศักยภาพการเขียน
ข้อเสนอเชิงหลักการเพ่ือขอรับทุนวิจัย” หน่วยงานต้นสังกัดยินยอม และสนับสนุนให้ผู้สมัครข้างต้นเข้ารับการ
ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 โดยไม่ถือเป็นวันลา หรือขาดการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒. เมื่อผู้สมัครข้างต้นผ่านการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมให้ผู้สมัคร
ข้างต้นท าหน้าที่พัฒนาตนเองนาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนประเภท
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได ้
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