
 

 

เอกสารสําหรับขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย 50% เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

Master of Business Administration 

Faculty of Hospitality and Tourism 

 

 

1. ใบสมัครรับทุน 

2. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

3. หนังสือรับรอง 

 

 

  



 

 

 

 

 

ใบสมัครรับทุนผู้ช่วยวิจยั 50% 

Application Form  

Half Grants for Assistant Researchers 

Master of Business Administration 

Faculty of Hospitality and Tourism 
 

1. ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่สมัคร 

 Enrollment Information 

1. สมัครรับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ……… ปีการศึกษา …………………… ระดับ 

Academic year you are applying for Semester…………Academic Year ……. Degree pursued 

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ปริญญาโท   о แผน ก แบบ ก 1   о แผน ก แบบ ก 2 о แผน ข 

 Higher Graduate diploma Master  о Plan A 1         о Plan A 2   о Plan B  

о หลักสูตรนานาชาติ   о หลักสูตรไทย  

о International Program  о Thai Program  

2. สาขาวิชา……………………………… ภาควิชา…………………………………คณะ………………………….…………. 

 Major /Program........................... Department .................................Faculty................................ 

2. ประวัติส่วนตัว 

Personal Information 

1. ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ……………………………….…………………. นามสกุล ……………………………………..…. 

Name Mr./Mrs./Miss ............................................................. Last Name ............................................. 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………………………….………..……...... 

Thai citizen ID.No. ................................................................................................................................... 

  



2. วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………………………………………………สัญชาติ …………………….………............... 

Date of birth (Day/Month/Year) ........................................... Nationality ....................................... 

3. ปฏิบัติงาน   ราชการ   รัฐวิสาหกิจ  เอกชน อื่นๆ……………………………. 

Employer  Government  State Enterprise  Private Company  Others ....................... 

4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์ เลขท่ี……………………………………. ซอย …………………………. 

Current mailing address House /Apt Number .................................................................................. 

ถนน ………………………………………… ตําบล ………………………………………… เขต/อําเภอ ……………………… 

Street/Road ...................................Sub. District .....................................District/City ........................ 

จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………….. E-mail ……………..……………………………. 

Province/State ........................Postal Code .................................... 

โทรศัพท์………………………….. โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ……………………………. โทรสาร ………………………………… 

Tel. No. ..............................Mobile Phone ..................................... Fax ............................................... 

 

3. ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

Educational History 

วุฒิการศึกษา 

Degree 

สาขา 

Major 

ปีที่จบการศึกษา 

Year of 

Graduation 

เกรดเฉล่ีย 

GPA 

สถาบัน 

University 

     

     
     
 

 

  



4. ประวัติการทํางาน 

Employment Experience 

สถานที่ทํางาน 

Office 

ที่อยู ่

Address 

ตําแหน่ง 

Position 

ระยะเวลาการทํางาน 

Work Period 

พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

Year begun-Year 

ended 

    

    
    
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยฯ ของคณะฯ ทุกประกา

หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้บัณฑิตวิทยาลัยตัดสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อโดยไม่ขอ

อุทธรณ์ ใดๆ ท้ังส้ิน 

I declare that to the best of my knowledge I have academic qualification fulfilling the 

requirement of the scholarship that I apply for. If my academic qualification does not meet the 

Graduate School/Program requirement, I am willing to have the Graduate School refuse my 

admission 

 

 

 

ลงช่ือผู้สมัคร……………………………………………………………………… 

Applicant’s signature 

(………………………………………………..……………………) 

 

Date วันท่ี……….. เดือน ………………..….. พ.ศ. …….……… 

Day Month Year 

  



Guidelines of Preparing the Research Proposal  

 
1. Name of applicant ………………………………………………………………….………………….………………….…………… 

 
2. Research Topic (both in Thai and English) ……………………………………………………………….………………… 
 
3. Keywords:…………………………………………………………………………. 
 
4. Research track (Please tick only one answer) 

� Hospitality 

� Tourism 

� Hospitality and Tourism Business 

� Others, please specify…………………………………………………….. 
 

5. Research Cluster  
Please tick where appropriate. 
Cluster 1 Sustainability in Hospitality and Tourism  

� Carrying capacity 
� Destination management/planning 
� Children and tourism 
� Management of cultural ecology 
� Green hotel and tourism 
� Community-based tourism (CBT) 
� Tourism Impacts 

� Cultural  
� Social 
� Environmental 
� Economic 

 
 



Cluster 2 H&T Marketing 
� Perceptions/Images 
� Branding 
� Motivation and decision-making 
� Satisfaction/Service quality 
� Digital marketing (social media) 
� Tourist Behaviours 

� Chinese tourists 
� Russian tourists 
� Aging tourists 
� Family tourists  

� Emerging Markets 
� LGBT 
� Youth/Educational tourists 

        � MICE 
� Medical tourism 
� Yacht and marina 
� Festival tourism 
� Gastronomy (Food and beverage) 
� Volunteer tourism 
� Sports tourism 

� SME and Innovations 
 
Cluster 3 ASEAN Tourism 

�  HRD  
Cluster 4 Transportation 
 
Cluster 5 Risk and Crisis Management 
 

 



6. Contents: Your proposal should include: (Word length 1,000 words) 
Chapter 1 Introduction 

- Background of the study 

- Justifications why research in the area is needed 

- Research objectives 

- Research questions 

- Any other necessary information 
 

Chapter 2 Literature review 

- Theories and other essential information relating to your research proposal 

- Conceptual framework 

- Hypothesis development (if any) 

- Any other necessary information 
 

Chapter 3 Methodology 

- Proposed ideas of how the research is to be conducted. This may include types of 
research (Exploratory, Descriptive or Hypothesis testing), instrument design (questionnaire 
or interview questions), population and sampling, and data collection.  

- Timeline of the study (List of the activities you plan to do in your study, and details 
about when your research will start and finish) 

- Any other necessary information 
 
7. References 
 
 
  



 

หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 

 
 ข้าพเจ้า (Name and Surname)  ตําแหน่ง (Position)     
สถานที่ทํางาน (Workplace)            
หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone)         อีเมล์ (E – mail)     
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น (Relationship with the applicant)       
ของ นาย/นาง/นางสาว (Name of applicant)     ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สาขาวิชา (Apply to study at Prince of Songkla University in the program of:)   
 
ขอรับรองผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ี (Hereby certify that the above applicant):  
1.  บุคลิกภาพของผู้สมัคร (Personality)           
              
              
              
 
2.  สติปัญญาและความสามารถท่ีจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Intellectual ability and potentials to complete 
graduate studies)           
             
              
              
 
3.  ความประพฤติ (Personal Conduct)         
             
             
              
 
4.  ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ (Ability to work with others and human relation) 
             
             
              
 
 



5.  ความสามารถอื่น ๆ (Other special abilities)         
              
              
              
 
     ลงนาม (Sign)................................................................. 
             (.................................................................) 
     (Date) วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ.............. 
 

หมายเหตุ  ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/หัวหน้า 
Remark This letter of recommendation must be written by applicant’s advisor or employer. 

 

 


