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แบบสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยกลุม 
ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

 
สวนที่1 : หัวหนาโครงการ 
1. ชื่อ - สกลุ 

(ช่ือ - สกลุ ภาษาไทย) ______________________________________ 
(ช่ือ – สกุล ภาษาอังกฤษ) ___________________________________  
เพศ  ชาย   หญิง     สถานะทางการสมรส   โสด  สมรส  อื่นๆ โปรดระบุ____   
วัน เดือน ปเกิด_____________________________ อายุ __________________ ป   

2. การทํางาน 
ตําแหนงวิชาการ _________________________________      
อัตราเงินเดือน (ไมรวมเงินประจําตําแหนงวิชาการ)_________________________________  
สถานท่ีทํางาน___________________________________________________________  
______________________________________________________________________    
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย_____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร_______________________________  
e-mail: _________________________ โทรศัพทมือถือ _________________________  

3. ที่อยู (ท่ีบาน)____________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร______________________________  
 e-mail: _________________________ 

4. ประวัติการศกึษา 
ปริญญาตรีสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
ปริญญาโทสาขา_________________________ สถาบัน ________________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
ปริญญาเอกสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________  

5. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ (ตอบไดมากกวา 1 สาขา) ________________________________  
______________________________________________________________________ 
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6. ทุนวิจัยท่ีเคยไดรับยอนหลัง 3 ป (โปรดระบุชวงระยะเวลา และจํานวนเงิน) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป  
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพในวารสารวิชาการนานาชาติ  (โปรดระบุชื่อผูแตง  ชื่อเร่ือง  ชื่อวารสาร  ปท่ีพิมพ ฉบับท่ี เลม
ที่ เลขหนา และฐานขอมูลท่ีวารสารนั้นปรากฏ ( ISI, MathSciNet, Scopus, Zentralblatz  ) ทั้งน้ีใหระบุทุก
ฐานขอมูลท่ีวารสารน้ันปรากฏ รวมท้ังกรุณาสําเนาหนาแรกของบทความที่มชีือ่ผูสมัครขอรับทุนสงมา

ดวย) 
ตัวอยาง 

Author(s) Title Journal Year Volume Pages Database 
Y. Xxxx Positive solutions 

of… 
Computational 
and Applied 
Mathematics 

 2009 39 1765-
1770 

ISI, Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

A. Bbbb 
and 
C.Dddd 

Mathematical 
model… 

Far East Journal 
of Applied 
Mathematics 

2010 16 312-323 Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

 
8. ผลงานวิชาการอื่น ๆ (เชน Proceedings หนังสือ ฯลฯ) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9. รางวัลที่ไดรับ (ดานวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัย) 
 ______________________________________________________________________ 
10.ทานมีเวลาในการทําวิจัยประมาณสัปดาหละ_________ช่ัวโมง 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับวาผลการตดัสนิของคณะกรรมการ
วิชาการของศูนยฯ ถือเปนขอยุติ 
 
      ลงช่ือผูสมคัร_____________________________ 

วันท่ี_____________________________ 
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สวนที ่2: ผูรวมวิจัย 
2.1 ผูรวมวิจัยคนที่ 1 
1. ชื่อ - สกลุ 

(ช่ือ - สกลุ ภาษาไทย) ______________________________________ 
(ช่ือ – สกุล ภาษาอังกฤษ) ___________________________________  
เพศ  ชาย   หญิง     สถานะทางการสมรส   โสด  สมรส  อื่นๆ โปรดระบุ____   
วัน เดือน ปเกิด_____________________________ อายุ __________________ ป   

2. การทํางาน 
ตําแหนงวิชาการ _________________________________      
อัตราเงินเดือน (ไมรวมเงินประจําตําแหนงวิชาการ)_________________________________  
สถานท่ีทํางาน___________________________________________________________  
______________________________________________________________________    
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย_____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร_______________________________  
e-mail: _________________________ โทรศัพทมือถือ _________________________  

3. ที่อยู (ท่ีบาน)____________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร______________________________  
 e-mail: _________________________ 

4. ประวัติการศกึษา 
ปริญญาตรีสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
ปริญญาโทสาขา_________________________ สถาบัน ________________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
ปริญญาเอกสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________  

5. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ (ตอบไดมากกวา 1 สาขา) ________________________________  
______________________________________________________________________ 

6. ทุนวิจัยท่ีเคยไดรับยอนหลัง 3 ป (โปรดระบุชวงระยะเวลา และจํานวนเงิน) 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป  
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพในวารสารวิชาการนานาชาติ  (โปรดระบุชื่อผูแตง  ชื่อเร่ือง  ชื่อวารสาร  ปท่ีพิมพ ฉบับท่ี เลม
ที่ เลขหนา และฐานขอมูลท่ีวารสารนั้นปรากฏ ( ISI, MathSciNet, Scopus, Zentralblatz  ) ทั้งน้ีใหระบุทุก
ฐานขอมูลท่ีวารสารน้ันปรากฏ รวมท้ังกรุณาสําเนาหนาแรกของบทความที่มชีือ่ผูสมัครขอรับทุนสงมา

ดวย) 
ตัวอยาง 

Author(s) Title Journal Year Volume Pages Database 
Y. Xxxx Positive solutions 

of… 
Computational 
and Applied 
Mathematics 

 2009 39 1765-
1770 

ISI, Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

A. Bbbb 
and 
C.Dddd 

Mathematical 
model… 

Far East Journal 
of Applied 
Mathematics 

2010 16 312-323 Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

 
8. ผลงานวิชาการอื่น ๆ (เชน Proceedings หนังสือ ฯลฯ) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9. รางวัลที่ไดรับ (ดานวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัย) 
 ______________________________________________________________________ 
10.ทานมีเวลาในการทําวิจัยประมาณสัปดาหละ_________ช่ัวโมง 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการ
วิชาการของศูนยฯ ถือเปนขอยุติ 
 
 
      ลงช่ือผูสมคัร_____________________________ 

วันท่ี_____________________________ 
 



 5 

 2.2 ผูรวมวิจัยคนที่ 2 
1. ชื่อ - สกลุ 

(ช่ือ - สกลุ ภาษาไทย) ______________________________________ 
(ช่ือ – สกุล ภาษาอังกฤษ) ___________________________________  
เพศ  ชาย   หญิง     สถานะทางการสมรส   โสด  สมรส  อื่นๆ โปรดระบุ____   
วัน เดือน ปเกิด_____________________________ อายุ __________________ ป   

2. การทํางาน 
ตําแหนงวิชาการ _________________________________      
อัตราเงินเดือน (ไมรวมเงินประจําตําแหนงวิชาการ)_________________________________  
สถานท่ีทํางาน___________________________________________________________  
______________________________________________________________________    
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย_____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร_______________________________  
e-mail: _________________________ โทรศัพทมือถือ _________________________  

3. ที่อยู (ท่ีบาน)____________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________  
โทรศัพท_________________________โทรสาร______________________________  
 e-mail: _________________________ 

4. ประวัติการศกึษา 
ปริญญาตรีสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
ปริญญาโทสาขา_________________________ สถาบัน ________________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
ปริญญาเอกสาขา_________________________ สถาบัน _______________________  
ปที่สําเร็จ______________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม_________________ 
หัวขอวิทยานิพนธ___________________________________________________  
อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________  

5. สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ (ตอบไดมากกวา 1 สาขา) ________________________________  
______________________________________________________________________ 

6. ทุนวิจัยท่ีเคยไดรับยอนหลัง 3 ป (โปรดระบุชวงระยะเวลา และจํานวนเงิน) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
7. ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป  

ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพในวารสารวิชาการนานาชาติ  (โปรดระบุชื่อผูแตง  ชื่อเร่ือง  ชื่อวารสาร  ปท่ีพิมพ ฉบับท่ี เลม
ที่ เลขหนา และฐานขอมูลท่ีวารสารนั้นปรากฏ ( ISI, MathSciNet, Scopus, Zentralblatz  ) ทั้งน้ีใหระบุทุก
ฐานขอมูลท่ีวารสารน้ันปรากฏ รวมท้ังกรุณาสําเนาหนาแรกของบทความที่มชีือ่ผูสมัครขอรับทุนสงมา

ดวย) 
ตัวอยาง 

Author(s) Title Journal Year Volume Pages Database 
Y. Xxxx Positive solutions 

of… 
Computational 
and Applied 
Mathematics 

 2009 39 1765-
1770 

ISI, Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

A. Bbbb 
and 
C.Dddd 

Mathematical 
model… 

Far East Journal 
of Applied 
Mathematics 

2010 16 312-323 Scopus, 
MathSciNet, 
Zentrlblatt 

 
8. ผลงานวิชาการอื่น ๆ (เชน Proceedings หนังสือ ฯลฯ) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

9. รางวัลที่ไดรับ (ดานวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัย) 
 ______________________________________________________________________ 
10.ทานมีเวลาในการทําวิจัยประมาณสัปดาหละ_________ช่ัวโมง 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการ
วิชาการของศูนยฯ ถือเปนขอยุติ 
 
 
      ลงช่ือผูสมคัร_____________________________ 

วันท่ี_____________________________ 
 

(หากมผีูรวมวิจัยมากกวา 2 ทาน กรุณาใชแบบฟอรมขางตนกรอกรายละเอียดใหครบทุกทาน) 
 


