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แบบเสนอโครงการวิจยัทนุโครงการวจิัยกลุม  

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 
 
 

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) _________________________________________   
     (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________   
2. ชื่อหวัหนาโครงการ _________________________________________   
3.  รายละเอียดผูดําเนนิโครงการ 
 3.1 รายละเอียดหวัหนาโครงการ 
 3.1.1 ช่ือ นามสกุล 
 3.1.2   คุณวุฒ ิ
 3.1.3  ตําแหนงทางวิชาการ 
 3.1.4 สถานทีท่ํางาน 
 3.1.5 โทรศัพท 
 3.1.6 หนาทีห่รือความรับผิดชอบในโครงการ 
 3.1.7 เวลาที่ใชในโครงการวิจัย 
 3.2  รายละเอียดผูรวมโครงการ 
 3.2.1   ช่ือ นามสกุล 
 3.2.2   คุณวุฒ ิ
 3.2.3  ตําแหนงทางวิชาการ 
 3.2.4   สถานทีท่ํางาน 
 3.2.5   โทรศัพท 
 3.2.6   หนาทีห่รือความรับผิดชอบในโครงการ 
 3.2.7   เวลาที่ใชในโครงการวิจัย 
4. สาขาวชิาทีท่าํการวิจยั  
5. คําหลัก (keyword) ของโครงการวิจยั (3 – 5 คํา)  
6. ระยะเวลาดําเนนิงานตลอดโครงการ 
7. ความสําคัญและที่มาของปญหาทีท่าํการวิจยั 
8. ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ (literature review) และเอกสารอางอิงโดยตองระบทุั้งชื่อ

วารสาร และชื่อเร่ืองใหชดัเจน 
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9. วัตถุประสงคของโครงการ 
10. ระเบียบวิธวีจิัย 
11. ขอบเขตของการวิจัย 
12. อุปกรณทีใ่ชในการวิจยั      
13. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการและผล (output) ที่จะไดในแตละป (กรุณาเขียน
แผนการดําเนินงานโดยแบงชวงเวลาเปนเดือน ๆ  โดยระบุวากิจกรรมที่จะทําแตละอยางใชเวลากี่เดือน 
และในเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในแตละป จะไดผลการดําเนินงานเปนบทความวิจัยที่คาดวาจะใหชื่อ
บทความวาอะไร โดยที่ทานจะตองระบุผลการดําเนินงานของทุกป กรุณาศึกษาขอเสนอแนะในการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย) 

14. รายละเอียดงบประมาณ ( ≤ 1,500,000 บาท/ป ระยะเวลาดําเนินงานไมเกิน 3 ป) 
 14.1  หมวดคาตอบแทนหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมโครงการ 
 14.2  หมวดคาจาง 
 14.3  หมวดคาวัสดุ ใชสอย  

14.4  หมวดคาครุภัณฑ  
15. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
16. การเชื่อมโยงกบันักวิจัยทีเ่ปนผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจยัทั้งในและ

ตางประเทศ (ถาม)ี 
17.  การยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน  

โครงการ หรือบางสวนของโครงการของทาน 

 ไมไดยืน่ขอรับการสนับสนนุจากแหลงทุนอ่ืน 

  ไดยืน่ขอรับการสนับสนุนจากแหลงทนุอ่ืนคือ ........................................................ 
 จํานวนเปอรเซ็นตที่ซํ้าซอนเทากับ……………………. 
(หากโครงการ หรือบางสวนของโครงการของทานไดยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 
ขอความกรุณาใหทานสงสําเนาของโครงการที่ไดยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 
พรอมท้ังงบประมาณที่ไดนําเสนอ จํานวน 1 ชุด ใหกับศูนยฯ ) 

18. โครงการนีไ้ดรับการสนบัสนนุจากแหลงทนุอ่ืนหรือไม ทีใ่ดบาง 
  ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทนุอ่ืน 

  ไดรับการสนับสนนุจากแหลงทุนอ่ืน คือ ______________________________________  

  หากไดรับการสนับสนนุจากแหลงทุนอ่ืนดวย โปรดระบุ  (การนับผลงานจะคิดตามสัดสวน
ของจํานวนแหลงทนุ) 
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19. Output ที่คาดวาจะไดจากโครงการวจิยันี้เมือส้ินสุดโครงการ 
 (ศูนยฯ จะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีไมใหรายละเอียดในขอน้ี กรุณาศึกษาจากตัวอยาง

ประกอบ)118. 
19.1 Output ที่คาดวาจะไดจากการสนบัสนนุจากศูนยฯ  
19.1.1  บทความท่ีตีพิมพเผยแพรแลว จํานวน 2 บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
(ตัวอยาง) 
ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพมิพ คา Impact 

factor 
วารสารที่ระบุ
ปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. Normal structure … XXXXXXXXXXXXX 0.325 ISI, Scopus, 
MathSciNet, 
Zentralblatt 

2. A fixed point theorem … YYYYYYYYYYYYYYY - Zentralblatt 

 
19.1.2 บทความท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพเผยแพร  จํานวน 1 บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
(ตัวอยาง) 
ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพมิพ คา Impact 

factor 
วารสารที่ระบุ
ปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. A comparative …. ZZZZZZZZZZ - Scopus, 
MathSciNet, 
Zentralblatt 

 
19.1.3 จํานวนนักศึกษาท่ีเปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน 3 คน โดยท่ีเปนนักศึกษาในระดับปริญญาโท 
1 คน และ ระดับปริญญาเอก 2 คน 
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19.2 Output ที่คาดวาจะไดจากการสนบัสนนุจากแหลงทนุอ่ืน 
19.2.1  บทความท่ีตีพิมพเผยแพรแลว จํานวน 1 บทความ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
(ตัวอยาง) 
ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพมิพ คา Impact 

factor 
วารสารที่ระบุ
ปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. A study of  XXUUXXUU 0.153 ISI, Scopus, 
MathSciNet, 
Zentralblatt 

 
19.2.2  บทความท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพเผยแพร  จํานวน 1 บทความ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
(ตัวอยาง) 
ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพมิพ คา Impact 

factor 
วารสารที่ระบุ
ปรากฎใน
ฐานขอมูล 

1. Uniform  …. ZZXXZZXXZZ - MathSciNet, 
Zentralblatt 

 
19.2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีเปนผลผลิตจากโครงการ จํานวน 1 คน โดยท่ีเปนนักศึกษาในระดับปริญญาโท 
1 คน และ ระดับปริญญาเอก - คน 
 
20.  จํานวนโครงการทีห่วัหนาโครงการกาํลังดําเนนิการอยู โดยขอใหระบุระยะเวลาเร่ิมตนและ
ส้ินสุดของแตละโครงการ แหลงทุน และงบประมาณสนบัสนุนทีไ่ดรับ เวลาท่ีใชทําโครงการวิจัยในแต
ละโครงการเปนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห ท้ังในฐานะหวัหนาโครงการ ผูรวมโครงการของแตละโครงการที่
กําลังดําเนินการอยู  โปรดระบุรายละเอียดแตละโครงการที่ดําเนินการอยูดังตอไปนี้ 
 ช่ือโครงการ:_________________________________________________________  
 ระยะเวลาโครงการ_____ป ต้ังแต____________________ถึง______________  
 แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน________________________________________________ 
 งบประมาณทีไ่ดรับ____________________________________________________  
 สถานะ    หัวหนาโครงการ 
    ผูรวมโครงการ   
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 เวลาที่ใชทาํวิจัยในโครงการน้ีกี่ชัว่โมงตอสัปดาห________________________________ 
 

21.  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับวาผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการวิชาการของศูนยฯ ถือเปนขอยุติ 
 
 

      ลงช่ือหัวหนาโครงการ _____________________________ 
           วันที่ _____________________________ 

 
 


