
  
 

แบบสมัครขอรับการสนับสนุนผูชวยวิจัย ของนกัศึกษาระดับปริญญาโท/ เอก ในหลักสูตรของ
มหาวทิยาลัยเครือขาย ศนูยความเปนเลิศดานคณติศาสตร 

 
 
 
 

 นาย    นางสาว  นาง ________________________________________________________________ 
 
 
 
ไดตรวจสอบการกรอกขอมูลและเอกสารที่สงดังรายการตอไปนี้ กอนสงแบบสมัคร 
   1. ขาพเจาไดกรอกขอมูลครบถวนสมบูรณ 
  2. ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการพจิารณาครบทุกรายการ (กรุณาดูรายละเอียดขอ 7 ใน
ประกาศ ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการใหการสนับสนุนผูชวยวจิัยเพื่อศึกษา
ในระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรของมหาวทิยาลัยเครือขาย) 
  3. ขาพเจาไดลงนามในขอ 4 และ ขอ 5 

  4.ขาพเจาไดระบุชื่อโครงการวิจัยและช่ือหวัหนาโครงการวิจัยในขอ 5 

  5. หวัหนาโครงการวิจัยไดลงนามในขอ 6 
 
 

ลงช่ือ………………………………………….(ผูสมคัร) 
  (  )

                                วนัที…่………………………………                 

 
 

           ติดรูป 



โปรดกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
ขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะมีผลตอการพิจารณา 
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เรียน หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร มหาวทิยาลัย / สถาบัน   
 
ดวยขาพเจา  นาย    นางสาว  นาง ........................................................................................................................  

                        Mr.     Miss        Mrs. .........................................................................................................................  

เลขประจําตัวประชาชน .........................................................................................................................................................  

มีความประสงคสมัครคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนนุผูชวยวิจัย ในการศึกษาเต็มเวลาระดับ 

 ปริญญาโท    

 ปริญญาเอก  (โดยเร่ิมเขาศึกษาจากระดับปริญญาตรี)  

 ปริญญาเอก  (โดยเร่ิมเขาศึกษาจากระดับปริญญาโท) 
โดยมีความประสงค   จะสมัครเขาศึกษา        กาํลังศึกษา      ในมหาวทิยาลัย/สถาบัน 

      มหิดล  จุฬาลงกรณ  ขอนแกน 

      เกษตรศาสตร  เชียงใหม  ธรรมศาสตร 
      ทกัษิณ  นเรศวร  บูรพา 

      ศิลปากร  ศรีนครินทรวิโรฒ  เทคโนโลยสุีรนารี 

      สงขลานครินทร  ราชภัฏสวนสุนนัทา  อุบลราชธาน ี

      เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

      เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   รามคําแหง 
หลักสูตร    
สาขา    
ภาควิชา    
คณะ    
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   

หัวขอวิจยัหรือสาขาที่สนใจ (หรือทําอยู)    
หัวขอวทิยานพินธ (ปริญญาโท) หรือโครงงาน (ปริญญาตรี) 
  
 
  
 
 
 
 
  



โปรดกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
ขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะมีผลตอการพิจารณา 
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ขาพเจาขอเรยีนรายละเอียดเพื่อประกอบการพจิารณาดังตอไปนี ้

1 ขอมูลทัว่ไป 
1.1 วุฒิการศกึษาปจจุบัน     
1.2 การทาํงาน 

อาชีพปจจบัุน / เคยทาํ   

สถานทีท่ํางาน  
ตําแหนง ................................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท   โทรสาร .................................................................................... 

(กรณีที่ทาํงานในมหาวิทยาลัยใหระบุภาควิชา/โปรแกรมวิชา คณะ และมหาวทิยาลัยที่สังกัดดวย) 
1.3 ภูมิลาํเนา  

อยูบานเลขที ่ หมูที ่        ซอย          ถนน  
แขวง/ตําบล            เขต/อําเภอ  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย  
โทรศัพท    

1.4 ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก 
อยูบานเลขที ่ หมูที ่        ซอย          ถนน  
แขวง/ตําบล            เขต/อําเภอ  
จังหวัด           รหัสไปรษณีย  
โทรศัพท          โทรสาร  

โทรศัพทมือถอื           E-mail  
1.5 ขอมูลภาษาอังกฤษ 

Organization  
Contact Address  
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2. ประวัติการไดรับการสนับสนุนจากศนูยความเปนเลิศดานคณติศาสตร 

  เคยไดรับการสนับสนนุจากศูนยฯ       (โปรดระบุชวงระยะเวลา วันที่/เดือน/พ.ศ.)                    

     ทนุการศึกษา                                                                         

 การสนับสนุนผูชวยวจิัย           

  ไมเคยไดรับการสนับสนุนจากศูนยฯ 
3. ประวัติสวนตัว การไดรับรางวลัและ/หรือทุนวิจัย 
3.1 ประวัติสวนตัว 

 เพศ      ชาย       หญิง              อายุ……….ป วันเดือนปเกิด…………………. 

สถานภาพ    โสด            สมรส        อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................. 

การทาํงานปจจุบัน   ไมทาํงาน       ทํางานแตลาเรียน   
(หากทํางาน โปรดระบุ) ตําแหนง ทํางานต้ังแตเดือน พ.ศ.   

3.2 ประวัติการศกึษาต้ังแตระดับปริญญาตรี ถึงปจจุบัน 
ชื่อยอปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปที่จบ GPA 
     
     
     
 
หมายเหตุ  นักศึกษาตองแนบ Transcript ทุกระดับการศึกษาท่ีระบุ รวมท้ัง ใบ
รายงานผลการศึกษา/ใบลงทะเบียน หรือ Transcript จากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่
กําลังศึกษา โดยจะตองมีรายละเอียดของการศึกษาต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงวันที่
นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนจากศูนยฯ 

ความสามารถดานการใชภาษาภาษาอังกฤษ   ดีมาก   ดี   พอใช 
มีคะแนน  (โปรดแนบผล)  

 TOEFL……………………….  IELTS……………………….  CU TEP……………………. 
 อ่ืน ๆ ..................................       ไมมี 

ความสามารถดานการใชภาษาอ่ืนๆ (ถาม)ี    
 
 
 
 
 



โปรดกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
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3.3 รางวลัดานวชิาการ/ดานวจิัยที่ไดรับ  
ชื่อรางวัล ป พ.ศ. องคกร 

   
   
   
 
3.4  ทุนการศึกษาและทนุวิจัยที่ไดรับ  
ชื่อทุนการศึกษาและทนุวิจยั  ชวงระยะเวลา 

(เดือน /พ.ศ. – เดือน /พ.ศ.) 
องคกร 

   
   
 

หมายเหตุ โปรดแนบสัญญาการรับทนุการศึกษา และทนุวิจยัที่ไดรับ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
3.5 ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
 
 
  
3.6 ผลงานวจิัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ 
 
  
3.7 การเสนอผลงานวชิาการ 
 
 
  
3.8 ผลงานทรัพยสนิทางปญญา 
 
  
 
 
 
 
 



โปรดกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
ขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง จะมีผลตอการพิจารณา 
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3.9 สถานภาพการศึกษาปจจุบัน 
3.9.1 สําหรับผูสมัครที่ยังไมไดศึกษา 

 อยูในระหวางการสมัคร 

  ไดรับการตอบรับเพื่อเขาเปนนิสิต/นักศึกษาแลว    ในระดับ     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
เร่ิมเขาศึกษาเมื่อ สาขา ภาควิชา  
คณะ มหาวิทยาลัย   
หมายเหตุ นกัศึกษาตองแนบ Transcript ระดับปริญญาตร ี / และปริญญาโท (ถาม)ี รวมทัง้
ประกาศการรับเขาเปนนกัศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั / สถาบันที่จะเขาศึกษา
ประกอบดวย  
3.9.2 สําหรับผูสมัครที่กําลังศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนแลว ................หนวยกิต       คงเหลือ.......................หนวยกิต 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ  
ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวม  
ชื่ออาจารยที่ปรึกษารวมตางประเทศ (ถาม)ี  
หัวขอวทิยานพินธ  

Thesis Title  
หมายเหตุ นักศึกษาตองแนบ Transcript ระดับปริญญาตรี / และปริญญาโท (ถามี) รวมทั้ง ใบ
รายงานผลการศึกษา/ใบลงทะเบียน หรือ Transcript จากมหาวิทยาลัย/สถาบันที่กําลังศึกษา 
โดยจะตองมีรายละเอียดของการศึกษาต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงวันท่ีนักศึกษายื่นใบสมัคร
ขอรับการสนับสนุนจากศูนยฯ 
 
 
4. ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ   
 

  ลงช่ือ………………………………………….(ผูสมคัร) 
  (  )

                                วนัที…่………………………………                 
 
 
 
 
 



โปรดกรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
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5.การปฏิบัติงานในฐานะผูชวยวิจัย 
ในการสมัครขอรับการสนับสนุนผูชวยวิจัย ขาพเจาไดรับทราบวา หากขาพเจาไดรับการ
สนับสนุนผูชวยวิจัย จากศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร โดยผานทางภาควิชาคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัย / สถาบัน . ขาพเจาจะปฏิบัติงานในฐานะ ผูชวยวิจัยตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
ภาควิชา ฯ ตลอดระยะเวลาในการรับการสนับสนุนผูชวยวิจัย ทั้งนี้ขาพเจาจะเปนผูชวยวิจัยใน
โครงการวิจัยเรื่อง  ……………………………………………………………………………………… 
ซ่ึงมี…………………………………………………………………..……………เปนหัวหนาโครงการ 
(โปรดระบุชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ) 
 
  ลงชื่อ………………………………………….(ผูสมคัร) 

  (  )
                                วนัที่…………………………………                 

 
6.  ความรับรองของหัวหนาโครงการวิจัย 
  ขาพเจาขอรับรองวาหากผูสมัครไดรับการสนับสนุนผูชวยวิจัย จากศูนยความเปนเลิศดาน
คณิตศาสตร ขาพเจาจะดูแลใหผูสมัครปฏิบัติงานในฐานะผูชวยวิจัย ในโครงการวิจัยที่ไดระบุไวในขอ 3   
และรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยวิจัยดังกลาวนี้ใหกับศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตรทราบ
ทุก 6 เดือน หรือ ตามที่ไดรับการรองขอ 

  
                         ลงช่ือ…………………………………………. 
    (  ) 

                                                                              หัวหนาโครงการวิจัย 
    วนัที…่……………………………….  

 
หมายเหตุ คณะกรรมการจะไมพิจารณาแบบสมัครที่ไมไดลงนามของผูสมัคร หรือ 
หัวหนาโครงการวิจัย และการลงนามในขอ 6 นั้น จะตองลงนามโดยหัวหนา
โครงการวิจัยเทานั้น  


