






เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

  รายการตรวจสอบเอกสาร (Check list) 

สวนขอเสนอโครงการ 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อนักศึกษา  ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ ......................................................................................................................................................................................................... 

โปรดตรวจสอบและทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอเอกสารท่ีทานไดจัดสงให 

สวนท่ี 1 

 1.  ขอเสนอโครงการ  

 2.  หนังสือรับรองวาใหสามารถดูแลนักศึกษาไดจนจบการศึกษาและดาํเนินการจนสิ้นสุดโครงการกับ วช. ได 

โดยมตีนสังกัดรับรอง (ระดับคณบดีข้ึนไป) สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาชาวตางชาติ 

 3.  สําเนาการรับทุนอ่ืน (กรณไีดรับทุนอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยน้ี) 

 4.  ขอตกลงรักษาความลับทางการวิจยั  

สวนท่ี 2 

กรณีสถานประกอบการเปนนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนธุรกจิกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 1.  หนังสือแสดงความรวมมือและตองการท่ีจะใชประโยชนจากผลงานวิจัย  

 2.  แบบฟอรมยืนยันความรวมมอืของผูประกอบการ 

 3.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบรษัิท ท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 4.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณมีีการมอบอํานาจใหลงนามในสญัญา) 

กรณีสถานประกอบการไมไดขึ้นทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย (เชน สหกรณ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน เปนตน) 

 1.  หนังสือแสดงความรวมมือและตองการท่ีจะใชประโยชนจากผลงานวิจัย 

 2.  แบบฟอรมยืนยันความรวมมอืของผูประกอบการ   

 3.  แบบแสดงรายละเอียดกิจการ/บรษัิท  

 4.  เอกสารแสดงการจดทะเบียนอ่ืนๆ (เชน สหกรณ มลูนิธิ วิสาหกิจชุมชน เปนตน) 

 5.  เอกสารแสดงช่ือผูมีอํานาจลงนามในสัญญา หรือ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจใหลงนามในสัญญา) 

 6.  สําเนาบัตรประชาชนเจาของกิจการ (กรณีท่ีไมไดจดทะเบียนอ่ืนใด) 

**หมายเหต ุ 1. ผูที่มีอํานาจลงนามในสัญญาตองเปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันสถานประกอบการตามเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ

แบบแสดงรายละเอยีดกิจการ/บริษัท หากเปนบุคคลอื่นตองแนบหนังสือมอบอํานาจ 

 2. ผูประสานงานของสถานประกอบการควรเปนบุคลากรในสถานประกอบการที่สามารถติดตอไดสะดวกระหวางการดําเนนิโครงการ 

 

การจัดสงเอกสารขอรับทุน พวอ.  

โปรดกรอกขอมูลชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่อสถานประกอบการ ในรายการตรวจสอบเอกสาร (Check list) และทําเคร่ืองหมาย  

หนาหัวขอเอกสารที่ทานไดจัดสงใหโครงการ พวอ. ใหครบถวน สงเอกสารฉบับจริงมาที่ 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)   

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓ ฝายพัฒนาและสนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม  

อาคาร วช. 2 ชั้น 4 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900 

       **(เอกสารมาถึง วช. ภายในวันที ่31 มกราคม 2565) 



  เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

รายการตรวจสอบเอกสาร (Check list)  
สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)  

 

ชื่ออาจารย ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อนักศึกษา ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ ......................................................................................................................................................................................................... 

 
โปรดตรวจสอบและทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอเอกสารท่ีทานไดจัดสงให 
 1.  สําเนา Transcript ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ 

 2.  เอกสารรับรองลําดับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาหรือภาควิชา (กรณีใชวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร) 

 3.  เอกสารรับรองการไดเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม (ถามี) 

 4.  เอกสารรับรองสถานะนักศึกษาปริญญาโทจากบัณฑิตวิทยาลัย (ระบุชื่อหลักสูตร ภาคและปการศึกษาท่ีเขาศึกษา) 

 5.  สําเนา Transcript ปริญญาโท (ในกรณีท่ีเขาศึกษาระดับปริญญาโทแลว) 

 6.  หนังสือรับรองการเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) (ไมมีแบบฟอรม) 

 7.  สําเนาผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ  

 8.  สําเนาหลักฐานสิทธิบัตรหรือการยื่นจดสิทธิบัตร  

 9.  เอกสารอนุมัติใหลาออกหรือลาศึกษาตอจากงานประจําจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

 10.  เอกสารแสดงเงินเดือนปจจุบัน (กรณีลาศึกษาตอและยังคงไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด) 

 11.  สําเนาสัญญาในการรับทุนอื่น (กรณีไดรับทุนระหวางศึกษาปริญญาเอกหรือทุนน้ันมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีขอรับทุน พวอ.) 

 12.  เอกสารแสดงการยุติทุนท่ีไดรับอื่นๆ (กรณีท่ีตองยุติทุนเม่ือไดรับทุน พวอ.) 

 13.  หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารยท่ีปรึกษาเดิม หัวหนางาน หรืออาจารยท่ีปรึกษา (ถามี) 

 14.  ผลสอบวัดความรูทางภาษา  

 15.  เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน รางวัล ประกาศนียบัตร เปนตน โปรดระบุ........................................................................................................ 

หมายเหต ุ

1. เพื่อปองกันขอมูลผิดพลาด โปรดแนบเอกสารสําคัญที่ชัดเจน และครบถวนสมบูรณที่สุด 
 

การจัดสงเอกสารขอรับทุน พวอ.  

โปรดกรอกขอมูลชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่อสถานประกอบการ ในรายการตรวจสอบเอกสาร (Check list) และทําเคร่ืองหมาย   

หนาหัวขอเอกสารที่ทานไดจัดสงใหโครงการ พวอ. ใหครบถวน สงมายัง E-mail: rri65@nrct.go.th และเอกสารฉบับจริงมาที่  

17โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)   

17กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓ ฝายพัฒนาและสนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม  

17อาคาร วช. 2 ชั้น 4 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900 

       **(เอกสารมาถึง วช. ภายในวันที ่31 มกราคม 2565) 

mailto:rri@nrct.go.th


เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

รายการตรวจสอบเอกสาร (Check list)  
สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)  

 

ชื่ออาจารย ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อนักศึกษา ......................................................................................................................................................................................................... 

ชื่อสถานประกอบการ ......................................................................................................................................................................................................... 

 

โปรดตรวจสอบและทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอเอกสารท่ีทานไดจัดสงให 
 1.  สําเนา Transcript ปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ 

 2.  เอกสารรับรองลําดับผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาหรือภาควิชา (กรณีใชวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร) 

 3.  เอกสารรับรองการไดเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี (กรณีใชวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร) 

 4.  สําเนา Transcript ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ (กรณีใชวุฒิปริญญาโทในการสมัคร) 

 5.  เอกสารรับรองสถานะนักศึกษาปริญญาเอกจากบัณฑิตวิทยาลัย (ระบุชื่อหลักสูตร ภาคและปการศึกษาท่ีเขาศึกษา) 

 6.  สําเนา Transcript ปริญญาเอก (ในกรณีท่ีเขาศึกษาระดับปริญญาเอกแลว) 

 7.  เอกสารยืนยันการไดรับอนุมัติใหเปล่ียนสถานภาพเปนนักศึกษาปริญญาเอก (Upgrade)  

(กรณีเปล่ียนระดับการศึกษาจากปริญญาโทไปปริญญาเอก) 

 8.  หนังสือรับรองการเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม (ถามี) (ไมมีแบบฟอรม) 

 9.  สําเนาผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ  

 10.  สําเนาหลักฐานสิทธิบัตรหรือการยื่นจดสิทธิบัตร  

 11.  เอกสารอนุมัติใหลาออกหรือลาศึกษาตอจากงานประจําจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

 12.  เอกสารแสดงเงินเดือนปจจุบัน (กรณีลาศึกษาตอและยังคงไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด) 

 13.  สําเนาสัญญาในการรับทุนอื่น (กรณีไดรับทุนระหวางศึกษาปริญญาเอกหรือทุนน้ันมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีขอรับทุน พวอ.) 

 14.  เอกสารแสดงการยุติทุนท่ีไดรับอื่นๆ (กรณีท่ีตองยุติทุนเม่ือไดรับทุน พวอ.) 

 15.  หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารยท่ีปรึกษาเดิม หัวหนางาน หรืออาจารยท่ีปรึกษา (ถามี) 

 16.  ผลสอบวัดความรูทางภาษา  

 17.  เอกสารอื่นๆ (ถามี) เชน รางวัล ประกาศนียบัตร เปนตน โปรดระบุ........................................................................................................ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อปองกันขอมูลผิดพลาด โปรดแนบเอกสารสําคัญที่ชัดเจน และครบถวนสมบูรณที่สุด 
 

การจัดสงเอกสารขอรับทุน พวอ.  

โปรดกรอกขอมูลชื่ออาจารยที่ปรึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่อสถานประกอบการ ในรายการตรวจสอบเอกสาร (Check list) และทําเคร่ืองหมาย  

หนาหัวขอเอกสารที่ทานไดจัดสงใหโครงการ พวอ. ใหครบถวน สงมายัง E-mail: rri65@nrct.go.th และเอกสารฉบับจริงมาที่ 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.)   

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓ ฝายพัฒนาและสนับสนุนเสนทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม  

อาคาร วช. 2 ชั้น 4 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900 

**(เอกสารมาถึง วช. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565) 
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