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สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
     โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.         

                                                                             สัญญาเลขท่ี   ฝวส.      /    
 
 หนังสือสัญญานี้ได้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ตัง้อยู่ที่ 9/9 หมู่ 9 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่            เดือน                   พ.ศ.                          ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย        รองอธิการบดี    
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ด าเนินการวิจัย          
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      ต าแหน่ง       
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “หัวหน้าโครงการวิจัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาดังต่อไปนี้ 
                            
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้เงินอุดหนุนการวิจัย    สถาบัน    ประจ าปี         
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยแก่หัวหน้าโครงการวิจัย 
  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)             
                ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)           
เป็นเงินจ านวน   บาท (      ) โดยมีระยะเวลาด าเนินการของโครงการวิจัย     เดือน 
นับตั้งแต่วันที ่             เดือน              พ.ศ.          ถึงวันที่          เดือน         
พ.ศ.       
 
 ข้อ 2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้หัวหน้าโครงการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
ธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียดวิธีการรับเงินอุดหนุนการวิจัย 
ผู้ให้ทุนจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม และสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร  
  

ข้อ 3 หัวหน้าโครงการวิจัยยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ของผู้ให้ทุนอัน
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย ซึ่งมีอยู่ ณ วันท าสัญญานี้  และที่จะมีขึ้นต่อไป โดยให้ถือว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือมติดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงท าสัญญานี้ 
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ข้อ 4 เอกสารแนบท้ายสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่ง  
ของสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยนี้ 

 
ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559  
 
ข้อ 6 โครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ 
 
ข้อ 7 การไม่ปฏิบัติตามสัญญา หากหัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าการวิจัยมิอาจด าเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ มหาวิทยาลัยมี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัยได้ 

 
ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง แม้หัวหน้าโครงการวิจัยจะมิได้กระท าผิดสัญญาที่ให้ไว้ ผู้ให้ 

ทุนสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้ทุนแก่หัวหน้าโครงการวิจัยทั้ งหมดหรือบางส่วนตามความเหมาะสม   
การใช้สิทธิ์ของผู้ให้ทุนดังกล่าวนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิใดๆ ที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้รับไปแล้วก่อนเวลา 
ที่ผู้ให้ทุนจะยกเลิกการให้ทุน 

 
ข้อ 9 การคืนทุนอุดหนุนการวิจัยหลังท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อมหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา

และยุติโครงการวิจัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัย และหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัยตามที่อธิการบดี
อนุมัต ิภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
ข้อ 10 การระงับสิทธิ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยที่ยุติโครงการวิจัยก่อน และหลังท าสัญญา 

โดยไม่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยไดเ้ป็นเวลา 1 ปี 
  

ข้อ 11 ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
ข้อ 12 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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สัญญานี้ได้ท าขึ้นสามฉบับมีข้อความตรงกันผู้ให้ทุนถือไว้หนึ่งฉบับ กองคลังถือไว้หนึ่งฉบับและหัวหน้า

โครงการวิจัยถือไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ให้ทุน 
                (    )   
                 รองอธิการบดีฝ่าย     
               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 

(ลงชื่อ)      หัวหน้าโครงการ 
      

                                              (      ) 
   
 

(ลงชื่อ)      พยาน 
                  (     ) 
 
 

(ลงชื่อ)      พยาน 
                  (     ) 
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เอกสารแนบท้ายสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 
สัญญาเลขที่ ฝวส.   /   

(กรณีที่ไม่ตีพิมพ์บทความวิจัย) 
 

 โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาด าเนินการ        เดือน ตั้งแต่วันที่        เดือน       พ.ศ.     
ถึงวันที ่       เดือน        พ.ศ.      มีรายละเอียดการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 
 

1. หัวหน้าโครงการวจิัยจะขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวจิัย จ านวน              บาท  
(   )  โดยมีก าหนดระยะเวลาการรับเงินอุดหนุนการวิจัย เป็น 3 งวด ดังนี้ 
 
  งวดที ่1 วันที่      เดือน        พ.ศ.       (คิดเป็นเงินร้อยละ 50 ของเงินอุดหนุนการ
วิจัย) เป็นเงิน              บาท   (        ) จะรับได้เมื่อผู้รับทุนได้จัดท าสัญญารับเงินอุดหนุน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยแล้ว 
  งวดที่ 2 วันที่        เดือน      พ.ศ.      (คิดเป็นเงินร้อยละ 25 ของเงินอุดหนุน
การวิจัย) เป็นเงิน                บาท   (    )   หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับเมื่อส่งแบบรายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัยพร้อมผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐาน
ประกอบดังนี้  
       1) บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  นิยามศัพท์/นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อจ ากัดการวิจัย (ถ้ามี) 

     2) บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รายงาน
การวิจัยที่เก่ียวข้อง สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  

     3) บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง/
ผู้ให้ข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่าง/เกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือการวิจัย/การออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  

 4) บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ตามแผนการด าเนินงานและผลงานส่งมอบที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย  และน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า (ถ้ามี) 

  งวดที่ 3 วันที่      เดือน           พ.ศ.          (คิดเป็นเงินร้อยละ 25 ของ
เงินอุดหนุนการวิจัย) เป็นเงิน           บาท   (   )   หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับ
เมื่อส่งรายงานการวิจัยตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐานประกอบคือ (ร่าง) รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 7 เล่ม พร้อมส่งมอบหลักฐานที่ระบุในข้อเสนอโครงการ  
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อนึ่ง หากผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาหรือบทต่าง ๆ ไม่ตรงกับในสัญญานี้ ให้อนุโลมให้เป็นไปตามภาระงานที่ปรากฏ
ตามสัญญานี้ 

 
 2. หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. 2559  
 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ให้ทุน 
               (      ) 
                        วันที่        เดือน           พ.ศ.                 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้รับทุน 
                                                         (      )                   

     วันที ่       เดือน       พ.ศ.               
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