
สวพ. 05 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............ 

สัญญาเลขท่ี …..../…………. 

 

 หนังสือสัญญานี้ไดทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้ังอยูท่ี 9/9 หมู 9 ตําบลบางพูด อําเภอ  

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ......... ระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดย ......................................... รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป  

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับผูดําเนินการวิจัยโดย ................................. ตําแหนง ............................. 

ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “หัวหนาโครงการวิจัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญาดังตอไปนี้ 

 

 ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการวิจัยแกหัวหนาโครงการวิจัย 

ประเภททุน.................................................... ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............  

 ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................. 

 ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... 

เปนเงินจํานวน ………..………. บาท (…………................................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป นับตั้งแต

วันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ......... ถึงวันท่ี ........ เดอืน ................ พ.ศ. ......... 

 ขอ 2 ผูใหทุนจะจายทุนอุดหนุนการวิจัยใหหัวหนาโครงการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง หลักเกณฑขอรับทุนและวิธีการดําเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 โดยรายละเอียดวิธีการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผูใหทุนจะเปนผูกําหนดตามความเหมาะสม และสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ 3 หัวหนาโครงการวิจัยยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรอืมติใดๆ ของผูใหทุนอันเก่ียวกับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย ซ่ึงมีอยู ณ วันทําสัญญานี้ และท่ีจะมีข้ึนตอไป โดยใหถือวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ

มติดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของขอตกลงทําสัญญานี้ 

 ขอ 4 เอกสารแนบทายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัย ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ 

 ขอ 5 มหาวิทยาลัยจะจายคาตอบแทนนักวิจัย เม่ือหัวหนาโครงการวิจัยสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ท่ีไดรับการรับรองแลว จํานวน 5 เลม พรอมแผนซีดีงานวิจัย จํานวน 2 ชุด รวมถึงบทความวิจัยท่ีมีหนังสือรับรอง

การตีพิมพ และหลักฐานการนํานวัตกรรมไปใชประโยชน 

 ขอ 6 โครงการท่ีจัดซ้ือครุภัณฑ เม่ือเสร็จสิ้นการวิจัยหัวหนาโครงการวิจัยจะตองสงมอบครุภัณฑตามระเบียบ

เก่ียวกับการพัสด ุ

ขอ 7 การไมปฏิบัติตามสัญญา หากหัวหนาโครงการวิจัยไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อวาการวิจัยมิอาจดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์

บอกเลิกสัญญาและยุติโครงการวิจัยได 
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ขอ 8 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่ง แมหัวหนาโครงการวิจัยจะมิไดกระทําผิดสัญญาท่ีใหไว ผูใหทุน

สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการใหทุนแกหัวหนาโครงการวิจัยท้ังหมดหรือบางสวนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ไมกระทบกระเทือน

ถึงสิทธิใดๆ ท่ีหัวหนาโครงการวิจัยไดรับไปแลวกอนเวลาท่ีผูใหทุนจะยกเลิกการใหทุน 

ขอ 9 การคืนทุนอุดหนุนการวิจัยหลังทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เมื่อมหาวิทยาลยับอกเลิกสัญญา

และยุติโครงการวิจัย ใหหัวหนาโครงการวิจัย และหรือผูรวมโครงการวิจัยคืนทุนอุดหนุนการวิจัย ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการวิจัย ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงอยางเปนทางการจากผูใหทุน หากหัวหนาโครงการวิจัย

ไมคืนทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระยะเวลาดังกลาว หัวหนาโครงการวิจัยยินยอมใหผูใหทุนหักเงินเดือน 

ขอ 10 การระงับสิทธิ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยท่ียุติโครงการวิจัยหลังทําสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑขอรับทุนและวิธีดําเนินการวิจัย 

พ.ศ. 2559 ขอ 9 (2) การยุติโครงการวิจัยหลังทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และขอ 12 (3) การระงับสิทธิ์การ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยไมสามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเปนเวลา 1 ป 

 ขอ 11 ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ 12 การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 สัญญานี้ไดทําข้ึนสามฉบับมีขอความตรงกันผูใหทุนถือไวหนึ่งฉบับ กองคลังถือไวหนึ่งฉบับ และหัวหนา

โครงการวิจัยถือไวหนึ่งฉบับ ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยถูกตองตรงกัน จึงไดลงลายมือชื่อ

ไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

(ลงชื่อ)                      ผูใหทุน 

(                                                 ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป 
 

 

(ลงชื่อ)                      หัวหนาโครงการวิจัย 

(                                                 ) 

 

(ลงชื่อ)       พยาน 

(                                                 ) 

 

(ลงชื่อ)       พยาน 

(                                                 ) 
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เอกสารแนบทายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

สัญญาเลขท่ี …..../………….  

 

 โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย 1 ป นับตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ......... ถึง

วันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ......... มีรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

1. หัวหนาโครงการวิจัยจะขอรับเงินคาใชจายในการดําเนินการวิจัย ............... บาท (..........................) 

โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย เปน 3 งวด ดังนี้ 

  งวดท่ี 1 วันท่ี      เดือน           พ.ศ.           (คิดเปนเงินรอยละ 50 ของทุนอุดหนุนการวิจัย) 

เปนเงิน             บาท (                                               ) หัวหนาโครงการวิจัยจะไดรับเม่ือทําสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแลว 

  งวดท่ี 2 วันท่ี      เดือน           พ.ศ.          (คิดเปนเงินรอยละ 25 ของทุนอุดหนุนการวิจัย) 

เปนเงิน             บาท (                                              ) หัวหนาโครงการวิจัยจะไดรับเมื่อสงแบบ

รายงานความกาวหนาการวิจัยพรอมผลการดําเนินงานท่ีครบถวนตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนสง

มอบชิ้นงานประกอบการรายงานความกาวหนาในการวิจัยครั้งท่ี 1 ในขอเสนอโครงการวิจัย พรอมแนบหลักฐาน

ประกอบ ดังนี ้ 

       1) บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค

การวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถามี) นิยามศัพท/นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และขอจํากัดการวิจัย (ถามี) 

     2) บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ รายงาน

การวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  

     3) บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง/

ผูใหขอมูล วิธีการสุมตัวอยาง/เกณฑในการเลือกผูใหขอมูล เครื่องมือการวิจัย/การออกแบบการทดลอง การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  

 4) บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ พรอมตนแบบนวัตกรรม (ตอบวัตถุประสงคการวิจัยอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนวัตถุประสงคท่ีระบุในสัญญา)  

หมายเหตุ : นํารายละเอียดจากแผนสงมอบชิ้นงานในขอเสนอโครงการวิจัยฉบับแนบทายสัญญามาระบุ 

งวดท่ี 3 วันท่ี      เดือน           พ.ศ.           (คิดเปนเงินรอยละ 25 ของทุนอุดหนุนการวิจัย) 

เปนเงิน             บาท (                                               ) หัวหนาโครงการวิจัยจะไดรับเมื่อสงรายงาน

การวิจัยตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และแนบหลักฐานประกอบคือ (ราง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

จํานวน 6 เลม และชิ้นงานนวัตกรรมพรอมคูมือการใชนวัตกรรมท่ีระบุในขอเสนอโครงการ 
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2. หัวหนาโครงการวิจัยจะไดรับคาตอบแทนนักวิจัยเมื่อดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑขอรับทุนและวิธีการดําเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 และสงรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดรับการรับรองแลว จํานวน 5 เลม พรอมแผนซีดีงานวิจัย จํานวน 2 ชุด รวมถึงบทความ

วิจัยท่ีมีหนังสือรับรองการตีพิมพ และหลักฐานการนํานวัตกรรมไปใชประโยชน ท้ังนี้ โครงการวิจัยท่ีมีความจําเปนตอง

จัดซ้ือครุภัณฑ หัวหนาโครงการวิจัยจะตองสงมอบครุภัณฑใหสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน 1 เดือน หลังจากสง

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณแลว 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)                      ผูใหทุน 

(                                                  ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารท่ัวไป 

วันท่ี          เดือน                พ.ศ.         3 

 

 

(ลงชื่อ)                      หัวหนาโครงการวิจัย 

(                                                  ) 

วันท่ี          เดือน                พ.ศ.         3 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 

เขียนท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

            วันท่ี          เดือน                 พ.ศ.         3 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา 

 1.                                     อายุ        ป ตําแหนง                 สังกัด                              ท่ีอยู 

บานเลขท่ี          ถนน             ตําบล             อําเภอ              จังหวัด            รหัสไปรษณีย            0 

2.                                     อายุ        ป ตําแหนง                 สังกัด                              ท่ีอยู 

บานเลขท่ี          ถนน             ตําบล             อําเภอ              จังหวัด            รหัสไปรษณีย            0 

3.                                     อายุ        ป ตําแหนง                 สังกัด                              ท่ีอยู 

บานเลขท่ี          ถนน             ตําบล             อําเภอ              จังหวัด            รหัสไปรษณีย            0 

 โดยเปนผูรวมดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัย เรื่อง “                                                                     ” 

ไดรับทุนอุดหนุน                            ประจําปงบประมาณ พ.ศ.         ขอมอบอํานาจให                       ซ่ึงเปน

หัวหนาโครงการเปนตัวแทนของขาพเจาในการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง

ดังกลาวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนใหมีอํานาจในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาดังกลาว

แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

การใดท่ี                                         ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ ใหมีผล

ผูกพันขาพเจาเสมือนกับขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง 

 เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ 
 

 

(ลงชื่อ)                      ผูมอบอํานาจ 

(                                                  ) 
 

 

(ลงชื่อ)                      ผูรับมอบอํานาจ 

(                                                  ) 
 

 

(ลงชื่อ)       พยาน 

(                                                  ) 
 

 

(ลงชื่อ)       พยาน 

(                                                  ) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื่อง โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. 

________________________________ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 (7) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การบริหาร

งานวิจัย พ.ศ. 2559 และขอ 1 และขอ 2 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ

การขอรับทุนและวิธีการดําเนินการวิจัย พ.ศ. 2559 จึงประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล 

โดยใชงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ช่ือโครงการ  ..................................................................(ภาษาไทย)............................................................. 

..................................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................  

 

คณะผูวิจัย  ................................................................................ หัวหนาโครงการวิจัย (หนวยงาน) 

  ................................................................................ ผูรวมโครงการวิจัย (หนวยงาน) 

  ................................................................................ ผูรวมโครงการวิจัย (หนวยงาน) 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ........ ป ต้ังแตวันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... 

        ถึงวันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ................... บาท (................................................................................) 

  

    ประกาศ ณ วันท่ี .............. เดอืน ............................... พ.ศ. ........... 

 

 

 
 

(                                                  ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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