
 

 

Hands-on/2563  
รหัสโครงการ................................ 

 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภท “ทุนส าหรับอาจารย์นักวิจัยใหม่” 
ภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่อผลผลิตงานวิจัย มทร.ล้านนา ประจ าปี 25๖๓” 
------------------------------------- 

สัญญานี้ท าขึ้น ณ ........(คณะ/เขตพื้นท่ี/วทส/สวก)........ เลขท่ี........ ต าบล............. อ าเภอ............. 
จังหวัด............. เมื่อวันท่ี......... เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โดย......................................... ต าแหน่ง........(คณบดี/รองอธิการบดีฯเขตพื้นท่ี/ผอ.วทส/ผอ.สวก)........ ต่อไปนี้ 
เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ.............................................................. ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด/
คณะ.................... หลักสูตร....................เลขท่ี........ ต าบล............. อ าเภอ............. จังหวัด............. ต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนวิจัย ประจ าปี 25๖๓ แก่ผู้รับทุนวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจ าปี 25๖๓” ประเภททุน Hands-on        
ช่ือโครงการวิจัย “.............................................................” เป็นจ านวนเงิน ๓5,000 บาท (สามหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี......... เดือน ......... พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี......... 
เดือน.........พ.ศ. 25๖๓ 

ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุน ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย และแผนการใช้
จ่ายเงินในการด าเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

การรับเงิน งบประมาณ ๗5,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) เบิกจ่าย 3 งวด 
1) งวดท่ี 1 (50%) 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)   
2) งวดท่ี 2 (40%) 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาท)     
3) งวดท่ี 3 (10%) ๓,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)    
จากงบประมาณ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจ าปี 25๖๓” ประเภททุน Hands-on หมวดงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
โดยให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ข้อ 3. ผู้รับทุนต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ระบุไว้ตามข้อ 1. 
และต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในรูปแบบ............................ หลังจากวันส้ินสุดระยะเวลา
ด าเนินการท่ีระบุในข้อท่ี 1 ไม่เกิน 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี......... เดือน.........พ.ศ. 25๖๓ ถึงวันท่ี......... เดือน 
.........พ.ศ. 25๖๓ มิฉะนั้น ผู้รับทุนจะมีผลต่อการพิจารณาการสมัครขอรับทุนในครั้งต่อไป ภายใต้งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 



 

 

ข้อ 3.1 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า ในรูปแบบไฟล์
ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน (ระหว่างวันท่ี 20 – 
วันท่ีส้ินเดือน) ตลอดระยะเวลาการรับทุน เริ่มส่งรายงานความก้าวหน้าต้ังแต่เดือน เมษายน 25๖๓ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ปิดโครงการ 

ข้อ 3.2 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเล่มปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหา
พิเศษ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และใน
รูปแบบเอกสาร จ านวน 1 เล่ม มายัง กลุ่มมาตราฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขท่ี 98 หมู่ 8 ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการท่ี
ระบุในข้อท่ี 1 โดยในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเล่มปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ ต้องระบุ
ข้อความขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ ดังนี้ “โครงการวิจัย/ปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษนี้ ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการประสิทธิผลโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้างสรรค์ ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่อผลผลิตงานวิจัย มทร.ล้านนา ประจ าปี 25๖๓” 

ข้อ 3.3 ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐาน/เอกสารยืนยันการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์/ใบประกาศนียบัตร/ภาพถ่ายรางวัล/ภาพถ่ายการแสดงผลงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่) ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการท่ีระบุในข้อท่ี 1  

ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการท่ีได้รับทุน ของปีงบประมาณ 25๖๓ ใน
หมวดงบอุดหนุนโครงการวิจัย ด าเนินการตามแบบ วจ.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ภายในวันท่ี 30 
เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

ข้อ 5.  ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยในทันที นับแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้
เริ่มด าเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถด าเนินการ
วิจัยได้ หรือมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ แผนงาน หรือวิธีการใดๆ 
ผู้รับทุนต้องท าบันทึกข้อความเสนอผู้ให้ทุนทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติขอแก้ไขเปล่ียนแปลงภายในก าหนด 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันทราบเหตุ 

 ข้อ 6. กรณีท่ีผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัยให้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจนถึง
วันท่ีหยุดด าเนินการ และสรุปยอดจ านวนเงินท่ีรับไปและจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วท้ังส้ินพร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่อาจด าเนินการโครงการต่อไปได้ ท าบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
ภายใน 15 (สิบห้า)วัน นับจากวันท่ีหยุดด าเนินการ 
 หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องน า
หลักฐานการจ่ายเงินและเงินทุนวิจัยท่ีได้รับไปแล้วทั้งส้ิน ส่งคืนหน่วยงานภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอัน
สมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนท่ีรับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการแก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ 7. ผู้รับทุนพร้อมท่ีจะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
วิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด 



 

 

ข้อ 8. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์ หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้ให้ทุนก าหนด 

ข้อ 9. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่ายสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อื่นใดผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  และ
“ความเห็นในรายงานวิจัยผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จ าเป็นต้อง
เห็นด้วยเสมอไป” และส่งส าเนาของส่ิงท่ีได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ านวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย 

ข้อ 10. ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้  หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือมีพฤติการณ์ท่ีเห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการวิจัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือระยะเวลาท่ีได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุน
ทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันท่ีผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

ข้อ 11. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายท่ีได้ใช้จ่ายไปก่อนวัน
บอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมท้ังคืนเงินวิจัยท่ีได้รับไปท้ังหมด ให้แก่
ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน 
หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจัยส่วนท่ีรับไปแล้วและยังมิได้
จ่ายหลังจากวันท่ีบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ให้ทุน 

สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ พร้อมส าเนา 1) สัญญารับทุนวิจัย 2) 
แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิจัย และ 3)  ส่งเก็บเป็นหลักฐานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
ลงช่ือ……………………………………..………………ผู้ให้ทุน ลงช่ือ…………………………………………….…ผู้รับทุน 
          (นายสุรพล  ใจวงศ์ษา.) (......................................................)                     
ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัย 
          
 
ลงช่ือ……………………………………..………………พยาน ลงช่ือ…………………………………………….…พยาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ) (......................................................)                     
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต าแหน่ง.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


