
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคการศึกษาที่................ปีการศึกษา......................... 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 สัญญานี้ทำข้ึน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขท่ี 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันท่ี….…… เดือน……………..………..............พ.ศ………………..…… 
 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” 
ฝ่ายหนึ ่ง  กับ  (นาย/นางสาว/นาง) .……..…………………..…….………………………..……………………………….…………………………………… 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระดับ................................................สาขาวิชา.................................................................... 
ภาค.........................รุ ่นที ่.............รหัสนักศึกษา……………………...……..……….…...อยู ่เลขท่ี………………………..…...…หมู่………..……. 
ถนน…………………..….…..…………….….ตำบล…..…………………..………..…...…….………อำเภอ……………….…………………..……..………..…….. 
จังหวัด………..…...…….…………...  ซึ่งต่อไป  ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  ประจำภาคการศึกษา 
ท่ี...............ปีการศึกษา.............................   แก่วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  เร่ือง   
   (ภาษาไทย)……………………………………………………..…………….……………………..………………...……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……….……….. 
   (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....………….. 
มีกำหนด.............ปี  นับต้ังแต่วันท่ี….…….…เดือน……………..…….……………… พ.ศ. ………….….………ขอทำสัญญา  ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  
 ข้อ 2. ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นจำนวนเงิน………….………………บาท (…………………………….……..………………….)  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
 ข้อ 3. ในระหว่างท่ีผู ้รับทุน รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้  ผู ้รับทุนจะตั้งใจศึกษาวิจัยภายใต้การควบคุมดูแล
ของ………………………………………………………………..……………....ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  วิทยานิพนธ์  ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่ง 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 4. ผู้รับทุนจะจัดดำเนินการด้วยความวิริยะอุตสาหะให้การวิจัยเสร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน  หากเกิดอุปสรรค  
ไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรีบรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที  เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือดำเนนิการ  
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ข้อ 5. ผู้รับทุนจะนำส่งวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน  7  ชุด  พร้อมแผ่นซีดี  จำนวน  1  แผ่น  ภายใน 
ระยะเวลา............ปี  หลังจากทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ข้อ 6. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน หากมีผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
ใหข้ึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ข้อ 7. ในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  ต้องระบุข้อความว่า  “วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นี้ได้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา…………” 
 ข้อ 8. ในกรณี  การเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้งผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า   
“วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นี้ ได้ร ับทุนอุดหนุนการวิจ ัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยบัณฑิตว ิทยาลัย  ประจำ 
ปีการศึกษา………..……..”  หรือแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 

อากร 
แสตมป์ 
1  บาท 

สัญญาท่ี............/.................... 



 
 
 ข้อ 9. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาและยินยอมชดใช้เงินทุนรวมท้ัง
ดอกเบ้ียให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  
  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทำวิจัยต่อไปได้  หรือไม่อาจทำให้แล้วเสร็จได้  และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการท่ี 
รับเงินอุดหนุน  ผู้รับทุนต้องยื่นคำร้องต่อผู้ให้ทุน  และถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา  จะต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
  ในกรณีผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การทำการวิจัยของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนาน 
กว่าระยะเวลาตามโครงการท่ีกำหนดหรือการวิจัยตามโครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนอีกต่อไป  ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอก
เลิกสัญญา  และผู้รับทุนต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
 ข้อ 10. ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามโครงการของ 
ผู้รับทุนในระยะเวลาตามท่ีเห็นความจำเป็น และหากพบว่ามีการดำเนินการใดท่ีแตกต่างไปจากข้อตกลงของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้
ซึ่งสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้และดำเนินการตามสัญญาข้อ 9. 
 ข้อ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยของผู้รับทุนและมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามสัญญานี้ได้ตลอดไป  โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้รับทุน 
 สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน  ผู้รับทุนได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง 
ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)…………………………….….………….…………………ผู้รับทุน (ลงชื่อ)………………….……………………..…………………ผู้ให้ทุน 
        (..........................................................................)              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ) 
นักศึกษาระดับ........................................................................... 

สาขาวิชา............................................................................. 
เบอร์โทร.……….……………………………..……..………….. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม 

  
  

(ลงชื่อ)………………….…………………….…………………พยาน (ลงชื่อ)………………….…………………….…………………พยาน 
         (............................................................................)          (............................................................................) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/ภาคนพินธ์ หลัก ประธานสาขาวชิา..................................................................... 
  
  

(ลงชื่อ)…………………….…………….…………..……………พยาน 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
หมายเหต ุ 1.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา 
 2.  แนบสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนา 
 

วันเริ่มต้นสัญญา (วันที่ทำสัญญา) วันที่.......................เดือน...............................................พ.ศ. ............................. 
วันครบกำหนดตามสัญญา ระยะเวลา ...............ปี วันที่...................เดือน............................................พ.ศ. ........................... 
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ที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ส่วนราชการเป็นผู้ออกให้) 

 

ใบสำคัญรับเงิน 
วันท่ี……………เดือน………………………พ.ศ. ………………… 

 ข้าพเจ้า……………………………......................................…………อยู ่บ้านเลขท่ี…….………….ถนน…………………….….……. 
ตำบล……………..…………อำเภอ……………..………………จังหวัด……..…….……..……………… ได้รับเงินจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ 
จำนวนเงิน 

บาท สต. 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจำภาคการศึกษาท่ี............./.................   

ช่ือ-สกุล........................................................................นักศึกษาระดับ....................................   

สาขาวิชา.........................................................  ช่ือเรื่อง..........................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

เลขบัญชีธนาคารกรุงศรี : .......................................................................................................   

รวมทั้งสิ้น   
 

จำนวนเงิน   (ตัวอักษร)   (……………………………………………………………) 
  
  
 (ลงช่ือ)……………………………………………………………….ผู้รับเงิน 
         (……………………….………………………………………) 
  
  
 (ลงช่ือ)………………………….………………………………….ผู้จ่ายเงิน 
         (……………………………...…………..…………………) 

 
 
 



สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคการศึกษาที่................ปีการศึกษา......................... 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 สัญญานี้ทำข้ึน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขท่ี 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อวันท่ี….…… เดือน……………..………..............พ.ศ………………..…… 
 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” 
ฝ่ายหนึ ่ง  กับ  (นาย/นางสาว/นาง) .……..…………………..…….………………………..……………………………….…………………………………… 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระดับ................................................สาขาวิชา.................................................................... 
ภาค.........................รุ ่นที ่.............รหัสนักศึกษา……………………...……..……….…...อยู ่เลขท่ี………………………..…...…หมู่………..……. 
ถนน…………………..….…..…………….….ตำบล…..…………………..………..…...…….………อำเภอ……………….…………………..……..………..…….. 
จังหวัด………..…...…….…………...  ซึ่งต่อไป  ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  ประจำภาคการศึกษา 
ท่ี...............ปีการศึกษา.............................   แก่วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  เรื่อง   
   (ภาษาไทย)……………………………………………………..…………….……………………..………………...……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……….……….. 
   (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....………….. 
มีกำหนด.............ปี  นับต้ังแต่วันท่ี….…….…เดือน……………..…….……………… พ.ศ. ………….….………ขอทำสัญญา  ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา  
 ข้อ 2. ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นจำนวนเงิน………….………………บาท (…………………………….……..………………….)  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
 ข้อ 3. ในระหว่างที่ผู ้รับทุน รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้  ผู ้รับทุนจะตั้งใจศึกษาวิจัยภายใต้การควบคุมดูแล
ของ………………………………………………………………..……………....ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  วิทยานิพนธ์  ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่ง 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 4. ผู้รับทุนจะจัดดำเนินการด้วยความวิริยะอุตสาหะให้การวิจัยเสร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน  หากเกิดอุปสรรค  
ไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  ผู้รับทุนจะรีบรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที  เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือดำเนนิการ  
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ข้อ 5. ผู้รับทุนจะนำส่งวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน  7  ชุด  พร้อมแผ่นซีดี  จำนวน  1  แผ่น  ภายใน 
ระยะเวลา............ปี  หลังจากทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ข้อ 6. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน หากมีผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ข้อ 7. ในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  ต้องระบุข้อความว่า  “วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นี้ได้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา…………” 
 ข้อ 8. ในกรณี  การเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้งผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า   
“วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นี้ ได้ร ับทุนอุดหนุนการวิจ ัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยบัณฑิตว ิทยาลัย  ประจำ 
ปีการศึกษา………..……..”  หรือแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 

อากร 
แสตมป์ 
1  บาท 

สัญญาท่ี............/.................... 



 
 
 ข้อ 9. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาและยินยอมชดใช้เงินทุนรวมท้ัง
ดอกเบ้ียให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยบัณฑิตวิทยาลัย  
  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถทำวิจัยต่อไปได้  หรือไม่อาจทำให้แล้วเสร็จได้  และประสงค์จะขอยุติการวิจัยตามโครงการท่ี 
รับเงินอุดหนุน  ผู้รับทุนต้องยื่นคำร้องต่อผู้ให้ทุน  และถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา  จะต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
  ในกรณีผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การทำการวิจัยของผู้รับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนาน 
กว่าระยะเวลาตามโครงการท่ีกำหนดหรือการวิจัยตามโครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนอีกต่อไป  ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอก
เลิกสัญญา  และผู้รับทุนต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย 
 ข้อ 10. ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามโครงการของ 
ผู้รับทุนในระยะเวลาตามท่ีเห็นความจำเป็น และหากพบว่ามีการดำเนินการใดท่ีแตกต่างไปจากข้อตกลงของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้
ซึ่งสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้และดำเนินการตามสัญญาข้อ 9. 
 ข้อ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัยของผู้รับทุนและมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ตามสัญญานี้ได้ตลอดไป  โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้รับทุน 
 สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน  ผู้รับทุนได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง 
ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้ต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)…………………………….….………….…………………ผู้รับทุน (ลงชื่อ)………………….……………………..…………………ผู้ให้ทุน 
        (..........................................................................)              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์  คิดการ) 
นักศึกษาระดับ........................................................................... 

สาขาวิชา............................................................................. 
เบอร์โทร.……….……………………………..……..………….. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม 

  
  

(ลงชื่อ)………………….…………………….…………………พยาน (ลงชื่อ)………………….…………………….…………………พยาน 
         (............................................................................)          (............................................................................) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์/ภาคนพินธ์ หลัก ประธานสาขาวชิา..................................................................... 
  
  

(ลงชื่อ)…………………….…………….…………..……………พยาน 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
หมายเหต ุ 1.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา 
 2.  แนบสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด  พร้อมรับรองสำเนา 
 

วันเริ่มต้นสัญญา (วันที่ทำสัญญา) วันที่.......................เดือน...............................................พ.ศ. ............................. 
วันครบกำหนดตามสัญญา ระยะเวลา ...............ปี วันที่...................เดือน............................................พ.ศ. ........................... 

 

สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย  หน้าที่  2 



 
ที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

(ส่วนราชการเป็นผู้ออกให้) 
 

ใบสำคัญรับเงิน 
วันท่ี……………เดือน………………………พ.ศ. ………………… 

 ข้าพเจ้า……………………………......................................…………อยู ่บ้านเลขท่ี…….………….ถนน…………………….….……. 
ตำบล……………..…………อำเภอ……………..………………จังหวัด……..…….……..……………… ได้รับเงินจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ 
จำนวนเงิน 

บาท สต. 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจำภาคการศึกษาท่ี............./.................   

ช่ือ-สกุล........................................................................นักศึกษาระดับ....................................   

สาขาวิชา.........................................................  ช่ือเรื่อง..........................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

เลขบัญชีธนาคารกรุงศรี : .......................................................................................................   

รวมทั้งสิ้น   
 

จำนวนเงิน   (ตัวอักษร)   (……………………………………………………………) 
  
  
 (ลงช่ือ)……………………………………………………………….ผู้รับเงิน 
         (……………………….………………………………………) 
  
  
 (ลงช่ือ)………………………….………………………………….ผู้จ่ายเงิน 
         (……………………………...…………..…………………) 

 
 


