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สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย...................................................
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สนับสนุนการวิจัยฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทําการวิจัย
แผนงานวิจัย เรื่อง...............................................................................................................................................................
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ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอยที่ 1 .........................................................................................................................................
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ชื่อโครงการภายใตแผนงานวิจัยลําดับที่ 2. ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอยที่ 2 .........................................................................................................................................
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ชื่อโครงการภายใตแผนงานวิจัยลําดับที่ 3.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอยที่ 3 .........................................................................................................................................
หนวยงานที่สังกัด...................................................................................................................................................................
นับตั้งแตวันที.่ ................เดือน.....................................................................พ.ศ. ........................... ขอทําสัญญานี้ไวแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาตกลงรับทุนสนับสนุนการวิจัย เปนจํานวนเงิน........................................................บาท
(...............................................................................................................) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปน
คาใชจายดําเนินการวิจัยและคาใชจายอื่น ๆ เฉพาะที่จําเปนในการทําวิจัยเรื่องดังกลาวขางตน ซึ่งในสัญญาจะเรียกวา
“ทุนสนับสนุนการวิจัย” และดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จํานวน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 รอยละ 60 ของทุนที่ไดรับ ภายหลังจากผูรับทุนทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยกับผูใหทุนแลว
งวดที่ 2 รอยละ 25 ของทุนที่ไดรับ เมื่อผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยและไดผาน
การประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งวดที่ 3 รอยละ 15 ของทุนที่ไดรับ เมื่อผูรับทุนไดจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปเอกสาร จํานวน 5
ชุด และซีดีเผยแพร (ไฟล PDF) บทความวิจัยพรอมซีดีบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด ที่ผานการประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใชประโยชนจาก
หน ว ยงานภายนอกที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายงานการวิ จั ย พร อ มแนบหลั ก ฐานที่ ชั ด เจนในการนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน
ไดจริง (รูปแบบหนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใชประโยชนรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4)
ขอ 2. ขาพเจายินยอมสงรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้ตอสถาบันวิจัยและพัฒนา
รอบ 6 เดือน (รูปแบบและเนื้อหาแบบรายงานวิจัยรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1) เพื่อเสนอให
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่ ตรวจสอบผลการดําเนินงานวิจั ย
โดยมีนักวิจัยรวมลงพื้นที่ใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
ขอ 3. ขาพเจายินยอมจัดสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับราง (ไมเขาเลม) จํานวน 3 เลม ใหผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตรวจสอบความถูกตอง และนําเอกสารรายงานวิจัยฉบับรางไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ คณะกรรมการฯ (ถามี)
และจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปเอกสารจํานวน 5 เลม ซีดีเผยแพร (ไฟล PDF) และบทความวิจัย พรอมซีดีบันทึก
ขอมูล จํานวน 1 ชุด (รูปแบบเนื้อหาบทความวิจัย/ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และหัวขอการจัดทํารายงานวิจัย
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 และ 3) ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันครบ กําหนดสงตาม
สัญญา
กรณีที่มีเหตุขัดของใดก็ตามขาพเจาจะแจงโดยทําเปนหนังสือถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทราบกอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณอยางนอย 30 วัน พรอมทั้งแจงสาเหตุที่ทําใหการดําเนินการวิจัย
ลาชาและกําหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอตอ คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
/ขอ 4. ...
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ขอ 4. ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับผลงานของการวิจัยในสื่อและสิ่งตีพิมพใดๆ
ในแตละครั้ง
ผูรับทุนตองระบุชัดเจนวา “ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558” และสงสําเนาโฆษณาเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวให
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 ชุด
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสิทธิในการเผยแพรงานวิจัยตามสัญญาฉบับนี้
ไดตลอด โดยไมตองไดรับอนุญาตจากขาพเจา
ขอ 6. ในระหวางที่ขาพเจารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีที่สุดที่จะศึกษาคนควาทําการวิจัยตามโครงการที่ไดเสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขาพเจาจะไมหลีกเลี่ยง
ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาคนควาวิจัยกอนสําเร็จโครงการวิจัยนั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ 7. ในระหวางที่ขาพเจารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ขาพเจายินยอมอยูในความควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัย และหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยขาพเจาจะประพฤติปฏิบัติตามประกาศ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่กําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการทําวิจัยและการใชจายเงินทุน ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว
ก อนวั น ที่ ขาพเจ าลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี้ และที่ จ ะออกใช บั งคั บ ต อไปภายหน า โดยข าพเจ ายิ น ยอมถื อว า ประกาศ
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ขอ 8. ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ขาพเจาจะตรวจสอบดูแลใหผูรวมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ
และขอกําหนดของผูใหทุนอยางเครงครัด
ขอ 9. ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ขาพเจายินยอมใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ 10. ขาพเจาจะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลอื่น หากมีการละเมิดในเรื่องดังกลาว ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายตอการละเมิดแตเพียงผูเดียว
ข อ 11. ถ าข า พเจ าไม ป ระพฤติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ต ามข อหนึ่ งข อใดของสั ญญาฉบั บ นี้ ข าพเจ า ยิ น ยอมที่
จะชดใชคาเสียหาย อันพึงมีหรือรับโทษตามที่กําหนดไวในประกาศ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกี่ยวกับการรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอ 12. คูสัญญาตกลงกันใหถือวาเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย
ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญาฉบับนี้ ใหใชขอความในสัญญาฉบับนี้บังคับ
และกรณีที่มีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ใหคูสัญญาสองฝายทําความตกลงกัน เพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามเจตนารมณของสัญญานี้
ขอ 13. ขาพเจายินยอมใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยตั้งแตตน
จนสิ้นสุดโครงการ เพื่อใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประเมินคุณภาพ
งานวิจัย
/ขอ 14. ...
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ขอ 14. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะมีหนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนาที่ประสานงานระหวางผูรับทุนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจความในสัญญานี้ตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยานของแตละฝายและตางเก็บไวคนละฉบับ

ลงชื่อ.......................................................ผูใหทุน
(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลงชื่อ.......................................................พยานฝายผูใหทุน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ)์
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ.......................................................พยานฝายผูใหทุน
(ผูช วยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์ ยีมิน)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย
ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)
หัวหนาโครงการยอยที่ 1
ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)
หัวหนาโครงการยอยที่ 2
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ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)
หัวหนาโครงการยอยที่ 3

ลงชื่อ.......................................................พยานฝายผูรับทุน
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................

