
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทําท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันท่ี..............เดือน.............................................. พ.ศ. 2556

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมูท่ี 11 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 เม่ือวันท่ี............เดอืน...............................พ.ศ. .....................ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  โดยรองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ซึ่งตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย...................................................
ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง  คูสัญญาไดตกลงกัน  ดังนี้

ผูรับทุน  ขาพเจา.............................................................................. อายุ.........................ป  รับราชการ
ในตําแหนง..................................................... สังกัดสํานัก/สถาบัน/คณะ........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอยูบานเลขท่ี..............หมูบาน/ชุมชน.....................................
หมูท่ี.................ถนน.......................................ตําบล.........................................อําเภอ.......................................................
จังหวัด...................................................................เบอรโทรศัพท.......................................................ซึ่งไดรับจัดสรรเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เพ่ือทําการวิจัย
แผนงานวิจัย เรื่อง...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการภายใตแผนงานวิจัยลําดับท่ี 1.  ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 1 .........................................................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการภายใตแผนงานวิจัยลําดับท่ี 2.  ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยยอยท่ี 2 .........................................................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด................................................................................................................................................................

/ชื่อโครงการ ...

สญัญาเลขท่ี................../2557
สําหรับแผนงานวิจัย



- 2 - สัญญาเลขท่ี................../2557
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ขอ 1. ขาพเจาตกลงรับทุนสนับสนุนการวิจัย  เปนจํานวนเงิน........................................................บาท
(...............................................................................................................) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเปน
คาใชจายดําเนินการวิจัยและคาใชจายอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีจําเปนในการทําวิจัยเรื่องดังกลาวขางตน ซึ่งในสัญญาจะเรียกวา
“ทุนสนับสนุนการวิจัย” และดําเนินการวิจัยใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันท่ีลงนามในสัญญาการรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จํานวน 3 งวด  ดังนี้

งวดท่ี 1 รอยละ 60 ของทุนท่ีไดรับ ภายหลังจากผูรับทุนทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยกับผูใหทุนแลว
งวดท่ี 2 รอยละ 25 ของทุนท่ีไดรับ เม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยและไดผาน

การประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งวดท่ี 3 รอยละ 15 ของทุนท่ีไดรับ เม่ือผูรับทุนไดจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปเอกสาร จํานวน

10 ชุด และซีดีเผยแพร (ไฟล PDF) บทความวิจัยพรอมซีดีบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด ท่ีผานการประเมินจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอกท่ีระบุไวในรายงานการวิจัยพรอมแนบหลักฐานท่ีชัดเจนในการนําไปใชใหเกิดประโยชน
ไดจริง (รูปแบบหนังสือรับรองการนํางานวิจัยไปใชประโยชนรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 4)

ขอ 2. ขาพเจายินยอมสงรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้ตอสถาบันวิจัยและพัฒนา
รอบ 6 เดือน (รูปแบบและเนื้อหาแบบรายงานวิจัยรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1) เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพ้ืนท่ีตรวจสอบผลการดําเนินงานวิจัย
โดยมีนักวิจัยรวมลงพ้ืนท่ีใหขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของ

ขอ 3. ขาพเจายินยอมจัดสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับราง (ไมเขาเลม) จํานวน 3 เลม ใหผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตรวจสอบความถูกตอง และนําเอกสารรายงานวิจัยฉบับรางไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ คณะกรรมการฯ (ถามี)
และจัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในรูปเอกสารจํานวน 10 เลม ซีดีเผยแพร (ไฟล PDF) และบทความวิจัย พรอมซีดี
บันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด (รูปแบบเนื้อหาบทความวิจัย/ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และหัวขอการจัดทํารายงานวิจัย
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2 และ 3) ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันครบ กําหนดสงตาม
สัญญา

กรณีท่ีมีเหตุขัดของใดก็ตามขาพเจาจะแจงโดยทําเปนหนังสือถึงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทราบกอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณอยางนอย 30 วัน  พรอมท้ังแจงสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินการวิจัย
ลาชาและกําหนดระยะเวลาท่ีขอเลื่อนวันสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

/ขอ 4.  ...
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ขอ 4. ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสาร  เก่ียวกับผลงานของการวิจัยในสื่อและสิ่งตีพิมพใดๆ
ในแตละครั้ง ผูรับทุนตองระบุชัดเจนวา “ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557” และสงสําเนาโฆษณาเผยแพรขอมูลขาวสารดังกลาวให
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1 ชุด

ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   มีสิทธิในการเผยแพรงานวิจัยตามสัญญาฉบับนี้
ไดตลอด  โดยไมตองไดรับอนุญาตจากขาพเจา

ขอ 6. ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้  ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาคนควาทําการวิจัยตามโครงการท่ีไดเสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขาพเจาจะไมหลีกเลี่ยง
ละเลย  ทอดท้ิง  ยุติหรือเลิกการศึกษาคนควาวิจัยกอนสําเร็จโครงการวิจัยนั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอ 7. ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้  ขาพเจายินยอมอยูในความควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการพิจารณาการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยขาพเจาจะประพฤติปฏิบัติตามประกาศ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ท่ีกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการทําวิจัยและการใชจายเงินทุน ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลว
กอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญาฉบับนี้และท่ีจะออกใชบังคับตอไปภายหนา  โดยขาพเจายินยอมถือวาประกาศ
ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ขอ 8. ในกรณีท่ีมีผูรวมวิจัยหลายคน ขาพเจาจะตรวจสอบดูแลใหผูรวมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ
และขอกําหนดของผูใหทุนอยางเครงครัด

ขอ 9. ผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้  ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ขาพเจายินยอมใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอ 10. ขาพเจาจะไมดําเนินการใดๆ  ท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลอ่ืน หากมีการละเมิดในเรื่องดังกลาว ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายตอการละเมิดแตเพียงผูเดียว

ขอ 11. ถาขาพเจาไมประพฤติหรือปฏิบัติตามขอหนึ่งขอใดของสัญญาฉบับนี้ ขาพเจายินยอมท่ี
จะชดใชคาเสียหาย อันพึงมีหรือรับโทษตามท่ีกําหนดไวในประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เก่ียวกับการรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอ 12. คูสัญญาตกลงกันใหถือวาเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย
ในกรณีท่ีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญาฉบับนี้  ใหใชขอความในสัญญาฉบับนี้บังคับ
และกรณีท่ีมีขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ใหคูสัญญาสองฝายทําความตกลงกัน เพ่ือปฏิบัติใหเปนไป
ตามเจตนารมณของสัญญานี้

ขอ 13. ขาพเจายินยอมใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการและติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยตั้งแตตน
จนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

/ขอ 14. ...
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ขอ 14. โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะมีหนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนาท่ีประสานงานระหวางผูรับทุนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจความในสัญญานี้ตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยานของแตละฝายและตางเก็บไวคนละฉบับ

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

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

ลงชื่อ.......................................................พยานฝายผูใหทุน
(ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ ยีมิน)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)

ผูอํานวยการแผนงานวิจัย

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)

หัวหนาโครงการยอยท่ี 1

ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)

หัวหนาโครงการยอยท่ี 2
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ลงชื่อ.......................................................ผูรับทุน
(...................................................................)

หัวหนาโครงการยอยท่ี 3

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

ตําแหนง................................................................


