
สัญญาการรับทุน        การวิจัยส าหรับ        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                     ( .                             2556 

 
                                                                                                             สัญญาท าที ่                            
                                                                                                             วันท่ี           เดือน             พ.ศ.          .  
  สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ ต าแหน่ง รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า     “ผู้ให้ทุน”  ฝ่ายหนึง่
กับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  โดยข้าพเจ้า............................................................................................ เป็นหัวหน้าโครงการ
อาย.ุ...................ปี  นักศึกษา  ข วิชา..................................................................................................................ช้ันป.ี.......................
คณะ..................................................................มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  อยู่บ้านเลขที.่............ถนน...........................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.์...................................  
และคณะผู้         ม ี  ช่ือต่อท้ายนี้  จ านวน.........คน  ในสัญญานี้เรยีกว่า “ผู้รับทุน”  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ได้รับทุน        การวิจัย      
ตามประกาศ                     เรื่อง                     ทุน        การวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
                                     ( .                             2556  เพื่อท าการวิจัย                                 
เรื่อง........................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
นับตั้งแต่วันท่ี     ๕      เดือน  กุมภาพันธ ์    พ.ศ.  2556     ขอท าสัญญานี้ไว้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงรับทุน        การวิจัย  เป็นจ านวนเงิน........................................................................................ บาท   
(...............................................................................................................)  จากมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  เพ่ือเป็นค่าใช  จ่ายเกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลู  การเผยแพร่งานวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉพาะที่จ าเป็นในการท าวิจัย 
เรื่องดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า   “ ทุน        การวิจัย ”  เพื่อท าการวิจัยให้เสร็จ              ก าหนดไว้
               
 ข้อ  2.  ในการเบิกจ่ายเงินทุน        การวิจัย  ผู้ให้ทุนจะแบ่งจ่าย  เป็น 2  งวด  ดังนี้  

งวดที่ 1  ร้อยละ 70  ของทุนทีไ่ดร้ับภายหลังจากผู้รบัทุนท าสัญญารับทนุอุดหนนุการวิจยักับผู้ให้ทุนแล้ว 
 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับ  เมื่อผูร้ับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  1  เล่ม  บทคดัยอ่และแผ่น

ซีดีรอมบนัทึกข้อมลูรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ ์ จ านวน  1  แผ่น   
ข้อ 3.  ข้าพเจ้ายินยอมส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ านวน 1  เ               

ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน  1 เรื่อง  และแผ่นซดีีบันทึกข้อมูลเอกสารรายงานผลการวิจยัฉบับสมบูรณ์                    1         
ตามรูปแบบปกนอก/ปกในรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ ของสถาบันวิจยัและพัฒนา  ภายในวันท่ี  30  เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2556 

ถ้ามีเหตุขัดข้องใดก็ตาม  ข้าพเจ้าจะจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ให้ทราบก่อน
วันครบก าหนดส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์อย่างน้อย  30 วัน  พร้อมทั้งสาเหตุที ่  ให้การด าเนินการวิจัยล่าช้าและก าหนดระยะเวลา     
ที่ขอเลื่อนวันส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์  

ข้อ 4.  ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยตามรูปแบบทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด  ในรอบ 6 เดือน  
ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน        การวิจัยตามสัญญา    นี้  ข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองวิจัยหากมีการปรับเปลี่ยนจะท าบันทึกข้อความ
แจ้งและระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลง  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือช่ือรับรอง  จะตั้งใจ และเพียรพยายามอย่างที่สุด     ท า ารวิจัย      
ตามโครงการที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะไม่หลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  ยุติหรือคืนเงินทุนวิจัยและเลิกการศึกษาค้นควา้วิจัย
         เว้นแต่จะยตุิหรือเลิกโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   

/ข้อ 5…   

 สัญญาเล ที่ ............/2556 
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ข้อ 5.  ในระหว่าง   ข้าพเจ้ารับทุน        การวิจัยตามสญัญาฉ   นี้  ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแล                  
ของคณะกรรมการฯ  โดยข้าพเจ้าจะประพฤตปิฏิบัตติามประกาศ  ข้อบังคับหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ท่ีก าหนด   
หรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุน  ท้ังที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  ก่อนวันท่ีข้าพเจ้าลงนามในสญัญา    นี ้           
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  โดยข้าพเจ้ายินยอมถือว่าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสัง่ต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง          
ของสัญญาฉ   นี ้

ข้อ 6.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน        การวิจัยตามสญัญาฉ   นี้  ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธ์ิการรับทุนก็ดีหรือไม่ท าการวิจยั     
ก็ดีหรือท าการวิจยัล่าช้าจนไมส่ามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณต์ามที่ก าหนดไว้ในข้อ  3  ก็ดีหรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อ 4 และข้อ 5 
จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญาก็ด ี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนที่ข้าพเจ้ารับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ท       ค   ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อ 7.  ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤตหิรือปฏิบัติตามสญัญานี้ข้อหน่ึงข้อใด  ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีหรือรับโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  ระเบยีบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยทุน        การวิจัย 
 ข้อ 8. ข้าพเจ้าจะส่งมอบครภุัณฑแ์ละวัสดุที่เหลือจากการทดลอง (ถ้ามี)  ให ้ ข วิชาที่สังกัดและจ่ายค่าตอบแทน   อาจารย์  
ที่ปรึกษางานวิจัย  โดยหักจากวงเงินท่ีได้รับทุน        การวจิัยในอัตราโครงการวิจัยละ  ๓๐๐ บาท             ภายใน วันท่ี  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๖ 

ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะน าเสนอผลงานวจิัยในเวทีน าเสนอผลงานวิจัยทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร        
ได้จัดขึ้น   

ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมสีิทธ์ิในการเผยแพร่งานวิจัยตามสญัญานีไ้ดโ้ดยไมต่้องไดร้ับอนุญาต
จากข้าพเจ้า 

ข้อ 11. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัตติามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจัดให้......................................................................................     
ซึ่งมีคณุสมบตัิและหลักทรัพยต์ามทีม่หาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครก าหนดท าสัญญาค้ าประกันขา้พเจ้าภายในเวลาทีม่หาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
เห็นสมควร 

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว     เห็นว่าถูกต้องทุกประการ  จึงได้ลงลายมือช่ือ         
ไว้ในสัญญาต่อหน้าพยาน 
       

      ( ลงช่ือ )....................................................................ผู้ให้ทุน 
       (                  กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์) 
              รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 
                                          
 

      ( ลงช่ือ ).....................................................................พยานผู้ให้ทุน 
         (                                  ) 
                                                      
        

      ( ลงช่ือ )....................................................................ผูร้ับทุน 
       (.................................................................) 
 

      ( ลงช่ือ ).....................................................................พยานผู้รับทุน 
       (.................................................................) 

 
      

/รายชื่อคณะผู้     … 
 

 สัญญาเล ที่ ............/2556 
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รายชื่อคณะผู้        รับทุนอุดหนุนงานวิจัยร่วมกันเพื่อท าการวิจยัเรื่อง......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................มีดังต่อไปนี.้- 
 1. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 2. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 3. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 4. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 5. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 6. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 7. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์................................................................... 
 8. ช่ือ-สกุล.............................................................................................................................อายุ..........................................ปี 
นักศึกษา  ข วิชา..........................................................ช้ันป.ี.....คณะ.......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อยูบ่้านเลขท่ี.............................ซอย.............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท.์.................................................................. 
 
 

/สัญญาค้ าประกัน… 
 
 

 สัญญาเล ที่ ............/2556 
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สัญญาค  าประกัน 
 

 ท าท่ี                                 .   
                                                                           วันท่ี      เดือน                  พ.ศ.         . 

 ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ..........................................................ปี ตั้งบ้านเรือนอยู ่
บ้านเลขท่ี.............................ซอย..................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต.................................................................จังหวัด......................................................อาชีพ..................................................... 
คู่สมรสช่ือ(     ).......................................................ขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ให้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครข้อความดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ  1  ตามที.่.............................................................................................(         )  ได้ท าสญัญาการรบัทุนอุดหนุนการวิจัย  
ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยหนังสือสัญญาลงวันท่ี          เดือน             พ.ศ.                 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอยา่งดีโดยตลอด  จึงท าสญัญาการค้ าประกันต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครว่า  ถ้า         ผดิสญัญา
ดังกลา่วไม่วา่ข้อหนึ่งหรือข้อใดด้วยประการใด ๆ   ก็ตาม  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินใหแ้ก่มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ตามความรบัผดิชอบ         
ของ         ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมิจ าเป็นต้องเรียกให้         ช าระหนี้ก่อน 
 ข้อ  2  ในกรณีที ่        ผ่อนผันเวลาหรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
โดยจะแจ้งหรือมไิด้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม  ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนผันเวลาหรือผ่อนผันจ านวนเงินในการ   
ช าระหนี้ดังกล่าว          เป็นเหตุ   ปลดเปลื้องความรับผดิชอบของข้าพเจ้า 
 ข้อ  3  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที ่        ต้องรับผิดชอบตามเง่ือนไขในสญัญาการรับทุน
                ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร  เพื่อท าการวิจยัดังกล่าว 

 ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีน าเสนอที่สถาบันวิจัยและพัฒนา   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ไดจ้ัดขึ้น   
 
 

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหนา้พยาน 

 
      ( ลงช่ือ )..................................................................ผู้ค้ าประกัน 
       (...............................................................) 
       

( ลงช่ือ )..................................................................พยาน 
       (................................................................) 
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