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สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
. 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนสกลนคร- อุดรธานี 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ ...........เดือน......................พ.ศ. ..........ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง     
กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”โดย “ผู้ให้ทุน”เสนอให้ทุน แก่นักศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือท าวิจัย โดย”ผู้รับทุน”   
ได้ท าสัญญากับ “ผู้ให้ทุน” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า........................................................นามสกุล................................คือ “ผู้รับทุน”ตามสัญญานี้
เกิดวันที่.........เดือน................พ.ศ. ....... อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................                                                   
บัตรออกให้ ณ....................................................บัตรหมดอายุวันที่......................................................................
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ.............................................สาขาวิชา...............................................................................
คณะ.....................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ                    
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที.่.........ตรอก........................ซอย.....................................ถนน.............................
ต าบล/แขวง....................................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย.์.........................................โทรศัพท.์....................................E-mail…………………………………………
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยซ่ึงมีรายชื่อต่อท้ายสัญญาฉบับนี้  จ านวน...........คน ในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน”  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอก
งบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือท าการวิจัย เรื่อง…………............... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
นับตั้งแต่วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................และ“ผู้รับทุน”ขอท าสัญญานี้ไว้แก่ “ผู้ให้ทนุ” 
มีข้อความดังต่อไปนี้  

 
/ข้อ 1. ข้าพเจ้า…….. 
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1. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นจ านวนเงิน.........................................บาท 
(...............................................................................)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการ สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการท าวิจัยซึ่ง

ต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า  “ ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา ” และด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน  
1 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ 
 2.  ในการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
จะแบ่งจ่าย  เป็น 2  งวด  ดังนี้  
  งวดที่ 1  ร้อยละ 70  ของทุนที่ได้รับ  ภายหลังจากผู้รับทุนท าสัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว 

 งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 1 เล่ม  
บทคัดย่อและแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และไฟล์โปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน  1  
แผ่น   

 3.  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  จ านวน 1  เล่ม  บทคัดย่อ ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 1 เรื่อง และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
เอกสารรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อและบันทึกไฟล์โปสเตอร์เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 1 
แผ่น  (รูปแบบปกนอก/ปกในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆอันเก่ียวข้องกับงานวิจัย  

 4. ถ้ามีเหตุขัดข้องใดก็ตามข้าพเจ้าจะจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ให้ทราบก่อนวันครบก าหนดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย  30 วัน  พร้อมทั้ง
สาเหตุทีท่ าให้การด าเนินการวิจัยล่าช้าและก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 5.  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” จะรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาก าหนด  ในรอบ 6 เดือน ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้  ข้าพเจ้าจะไม่
เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิจัยหากมีการปรับเปลี่ยนจะท าบันทึกข้อความแจ้งและระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงและให้
อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับรอง จะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างที่สุดเพ่ือท าการวิจัยตามโครงการที่ได้
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ยุติหรือเลิกการศึกษาค้นคว้าวิจัยกลางคันเว้นแต่
จะยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา 
(บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
 6.  ในระหว่างทีข่้าพเจ้า “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้  ข้าพเจ้ายินยอม
อยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการฯ โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับหรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ก าหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุนทั้งที่ได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  ก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญาฉบับนี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยข้าพเจ้า
ยินยอมถือว่าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
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7.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้  ถ้าข้าพเจ้าไม่ท าการ
วิจัยก็ด ีหรือท าการวิจัยล่าช้าจนไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ก็ดี หรือข้าพเจ้า
ฝ่าฝืนเงื่อนไขในสัญญานี้ จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญาก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้
ทุนที่ข้าพเจ้ารับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  8.  ถ้าข้าพเจ้า “ผู้รับทุน”ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือตามประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยข้อหนึ่งข้อใด  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
อันพึงมี หรือรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
  9.  ข้าพเจ้าจะส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุที่เหลือจากการทดลอง (ถ้ามี)ให้สาขาวิชาที่สังกัดและจ่าย
ค่าตอบแทนแก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยโดยหักจากวงเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในอัตราโครงการวิจัยละ  
300 บาท  

10.  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” จะน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีน าเสนอผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดขึ้น  ส่วนการเผยแพร่ผลการวิจัยที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอ่ืนใดต่อสาธารณชน
หากมีค่าใช้จ่าย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุน 

11.  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่
เพียงผู้เดียว และให้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานวิจัยตามสัญญานี้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า 

12.  ข้าพเจ้า ผู้รับทุน” จะไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทาง 
กฎหมายของบุคคลอ่ืน หากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการ
ละเมิดแต่เพียงผู้เดียว 

13.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจัดให้ ...............................................     
ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก าหนดท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้าภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เห็นสมควร 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดย
ตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน 

       
  ลงชื่อ .......................................ผู้รับทนุ                           ลงชื่อ ......................................ผู้ให้ทุน 
    (...........................................................)                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์) 
 ต าแหน่ง..............................................            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ปฏิบัติราชการแทน  
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
  ลงชื่อ.........................................พยานฝ่ายผู้รับทุน            ลงชื่อ ......................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 
    (............................................................)                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน) 
 ต าแหน่ง..........................................                                ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

/รายชื่อคณะ... 
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รายชื่อคณะผู้วิจัยที่รับทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกันเพื่อท าการวิจัย 
เรื่อง........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................ .................................. มีดังต่อไปนี.้- 

 1. ชื่อ-สกุล..........................................................................................อายุ........................................ปี
บัตรประชาชนเลขท่ี...............................................................บัตรออกให้ ณ ....................................................... 
บัตรหมดอายุวันที่..........................................................ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ............................................
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.........ซอย........................ถนน....................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................................
โทรศัพท.์............................................E-mail……………………………………………………………………………………………
 2. ชื่อ-สกุล..........................................................................................อายุ........................................ปี
บัตรประชาชนเลขท่ี...............................................................บัตรออกให้ ณ ....................................................... 
บัตรหมดอายุวันที่..........................................................ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ............................................
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........ซอย........................ถนน....................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................................
โทรศัพท.์..........................................E-mail……………………………………………………………………………………………
 3. ชื่อ-สกุล..........................................................................................อายุ........................................ปี
บัตรประชาชนเลขท่ี...............................................................บัตรออกให้ ณ ....................................................... 
บัตรหมดอายุวันที่..........................................................ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ............................................
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........ซอย........................ถนน....................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด............................... ..............
โทรศัพท.์............................................E-mail……………………………………………………………………………………………
 4. ชื่อ-สกุล..........................................................................................อายุ........................................ปี
บัตรประชาชนเลขท่ี...............................................................บัตรออกให้ ณ ....................................................... 
บัตรหมดอายุวันที่..........................................................ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ............................................
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........ซอย........................ถนน....................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด…………………………………………………
โทรศัพท.์..........................................E-mail…………………………………………………………………………………………….. 
.                       

 
สัญญาค้ าประกัน... 
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สัญญาค  าประกัน 

 
        ท าท่ี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     .   

                                                                           วันที่      เดือน                  พ.ศ.         . 
 ข้าพเจ้า............................ ..................... .นามสกุล............................................อายุ..............ป ี         
อยู่บ้านเลขท่ี................ ซอย...............................ถนน............................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................อาชีพ............................................ 
คู่สมรสชื่อ(ถ้ามี)..........................................................................ขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครข้อความดังต่อไปนี้. 
 ข้อ  1  ตามท่ี..............................................................................................(ผู้รับทุน)  ได้ท าสัญญาการ
รับทุนสนับสนุนการวิจัยให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยหนังสือสัญญาลงวันที่ ......เดือน..............            
พ.ศ.                 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอด  จึงท าสัญญาการ
ค้ าประกนัต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าถ้าผู้รับทุนผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อใดด้วยประการ
ใดๆ  ก็ตาม  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตามความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่ระบุ
ไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันที  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมิจ าเป็นต้องเรียกให้ผู้รับทุน
ช าระหนี้ก่อน 
 ข้อ  2  ในกรณีท่ีผู้รับทุนผ่อนผันเวลาหรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ไม่ว่ากรณีใดๆโดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม  ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยใน
การผ่อนผันเวลาหรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว  และมิได้เป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความ
รบัผิดชอบของข้าพเจ้า 
 ข้อ  3  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขใน
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพ่ือท าการวิจัยดังกล่าว 

 ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิจัยในเวทีน าเสนอที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดขึ้น   
  
 
 
 
 
 
 

   /ข้าพเจ้า... 

 
ปิดอากร
แสตมป ์

10 บาท 
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ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
  
 (ลงชื่อ)............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
 (....................................................................)  
           
      
  (ลงชื่อ)........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
   (....................................................................)  
 
 
   (ลงชื่อ).................................................................... พยาน 
  (....................................................................)  
 
 
  (ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
 (....................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
2. หลักฐานที่ใช้ในการท าสัญญา  มีดังนี้ 

2.1  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จ านวน 1  ฉบับ 
2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จ านวน 3  ฉบับ 
2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของ    
ผู้ค้ าประกัน  จ านวน 2 ฉบับ 
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