
 
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ 
งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สัญญา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  680          11            –           
                                              47000       วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับนักวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย...................................................................ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทนุ” อีกฝ่ายหนึ่ง  
คู่สัญญาได้ตกลงกัน  ดังนี้ 
 ผู้รับทุน  ข้าพเจ้า............................................................................................. อายุ.........................ปี  ปฏิบัติงาน             
ในต าแหน่ง..................................................... สังกัด ส านัก/สถาบัน/คณะ....................................................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่บ้านเลขท่ี..........................ถนน................................................
ต าบล.........................................อ าเภอ...............................................จังหวัด...................................................................
เบอร์โทรศัพท.์....................................................และคณะผู้มีชื่อต่อท้ายนี้  จ านวน......................คน  ผู้ซึ่งได้รับอนุมัต ิ    
ให้ได้รับทุน        การวิจัยฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง     ให้ทุน        การพัฒนา    
งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine  to  Research) ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  เพ่ือท าการวิจัย  
เรื่อง…....................................................................................................................................................... .............................
............................................................................................................. ................................................................................. 
นับตั้งแต่วันที่         เดือน                พ.ศ.                 ขอท าสัญญานี้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยฯ  เป็นจ านวนเงิน........................... บาท   
(...........................................................................................................................)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร           
เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายด าเนินการวจิัย  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ ทุน        การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย”      
เพ่ือท าการวิจัยให้เสร็จตามโครงการที่ก าหนดไว้  การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
จะจ่ายเงินทุนส าหรับการวิจัย  เป็น  2  งวด  ดังนี้   

งวดที่ 1  ร้อยละ 70  ของทุนที่ได้รับภายหลังจากผู้รับทุนท าสัญญารับทุนส       การวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้ว  
  งวดที่  2  ร้อยละ  30  เมื่อผู้รับทุนส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน   1  เลม่  

ข้อ 2.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน        การวิจัยตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดี
ที่สุดที่จะศึกษาค้นคว้าท าการวิจัยตามโครงการที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง    
ละเลย  ทอดทิ้ง  ยุติหรือเลิกการศึกษาค้นคว้าวิจัยก่อนส าเรจ็โครงการวิจยันั้น  เว้นแต่จะยุติหรือเลิกโดยความเหน็ชอบ       
ของคณะกรรมการ                           พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยฯ 

     3… 

สัญญาเลขที่สัญญา.........../.......... 
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ข้อ 3.  ในระหว่างข้าพเจ้ารับทุนส       การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยตามสัญญานี้  ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของคณะกรรมการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยข้าพเจ้า   
จะประพฤติปฏิบัติตามประกาศ  ข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ก าหนดหรือ
สั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุน  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  ก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญา
นี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  โดยข้าพเจ้ายินยอมถือว่าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

    4.  ข้าพเจ้ายินยอม   เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน  1  เล่ม (รูปแบบเนื้อหา ปกรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณร์ายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ภายในวันที่  11  เมษายน  2557 

กรณีท่ีมีเหตุขัดข้องใดก็ตาม  ข้าพเจ้าจะแจ้งโดยท าเป็นหนังสือถึงผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ทราบก่อนวันครบก าหนดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย  30 วัน  พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุทีท่ าให้การด าเนิน  
การวิจัยล่าช้าและก าหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันครบ
ก าหนดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ 5.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้  ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิ์การรับทุนก็ดีหรือไม่ท า
การวิจัยก็ดี  หรือท าการวิจัยล่าช้าจนไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  4  ก็ดีหรือ
ข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อ 2  และข้อ 3 จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญาก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนที่
ได้ทันที  นับตั้งแต่วันท าสัญญาฉบับนี้  โดยหักจากบัญชีเงินเดือนตั้งแต่เดือนที่สิ้นสุดของการต่อสัญญางวดสุดท้ายทั้งนี้
ต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายใน  1  ปี 

ข้อ 6.  ในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  เกี่ยวกับผลงานของการวิจัยในสิ่งตีพิมพ์ใดในแต่ละครั้ง         
ผู้รับทุนต้องระบุชัดเจนว่า “งานวิจัยนี้ได้รับทุน        การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Reseach) 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา     
(บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” 

ข้อ 7.  ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีหรือรับโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                         

ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานวิจัยตามสัญญานี้ได้ตลอด   
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า 

ข้อ 9. ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยต่อ  1  เรื่อง  เป็นจ านวนเงิน  500 บาท นั้น ข้าพเจ้ายินดีหักจากวงเงิน   
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของข้าพเจ้า ได้แก่  
1..........................................................ต าแหน่ง............................................สังกัด/หน่วยงาน ............................................ 
2..........................................................ต าแหน่ง............................................สังกัด/หน่วยงาน ............................................ 

 
 

/หมายเหตุ... 
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 หมายเหตุ  ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อที่ปรึกษางานวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการเบิก-จ่ายให้แก่หัวหน้า
หน่วยงานในระดับ ส านัก/สถาบัน/คณะ  ที่ผู้รับทุนสังกัด  

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ในสัญญาต่อหน้าพยานให้เป็นหลักฐาน 

 

      ( ลงชื่อ )..............................................................ผู้รับทุน 
                (.................................................................) 
      ต าแหน่ง....................................................................... 
 
      ( ลงชื่อ )...........................................................พยานฝ่ายผู้รบัทุน 
       (...........................................................) 
      ต าแหน่ง...................................................................... 
 
      ( ลงชื่อ )..............................................................ผู้ให้ทุน 
                  (ผูช้่วยศาสตราจารย์กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ปฏิบัติราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
      ( ลงชื่อ )............................................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักดิ์  ยีมิน) 
                  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

 


