สัญญาเลขที่.........../..........
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้น ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สกลนคร เลขที่ 680 หมู่ ที่ 11 ถนนสกลนคร- อุ ด รธานี
ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่ ...........เดือน......................พ.ศ. ..........ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ซึ่งในสัญญานี้
เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”โดย “ผู้ให้ทุน”เสนอให้ทุนบุคลากร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับบุคลากร
(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อทาวิจัยโดย”ผู้รับทุน” ได้ทาสัญญากับ “ผู้ให้ทุน” ไว้ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล..................................................ตาแหน่ง.......................
คือ “ผู้รับทุน”อายุ....................ปี เลขประจาตัวประชาชน......................................ออกให้ ณ....................................
บัตรหมดอายุวันที่................................ สังกัด สาขาวิชา...........................................คณะ...............................................
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........หมู่........ตรอก...............ซอย................
ถนน..............................................ตามสัญญานี้เกิดวันที่.......เดือน............พ.ศ. ..... ตาบล/แขวง...............................
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศั พ ท์ …………………………………………….E-mail……………………………………………… ในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ รั บ ทุ น ”
เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นส าหรั บ บุ ค ลากร (สายวิ ช าการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยในชั้นเรียน สาหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา
(บ.กศ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อทาการวิจัย “ผู้รับทุน” ทาสัญญานี้ไว้แก่ “ผู้ให้ทุน” มีข้อความดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน สาหรับบุคลากร (สายวิชาการ) เป็นจานวนเงิน
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการทาวิจัยซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ทุนสนับสนุน
การวิจัยในชั้นเรียน” และดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคการศึกษานับแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้
2. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน
2 เล่ม (รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.snru.ac.th) และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3. ถ้ามีเหตุขัดข้องใดก็ต ามข้าพเจ้าจะจัด ทาหนัง สือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ งถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านคณบดีให้ทราบก่อนวันครบกาหนดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย 30 วัน
พร้อมทั้งสาเหตุที่ทาให้การดาเนินการวิจัยล่าช้าและกาหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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4. ในระหว่างที่ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่กาหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการทาวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุนทั้ง
ที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญาฉบับนี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า โดยข้าพเจ้า
ยินยอมถือว่าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
5. ในระหว่างที่ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ทาการวิจัยก็ดี
หรือทาการวิจัยล่าช้าจนไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้ก็ดี หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนเงื่อนไข
ในสัญญานี้ จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญาก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุน ที่ข้าพเจ้ารับมา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. ถ้าข้าพเจ้า “ผู้รับทุน”ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย ในชั้นเรียนข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมี หรือรับ
โทษตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้น
เรียน
7. ข้าพเจ้าจะส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุที่เหลือจากการทดลอง (ถ้ามี) ให้สาขาวิชาที่สังกัดให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
8. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แต่เพียงผู้เดียว
และให้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานวิจัยตามสัญญานี้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า
9. ข้าพเจ้า ผู้รับทุน” จะไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทาง
กฎหมายของบุคคลอื่น หากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี ยหายต่อการละเมิด
แต่เพียงผู้เดียว
10. สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดย
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ...........................................ผู้รับทุน
(.......................................................)
ตาแหน่ง...........................................

ลงชื่อ.........................................พยานฝ่ายผู้รับทุน
(............................................................)
ตาแหน่ง..................................................

ลงชื่อ.......................................ผู้ให้ทุน
(ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ ......................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน
(ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน)
ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

