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สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงชุมชนและพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ทําท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

             วันท่ี 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขท่ี 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000 เม่ือวันท่ี    31  เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2563     ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ธรรมวินทร ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงสัญญานี้เรียกวา 

“ผูใหทุน” กับ...........................................................................................เกิดวันท่ี.........เดอืน.......................พ.ศ........

อายุ.....................ป เลขประจําตัวประชาชน........................................ วันท่ีออกบัตร..................................................

บัตรหมดอายุวันท่ี..................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน...............................

ตําบล/แขวง...................................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด..............................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท............................................................Email……………………………………………….…

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง.............................................สงักัด................................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะหัวหนาชุดโครงการ และหัวหนาโครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการ

ประกอบดวย 

 1) ชื่อ – สกุล...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...............................

พ.ศ............อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน............................................. วันท่ีออกบัตร.....................................

บัตรหมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน..........................

ตําบล/แขวง.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..........................................E-mail………………………………………………………..………

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง........................................สังกัด........................................................................................ 

2) ชื่อ – สกุล...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน................................

พ.ศ............อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน............................................. วันท่ีออกบัตร.....................................

บัตรหมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน.......................... 

 

ตําบล/... 
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ตําบล/แขวง.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..........................................E-mail………………………………………………………..………

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง........................................สังกัด........................................................................................ 
 

3) ชื่อ – สกุล...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน................................

พ.ศ............อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน............................................. วันท่ีออกบัตร.....................................

บัตรหมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน..........................

ตําบล/แขวง.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..........................................E-mail………………………………………………………..………

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง........................................สังกัด........................................................................................ 
 

4) ชื่อ – สกุล...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...............................

พ.ศ............อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน............................................. วันท่ีออกบัตร.....................................

บัตรหมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน..........................

ตําบล/แขวง.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..........................................E-mail………………………………………………………..………

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง........................................สังกัด........................................................................................ 
 

5) ชื่อ – สกุล...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน................................

พ.ศ............อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน............................................. วันท่ีออกบัตร.....................................

บัตรหมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน..........................

ตําบล/แขวง.....................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท..........................................E-mail………………………………………………………..………

ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง........................................สังกัด........................................................................................ 

ซ่ึงตอไปนี้สัญญาเรียกวา “ผูรับทุน” ท้ังสองฝายไดตกลงกันในสัญญา มีขอความดังตอไปนี้ดังนี้ 

1. ผูใหทุนตกลงใหทุนสนับสนุนการวิจัย แกผูรับทุนและผูรวมรับทุนในโครงการสนับสนุนการวิจัย 

เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  

ชื่อชุดโครงการ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

วงเงินท่ีไดรับการสนบัสนุน .........................................บาท (.......................................................................................) 
 

 

ชุดโครงการ... 
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ชุดโครงการนี้ มีโครงการยอยภายใตชุดโครงการจํานวน.................................โครงการ  ประกอบดวย 

1.1)  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (...................................................................................) 
 

1.2)  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (...................................................................................) 
 

1.3)  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (..................................................................................) 

1.4)  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ชื่อ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (..................................................................................) 

ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา “ชุดโครงการวิจัย” ในวงเงิน …………………………………………………..…………… บาท 

(…………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………..….………..)  

มีระยะเวลาดําเนินการของชุดโครงการวิจัย นับตั้งแตวันท่ี  31   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563  จนถึง วันท่ี 31 

เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564    

 2.  ผูใหทุนตกลงใหทุนสนับสนุนการวิจัยใหกับผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามกําหนดเวลาและเง่ือนไข 

ตามระเบียบตาง ๆ ของผูใหทุน โดยแบงจายเปน 3 งวด ดังนี้  

งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 60 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน...............................บาท 

(................................................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดทําสัญญาเรียบรอยแลว 

งวดท่ี 2... 
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 งวดท่ี 2 จํานวนรอยละ 25 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน...........................................บาท 

(................................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดสงเอกสารท่ีเก่ียวของในรูปแบบ

ไฟล .docx และ .pdf ผานทางระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ระบบ DRMS) ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

  1) แบบสรุปรายงานความกาวหนาชุดโครงการวจิัย ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ  

  2) เลมรายงานความกาวหนาชุดโครงการวิจัย  ในรูปแบบไฟล 

 3) แบบสรุปรายงานความกาวหนารายโครงการวิจัยยอย ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ  

 4) เลมรายงานความกาวหนารายโครงการวิจัยยอย ในรูปแบบไฟล 

  5) รายงานการเงินท่ีไดรับงวดท่ี 1 ในรูปแบบเอกสาร รายโครงการวิจัยยอย จํานวน 1 ฉบับ  

   งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 15 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน.............................................บาท 

(.........................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดสงเอกสารรายงานชุดโครงการวิจัย

และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวนรายการละ 2 เลม และนําสงรายงานชุดโครงการวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

ไฟล .docx และ .pdf ผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ระบบ DRMS) พรอมจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด ดังนี้ 

   1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ชุดโครงการวิจัย จํานวน 2 เลม 

   2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ รายโครงการวิจัยยอย จํานวน 2 เลม  

 3) แบบตอบรับการตีพิมพ หรอืแบบตอบรับการนําเสนอผลงาน หรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือผลงาน

สรางสรรคในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพแลว รายโครงการวิจัย

ยอย จํานวน 1 ชุด  

   4)  หนังสอืรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย รายโครงการวิจัยยอย จํานวน 1 ชุด  

   5)  รายงานการเงินท่ีไดรับตลอดท้ังโครงการวิจัยยอยและหรือโครงการบริหารจัดการ (ถามี)  

จํานวน 1 ฉบับ  

 3. ผูรับทุน และผูรวมจะตองใชเงินทุนท่ีไดรับตามสัญญา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ของชุดโครงการวิจัยตามสัญญานี้เทานั้น การดําเนินการเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใหเบิกจายตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงิน 

และการจายเงินใหถูกตองครบถวน 

 4. ผูรับทุน และผูรวมยินยอมใหติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเพ่ือรายงานความกาวหนางานวิจัย 

และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณดวยกระบวนการเปดเวทีการรายงานผลการวิจัยท้ังในสถานท่ีวิจัยหรือภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 5. ผูรับทุน และผูรวมยินยอมจัดสงรายงานชุดโครงการวิจัยฉบับราง และรายงานโครงการวิจัยฉบับราง 

(ไมเขาเลม) จํานวนรายการละ 1 เลม ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอตอผูทรงคุณวุฒิรวมกับการ

รายงานผลการวิจัยดวยกระบวนการเปดเวที และสงเอกสาร รายงานชุดโครงการวิจัยและสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จํานวนรายการละ 2 เลม สงรายงาน 

ชุดโครงการวิจัยและงานวิจัยวิจัยฉบับสมบูรณไฟล .docx และ .pdf ผานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ระบบ DRMS) 

(http://rdi.snru.ac.th/snru-drms) พรอมท้ังแบบตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือระดับ... 

http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
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หรือระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการใชประโยชนผลงานวิจัย  

และรายงานการเงินท่ีไดรับตลอดท้ังชุดโครงการ  

 6. ผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะตองดําเนินการวิจัยตามโครงการนี้ดวยความวิริยะอุตสาหะใหเสร็จไดผลตาม

ความมุงหมายของการวิจัยหากเกิดอุปสรรคไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแหงสัญญานี้  

ผูรับทุนสามารถทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบลวงหนากอนถึงวันครบ

กําหนดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ อยางนอย 15 วัน  และการตอสัญญาทําได 1 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ 

ไมเกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีตอสัญญา และเม่ือครบตอสัญญาแลวยังไมเสร็จโดยไมมีเหตุจําเปน สถาบันวิจัย 

และพัฒนา จะใชสิทธิ์เรียกเงินทุนสนับสนุนคืน 

 7. กรณีการเปลี่ยนแปลงขอเสนอการวิจัย ผูรับทุนตองทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมชี้แจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย  

โดยการเปลี่ยนแปลงขอเสนอการวิจัยสามารถดําเนินการภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังทําสัญญารับทุน 

 8. กรณีผูรับทุนตองการยุติหรือเลิกการศึกษาคนควาวิจัยกอนสําเร็จโครงการวิจัย ผูรับทุนตองทําหนังสือ

บันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมชี้แจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารการวิจัย 

 9. ผูรับทุน และผูรวมรับทุนจะตองรวมกันรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายใด ๆ หากเกิดการละเมิด

บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงผูรับทุน

นํามาใชปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

 10. ผูรับทุน และผูรวมรับทุนยินยอมอยูในความควบคุมดูแล ของคณะกรรมการบริหารการวิจัย และหรือ

ผูทรงคุณวุฒิโดยผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะปฏิบัติตามประกาศขอบังคับหรือคําสั่งของคณะกรรมการฯ  หรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการทําวิจัยและการใชจายเงินทุนท้ังท่ีไดออก

ใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีลงนามในสัญญานี้และท่ีจะออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยและยินยอมถือวาประกาศ  

ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

11. ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับผลงานของการวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพใด ๆ ในแตละครั้ง 

ผูรับทุนตองระบุอยางชัดเจนวา “งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนา

เชิงชุมชนและพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563.” 

ดวยทุกครั้ง  

 12. ผูรับทุนและผูรวมรับทุน ยินยอมใหผลงานวิจัยครั้งนี้ เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แตเพียงผูเดียวและใหมีสิทธิ์ในการเผยแพรงานวิจัยตามสัญญานี้ไดตลอด และผูรับทุนและผูรวมรับทุน จะสงมอบ

วัสดุหรืออุปกรณท่ีจัดซ้ือโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย แกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสงมอบใหหนวยงาน 

ตนสังกัดของผูรับทุน 

  

13. ผูรับทุน… 



 -6- สัญญาชุดโครงการเลขท่ี........./2563 
 

  13. ผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะตองปฏิบัติตามขอสัญญาการรับทุนนี้ทุกประการ และหากไมกระทําตาม

สัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนบอกยกเลิกการสนับสนุนทุน ท้ังนี้ผูรับทุนตองจัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินงานท่ีไดดําเนินการแลว พรอมชดใชเงินทุนในสวนท่ีไดรับไปแลวท้ังหมดคืนแกผูใหทุน 

14. ผูรับทุนและผูรวมรับทุนยินดีใหขอมูลตาง ๆ อันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย หากไดรับการประสาน

จากหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ 

ในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 

ลงชื่อ ......................................ผูใหทุน 

    (ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ธรรมวินทร) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

ลงชื่อ ......................................................ผูรับทุน 

(.......................................................) 

   หัวหนาชุดโครงการ 

 

 

ลงชื่อ .............................................. ผูรับทุน                        ลงชื่อ ..................................................... ผูรับทุน 

      (.....................................................)                                     (..................................................) 

           หวัหนาโครงการยอยท่ี  1                             หวัหนาโครงการยอยท่ี  2 

 
 

ลงชื่อ ................................................. ผูรับทุน                      ลงชื่อ ..................................................... ผูรับทุน 

       (...................................................)                                    (.....................................................) 

           หวัหนาโครงการยอยท่ี  3                                      หัวหนาโครงการยอยท่ี 4 
 

 

ลงชื่อ.........................................พยานฝายผูรับทุน      ลงชื่อ .......................................พยานฝายผูใหทุน 

   (............................................................)                  (นางมาลี  ศรีพรหม) 

ตําแหนงคณบดีคณะ...............................                            รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ 
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