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สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research) สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. …………

ทำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
วันที่ ...............เดือน................................พ.ศ..................
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธำตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000 เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............ระหว่ำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
โดยอำจำรย์ ดร. มำลี ศรีพรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ซี่งสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” กับ...................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ...............อำยุ..........ปี เลขประจำตัวประชำชน.....................................
วันที่ออกบัตร..............................................บัตรหมดอำยุวันที่.......................................อยูบ่ ้ำนเลขที่.............หมู.่ ........
ซอย...........................ถนน..................................ตำบล/แขวง................................เขต/อำเภอ....................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..............................................................
E-mail……………………………………………………………………ปัจจุบันปฏิบัติงำนในตำแหน่ง.............................................
สังกัด สำนัก/สถำบัน/คณะ....................................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ซึ่งต่อไปนี้สัญญำเรียกว่ำ
“ผู้รับทุน” ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันในสัญญำมีข้อควำมดังต่อไปนี้ดังนี้
1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย แก่ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนในโครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อทำ
กำรวิจัย เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................
สัดส่วนกำรทำวิจัยร้อยละ.........................โดยมีผู้ร่วมวิจัย จำนวน.............คน ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล..........................................................................ตำแหน่ง..........................................................
สังกัด...................................................................................สัดส่วนกำรทำวิจยั ร้อยละ...............................
2. ชื่อ-สกุล..........................................................................ตำแหน่ง..........................................................
สังกัด...................................................................................สัดส่วนกำรทำวิจยั ร้อยละ...............................
3. ชื่อ-สกุล..........................................................................ตำแหน่ง..........................................................
สังกัด...................................................................................สัดส่วนกำรทำวิจัยร้อยละ...............................
/ซึ่งต่อไป...
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ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำรวิจัย” ในวงเงิน ………………………… บำท (……………..…………….…………..)
มีระยะเวลำดำเนินกำรของโครงกำรวิจัย นับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 จนถึง วันที่ 23 เดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
2. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตำมกำหนดเวลำและเงื่อนไขตำมระเบียบ
ต่ำง ๆ ของผู้ให้ทุน โดยแบ่งจ่ำยเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ ำนวนร้ อยละ 60 ของเงิ นทุ นทั้ งหมดที่ ได้ รั บจั ดสรรเป็ นเงิ น ...............................บำท
(..................................................................) จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับทุนได้ทำสัญญำเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน...........................................บำท
(................................................................) จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรำยงำนควำมก้ำวงำนวิจัยไฟล์ .docx และ .pdf
ผ่ำนทำงระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (ระบบ DRMS) พร้อมจัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้
1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ จำนวน 1 ฉบับ
2) รำยงำนกำรเงินที่ได้รับงวดที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 15 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน.............................................บำท
(...............................................................) จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับทุนได้ส่งเอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 3 เล่ม
และนำส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ .docx และ .pdf ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย (ระบบ DRMS) พร้อม
จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้
1) รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม
2) หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร จำกหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอก
3) รำยงำนกำรเงินที่ได้รับตลอดทั้งโครงกำร จำนวน 1 ฉบับรำย
3. ผู้ รั บทุน และผู้ ร่ วมจะต้องใช้ เงินทุนที่ ได้ รั บ ตำมสั ญญำ เพื่ อดำเนิ นกำรให้ เป็นไปตำมวั ตถุประสงค์ของ
โครงกำรวิจัยตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น กำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้เบิกจ่ำยตำมระเบียบกำรเงิน บัญชี
และพัสดุของผู้ให้ทุนวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐำนกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องดำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรนี้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะให้เสร็จได้ผลตำม
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยหำกเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถทำกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดแห่งสัญญำ
นี้ ผู้รับทุนสำมำรถทำหนังสือบันทึกข้อควำมแจ้งต่อผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ทรำบล่วงหน้ำก่อนถึงวัน
ครบกำหนดส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่ำงน้ อย 15 วัน และกำรต่อสัญญำทำได้ 1 ครั้ง มีระยะเวลำครั้งละ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจำกวันที่ต่อสัญญำ และเมื่อครบต่ อสัญญำแล้วยังไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุจำเป็น สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ จะใช้สิทธิ์เรียกเงินทุนสนับสนุนคืน

/5. กรณี...
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5. กรณีกำรเปลี่ ย นแปลงข้อเสนอกำรวิจัย ผู้ รับทุน ต้องทำหนังสื อบันทึกข้อควำมแจ้งต่อผู้ อำนวยกำร
สถำบันวิจัยและพัฒนำพร้อมชี้แจงรำยละเอียด และเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย โดย
กำรเปลี่ยนแปลงข้อเสนอกำรวิจัยสำมำรถดำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 9 เดือน หลังทำสัญญำรับทุน
6. กรณีผู้รับทุนต้องกำรยุติหรือเลิกกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยก่อนสำเร็จโครงกำรวิจัย ผู้รับทุนต้องทำหนังสือ
บันทึกข้อควำมแจ้งต่อผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ พร้อมชี้แจงรำยละเอียด และเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย
7. ผู้ รั บ ทุน และผู้ ร่ ว มรั บทุน จะต้องร่ว มกันรับผิ ดชอบ และชดใช้ค่ำเสี ยหำยใด ๆ หำกเกิดกำรละเมิ ด
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือละเมิดสิทธิ ใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สำม ซึ่งผู้รับทุน
นำมำใช้ปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้
8. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนยินยอมอยู่ในควำมควบคุมดูแล ของคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โ ดยผู้ รั บทุน และผู้ร่ ว มรับ ทุน จะปฏิบัติตำมประกำศข้อบังคับหรือคำสั่งของคณะกรรมกำรฯ หรือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครที่กำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรทำวิจัยและกำรใช้จ่ำยเงินทุน ทั้งที่ได้ออก
ใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนำมในสัญญำนี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภำยหน้ำโดยและยินยอมถือว่ำประกำศ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้
9. ในกำรโฆษณำเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร เกี่ยวกับผลงำนของกำรวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ในแต่ละครั้ง
ผู้รับทุนต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ “งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to
Research) สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ..................”
ด้วยทุกครั้ง
10. ผู้รับทุน ยินยอมให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครแต่เพียงผู้เดียวและ
ให้มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่งำนวิจัยตำมสัญญำนี้ได้ตลอด และผู้รับทุนจะส่งมอบวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุน
สนับสนุนกำรวิจัย แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดยส่งมอบให้หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้รับทุน
11. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องปฏิบัติตำมข้อสัญญำกำรรับทุนนี้ทุกประกำร และหำกไม่กระทำตำม
สัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกกำรสนับสนุนทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดทำรำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินงำนที่ได้ดำเนินกำรแล้ว พร้อมชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน
12. ผู้รับทุนยินดีให้ข้อมูลต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย หำกได้รับกำรประสำนจำกหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
สั ญ ญำฉบั บ นี้ ท ำขึ้ น 2 ฉบั บ มีข้ อควำมถูก ต้ องตรงกัน คู่ สั ญ ญำทั้ งสองฝ่ ำยได้อ่ ำนและเข้ ำใจข้อ ควำม
ในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ

/ลงชื่อ...
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ลงชื่อ .......................................ผู้รบั ทุน
(...........................................................)
ตำแหน่ง..............................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ใ ห้ทุน
(อำจำรย์ ดร.มำลี ศรีพรหม)
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

ลงชื่อ.........................................พยำนฝ่ำยผู้รับทุน
(............................................................)
ตำแหน่ง.....................................

ลงชื่อ .......................................พยำนฝ่ำยผู้ให้ทุน
(อำจำรย์ ดร. สุธำสินี คุปตะบุตร)
รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

