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สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2560 เพื่อขยายระยะเวลาการท าวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
วันที ่  25  เดือน   เมษำยน   พ.ศ  2562      

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 เมื่อวันที่   25  เดือน  เมษำยน   พ.ศ  2562  ระหว่ำง  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
โดย นำงมำลี  ศรีพรหม  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่งกับนักวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร   
โดย.......................................................................... ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำได้ตกลงกัน ดังนี้ 

ผู้รับทุน  ข้ำพเจ้ำ............................................................................ เกิดวันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 
อำยุ............ปี เลขประจ ำตัวประชำชน............................................วันที่ออกบัตร..............................................................
บัตรหมดอำยุวันที่................................................อยู่บ้ำนเลขที่.............หมู่..........ตรอก....................ซอย.......................
ถนน........................................................ต ำบล/แขวง......................................เขต/อ ำเภอ.............................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...........................................................
E-mail……………………………………………………………ปัจจุบันปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง...................... .................................
สังกัด ส ำนัก/สถำบัน/คณะ..........................................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษำธิกำร  
ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยฯ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุน
สนับสนุน  กำรวิจัยส ำหรับบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จำกงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ............. เพ่ือท ำกำรวิจัย เรื่อง........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ.........................โดยมีผู้รว่มวิจยั จ ำนวน.............คน ดังนี้ 

1. ชื่อ-สกุล............................................. ..................................ต ำแหน่ง.......................................................
สังกัด.............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ............................... 
2. ชื่อ-สกุล............................................. ..................................ต ำแหน่ง.............................................. .........
สังกัด.............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ............................... 
3. ชื่อ-สกุล...................................................................................ต ำแหน่ง..................................................... ....
สังกัด.............................................................................................สดัสว่นกำรท ำวิจยัร้อยละ...............................    

เอกสารหมายเลข  6  
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4. ชื่อ-สกุล............................................. ...................................ต ำแหน่ง......................................................
สังกัด..............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ..............................  
5. ชื่อ-สกุล.....................................................................................ต ำแหน่ง.........................................................
สังกัด..............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ.............................. 

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำรวิจัย” ในวงเงิน ………………… บำท (……………..……..…………….…….…………..)  
มีระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำรวิจัย 6 เดือน นับตั้ งแต่ วันที่    25   เดือน    เมษายน    พ.ศ.    2562      
จนถึง  วันที่  24   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  ได้ท ำสัญญำไว้เป็นหลักฐำนแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้กับผู้รับทุนตำมก ำหนดเวลำและเงื่อนไขตำมระเบียบต่ำง ๆ ของผู้ให้ทุน 
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จะจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย งวดสุดท้ำยที่คงเหลือเมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน 2 เล่ม ที่ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร และส่งไฟล์ข้อมูล .docx และ .pdf รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้รวมไฟล์
ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว  ปิดโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) และผ่านทาง E-mail: 
rdi_snru@snru.ac.th โดยนักวิจัยจัดส่งแบบตอบรับกำรตีพิมพ์ หรือแบบตอบรับกำรน ำเสนอผลงำน หรือเผยแพร่
ผลงำนวิจัย หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ  และรำยงำนผลกำรน ำงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์  (กรณียังไม่ส่งเอกสำรดังกล่ำวขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอทุน)  

2. ผู้รับทุน และผู้ร่วมจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตำมสัญญำ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรวิจัยตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้เบิกจ่ำยตำมระเบียบกำรเงิน บัญชี 
และพัสดุของผู้ให้ทุนวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐำนกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 3. ผู้รับทุนยินยอมจัดส่งเอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับร่ำง (ไม่เข้ำเล่ม) จ ำนวน 1 เล่ม ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย 
และพัฒนำ เพ่ือเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในวันครบก ำหนดส่งตำมสัญญำ 

4. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรนี้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะให้เสร็จได้ผลตำม
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยหำกเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถท ำกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแห่งสัญญำนี้   
 5. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ หำกเกิดกำรละเมิดบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สำม ซึ่งผู้รับทุนน ำมำใช้ปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำนี้ 
 6. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนยินยอมอยู่ในควำมควบคุมดูแล ของคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะปฏิบัติตำมประกำศข้อบังคับหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรฯ   หรือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครที่ก ำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรท ำวิจัยและกำรใช้จ่ำยเงินทุนทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนำมในสัญญำนี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภำยหน้ำโดยและยินยอมถือว่ำประกำศ  ระเบียบ  
ข้อบังคับหรือค ำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้ 

7. ในกำรโฆษณำเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร เกี่ยวกับผลงำนของกำรวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ในแต่ละครั้ง ผู้รับทุน
ต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ “งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............” ด้วยทุกครั้ง 



-3-  
สัญญาเลขที่............../2562 

 

 

 8. ผู้รับทุน ยินยอมให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้  เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครแต่เพียงผู้ เดียว  
และให้มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่งำนวิจัยตำมสัญญำนี้ได้ตลอด และผู้รับทุนจะส่งมอบวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุน
สนับสนุนกำรวิจัย แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดยส่งมอบให้หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้รับทุน 
  9. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องปฏิบัติตำมข้อสัญญำกำรรับทุนนี้ทุกประกำร และหำกไม่กระท ำตำมสัญญำ
ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกกำรสนับสนุนทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดท ำ รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว พร้อมชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน 

10. ผู้รับทุนยินดีให้ข้อมูลต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย หำกได้รับกำรประสำนจำกหน่วยงำน 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม 
ในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
 

          
 (ลงชื่อ) ......................................ผู้ใหทุ้น 
                                             (นำงมำลี  ศรีพรหม) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติรำชกำรแทน      
                                                     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

        
                   (ลงชื่อ).....................................พยำนฝ่ำยผู้ให้ทุน 
                      (นำงสำวสุธำสินี  คุปตะบุตร) 
                                                                          รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
                       (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับทุน 
                 (.................................................) 
                                                                                         หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

 
                       (ลงชื่อ)...........................................พยำนฝ่ำยผู้รับทุน 
                (.................................................) 
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สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2560 เพื่อขยายระยะเวลาการท าวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
วันที ่  25  เดือน   เมษำยน   พ.ศ  2562      

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 เมื่อวันที่   25  เดือน  เมษำยน   พ.ศ  2562  ระหว่ำง  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
โดย นำงมำลี  ศรีพรหม  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่งกับนักวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร   
โดย.......................................................................... ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำได้ตกลงกัน ดังนี้ 

ผู้รับทุน  ข้ำพเจ้ำ............................................................................ เกิดวันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 
อำยุ............ปี เลขประจ ำตัวประชำชน............................................วันที่ออกบัตร..............................................................
บัตรหมดอำยุวันที่................................................อยู่บ้ำนเลขที่.............หมู่..........ตรอก....................ซอย.......................
ถนน........................................................ต ำบล/แขวง......................................เขต/อ ำเภอ.............................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์........................................................ ...
E-mail……………………………………………………………ปัจจุบันปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง...................... .................................
สังกัด ส ำนัก/สถำบัน/คณะ..........................................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษำธิกำร  
ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยฯ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุน
สนับสนุน  กำรวิจัยส ำหรับบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จำกงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ............. เพ่ือท ำกำรวิจัย เรื่อง............................................................................................................................ ............ 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................  
สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ.........................โดยมีผู้ร่วมวิจัย จ ำนวน.............คน ดังนี้ 

1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.......................................................
สังกัด.............................................................................................สดัสว่นกำรท ำวิจยัร้อยละ............................... 
2. ชื่อ-สกุล............................................. ..................................ต ำแหน่ง.......................................................
สังกัด.............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ...............................  
3. ชื่อ-สกุล...................................................................................ต ำแหน่ง.........................................................
สังกัด.............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ...............................     
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4. ชื่อ-สกุล............................................. ...................................ต ำแหน่ง..........  ............................................
สังกัด..............................................................................................สดัสว่นกำรท ำวิจยัร้อยละ.............................. 
5. ชื่อ-สกุล.....................................................................................ต ำแหน่ง.........................................................
สังกัด..............................................................................................สัดส่วนกำรท ำวิจัยร้อยละ.............................. 

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “โครงกำรวิจัย” ในวงเงิน ………………… บำท (……………..……..…………….…….…………..)  
มีระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำรวิจัย 6 เดือน นับตั้ งแต่ วันที่    25   เดือน    เมษายน    พ.ศ.    2562      
จนถึง  วันที่  24   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  ได้ท ำสัญญำไว้เป็นหลักฐำนแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้กับผู้รับทุนตำมก ำหนดเวลำและเงื่อนไขตำมระเบียบต่ำง ๆ ของผู้ให้ทุน 
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จะจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย งวดสุดท้ำยที่คงเหลือเมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน 2 เล่ม ที่ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร และส่งไฟล์ข้อมูล .docx และ .pdf รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้รวมไฟล์
ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว  ปิดโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) และผ่านทาง E-mail: 
rdi_snru@snru.ac.th โดยนักวิจัยจัดส่งแบบตอบรับกำรตีพิมพ์ หรือแบบตอบรับกำรน ำเสนอผลงำน หรือเผยแพร่
ผลงำนวิจัย หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ในงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ  และรำยงำนผลกำรน ำงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์  (กรณียังไม่ส่งเอกสำรดังกล่ำวขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอทุน)  

2. ผู้รับทุน และผู้ร่วมจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตำมสัญญำ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรวิจัยตำมสัญญำนี้เท่ำนั้น กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยให้เบิกจ่ำยตำมระเบียบกำรเงิน บัญชี 
และพัสดุของผู้ให้ทุนวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐำนกำรรับเงินและกำรจ่ำยเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 3. ผู้รับทุนยินยอมจัดส่งเอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับร่ำง (ไม่เข้ำเล่ม) จ ำนวน 1 เล่ม ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย 
และพัฒนำ เพ่ือเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเอกสำรรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จ ำนวน 2 เล่ม ภำยในวันครบก ำหนดส่งตำมสัญญำ 

4. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรนี้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะให้เสร็จได้ผลตำม
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยหำกเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถท ำกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแห่งสัญญำนี้   
 5. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ หำกเกิดกำรละเมิดบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สำม ซึ่งผู้รับทุนน ำมำใช้ปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำนี้ 
 6. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนยินยอมอยู่ในควำมควบคุมดูแล ของคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัย และหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะปฏิบัติตำมประกำศข้อบังคับหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรฯ   หรือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครที่ก ำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรท ำวิจัยและกำรใช้จ่ำยเงินทุนทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนำมในสัญญำนี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภำยหน้ำโดยและยินยอมถือว่ำประกำศ  ระเบียบ  
ข้อบังคับหรือค ำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้ 

7. ในกำรโฆษณำเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร เกี่ยวกับผลงำนของกำรวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ในแต่ละครั้ง ผู้รับทุน
ต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ “งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............” ด้วยทุกครั้ง 
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 8. ผู้รับทุน ยินยอมให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้  เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครแต่เพียงผู้ เดียว 
และให้มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่งำนวิจัยตำมสัญญำนี้ได้ตลอด และผู้รับทุนจะส่งมอบวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุน
สนับสนุนกำรวิจัย แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดยส่งมอบให้หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้รับทุน 
  9. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องปฏิบัติตำมข้อสัญญำกำรรับทุนนี้ทุกประกำร และหำกไม่กระท ำตำมสัญญำ
ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกกำรสนับสนุนทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว พร้อมชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน 

10. ผู้รับทุนยินดีให้ข้อมูลต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย หำกได้รับกำรประสำนจำกหน่วยงำน 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม 
ในสัญญำนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
 

          
 (ลงชื่อ) ......................................ผู้ใหทุ้น 
                                             (นำงมำลี  ศรีพรหม) 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติรำชกำรแทน      
                                                     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

        
                   (ลงชื่อ).....................................พยำนฝ่ำยผู้ให้ทุน 
                      (นำงสำวสุธำสินี  คุปตะบุตร) 
                                                                          รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
                       (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับทุน 
                 (.................................................) 
                                                                                         หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

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