
สัญญาเลขที่............../……………. 

 
 
 

สัญญาการรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  .............. 
 
 

                    ท ำท่ี  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
                            มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
วันท่ี ...............เดือน................................พ.ศ................. 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เลขท่ี 680 ถนนนิตโย 
ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000  เมื่อวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .............ระหว่ำง 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร โดย คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อไปใน
สัญญำนี้เรียกว่ำ “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่งกับบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  โดย
.......................................................................................................................ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
คู่สัญญำได้ตกลงกัน ดังนี ้

ผู้รับทุน  ข้ำพเจ้ำ............................................................................ เกิดวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ.......... 
อำยุ.............ปี เลขประจ ำตัวประชำชน......................................................วันท่ีออกบัตร..................................................
บัตรหมดอำยุวันท่ี................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.............หมู่..........ตรอก....................ซอย........................
ถนน........................................................ต ำบล/แขวง......................................เขต/อ ำเภอ..............................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์........................................................... 
E-mail……………………………………………………………ปัจจุบันปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง.........................................................
สังกัด สำขำวิชำ/หน่วยงำน..........................................................คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนตำมประกำศคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เรื่องกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ................. 
เพื่อท ำโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
เรื่อง.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ร้อยละ............................โดยมีผู้ร่วมโครงกำร จ ำนวน.................คน ดังนี ้

1. ช่ือ-สกุล......................................................................................ต ำแหน่ง....................................................... 
สังกัด........................................................................สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์รอ้ยละ…………..…….. 



 -2- สัญญาเลขที่............../…………. 
 

2. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด...............................................................................สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ร้อยละ............... 

3. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด...............................................................................สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ร้อยละ............... 

4. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด...............................................................................สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ร้อยละ............... 

5. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด...............................................................................สัดส่วนกำรท ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ร้อยละ............... 
นับต้ังแต่วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ. ............. ได้ท ำสัญญำไว้เป็นหลักฐำนกับคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

1. ข้ำพเจ้ำตกลงรับทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เป็นจ ำนวนเงิน........................................บำท  
(........................................................................................)  จำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำโครงกำรเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งใน
สัญญำจะเรียกว่ำ“ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์”และด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นับแต่
วันท่ีลงนำมในสัญญำรับทุนสนับสนุน ระหว่ำงนักวิจัยกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
โดย จะเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุน จ ำนวน 2 งวดดังนี้   
 งวดท่ี  1  เบิกเงินทุน (ร้อยละ 70)  หลังจำกได้จัดท ำสัญญำกำรรับทุนเรียบร้อยแล้ว  
          งวดท่ี 2 เบิกเงินทุน (ร้อยละ 30) หลังจำกได้ส่งเอกสำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวน  2  เล่ม 
โครงงำนวิจัยต้องมีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ต่ ำกว่ำในฐำนข้อมูลท่ี สมศ./สกว./สกอ. ให้กำรรับรอง ส่วนงำนสร้ำงสรรค์ ต้อง
เผยแพร่ผลงำนหรือประกวดไม่ต่ ำกว่ำในระดับมหำวิทยำลัย หรืออยู่ในดุลพินิจของคณบดี 
   กรณีมีเหตุขัดข้องใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำจะแจ้งโดยท ำเป็นบันทึกข้อควำมแจ้งต่อคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ทรำบล่วงหน้ำก่อนถึงวันครบก ำหนดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ อย่ำงน้อย 30 วัน และกำรต่อสัญญำท ำได้ 2 
ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน และเมื่อครบต่อสัญญำ 2 ครั้ง แล้วยังไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุจ ำเป็น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จะใช้สิทธิ์เรียกเงินทุนสนับสนุนคืน  
             2 .ในกำรโฆษณำเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร เกี่ยวกับผลงำนจำกโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในส่ือส่ิงตีพิมพ์
ใดๆ ในแต่ละครั้ง ผู้รับทุนต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำ “งำนวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .................” และ
ส่งส ำเนำโฆษณำเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ดังกล่ำวให้ผู้ให้ทุนจ ำนวน 1 ชุด  โครงกำรวิจัยท่ีได้รับกำรสนับสนุนทุนต้องมี 
บทควำมวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรฐำนข้อมูลท่ี สมศ./สกว./สกอ. ให้กำรรับรอง 
      3. หลังจำกโครงกำรเสร็จส้ินข้ำพเจ้ำยินยอมน ำโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนมำจัด
แสดงในสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

     4.  ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ผลงำนครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร แต่เพียงผู้เดียวและ ให้มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่งผลงำนตำมสัญญำนี้ได้ตลอด  โดยไม่ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกข้ำพเจ้ำ 
       5. ข้ำพเจ้ำ ผู้รับทุน” จะไม่ด ำเนินกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิทำงกฎหมำย
ของบุคคลอื่น หำกมีกำรละเมิดในเรื่องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยต่อกำรละเมิดแต่เพียงผู้
เดียว 
      6. ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมโครงกำรหลำยคน ข้ำพเจ้ำจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบและ
ข้อก ำหนดของผู้ให้ทุนอย่ำงเคร่งครัด 
      7. ถ้ำข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตำมข้อหนึ่งข้อใดของสัญญำฉบับนี้บังคับและกรณีท่ีมี
ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำฉบับนี้บังคับและกรณีท่ีมี
ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเองให้คู่สัญญำสองฝ่ำยท ำควำมตกลงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ของสัญญำนี้ 
               8. ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน”ยินยอมท่ีจะชดใช้ค่ำเสียหำยอันพึงมีหรือรับโทษตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ   
ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ว่ำด้วยทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
       9. ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยต้ังแต่ต้น
จนส้ินสุดโครงกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินโครงกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ของคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประเมินคุณภำพผลงำน 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้นสองฉบับมขี้อควำมตรงกัน ได้อ่ำนและเข้ำใจควำมในสัญญำนี้ตลอดแล้วจึง 

ได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนของแต่ละฝ่ำยและต่ำงเก็บไว้คนละฉบับไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

ลงช่ือ ..................................................................ผู้รับทุน                  
       (.................................................................) 
ต ำแหน่ง...............................................................       

 
 

ลงช่ือ ...................................................................ผู้ใหทุ้น 
            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน) 
         คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 
    ลงช่ือ............................................................พยำน       ลงช่ือ .........................................................พยำน 
                  (นำงกฐิน    จันทร์ทิบุตร)                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  รสชำติ)    
               นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร                          รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรและพันธกิจสัมพันธ์ 
               หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ                     


