
 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา

สัญญานี้ ทํ าขึ้ น ร ะหว า ง  คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มหาวิทยาลั ย  ร าชภั ฏ รํ า
โดยผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ เผือกนาผล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ

 (นาย/นาง/นางสาว) 
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน  
ตําแหนง    
มหาวิทยาลยัราชภฏัราไพพรรณี บานเลขที่
ถนน    
จังหวัด    
E-mail    
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรบัทุน” 

ขอ 1. ผูใหทุน ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 จํานวนเงินบาท  
(    

แกผูรับทุน เพื่อทาการวิจัย เรื่อง 

(ภาษาไทย)  
    
    

(ภาษาอังกฤษ)  
    
    

กําหนดแลวเสรจ็ภายใน - ป 8 เดือน นับตั้งแตวันที่ทาสัญญาวันที่
ถึงวันท่ี  เดือน  

ขอ 2. ในการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย ผูใหทุนจะจายเงินใหกับผูรับทุนสองงวด 
สิงหาคม 2560 

ทั้งนี้ นักวิจัยตองเก็บหลักฐานการใชเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังไว เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เนื่องจากทุนอุดหนุนท่ัวไปจะตองมีหลักฐานการใชเงินเพื่อตรวจสอบได

ขอ 3. ในระหวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะตองตั้งใจและเพียรพยายาม
คนควาทําการวิจัยตามโครงการ ที่ไดเสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกกา
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภักรํา

ขอ 4. ในระหวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
หรือคําสั่งของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การทําวิจัยและการใชจายเงินทุน ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และจะออกใชบังคับตอไปใน
ภายภาคหนา ตกลงยินยอมโดยถือวาเปนขอระเบียบบังคับ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

  

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
 

ขึ้ น ระหว า ง  คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มหาวิทยาลั ย  ร าชภั ฏ รํ า
โดยผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ เผือกนาผล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา

ฝายหนึ่ง กับ 

    นามสกลุ   

    อาย ุ  ป สัญชาติ
  สังกดัคณะ / สถาบัน   

มหาวิทยาลยัราชภฏัราไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย  

 ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต 
 หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร 
  และคณะผูที่มีชื่อตอนทายสญัญา จํานวน 

” คูสัญญาไดตกลงกันตอไปนี ้
ผูใหทุน ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

       
       

       
       
       

       
       
       

เดือน นับตั้งแตวันที่ทาสัญญาวันที ่   เดือน              
  พ.ศ.    

ในการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย ผูใหทุนจะจายเงินใหกับผูรับทุนสองงวด และใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

ทั้งนี้ นักวิจัยตองเก็บหลักฐานการใชเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังไว เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบของ
เนื่องจากทุนอุดหนุนท่ัวไปจะตองมีหลักฐานการใชเงินเพื่อตรวจสอบได

หวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะตองตั้งใจและเพียรพยายาม
การวิจัยตามโครงการ ที่ไดเสนอตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา

จะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาคนควาวิจัยกอนสําเร็จตามโครงการวิจัยนั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกโดย
ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภักรําไพพรรณี 

ในระหวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่กําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุม

วิจัยและการใชจายเงินทุน ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และจะออกใชบังคับตอไปใน
ภายภาคหนา ตกลงยินยอมโดยถือวาเปนขอระเบียบบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

ขึ้ น ร ะหว า ง  คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มหาวิทยาลั ย  ร าชภั ฏ รํ า ไพพรรณี                                       
โดยผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ เผือกนาผล คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

    

ป สัญชาต ิ   

    

    

    

    

          คน 

ผูใหทุน ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ  
   บาท 
   ) 

   
   
    

   
   
    

 พ.ศ.   

และใหเสร็จสิ้นภายในเดือน

ทั้งนี้ นักวิจัยตองเก็บหลักฐานการใชเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังไว เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบของ            
เนื่องจากทุนอุดหนุนท่ัวไปจะตองมีหลักฐานการใชเงินเพื่อตรวจสอบได 

หวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะตองตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                

เร็จตามโครงการวิจัยนั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกโดย

ในระหวางที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ                 
หนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุม

วิจัยและการใชจายเงินทุน ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และจะออกใชบังคับตอไปใน
งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี ้

สัญญาเลขท่ี  /  



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

ขอ 5. ผูรับทุนจะสงรายงานความกาวหนาการวิจัยฉบับสมบูรณภายในเดือนกันยายน 2560  จํานวน 5 เลม                       
พรอมบทความวิจัย จํานวน 1 ชุด แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย (แบบ ป.1)  จํานวน 1 ชุด และเอกสารการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน จํานวน 2 ชุด พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายการวิจัยและบทความวิจัยลงแผนซีดี จํานวน 1 แผน 

ถามีเหตุขัดของประการใดก็ตาม ผูรับทุนจะตองแจงใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
รําไพพรรณีทราบกอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณอยางนอย  30 วัน โดยทําเปนหนังสือพรอมกับแจง
สาเหตุที่ทําใหการดําเนินการวิจัยลาชา และกําหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ การขยายเวลา
ดําเนินการวิจัยใหทําไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 4 เดือน โดยถือเอาวันสุดทายของการขยายเวลาเปนวันกําหนดสงมอบ
งานวิจัย เมื่อขยายเวลาแลวยังไมสามารถสงผลงานวิจัยไดภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีสิทธิที่จะเรียกเงินทุนที่ผูวิจัยไดรับเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยนับตั้งแตทําสัญญา 

ขอ 6. ในกรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคน ผูรับทุนจะตรวจสอบดูแลใหผูรวมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และคําสั่งของผูใหทุน 

ขอ 7. อุปกรณหรือครุภัณฑที่ซื้อจากเงินสนับสนุนการวิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยตามโครงการแลวผูรับทุนจะสงคืน
อุปกรณหรือครุภัณฑใหแกหนวยงานที่สังกัด เพื่อนาไปใชประโยชนของหนวยงานตอไป 

ขอ 8. ในกรณีที่ผูรับทุนไดยายโอนไปสังกัดหนวยราชการอื่น หรือลาออกจากราชการและไมสามารถทํางานวิจัยให
เสร็จสิ้นไดกอนการยายโอนหรือลาออก ผูรับทุนจะตองคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมดใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใหเสร็จสิ้นกอนพนหนาที่ในมหาวิทยาลัย 

ขอ 9. ผลงานวิจัยจะตองนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนิน  
การใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมที่มี
รายงานการประชุม( Proceeding) พรอมสงสําเนาหลักฐานใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี 
จํานวน 1 ชุด 

ขอ 10. ในกรณีที่ผูรับทุนนําผลการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผูใหทุนทั้งที่ทําสําเร็จแลวบางสวนหรือ
สมบูรณทั้งหมด เพื่อพิมพเผยแพรในเอกสารหรือสิ่งพิมพสิ่งใด ผูรับทุนจะตองลงประกาศกิตติคุณตามระเบียบของผูใหทุนที่ได
กําหนดไว 

ขอ 11. ผูรับทุนยินยอมใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีสิทธิ์ในการเผยแพร
ผลงานวิจัยตามสัญญานี้ไดตลอดไป โดยไมตองขออนุญาตจากผูรับทุน 

ขอ 12. ในระหวางท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถาผูรับทุนสละสิทธ์ิการรับทุนก็ดี หรือไมทําการวิจัยก็ดีหรือ
การวิจัยลาชาตนไมสามารถสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตามที่กําหนดไวในขอ 5. ก็ดีหรือฝาฝนสัญญาขอ 3. และขอ 4. 
จนเปนสาเหตุใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบอกเลิกสัญญาก็ดี ผูรับทุนยินยอมชดใช
ทุนท่ีไดรับจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเต็มจํานวน ตามที่คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกําหนดนับตั้งแตวันทําสัญญา ผูรับทุนตองจายเงินดังกลาวทั้งหมดทันทีท่ีผูใหทุน
บอกเลิกสัญญา หากผูรับทุนไมชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยตามสัญญา ผูรับทุนจะยินยอมใหผูใหทุนหักจากเงินรายไดที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและหรือผานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ทั้งที่เปนเงินเดือนหรือเงินรายไดพิเศษอื่นใด
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะกําหนดเปนการชําระหนี ้

ขอ 13. ถาผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูรับทุนยินยอมที่จะชดใชคาเสียหายตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตามขอ 12.  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับสัญญานี้ทําขึ้น
สองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยานไวเปนหลักฐานของแตละฝาย และตางเก็บไว คนละฉบับตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

(ลงชื่อ)      ผูใหทนุ (ลงชื่อ)    ผูรับทุน 

              (ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ เผือกนาผล )                        (    ) 
              คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 

(ลงชื่อ)    ผูรับทุน 
                 (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี

เอกสารแนบทายสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณ ี

รายชื่อคณะผูรบัทุนอุดหนุนการวจิัยรวมกับ(นาย/นาง/นางสาว)      

เพื่อทาการวิจัยเรื่อง           
             

มีดังตอไปนี ้
1. (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ      
เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน        อาย ุ        ป  ปฏบิัติงานในตําแหนง
           ระดับ       

สังกัดคณะ / สถาบัน           

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย     

ถนน    ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต    

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร                   E-mail    

2. (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ      
เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน        อาย ุ        ป  ปฏบิัติงานในตําแหนง
           ระดับ       

สังกัดคณะ / สถาบัน           

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย     

ถนน    ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต    

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร                   E-mail    

3. (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ      
เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน        อาย ุ        ป  ปฏบิัติงานในตําแหนง
           ระดับ       

สังกัดคณะ / สถาบัน           

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย     

ถนน    ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต    

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร                   E-mail    

4. (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ      
เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน        อาย ุ        ป  ปฏบิัติงานในตําแหนง
           ระดับ       

สังกัดคณะ / สถาบัน           

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย     

ถนน    ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต    

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร                   E-mail    

5. (นาย/นาง/นางสาว)     นามสกลุ      
เลขท่ีบัตรประจาตัวประชาชน        อาย ุ        ป  ปฏบิัติงานในตําแหนง
           ระดับ       

สังกัดคณะ / สถาบัน           

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี บานเลขที ่  หมูที่  ซอย     

ถนน    ตําบล / แขวง   อําเภอ / เขต    

หมายเลขโทรศัพท    โทรสาร                   E-mail    
 

 


