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สัญญาเลขที่............../2561                                                                                                                                                                                 มรส. 81 

 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประเภท 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวจิยัองค์ความรู้ 
 

ท าท่ี   มหาวิทยาลยัรังสิต  52/347 หมู่ท่ี 7 ต าบลหลกัหก 
 อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 
                                                                                                                                วนัท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ. ................ 

 
 สัญญาฉบับน้ีท าข้ึนระหว่าง ............................................................... ...... อายุ................ ปี ต าแหน่ง.......................................              
อยู่บา้นเลขท่ี.............................. ถนน...........................................  แขวง......................................... เขต...............................................                    
จงัหวดั...................................... เป็นหัวหนา้โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า 
“ผูรั้บทุน” ฝ่ายหน่ึง กบั มหาวิทยาลยัรังสิต โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน อธิการบดี 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52/347 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000  
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “ผูใ้หทุ้น” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากนัมีขอ้ความดงัน้ี 
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ 

“ผูใ้หท้นุ” ตกลงใหทุ้น และ “ผูรั้บทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจยั  ประเภท 1 สนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัองคค์วามรู้ ประจ าปี 
พ.ศ. ………………  เพ่ือท าการวจิยัเร่ือง 
(ภาษาไทย) ........................................................................ .....................................................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................................................................................ 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
 2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารขอ้เสนอโครงการวิจยั เร่ือง....................................................................................................................... 
 2.2 เอกสารหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2548  และประกาศมหาวิทยาลยั
รังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557  
 ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญาน้ีใหใ้ชข้อ้ความในสัญญาน้ีบงัคบั 
ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา 
 ทุนวิจยัมีก าหนดระยะเวลา...............เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี........ เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวนัท่ี..........เดือน............พ.ศ. ……… 
ข้อ 4. หน้าท่ีของผู้รับทุน 

4.1 “ผูรั้บทุน” ตกลงรับเงินทุนอุดหนุนการวิจยัจาก “ผูใ้ห้ทุน” ตามท่ีจ่ายจริงในวงเงินจ านวน ......................................... บาท 
(..........................................................................) โดยจะท าการเบิกจ่ายเงินทุนเป็นงวดๆ ตามสัญญายืมเงินทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัรังสิต       
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2548  และประกาศ
มหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557 

4.2 “ผูรั้บทุน” ไดรั้บทราบและเขา้ใจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรับทุนอุดหนุนการวิจยัของ “ผูใ้หทุ้น” ซ่ึงมีอยูใ่นวนัท่ีท า
สัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ “ผูรั้บทุน” ยินยอมผกูพนัตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัดงักล่าวและท่ีจะมีข้ึนบงัคบัใชต่้อไปภายหนา้ โดยจะปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัดทุกประการ 

4.3 “ผูรั้บทุน” จะท าการวิจยัดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ใหส้ าเร็จไดผ้ลสมดงัความมุ่งหมายของ “ผูใ้หทุ้น” โดยมีก าหนดส่งงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ใหก้บั “ผูใ้หทุ้น” ภายในวนัท่ี   ...................................................... หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท าการวิจยัไดด้ว้ยประการใดก็ดี “ผูรั้บ
ทุน” จะรายงานให้ “ผูใ้ห้ทุน” ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีและ “ผูรั้บทุน” จะรายงานผลการวิจยัตรงตามเวลาและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
 4.4 “ผูรั้บทุน” ยินยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินและการส่งใบส าคญั โดย “ผูรั้บทุน” จะใชเ้งินทุนอยา่ง
ประหยดัมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติั “ผูรั้บทุน” ตกลงรับผดิชอบเองทั้งส้ิน หากยงัมี
เงินท่ีเบิกจ่ายไปแลว้คงเหลือจ านวนเท่าใด “ผูรั้บทุน” ตกลงคืนใหก้บั “ผูใ้หทุ้น” ทั้งหมด 

 
***ตอ้งมีนะคะ*** 

รูปถ่ายหวัหนา้โครงการ 
ขนาด 1 หรือ 1.5 น้ิว 

(ขาว-ด า / สี) 
เอกสารสญัญาทุนนั้น  

จดัพมิพใ์หอ้ยูใ่น 2 หนา้เท่านั้น 
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4.5 “ผูรั้บทุน” รับรองว่าทุก 3 (สาม) เดือน นับแต่วนัท่ีท าสัญญาขอรับทุนเป็นตน้ไป จะส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจยั และส่ง
รายงานสรุปผลเม่ือส้ินปีของการไดรั้บทุนแมว้า่การวิจยันั้นจะยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และเม่ือท าการวิจยัเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
จะส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ตามเง่ือนไขท่ี “ผูใ้หทุ้น” ก าหนด 

4.6 “ผูรั้บทุน” ตอ้งน าเสนอผลงานวิจยัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต หรืองาน
ประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ภายใตค้วามเห็นชอบของ “ผูใ้หทุ้น” 

4.7 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารอนัเก่ียวกบัผลงานของโครงการ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใดในแต่ละคร้ัง “ผูรั้บทุน”จะตอ้งระบุขอ้ความ
วา่ “ไดรั้บทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัรังสิต” ทั้งน้ีใหส่้งส าเนาของส่ิงท่ีไดเ้ผยแพร่นั้นให ้“ผูใ้หทุ้น” จ านวน 1 (หน่ึง) ชุดดว้ย 
ข้อ 5. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผิดชอบ 

5.1 สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัคร้ังน้ีใหเ้ป็นสิทธิร่วมกนั ของ “ผูใ้หทุ้น” และ 
“ผูรั้บทุน” ทั้งสองฝ่าย 

5.2 กรรมสิทธ์ิในเอกสารและผลงานใดๆ ท่ี “ผูรั้บทุน” จดัท าข้ึนในโครงการและส่งมอบให้กบั“ผูใ้ห้ทุน”ไดต้กเป็นของ “ผูใ้ห้ทุน” 
ตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ 

5.3 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารหรือการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผลงานวิจยัขา้งตน้ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใด “ผูรั้บทุน” ซ่ึงใหค้วามเห็น
ในผลงานวิจยัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว “ผูใ้หทุ้น” ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเห็นขา้งตน้แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

5.4 กรรมสิทธ์ิในวสัดุครุภณัฑ์หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในการด าเนินการโครงการตามสัญญาน้ีรวมถึง
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ให้กรรมสิทธ์ิตกเป็นของ “ผูใ้ห้ทุน” โดยมอบหมายให ้สถาบนัวิจยัเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล “ผูรั้บทุน” อาจขอใชว้สัดุ
ครุภณัฑห์รือเคร่ืองมืออุปกรณ์ขา้งตน้ไดภ้ายใตค้วามรับผดิชอบของสถาบนัวิจยั 
ข้อ 6. การบอกเลกิสัญญาและชดใช้ทุน 
 หาก “ผูรั้บทุน” ประพฤติผดิสัญญาน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อาจท าการวิจยัให้ลุล่วงตลอดไปตามโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการจดัสรร
เงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ห้ทุน” พิจารณาแลว้ไม่มีเหตุอนัสมควร “ผูใ้ห้ทุน” มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดย “ผูรั้บทุน”ยินยอมคืนเงินท่ี
ไดรั้บไปแลว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดตามกฎหมายนบัแต่วนัรับทุนให้แก่ “ผูใ้ห้ทุน” และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จาก 
“ผูใ้หทุ้น” ทั้งส้ินทุกประการ 
ข้อ 7. การรายงานการขอรับทุนอดุหนุนวิจัยตาม แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3     
 “ผูรั้บทุน” ตอ้งรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจยัผา่นคณะและส่งมายงัสถาบนัวิจยั โดย“ผูรั้บทุน” ด าเนินการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป 
ข้อ 8. จรรยาวชิาชีพวจิัย และแนวทางปฏิบัติ 
 “ผูรั้บทนุ” ไดอ้่านและท าความเขา้ใจเอกสารวา่ดว้ยเร่ือง “จรรยาวชิาชีพและแนวทางปฏิบติั” โดยส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
เพ่ือให“้ผูรั้บทุน”ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัในจรรยาวิชาชีพท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการและวิชาชีพวิจยัแลว้  
 
 

  สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คูส่ัญญาทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

 

ลงช่ือ…………………………………….ผู้รับทุน 
 

ลงช่ือ………………………………..…มหาวทิยาลยัรังสิต ผู้ให้ทุน 
(                                                   )                  (ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร)           

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 

ลงช่ือ…………………………………….…พยาน 
 

ลงช่ือ………………………………………....พยาน 
(รศ.ดร.กานดา ว่องไวลขิิต)                          (นายกสิณ จันทร์เรือง) 

ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยั                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต ประเภท 2 สนบัสนุนทุนปริญญานิพนธ์ (สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

     สัญญาเลขที่............../255…..          มรส. 91 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประเภท 2 สนับสนุนทุนปริญญานิพนธ์ 

 
ทาํท่ี   มหาวิทยาลยัรังสิต  52/347 หมู่ท่ี 7 
 ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

วนัท่ี.......... เดือน............................. พ.ศ. ................ 
 

 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง ..................................................................... อาย.ุ............... ปี ตาํแหน่ง.........................................................              
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................. ถนน...........................................  แขวง......................................... เขต.................................................................                   
จงัหวดั...................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและหวัหนา้โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงต่อไปใน
สญัญาน้ีจะเรียกว่า “ผูรั้บทุน” ฝ่ายหน่ึง กบั มหาวิทยาลยัรังสิต โดย  ผศ.ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร ตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ี
แทนอธิการบดี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52/347 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีจะ
เรียกวา่ “ผูใ้หทุ้น” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญากนัมีขอ้ความดงัน้ี 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 
 “ผูใ้หทุ้น” ตกลงใหทุ้นและ  “ผูรั้บทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท 2 สนบัสนุนทุนปริญญานิพนธ์ ประจาํปี พ.ศ. 255 .......... 
เพ่ือทาํการวิจยัเร่ือง 
(ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
 2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารเสนอโครงการวิจยั เร่ือง................................................................................................................... 
 2.2 เอกสารหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557 ความใดในเอกสาร แนบ
ทา้ยสญัญาขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั 
ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา 
 ทุนวิจยัมีกาํหนดระยะเวลา...............เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี........เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวนัท่ี..........เดือน............พ.ศ. ……… 
ข้อ 4. หน้าที่ของผู้รับทุน 

4.1 “ผู ้ รับ ทุ น ”  ตกลง รับ เงิน ทุน อุ ดห นุนการวิ จัยจ าก  “ผู ้ให้ ทุ น ” เป็ น เงิน จําน วน  ......................................... บาท 
(............................................................................) โดยจะทาํการเบิกจ่ายเงินทุนเป็นงวดๆ ตามสัญญายมืเงินทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการส่งเสริมการวิจยั พ.ศ.2557 

4.2 “ผูรั้บทุน” ไดรั้บทราบและเขา้ใจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัของ “ผูใ้ห้ทุน” ซ่ึงมีอยูใ่นวนัท่ีทาํสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ “ผูรั้บทุน” 
ยนิยอมผกูพนัตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัดงักล่าวและจะปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

4.3 “ผูรั้บทุน” จะทาํการวิจยัดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ให้สาํเร็จไดผ้ลสมดงัความมุ่งหมายของ “ผูใ้หทุ้น” โดยมีกาํหนดส่งงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ให้กบั “ผูใ้ห้ทุน” ภายในวนัท่ี ...................................................... หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาํการวิจยัไดด้ว้ยประการใดก็ดี “ผูรั้บ
ทุน” จะรายงานให ้“ผูใ้หทุ้น” ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีและ “ผูรั้บทุน” จะรายงานผลการวิจยัตรงตามเวลาและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4.4 “ผูรั้บทุน” ยินยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินและการส่งใบสําคญั โดย “ผูรั้บทุน”  จะใช้เงินทุนอย่าง
ประหยดัมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติั “ผูรั้บทุน”  ตกลงรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

4.5 “ผูรั้บทุน” รับรองวา่จะส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แก่คณบดแีละแจ้งผู้ให้ทุนทราบตามเง่ือนไขท่ี “ผูใ้หทุ้น” กาํหนด 

 
ภาพถ่ายหวัหนา้โครงการ 
ขนาด 1 หรือ 1.5 น้ิว 

 
เอกสารสัญญาทุนนั้น  
จดัพิมพใ์หอ้ยูใ่น 2 หนา้ 

 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต ประเภท 2 สนบัสนุนทุนปริญญานิพนธ์ (สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

 
4.6 “ผูรั้บทุน” ตอ้งนาํเสนอผลงานวิจยัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต และงาน

ประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ภายใตค้วามเห็นชอบของ “ผูใ้หทุ้น” 
4.7 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารอนัเก่ียวกบัผลงานของโครงการ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใดในแต่ละคร้ัง “ผูรั้บทุน”จะตอ้งระบุขอ้ความ

วา่ “ไดรั้บทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัรังสิต” ทั้งน้ีใหส่้งสาํเนาของส่ิงท่ีไดเ้ผยแพร่นั้นให ้“ผูใ้หทุ้น” จาํนวน 1 (หน่ึง) ชุดดว้ย 
ข้อ 5. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผดิชอบ 

5.1 สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัคร้ังน้ีให้เป็นสิทธิร่วมกนั ของ “ผูใ้หทุ้น” และ 
“ผูรั้บทุน” ทั้งสองฝ่าย 

5.2 กรรมสิทธ์ิในเอกสารและผลงานใดๆ ท่ี “ผูรั้บทุน” จดัทาํข้ึนในโครงการและส่งมอบให้กบั“ผูใ้ห้ทุน”ไดต้กเป็นของ “ผูใ้ห้ทุน” 
ตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ 

5.3 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารหรือการให้ความเห็นเก่ียวกบัผลงานวิจยัขา้งตน้ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใด “ผูรั้บทุน” ซ่ึงให้ความเห็น
ในผลงานวิจยัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว “ผูใ้หทุ้น” ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเห็นขา้งตน้แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

5.4  กรรมสิทธ์ิในวสัดุครุภณัฑ์หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในการดาํเนินการโครงการตามสัญญาน้ีรวมถึง
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ใหก้รรมสิทธ์ิตกเป็นของ “ผูใ้หทุ้น”  โดยมอบหมายให ้สถาบนัวิจยัเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล “ผูรั้บทุน” อาจขอใชว้สัดุ
ครุภณัฑห์รือเคร่ืองมืออุปกรณ์ขา้งตน้ไดภ้ายใตค้วามรับผดิชอบของสถาบนัวิจยั 
ข้อ 6. การบอกเลกิสัญญาและชดใช้ทุน 
 หาก “ผูรั้บทุน” ประพฤติผิดสัญญาน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อาจทาํการวิจยัให้ลุล่วงตลอดไปตามโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการจดัสรร
เงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ห้ทุน” พิจารณาแลว้ไม่มีเหตุอนัสมควร “ผูใ้ห้ทุน” มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดย “ผูรั้บทุน”ยินยอมคืนเงินท่ี
ไดรั้บไปแลว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดตามกฎหมายนบัแต่วนัรับทุนให้แก่ “ผูใ้ห้ทุน” และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จาก 
“ผูใ้หทุ้น” ทั้งส้ินทุกประการ 
ข้อ 7. การรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวจิยัตาม แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3     
 “ผูรั้บทุน” ตอ้งรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจยัผ่านคณะและส่งมายงัสถาบนัวิจยั โดย“ผูรั้บทุน” ดาํเนินการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป 
  
 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
ลงช่ือ ......................................................  ผู้รับทุน ลงช่ือ .................................................. มหาวทิยาลยัรังสิต ผู้ให้ทุน 
          (               )                   (  ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร  )  
      อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการวจิยั                                                                 รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ  
สังกดั วทิยาลยั/คณะ ..............................................                                                    ปฏิบตัหิน้าที่แทนอธิการบด ี
 
ลงช่ือ ...................................................... พยาน ลงช่ือ........................................................ พยาน 
             (                                                 )                                                                       ( นายกสิณ จนัทร์เรือง )  
คณบดวีทิยาลยั/คณะ .............................................                                         ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหาร 



แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พื่อการวจิยั (สกอ. 4.3) 
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

สัญญาเลขที.่............./255.....           มรส. 96 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประเภท 3 สนับสนุนทุนครุภัณฑ์เพือ่การวจิัย 

 
ทําที่   มหาวทิยาลยัรังสิต  52/347 หมู่ที่ 7 ตาํบลหลกัหก 

 อาํเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 
                                                                                                                                วนัท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ. ................ 

 
 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง ..................................................................... อาย.ุ............... ปี ตาํแหน่ง.......................................              อยู่
บา้นเลขท่ี.............................. ถนน...........................................  แขวง......................................... เขต...............................................                    
จงัหวดั...................................... เป็นหวัหนา้โครงการท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผูรั้บ
ทุน” ฝ่ายหน่ึง กบั มหาวิทยาลยัรังสิต โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร ตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน อธิการบดี ตั้งอยู่
เลขท่ี 52/347 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกวา่ “ผูใ้หทุ้น” อีก
ฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญากนัมีขอ้ความดงัน้ี 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 
 “ผูใ้หทุ้น” ตกลงใหทุ้นและ  “ผูรั้บทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจยั  ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พ่ือการวิจยั ประจาํปี พ.ศ. 
255.....  เพ่ือโครงการวิจยั เร่ือง 
(ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
 2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารเสนอโครงการวิจยั เร่ือง......................................................................................................................... 
 2.2 เอกสารหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557 ความใดในเอกสาร               
แนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั 
ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา 
 ทุนวิจยัมีกาํหนดระยะเวลา...............เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี........เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวนัท่ี..........เดือน............พ.ศ. ……… 
ข้อ 4. หน้าที่ของผู้รับทุน 

4.1 “ผู ้รับทุน”  ตกลงรับเ งินทุนอุดหนุนการวิจัยจาก  “ผู ้ให้ ทุน” เ ป็นเ งินจํานวน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท 
(............................................................................) โดยจะทาํการเบิกจ่ายเงินทุนเป็นงวดๆ ตามสญัญายมืเงินทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการส่งเสริมการวิจยั พ.ศ.2557 

4.2 “ผูรั้บทุน” ไดรั้บทราบและเขา้ใจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัของ “ผูใ้ห้ทุน” ซ่ึงมีอยูใ่นวนัท่ีทาํสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ “ผูรั้บทุน” 
ยนิยอมผกูพนัตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัดงักล่าวและจะปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

4.3 “ผูรั้บทุน” จะทาํการวิจยัดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ใหส้าํเร็จไดผ้ลสมดงัความมุ่งหมายของ “ผูใ้หทุ้น” โดยมีกาํหนดส่งงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ใหก้บั “ผูใ้หทุ้น” ภายในวนัท่ี ...................................................... หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาํการวิจยัไดด้ว้ยประการใดก็ดี “ผูรั้บ
ทุน” จะรายงานให ้“ผูใ้หทุ้น” ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีและ “ผูรั้บทุน” จะรายงานผลการวิจยัตรงตามเวลาและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4.4 “ผูรั้บทุน” ยินยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินและการส่งใบสําคญั โดย “ผูรั้บทุน”  จะใช้เงินทุนอย่าง
ประหยดัมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติั “ผูรั้บทุน”  ตกลงรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

4.5 “ผูรั้บทุน” รับรองวา่จะส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แก่คณบดแีละแจ้งผู้ให้ทุนทราบตามเง่ือนไขท่ี “ผูใ้หทุ้น” กาํหนด 

 
 

รูปถ่ายหวัหนา้โครงการ 
ขนาด 1 หรือ 1.5 น้ิว 

 
เอกสารสัญญาทุนนั้น  
จดัพิมพใ์หอ้ยูใ่น 2 หนา้ 



แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พื่อการวจิยั (สกอ. 4.3) 
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

 
4.6 “ผูรั้บทุน” ตอ้งนาํเสนอผลงานวิจยัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต และงาน

ประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ภายใตค้วามเห็นชอบของ “ผูใ้หทุ้น” 
4.7 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารอนัเก่ียวกบัผลงานของโครงการ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใดในแต่ละคร้ัง “ผูรั้บทุน”จะตอ้งระบุขอ้ความ

วา่ “ไดรั้บทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัรังสิต” ทั้งน้ีใหส่้งสาํเนาของส่ิงท่ีไดเ้ผยแพร่นั้นให ้“ผูใ้หทุ้น” จาํนวน 1 (หน่ึง) ชุดดว้ย 
ข้อ 5. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผดิชอบ 

5.1 สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัคร้ังน้ีใหเ้ป็นสิทธิร่วมกนั ของ “ผูใ้หทุ้น” และ 
“ผูรั้บทุน” ทั้งสองฝ่าย 

5.2 กรรมสิทธ์ิในเอกสารและผลงานใดๆ ท่ี “ผูรั้บทุน” จดัทาํข้ึนในโครงการและส่งมอบให้กบั“ผูใ้ห้ทุน”ไดต้กเป็นของ “ผูใ้ห้ทุน” 
ตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ 

5.3 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารหรือการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผลงานวิจยัขา้งตน้ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใด “ผูรั้บทุน” ซ่ึงใหค้วามเห็น
ในผลงานวิจยัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว “ผูใ้หทุ้น” ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเห็นขา้งตน้แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

5.4  กรรมสิทธ์ิในวสัดุครุภณัฑ์หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในการดาํเนินการโครงการตามสัญญาน้ีรวมถึง
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ใหก้รรมสิทธ์ิตกเป็นของ “ผูใ้หทุ้น”  โดยมอบหมายให ้สถาบนัวิจยัเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล “ผูรั้บทุน” อาจขอใชว้สัดุ
ครุภณัฑห์รือเคร่ืองมืออุปกรณ์ขา้งตน้ไดภ้ายใตค้วามรับผดิชอบของสถาบนัวิจยั 
ข้อ 6. การบอกเลกิสัญญาและชดใช้ทุน 
 หาก “ผูรั้บทุน” ประพฤติผิดสัญญาน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อาจทาํการวิจยัใหลุ้ล่วงตลอดไปตามโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการจดัสรร
เงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ห้ทุน” พิจารณาแลว้ไม่มีเหตุอนัสมควร “ผูใ้ห้ทุน” มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดย “ผูรั้บทุน”ยินยอมคืนเงินท่ี
ไดรั้บไปแลว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดตามกฎหมายนบัแต่วนัรับทุนใหแ้ก่ “ผูใ้หทุ้น” และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จาก 
“ผูใ้หทุ้น” ทั้งส้ินทุกประการ 
ข้อ 7. การรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวจิยัตาม แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3     
 “ผูรั้บทุน” ตอ้งรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจยัผ่านคณะและส่งมายงัสถาบนัวิจยั โดย“ผูรั้บทุน” ดาํเนินการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป 
 
 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
ลงช่ือ ......................................................  ผู้รับทุน ลงช่ือ .................................................. มหาวทิยาลยัรังสิต ผู้ให้ทุน 
          (               )                   (  ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร  )  
                       หัวหน้าโครงการวจิยั                                                                          รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ  
สังกดั วทิยาลยั/คณะ ..............................................                                                ปฏิบัตหิน้าที่แทนอธิการบด ี
 
ลงช่ือ ...................................................... พยาน ลงช่ือ........................................................ พยาน 
             (                                                 )                                                                    ( นายกสิณ จันทร์เรือง )  
คณบดวีทิยาลยั/คณะ .............................................                                      ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหาร 
 
 
 



แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พื่อการวจิยั (สกอ. 4.3) 
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

เอกสารแนบ 1 มรส.96 
 

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย ประเภท 3 สนับสนุนทุนครุภัณฑ์เพือ่การวจิัย 
 
1. ข้อสรุปโครงการวจิัย (ความเป็นมา และเหตุผลความจําเป็น ไม่เกนิ 1 หน้า A4) 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
4. รายละเอยีดหัวหน้าโครงการวิจัยและหน่วยงานทีสั่งกดั 
ช่ือ-สกลุ ........................................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................................................................ 
สังกดัคณะ/หน่วยงาน....................................................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ........................................................................................................................................................................................ 
อีเมล.์................................................................................................................................................................................................. 
 
5. การเรียนการสอน : รายวชิาที่เกีย่วข้องในโครงการ (ระบุเพิม่เตมิได้) 
รหสัวชิา / ช่ือวชิา ...................................................................................................................................................................... 
รหสัวชิา / ช่ือวชิา ...................................................................................................................................................................... 
 
6. การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/จงัหวดั...................................................................................................................................................................... 
 
7. ช่ือครุภัณฑ์ 
ช่ือเฉพาะภาษาไทย..................................................................................................................................................................... 
ช่ือภาษาองักฤษ........................................................................................................................................................................... 
ช่ือเรียกขานทัว่ไป....................................................................................................................................................................... 
 
 



แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พื่อการวจิยั (สกอ. 4.3) 
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

 
8. คุณลกัษณะของครุภัณฑ์ (ระบุเพิม่เตมิได้หากมมีากกว่า 1 ช้ิน) พร้อมแนบหลกัฐานการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ช้ินท่ี 1 
รายละเอียดของครุภณัฑ ์ ... 
ราคาครุภณัฑ ์(รวมภาษี) ... 
ผูจ้าํหน่ายครุภณัฑ ์ ... 
หลกัฐานการจดัซ้ือครุภณัฑ ์ โปรดสาํเนาและแนบทา้ยเอกสาร 

 
9. ข้อมูลทีแ่สดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารจัดการครุภัณฑ์  
9.1 ความพร้อมด้านบุคลากรทีรั่บผดิชอบครุภัณฑ์ (โปรดระบุผู้รับผดิชอบ/ภาควิชา/คณะ) 
........................................................................................................................................................................................................... 
9.2 ความพร้อมด้านสถานที่ตดิตั้งครุภัณฑ์ (โปรดระบุสถานทีภ่าควชิา/คณะ) 
........................................................................................................................................................................................................... 
9.3 ระบุร้อยละของความสามารถทีจ่ะใช้ครุภัณฑ์ในการให้บริการ  
ดา้นการวจิยั ร้อยละ 
ดา้นบริการวิชาการ ร้อยละ 
ดา้นการเรียนการสอน ร้อยละ 
ดา้นอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ร้อยละ  

       
9.4 วธีิดาํเนินการ / การจัดระบบบริหารจัดการการใช้ครุภัณฑ์ 
...................................................................................................................................................................... 
10. แผนงบประมาณ  
9.1 ราคาของครุภัณฑ์        
     9.1.1 ประเภทครุภัณฑ์เดีย่ว    จาํนวน.................................บาท 
 
รวมงบครุภณัฑท์ั้งส้ิน (บาท) ... 

 
     9.1.2 ประเภทชุดครุภัณฑ์ ประกอบด้วยครุภัณฑ์  จาํนวน...................รายการ ดงัน้ี 
    รายการท่ี 1............................................................... จาํนวน.................................บาท  
    รายการท่ี 2............................................................... จาํนวน.................................บาท 
    รายการท่ี 3............................................................... จาํนวน.................................บาท 
 
รวมงบครุภณัฑท์ั้งส้ิน (บาท) ... 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 3 สนบัสนุนทุนครุภณัฑเ์พื่อการวจิยั (สกอ. 4.3) 
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

 
ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าโครงการขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
1. เรียน หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวิชา / หัวหน้าหน่วยงาน 
เพือ่โปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 

                                                                                                                                   หัวหน้าโครงการ 
      วนัท่ี ____________________________________ 

 
2. เรียน คณบด ี
 

...........................................................................................................................................................................................................
     ลงช่ือ ____________________________________ 

                  (                          ) 
                                                                                                                                หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 

      วนัท่ี ____________________________________ 
 
3. ความเห็นของคณบด ี
 
...........................................................................................................................................................................................................
     

ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 

คณบดคีณะ ................................................. 
      วนัท่ี ____________________________________ 

 
 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวจิยัดา้นงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

สัญญาเลขที.่............./2561          มรส. 97 
 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวจิัย มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประเภท 4 สนับสนุนทุนวจิัยด้านงานสร้างสรรค์ 

 
ทําที่   มหาวทิยาลยัรังสิต  52/347 หมู่ที่ 7 ตาํบลหลกัหก 

 อาํเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 
                                                                                                                                วนัท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ. ................ 

 
 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง ..................................................................... อาย.ุ............... ปี ตาํแหน่ง.......................................              อยู่
บา้นเลขท่ี.............................. ถนน...........................................  แขวง......................................... เขต...............................................                    
จงัหวดั...................................... เป็นหวัหนา้โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า 
“ผูรั้บทุน” ฝ่ายหน่ึง กบั มหาวิทยาลยัรังสิต โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร ตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน อธิการบดี 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 52/347 หมู่ท่ี 7 ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผูใ้ห้
ทุน” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญากนัมีขอ้ความดงัน้ี 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 
 “ผูใ้หทุ้น” ตกลงใหทุ้นและ  “ผูรั้บทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวิจยัดา้นงานสร้างสรรค ์ประจาํปี พ.ศ. 
2557 เพ่ือโครงการวิจยั เร่ือง 
(ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  
 2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารเสนอโครงการ เร่ือง................................................................................................................................... 
 2.2 เอกสารหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557 ความใดในเอกสาร             
แนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั 
ข้อ 3. ระยะเวลาของสัญญา 
 ทุนวิจยัมีกาํหนดระยะเวลา...............เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี........เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวนัท่ี..........เดือน............พ.ศ. …………… 
ข้อ 4. หน้าที่ของผู้รับทุน 

4.1 “ผู ้รับทุน”  ตกลงรับเ งินทุนอุดหนุนการวิจัยจาก  “ผู ้ให้ ทุน” เ ป็นเ งินจํานวน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท 
(............................................................................) โดยจะทาํการเบิกจ่ายเงินทุนเป็นงวดๆ ตามสญัญายมืเงินทุนวิจยัของมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือ
เป็นค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการวิจยัมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2557 

4.2 “ผูรั้บทุน” ไดรั้บทราบและเขา้ใจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัของ “ผูใ้ห้ทุน” ซ่ึงมีอยูใ่นวนัท่ีทาํสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ “ผูรั้บทุน” 
ยนิยอมผกูพนัตามระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัดงักล่าวและจะปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

4.3 “ผูรั้บทุน” จะทาํการวิจยัดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ใหส้าํเร็จไดผ้ลสมดงัความมุ่งหมายของ “ผูใ้หทุ้น” โดยมีกาํหนดส่งงานวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ใหก้บั “ผูใ้หทุ้น” ภายในวนัท่ี ...................................................... หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาํการวิจยัไดด้ว้ยประการใดก็ดี “ผูรั้บ
ทุน” จะรายงานให ้“ผูใ้หทุ้น” ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีและ “ผูรั้บทุน” จะรายงานผลการวิจยัตรงตามเวลาและหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4.4 “ผูรั้บทุน” ยินยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินและการส่งใบสําคญั โดย “ผูรั้บทุน”  จะใช้เงินทุนอย่าง
ประหยดัมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุมติั “ผูรั้บทุน”  ตกลงรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

4.5 “ผูรั้บทุน” รับรองวา่จะส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์แก่คณบดแีละแจ้งผู้ให้ทุนทราบตามเง่ือนไขท่ี “ผูใ้หทุ้น” กาํหนด 

 
 

รูปถ่ายหวัหนา้โครงการ 
ขนาด 1 หรือ 1.5 น้ิว 

 
เอกสารสัญญาทุนนั้น  
จดัพิมพใ์หอ้ยูใ่น 2 หนา้ 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวจิยัดา้นงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

 
4.6 “ผูรั้บทุน” ตอ้งนาํเสนอผลงานวิจยัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต และงาน

ประชุมวิชาการอ่ืนๆ ท่ีจดัข้ึนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ภายใตค้วามเห็นชอบของ “ผูใ้หทุ้น” 
4.7 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารอนัเก่ียวกบัผลงานของโครงการ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใดในแต่ละคร้ัง “ผูรั้บทุน”จะตอ้งระบุขอ้ความ

วา่ “ไดรั้บทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัรังสิต” ทั้งน้ีใหส่้งสาํเนาของส่ิงท่ีไดเ้ผยแพร่นั้นให ้“ผูใ้หทุ้น” จาํนวน 1 (หน่ึง) ชุดดว้ย 
ข้อ 5. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาและความรับผดิชอบ 

5.1 สิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาในผลงานวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัคร้ังน้ีใหเ้ป็นสิทธิร่วมกนั ของ “ผูใ้หทุ้น” และ 
“ผูรั้บทุน” ทั้งสองฝ่าย 

5.2 กรรมสิทธ์ิในเอกสารและผลงานใดๆ ท่ี “ผูรั้บทุน” จดัทาํข้ึนในโครงการและส่งมอบให้กบั“ผูใ้ห้ทุน”ไดต้กเป็นของ “ผูใ้ห้ทุน” 
ตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ 

5.3 ในการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารหรือการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผลงานวิจยัขา้งตน้ ในส่ิงพิมพใ์ดหรือส่ือใด “ผูรั้บทุน” ซ่ึงใหค้วามเห็น
ในผลงานวิจยัจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบกบัผูเ้ก่ียวขอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว “ผูใ้หทุ้น” ไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อความเห็นขา้งตน้แต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

5.4 กรรมสิทธ์ิในวสัดุครุภณัฑ์หรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งในการดาํเนินการโครงการตามสัญญาน้ีรวมถึง
นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ใหก้รรมสิทธ์ิตกเป็นของ “ผูใ้หทุ้น” โดยมอบหมายให ้สถาบนัวิจยัเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล “ผูรั้บทุน” อาจขอใชว้สัดุ
ครุภณัฑห์รือเคร่ืองมืออุปกรณ์ขา้งตน้ไดภ้ายใตค้วามรับผดิชอบของสถาบนัวิจยั 
ข้อ 6. การบอกเลกิสัญญาและชดใช้ทุน 
 หาก “ผูรั้บทุน” ประพฤติผิดสัญญาน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อาจทาํการวิจยัใหลุ้ล่วงตลอดไปตามโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการจดัสรร
เงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ห้ทุน” พิจารณาแลว้ไม่มีเหตุอนัสมควร “ผูใ้ห้ทุน” มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดย “ผูรั้บทุน”ยินยอมคืนเงินท่ี
ไดรั้บไปแลว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบ้ียในอตัราสูงสุดตามกฎหมายนบัแต่วนัรับทุนใหแ้ก่ “ผูใ้หทุ้น” และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอยา่งใดๆ จาก 
“ผูใ้หทุ้น” ทั้งส้ินทุกประการ 
ข้อ 7. การรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวจิยัตาม แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3     
 “ผูรั้บทุน” ตอ้งรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจยัผ่านคณะและส่งมายงัสถาบนัวิจยั โดย“ผูรั้บทุน” ดาํเนินการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะและมหาวิทยาลยัต่อไป 
ข้อ 8. จรรยาวชิาชีพวจิยั และแนวทางปฏิบตั ิ
 “ผูรั้บทุน” ไดอ่้านและทาํความเขา้ใจเอกสารวา่ดว้ยเร่ือง “จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบติั” โดยสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
เพ่ือให“้ผูรั้บทุน”ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติัในจรรยาวิชาชีพท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการและวิชาชีพวิจยั  
 

 สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
                
 
ลงช่ือ ......................................................  ผู้รับทุน ลงช่ือ .................................................. มหาวทิยาลยัรังสิต  ผู้ให้ทุน 
          (               )                   (  ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พนัธราธร  )  
                       หัวหน้าโครงการวจิยั                                                                           รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ  
สังกดั วทิยาลยั/คณะ ..............................................                                                    ปฏิบตัหิน้าที่แทนอธิการบด ี
 
ลงช่ือ ...................................................... พยาน ลงช่ือ........................................................ พยาน 
             (                                                 )                                                                    ( นายกสิณ จันทร์เรือง )  
คณบดวีทิยาลยั/คณะ .............................................                                       ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหาร 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวจิยัดา้นงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

เอกสารแนบ 1 มรส.97 
 

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวจิัย ประเภท 4 สนับสนุนทุนวจิัยด้านงานสร้างสรรค์ 
 
1. ข้อสรุปโครงการ (ไม่เกนิ 1 หน้า A4) 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
2. รายละเอยีดหัวหน้าโครงการวิจัยและหน่วยงานทีสั่งกดั 
ช่ือ-สกลุ ........................................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................................................................ 
สังกดัคณะ/หน่วยงาน....................................................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ........................................................................................................................................................................................ 
อีเมล.์................................................................................................................................................................................................. 
 
3. รายละเอยีดผู้ร่วมวจิัยและหน่วยงานทีสั่งกดั 
ช่ือ-สกลุ ........................................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................................................................ 
สังกดัคณะ/หน่วยงาน....................................................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ........................................................................................................................................................................................ 
อีเมล.์................................................................................................................................................................................................. 
 
4. สาขาทีท่าํการวจิัย  .................................................................................................................................................................... 
 
5. ความเป็นมา และเหตุผลความจําเป็น ไม่เกนิ 1 หน้า A4) 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวจิยัดา้นงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
8. ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง (literature review) และเอกสารอ้างองิ  
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
9. ระเบียบวิธีวจิัย 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
10. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิัย (ครุภัณฑ์ และ/หรืออุปกรณ์ทีม่อียู่แล้ว หรือมคีวามจําเป็นต้องหาเพิม่) 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
11. งบประมาณ  (หมวดค่าจ้างและค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุและอุปกรณ์ / ค่าจัดทาํเอกสารและรายงานการวจิัย)  
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
12. เอกสารอ้างองิ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
13. การเรียนการสอน : รายวชิาที่เกีย่วข้องในโครงการ (ระบุเพิม่เตมิได้) 
รหสัวชิา / ช่ือวชิา ............................................................................................................................................................................. 
รหสัวชิา / ช่ือวชิา ............................................................................................................................................................................. 
 
14. การมส่ีวนร่วมกบัชุมชน : หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/จงัหวดั............................................................................................................................................................................ 
 



 

แบบฟอร์มสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิต ประเภท 4 สนบัสนุนทุนวจิยัดา้นงานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.3)  
[ลิขสิทธ์ิ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัรังสิต] 

 

ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าโครงการขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
 
1. เรียน หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวิชา / หัวหน้าหน่วยงาน 
เพือ่โปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 

                                                                                                                    หัวหน้าโครงการ 
      วนัท่ี ____________________________________ 

 
2. เรียน คณบด ี
 
.........................................................................................................................................................................................................................

     ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 

                                                                                                                                หัวหน้าภาควชิา/ สาขาวชิา / หัวหน้าหน่วยงาน 
      วนัท่ี ____________________________________ 

 
3. ความเห็นของคณบด ี
 
.........................................................................................................................................................................................................................
     

ลงช่ือ ____________________________________ 
                  (                          ) 

คณบดคีณะ ................................................. 
      วนัท่ี ____________________________________ 
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