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สญัญารบัทนุอดุหนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัรงัสติ 
   ฉบบัที่………………/…………….. 
          ท ำที ่ มหำวทิยำลยัรงัสติ 52/347 หมู ่7 

               ต. หลกัหก  อ. เมอืง  จ.ปทมุธำนี 
       วนัที…่……เดอืน……………..…พ.ศ…..……… 
สญัญำฉบบัน้ีท ำขึ้นระหว่ำง…………………………………..….…….อำยุ…..……ปี อยู่บำ้นเลขที่………..…

หมู่ที่……... ซอย………… ถนน………….…..…. ต ำบล/แขวง………………....อ ำเภอ/เขต …………..……...….. 
จงัหวดั ………………………......รหสัไปรษณีย ์………..….…………...โทรศพัท…์……..….……………………... 
ต ำแหน่ง……………………………สงักดั………………………คณะ………………………...….…………………... 
เป็นหวัหนำ้โครงกำรวจิยัทีไ่ดร้บัทนุอดุหนุนกำรวจิยั จำกมหำวทิยำลยัรงัสติ ประจ ำภำคกำรศึกษำที…่….. ซึง่ต่อไปในสญัญำน้ีจะเรียกว่ำ 
“ผูร้บัทุน” ฝ่ำยหน่ึง กบัมหำวิทยำลยัรงัสิตโดยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั ปฏิบตัิหนำ้ที่แทนอธิกำรบดี ซึ่งต่อไป ในสญัญำน้ีจะเรียกว่ำ      
“ผูใ้หท้นุ” อกีฝ่ำยหน่ึง คู่สญัญำหรอืสองฝ่ำย จะตกลงท ำสญัญำกนั มขีอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 วตัถปุระสงค ์
 “ผูใ้หท้นุตกลงใหท้นุและ “ผูร้บัทนุ” ตกลงรบัเงนิทนุอดุหนุนกำรวจิยัประจ ำปี พ.ศ.......…… เพือ่ท ำกำรวจิยั  เรื่อง 
(ภำษำไทย)…………………………………………………….……………………..………….…….……………. 
(ภำษำองักฤษ)……………………………………………………………………………………………..……….. 
ขอ้ 2 เอกสารอนัเป็นสว่นหน่ึงของสญัญา 
 2.1 เอกสำรหมำยเลข 1 เอกสำรเสนอโครงกำรวจิยั เรื่อง ……………………………………………………... 
………..….…………...………..….…………...………..….…………...………..….…………...………..….……… 
 2.2 เอกสำรหมำยเลข 2 ระเบยีบมหำวทิยำลยัรงัสติว่ำดว้ยกำรส่งเสริมกำรวจิยั พ.ศ. 2548 ควำมใดในเอกสำร แนบทำ้ย

สญัญำ ขดัแยง้กบัขอ้ควำมในสญัญำน้ี ใหใ้ชข้อ้ควำมในสญัญำน้ีบงัคบั 
ขอ้ 3 ระยะเวลาของสญัญา 
 ทุนวจิยัมกี ำหนดระยะเวลำ.............เดือน เริ่มต ัง้แต่วนัที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. ถึงวนัที่ ............ 

เดอืน..................... พ.ศ. .............. 
ขอ้ 4 หนา้ที่ของผูร้บัทนุ  
 4.1 “ผูร้ ับทุน” ตกลงรบัเงินทุนอุดหนุนกำรวิจยัจำก “ผู ใ้หทุ้น” เป็นจ ำนวนเงิน………………..……บำท 
(…………………….…………...) โดยจะท ำกำรเบกิจ่ำยเงนิทุนเป็นงวดๆ ตำมสญัญำยืมเงนิทุนวจิยัของมหำวทิยำลยัรงัสติ เพือ่เป็น
ค่ำตอบแทนและค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆ ตำมระเบยีบมหำวทิยำลยัรงัสติ วำ่ดว้ยกำรส่งเสรมิกำรวจิยั พ.ศ. 2548 
 4.2 “ผูร้บัทุน” ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบัของ “ผูใ้หทุ้น” ซึ่งมอียู่ในวนัที่ท  ำสญัญำน้ีโดยตลอดแลว้ 
ผูร้บัทนุยนิยอมผูกพนัตำม ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบัดงักลำ่ว และจะปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั 
 4.3 “ผูร้บัทุน” จะท ำกำรวจิยัดว้ยควำมวริิยะอุตสำหะ ใหส้  ำเร็จไดผ้ลสมดงัควำมมุ่งหมำยของ “ผูใ้หทุ้น” ภำยใน
วนัที่ ................................. หำกเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถท ำกำรวจิยัไดด้ว้ยประกำรใดก็ดี “ผูร้บัทุน” จะรำยงำนให ้“ผูใ้หทุ้น” ทรำบ 
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัท ีและ “ผูร้บัทนุ”จะรำยงำนผลกำรวจิยัตรงตำมเวลำ และหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้



  

หมำยเหต ุ พยำนคนที ่ 1  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยเ์รยีนรู ้
 พยำนคนที ่ 2  คณบดขีองคณะวชิำทีห่วัหนำ้โครงกำรสงักดั 
 

 4.4 “ผูร้บัทนุ” ยนิยอมปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบั วำ่ดว้ยกำรเบกิจ่ำยเงนิ และกำรส่งใบส ำคญั โดย “ผูร้บัทุน” จะใชเ้งนิทุน
อย่ำงประหยดั มปีระสทิธภิำพและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในกรณีทีม่ค่ีำใชจ่้ำยเกินกวำ่ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ“ผูร้บัทนุ” ตกลงรบัผดิชอบเองท ัง้สิ้น 
 4.5 “ผูร้บัทุน” รบัรองว่ำทุก หก ( 6 ) เดอืน นบัแต่วนัที่ไดท้  ำสญัญำขอรบัทุนเป็นตน้ไปจะส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำร

วจิยั และส่งรำยงำนสรุปผลเมือ่สิ้นปีของกำรไดร้บัทุน แมว้่ำกำรวจิยันัน้จะยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  และเมือ่ท ำกำรวจิยัเสร็จสมบูรณ์ ตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้จะส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณต์ำมเงือ่นไขที่ “ผูใ้หท้นุ” ก ำหนด 
 4.6 “ผูร้บัทุน” ตอ้งน ำเสนอผลงำนวจิยัประเภทบรรยำยในกำรประชุมเชิงวชิำกำรของมหำวทิยำลยัรงัสติ หรือกำรประชุม 

วชิำกำรอืน่ๆ ท ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตค้วำมเหน็ชอบของ “ผูใ้หท้นุ” 
 4.7 ในกำรเผยแพร่ขอ้มูล ข่ำวสำรอนัเก่ยวกบัผลงำนของโครงกำร ในสิ่งพมิพใ์ด หรือสื่อใดในแต่ละคร ัง้ “ผูร้บัทุน” 

ตอ้งระบขุอ้ควำมวำ่ “ไดร้บัทนุอดุหนุนจำกมหำวทิยำลยัรงัสติ” 
ขอ้ 5 กรรมสทิธิ์ในทรพัยส์นิทางปญัญา และความรบัผิดชอบ 
 5.1 สทิธคิวำมเป็นเจำ้ของทรพัยส์นิทำงปญัญำในผลงำนวจิยัที่ไดร้บัทุนอุดหนุนกำรวจิยัคร ัง้น้ี ใหเ้ป็นสทิธิร่วมของ “ผูใ้หทุ้น” 

และ “ผูร้บัทนุ” ท ัง้สองฝ่ำย 
 5.2  “ผูร้บัทุน” ยินยอมใหล้ขิสิทธิ์และ/หรือสิทธิบตัรของผลกำรวจิยัที่ไดร้บัทุนอุดหนุนกำรวจิยันี้  เป็นสิทธิร่วมของ 
“ผูใ้หทุ้น” และ “ผูร้บัทุน” อย่ำงละครึ่ง และเมือ่ “ผูร้บัทุน” น ำผลกำรวจิยัดงักล่ำวไปพมิพเ์ผยแพร่ “ผูร้บัทุน” รบัรองที่จะลงขอ้ควำม
แสดงกิตตกิรรมประกำศ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 
 5.3 “ผูร้บัทุน” ยินยอมให ้“ผูใ้หทุ้น” เผยแพร่ผลกำรวจิยัท ัง้หมด หรือส่วนใดส่วนหน่ึงท ัง้กำรตีพมิพเ์ผยแพร่ในรูปแบบ 

เอกสำร และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลนผ์่ำนระบบอนิเทอรเ์น็ต 
 5.4 ในกำรเผยแพร่ขอ้มลู ขำ่วสำร หรอืกำรใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัผลงำนวจิยัขำ้งตน้ในสิง่พมิพใ์ด หรือสื่อใด “ผูร้บัทุน” 

ซึง่ใหค้วำมเหน็ในผลงำนวจิยั จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบกบัผูเ้กี่ยวขอ้งแต่เพยีงอย่ำงเดยีว “ผูใ้หทุ้นไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเหน็ขำ้งตน้

แต่อย่ำงใดท ัง้สิ้น 
ขอ้ 6 การบอกเลกิสญัญา และชดใชท้นุ 

 หำก “ผูร้บัทุน” ประพฤติผดิสญัญำน้ีไม่ว่ำขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่อำจท ำกำรวจิยัใหลุ้ล่วงตลอดไปตำมโครงกำร วจิยัที่ไดร้บั 
กำรจดัสรรเงนิทนุอดุหนุน และ “ผูใ้หท้นุ” พจิำรณำแลว้ไมม่เีหตผุลอนัสมควร “ผูใ้หทุ้น” มสีทิธิ์บอกเลกิ สญัญำน้ีไดท้นัทโีดย “ผูร้บัทุน” 
ยนิยอมคนืเงนิทีไ่ดร้บัไปแลว้ท ัง้หมด พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรำสูงสุดตำมกฎหมำย นบัแต่วนัรบัทุนใหแ้ก่ “ผูใ้หทุ้น” และจะไม่เรียกรอ้ง
ค่ำเสยีหำยใดๆ จำกผูใ้หท้นุท ัง้สิ้นทกุประกำร 
 หนงัสอืสญัญำน้ีท ำขึ้นไว ้สอง ( 2 ) ฉบบั โดยมขีอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนัทุกประกำร คู่สญัญำถอืไวฝ่้ำยละฉบบั ท ัง้สองฝ่ำย
ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในสญัญำน้ีโดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลำยมอืชื่อต่อหนำ้พยำนไวเ้ป็นหลกัฐำน ต่อไป 
 
 

ลงชื่อ………………………………..ผูร้บัทนุ ลงชื่อ………………………………..มหำวทิยำลยัรงัสติผูใ้หท้นุ 
 (       )  (     )  
 

ลงชื่อ………………………………….พยำน ลงชื่อ…………………………………..พยำน 
 (      )  (     )         


