
 
 
 
 

สัญญาในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สัญญานี้ท าขึน้ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่  20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม  44150 เมื่อวันที่ ….…… เดือน…………….………พ.ศ. ……. ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยคณบดี ที่ได้รบัมอบจากอธิการบดี ซึ่งสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายที่หนึ่ง 
กับ……………………………..……………สังกัดภาควชิา………………………คณะ/หน่วยงาน……………………………… มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ฝ่ายทีส่อง ทั้งสองฝา่ยได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนนุแก่ผู้รับทุนในโครงการวิจัยประเภทอาจารย์และนักวิจัย  
เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้จะเรียกว่า      โครงการวิจัย หรือ      โครงการสร้างสรรค์  ในวงเงิน…………....….บาท 
(.................................)    โดยมีระยะเวลาด าเนินการของโครงการวิจัย นับตั้งแต่วันที่…………. เดือน………............……
พ.ศ. …… จนถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามก าหนดเวลา และเงื่อนไขตามระเบียบ
ต่าง ๆ ของผู้ให้ทุน โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ 
  งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน……………………….….…บาท
(………………………………) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้ส่งโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนก าหนด และท าสัญญากับผู้ให้
ทุนเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ...........................................................................        
   งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 30 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน……………………….….…บาท 
(………………………………) เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ผู้ให้ทุนจะจ่ายให้ ภายหลัง
จากผู้รับทุนได้ส่งงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด จ านวน 3 ชุด พร้อมแนบหลักฐาน รูปเล่ม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล 3 แผ่น และให้ผู้รับทุนเขียนบทความในรูปแบบของ 
เชิงข่าว (ไม่เกิน 2-3 หน้ากระดาษ)  เพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณะชน ชุมชน สังคม ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย พร้อม
แนบซีดี 1 แผ่น (MS Word และ PDF)    ให้กับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องส่ง “แบบรายงานการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเด่นชัด” จ านวน 2 ชุด มายังฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จึงจะ
สามารถเบิกเงินทุนอุดหนุนงวดที่ 2, 3 ต่อไปได้ และผู้รับทุนต้อง เข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีก าหนดจัดขึ้นทุกปี ผู้รับทุนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว  

  งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 10 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน……………………….….…บาท 
(………………………………) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้ส่งเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติ หรือมีเอกสารรับรองการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ของ 
กพอ. ก าหนด จ านวน 3 ชุด ให้กับผู้ให้ทุนและคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
 ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีก าหนดจัด
ขึ้นทุกปี 

เอกสารปกปดิ  ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต 
สัญญาเลขท่ี………………/2562 

 



ข้อ 3. ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญา เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
และสร้างสรรค์ตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมตามระเบียบการเงิน บัญชี พัสดุ และ
แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลอดจนจัดเตรียม
หลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร 
และในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อด าเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 ข้อ 4 ผู้รับทุนต้องด าเนินงานตามโครงการในทันที  นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่ม
ด าเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้เสร็จได้ผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย    
หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท าการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี  หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน
และวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือทันที  เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขหรือด าเนินการตามที่
เห็นสมควร 
 ข้อ 6 ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานที่เก่ียวข้อง ตัวอย่าง
ที่ใช้ทดลอง  และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย 
 ข้อ 7 ผู้รับทุนต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ท าการวิจัย
ของผู้รับทุน   หรือสถานที่ท าการวิจัย  เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้ 
 ข้อ 8 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย  ตามวิธีการที่ผู้ให้ทุนก าหนด
ทั้งในระหว่างด าเนินการวิจัยตามโครงการ  และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นและผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่
ผู้ให้ทุนร้องขอ 
 ข้อ 9 เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้รับทุนจักต้องแจ้งผู้ให้ทุนขอปิดโครงการวิจัย พร้อมให้จัดส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ตามแบบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด ทั้งนี้ร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 10 ผู้รับทุนต้องเปิดเผยผลการวิจัยทั้งหมดต่อผู้ให้ทุน  จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุนในการเปิดเผย
ผลงานวิจัยทั้งหมดเพื่อโฆษณาเผยแพร่  ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นหนังสืออย่างอื่น  

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการวิจัยในการสัมมนา การบรรยาย การเรียนการสอน     
การอบรม หรือการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าในสิ่งพิมพ์หรือสื่อ ใด ผู้รับทุนจะต้องกล่าวอ้างหรือระบุข้อความด้วยว่า 
“โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 11 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดจากโครงการวิจัยตามสัญญานั้น  เป็นสิทธิร่วมกันของผู้ให้ทุน  
ผู้รับทุนและคณะนักวิจัย  โดยผู้รับทุนและคณะนักวิจัยยินยอมมอบอ านาจให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้ท านิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ในผลงานวิจัยแต่ผู้เดียว  และผู้ให้ทุนตกลงแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้แก่
ผู้รับทุนและคณะนักวิจัย รวมร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของผลประโยชน์ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการด าเนินการ
แล้ว  

ในกรณีที่จะต้องด าเนินการจดสิทธิบัตร  หรือเพื่อประโยชน์ในการโอนสิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผู้รับทุน
ต้องให้ข้อมูลผลการวิจัยแก่ผู้ให้ทุน  และจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้  จนกว่าจะได้จดสิทธิบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 12 ผู้รับทุนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

ข้อ 13 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานวิจยัทั้งหมดหรือบางสว่น  หรือบอกเลิกสัญญานี้  ถ้าผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าผู้รับ
ทุนและหัวหน้าโครงการวิจัยมิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ  หรือเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จากนักวิจัย
ในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรยุติโครงการวิจัยตามสัญญา       
ในกรณีเช่นนี้  ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 (หกสิบ) วัน 



ข้อ 14 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาหรือให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่วน  แก่ผู้รับทุน  ในกรณีที่ผู้ให้
ทุนได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอ 

ข้อ 15 กรณีผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้  ในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้ให้ทุน  
ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล  และถ้าผู้รับทุนมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ข้อ 16 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุนหรือ พฤติการณ์อัน
ใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ท าให้ผู้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแห่งสัญญานี้  ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับงานตามโครงการชั่วคราว  และผู้รับทุนมีสิทธิขยายเวลาได้ โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามเห็นสมควร 

ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับ
ข้อความในสัญญานี้  ให้ถือว่าข้อความในสัญญา  และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ให้
ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

ข้อ 18 หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิก  ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดท า
รายงาน สรุปผลงานที่ได้ด าเนินการแล้วจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ให้ทุน  มิฉะนั้นผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ 19 ผู้รับทุนทราบและเข้าใจระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
2561 แก้ไขเพิ่มเติม ปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ให้ทุนอาจเรียกผู้รับทุนมาแก้ไขสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
สัญญานี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว   

จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ให้ทุน      (ลงชื่อ)                                                ผู้รับทุน 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์)              (                                              ) 
                  คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน                                       หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
(ลงชื่อ)                                     พยานผู้ให้ทุน  (ลงชื่อ)                 พยานผู้รับทุน            
                  (นางสาวเมตตา  ศิริสุข)                                       (นางวันเพ็ญ  อมรสิน)                                                      
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา                   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ                                                      


