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สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
               สัญญาท าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
               วันที่  15     เดือน พฤศจิกายน      พ.ศ.  2557  
 
ข้าพเจ้า                                     อายุ              ปี  รับราชการในต าแหน่ง        ระดับ.................. 
สังกัด                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่บ้านเลขท่ี        หมู่       ต าบล      อ าเภอ
       จังหวัด            และคณะ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง
............................................................................................................................. ....................................................                                     
มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่....15....เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. 2557  ขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นจ านวนเงิน..........................................................บาท 
(............................................................) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เฉพาะที่จ าเป็นในการท าวิจัย
เรื่องดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนอุดหนุนการวิจัย” เพ่ือท าการวิจัยให้ส าเร็จตามโครงการ
ที่ก าหนด 
 ข้อ 2 ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้รับทุนจะต้องเบิกค่าใช้จ่าย ตามแผนงานโครงการที่
ได้รับอนุมัติเป็นงวด ๆ จ านวน 3 งวดดังนี้  
  งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 50 ของเงินทุนวิจัย เมื่อผู้รับทุนท าสัญญาขอรับทุนกับผู้ให้ทุนแล้ว 
  งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 30 ของเงินทุนวิจัย เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
และรายงานความก้าวหน้านั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึน้ 
   งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 20 ของเงินทุนวิจัย เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม
โครงการให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3 ฉบับ พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดี ใช้บันทึก
รายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 2 ชุด  

สัญญาเลขท่ี      /  2558 
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 ข้อ 3 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะศึกษาค้นคว้าท าการวิจัยตามโครงการที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาค้นคว้าวิจัยก่อนเสร็จตามโครงการวิจัยนั้น เว้นแต่
จะยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ข้อ 4 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับ
การควบคุมการท าวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ 
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ 5 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิ์การรับทุนก็ดี 
หรือท าการวิจัยก็ดี หรือท าการวิจัยล่าช้า จนไม่สามารถส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ
5 หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญาข้อ 2 และ 3 จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบอกเลิกสัญญาก็ดี 
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด คืน ให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เต็มจ านวน นับตั้งแต่วันท าสัญญาฉบับนี้ 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมหลักฐานแสดงการด าเนินการวิจัยเรื่ องนี้ที่ได้
ด าเนินการมาแล้วต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันท าสัญญานี้เป็นต้นไป 
จนกว่าจะท าการวิจัยเสร็จ และยินยอมส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบู รณ์ตามโครงการให้แก่มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3 ฉบับ พร้อมแผ่นซีดี ใช้บันทึกรายงานฉบับสมบูรณ์จ านวน 2 ชุด ภายใน
วันที่.........14............เดือน............พฤศจิกายน.................พ.ศ. .....2558.......... 
 ถ้ามี เหตุขัดข้องใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งโดยการท าเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาก่อนวันครบก าหนดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่างน้อย 30 วัน พร้อมกับแจ้งสาเหตุ
ที่ท าให้การด าเนินการวิจัยล่าช้า และก าหนดระยะที่ขอเลื่อนวันส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันครบก าหนดส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ข้อ 7 ข้าพเจ้าและคณะผู้วิจัยยินดีให้ความร่วมมือ ถ้ามหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมเวทีรายงาน
ความก้าวหน้าหรือเวทีเผยแพร่งานวิจัยที่มีการจัดขึ้น 
     ข้อ 8 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ด าเนินการวิจัย โดยจะด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  และจะมอบหลักฐานการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือ จะด าเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง  หรือ 
วารสารวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
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กพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดย
จะมอบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
    ข้อ 9 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายินยอมจะชดใช้
ค่าเสียหายอันพึงมีหรือรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ แนวปฏิบัติ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ข้อ 10 ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระท างานวิจัยดังกล่าวด้วยตนเอง หรือข้าพเจ้า
กระท าการใด ๆ ที่ส่อเจตนาไปในทางทุจริต เช่น การคัดลอกผลงานวิจัยของผู้อ่ืน การขอทุนอุดหนุนการวิจัย
ซ้ าซ้อน ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกันทันที และให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติผิดสัญญา และ
ยินยอมชดใช้ค่าความเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยของเงินที่ต้องชดใช้นั้นทุกจ านวน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาทันที และยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้ดุลย
พินิจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีกับข้าพเจ้าทันที 
 ข้อ 11 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้ทุน หักเงินบ าเหน็จ บ านาญ รวมถึงเงินเดือนหรือเงินรายได้อ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือพึงได้รับจากการประกอบกิจการใด ๆ เพ่ือชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้อง
รับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ 12 ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า หากข้าพเจ้าผิดสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้ขอรับผิดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทุกประการ และขอสละสิทธิ์ให้ข้อต่อสู้ต่าง ๆ อันพึงมี
ทั้งสิ้นโดยในการนี้ข้าพเจ้าตกลงช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นจ านวนเงินครึ่งหนึ่งของจ านวนยอดหนี้ทั้งหมดทันที
ก่อนในส่วนที่เหลือ ข้าพเจ้าจะผ่อนช าระหนี้เป็นงวด ๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโดยให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยชี้ขาดในการให้ความอนุเคราะห์ข้าพเจ้าต่อไป 
 ข้อ 13 ข้าพเจ้าท าสัญญาฉบับนี้ด้วยความสมัครใจ มิได้ถูกบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ หรือฉ้อฉล ด้วยประการ
ใด ๆ  
 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการจึงได้ลง
ลายมือชื่อในสัญญานี้ต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้รับทุน 
                 (………………………………………….)  

      (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
              (....................................................)  

      (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
              (....................................................)  
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 รับสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามที่                                         และคณะ ให้ไว้ข้างต้น 
  
      (ลงชื่อ).....................................................ผู้ให้ทุน 
                       (นายเกษม บ ารุงเวช) 
                                                     รักษาราชการแทน 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

รายชื่อคณะผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับ.................................................................................... .................... 
เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง....................................................... .......................................................................................
 1. ................................................................................. อายุ ........................ รับราชการในต าแหน่ง 
......................................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ.............................................  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย........................ถนน.......................... .... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................... ..................... 
 2. ................................................................................. อายุ .................. ...... รับราชการในต าแหน่ง 
......................................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ................ ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย........................ถนน.............................. 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด............... .......................... 
 3. ................................................................................. อายุ ........................ รับราชการในต าแหน่ง 
......................................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ................ ............................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย........................ถนน..............................  
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด............... .......................... 
 4. ................................................................................. อายุ ........................ รับราชการในต าแหน่ง 
......................................................สังกัดโปรแกรมวิชา...................................คณะ. ............................................ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย........................ถนน.......................... .... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................ ......................จังหวัด......................................... 
 การให้ความยินยอมของคู่สมรสในการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ตามสัญญาลงวันที่............
เดือน................................พ.ศ. ................... มีดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า......................................................................คู่สมรสของ......................................................  
ได้ทราบข้อความในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฉบับลงวันที่.....................เดือน.........................พ.ศ. ............ 
นี้แล้ว ยินยอมให้..........................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้  
  
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ยินยอม 
             (...................................................)  
      (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
             (...................................................)  
      (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
             (...................................................)  
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หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดือน 
 
              ท าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
               วันที่ 15  เดือน       พฤศจิกายน      พ.ศ.  2557 

 
เรียน   อธิการบดี 
 

 ข้าพเจ้า                  ต าแหน่ง                   สังกัด                    ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เงินอุดหนุนการวิจัยเป็นจ านวนเงิน                บาท 
(..........................................) และได้ท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ลงวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2557  นั้น 
 ข้าพเจ้าผิดสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้คืน เป็นจ านวนหนึ่งในสามของเงินเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท จนกว่าจะครบจ านวน
เงินที่ต้องชดใช้ ถ้าหักเงินเดือนหนึ่งในสาม (ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท) แล้ว ยังต้องใช้เวลาช าระหนี้ คืนเกิน 3 ปี 
ยินยอมให้หักเงินเดือนให้พอกับช าระหนี้ครบภายใน 3 ปี 
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างท้ายนี้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
แล้ว 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้ยินยอม 
                (…………………………………………..)  

      (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (...................................................)  

      (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (...................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 


