ศสพ. RS1-1
สัญญารับทุนอุดหนุ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉบับที่………………/……………..
ทำที่ มหำวิทยำลัยรังสิต 52/347 หมู่ 7
ต. หลักหก อ. เมือง จ.ปทุมธำนี
วันที…
่ ……เดือน……………..…พ.ศ…..………
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นระหว่ำง…………………………………..….…….อำยุ …..……ปี อยู่ บำ้ นเลขที่………..…
หมู่ท่ี……... ซอย………… ถนน………….…..…. ตำบล/แขวง………………....อำเภอ/เขต …………..……...…..
จังหวัด ………………………......รหัสไปรษณีย ์ ………..….…………...โทรศัพท์………..….……………………...
ตำแหน่ง……………………………สังกัด………………………คณะ………………………...….…………………...
เป็ นหัวหน้ำโครงกำรวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนอุดหนุนกำรวิจยั จำกมหำวิทยำลัยรังสิต ประจำภำคกำรศึกษำที…
่ ….. ซึง่ ต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ
“ผูร้ บั ทุน” ฝ่ ำยหนึ่ง กับมหำวิทยำลัยรังสิตโดยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบตั ิหน้ำที่แทนอธิกำรบดี ซึ่งต่อไป ในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ
“ผูใ้ ห้ทนุ ” อีกฝ่ ำยหนึ่ง คู่สญั ญำหรือสองฝ่ ำย จะตกลงทำสัญญำกัน มีข ้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
“ผูใ้ ห้ทนุ ตกลงให้ทนุ และ “ผูร้ บั ทุน” ตกลงรับเงินทุนอุดหนุนกำรวิจยั ประจำปี พ.ศ.......…… เพือ่ ทำกำรวิจยั เรื่อง
(ภำษำไทย)…………………………………………………….……………………..………….…….…………….
(ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………..………..
ข้อ 2 เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา
2.1 เอกสำรหมำยเลข 1 เอกสำรเสนอโครงกำรวิจยั เรื่อง ……………………………………………………...
………..….…………...………..….…………...………..….…………...………..….…………...………..….………
2.2 เอกสำรหมำยเลข 2 ระเบียบมหำวิทยำลัยรังสิตว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรวิจยั พ.ศ. 2548 ควำมใดในเอกสำร แนบท้ำย
สัญญำ ขัดแย้งกับข ้อควำมในสัญญำนี้ ให้ใช้ข ้อควำมในสัญญำนี้บงั คับ
ข้อ 3 ระยะเวลาของสัญญา
ทุนวิจยั มีกำหนดระยะเวลำ.............เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ............
เดือน..................... พ.ศ. ..............
ข้อ 4 หน้าที่ของผูร้ บั ทุน
4.1 “ผู ร้ ับ ทุ น ” ตกลงรับ เงิ น ทุ น อุ ด หนุ น กำรวิจ ยั จำก “ผู ใ้ ห้ทุ น ” เป็ น จ ำนวนเงิน ………………..……บำท
(…………………….…………...) โดยจะทำกำรเบิกจ่ำยเงินทุนเป็ นงวดๆ ตำมสัญญำยืมเงินทุนวิจยั ของมหำวิทยำลัยรังสิต เพือ่ เป็ น
ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรังสิต ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรวิจยั พ.ศ. 2548
4.2 “ผูร้ บั ทุน” ได้รบั ทรำบและเขำ้ ใจ ระเบียบ ประกำศ ขอ้ บังคับของ “ผูใ้ ห้ทุน” ซึ่งมีอยู่ในวันที่ทำสัญญำนี้โดยตลอดแลว้
ผูร้ บั ทุนยินยอมผูกพันตำม ระเบียบ ประกำศ ข ้อบังคับดังกล่ำว และจะปฏิบตั ติ ำมโดยเคร่งครัด
4.3 “ผู ร้ บั ทุน” จะทำกำรวิจยั ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ ให้สำเร็จได้ผลสมดังควำมมุ่งหมำยของ “ผูใ้ ห้ทุน” ภำยใน
วันที่ ................................. หำกเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถทำกำรวิจยั ได้ดว้ ยประกำรใดก็ดี “ผูร้ บั ทุน” จะรำยงำนให้ “ผูใ้ ห้ทุน” ทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที และ “ผูร้ บั ทุน”จะรำยงำนผลกำรวิจยั ตรงตำมเวลำ และหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้

4.4 “ผูร้ บั ทุน” ยินยอมปฏิบตั ติ ำมระเบียบข ้อบังคับ ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรส่งใบสำคัญ โดย “ผูร้ บั ทุน” จะใช้เงินทุน
อย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีทม่ี คี ่ำใช้จ่ำยเกินกว่ำทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ “ผูร้ บั ทุน” ตกลงรับผิดชอบเองทัง้ สิ้น
4.5 “ผูร้ บั ทุน” รับรองว่ำทุก 6 (หก) เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทำสัญญำขอรับทุนเป็ นต้นไปจะส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจยั
และส่งรำยงำนสรุปผลเมือ่ สิ้นปี ของกำรได้รบั ทุน แม้ว่ำกำรวิจยั นัน้ จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเมือ่ ทำกำรวิจยั เสร็จสมบูรณ์ ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดแล ้วจะส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ตำมเงือ่ นไขที่ “ผูใ้ ห้ทนุ ” กำหนด
4.6 “ผูร้ บั ทุน” ต้องนำเสนอผลงำนวิจยั ประเภทบรรยำยในกำรประชุมเชิงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรังสิต หรือกำรประชุม
วิชำกำรอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใต้ควำมเห็นชอบของ “ผูใ้ ห้ทนุ ”
4.7 ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล ข่ำวสำรอันเก่ยวกับผลงำนของโครงกำร ในสิ่งพิมพ์ใด หรือสื่อใดในแต่ละครัง้ “ผูร้ บั ทุน”
ต้องระบุข ้อควำมว่ำ “ได้รบั ทุนอุดหนุนจำกมหำวิทยำลัยรังสิต”
ข้อ 5 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ทางปัญญา และความรับผิดชอบ
5.1 สิทธิควำมเป็ นเจ้ำของทรัพย์สนิ ทำงปัญญำในผลงำนวิจยั ที่ได้รบั ทุนอุดหนุ นกำรวิจยั ครัง้ นี้ ให้เป็ นสิทธิร่วมของ “ผูใ้ ห้ทุน”
และ “ผูร้ บั ทุน” ทัง้ สองฝ่ ำย
5.2 “ผู ร้ บั ทุน” ยินยอมให้ลขิ สิทธิ์และ/หรือสิทธิบตั รของผลกำรวิจยั ที่ได้รบั ทุนอุดหนุ นกำรวิจยั นี้ เป็ นสิทธิร่วมของ
“ผูใ้ ห้ทุน” และ “ผูร้ บั ทุน” อย่ำงละครึ่ง และเมือ่ “ผูร้ บั ทุน” นำผลกำรวิจยั ดังกล่ำวไปพิมพ์เผยแพร่ “ผูร้ บั ทุน” รับรองที่จะลงขอ้ ควำม
แสดงกิตติกรรมประกำศ ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
5.3 “ผูร้ บั ทุน” ยินยอมให้ “ผูใ้ ห้ทุน” เผยแพร่ผลกำรวิจยั ทัง้ หมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ กำรตีพมิ พ์เผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสำร และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
5.4 ในกำรเผยแพร่ข ้อมูล ข่ำวสำร หรือกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับผลงำนวิจยั ข ้ำงต้นในสิง่ พิมพ์ใด หรือสื่อใด “ผูร้ บั ทุน”
ซึง่ ให้ควำมเห็นในผลงำนวิจยั จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกับผูเ้ กี่ยวขอ้ งแต่เพียงอย่ำงเดียว “ผูใ้ ห้ทุนไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมเห็นขำ้ งต้น
แต่อย่ำงใดทัง้ สิ้น
ข้อ 6 การบอกเลิกสัญญา และชดใช้ทนุ
หำก “ผูร้ บั ทุน” ประพฤติผดิ สัญญำนี้ไม่ว่ำขอ้ หนึ่งขอ้ ใด หรือไม่อำจทำกำรวิจยั ให้ลุล่วงตลอดไปตำมโครงกำร วิจยั ที่ได้รบั
กำรจัดสรรเงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ ห้ทนุ ” พิจำรณำแล ้วไม่มเี หตุผลอันสมควร “ผูใ้ ห้ทุน” มีสทิ ธิ์บอกเลิก สัญญำนี้ได้ทนั ทีโดย “ผูร้ บั ทุน”
ยินยอมคืนเงินทีไ่ ด้รบั ไปแลว้ ทัง้ หมด พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำสู งสุดตำมกฎหมำย นับแต่วนั รับทุนให้แก่ “ผูใ้ ห้ทุน” และจะไม่เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกผูใ้ ห้ทนุ ทัง้ สิ้นทุกประกำร
หนังสือสัญญำนี้ทำขึ้นไว้ 2 ฉบับ โดยมีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร คู่สญั ญำถือไว้ฝ่ำยละฉบับ ทัง้ สองฝ่ ำยได้อ่ำน
และเข ้ำใจข ้อควำมในสัญญำนี้โดยตลอดแลว้ จึงได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพยำนไว้เป็ นหลักฐำน ต่อไป
ลงชื่อ………………………………..ผูร้ บั ทุน
(
)

ลงชื่อ………………………………..มหำวิทยำลัยรังสิตผูใ้ ห้ทนุ
(
)

ลงชื่อ………………………………….พยำน
(
)

ลงชื่อ…………………………………..พยำน
(
)

หมำยเหตุ พยำนคนที่ 1 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์สนับสนุนและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
พยำนคนที่ 2 คณบดีของคณะวิชำทีห่ วั หน้ำโครงกำรสังกัด

