
(ราง) 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เร่ือง แนวปฏบิัติและขั้นตอนการทําสัญญาการวิจัยกับแหลงทุนภายนอก 

................................................ 
 

 เพื่อให แนวเกี่ยวกับปฏิบัติและขั้นตอนการทําสัญญาการวิจัยกับแหลงทุนภายนอก  เปนไปดวย
ความเรียบรอย  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับความในขอ  7  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร  วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. 2544  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมครั้งที่  16/2548  เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  2548  จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการ                      
ทําสัญญาการวิจัยกับแหลงทุนภายนอกไวดังนี้ 
 ขอ  1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เร่ือง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการ        
ทําสัญญาการวิจัยกับแหลงทุนภายนอก” 
 ขอ  2  ประกาศนีใ้หมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1  ตุลาคม  2548เปนตนไป ทั้งนี้  ประกาศ   
คําส่ัง หรือมติใดที่มีขอขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
 ขอ  3 ในประกาศนี ้
  มหาวิทยาลัย  หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อธิการบดี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  รองอธิการบดี  หมายความวา รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการวจิัย 

แหลงทุนภายนอก หมายความวา หนวยงานหรือบุคคลที่เปนคูสัญญากับ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งที่เปนแหลงทุน 
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน หรือ 
นิติบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ  หมายความวา โครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ  
หรือโครงการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นที่มีการ 
ทําสัญญาหรือมีขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย  
แตไมรวมโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก 
งบประมาณแผนดิน 

หัวหนาโครงการ  หมายความวา หัวหนาโครงการวิจัย โครงการบริการ 
วิชาการหรือโครงการที่มีช่ือเรียกอยางอื่น 
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  คณบดี   หมายความวา คณบดี หรือผูอํานวยการ หรือหัวหนา 
       หนวยงานที่หัวหนาโครงการสังกัด 
  หัวหนาภาควิชา  หมายความวา หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาฝาย หรือ  

หัวหนาหนวยงานยอย ที่หัวหนาโครงการ 
สังกัด 

 ขอ  4  การจัดทําโครงการเสนอตอแหลงทุนภายนอกที่จะเปนคูสัญญาหรือใหการสนับสนนุ
งบประมาณนัน้ ใหคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย หรือหัวหนาโครงการเปนผูจัดเตรยีมขอเสนอ
โครงการที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวทิยาลัยและคณะตนสังกัด ตามแบบและรายละเอียดทีแ่หลง
ทุนภายนอกนัน้ๆ กําหนด 
 การเสนอโครงการตอแหลงทุนภายนอก กรณีที่ตองเสนอโดยอธิการบดีนั้น ใหคณบดีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณบดี เสนอโครงการดังกลาวตอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามหรือใหความ
เห็นชอบ ในกรณีที่ผูเสนอโครงการมิใชคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย ใหหัวหนาโครงการเสนอโดย
ผานความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชากอนดวย 
 ในการจัดทําโครงการตามวรรคแรก  ใหเปนหนาที่ของหัวหนาโครงการในการเตรียม
งบประมาณคาบํารุงมหาวิทยาลัย และ/หรือคาบํารุงคณะ(ถามี) คาภาษีอากร คาดําเนินการ คาบริหาร
จัดการ และคาใชสอยอ่ืนๆ ใหเพียงพอตอการดําเนินโครงการ การขอยกเวนคาบํารุงมหาวิทยาลัย
สามารถกระทําไดเฉพาะโครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแนบทายประกาศนี้เทานั้น 
 ขอ  5 ในการลงนามในสัญญาจางหรือรับทุนเพื่อดําเนินโครงการนั้น ใหรองอธิการบดีเปน
ผูดําเนินการลงนามในสัญญาดังกลาว แทนอธิการบดี 
 รองอธิการบดีอาจพิจารณามอบอํานาจใหหัวหนาโครงการเปนผูลงนามในสัญญาจางหรือ
สัญญารับทุนก็ได ทั้งนี้โดยคําแนะนําของหัวหนาภาคและคณบดี 
 โครงการและสัญญาที่ เสนอตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น หัวหนาโครงการมีหนาที่
ตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด เงื่อนไขและพันธะผูกพัน และมีหนาที่จัดเตรียมงบประมาณคาบํารุง
มหาวิทยาลัย และคาบํารุงคณะ (ถามี) คาภาษีอากร คาใชจายในการใชสถานที่และบริการจากคณะ คา
บริหารจัดการ และคาใชจายอ่ืนๆ  ใหเพียงพอตอการดําเนินโครงการ การขอยกเวนคาบํารุงมหาวทิยาลยั
สามารถกระทําไดเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแนบทายประกาศนี้เทานั้น 
 ขอ  6 ในการเสนอเพื่อใหมีการลงนามในสัญญาตามขอ 5 นั้น หัวหนาโครงการตองลงนาม
ในหนังสือยินยอมที่จะทําตามสัญญาและระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับผิดชอบคาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาภาษีอากร และคาใชจายอื่นตามแบบฟอรมหนังสือยินยอมแนบทายประกาศนี้ โดย
เสนอตอรองอธิการบดีลงนาม ผานหัวหนาภาควิชาและคณบดีตนสังกัด เพื่อใหคณะรับทราบและ
เห็นชอบกับการปฏิบัติภารกิจตามโครงการ 
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 ในกรณีที่เปนการทําสัญญากับแหลงทุนตางประเทศที่เปนภาษาอื่นที่มิใชภาษาไทย ใหผานการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาสัญญารับทุนที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นกอน เพื่อตรวจสอบพิจารณา
รายละเอียดในเนื้อหาสัญญากอนดวย 
 ขอ  7 การรับเงินตามสัญญาดําเนินโครงการซึ่งลงนามโดยรองอธิการบดีหรือหัวหนา
โครงการตามประกาศนี้ ใหนําสงเงินตอกองคลังเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และจะหักเงิน
บางสวนไวเพื่อเปนคาใชจายใดๆ กอนมิได 
 ผูรับเงินตามสัญญาดังกลาวนั้น รองอธิการบดีอาจพิจารณามอบอํานาจใหหัวหนาโครงการเปน
ผูรับเงินตมสัญญาไดและปฏิบัติตามหลักเกณฑในวรรคแรก 
 การใชจายเงินตามโครงการที่มีการลงนามในสัญญานี้ ใหเปนตามแหลงทุนกําหนด หากมิได
กําหนดใหเบิกจายตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  8  หัวหนาโครงการมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการ และตามสัญญาจางหรือสัญญารับทุน ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินการและรายงานการเงินใหมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอกรับทราบ 
หากมิไดปฏิบัติตามสัญญาหรือฝาฝนสัญญา หรือเกิดผลใดๆ ขึ้นจากการดําเนินโครงการดังกลาว 
หัวหนาโครงการเปนผูรับผิดชอบ 
 ขอ  9 ใหหัวหนาโครงการเปนผูเก็บหลักฐานการใชจายเงินอุดหนุนตามรายงานการแสดง
การใชจายเงินทุน อยางนอยเปนเวลา 10 ป  
 ขอ  10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี ้กรณีที่มีปญหาหรือการตีความตาม
ประกาศนี้  ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และถือเปนที่สุด  
 
 ประกาศ  ณ วันที่          ตุลาคม  พ.ศ.  2548 
 
    
 

(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หนังสือมอบอํานาจจากอธิการบด ี
........................................... 

 
ตามที่.................................(ช่ือ-สกุลผูไดรับสนับสนุนโครงการหรือหวัหนาโครงการ).......................... 
ไดรับอนุมัติใหดําเนนิโครงการ........................(ช่ือโครงการ).................................................................. 
รหัสโครงการ.......................................และรหัสโครงการของมหาวิทยาลัย............................................ 
ซ่ึงสนับสนุนโดย.........................................(หนวยงานหรอืผูใหการสนบัสนุน)...................................... 
ที่อยู.....................แขวง/ตําบล...............................อําเภอ.................................จังหวดั.............................. 
รหัสไปรษณยี..........................โทรศัพท.....................................ในวงเงนิ.........................................บาท 
(ตัวอักษร).................................มีระยะเวลาดําเนินโครงการ...............................ป...........................เดือน 
โดยมีชวงระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการฯ นับตั้งแตวนัที่...........เดือน.....................พ.ศ...................... 
ถึงวันที่........................เดือน.......................................พ.ศ.................ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบใหดําเนินการจาก.....................(คณบดี หรือ ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาภาควิชา)....................... 
แลวเมื่อวันที่.................เดือน......................พ.ศ.................................... 
 
 ในการรับมอบเงินสนับสนนุโครงการดังกลาว ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร. มณฑล                    
สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอมอบอํานาจให.....................(ช่ือ- สกุล)........................ 
สังกัด.......................................................................................................เปนผูรับเงินสนับสนุนโครงการ
ดังกลาวจนแลวเสร็จ  และนาํเงินเขาสูระบบการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการตอไป 
 
 ใหไว ณ วันที่ ............................เดือน..............................................พ.ศ.................................... 
 
 
 
           ลงชื่อ....................................................................... 
      (รองศาสตราจารย ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หนังสือยินยอม 
 

ขาพเจา.........................................................................สกุล...................................................................... 
ตําแหนง....................................................................ไดรับทุนอุดหนนุการวิจัยและ/หรือบริการวิชาการ 
จาก............................................................................................................................................................ 
เพื่อดําเนนิโครงการ.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
งบประมาณ......................................บาท (.....................................................................)โดยมีระยะเวลา
ดําเนินโครงการวิจัย.......................ป (นับตัง้แตวนัที่................เดือน.........................พ.ศ..................... 
ถึงวันที่.......เดอืน.........................พ.ศ......................) โดยมีอธิการบดี หรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผู 
ลงนามในสัญญารับทุนในนามมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น 

1. ขาพเจาขอรับรองวาจะใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและ/หรือ
บริการวิชาการ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและ/หรือ
บริการวิชาการตามสัญญาและตามระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของผูใหทุน โดยผูให
ทุนสามารถตรวจสอบหลักฐานการรับและการจายเงินได และรับรองวาจะปฏิบัติตาม
สัญญาทุนทุกขอ หากมิไดปฏิบัติตามสัญญารับทุนขอใดขอหนึ่ง ขาพเจายินดีจะรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียว 

2. ในกรณีที่ขาพเจาจะตองชําระคาบํารุงมหาวิยาลัยฯ ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ ประกาศ คําส่ังอ่ืนๆ ใดของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกประการ 

3. หากมีคาภาษีอากร คาใชจายอื่นใดที่เกิดจากการไดรับทนุอุดหนนุการวิจัยและ/หรือบริการ
วิชาการ ขาพเจายินดีรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นดังกลาว 

 

  เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
    

ลงชื่อ...................................................... หัวหนาโครงการ 
         (....................................................) 
 

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

                  หัวหนาภาควิชา/หัวหนาฝาย/หวัหนาหนวยงานยอย 

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

                                                คณบด/ีผูอํานวยการ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีหรือผูอํานวยการ 
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โครงการที่มีขอตกลงยกเวนคาบํารงุมหาวทิยาลัย 
 

1. โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยไดรับประจําป 
 
2. โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนงบประมาณ 

 
3. โครงการที่ไดรับทุนจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี ้

4.1 โครงการที่ สกว.ไดจายคาเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจยัใหแกสถาบัน     
(งวดพิเศษ ก) 

4.2 โครงการพัฒนาอาจารยรุนใหม และ โครงการองคความรูใหมซ่ึงเปนขอตกลง           
ในสัญญารับทุน 

 
4. โครงการที่ไดรับทุนจากเครอืขายวิจยัภาคเหนือตอนลาง (สกอ.) 
 
5. โครงการที่ไดรับทุนจากคลนิิกเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
6. ทุนอื่นๆ ที่มีขอตกลงยกเวนคาบํารุงมหาวทิยาลัยตั้งแตประกาศใหทุน 

 


