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สัญญารบัทนุสนบัสนุนการวิจัย ปกีารศึกษา 25XX 
 

สัญญาท าข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขท่ี 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  
เมื่อวันท่ี........เดือน..............พ.ศ.......... ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหน่ึงกับ...........................................  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
................................ ท่ีอยู่ปัจจุบัน ...............................................ต าแหน่งอาจารย์ คณะ ............................มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง  
 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้ 
ข้อ 1. “ผู้ให้ทุน”ตกลงให้ทุน และ“ผู้รับทุน”ตกลงรับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ...........................................................

ตามโครงการวิจัยท่ีแนบมา  และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ข้อ 2. “ผู้รับทุน” ตกลงท าวิจัยตามสัญญาใน ข้อ 1. ให้เสร็จสมบูรณ์นับแต่วันลงนามสัญญาน้ี                 ซึ่ง
ทุนวิจัยมีก าหนดระยะเวลา................. เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี...........  เดือน................... พ.ศ……………. ถึงวันท่ี..........
เดือน........................ พ.ศ...................  

หาก “ผู้รับทุน” ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามก าหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติต่อ   
“ผู้ให้ทุน”เพื่อขยายเวลาท าวิจัยได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันท่ีครบก าหนดในสัญญา          
ทุนวิจัย โดยผู้รับทุนส่งแบบค าร้องขอขยายเวลาการวิจัย(แบบ วจ.006) และหาก “ผู้รับทุน” ลาออกจากการเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก่อนงานวิจัยเสร็จสิ้น  ให้ถือว่า “ผู้รับทุน” ไม่สามารถด าเนินโครงการวิจัยได้ตาม
สัญญา “ผู้รับทุน” จะต้องด าเนินการตามข้อ 14 

ข้อ 3. “ผู้รับทุน” ได้รับทราบและเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของ “ผู้ให้ทุน”ซึ่งมีอยู่ในวันท่ีท า   
สัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว “ผู้รับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับดังกล่าวและจะปฏิบัติตาม        โดย
เคร่งครัด 

ข้อ 4. “ผู้รับทุน” ขอรับรองว่าทุก 3 เดือน นับแต่วันท่ีท าสัญญาขอรับทุนเป็นต้นไป จะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัยตามแผนการด าเนินงานวิจัย แนบท้ายสัญญา และส่งรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีของการได้รับทุน 
แม้ว่าการวิจัยน้ันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเมื่อท าการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามระยะที่ก าหนดแล้ว จะส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อ “ผู้ให้ทุน” ตามเง่ือนไขท่ี “ผู้ให้ทุน” ก าหนด 
 ข้อ 5. “ผู้ ให้ ทุน”ตกลงอนุมั ติ ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้แก่ผู้ รับทุนเป็นจ านวนเงิน  
............................ (...........................บาทถ้วน) โดยแบ่งจ่าย 3 งวดตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังน้ี 

งวดที่ 1 จ านวนเงินร้อยละ 20 ของทุนวิจัย ท่ีได้รับอนุมั ติ  จ านวนเงิน              บาท                  
(........................บาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้เมื่อคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาฉบับน้ีแล้ว 

งวดที่ 2 จ านวนเงินร้อยละ 50 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน                       บาท               
(....................................บาทถ้วน)  โดยจะจ่ายให้เมื่อ “ผู้รับทุน” ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดในบทท่ี 1 บทน า บทท่ี 2 ผลงานทบทวนวรรณกรรม บทท่ี 3 วิธีวิจัย พร้ อม
รายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารใบส าคัญการจ่ายในงวดท่ี 1  

งวดที่ 3 จ านวนเงินร้อยละ 30 ของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ จ านวนเงิน                        บาท                 
(........................................บาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้เมื่อ “ผู้รับทุน” จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 

เลขที่สัญญา XXX/25XX 



พร้อมไฟล์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางอีเมล ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม ข้อ 6. พร้อมสรุปรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารใบส าคัญการใช้จ่าย  โดย
งานวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย และคณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติการ
ปิดเล่มงานวิจัยด้วยแล้ว 

ท้ังน้ี หากรายงานวิจัยมีผลการประเมินระดับคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  “ผู้รับทุน” จะได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัย งวดท่ี 3 จ านวนร้อยละ 20 เท่าน้ัน 

ข้อ 6. “ผู้รับทุน”ต้องน าเสนอผลงานวิจัยตามหลักเกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของการ    ประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ดังน้ี 

1. “ผู้รับทุน”ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้ง ท่ี 1 จะต้องเผยแพร่ในงานประชุม   
วิชาการระดับชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ  

2. “ผู้รับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้ง ท่ี 2 จะต้องเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน    
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 เป็นอย่างน้อย 

3. “ผู้รับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป ต้องเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ     ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือเผยแพร่บทความฉบับ        
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ข้อ 7. ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันเกี่ยวกับผลงานของโครงการวิจัยในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละ      
ครั้ง “ผู้รับทุน” จะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ท้ังน้ีให้ส่ง      ส าเนา
ของสิ่งท่ีได้เผยแพร่น้ันให้ “ผู้ให้ทุน” จ านวน 1 ชุดด้วย 
 ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยให้เป็นลิขสิทธิ์ของ “ผู้ให้ทุน” แต่เพียงผู้เดียว โดย “ผู้ให้ทุน”           
จะพิจารณาด าเนินการขอจดลิขสิทธิ์งานวิจัย กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังน้ีหาก“ผู้รับทุน” น าผลงานไปเผยแพร่ 
ให้ลงข้อความในการน าเสนอ หรือการแสดงซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” และหากมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ต้องแบ่งปันผลประโยชน์
ให้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลง
นามสัญญาน้ี 

ข้อ 9. ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือท่ีเกิดจากการท าวิจัย และวัสดุถาวร ท่ีไม่สูญสิ้น หรือหมดไป       
จากการท าวิจัย และการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “ผู้รับทุน” จะต้องน าส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกรายการ พร้อมการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อด าเนินการเบิกทุนสนับสนุน งวดท่ี 3 
ตามข้อ 5. 

ข้อ 10. ในระหว่างด าเนินการโครงการตามสัญญาน้ี หากมีปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจท าให้การด าเนินการ
ตามโครงการวิจัยไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย “ผู้รับทุน” จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ “ผู้ให้
ทุน” ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึน เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 ข้อ 11. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังน้ีให้
เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้านรังสี  และด้าน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 12. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ      ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่ง “ผู้รับทุน” น ามาใช้ปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญาน้ี 

ข้อ 13.  สัญญาทุนวิจัยน้ีจัดท าข้ึนภายใต้โครงการวิจัยตามช่ือเรื่องในข้อ 1. และเป็นข้อผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาเท่าน้ัน  “ผู้รับทุน” ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับทุนวิจัยเป็นบุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินการวิจัยไปจากโครงการวิจัยตามข้อ 1.ได้ 



ข้อ 14. หาก “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใดข้างต้น หรือไม่ท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตาม โครงการวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน 1 ปีตามสัญญาทุนวิจัย และ “ผู้ให้ทุน”พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุอันควร “ผู้รับ
ทุน”ยินยอมให้ “ผู้ให้ทุน”ยกเลิกสัญญาน้ี และเรียกเงินคืนพร้อมชดใช้ค่าปรับให้กับ “ผู้ให้ทุน”เป็นเงิน 3 เท่าพร้อม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว  นับจากวันที่ได้รับเงินทุนวิจัย โดย 
“ผู้รับทุน”ยินยอมให้หักจากเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่นของ “ผู้รับทุน” อีกทั้งต้องคืนอุปกรณ์การด าเนิน
โครงการวิจัยคืนท้ังหมด โดย “ผู้ให้ทุน” จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้กับ “ผู้รับทุน”อีกต่อไป  

ข้อ 15. หาก “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาข้อหน่ึงข้อใด ยินยอมให้  “ผู้ให้ทุน” ฟ้องร้องด าเนินคดีและเรียก
ค่าเสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นเงิน 30,000 บาท   

สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกันท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
ลงช่ือ 

  
ผู้ให้ทุน 

 
ลงช่ือ 

  
ผู้รับทุน 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน์)    (................................................................) 
 อธิการบดี 

 
    

ลงช่ือ  พยานผู้ให้ทุน ลงช่ือ  พยานผู้รับทุน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม)             (.....................................................) 

รองอธิการบดี 
 

 คณบดีคณะ................................  

ลงช่ือ  พยานผู้ให้ทุน ลงช่ือ  พยานผู้รับทุน 
(ดร.อุดม  สมบูรณ์ผล)         (.......................................................) 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

   

 


