สัญญาเลขที่............./.....................

สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา...............
สัญ ญาทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น เลขที่ 600 ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันที่..........เดือน.............พ.ศ.......ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ..................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................... ตาแหน่ง.................................หน่วยงาน................................
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. “ผู้ให้ทุน”ตกลงให้ทุน และ“ผู้รับทุน”ตกลงรับทุนสนับสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง .........................................................................................................ตามโครงการวิจัยที่แนบมา
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. “ผู้รับทุน” ตกลงทาวิจัยตามสัญญาใน ข้อ 1. ให้เสร็จสมบูรณ์นับแต่วันลงนามสัญญานี้ ซึ่ง ทุน
วิจัยมีกาหนดระยะเวลา......เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่.....เดือน...........พ.ศ. ........ถึงวันที่.........เดือน.......พ.ศ.............
หาก “ผู้รับทุน” ไม่สามารถส่งผลงานวิจยั ได้ทันตามกาหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติต่อ
“ผู้ให้ทุน”เพื่อขยายเวลาทาวิจัยได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกาหนดในสัญญา
ทุนวิจัย โดยผู้รับทุนส่งแบบคาร้องขอขยายเวลาการวิจัยตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ข้อ 3. “ผู้รับทุน” ได้รับทราบและเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของ “ผู้ให้ทุน”ซึ่งมีอยู่ในวันที่ทา
สัญญานี้โดยตลอดแล้ว “ผู้รับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับดังกล่าวและจะปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
ข้อ 4. “ผู้รับทุน” ขอรับรองว่าทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ทาสัญญาขอรับทุนเป็นต้นไป จะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการวิจัย และส่งรายงานสรุปผลเมือ่ สิน้ ปีของการได้รับทุน แม้ว่าการวิจัยนั้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
และเมื่อทาการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ตามระยะที่กาหนดแล้ว จะส่งรายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ต่อ “ผู้ให้ทุน”ตาม
เงื่อนไขที่ “ผู้ให้ทุน” กาหนด
ข้อ 5. “ผู้ให้ทุ น ”ตกลงอนุ มั ติทุ นวิจัย ของมหาวิท ยาลัย เวสเทิ ร์นให้แ ก่ ผู้รับ ทุ นเป็น จานวนเงิ น
..................................................บาท (....................................................) โดยแบ่งจ่าย 3 งวดตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
งวดที่ 1 จานวนเงิน ร้อ ยละ 20 ของทุนวิจัยที่ ได้รับอนุมั ติ จานวนเงิน ....................บาท
(..............................................) จะจ่ายให้เมื่อได้รับอนุมัติโครงการวิจัย
งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 50 ของทุนวิจัย ที่ได้รับอนุมั ติ จานวนเงิน ...................บาท
(..............................................) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิ จัย โดยมี ร ายละเอี ย ดในบทที่ 1 บทนา บทที่ 2 ผลงานทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 วิธีวิจั ย
พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายในงวดที่ 1
งวดที่ 3 จานวนเงิน ร้อ ยละ 30 ของทุ นวิจัยที่ ได้รับ อนุมัติ จานวนเงิน ...………………บาท
(..............................................) จะจ่ายให้เมื่อ “ผู้รับทุน” ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมส่งรายงานวิจัยที่ผ่านการ
ประเมินและได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จานวน 3 เล่ม พร้อม CD ฉบับสมบูรณ์จานวน 1 แผ่น และส่ง
หลักฐานการเสนอขอตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วตามข้อกาหนดในข้อ 6. พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายที่คงเหลือ

ข้อ 6. “ผู้รับทุน”ต้องนาเสนอผลงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังนี้
1.“ผู้รับทุน”ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย เวสเทิ ร์น ครั้งที่ 1 จะต้องเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ
2. “ผู้รับ ทุน ” ขอทุ นวิจัย จากมหาวิทยาลัย เวสเทิ ร์น ครั้งที่ 2 จะต้องเผยแพร่ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับ นานาชาติ หรือเผยแพร่บทความฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 เป็นอย่างน้อย
3. “ผู้รับทุน” ขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 3 ต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ป รากฏในฐานข้อมู ลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือเผยแพร่บทความฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ข้อ 7. ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันเกี่ยวกับผลงานของโครงการในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละ
ครั้ง “ผู้รับทุน” จะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ทั้งนี้ให้ส่ง
สาเนาของสิ่งที่ได้เผยแพร่นั้นให้ “ผู้ให้ทุน” จานวน 1 ชุดด้วย
ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยให้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว ถ้า “ผู้รับทุน ”
นาไปเผยแพร่ ให้ลงข้อความในการนาเสนอ หรือการแสดงซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นลายลักษณ์อักษรว่า
“ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ” และหากมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การค้า ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามสัญญานี้
ข้อ 9. ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ คงเหลือที่เกิดจากการทาวิจัย และวัสดุถาวร ที่ไม่สูญสิ้น หรือหมดไป
จากการทาวิจัย และการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “ผู้รับทุน” จะต้องนาส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทั้งหมด หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วภายใน 30 วัน
ข้อ 10. ในระหว่างดาเนินการโครงการตามสัญญานี้ หากมีปัญหาใดๆอันอาจเป็นอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามโครงการให้สาเร็จลุล่วงไปเกิดขึ้น “ผู้รับทุน” จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ “ผู้ให้ทุน” ได้ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ข้อ 11. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบการดาเนินการวิจัย โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้านรังสี
และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 12. “ผู้รับทุน” จะต้องรับผิดชอบแต่โดยลาพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่ง “ผู้รับทุน” นามาใช้ปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้
ข้ อ 13. หาก “ผู้ รั บ ทุ น ” ผิ ด สั ญ ญาข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดข้ า งต้ น หรื อ ไม่ ท าการวิ จั ย ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน 1 ปีตามสัญญาทุนวิจัย และ “ผู้ให้ทุน”พิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่มีเหตุอันควร “ผู้รับทุน”ยินยอมให้ “ผู้ให้ทุน”ยกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินคืนพร้อมชดใช้ค่าปรับให้กับ
“ผู้ให้ทุน”เป็นเงิน 2 เท่าของทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติ โดย “ผู้รับทุน”ยินยอมให้หักจากเงินเดือนประจาหรือเงิน
รายได้อื่นของ “ผู้รับทุน” แล้วแต่กรณีอีกทั้งต้องคืนอุปกรณ์การดาเนินโครงการวิจัยคืนทั้งหมด โดย “ผู้ให้ทุน”
จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนให้กับ “ผู้รับทุน”อีกต่อไป
สัญญานีท้ าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..............................................ผู้ให้ทุน
(............................................)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

ลงชื่อ...................................................ผู้รับทุน
(...............................................)

ลงชื่อ...........................................พยานผู้ให้ทุน
(..........................................)
รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....................................................พยานผู้รับทุน
(..............................................)

ลงชื่อ...............................................พยานผู้ให้ทุน
ผู้ช่วยอธิการบดี
(สานักวิจัยและบริการวิชาการ)

ลงชื่อ..................................................พยานผู้รับทุน
(..............................................)

