
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 

(Form : FM) 
 สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

รหัสเอกสาร : FM-RS-002 

 
 

หน้า : 1 

ประกาศใช ้: 1 สิงหาคม 2563  

 
 

  ปรบัปรงุครั้งที่ : 12 

 
ฝ่ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 

เลขท่ีสัญญา............./.................     เขียนที ่มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม 
วันท่ี.................เดือน....……...…….........พ.ศ ............... 
 

ข้าพเจ้า (ภาษาไทย) ................................................….............................. นามสกุล .........................................................………………... 
 (ภาษาอังกฤษ) …......................................................…............. นามสกุล ...................................................................….....…... 
อายุ ...............ปี เลขท่ีบัตรประชาชน ..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่บ้าน ................................. 
ถนน ...........................................ต าบล/แขวง......................................................…อ าเภอ/เขต ................................................................
จังหวัด ....................................................โทรศัพท/์มือถือ .................................….เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งต่อไปในสญัญานี้ เรียกว่า  
“ผู้รับทุน” ไดร้ับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา  ......................................................... เพื่อท าวิจัยช่ือเรื่อง 
( ภาษาไทย ) ................................................................................................................................................................………………………… 
      ...........................................................................................................................................................………………………..…… 

     ...........................................................................................................................................................………………………..…… 
( ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................................................………………………. 
       ..........................................................................................................................................................……………………..……… 
                  .........................................................................................................................................................………………………..…… 
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยคริสเตียน    ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนโดยอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นผู้แทน และมอบหมายให้คณะกรรมการเสริมสร้างการวิจัยเป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1  ผู้ให้ทุนได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีการศึกษา………….…..……….…..… จ านวนเงิน ……….…………..……………… บาท 
(……………………………………………………………………………….……..) แก่ผู้รับทุน ก าหนดแล้วเสร็จ 1 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญานี้ ซึ่งตรงกับ
วันท่ี ..........เดือน............................. พ.ศ. ................ สิ้นสุด วันท่ี ............. เดือน ………………………..….…….. พ.ศ. …………….……… 
 

 หากผู้วิจัยไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันตามก าหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีสิทธิขออนุมัติต่อผู้ให้ทุน เพื่อขยายเวลาท าวิจัย
ออกไปอีกครั้งละไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนด 
 
 ข้อ 2  ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ผู้ให้ทุนจะแบ่งจ่ายทุนส าหรับการท าวิจัยเป็นงวดๆ ดังนี ้
         งวดแรก  ร้อยละ 40  จ านวน…………....………… บาท (……………………………………………….………………………………………..)  
ภายหลังจากโครงร่างการวิจัยได้รับอนุมัติ และผู้รับทุนท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว 
         งวดที่สอง ร้อยละ 40 จ านวน……..……….……… บาท (…………………………………………..…………….…………………………….)  
เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย พร้อมกับผลการวิจัยเบื้องต้น (บทที่ 1 - บทท่ี 4) ให้กับคณะกรรมการเสริมสร้างการวิจัย
และได้รับการอนุมัติให้เบิกเงินทุนงวดที่สองได้ 

        งวดที่สาม ร้อยละ 20 จ านวน………….….…….. บาท (………………………………………………………………….………………….) 
เมื่อผู้รับทุนส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลงานวิจัย จ านวน 1 แผ่น และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารระดับชาติที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ ก.พ.ร. ให้การยอมรับ หรือวารสารระดับนานาชาติ หรือการ
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
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 ข้อ 3 ผู้รับทุน ทราบและเข้าใจระเบียบ และเง่ือนไขการรับทุนวิจัยตามสัญญานี้โดยตลอด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ
การรับทุนวิจัย ดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
 
 ข้อ 4 ผู้รับทุน จะท าวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้ส าเร็จ และตามความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท า
การวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ผู้รับทุนจะรายงานผู้ให้ทุนโดยผ่านคณะกรรมการเสริมสร้างการวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียนทราบทันที  
 
 ข้อ 5  ผู้รับทุน รับรองว่าทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ได้ท าสัญญาขอรับทุนวิจัย ผู้รับทุนจะส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว แม้ว่าการวิจัยนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ และเมื่อท าการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการแล้ว 
ผู้รับทุนจะส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระเบียบปฏิบัติที่ผู้ให้ทุนก าหนดไว ้

 
 ข้อ 6 ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่ผู้เดียว เว้นแต่คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น ก่อนการลงนามสัญญานี้ ท้ังนี้ หากมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ต้องแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้กับกองทุนวิจัยตามข้อตกลงทั้งสองฝ่าย 
 
 ข้อ 7  ผู้ให้ทุนมีสิทธิน าผลการวิจัยซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากด าเนินโครงการตามสัญญานี้ ไม่ว่าที่ส าเร็จแล้วบางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้ง
หมดแล้วไปเผยแพร่ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ หรือโดยสื่อใดๆ หรือน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาทางวิชาการได้  
 
   ในการที่ ผู้รับทุนจะน าผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุน ไม่ว่าที่ท าเสร็จแล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์
ทั้งหมด ไปลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งที่พิมพ์ใดๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ท่ีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องลงข้อความรับรองว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา ............................”  
ทุกครั้ง รวมทั้งลงข้อความในกิตติกรรมประกาศในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย  

 
  ในกรณีที่ ผลการวิจัยอันเนื่องมาจากโครงการนี้จะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้รับทุนจะต้อง
ไม่น าไปเผยแพร่ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ จนกว่าผู้ให้ทุนจะได้ด าเนินการขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
 ข้อ 8 ผู้รับทุน ขอรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใดๆ อันปรากฏในเอกสาร ซึ่งผู้รับทุนได้ยื่นเพื่อขอรับทุน  หรือถ้อยค า
ใด ๆ ซึ่งผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารในรายงานการวิจัยของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่
เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้ตรวจสอบได้  
 
  ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและใน
กรณีที่มีข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้คู่สัญญาสองฝ่ายท าความตกลงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของสัญญานี้ 
 
 ข้อ 9 หากผู้รับทุนผิดสัญญาไม่ส่งผลงานวิจัยในข้อ 1  ผู้รับทุนยินยอมคืนเงินทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เต็มตาม
จ านวนที่ได้เบิกจ่าย พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้วิจัยยังมิได้ท าการเบิกจ่าย ผู้วิจัยจะต้องจ่าย
ค่าปรับจ านวนร้อยละ 7.5 ของทุนที่ได้รับ โดยผู้รับทุนยินยอมให้หักจากบัญชีเงินเดือนประจ าหรือเงินรายได้อื่นของผู้วิจัย แล้วแต่กรณี 
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 สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ และผู้รับทุนถือไว้ 1 ฉบับ 
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      
ลงช่ือ ...........................................................................ผู้ให้ทุน ลงช่ือ .........................................................................ผู้รับทุน 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ)         ( ......................................................................) 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน       หัวหน้าโครงการวิจัย   
              ..……/………………/…….....                                       ..……/………………/……..... 
 
 
 
    
ลงช่ือ ...........................................................................พยาน ลงช่ือ .........................................................................พยาน 
         (ศาสตราจารย์ ดร. เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย)          ( ......................................................................) 
      ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย               คณบดี คณะ...................................................   
              ..……/………………/…….....                                    ..……/………………/……..... 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


