
 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

 
 

 หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เม่ือวันที่….....เดือน….…...…….
พ.ศ.…….. ระหวาง………………….……………………. ตําแหนง………………………………..………. 
ระดับ…….. สังกัด…….…………………….………….……… ซึ่งตอไปในหนังสือสัญญานี้จะเรียกวา     “ผู
ไดรับทุน” ฝายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดย  นายลิขิต กาญจนาภรณ   ตําแหนง รองอธิการบดี   
วิทยาเขต       พระราชวังสนามจันทร ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ซึ่งตอไปในหนังสือสัญญานี้เรียกวา 
“ผูใหทุน”           อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงกัน  ดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ 1  ในสัญญานี ้
                “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร 
 ขอ 2  ตามที่มหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร ไดมีประกาศใหทนุอุดหนุนการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 2541 ไปแลวนั้น  ผูไดรับทุนรับรูวา โครงการวิจัยของตน เร่ือง ……………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………  ไดรับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการ    ใหไดรับทุน   จํานวน…….…….………บาท    และผูไดรับทุนรับวา         
จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ดวยความตั้งใจ   วิริยะอุตสาหะ   ซื่อสัตย   สุจริต   เพื่อใหงานสําเร็จไดผลสม
ความ   มุงหมายของผูใหทุน 
 ในการปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการนี ้ผูไดรับทุนยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที ่      
เกี่ยวของ  ขอกําหนด  ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศของคณะศึกษาศาสตร  ที่วาดวยทุนอุดหนุน  
การวิจัย   และปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการโดยเครงครัด โดยกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัยไว
เปนเวลา…….…ป ….….เดือน นับตั้งแตวันที…่.…....เดือน……….….………พ.ศ...….…...ถึงวันที…่..…...
เดือน….……..….… พ.ศ. ………….. 
 ขอ 3  ผูไดรับทุนใหสัญญาวา    ในระหวางการทําวิจัย    ผูไดรับทุนจะรายงานความกาวหนาของ
การวิจัยใหคณะกรรมการทราบทุกระยะ หกเดือน นับตั้งแตวันทําสัญญาเปนตนไป จนกวาจะทําการวิจัย    
เสร็จส้ิน และจะตองประสานงานกับคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวใน
โครงการวิจัยที่แนบทายสัญญานี ้
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 ขอ 4  ผูไดรับทุนใหสัญญาวาจะสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ    ตามมาตรฐานการทําวิจัย  
โดยจัดพิมพใหเรียบรอยใหแกผูใหทุน จํานวน 12  ชุด พรอมบทคัดยอทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษา
อ่ืนๆ (ถามี)   จํานวน  10 ชุด    และรายงานฉบับสรุปยอจํานวน  หาชุด   ใหแกคณะศึกษาศาสตร    ภายใน   
ระยะเวลาหนึ่งเดือน นับตั้งแตส้ินสุดระยะเวลาในการทําวิจัยตามสัญญา หรือที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหขยายระยะเวลา 

ขอ 5  ผูไดรับทุนใหสัญญาวาจะจัดซื้อครุภัณฑที่ใชจายจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน 

ขอ 6  ในระหวางทําการวิจัย ผูไดรับทุนใหสัญญาวาจะดูแลใชสอยและรักษาครุภัณฑที่ไดมา 
ตามขอ 5   หรือครุภัณฑอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสําหรับไวใชในการวิจัยดวยความระมัดระวัง 
และหากมีความชํารุดเสียหาย  หรือสูญหายใด ๆ  เกิดข้ึน    ผูไดรับทุนตกลงทําใหดีข้ึนตามเดิม    ทั้งนี ้
เวนแตความชํารุดเสียหายหรือสูญหายนั้น   จะเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัย    หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะ 
คลายคลึงกัน  หรือเหตุซึ่งเกิดจากการเส่ือมสภาพอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกต ิ
 ขอ 7  เม่ือเสร็จส้ินการวิจัย  ผูไดรับทุนใหสัญญาวาจะคืนครุภัณฑ  ตามความในขอ 6 
ใหแกมหาวิทยาลัย  ภายในระยะเวลา สองเดือน 
 ขอ 8  ผูไดรับทุนรับรูถึงความมีสิทธิรวมกันของผูไดรับทุน และมหาวิทยาลัย ทั้งลิขสิทธิ ์และ 
สิทธิบัตร  (ถามี)    ในระยะเวลาสองป  และยินยอมใหมหาวิทยาลัยทําซ้ํา  คัดแปลง  หรือนําออกแสดง 
โฆษณาไดโดยผูไดรับทุนจะไมเรียกรองคาตอบแทนใด ๆ      และไมถือวาการกระทําของมหาวิทยาลัย 
เปนการละเมิดลิขสิทธิ ์และสิทธิบัตร 
 ขอ 9  ผูใหทุนจะจายเงินทุน  ตามขอ 2  ใหแกผูไดรับทุนเปน  สามงวด  ดังนี ้
 

  งวดที ่1  เม่ือคูสัญญาลงนามในสัญญานี้เรียบรอยแลว จะจายใหผูไดรับทุน 
                จํานวน   40%  ของเงินทุนที่ไดรับ 
  

  งวดที ่2  ภายหลังจากลงนามในสัญญาแลว  หกเดือน     เม่ือคณะกรรมการ 
                                         ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามรายงานความกาวหนาที่ผูไดรับทุน 
                นําเสนอตอคณะกรรมการ จะจายเงินทุนใหผูรับทุน  จํานวน  30%  
                ของเงินทุนที่ไดรับ  
 

  งวดที ่3  เม่ือคณะกรรมการไดรับรองผลงานวิจัยฉบับสมบูรณของผูไดรับทุน 
                                         โดยคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ แลว จะจายเงินทุน                
                ใหผูรับทุน  จํานวน  30%  ของเงินทุนที่ไดรับ 
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 ขอ 10  ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรค  หรือเหตุขัดของ หรือพฤติการณพิเศษ หรือมีเหตุสุดวิสัย     
อันทําใหผูไดรับทุน ไมสามารถดําเนินการวิจัย  หรือรายงานผลการดําเนินการวิจัย   ภายในระยะเวลาที ่
กําหนด ผูไดรับทุนจะตองแจงเหตุนั้น พรอมแนวทางแกไขใหคณะกรรมการทราบ ภายใน 10 วัน นับแต      
วันที่เหตุนั้นเกิดข้ึน หรือภายใน เจ็ดวัน นับแตวันที ่เหตุนั้นไดส้ินสุดลง  
 ขอ 11  ในกรณีที่ผูไดรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใด      ผูไดรับทุนยินยอมให 
มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา  และใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายได   โดยผูไดรับทุนยินยอมชดใชเงินทุน 
และคาใชจายที่ไดรับไปแลวทั้งหมด  หรือบางสวน ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  และชําระ 
คาเสียหายใด ๆ  ที่มีแกมหาวิทยาลัยดวย 
 หากคณะกรรมการมีเหตุสมควร หรือเห็นวาผลการดําเนินงานตามสัญญานี้จะไมกอใหเกิด 
ประโยชน   ผูใหทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ไดโดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูไดรับทุนทราบลวงหนา 
อยางนอย 15 วัน  การบอกเลิกสัญญาตามวรรคนี ้ ผูไดรับทุนยินยอมสละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหาย 
อยางใด ๆ จากผูใหทุนทั้งส้ิน 
 เม่ือมีการเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆ    ผูไดรับทุนยินยอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผูได 
รับทุนไดดําเนินการไปแลว พรอมทั้งสงมอบเอกสารและขอมูลตาง ๆ  ที่ผูไดรับทุนไดจัดทําหรือรวบรวมไว 
เพื่องานตามสัญญานี ้ รวมทั้งคืนวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสินที่ไดขอยมืไปใหแกผูใหทุนภายใน 15 วัน นับแต 
วันที่สัญญาส้ินสุดลง    หากผูไดรับทุนบิดพล้ิวหรือไมยินยอมปฏิบัติ   ผูไดรับทุนยินยอมชดใชคาเสียหาย      
อันเกิดแตการนั้นใหแกผูใหทุนจนครบถวน 
 ขอ 12  การชดใชเงินทุนหรือคาเสียหายตามความในขอ 11  หากผูไดรับทุนไมสามารถนําเงิน 
มาชดใช  หรือชําระภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ผูไดรับทุนยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินเดือน 
บําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่ผูไดรับทุนพึงไดรับจากทางราชการมาชดใช เงินทุนและคาเสียหาย 
พรอมทั้งดอกเบี้ยจากการผิดนัดตามกฎหมายไดจนครบถวน   
 ขอ 13  คูสัญญาตกลงกันใหถือวาเอกสารตาง ๆ แนบทายสัญญา  ซึ่งผูไดรับทุนไดลงนาม 
กํากับไวทุกแผน  ดังตอไปนี ้ เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  คือ 
  (ก)  โครงการวิจัยตามความในขอ 2 
  (ข)  ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการพิจารณาทุนวิจัยฯ  
                                   ลงวันที ่12  พฤษภาคม 2547 
  

 ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ 
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 หนังสือสัญญานี ้ คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อ 
ไวเปนสําคัญ 
 
 
 
            (ลงชื่อ)…………….…………………………….  ผูไดรับทุน 
                                (………………………………………) 
 
 
            (ลงชื่อ)………………………………………….  ผูใหทุน 
                               (………………………………………) 
 
 
            (ลงชื่อ)…………………………………………. พยาน 
                               (……………………………………) 
 
 
            (ลงชื่อ)…………………………………..…….  พยาน 
                               (……………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ลงนาม………………………………….. 


