
สญัญารบัทนุ เลขที.่................... 
ส าหรับทนุวจิยัจากเงนิกองทนุวจิยัของคณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ ........................ 

 
                                                                 ที่  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                                                                วันท่ี ………...…เดือน ………..………….…… พ.ศ. .................. 
 
              สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองคณบดฝี่ายวจิัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์   ปฏิบัติราชการแทนคณบดี  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้ทุน”  ฝ่ายหนึ่ง กับ              
นาย/นาง/นางสาว…………….………………………………….. นามสกลุ……………………………………..……………….............. 
ต าแหน่ง…………………………….………………….……… สังกัดหน่วยงาน……..…………………………………………..…………… 
โทรศัพท์ท่ีท างาน…………………….………….โทรศัพท์มือถือ…………………………………Email: ………………….…............ 
บัตรประจ าตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการเลขท่ี…………………………………..……………………………….……….…………….. 
วันออกบัตร ........................................................ วันหมดอายุ .............................................................................. 
อาย…ุ………....ปี  สญัชาติ………………..เชื้อชาติ…………………บ้านเลขที…่…..……………….……..ถนน…..…….…….……
ต าบล……………..…………….……….อ าเภอ…………………………..……………จังหวัด………………………………………………… 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผูร้บัทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง  โดยคู่สญัญาตกลงกันดังต่อไปนี ้
         ขอ้ 1.  ผู้ให้ทุน ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ................     
จ านวนเงิน…….…………………………………….….……บาท    (…………………………………………………………….………….) 
แก่ผู้รับทุน เพื่อท าการวิจัย เรื่อง 
 (ภาษาไทย)  …………………………………………………………………………………….…..……………………….…... 
                 ………………………………………………………..………………………………………………………….... 
 (ภาษาอังกฤษ)  …………...……………………………………………………..………………..………………………....... 
                  …………………………………………………………………………………………………….…………....... 
ก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่ระบุในแบบเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุน  (นับ
จากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน)  
 ข้อ  2.   การเบิกจ่ายเ งินกองทุนวิจัย คณพยาบาลศาสตร์   ให้ เป็นไปตามประกาศคณะพยาบาล ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ............./  2563   เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยตามสัญญานี้แก่ผู้รับทุน  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  อนุมัติให้ทุนตามข้อ 1 โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินใหผู้้รับทุนในวงเงินดังกล่าวเป็น โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ดงันี้ 
  งวดที ่1    จ านวนเงินไม่เกิน 50%  ของเงินทุนที่ได้รับ ภายใน  15 วัน หลังจากลงนามในสัญญา 
  งวดที ่ 2  จ านวนเงินตามเงินทุนที่เหลือท้ังหมด ภายใน 30 วัน หลังจากท่ีผู้ได้รับทุนส่งผลผลิตจากการวิจัยตามที่ระบุในสัญญา
ฉบับน้ี และผลิตผลจากการวิจยัดังกล่าว ไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนแล้ว หรือแล้วแต่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร 
          ข้อ  3  ผู้รับทุนสัญญาว่าจะด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานจากการวิจัยตามที่ได้ระบุในข้อเสนอโครงการ  ดังนี ้
(โปรด  / ลงในช่อง   หน้าผลผลติจากงานวิจัยอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) 

    สิทธิบัตร  จ านวน ..............เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  จ านวน .............. เรื่อง       
    อนุสิทธิบัตร  จ านวน ...............เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตทิี่มีในฐาน TCI จ านวน  ............. เรื่อง 
    ลิขสิทธิ ์  จ านวน ...............เรื่อง ผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชนใ์นเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์
    สื่อสุขภาพ  จ านวน.................เรื่อง  (เช่น หนังสือ, Pocketbook, VDO ภาษาองักฤษ,ภาษาไทย)      
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ข้อ 4 ในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนผู้รับทุนจะต้องใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียด ตามที่ปรากฏอยู่ใน

สัญญาฉบับนี้ และผู้รับทุนต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปอย่างประหยัดและเป็นไปตาม ระเบียบการเงินและพัสดุที่ผู้ไห้ทุนก าหนด  
ตลอดจนเตรียมหลักฐานการเงินและบัญชีการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ไห้ทุนตรวจสอบ ได้ทุกโอกาส และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนแล้ว หากมีเงิน
เหลือจ่าย จะต้องคืนเงินทุนที่เหลือน้ันแก่ผู้ไห้ทุน 

ข้อ 5 ผู้รับทุน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง เกณฑ์ และข้อก าหนดที่บังคับใช้อยู่ในวัน ท าสัญญานี้ และที่จะประกาศบังคับใช้ภายหน้า
โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ค าสั่ง เกณฑ์ และข้อก าหนด ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขส่วนหน่ึงของข้อสัญญานี้ 

ข้อ 6 ผู้รับทุน จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการวิจัยให้ผู้ให้ทุนทราบทุก 6 เดือนตามแบบฟอร์มในเอกสาร  
“แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการโครงการวิจัย” 
        ขอ้ 7  เมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณผ์ู้รับทุนจะต้องด าเนินการน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
  7.1  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน  จ านวน  2  ชุด ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสดุโครงการตามสญัญา 
  7.2  รายงานผลการวิจัยฉบับบทสรุปส าหรับผู้บริหารในรูปของ *.doc file  หรือ  *.pdf  จ านวน  1  ชุด ภายใน  60  วัน นับ
จากวันสิ้นสดุโครงการตามสญัญา 
  7.3 ผลิตผลงานจากการวิจัยตามทีร่ะบุไว้ใน   ข้อ 3 จ านวน 1 ชุด และเป็นอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน 1 ชุด ภายใน 180   นับจาก
วันสิ้นสุดโครงการตามสัญญา 
 ขอ้  8  สิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาใดๆ ที่เกดิขึ้นจากโครงการวิจยันี้ เป็นสิทธิร่วมกันของคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับทุน และคณะนักวิจัย
ทั้งนี้ การบริหารจดัการและการจดัสรรผลประโยชน์ในทรัพยส์ินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานวิจัย ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ 9  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา และระงับการให้เงินอุดหนุนตามสัญญานี้โดยผู้รับทุนจะไม่ เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีต่อไปนี้ 

11.1 ผู้รับทุน หยุดด าเนินการโดยไม่มเีหตผุลอันสมควร 
11.2 ผู้รับทุน ผิดเง่ือนไขในการรบัการสนับสนุน 
11.3 ผู้รับทุน ไม่ส่งผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้าของการด้นคว้าวิจัย และ รายงานการเงินตาม      

ก าหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผูใ้ห้ทุนทราบ 
ขอ้ 10  ผู้รับทุนจะต้องท าการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตามสญัญานี ้ด้วยความวิริยะอุตสาหะใหส้ าเร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของ

ผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไมส่ามารถท าการศึกษาค้นคว้า และวิจัยตาม สัญญานี้ให้แล้วเสร็จได้ด้วยประการใดก็ดี หรือมีความประสงค์จะ
ยุติการศึกษา วิจัย ตามสัญญานี้ ผูร้ับทุนจะต้องรีบรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที และยุตหิรือยกเลิกการศึกษาวิจัยตามสัญญานี้   โดย
จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน 

  ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยที่รับทุน ยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือต้องพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตามสัญญานี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและ / หรือ ไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุน   ผู้ได้รับ
ทุนจะต้องชดใช้เงิน ตามจ านวนที่ได้รับจากผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ในกรณี
ผิดนัดไม่ช าระหนี้ดังกล่าว   
 ขอ้  11  ใหค้ณบดี เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดกรณีที่มีปญัหาการตีความตามสัญญานี้  หนังสือสัญญานี้ท าขึน้ 2 ฉบับ  ผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ ผู้รับ
ทุนถือไว้คนละ 1 ฉบับ     คู่สัญญาอ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 ขอ้ 12  ใบเสร็จรับเงินผูร้ับทุนจะต้องเก็บเอกสารไว้เอง และพร้อมส าหรับการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

      ข้อ 13 การตีพิมพ์ผลงาน และการน าเสนองานภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ จะต้อ งมีการลงข้อความแสดง
กิตติกรรมประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดสรรทุนรายได้คณะฯนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารผลงานที่ตีพิมพ์  และ
การน าเสนอผลงาน ทุกครั้ง   
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คู่สัญญาอ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
          (ลงช่ือ)     ……………………..…………..……………………………ผู้ใหทุ้น 
                (รองศาสตราจารย์ ดร.อมัพรพรรณ ธีรานุตร) 
                                     รองคณบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
                                                                    ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
           (ลงช่ือ)       ……….…………..……………..……………………… ผูร้ับทุน 
                (…………………..….……………………..…………..)  
                                           หัวหน้าโครงการ 
 
           (ลงช่ือ)     ……………..………………………..…….…..      พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 
                                (นางฉวีวรรณ  วันสาสืบ)                                                                  
                                                                        หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
          (ลงช่ือ)        ……………..….…….………….……………..   พยานฝ่ายผู้รับทุน 
                         (……………………………….…..…..……………..) 
                                       หัวหน้ากลุ่มวิจัย 

 
 
 
 

 
  
   


