เลขที่สญ
ั ญา…………../255…..

มหาวิทยาลัยธนบุรี
สั ญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้ นโยบายส่ งเสริมการทาวิจัยของอาจารย์
วันที่……เดือน…………….….พ.ศ. …….…..
ข้าพเจ้า…………………………………………………อายุ……….ปี สัญชาติ…...……เชื้อชาติ…...……...
ที่อยูป่ ั จจุบนั ……………………………………………………………………………………………...…………….
โทร………………………… สังกัดคณะ………..……………. สาขาวิชา……………………………………..…….
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูข้ อรับทุน”
ขอทาวิจยั เรื่ อง “(ภาษาไทย)……………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………….. (ภาษาอังกฤษ)……….….………………...
………………………………………..……………………………………………………………………………...”
ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบ วพ. 1 แบบเสนอโครงการวิจยั (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1)
ผูข้ อรับทุนยินยอมปฏิบตั ิตามสัญญา ระเบียบ หลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของ มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ทุน
โดยต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ทุน” ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูข้ อรับทุนทราบและเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของผูใ้ ห้ทุน ซึ่ งมีอยูแ่ ล้วขณะที่ทาสัญญานี้
โดยตลอด และผูข้ อรับทุนขอผูกพันยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบหลักเกณฑ์ กฎ และข้อบังคับ ดังกล่าวโดยเคร่ งครัด
ข้อ 2 ผูข้ อรับทุนจะทาการวิจยั ด้วยความวิริยะอุตสาหะรวมทั้งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนักวิจยั ให้สาเร็ จ
ได้ผลสมความมุ่งหมายของผูใ้ ห้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาการวิจยั ได้ดว้ ยประการใดก็ดี เป็ นหน้าที่ที่ผู ้
ขอรับทุนจะรายงานให้ผใู ้ ห้ทุนทราบทันที และผูข้ อรับทุนจะรายงานผลการวิจยั ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้
ข้อ 3 ผูข้ อรับทุนยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบ วพ. 6 การพิจารณาอนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนการวิจยั (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2) รวมทั้งการส่ ง
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ใบสาคัญและเอกสารอื่น ๆ ประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเคร่ งครัดตามเวลาที่กาหนดไว้ และผูข้ อรับทุนขอสัญญาว่า
จะใช้เงินทุนอย่างประหยัด มีประสิ ทธิภาพ และให้เกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
ข้อ 4 ผูข้ อรับทุนขอรับรองว่าทุก ……เดือน นับแต่วนั ที่ได้ทาสัญญาขอรับทุน สนับสนุนการวิจยั เป็ นต้น
ไป จะส่ งรายงานสรุ ปความก้าวหน้าของการวิจยั แบบ วพ. 3 (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3) และส่ งผลงานวิจยั
ให้เป็ นไปตามแผนกาหนดการที่ระบุในแบบเสนอโครงการวิจยั (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1) แม้ว่าการวิจยั
นั้นจะยังไม่สมบูรณ์ และเมื่อทาการวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด ไว้ในโครงการแล้ว จะส่ งรายงาน การ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนด
ข้อ 5 ผูข้ อรับทุนยินยอมให้แต่งตั้งกรรมการภายในและภายนอก เพื่อทาการตรวจสอบผลงานวิจยั ใน
กรณี ที่คณะกรรมการวิจยั เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ รวมทั้งผูข้ อรับทุนจะแก้ไขผลงานวิจยั จนเสร็ จสมบูรณ์ก่อน
ทาการเบิกจ่ายเงินในงวดสุ ดท้าย (เป็ นจานวนเงิน 50%ของงบประมาณทั้งหมด)
ข้อ 6 ผูร้ ับทุนต้องนาผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อตีพิมพ์ บทความวิจยั ในเวทีระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื อ
วารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI, SJR ตามข้อกาหนดของ สกอ. และ สมศ. รวมทั้งรวมทั้งสรุ ปผลประมาณ 2 หน้า
เพื่อใช้ในการลงจดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้อ 7 ผูข้ อรับทุนยินยอมให้ลิขสิ ทธิ์ของผลการวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั นี้เป็ นของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ผลงานการวิจยั แสดงต่อชุมชน
ข้อ 8 หากผูข้ อรับทุนนาผลงานวิจยั ไปเผยแพร่ หรื อตีพิมพ์ รวมทั้งนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์สาหรับ
ชุมชุนหรื อการเรี ยนการสอน ต้องได้รับอนุญาตจากผูใ้ ห้ทุนก่อนและต้องระบุว่า ”มหาวิทยาลัย ธนบุรี ” เป็ น
ผูส้ นับสนุนทุนการวิจยั ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ในการตรวจประคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อ 9 หากผูข้ อรับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรื อไม่อาจทาการวิจยั ให้ลุล่วงต่อไปตามโครงการวิจยั ที่
รับการจัดสรรเงินทุน สนับสนุน และผูใ้ ห้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั ควร ผูข้ อรับทุนยินดีคืนเงินที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมด หรื อบางส่ วนแก่ผใู ้ ห้ทุน
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นสองฉบับ ผูใ้ ห้ทุนยึดถือไว้หนึ่งฉบับ และผูข้ อรับทุนถือไว้อีกฉบับหนึ่ง
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ………………………………….ผูใ้ ห้ทุน
(ดร.บัญชา เกิดมณี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

(ลงชื่อ) ………………………………….ผูข้ อรับทุน
(อาจารย์………….……………….)
อาจารย์ประจาสาขา…………………….…

(ลงชื่อ) ………………………………….
(.…….………………………...)
พยานฝ่ ายผูใ้ ห้ทุน

(ลงชื่อ) ………………………………….
(.…….………………………...)
พยานฝ่ ายผูข้ อรับทุน
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