สัญญาเลขที่ PD 54............

สัญญารับทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40002 เมื่อวันที่ ......................... ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตาแหน่ง
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายที่หนึ่ง กับ
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง ....................... สังกัดภาควิชา.......... คณะ............. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ (มือถือ)
................................ E-mail: .................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ฝ่ายที่สอง และ
ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา อายุ ..........ปี ที่อยู่.....................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ ............................... วันหมดอายุ ...........................ออกให้ .............................. โทรศัพท์ (มือถือ)
................................. E-mail: .................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นักศึกษาผู้ได้รับทุน” ฝ่ายที่สาม
ทั้งสามฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา 2554 มี
กาหนดระยะเวลาไม่เกิน .........ปี วันเริ่มโครงการนับตั้งแต่............................ ถึง ................... ในวงเงินไม่เกิน
420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนชื่อ ......................... อยู่ภายใต้ความดูแลของ
ผู้ รั บ ทุ น ชื่ อ .................................... เพื่ อ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโท
กลุ่ ม คลั ส เตอร์ วิ จั ย
..........................................................
ในชื่อโครงการเรื่อง (ภาษาไทย) .......................
(ภาษาอังกฤษ) .............................
ข้อ 2 ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินอุดหนุนตามสัญญานี้แก่ผู้รับทุน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดใน เอกสารแนบหมายเลข 1 (ค่าใช้จ่ายทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ข้อ 3 ผู้ให้ทุนตกลงอนุมัติให้ทุนตามข้อ 1 โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้ผู้รับทุนในวงเงินดังกล่าวเป็นรายปี โดยแบ่ง
จ่ายเป็นงวดๆในแต่ละปี ดังนี้
ปีที่ 1 งวดที่ 1 จานวนเงินไม่เกิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา (จานวนร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับทุนในปีที่ 1)
ปีที่ 1 งวดที่ 2 จานวนเงินไม่เกิน 189,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้า ครั้ง
ที่ 1 พร้อมกับรายงานการเงินปีที่ 1 งวดที่ 1 และรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุ นแล้ว หรือ แล้วแต่ผู้ให้
ทุนเห็นสมควร (จานวนร้อยละ 45 ของวงเงินที่ได้รับทุน)
งวดที่ 3 จานวนเงินไม่เกิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ตามข้อ 10) พร้อมกับรายงาน
การเงิน งวดที่ 2 และร่างรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนแล้ว หรือแล้วแต่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร (จานวน
ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ได้รับทุน)โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนตามการเปิดบัญชีโครงการในเอกสารแนบหมายเลข 2
(แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ : การเปิดบัญชีโครงการ)
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ข้อ 4 ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขวงเงินทุนรวมตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือวงเงินทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ
2 หรือจานวนเงินในแต่ละงวดในข้อ 3 หรือ ค่าใช้จ่ายทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเอกสารแนบ
หมายเลข 1 เพื่อให้ถูกต้องกับความเป็นจริง หรือหากเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทาสัญญารับทุน ให้
จัดทาข้อแก้ไขใหม่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม ลงนามโดยผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุน
ข้อ 5 กรณีที่ผู้ให้ทุนหรือผู้รับทุนมีการร่วมมือกับองค์กรอื่นในการร่วมมือการให้ ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้รับทุนอยู่ในข่ายได้รับทุนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ผู้ให้ทุนอาจตกลงกับผู้รับทุนให้ใช้
ทุ น อุ ด หนุ น อั น เกิด จากความร่ว มมื อ กับ องค์ กรอื่น นั้ น ได้ โดยผู้ ใ ห้ทุ น อาจเปลี่ ย นแปลงข้อ สั ญ ญาในส่ ว นของวงเงิ น
งบประมาณตามที่ระบุในข้อ1โดยทาเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม โดยผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุนต้อง
ลงนามเห็ น ชอบร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ ทุ น ยั ง คงมี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ทุ น สุ ท ธิ ต ามเกณฑ์ เดิ ม ของทุ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประการ
กรณี ต ามวรรคแรก หากการเปลี่ ย นแปลงข้ อ ความใด เป็ น การเปลี่ ย นแปลงสาระส าคั ญ แห่ ง สั ญ ญาเดิ ม
นอกเหนือจากการแก้ไขวงเงินงบประมาณ ผู้ให้ทุนสามารถบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ โดยจัดทาสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมา
ทดแทน
การบอกเลิกสัญญาตามวรรคสอง ผู้ให้ทุนต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับทุน และนักศึกษาผู้ได้รับทุนทราบ
พร้อมกับจัดส่งสัญญาฉบับใหม่ไปให้ผู้รับทุนพร้อมกันด้วย
การใด ๆ ที่ได้กระทาไปข้างต้น ไม่กระทบถึงกระบวนการศึกษาวิจัยที่ได้กระทาไปเสร็จสิ้นแล้ว หรือยังดาเนินการ
อยู่ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข การยกเลิกสัญญา หรือจัดทาสัญญาฉบับใหม่
ข้อ 6 ในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนผู้รับทุนจะต้องใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับ นี้ และผู้รับทุนต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปอย่างประหยัดและเป็นไปตาม
ระเบียบการเงินและพัสดุที่ผู้ให้ทุนกาหนด ตลอดจนเตรียมหลักฐานการเงินและบัญชีการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบ
ได้ทุกโอกาส และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุนแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย จะต้องคืนเงินทุนที่เหลือนั้นแก่ผู้ให้ทุน
ข้อ 7 ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง เกณฑ์ และข้อกาหนดที่บังคับใช้อยู่ในวัน
ทาสัญญานี้ และที่จะประกาศบังคับใช้ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ คาสั่ง เกณฑ์ และข้อกาหนด ดังกล่าว
เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของข้อสัญญานี้
ข้อ 8 ผู้ รับ ทุ น และนั กศึกษาผู้ไ ด้ รับ ทุ น จะต้ องส่ ง รายงานผลการศึกษาและรายงานความก้า วหน้ า ของการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาผู้ได้รับทุน และรายงานการเงินให้ผู้ให้ทุนทราบทุก 6 เดือนตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบ
หมายเลข 3 (สรุปรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน) และ 4 (รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน)
ข้อ 9 นั กศึกษาผู้ ไ ด้ รับ ทุ นจะต้ องเข้า ร่ ว มการประชุม เพื่อน าเสนอผลงานที่ จัด โดยฝ่ า ยวิ จั ย และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อดูแลการเสนอผลงานของนักศึกษาผู้ได้รับทุน
ด้วย
ข้อ 10 ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้ได้รับทุน จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบผลลัพธ์ของผลงานที่
เป็นบทความที่ตีพิมพ์หรือที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS ที่มีค่า Impact
Factor และ/หรือเอกสารการยื่นหมายเลขจดสิทธิบัตร (Patent Filing Number) จานวนอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปี ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 482/2554 เมื่อครบกาหนดสัญญา
ข้อ 11 ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา และระงับการให้เงินอุดหนุนตามสัญญานี้ โดยผู้รับทุนจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีต่อไปนี้
11.1 ผู้รับทุน และนักศึกษาผู้ได้รับทุนหยุดดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
11.2 ผู้รับทุน และนักศึกษาผู้ได้รับทุนผิดเงื่อนไขในการรับการสนับสนุน
11.3 ผู้รับทุน และนักศึกษาผู้ได้รับทุนไม่ส่งผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัย และ
รายงานการเงินตามกาหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ให้ทุนทราบ
11.4 ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาผู้ได้รับทุน ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ให้ทุน การบอกเลิก
สัญญานั้น ผู้ให้ทุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้รับทุน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา และนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องชดใช้
เงินตามจานวนที่ได้รับจากผู้ให้ทุนทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกาหนด
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ข้อ 12 ผู้รับทุนยินยอม และตกลงให้ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะระงับการให้ทุน หรือให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่วน
แก่ผู้รับทุน ในกรณีที่ผู้ให้ทุ นได้รับงบประมาณสาหรับโครงการมหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลั ยขอนแก่นไม่
เพียงพอ
ข้อ 13 ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของเครื่องมืออุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อ โดยทุนทรัพย์ของผู้ให้ทุน เว้น
แต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 14 กรรมสิทธิ์และ / หรือสิทธิในผลงานการค้นคว้าและวิจัยตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และ / หรือสิทธิ
ของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการนาผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้แบ่งกันระหว่างผู้ให้ทุนกับ
ผู้รับทุนตามประกาศหรือระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 15 นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องไม่รับทุน หรือเข้ารับทุนการศึกษาอื่นใดในระหว่างระยะเวลาที่รับทุนตามสัญญา
นี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ 16 ผู้รับทุนจะต้องควบคุมดูแลให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนทาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตามสัญญานี้ ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะให้สาเร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาการศึกษาค้นคว้า และวิจัยตาม
สัญญานี้ให้แล้วเสร็จได้ด้วยประการใดก็ดี หรือมีความประสงค์จะยุติการศึกษา วิจัย ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนและนักศึกษาผู้
ได้รับทุน จะต้ องรีบรายงานให้ผู้ให้ทุน ทราบทั นที และยุติ หรือยกเลิกการศึกษาวิจั ยตามสัญ ญานี้ จะต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ให้ทุน และผู้รับทุน
กรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหลังปริญญา
เอกตามสัญญานี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและ / หรือ ไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุน นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้
เงินตามจานวนที่ได้รับจากผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกาหนดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในกรณีผิด
นัดไม่ชาระหนี้ดังกล่าว
ข้อ 17 เพื่อเป็นการประกันตามสัญญานี้ นักศึกษาผู้ได้รับทุนได้จัดให้ ............................................เป็นผู้ค้าประกัน
ตามสัญญาค้าประกันฉบับลงวันที่ ................................................. ดังเอกสารแนบหมายเลข 5 (สัญญาค้าประกัน)
ข้อ 18 ถ้าผู้ค้าประกันเสียชีวิตลง หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุค้าประกันตามสัญญา
นี้ นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ต่อไปภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้า
ประกันเดิมตายหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้าประกันรายใหม่ต้องค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิม จนครบ
กาหนดอายุการค้าประกัน ตามสัญญานี้ทุกประการ
ข้อ 19 เอกสารสาคัญแนบท้ายประกอบสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารสาคัญแนบท้ายประกอบสัญญาซึ่งจัดทาขึ้นในภาย
หน้า ให้ถือว่ าเป็น ส่วนหนึ่ งของสัญญานี้ ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ งกับข้อความในสั ญญานี้ ให้ใช้
ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
สัญญานี้ทาขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญา และ
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักศึกษา
ผู้ได้รับทุน ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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สัญญาเลขที่ PD 54............
(ลงชื่อ) ………….……………………………… ผู้ให้ทุน
(ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ลงชื่อ) ………….……………………………… ผู้รับทุน
(..................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
(ลงชื่อ) ………….………………………….…… นักศึกษาผู้ได้รับทุน
(..............................)
(ลงชื่อ) …….………….………………………………พยาน
(…………..…………….…...……..)
คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
(ลงชื่อ) …….………….………………………………พยาน
(รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์)
รักษาราชการแทนผู้ชว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สัญญาเลขที่ PD 54............
เอกสารแนบหมายเลข 1

สัญญาเลขที่ PD 54……….
ค่าใช้จ่ายทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาที่ผู้ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ได้รับทุนในอัตราเดือนละ ไม่เกิน 35,000บาท (สามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ให้ไม่เกิน 12 เดือน
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สัญญาเลขที่ PD 54............
เอกสารแนบหมายเลข 2

สัญญาเลขที่ PD 54…………..
แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ : การเปิดบัญชีโครงการ
ชื่อบัญชี :

…………………………………………………………………………………………….

เลขที่บัญชี :

.........................................................................................................

ธนาคาร :

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขา .................................................................................................

ผู้มีอานาจสั่งจ่าย:

1. ผู้รบั ทุน(อาจารย์ทปี่ รึกษา)
2. นักศึกษาผู้ได้ทุน
3. ............................................................................................................

เงื่อนไขในการสั่งจ่าย คือ ลงนามไม่น้อยกว่าสองในสาม โดยหนึ่งในสองต้องเป็น ผู้รบั ทุน(อาจารย์ทปี่ รึกษา)

ลงนาม.................................................
(............................)
ผู้รับทุน

..............................................................................
หมายเหตุ ขอให้ผู้รับทุนเปิดบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยจากเงินฝาก หากมีความจาเป็นจะต้องเปิดบัญชี
กระแสรายวันเพื่อเซ็นต์เช็คได้ จะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน ทั้งนี้จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ควบคู่
กันเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยด้วย
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สัญญาเลขที่ PD 54............
เอกสารแนบหมายเลข 3

สัญญาเลขที่ PD 54...............
สรุปรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
ระดับหลังปริญญาเอก
คลัสเตอร์.....................................................................
ครั้งที่..............
รายงานในช่วงวันที่ ................................... ถึงวันที่ .........................................
ส่วนที่ 1 รายงานโดยนักศึกษาผู้ได้รับทุน ชื่อ ..........................................................
(1) โครงการวิจัย เรื่อง (ไทย).......................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
(2) สรุปผลงานการดาเนินงานวิจัยทั้งหมดที่ได้ดาเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบ CD ที่มีไฟล์)
คิดเป็นร้อยละประมาณ..............% ของงานทั้งหมด
ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร ..................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(3) แผนการวิจัย ใน 6 เดือน ข้างหน้า...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(4) กิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
การเสนอผลงานวิจัย : ………………………………………………………………………………….........................................................……
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : ………………………..............................................................................................................................
(5) ปัญหาและอุปสรรค / ความเห็นและข้อเสนอแนะ .........................................................................................................

ลงนาม ……………………...............……………
(
)
นักศึกษาผู้ได้รับทุน
วันที่ ................................................
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สัญญาเลขที่ PD 54............

ส่วนที่ 2 รายงานโดยผู้รับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษา) ชื่อ ..................................
(1) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยของนักศึกษาผู้ได้รบั ทุนว่า ทาได้ตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....
(2) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการศึกษาวิจัยของนักศึกษาผู้รบั ทุน ใน 6 เดือนข้างหน้า
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....
(3) กิจกรรมพิเศษ ( ถ้ามี )
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
....
(4) ปัญหาและอุปสรรค/ความเห็นและข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...

ลงนาม ………………………….............………
(
)
ผู้ได้รับทุน (อาจารย์ทปี่ รึกษา)
วันที่ ...............................................
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สัญญาเลขที่ PD 54............

คาอธิบายการจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผู้ได้รับทุน
1. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องส่ง สรุปรายงานความก้าวหน้าในงานวิจัยนี้ตามแบบฟอร์ม ส่วนที่
1 พร้อมทั้ง CD ที่มี file ทุกๆ 6 เดือน โดยนับตั่งแต่เริ่มโครงการ จนกว่าจะครบกาหนดสัญญา
2. ในการรายงานความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 1 ข้อ 2 สรุปผลงานการดาเนินงานวิจัย ) นั้น ให้
รายงานตามสถานภาพจริง โดยสรุปไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4 (พร้อมแนบ CD ที่มไี ฟล์) ดังนี้
(1) ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) หลักการและเหตุผล หรือที่มาของปัญหาที่จะทาวิทยานิพนธ์
(3) วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการทาวิจัย (ระบุเป็นข้อ ๆ)
(4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(5) รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้ทาไปแล้ว (อาจเสนอข้อมูล ในลั กษณะรูปกราฟและ
ตารางประกอบด้วย) รวมทั้งแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ณ ช่วงรายงานเปรียบเทียบกับ
แผนการดาเนินงานทั้งโครงการ
(7) สรุปผลงานการดาเนินโครงการทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด
(8) ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน/พัฒนาโครงการ กรณีที่มีปัญหา/อุปสรรค
3. ในรายงานส่วนที่ 1 ข้อ 3 นั้น แผนการวิจัยภายใน 6 เดือนข้างหน้า ควรจะสอดคล้องกับแผนการวิจัยที่
เสนอไว้ข้างต้น แต่อาจเพิ่มเติมปรับปรุงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ถ้านักศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมพิเศษ ( ส่วนที่ 1 ข้อ 4 กิจกรรมพิเศษ ) ให้รายงานด้วย เช่น การเข้าร่วม
อบรม การไปร่วมประชุม การไปดูงาน การได้รับคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่างประเทศที่มาประเทศไทย ตลอดจนการเสนอผลงาน หรือตีพิมพ์ผ ลงานวิจัย ( ถ้ามี โปรดแนบ
สาเนา ) ฯลฯ
**************************************************
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สัญญาเลขที่ PD 54............

คาอธิบายการจัดทารายงานผลการศึกษา
และความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์โดยผู้รับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและความก้าวหน้าด้านวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาผู้ได้รับทุน ตามโปรแกรมแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุก 6 เดือน จนกว่านักศึกษา
ผู้ได้รับทุนจะครบกาหนดสัญญาโดยมีรายละเอียดในการจัดทา ดังนี้
1. ในรายงานส่วนที่ 2 ข้อ 1 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยของนักศึกษาผู้ได้รับทุนว่า ทาได้ตามแผน
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา อนึ่ง ถ้านักศึกษามีจุดเด่นที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็น
พิเศษ หรือมีปัญหาด้านวิชาการหรือปัญหาส่วนตัวที่น่าวิตก ขอให้รีบแจ้งด้วย เพื่อหาทางจัดการแก้ไข
ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
2. ในรายงานส่วนที่ 2 ข้อ 2 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการดาเนินการด้านวิจัย ที่
นักศึกษาเสนอ
3. ในรายงานส่วนที่ 2 ข้อ 3 ขอให้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่ได้จัดสาหรับนักศึกษา เช่น การจัดให้
นักศึกษาได้เสนอรายงานผลงานวิจัย การจัดบรรยาย การสนับสนุนด้านทุนวิจัย หรือ ความช่วยเหลือ
จากองค์กรต่างประเทศ ตลอดจนการได้นาผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือนาไปตีพิมพ์ใน
วารสาร ฯลฯ ( ถ้ามี โปรดแนบสาเนา )
หมายเหตุ

ให้เพิ่มกระดาษได้ตามความจาเป็น

*****************************************************
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เอกสารแนบหมายเลข 4

สัญญาเลขที่ PD 54............
รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน
ระดับหลังปริญญาเอก คลัสเตอร์..............................................
ชื่อผู้รับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษา) ............................... ชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน .................................
รายงานประจางวดที่ ...........................ตั้งแต่วันที่ ..............................ถึงวันที่..................................................
หมวด

รายจ่ายสะสม ค่าใช้จ่ายงวด
ยกมา
ปัจจุบนั
(A)
(B)

รวมรายจ่าย
สะสมยกไป
( C )=(A)+ (B)

งบประมาณ
รวม
(D)

งบประมาณ
คงเหลือ
( E )=(D)-(C)

1.หมวดค่าจ้าง
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (35,000 บ./เดือน)

รวม
จานวนเงินที่ได้รับและจานวนเงินคงเหลือ
จานวนเงินที่ได้รับจาก ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งวดที่ 1 จานวน ....................................บาท
เมื่อวันที่.............................................................
งวดที่ 2 จานวน....................................บาท
เมื่อวันที่ ............................................................
งวดที่ 3 จานวน....................................บาท
เมื่อวันที่ ............................................................
อื่น ๆ จานวน....................................บาท( เช่น ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร )
รวมรับทั้งสิ้น จานวน ...........................................บาท ( 1 )
ค่าใช้จ่ายรายงวด
งวดที่ 1 จานวน ...................................................บาท
งวดที่ 2 จานวน ...................................................บาท
งวดที่ 3 จานวน....................................บาท
เมื่อวันที่ ..........................................................
รวมจ่ายทั้งสิ้น จานวน ...........................................บาท ( 2 )
จานวนเงินคงเหลือ ( 1 ) - ( 2 ) …………………………..บาท

ลงนาม ......................................................
( ผู้รับทุน )
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สัญญาเลขที่ PD 54............
ระดับปริญญาโท
1. หมวดค่าจ้าง (96,000 บาท/ปี)
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนละไม่เกิน 8,000 บาท
2.หมวดค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษา ค่าใช้สอย และวัสดุสาหรับการทาวิจัย (54,000 บาท/ปี)
2.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษา (ตามจ่ายจริง)
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ สาหรับการทาวิจัย
ระดับปริญญาเอก
1.หมวดค่าจ้าง (120,000 บาท/ปี)
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท
2.หมวดค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษา ค่าใช้สอย และวัสดุสาหรับการทาวิจัย (80,000 บาท/ปี)
2.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษา (ตามจ่ายจริง)
2.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ สาหรับการทาวิจัย
ระดับหลังปริญญาเอก
1.หมวดค่าจ้าง (420,000 บาท/ปี)
1.1 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนละไม่เกิน 35,000 บาท
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สัญญาเลขที่ PD 54............

คาอธิบายการจัดทารายงานการเงินและการเก็บหลักฐานค่าใช้จ่าย
1. ผู้รับทุนควรจัดทาบัญชีรับ - จ่าย เงินทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
และขอให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานใบเสร็จการจ่ายเงินเรียงลาดับของวันที่จ่าย โดยให้เลขที่อ้างอิง แนบ
ไว้กับบัญชีรับจ่ายเงินเพื่อความสะดวก ในการตรวจสอบจากฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานการเงินให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุก 6 เดือนประกอบด้วย
เอกสาร 2 รายการ คือเอกสารสรุปรายงานการเงินในรอบ 6 เดือน และจานวนเงินที่ได้รับและ
จานวนเงินคงเหลือ และเอกสารสาเนาสมุดบัญชีของโครงการ (ตามเอกสารแนบหมายเลข 2) ซึ่ง
แสดงรายการฝาก-ถอนเงินและดอกเบี้ยที่ได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบันนั้น จะได้จากยอดรวมของรายจ่ายในแต่ละหมวด ทั้งนี้ ขอให้รายงาน รายจ่าย
สะสมจากงวดก่อนงวดปัจจุบัน
4. ในการรายงานจานวนเงินที่ได้รับ และเงินคงเหลือนั้น ให้รวมดอกเบี้ยจากธนาคาร (ดูจากสมุดเงิน
ฝาก) เป็นรายรับด้วยทุกครั้ง
5. ในการส่งรายงานการเงินประจางวด 6 เดือน ให้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ขออย่าได้
ส่งใบเสร็จหรือใบสาคัญรับเงินไปด้วย
6. ขอให้ใช้ใบเสร็จรับเงินจริงทุกครั้งโดยไม่ใช้ใบแทนเพราะใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินที่จัดทาขึ้นเอง
นั้น ใช้ได้เฉพาะรายจ่ายที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้บริการ เช่น ค่าแท็กซี่ หรือ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่เกิน 1,000 บาท
7. ไม่ควรใช้ใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสด) มาเขียนแทนใบเสร็จรับเงินจริง เพราะมีรายละเอียดที่สาคัญไม่
ครบถ้วนใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องนั้นจะมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
( ก ) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
( ข ) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน (ถ้ามี)
( ค ) ลายมือชื่อผู้รับเงิน
( ง ) ระบุรายการที่รับเงิน (ว่าเป็นค่าอะไร ) และจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรกากับ
( จ ) วันที่รับเงิน
8. ค่ า ตอบแทนของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ให้ ใ ช้ ใ บส าคั ญ รั บ เงิ น (โปรดอย่ า ใช้
ใบเสร็จรับเงินเพื่อการนี้ )
--------------------------------------------------------------------------------------------
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เอกสารแนบหมายเลข 5

สัญญาค้าประกัน
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี สถานภาพสมรส  สมรส  โสด / อื่น ๆ
อาชีพ ................................... เกี่ยวข้องกับ ............................................ โดยเป็น
......................................................
บ้านเลขที่ ....................ซอย ..........................ถนน ............................แขวง/ตาบล
....................................................
เขต/อาเภอ ....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์
.........................................................
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการเลขที่ .........................................ออกให้ ณ ........................จังหวัด
.........................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้ค้าประกัน ” ขอทาสัญญาค้าประกันนี้ไว้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ 123 ถนน
มิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตาแหน่ง
รองอธิก ารบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และการถ่า ยทอดเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ปฏิบั ติ ร าชการแทน อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้รับค้าประกัน ” ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู้ ค้ าประกั น ได้ ท ราบข้ อ ความในสั ญ ญารั บ ทุ น การศึ ก ษาตามโครงการมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง......(ชื่อนักศึกษา)................ได้ให้ไว้ต่อผู้รับประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่ ..........................
แล้ว ผู้ค้าประกันขอให้สัญญาว่าถ้า ......(ชื่อนักศึกษา)............................ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค้า
ประกันเพราะการผิดสัญญานั้นแล้วผู้ค้าประกันยินยอมผูกพันรับผิดชาระเงินให้แก่ผู้รับค้าประกันจนครบถ้วนตาม
จานวนที่ผู้รับค้าประกันและ......(ชื่อนักศึกษา)............................ตกลงกันในสัญญาชดใช้ทุนคืน และสัญญารับทุนโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 2 ถ้าผู้รับค้าประกันผ่อนเวลาการชาระหนี้ตามสัญญาให้แก่................................. โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้ง
ให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันยินยอมตกลงด้วยกับการผ่อนเวลานั้นทุ กครั้งไปและมิยอมให้
ถือเอาการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นว่าเป็นเหตุปลดเปลี้องความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันเป็นอันขาด
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่
ได้ให้ไว้แก่ผู้รับประกัน
ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้า
พยาน ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น
ลงนาม...............................................................ผู้ค้าประกัน
(.................................................................)
ลงนาม....................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงนาม....................................................................พยาน
(.................................................................)
* พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้ค้าประกัน”
* พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ “พยาน”
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คายินยอม
ในกรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส
ข้าพเจ้า ..................................................................อายุ ..........................ปี อาชีพ...................................................
บ้านเลขที่ ..................................ตรอก / ซอย ...........................................ถนน........................................................
แขวง / ตาบล..........................................เขต / อาเภอ ..................................จังหวัด
................................................
บัตรแระชาชน/ บัตรข้าราชการเลขที่......................................ออกให้ ณ ..................................จังหวัด
.....................
ซึ่งเป็น สามี / ภรรยา ของผู้ค้าประกันยอมผูกพันตามสัญญานี้ ได้ยินยอมให้ สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้าเข้า
ทาสัญญานี้และข้าพเจ้าได้ ลงชื่อไว้ ณ วันที่...................................................................................

ลงนาม..............................................................สามี / ภรรยา
(.................................................................)
ลงนาม....................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงนาม....................................................................พยาน
(.................................................................)

* พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของ “สามี/ภรรยา” ผู้ค้าประกัน
* พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ “พยาน”
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