๑

สัญญาเลขที.่ ..............................

สัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มก.
ทําที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ....................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
หรือโดย.................................................................ผู
รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2663/2554
30
กันยายน
ตามหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจ เลขที่..................................ฉบั
บลงวันที่...............เดื
อน..................................
2554 ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายที่หนึ่ง กับ คณะ...................................................
พ.ศ. .....................ซึ
โดย.......................................................ตําแหนงคณบดีคณะ...................................................ซึ่งตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายที่สอง และนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................
ตําแหนง.....................................สังกัดภาควิชา..........................................คณะ...................................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “อาจารยที่ปรึกษา” ฝายที่สาม และ นาย/นาง/
นางสาว............................................................วุฒิปริญญา............อายุ..............ป อยูบานเลขที่.........................
หมู...............ซอย...................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย .......................
บัตรประชาชนเลขที่..............................................หมดอายุ.....................................ออกให ณ ที่วาการเขต/
อําเภอ..........................................จังหวัด..................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “นิสิต
ผูไดรับทุน” ฝายที่สี่ ทั้งสี่ฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใหทุนตกลงใหทุน และนิสิตผูไดรับทุนตกลงรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา...................มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน..........ป นับตั้งแตวันที่..................
ถึงวันที่.......................................ในวงเงินไมเกิน.................................บาท (.......................................................)
เพื่อใหแกนิสิตผูไดรับทุนชื่อ นาย/นาง/นางสาว.............................................................อยูภายใตความดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................เพื่อทําการศึกษาวิจัยระดับ
ปริญญาเอกในหลักสูตร........................................................................................................................................
ขอ ๒ ผูใหทุนตกลงใหทุนตามสัญญานี้แกนิสิตผูไดรับทุน เพื่อทําการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกใน
หลักสูตร.............................................................................................ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๒.๑ คาใชจายรายเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๒.๒ คาธรรมเนียมการศึกษาตามที่จายจริงปการศึกษาละไมเกิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น
บาทถวน)
๒.๓ คาวัสดุวิจัยปการศึกษาละ............................บาท (..........................................................)
ขอ ๓. ผูใหทุนตกลงอนุมัติใหทุนตามขอ ๑ โดยผูใหทุนจะจายใหผูใหทุน เพื่อนําไปจายใหกับนิสิต
ผูไดรับทุน ในวงเงินไมเกิน......................บาท (........................................................) ตามหลักเกณฑดังนี้

๒

๓.๑ ปการศึกษาที่หนึ่ง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญา
๓.๒ ปการศึกษาที่สอง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่นิสิตผูไดรับทุนไดรับอนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธ รายงานผลการศึกษา รายงานความกาวหนาการคนควาวิจัย พรอมกับไดเสนอรายงานการเงินของ
ปการศึกษาที่หนึ่ง และรายงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุนแลว
๓.๓ ปการศึกษาที่สาม ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตผูไดรับทุนสง
รายงานผลการศึกษา และรายงานความกาวหนาการคนควาวิจัย โดยมีหลักฐานการสงตีพิมพในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS ที่มีคา Impact Factor อยางนอย ๑ ผลงาน พรอมกับไดเสนอ
รายงานการเงินของปการศึกษาที่สอง และรายงานพรอมเอกสารดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุนแลว
ขอ ๔ ในการควบคุมดูแลการใชจายเงินทุนซึ่งนิสิตผูไดรับทุนไดรับจากผูใหทุน ผูใหทุน
จะมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับผิดชอบดูแลการใชจายเงินทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในสัญญาฉบับนี้ และอาจารยที่ปรึกษาตองควบคุมการใชจายเงินทุนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางประหยัด ตลอดจนเตรียมหลักฐานการเงินและบัญชีการจายเงินเพื่อให
ผูใหทุนตรวจสอบไดทุกโอกาส และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใหทุนแลว หากมีเงินเหลือจายจะตองคืนเงินทุนที่
เหลือนั้นแกผูใหทุน
ขอ ๕ นิสิตผูไดรับทุนจะตองปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่บังคับใชอยูในวันทํา
สัญญานี้ และที่จะประกาศบังคับใชภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ดังกลาวเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของขอสัญญานี้
ขอ ๖ อาจารยที่ปรึกษาจะตองควบคุมดูแลใหนิสิตผูไดรับทุน สงรายงานผลการศึกษา รายงาน
ความกาวหนาของการคนควาวิจัย การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ และรายงานการเงินใหผูใหทุนทราบ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนบทายสัญญานี้
ขอ ๗ นิสิตผูไดรับทุน จะตองสงวิทยานิพนธ และบทความวิจัยทั้งหมดที่ไดรับการตีพิมพ จํานวนอยาง
ละ ๑ ชุด พรอม diskette จํานวน ๑ แผน ใหแกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทั้งนี้โดยจะตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ
SCOPUS ที่มีคา Impact Factor อยางนอย 1 ผลงาน การตีพิมพเผยแพรผลงานซึ่งเกี่ยวกับการคนควาวิจัย
ตามสัญญานี้ นิสิตผูไดรับทุนจะตองระบุขอความวา “ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
ขอ ๘ นิสิตผูไดรับทุนยินยอมใหผูใหทุนบอกเลิกสัญญา และระงับการใหเงินทุนตามสัญญานี้ โดยนิสิต
ผูไดรับทุนจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตอไปนี้
๘.๑ นิสิตผูไดรับทุนหยุดดําเนินการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๘.๒ นิสิตผูไดรับทุนผิดเงื่อนไขในการรับทุนตามสัญญานี้
๘.๓ นิสิตผูไดรับทุนไมสงผลการศึกษา รายงานความกาวหนาของการคนควาวิจัย บทความ
วิจัย และรายงานการเงินตามที่สัญญากําหนด
๘.๔ ผลการศึกษา หรือความกาวหนาของการคนควาวิจัยของนิสิตผูไดรับทุน ไมผานการ
ประเมินจากผูใหทุน

๓

การบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง ผูใหทุนจะตองมีหนังสือถึงนิสิตผูรับทุนพรอมทั้งระบุเหตุแหงการ
บอกเลิกสัญญา และนิสิตผูรับทุนจะตองคืนเงินที่เหลือ พรอมกับวัสดุอุปกรณทั้งหลายที่นิสิตผูรับทุนไดจัดซื้อ
ดวยเงินทุนที่ไดรับ ใหแกผูใหทุนทั้งหมด
ขอ ๙ ผูใหทุนเปนเจาของเครื่องมืออุปกรณ หรือครุภัณฑใดๆ ที่นิสิตผูไดรับทุนไดจัดซื้อ โดยทุนทรัพย
ของผูใหทุน เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่น
ผูใหทุน

ขอ ๑๐ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในผลงานการคนควาวิจัยตามสัญญานี้ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิของ

ขอ ๑๑ นิสิตผูไดรับทุนจะตองไมรับทุน หรือเขารับทุนการศึกษาอื่นใด ในระหวางระยะเวลาที่รับทุน
ตามสัญญานี้ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุนกอน
ขอ ๑๒ อาจารยที่ปรึกษาจะตองควบคุมดูแลใหนิสิตผูไดรับทุนทําการศึกษา คนควา หรือวิจัย ตาม
สัญญานี้ ดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใหทุน หากเกิดปญหาอุปสรรคทําให
ไมสามารถศึกษา คนควา หรือวิจัย ตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จไดดวยประการใดก็ตาม หรือมีความประสงคที่จะ
ยุติการศึกษา คนควา หรือวิจัย ตามสัญญานี้ อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตผูไดรับทุนจะตองรีบรายงานใหผูให
ทุนทราบทันที และการยุติ หรือยกเลิก การศึกษา คนควา หรือวิจัย ตามสัญญานี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูใหทุน
ขอ ๑๓ กรณีที่นิสิตผูไดรับทุนไมสําเร็จการศึกษา ยุติ หรือยกเลิกการศึกษา คนควา หรือวิจัย หรือตอง
พนสภาพการเปนนิสิตปริญญาเอก ตามสัญญานี้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ ไมผานความเห็นชอบจากผูให
ทุน นิสิตผูไดรับทุนจะตองชดใชเงินตามจํานวนที่ไดรับจากผูใหทุนภายในระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนดพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ในกรณีผิดนัดไมชําระหนี้ดังกลาว
ขอ ๑๔ นิสิตผูไดรับทุน ไมตองรับผิดตามสัญญาในขอ ๑๓ ในกรณีตอไปนี้
(๑) ตาย หรือทุพพลภาพ หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) ผูใหทุน หรือผูที่ไดรับมอบหมายไดพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถศึกษาตอไปไดดวยเหตุ
สุดวิสัย หรือเจ็บปวยอยางรายแรง หรือพิการที่ไดรับการรับรองจากแพท ย
ขอ ๑๕ ในวันทําสัญญานี้ นิสิตผูไดรับทุนไดจัดให (ชื่อบุคคล)................................................................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ดวยแลว และในกรณีที่ผูค้ําประกันตายหรือ
ลมละลาย หรือผูใหทุนเห็นสมควรใหนิสิตผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน นิสิตผูไดรับทุนจะตองจัดใหมีผูค้ําประกัน
รายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันถึงแกความตาย
หรือลมละลาย หรือวันที่นิสิตผูรับทุนไดรับแจงจากผูใหทุนใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถานิสิตผูไดรับทุน
ไมจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิงดใหทุนแก
นิสิตผูรับทุน
สัญญานี้ทําขึ้นเปน ๔ (สี่) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
นี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ

๔

ลงชื่อ...................................................................ผูใหทุน
(

รองศาสตราจารย ดร.พนิต เข็มทอง )
ลงชื่อ...................................................................คณะผูใหทุน
(

)

ลงชื่อ...................................................................อาจารยที่ปรึกษา
(

)

ลงชื่อ...................................................................นิสิตผูไดรับทุน
(

)

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(

)

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(

)

