
 
 

                          
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์   

 
           เขียนที ่  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 
 สัญญานี้ท าขึ้น ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่      เดือน        .  
พ.ศ.             ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ                                                                           นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา                                             ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญาจะรวมเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และหรือเงินรายได้ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ                 เพ่ือ
การท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

  (ภาษาไทย)                                                                                                    . 
  (ภาษาอังกฤษ)                                                                                                      .  
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “วิทยานิพนธ์” ในวงเงิน          บาท (                              ) มีระยะเวลา
ด าเนินการ นับตั้งแต่วันที่      (ระบุวันที่ท าสัญญา)      เป็นต้นไป จนกว่าวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จสมบูรณ์และ
บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ี
น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full Paper)  ได้รับการตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

 ข้อ 2 ผู้รับทุนทราบและเข้าใจประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง     
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    
พ.ศ. 2563 และประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุน 
อุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2563 และจะปฏิบัติตามประกาศข้างต้นโดยเคร่งครัด รวมถึงผู้รับทุนยินดีที่
จะปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่ผู้ให้ทุนจะออกมาใช้บังคับในอนาคตด้วย 

ข้อ 3 ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงจะจ่ายเงินอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ทั้งหมดตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตามก าหนดเวลาในสัญญาการรับทุน 

 ข้อ 4 ผู้รับทุนจะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 เล่ม และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) จ านวน 1 ชุด ต่อผู้ให้ทุน  
 
 

งานบัณฑิตศึกษา 
เลขท่ีรับ............... 
วันท่ี....../......../......... 
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โดยในบทความวิจัยต้องระบุการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศของบทความว่า  
ได้รับการสนับสนุนทุนจาก “ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” 
โดยให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็น Corresponding author และระบุ
สังกัดของนักศึกษาซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักว่า สังกัดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ส่วนในเล่ม
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เขียนในกิตติกรรมประกาศว่า ขอขอบคุณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทยที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

 ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญาเพ่ือด าเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
วิทยานิพนธ์เท่านั้น และต้องใช้อย่างเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนมีหน้าที่ต้องจัดส่งหลักฐานการ
ใช้จ่ายของการท าวิทยานิพนธ์ไปให้งานบัณฑิตศึกษาเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการเก็บ
หลักฐานเป็นเวลา 5 ปี ในกรณีที่มีการตรวจสอบ ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดในการเบิกจ่าย
ตามหลักฐานต่าง ๆ 

 ข้อ 6 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด  ๆ  
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ตามสัญญานี้ 

 ข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องท าวิทยานิพนธ์นี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  

 ข้อ 8 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในคน/ในสัตว์ทดลองและความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ ด้าน
เคมี ด้านรังสี และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 9 หากผู้รับทุนมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ให้ทุน ภายใน 30 วันท าการ 

 ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้รับทุนขอยุติการท าวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ ผู้รับทุนจะต้องท าบันทึก
ข้อความชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ให้ทุน และด าเนินการคืนเงินทุนทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วันท าการ 

 ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้รับทุนขอยุติการท าวิทยานิพนธ์ที่ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ผู้รับทุนจะต้องท า
รายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ให้ทุนและด าเนินการ
คืนเงินทุนส่วนที่เหลือแก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วันท าการ 

 ข้อ 12 หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบโดยจะ
มีก าหนดระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ถือว่าผู้รับทุนเป็นฝ่ายผิดสัญญา และผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ
ผู้รับทุนยินยอมชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วันท าการ 
นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้ทุน 

 ข้อ 13 ในกรณีที่ต้องมีการจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ ยวเนื่องกับ
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบในค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดดังกล่าวโดย
ล าพัง โดยผู้ให้ทุนไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบดังกล่าวด้วย 

 ข้อ 14 สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้รับทุน 1 ฉบับ  
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 ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ทุน 

 (ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ) 
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
                   ........../................./............. 

 
 
 
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับทุน 
             (                                       ) 
 

........../................./............. 
 

ลงชื่อ..........................................................................พยาน 
               (รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์) 
              คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

........../................./............. 

ลงชื่อ.......................................................................พยาน  
            (คุณฐิดาศรี สุริยะเรืองรัศมี) 
              หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

........../................./............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
 

 


