(หน้า 1 ใน 8 หน้า)
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ถนน………………………….ตาบล/แขวง………………………………………อาเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด…………………….……..สถานภาพ…………………………และคณะผูม้ ีชื่อตอนท้ายสัญญา จานวน……….คน
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุ นการวิจยั จากเงินรายได้ พ.ศ. 2555...........................
เรื่ อง…………………………………………………………………………………………………………………………
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มีกาหนด…....ปี ……เดือน นับตั้งแต่วนั ที่……เดือน……………พ.ศ………… จนถึงวันที่…..เดือน..………..พ.ศ……..…..
ขอทาสัญญาให้ไว้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผูใ้ ห้ทุนมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงทาสัญญาขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนเป็ น
เงินจานวน...........................................................…บาท (……………………………….……..….) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
เฉพาะที่จาเป็ นในการดาเนินงานวิจยั ซึ่ งต่อไปนี้ในสัญญาเรี ยกว่า “ทุนอุดหนุนการวิจยั ” เพื่อทาการวิจยั ให้สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้
ข้อ 2 ในระหว่างที่ขา้ พเจ้ารับทุนอุดหนุนการวิจยั ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด
ที่จะศึกษาค้นคว้าและทาการทดลองการวิจยั ตามโครงการที่ขอรับทุนอุดหนุนที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุน โดยข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง หรื อยุติการศึกษาค้นคว้าการทางานวิจยั ก่อนสาเร็ จตามโครงการวิจยั
นั้น เว้นแต่จะยุติหรื อยกเลิกโดยความเห็นชอบและความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุนอุดหนุนการวิจยั
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ข้อ 3 ในระหว่างที่ ขา้ พเจ้าขอรับทุ นอุดหนุ นการวิจยั ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะประพฤติ และปฏิ บตั ิตนตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อการสั่งการเกี่ ยวกับการควบคุ มการทาวิจยั และการใช้จ่ายเงิ นทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยู่
ก่ อนแล้วและจะพึ งมี ต่อไปในอนาคต โดยข้าพเจ้าตกลงและยินยอมโดยให้ถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั ญ ญานี้ และใน
ระหว่างการท าวิจยั ข้าพเจ้าจะรายงานความก้าวหน้ากับ คณะกรรมการของสถาบันวิจยั และพัฒนา จานวน 2 ครั้ ง คื อ
รายงานความก้าวหน้าเมื่ อครบก าหนด 6 เดื อน และรายงานความก้าวหน้าเมื่ อครบก าหนด 10 เดื อ น และยิน ยอมให้
คณะกรรมการของสถาบันวิจยั และพัฒนาตรวจสอบการดาเนินการวิจยั ของข้าพเจ้าได้
ข้อ 4 ในระหว่างที่ขา้ พเจ้าได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ์ การรับทุนหรื อไม่
ทาการวิจยั ให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรื อทาการวิจยั ล่าช้าเกิ นสมควรอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถส่ งรายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตามที่กาหนดไว้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนในข้อ 5 ก็ดี หรื อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาในข้อ 2 และข้อ 3 จนเป็ นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนเกิดความเสี ยหาย ผูใ้ ห้ทุนสามารถบอกเลิก
สัญญานี้ ได้ทนั ที พร้อมทั้งเรี ยกค่าเสี ยหายและเบี้ยปรับอันเนื่ องมาจากการหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรื อการประวิง
งานวิจยั ทาให้เกิ ดความล่าช้า ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงิ นทุนที่ขา้ พเจ้าได้ขอรับเงินทุนอุดหนุ นการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผูใ้ ห้ทุนเต็มตามจานวนที่ขา้ พเจ้าได้รับไป
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ผิดสัญญา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย
ทุนอุดหนุ นการวิจยั พ.ศ. 2547 โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนหักเงินเดือนหรื อเงินอื่นใดที่ผรู้ ับ
ทุนได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตน้ สังกัด จากฝ่ ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนให้ครบ
ตามจานวนเงินทุนที่รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ผิดสัญญานี้ ให้เสร็ จสิ้ นภายในกาหนด
สองปี
ข้อ 5 การเบิกจ่ายเงินของผูร้ ับทุน
5.1 งวดแรก จานวนร้อยละ 50 เมื่อทาสัญญารับทุนวิจยั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุน
5.2 งวดที่สอง จานวนร้อยละ 30 เมื่อส่ งแบบคาขออนุมตั ิเบิกเงินพร้อมกับส่ งรายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ซึ่ งผ่านการประเมินความก้าวหน้าจากคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.3 งวดที่สามจานวนร้อยละ 20 เมื่อส่ งแบบคาขออนุมตั ิเบิกเงินพร้อมกับ ส่ งรายงานผลการ
ดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม พร้อมแนบไฟล์ในแผ่น CD จานวน 1 แผ่น และสาเนาต้นฉบับ (Reprint)
ที่ได้ตีพิมพ์ โดยพิจารณาได้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง ดังนี้
5.3.1 งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในวารสารวิจยั ของสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ หรื อ วารสารอื่น ๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรื องานวิจยั ที่เผยแพร่ ในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง
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การนาเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรื อคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ (การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์
เป็ นฉบับสมบรู ณ์ซ่ ึ งสามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้)
5.3.2 หรื อ งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอ
บทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ (การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ต้องส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบรู ณ์
ซึ่ งสามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้)
5.3.3 หรื อ งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
5.3.4 หรื อ งานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรื อฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อฐานข้อมูล Scopus
หรื อวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
5.3.5 หรื อ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่าง
ถูกต้อง สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั
กลุ่มเป้ าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริ งอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์
และ/หรื อ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา( หน่วยงานหรื อองค์กร หรื อชุมชนภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่มีการนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา)
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ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีดงั นี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื่ องต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ ึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการ
บริ หารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรื อกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรื อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ เช่น งานวิจยั หรื อ งานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่ การพัฒนา
สิ่ งประดิษฐ์ หรื อผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งก่อให้เกิดรายได้ หรื อนาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุ นทรี ยภาพ สร้างความสุ ข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ และรายงานค่าใช้จ่ายเงินทั้งหมดของโครงการ พร้อมทั้งสาเนาเอกสารการเงิน ตลอดโครงการ ไปยังสถาบันวิจยั และ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุน และผ่านการประเมินคุณภาพผลงานจากผูท้ รงคุณวุฒิที่สถาบันวิจยั และ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
5.3.6 หรื อ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรื อ
สิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
โครงการใดที่ไม่ สามารถนาส่ งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ ม พร้ อมแนบ
ไฟล์ ในแผ่ น CD จานวน 1 แผ่ น และสาเนาต้ นฉบับ (Reprint) ที่ได้ ตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยพิจารณาได้ จากผลงานวิจัย
หรื อ งานสร้ างสรรค์ ที่มี คุ ณ ภาพและมี ก ารเผยแพร่ อย่ างกว้ างขวาง ตามข้ อ 5.3.1) ถึงข้ อ 5.3.5) ได้ จะไม่ ได้ รับ การ
พิจารณาการเบิกจ่ ายเงินในงวดที่ 3 จนกว่าจะสามารถดาเนินการในส่ วนดังกล่าวให้ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้ อย
แปดสิ บวัน หลังจากจากสิ้นสุ ดระยะเวลาดาเนินการตามโครงการ
ข้อ 6 ในการโฆษณาเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจยั ตามโครงการ ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ใด
หรื อสื่ อใด ๆ ในแต่ล ะครั้ ง ผูร้ ั บ ทุ นและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ั บ ทุ นต้องระบุ ขอ้ ความว่า “ได้รับทุ นอุดหนุ นจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
ข้อ 7 ผูใ้ ห้ทุน ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูข้ อรับทุนอุดหนุนการวิจยั ตกลงร่ วมกันที่จะให้มีการ
ประเมินคุณภาพผลงานการวิจยั ตามวิธีการที่ผใู ้ ห้ทุนกาหนดทั้งระหว่างการดาเนินงานตามโครงการ และ/หรื อเมื่อ
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งานวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว เมื่อมีการท้วงติงหรื อต้องปรับปรุ งแก้ไขผลงานใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตามที่คณะกรรมการที่สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
การประเมิน
หัวหน้าโครงการวิจยั และคณะวิจยั ผูร้ ับทุนต้องปรับปรุ งแก้ไขผลงานวิจยั ตามที่คณะกรรมการที่
สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนท้วงติง
ในการประเมินผลงานเพื่อการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในงวดที่ 3 ผูว้ จิ ยั ยินยอมให้ผใู้ ห้ทุนประเมินผลงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข้อ 8 ผูร้ ับทุนต้องนาส่ งผลงาน ซึ่ งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแบบ หรื อตามที่ผใู ้ ห้ทุนกาหนดโดยนาส่ งแก่
ผูใ้ ห้ทุนหรื อผูท้ ี่ผใู้ ห้ทุนมอบหมายหรื อจะให้บุคคลอื่นนามาส่ งต่อคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาภายในสามสิ บ
วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดโครงการ
กรณี ที่ ผูร้ ั บ ทุ น ไม่ส ามารถนาส่ งรายงานการวิจยั ฉบับ สมบู รณ์ และส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรื อรายงานการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ภายใน 180
วัน ภายหลังเสร็ จสิ้ นระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ผูร้ ับทุนยินยอมให้ผูใ้ ห้ทุนระงับค่าใช้จ่ายในงวดที่ 3 ที่ยงั คงค้างอยู่
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและมีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 9 เมื่ อเสร็ จสิ้ นโครงการ หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุ น ต้องมานาเสนอผลงาน ในการประชุ มทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยกเว้นกรณี ที่นักวิจยั มีการตี พิมพ์ เผยแพร่ ผลงานในรู ปแบบอื่นเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว และจะต้องนาผลงานวิจยั ไปจัดแสดงในงาน Research Expo ที่สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติได้
จัดขึ้น
ข้อ 10 สิ ทธิ อนั เกิดจากผลงานประดิษฐ์ของผูร้ ับทุนอันก่อให้เกิดประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญาใด ๆ
ที่เกิ ดขึ้นจากโครงการวิจยั และหรื อที่เกิ ดจากผลงานประดิ ษฐ์ของโครงการนี้ ให้ถือเป็ นสิ ทธิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนแต่เพียงผูเ้ ดียว
หากผูร้ ับทุนต้องการนาผลการวิจยั ไปใช้ประ โยชน์ใด ๆ จะต้องทาความตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนก่อนและจะต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่จะได้ดาเนิ นการ
ใด ๆ ต่อไป
ข้อ 11 หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนต้องเปิ ดเผยผลการวิจยั ทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุน และต้องให้ความร่ วมมือกับผูใ้ ห้ทุน ในการเปิ ดเผยผลงานวิจยั ทั้งหมดเพื่อโฆษณาเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นคราว ๆไป
ในกรณี ที่ จะต้องดาเนิ น การเพื่ อ ขอจดทะเบี ยนลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัตร และเครื่ องหมายการค้าอัน เกิ ดจาก
ผลงานวิจยั หรื อเพื่อประโยชน์ในการโอนสิ ทธิ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใด ๆ ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับ
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ทุนต้องให้ขอ้ มูลผลการวิจยั แก่ผใู ้ ห้ทุนให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมบู รณ์ และจะไม่เปิ ดเผยผลการวิจยั
ใด ๆ จนกว่าจะได้จดสิ ทธิ บตั รเสร็ จสิ้ นแล้ว
ข้อ 12 ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ อันเกิ ดขึ้นจาก
การละเมิดบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย หรื อละเมิดสิ ทธิ ใด ๆ ในลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้าของบุคคลอื่น
และบุคคลที่ผรู้ ับทุนมอบหมายให้ดาเนิ นการใด ๆ อันเกี่ ยวกับงานวิจยั ซึ่ งผูร้ ับทุน หัวหน้าโครงการวิจยั และคณะผูร้ ับ
ทุนหรื อผูท้ ี่รับมอบหมายจากผูร้ ับทุนนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ โดยสิ้ นเชิง
ข้อ 13 วัสดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ใด ๆ ที่ผรู ้ ับทุนหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ได้จดั ซื้ อโดยเงินทุนอุดหนุน
การวิจยั ตามสัญญานี้ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุนแต่ผเู ้ ดียว
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์การทาวิจยั ที่ผรู ้ ับทุนได้จดั ซื้ อตามโครงการดังกล่าว ผูร้ ับทุนจะต้องใช้
และบารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์การวิจยั ดังกล่าวให้อยูใ่ สภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ และผูร้ ับทุนยินยอมให้
ผูใ้ ห้ทุนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ห้ทุนเข้าตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ได้ตลอดเวลา ผูร้ ับทุนจะต้อง
จัดทาบัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ในการจัดทางานวิจยั มอบให้ผรู ้ ับทุน พร้อมกับรายงานการวิจยั ที่
เสร็ จสมบูรณ์แล้วเมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลง
กรณี วสั ดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ในการทางานวิจยั เสี ยหายโดยเหตุที่ผรู้ ับทุนต้องรับผิดผูร้ ับทุนต้องจัดการ
ซ่ อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้เป็ นปกติดว้ ยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับทุนเอง แต่หากเพิกเฉยไม่ดาเนิ นการ
จัดการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวให้สามารถใช้การได้ปกติ ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ซ่อมแซมเองและเรี ยกให้
ผูร้ ับทุนชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่ผใู ้ ห้ทุนออกค่าใช้จ่ายไปจนเต็มจานวนได้
เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการวิจยั ตามสัญญาแล้ว ผูร้ ับทุนจะต้องจัดส่ งวัสดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณั ฑ์ที่เหลือจากการ
วิจยั ให้กบั ผูใ้ ห้ทุนทันทีโดยจะไม่อิดเอื้อนหรื อประวิงให้เกิดความล่าช้าแต่ประการใด
ข้อ 14 ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนมิใช่ เป็ นตัวแทนของผูใ้ ห้ทุนในการปฏิ บตั ิ การใดตาม
สัญญานี้ ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนต้องป้ องกันมิให้ผใู ้ ห้ทุนต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามอันเกิด
จาก ความผิดพลาดหรื อการกระทาการหรื อการละเว้น ไม่กระทาการของผูร้ ั บทุ น หรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ั บทุ น
หรื อของลูกจ้างและตัวแทน
ข้อ 15 การระงับงานชัว่ คราวและการบอกเลิกสัญญา
15.1 ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ระงับงานทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผูใ้ ห้ทุนเห็นว่า
ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจ ัยผูร้ ับทุนหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนมอบหมายมิได้ปฏิ บตั ิงานด้วย
ความชานาญ หรื อด้วยความเอาใจใส่ ในวิชาชี พเท่าที่พึงคาดหมายได้จากนักวิจยั ในระดับเดียวกัน หรื อมิได้ปฏิบตั ิตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อเมื่อผูใ้ ห้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจยั ตามสัญญา ในกรณี เช่นนี้ ผูใ้ ห้ทุนต้องมีหนังสื อแจ้ง
ให้ผรู ้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิ บวัน
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15.2 ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ระงับการให้ทุนตามสัญญาหรื อให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่ วนแก่ผรู ้ ับทุนและ
คณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุน ในกรณี ผใู้ ห้ทุนได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาลไม่เพียงพอโดยมิใช่
ความผิดของผูใ้ ห้ทุน
15.3 กรณี ผรู้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนเห็นว่าผูใ้ ห้ทุนมิได้ปฏิบตั ิตามสัญญา
นี้ ในกรณี เช่นนี้ ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องมีหนังสื อ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้ทุนทราบ
รวมทั้ง ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลแก่กรณี และถ้าผูใ้ ห้ทุนมิได้ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อบอกกล่าวนั้น ผูร้ ับทุนมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
15.4 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 15.1 หรื อ 15.2 หรื อ 15.3 ผูใ้ ห้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่
ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนตามสัดส่ วนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมเฉพาะตามที่กาหนด และผูร้ ับ
ทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือ ณ วันสัญญาสิ้ นสุ ดลง พร้อมทั้งส่ งมอบเครื่ องมือ
เครื่ องใช้และวัส ดุ อุป กรณ์ ที่ผูร้ ับทุน และคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุ นได้จดั ซื้ อด้วยทุ นทรั พย์ของผูใ้ ห้ทุ น
ให้แก่ผใู ้ ห้ทุนทั้งหมดภายใน(สามสิ บวัน หลังจากวันบอกเลิกสัญญา
15.5 ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัยหรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรื อความบกพร่ อง
ของผูใ้ ห้ทุนเอง หรื อพฤติการณ์ อนั ใดอันหนึ่ งที่คู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมาย ทาให้ผรู ้ ับทุนและคณะหรื อ
หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุ นไม่สามารถทาการวิจยั ให้แล้วเสร็ จภายในเวลากาหนดแห่ งสัญญานี้ ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ สั่ง
ระงับ งานตามโครงการชั่วคราว ผูร้ ับ ทุ น และคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนมีสิทธิ ได้รับการขยายเวลาตาม
สัญญา ข้อ 5.3 วรรคสาม โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูใ้ ห้ทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุน และคณะขอรับรองว่าโครงการวิจยั นี้ ไม่เคยขอรับทุนอุดหนุ นการ
วิจยั จากแหล่งทุนอื่นอยูก่ ่อนการทาสัญญานี้ และจะไม่นาโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั นี้ ไปขอรับทุนจาก
แหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมอีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้ทุนก่อน
ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ ในกรณี ที่ขอ้ ความในเอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ขดั หรื อแย้ง
กันเองหรื อมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู้ ห้ทุน
ข้อ 18 หากมี ค่าภาษีอากร หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิ ดขึ้นจากการได้รับเงิ นอุดหนุ นการวิจยั ตามโครงการ
แห่งสัญญานี้ ให้เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนแต่ละฝ่ ายเอง และไม่ถือว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นข่ายได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนภายใต้สัญญานี้
ข้อ 19 ในกรณี เกิดปั ญหาเกี่ยวกับสัญญารับทุนอุดหนุ นการวิจยั ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมพิจารณา
ทุนอุดหนุนวิจยั เป็ นผูช้ ้ ีขาด
สัญญานี้ทาขึ้น 2 ฉบับมีขอ้ ความตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึง
ได้ลงมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานสาคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ ายเก็บสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ
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(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูร้ ับทุน
(………………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………………พยาน
(………………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………………พยาน
(………………………………………………….)
รับสัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจยั ตามที่………………………………………………………………….
และคณะให้ไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ..………………………………………ผูร้ ับสัญญา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรณีการทาวิจัยเป็ นคณะ
คณะผูท้ าวิจยั ประกอบด้วย ดังนี้
1. ชื่อหัวหน้าโครงการ..………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา/โปรแกรมวิชา…………………………………………คณะ……….……………………...
2. ชื่อผูร้ ่ วมทาวิจยั
2.1…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
2.2…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
2.3…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
2.4…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
2.5…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….

