(หน้า 1 ใน 8 หน้า)
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจยั เพือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สัญญาทําทีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
วันที..……เดือน………..………พ.ศ……..…
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)…………………………………………………………….……………………
อายุ…….ปี (รับราชการ/พนักงานในตําแหน่ ง) ..................................................................................…..………………......
สังกัดคณะ/ศูนย์/สํานัก.…………………………………ภาควิชา…………………………..สาขาวิชา……………………..
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิ การ อยู่บา้ นเลขที…………….…หมู่…………..ซอย……….…………
ถนน………………………….ตําบล/แขวง………………………………………อําเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด…………………….……..สถานภาพ…………………………และคณะผูม้ ีชือตอนท้ายสัญญา จํานวน……….คน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุ ดหนุ นการทํา วิจัยจากเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2556 ทํา เพื อการ
วิจยั เรื อง…………………...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
มีกาํ หนด…....ปี ……เดือน นับตังแต่วนั ที……เดือน……………พ.ศ………… จนถึงวันที…..เดือน..………..พ.ศ……..…..
ขอทําสัญญาให้ไว้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผูใ้ ห้ทุนมีขอ้ ความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงทําสัญญาขอรับเงินทุนอุดหนุ นการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนเป็ น
เงินจํานวน...........................................................…บาท (……………………………….……..….) เพือเป็ นค่าใช้จ่าย
เฉพาะทีจําเป็ นในการดําเนินงานวิจยั ซึ งต่อไปนีในสัญญาเรี ยกว่า “ทุนอุ ดหนุนการวิจยั ” เพือทําการวิจยั ให้สาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทีขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั ทีได้กาํ หนดไว้
ข้อ 2 ในระหว่างทีข้าพเจ้ารับทุนอุ ดหนุ นการวิจยั ตามสัญญานี ข้าพเจ้าจะตังใจและเพียรพยายามอย่างดีทีสุ ด
ทีจะศึกษาค้นคว้าและทําการทดลองการวิจยั ตามโครงการทีขอรับทุนอุดหนุ นทีได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุน โดยข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี ยง ละเลย ทอดทิง หรื อยุติการศึกษาค้นคว้าการทํางานวิจยั ก่ อนสําเร็ จตามโครงการวิจยั
นัน เว้นแต่จะยุติหรื อยกเลิกโดยความเห็นชอบและความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุนอุ ดหนุ นการวิจยั
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ข้อ 3 ในระหว่างทีข้าพเจ้าขอรับทุนอุดหนุ นการวิจยั ตามสัญญานี ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบตั ิตน
ตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง หรื อการสังการเกี ยวกับการควบคุมการทําวิจยั และการใช้จ่ายเงิ นทุน ทังที ได้ออกใช้บงั คับ
อยู่ก่อนแล้วและจะพึงมีต่อไปในอนาคต โดยข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมโดยให้ถือว่า เป็ นส่ วนหนึ งของสั ญญานี และใน
ระหว่ างการทําวิจัยข้าพเจ้า จะรายงานความก้าวหน้ากับคณะกรรมการของสถาบัน วิจัยและพัฒ นา จํา นวน 2 ครั ง คื อ
รายงานความก้า วหน้า เมื อครบกําหนด 6 เดื อ น และรายงานความก้า วหน้า เมื อครบกํา หนด 10 เดื อ น และยิน ยอมให้
คณะกรรมการของสถาบันวิจยั และพัฒนาตรวจสอบการดําเนิ นการวิจยั ของข้าพเจ้าได้
ข้อ 4 ในระหว่างทีข้าพเจ้าได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั ตามสัญญานี ถ้าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ การรับทุนหรื อไม่
ทําการวิจยั ให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ หรื อทําการวิจยั ล่าช้าเกินสมควรอันเป็ นเหตุ ใ ห้ไม่ส ามารถส่ งรายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ตามทีกําหนดไว้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนในข้อ 5 ก็ดี หรื อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญาในข้อ 2 และข้อ 3 จนเป็ นเหตุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนเกิ ดความเสี ยหาย ผูใ้ ห้ทนุ สามารถบอกเลิก
สัญญานี ได้ทนั ที พร้อมทังเรี ยกค่าเสี ยหายและเบียปรับอันเนื องมาจากการหลีกเลียง ละเลย ทอดทิง ยุติ หรื อการประวิ ง
งานวิจัยทําให้เกิ ดความล่ าช้า ข้า พเจ้า ยินยอมชดใช้เงินทุน ทีข้าพเจ้าได้ขอรั บเงินทุ นอุ ดหนุ นการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนทังหมดคืนให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผูใ้ ห้ทุนเต็มตามจํานวนทีข้า พเจ้าได้รับไป
พร้อมทังดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่ วนั ผิดสัญญา ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย
ทุนอุ ดหนุ นการทําวิจยั จากเงินทุนภายนอก พ.ศ. 2556 โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนหักเงินเดือน
หรื อ เงิ น อื นใดที ผูร้ ั บทุ น ได้รั บ จากมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ตน้ สั งกัด จากฝ่ ายการเงิ น มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนให้ครบตามจํานวนเงินทุนทีรับไปพร้อมทังดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตังแต่ วนั ผิดสัญญานี
ให้เสร็ จสิ นภายในกําหนดสองปี
ข้อ 5 การเบิกจ่ายเงินของผูร้ ับทุน
5.1 งวดแรก จํานวนร้อยละ 50 เมือทําสัญญารับทุนวิจยั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุน
5.2 งวดทีสอง จํานวนร้อยละ 30 เมือส่ งแบบคําขออนุ มตั ิเบิกเงินพร้อมกับส่ งรายงานความก้าวหน้า
ครังที 1 ซึ งผ่านการประเมินความก้าวหน้าจากคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุนเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
5.3 งวดทีสามจํานวนร้อยละ 20 เมือส่ งแบบคําขออนุ มตั ิเบิกเงินพร้อมกับ ส่ งรายงานผลการ
ดําเนิ นงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม พร้อมแนบไฟล์ในแผ่น CD จํานวน 1 แผ่น และสําเนาต้นฉบับ (Reprint)
ทีได้ตีพิมพ์ โดยพิจารณาได้จากผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง ดังนี
5.3.1 งานวิจยั ทีเผยแพร่ ในทีประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง การนําเสนอบทความวิจยั
ในทีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนืองจากการประชุ ม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ ทีมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วย
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ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานันๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อ ยร้อยละ 25 (การส่ งบทความเพือพิจารณาคัดเลือกให้นาํ เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ งเป็ น
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)และเมือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบรู ณ์ซึง
สามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร หรื อสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ได้)
5.3.2 หรื อ งานวิจยั ทีเผยแพร่ ในทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึ ง การนําเสนอ
บทความวิจยั ในทีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทีมีผลงานเป็ นทียอมรับในสาขาวิชา
นันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 (การส่ งบทความเพือพิจารณาคัดเลือกให้นาํ เสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ส่ งเป็ นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้ งตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบรู ณ์ซึง
สามารถอยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร หรื อสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ได้)
5.3.3 หรื อ งานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึ ง บทความจาก
ผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีมีชือปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรื อวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
5.3.4 หรื อ งานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึ ง บทความ
จากผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีปรากฏในฐานข้อมูลสากล 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. หรื อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Asian-Journal Citation Index
Centre (ACI)
5.3.5 หรื อ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึ ง งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ทได้
ี นาํ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุ ประสงค์ทีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่าง
ถูกต้อง สามารถนําไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีความคิดริ เริ มสร้า งสรรค์ในการประยุกต์ใช้กบั
กลุ่ มเป้ าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริ งอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์
และ/หรื อ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานทีเกียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่ วยงานภายนอกสถานศึกษา( หน่ วยงานหรื อองค์กร หรื อชุมชนภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุ ดมศึกษา ทีมีการนํางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรื อการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่ วยงานภายนอกสถานศึกษา)
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ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้า งสรรค์ ทีสามารถนําไปสู่ การแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีดงั นี
- การใช้ประโยชน์ในเชิ งสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื องต่างๆ ทีทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิ จของประชาชนดี ขึน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการ
บริ หารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ภาคประชาชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิ งโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั เชิ งนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็ นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรื อกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ โดยองค์กร หรื อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ เช่น งานวิจยั หรื อ งานสร้างสรรค์ทีนําไปสู่ การพัฒนา
สิ งประดิษฐ์ หรื อผลิตภัณฑ์ซึงก่อให้เกิดรายได้ หรื อนําไปสู่ การเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต เป็ นต้น
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ งเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิ ดสุ นทรี ยภาพ สร้างความสุ ข เช่น งานศิลปะทีนําไปใช้ในโรงพยาบาลซึ งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ และรายงานค่าใช้จ่ายเงินทังหมดของโครงการ พร้อมทังสําเนาเอกสารการเงิน ตลอดโครงการ ไปยังสถาบันวิจยั
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทนุ และผ่านการประเมินคุณภาพผลงานจากผูท้ รงคุ ณวุฒิทีสถาบันวิจยั
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทนุ แต่งตังเป็ นกรรมการ
5.3.6 หรื อ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรื อ
สิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร
โครงการใดทีไม่ สามารถนําส่ งรายงานผลการดําเนินงานฉบั บสมบู รณ์ จํ านวน 5 เล่ ม พร้ อมแนบ
ไฟล์ ในแผ่ น CD จํานวน 1 แผ่ น และสําเนาต้ นฉบับ (Reprint) ทีได้ ตพี มิ พ์ เผยแพร่ โดยพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยหรื อ
งานสร้ างสรรค์ ทมีี คุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่ างกว้ างขวาง ตามข้ อ 5.3.1) ถึงข้ อ 5.3.6) ได้ จะไม่ ไ ด้ รับการพิจารณา
การเบิกจ่ ายเงินในงวดที 3 จนกว่ าจะสามารถดําเนินการในส่ วนดังกล่ าวให้ แล้ วเสร็จ ภายในระยะเวลาหนึงร้ อยแปดสิ บ
วัน หลังจากจากสินสุดระยะเวลาดําเนินการตามโครงการ
ข้อ 6 ในการโฆษณาเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารอันเกี ยวกับผลงานของงานวิจยั ตามโครงการ ในสื อสิ งพิมพ์ใด
หรื อสื อใด ๆ ในแต่ละครัง ผูร้ ั บทุน และหัวหน้าโครงการวิ จยั ผูร้ ั บทุนต้องระบุ ขอ้ ความว่ า “ได้รับทุนอุ ดหนุ นจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”
ข้อ 7 ผูใ้ ห้ทุน ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูข้ อรับทุนอุดหนุ นการวิจยั ตกลงร่ วมกันทีจะให้มีการ
ประเมินคุณภาพผลงานการวิจยั ตามวิธีการทีผูใ้ ห้ทุนกําหนดทังระหว่างการดําเนินงานตามโครงการ และ/หรื อเมือ
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งานวิจยั เสร็ จสิ นแล้ว เมือมีการท้วงติงหรื อต้องปรับปรุ งแก้ไขผลงานใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตามทีคณะกรรมการทีสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนแต่งตังเป็ นกรรมการการ
ประเมิน
หัวหน้าโครงการวิจยั และคณะวิจยั ผูร้ ับทุนต้องปรับปรุ งแก้ไขผลงานวิจยั ตามทีคณะกรรมการที
สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนท้วงติง
ในการประเมินผลงานเพือการอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายในงวดที 3 ผูว้ ิจยั ยินยอมให้ผใู ้ ห้ทุนประเมินผลงาน
ตามมาตรฐานทีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข้อ 8 ผูร้ ับทุนต้องนําส่ งผลงาน ซึ งมีรูปแบบและเนื อหาตามแบบ หรื อตามทีผูใ้ ห้ทุนกําหนดโดยนําส่ ง
แก่ ผใู ้ ห้ทุน หรื อผูท้ ีผูใ้ ห้ทุนมอบหมายหรื อ จะให้บุคคลอื นนํามาส่ งต่อคณะกรรมการสถาบันวิ จยั และพัฒนาภายใน
สามสิ บวันนับตังแต่วนั สิ นสุ ดโครงการ
กรณี ทีผูร้ ั บทุนไม่สามารถนํา ส่ งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์และสํ าเนาต้นฉบับ (Reprint) ผลงานที
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรื อรายงานการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ใ นรู ปแบบต่ า ง ๆ ทีเหมาะสมภายใน 180
วัน ภายหลังเสร็ จสิ นระยะเวลาดําเนิ นโครงการ ผูร้ ับทุนยินยอมให้ผูใ้ ห้ทุนระงับค่าใช้จ่ายในงวดที 3 ทียังคงค้างอยู่
ตามทีระบุไว้ในสัญญาและมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้และผูร้ ับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามข้อ 4
ข้อ 9 เมือเสร็ จสิ นโครงการ หัวหน้า โครงการวิจัยผูร้ ั บทุน ต้องมานํา เสนอผลงาน ในการประชุ มทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยกเว้นกรณี ทีนัก วิ จยั มี การตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานในรู ปแบบอื นเป็ นที
เรี ยบร้อยแล้ว และจะต้องนําผลงานวิจยั ไปจัดแสดงในงาน Research Expo ทีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ได้
จัดขึน
ข้อ 10 สิ ทธิ อนั เกิดจากผลงานประดิษฐ์ของผูร้ ับทุนอันก่อให้เกิดประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญาใด ๆ
ทีเกิดขึนจากโครงการวิจยั และหรื อทีเกิ ดจากผลงานประดิษฐ์ของโครงการนี ให้ถือ เป็ น สิ ทธิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนแต่เพียงผูเ้ ดียว
หากผูร้ ับทุนต้องการนําผลการวิจยั ไปใช้ประ โยชน์ใ ด ๆ จะต้อ งทําความตกลงเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนก่ อนและจะต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนทีจะได้ดาํ เนินการ
ใด ๆ ต่อไป
ข้อ 11 หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนต้องเปิ ดเผยผลการวิจยั ทังหมดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผูใ้ ห้ทุน และต้องให้ความร่ วมมือกับผูใ้ ห้ทุน ในการเปิ ดเผยผลงานวิจยั ทังหมดเพือโฆษณาเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่
สาธารณชน เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นคราว ๆไป
ในกรณี ที จะต้อ งดํา เนิ นการเพื อขอจดทะเบี ยนลิ ขสิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร และเครื องหมายการค้า อัน เกิ ดจาก
ผลงานวิจยั หรื อเพือประโยชน์ในการโอนสิ ทธิ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใด ๆ ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับ
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ทุนต้องให้ขอ้ มูลผลการวิจยั แก่ผใู ้ ห้ทุนให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสมบู รณ์ และจะไม่เปิ ดเผยผลการวิจยั
ใด ๆ จนกว่าจะได้จดสิ ทธิบตั รเสร็ จสิ นแล้ว
ข้อ 12 ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสี ยหายใด ๆ อันเกิ ดขึน
จากการละเมิดบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย หรื อละเมิดสิ ทธิ ใด ๆ ในลิขสิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร หรื อเครื องหมายการค้าของบุ คคล
อืน และบุคคลทีผูร้ ับทุนมอบหมายให้ดาํ เนิ นการใด ๆ อัน เกี ยวกับงานวิจยั ซึ งผูร้ ับทุ น หัวหน้าโครงการวิ จัยและคณะ
ผูร้ ับทุนหรื อผูท้ ีรับมอบหมายจากผูร้ ับทุนนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี โดยสิ นเชิง
ข้อ 13 วัสดุ อุ ปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ใด ๆ ทีผูร้ ับทุนหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ได้จดั ซื อโดยเงินทุนอุดหนุ น
การวิจยั ตามสัญญานี ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุนแต่ผเู ้ ดี ยว
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์การทําวิจยั ทีผูร้ ับทุนได้จดั ซื อตามโครงการดังกล่าว ผูร้ ับทุนจะต้องใช้
และบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์การวิจยั ดังกล่ าวให้อยู่ใสภาพทีใช้การได้ดีอยูเ่ สมอ และผูร้ ับทุนยินยอมให้
ผูใ้ ห้ทุนหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจากผูใ้ ห้ทุนเข้าตรวจสอบวัส ดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ได้ตลอดเวลา ผูร้ ั บทุนจะต้อง
จัดทําบัญชีแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ในการจัดทํางานวิจยั มอบให้ผรู ้ ั บทุน พร้ อมกับรายงานการวิจัยที
เสร็ จสมบูรณ์แล้วเมือสัญญาสิ นสุ ดลง
กรณี วสั ดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ในการทํางานวิจยั เสี ยหายโดยเหตุทีผูร้ ับทุน ต้องรับผิดชอบผูร้ ับทุ นต้อง
จัดการซ่ อ มแซมให้อ ยู่ในสภาพดี แ ละสามารถใช้งานได้เ ป็ นปกติ ดว้ ยค่า ใช้จ่า ยของผูร้ ับทุ น เอง แต่ หากเพิก เฉยไม่
ดําเนิ นการจัดการซ่ อมแซม วัสดุ อุ ปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่ าวให้สามารถใช้การได้ปกติ ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ซ่อมแซมเอง
และเรี ยกให้ผรู ้ ับทุนชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจํานวนทีผูใ้ ห้ทุนออกค่าใช้จ่ายไปจนเต็มจํานวนได้
เมือเสร็ จสิ นโครงการวิจยั ตามสัญญาแล้ว ผูร้ ับทุนจะต้องจัดส่ งวัสดุ อุปกรณ์หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ทีเหลือจากการ
วิจยั ให้กบั ผูใ้ ห้ทุนทันทีโดยจะไม่อิดเอือนหรื อประวิงให้เกิ ดความล่ าช้าแต่ประการใด
ข้อ 14 ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิ จยั ผูร้ ับทุนมิใ ช่ เป็ นตัวแทนของผูใ้ ห้ทุนในการปฏิ บตั ิการใดตาม
สัญญานี ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนต้องป้ องกันมิให้ผใู ้ ห้ทุนต้องรับผิดต่อบุคคลทีสามอันเกิด
จาก ความผิดพลาดหรื อการกระทําการหรื อการละเว้นไม่ก ระทําการของผูร้ ั บทุน หรื อหัวหน้า โครงการวิจัยผูร้ ั บทุน
หรื อของลูกจ้างและตัวแทน
ข้อ 15 การระงับงานชัวคราวและการบอกเลิ กสัญญา
15.1 ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ระงับงานทังหมดหรื อบางส่ วน หรื อบอกเลิกสัญญานี ได้ ถ้าผูใ้ ห้ทุนเห็นว่า
ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้า โครงการวิจยั ผูร้ ั บทุนหรื อหัวหน้าโครงการวิจัยผูร้ ั บทุนมอบหมายมิ ได้ปฏิ บตั ิงานด้วย
ความชํานาญ หรื อด้วยความเอาใจใส่ ในวิชาชี พเท่าทีพึงคาดหมายได้จากนักวิจยั ในระดับเดียวกัน หรื อมิได้ปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ ง หรื อเมือผูใ้ ห้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจยั ตามสัญญา ในกรณี เช่นนี ผูใ้ ห้ทุนต้องมีหนังสื อแจ้ง
ให้ผรู ้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนทราบล่ วงหน้าอย่างน้อยสามสิ บวัน
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15.2 ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ระงับการให้ทุนตามสัญญาหรื อให้เงินอุ ดหนุนเพียงบางส่ วนแก่ ผรู ้ ับทุนและ
คณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุน ในกรณี ผใู ้ ห้ทุนได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาลไม่เพียงพอโดยมิใช่
ความผิดของผูใ้ ห้ทุน
15.3 กรณี ผรู ้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนเห็ นว่าผูใ้ ห้ทุนมิได้ปฏิบตั ติ ามสัญญา
นี ในกรณี เช่นนี ผูร้ ับทุนและหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องมีหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อ กั ษรให้ผใู ้ ห้ทุนทราบ
รวมทัง ระบุรายละเอียดถึ งสาเหตุและเหตุผลแก่กรณี และถ้าผูใ้ ห้ทุนมิได้ดาํ เนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน
30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อบอกกล่ าวนัน ผูร้ ับทุนมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้
15.4 เมือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 15.1 หรื อ 15.2 หรื อ 15.3 ผูใ้ ห้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่
ผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนตามสัดส่ วนทีเป็ นธรรมและเหมาะสมเฉพาะตามทีกําหนด และผูร้ ับ
ทุนและคณะหรื อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนจะต้องคืนเงินทีเหลือ ณ วันสัญญาสิ นสุ ดลง พร้อมทังส่ งมอบเครื องมือ
เครื องใช้แ ละวัสดุ อุปกรณ์ทีผูร้ ั บทุนและคณะหรื อ หัวหน้า โครงการวิจยั ผูร้ ับทุนได้จดั ซื อด้วยทุนทรั พย์ของผูใ้ ห้ทุน
ให้แก่ผใู ้ ห้ทุนทังหมดภายใน (สามสิ บวัน หลังจากวันบอกเลิกสัญญา)
15.5 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัยหรื อเหตุใด ๆ อันเนื องมาจากความผิดหรื อความบกพร่ อง
ของผูใ้ ห้ทุนเอง หรื อพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ งทีคู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให้ผรู ้ ับทุนและคณะหรื อ
หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนไม่สามารถทําการวิจัยให้แล้ว เสร็ จภายในเวลากําหนดแห่ งสัญญานี ผูใ้ ห้ทุน มีสิทธิ สัง
ระงับงานตามโครงการชัวคราว ผูร้ ั บทุนและคณะหรื อหัวหน้า โครงการวิจยั ผูร้ ับทุนมีสิ ทธิ ได้รับการขยายเวลาตาม
สัญญา ข้อ 5.3 วรรคสาม โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูใ้ ห้ทุนทีจะพิจารณาตามทีเห็นสมควร
ข้อ 16 หัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ับทุนและคณะขอรับรองว่ าโครงการวิจยั นี ไม่ เคยขอรับทุนอุ ดหนุ นการ
วิจยั จากแหล่งทุนอืนอยูก่ ่อนการทําสัญญานี และจะไม่นาํ โครงการวิจยั ทีได้รับทุนอุ ดหนุ นการวิจยั นี ไปขอรับทุนจาก
แหล่งทุนอืนเพิมเติมอี ก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้ทุนก่อน
ข้อ 17 เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็ นส่ วนหนึ งของสัญญานี ในกรณี ทีข้อ ความในเอกสารแนบท้า ย
สัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญานี ขัดหรื อแย้ง
กันเองหรื อมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผใู ้ ห้ทุน
ข้อ 18 หากมีค่าภาษีอากร หรื อค่าใช้จ่ายอื นใดทีเกิดขึนจากการได้รับเงินอุ ดหนุ นการวิจยั ตามโครงการ
แห่ งสัญญานี ให้เป็ นความรับผิดชอบของผูร้ ับทุนและคณะหรื อหัวหน้า โครงการวิจยั ผูร้ ับทุนแต่ละฝ่ า ยเอง และไม่ถือว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายทีอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุ นเงินอุดหนุ นภายใต้สัญญานี
ข้อ 19 ในกรณี เกิดปัญหาเกียวกับสัญญารับทุนอุ ดหนุ นการวิจยั ให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมพิจารณา
ทุนอุ ดหนุ นวิจยั เป็ นผูช้ ีขาด
สัญญานี ทําขึน 2 ฉบับมีขอ้ ความตรงกัน คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึ ง
ได้ลงมือชือไว้เป็ นหลักฐานสําคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ ายเก็บสัญญานี ไว้ฝ่ายละฉบับ
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(ลงชื อ)……………………………………………………ผูร้ ับทุน
(…………………………………………….)
(ลงชื อ)……………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)
(ลงชื อ)……………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)

รับสัญญาการรับทุนอุดหนุ นวิจยั ตามที………………………………………………………………….
และคณะให้ไว้ขา้ งต้น
ลงชือ..………………………………………ผูร้ ับสัญญา
(ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ ์)
รองอธิ การบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรณีการทําวิจัยเป็ นคณะ
คณะผูท้ าํ วิจยั ประกอบด้วย ดังนี
1. ชือหัวหน้าโครงการ..………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา/โปรแกรมวิชา…………………………………………คณะ……….……………………...
2. ชือผูร้ ่ วมทําวิจยั
2.1…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
มหาวิทยาลัย……………………….………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
มหาวิทยาลัย……………………….………………………………………………………………………
2.3…………………………………………………………………………………………………………
สังกัดภาควิชา / โปรแกรม………………………………………………คณะ…………………………….
มหาวิทยาลัย……………………….………………………………………………………………………

