
 
ข้อตกลงการท าวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหัวหน้าโครงการวิจัย 

ในการด าเนนิงานวิจัยภายใต้สัญญาทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และ 
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 
---------------------------------------- 

 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ระหว่ำง มหำวิทยำลัยบูรพำ โดย......................................................... ........
ต ำแหน่ง................................................. ................. ผู้รับมอบอ ำนำจจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ  
ที่ .................... ฉบับลงวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ….......... แนบท้ำยข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ 
"มหาวิทยาลัย" ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย/นำง/นำงสำว........................................ ... นำมสกุล................................................ . 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  เรื่อง................................................................................................................................................. . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน………….………....................... เกิดวันที่ …..... เดือน.................. พ.ศ. ............ อำย ุ......... ป ี  
ต ำแหน่ง............................…......…………........... ส่วนงำนที่สังกัด…………………………………………….อยู่บ้ำนเลขที่.......... 
ตรอก/ซอย........................ ถนน.......... .................... ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต................................... 
จังหวัด......................... ......…. รหัสไปรษณีย์………....…….. โทรศัพท์บ้ำน………………...……..  โทรศัพท์มือถือ
......................... Email..................................  โทรศัพท์ที่ท ำงำน.................................... โทรสำร………….…..………… 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ  "หัวหน้าโครงการวิจัย"  อีกฝ่ำยหนึ่ง ได้ท ำข้อตกลงกันไว้ โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย จ ำนวนเงิน ……………………………………………… บำท  
(……………………………………….…………………………….) แก่หัวหน้ำโครงกำรวิจัย เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรวิจัย
เรื่อง (ภำษำไทย) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภำษำอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ซึ่งเป็นโครงกำรย่อย ภำยใต้แผนงำนวิจัย เรื่อง (ภำษำไทย) …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(ภำษำอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตำมท่ีระบุในสัญญำให้ทุน …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………เลขที…่……….……. 
ก ำหนดเวลำ……...ปี ตั้งแต่วันที่....... เดือน ...................... พ.ศ. …….…. ถึงวันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ….….…. 
 
..................................................    ............................................ 
ลำยมือช่ือหัวหน้ำโครงกำรวิจยั                                                                                  ลำยมือช่ือมหำวิทยำลัย 

ข้อตกลงฯ เลขที่............../............... 



- ๒ - 

ข้อ ๒  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย จะด ำเนินกำรวิจัยภำยในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ  
กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) และมหำวิทยำลัยแล้ว ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ และให้ถือว่ำ
เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งกันระหว่ำงข้อควำมในเงื่อนไขของ
ข้อตกลง กับเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ ให้ถือข้อควำมในเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้บังคับ 

 

ข้อ ๓  กำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ        
ที่ ๐๘๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรำและแนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย ประเภทงบประมำณ
เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมหำวิทยำลัยตกลงกำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำร
วิจัยและนวัตกรรม ให้แกห่ัวหน้ำโครงกำรวิจัยเป็นรำยงวด แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรภำยหลังจำกกำรท ำ
สัญญำและผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนจ ำนวนดังกล่ำวให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว 
  งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร ภำยหลังจำกท่ีผู้รับทุน
ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรครั้งที่ ๑ ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๔ ของสัญญำทุน ให้มหำวิทยำลัย
และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนงวดที่ ๒ ให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว 
  งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร ภำยหลังจำกท่ีผู้รับทุน
ส่งรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๔ ของสัญญำทุน ให้มหำวิทยำลัยและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนงวดที่ ๓ ให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว 
 

ข้อ ๔  หัวหน้ำโครงกำรวิจัยยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยเป็นค่ำสำธำรณูปโภค
ร้อยละ ๑๐ ของทุกงวดที่ได้รับกำรเบิกจ่ำย  

 

ข้อ ๕  ให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมสัญญำให้ทุนวิจัย
ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดข้ึน 

 

ข้อ ๖  หัวหน้ำโครงกำรวิจัยยินยอมให้ กองบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็น 
ผู้ประสำนงำนกับแหล่งทุน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร และกำรรำยงำน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ ให้ด ำเนินกำรตำมสำระที่ระบุในสัญญำให้ทุน และให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน (Time Frame) ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ 

 

ข้อ ๗  หัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณนักวิจัยและจริยธรรมกำรวิจัย กฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ประกำศ และมติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยโดยเคร่งครัด 

 

ข้อ ๘  เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
    ๘.๑ เอกสำรหมำยเลข ๑  ส ำเนำสัญญำให้ทุนวิจัย บพค.     จ ำนวน หน้ำ 

      ๘.๒ เอกสำรหมำยเลข ๒  ข้อเสนอโครงกำรวิจัย       จ ำนวน หน้ำ 
      ๘.๓ เอกสำรหมำยเลข ๓  กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน      จ ำนวน หน้ำ 
 

 
 

..................................................    ............................................ 
ลำยมือช่ือหัวหน้ำโครงกำรวิจยั                                                                                  ลำยมือช่ือมหำวิทยำลัย 



- ๓ - 

ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน มหำวิทยำลัยกับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยได้อ่ำนและ
เข้ำใจข้อควำมในข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
ฃ  

 
 
(ลงชื่อ) ...................................................... มหำวิทยำลัย      
         (......................................................)  
ต ำแหน่ง ...................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................. หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
         (......................................................)  
ต ำแหน่ง...................................................... 
 
 
 

 
 
 

 (ลงชื่อ) ......................................................... พยำน  
         (..........................................................)  
ต ำแหน่ง........................................................ 

 
 
 

(ลงชื่อ) ......................................................... พยำน  
         (..........................................................)  
ต ำแหน่ง ........................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


