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ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .....................  จากทุน
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพาจ านวนเงิน                       บาท 
(        )  แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง  (ภาษาไทย)           
              
              
(ภาษาอังกฤษ)             
              
              
ก าหนดเวลา       ปี         เดือน ตั้งแต่วันที่     เดือน          พ.ศ.        ถึงวันที่     เดือน           พ.ศ.   

 
......................................       ............................................ 
    ลายมือช่ือผู้รับทุน          ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่........../............. 
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ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ผู้รับทุนเป็นรายงวด    
แบ่งออกเป็น  ๓ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรร  ภายหลัง
จากการท าสัญญาแล้ว 
 

 งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรร  ภายหลัง
จากที่ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องานงวดที่ ๑ ให้คณะกรรมการวิจัยประจ า
ส่วนงานเสนอความเห็นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับทุน ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 

 งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร ภำยหลัง
จำกที่ผู้รับทุนส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน ๒ เล่ม พร้อม upload ไฟล์นำมสกุล .pdf  หรือ .doc เข้ำระบบ
บริหำรจัดงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย (https://e-research.buu.ac.th) ให้คณะกรรมกำรวิจัยประจ ำส่วนงำนเสนอ
ควำมเห็นให้หัวหน้ำส่วนงำนเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 
 ในกรณีหัวหน้ำส่วนงำนเป็นผู้รับทุน ให้รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 
 
 ข้อ ๓ ให้ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน 
 การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญา 
และให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ข้อ ๔ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกิดจากการท าวิจัยตามสัญญานี้ ตกเป็นของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่กรณี ในกรณีที่
มีผลประโยชน์เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
เหมาะสมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 ข้อ ๕  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา        
ที ่๐๘๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณ
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 ข้อ ๖ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยให้ด าเนินการตามเอกสารแบบรายงานความก้าวหน้า               
แผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการตามเอกสาร
แนวทางในการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้       
ส่วนงาน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ด าเนินการ    
ตามกรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame) 
 
......................................       ............................................ 
    ลายมือช่ือผู้รับทุน          ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๗ ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุนต้อง
น าส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือหลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของประเภททุนที่
ได้รับการสนับสนุน และตามที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับทุนไม่อาจด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับ
ทุนแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบและอนุมัติ โดยผู้รับทุนสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  
หนึ่งปีนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 ข้อ ๘ กรณีท่ีผู้รับทุนผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หรือการวิจัยนั้นจะส่งผลต่อ
ความเสียหายของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้          
โดยผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุน ทั้งหมดคืน
ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา 
ผู้รับทุนต้องชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
 
 ข้อ ๙ ผู้รับทุนที่ผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากต้องชดใช้เงินคืนทั้งหมด
ตามข้อ ๘ ให้ส่วนงานต้นสังกัดน าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปีหรือการบริหารงานบุคคลอื่นของผู้รับทุนด้วย 
 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยผู้รับทุน
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย ที่ได้ด าเนินการ 
เบิกจ่ายไปบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้โอนย้าย หรือ
ลาออก แล้วแต่กรณี หรือ 
 (๒) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องจัดหาหัวหน้าแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัย 
ให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างได้ 
 
 ข้อ ๑๑ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจั ย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเคร่งครัด 
 
 ข้อ ๑๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๑๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑  ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย        จ านวน  หน้า 
 ๑๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒  กรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย จ านวน   ๑ หน้า 
 ๑๒.๓ เอกสารหมายเลข ๓               จ านวน  หน้า 
 ข้อความใด ๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
 
 
 
 
......................................       ............................................ 
    ลายมือช่ือผู้รับทุน          ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 
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 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว   
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ำย และต่ำงเก็บไว้คนละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................................... มหาวิทยาลัย  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รบัทุน  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 

 


