
 
 

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ประเภท งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา   

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

--------------------------- 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ......มหาวิทยาลัยบูรพา................................................................................  
ต าบล/แขวง........แสนสุข...................................................  อ าเภอ/เขต............เมืองชลบุรี........................................   
จังหวัด.........ชลบุร.ี...........................  เมื่อวันที่........................  เดือน......................................... พ.ศ. ...... ............... 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์  ต าแหน่ง   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                       
ผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ ที ่    ๑๐๖๕/๒๕๖๓       ฉบับลงวันที่    ๑๘     .         
เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๓        แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" ฝ่ายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว     นามสกุล        
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน      เกิดวันที่         เดือน  . พ.ศ.          อายุ      ปี
ต าแหน่ง..............................….........….................  ส่วนงานทีส่ังกัด…….........................................................................    
อยู่บ้านเลขที.่...................  ตรอก/ซอย......................... ถนน..................................  ต าบล/แขวง............................... 
อ าเภอ/เขต.........................................  จังหวัด.....................................…..…. รหัสไปรษณีย์………....….........….............  
โทรศัพท์บ้าน…………..……...……..  โทรศัพท์มือถือ.......................................... Email...................................................          
โทรศัพท์ที่ท างาน.............................................................  โทรสาร………….…..…........………….…………………................  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "ผู้รับทุน"  อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย                       
เงินรายได้ส่วนงาน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.        จ านวนเงิน    บาท 
(                                     )  แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง  (ภาษาไทย)           
              
              
              
(ภาษาอังกฤษ)             
              
              
              
 
 

ก าหนดเวลา ๑ ปี  - เดือน ตั้งแต่วันที่      เดือน            พ.ศ.         ถึงวันที่        เดือน            พ.ศ.         .  
 

 

.............................................. 
      ลายมือช่ือผู้รับทุน 

.............................................. 
    ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่........... /................. 
 



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 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรร ภายหลัง
จากที่ผู้รับทุนได้รับการตอบรับบทความวิจัยให้ลงตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อม upload ไฟล์
นามสกุล .pdf หรือ .doc เข้าระบบบริหารจัดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (https://e-research.buu.ac.th) ให้
คณะกรรมการวิจัยประจ าส่วนงานเสนอความเห็นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับทุน ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  

 ข้อ ๓ ให้ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน  
 การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นเอกสารต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างน้อย ๖๐ วัน และให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ข้อ ๔ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการท าวิจัยตามสัญญานี้ ตกเป็นของมหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 
มีผลประโยชน์เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง 
เหมาะสมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  

 ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0844/2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 
  

 ข้อ ๖ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยให้ด าเนินการตามเอกสารแบบรายงานความก้าวหน้า               
แผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้ด าเนินการตามกรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัย (Time Frame) 
  

 ข้อ ๗ ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ผู้รับทุนได้รับการตอบรับบทความวิจัยให้ลงตีพิมพ์ใน
วารสารในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้รับทุนต้องน าส่งหลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
ประเภททุนที่ได้รับการสนับสนุน และตามที่ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับทุนไม่อาจด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับ
ทุนแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบและอนุมัติ โดยผู้รับทุนสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  
หนึ่งปีนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาส่งใบตอบรับบทความวิจัยให้ลงตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

.............................................. 
      ลายมือช่ือผู้รับทุน 

.............................................. 
   ลายมือช่ือมหาวิทยาลยั 
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 ข้อ ๘ กรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หรือการวิจัยนั้นจะส่งผล 
ต่อความเสียหายของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนี้   
โดยผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุน ทั้งหมดคืน
ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา 
ผู้รับทุนต้องชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
 
 ข้อ ๙ ผู้รับทุนที่ผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากต้องชดใช้เงินคืนทั้งหมด
ตามข้อ ๙ ให้ส่วนงานต้นสังกัดน าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปีหรือการบริหารงานบุคคลอื่นของผู้รับทุนด้วย 
 ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (ถ้ามี) ที่ใช้ในการวิจัยและใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่
ได้รับจัดสรรในการจัดหา และจัดซื้อให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันหลังจากท่ีผู้ให้ทุนมี
เอกสารแจ้งบอกเลิกสัญญา 
 
 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 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 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 าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้คนละฉบับ 
 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................................... มหาวิทยาลัย  
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  จูลเมตต์) 
                   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รบัทุน  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
              (รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์) 
ต าแหน่ง     ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
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