บันทึกขอตกลงการใหทนุ อุดหนุนการวิจยั
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ ผูร บั ทุน
****************************
ก. การใหและรับเงินอุดหนุน
ขอ ๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชยวิทยาลัย ตกลงจัดสรรเงินอุดหนุน
การวิจัยใหกับนักวิจัยที่ไดรับทุนการวิจัยประจําป ๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๖๔ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดการจายเงินดังนี้
- งวดที่ ๑ จํานวนรอยละ ๔๐ หลังจากลงนามในสัญญา โดยผานขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลว
- งวดที่ ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ หลังจากรายงานผลบทที่ ๔ และรายงานการเงินงวดที่ ๑
- งวดที่ ๓ จํานวนรอยละ ๓๐ สงรายงานฉบับสมบูรณ และรายงานการเงินงวดสุดทายแลว
เมื่อครบระยะเวลาการดําเนินการวิจัยแลว นักวิจัยจะตองสงรายงานสรุปผลการดําเนินการและสรุป
รายงานการใชจายเงินที่ไดรับอุดหนุนแกสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
ขอ ๒ กรณีเงินเหลือจากการดําเนินการวิจัย นักวิจัยตองนําสงเงินอุดหนุนคงเหลือ พรอมดอกเบี้ย
รวมทั้งเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยคืนแกสถาบันวิจัยพุทธศาสตรภายใน ๖๐ วัน
ขอ ๓ เอกสารแนบดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้และสัญญาวิจัย
- เอกสารแนบ ๑ บัญชีธนาคารโครงการวิจัย
- เอกสารแนบ ๒ แผนปฏิบัติการวิจัย
- เอกสารแนบ ๓ แผนการใชจายงบประมาณการวิจัย
- เอกสารแนบ ๔ รูปแบบการรายงานการวิจัยและตัวชีว้ ัดผลการดําเนินการวิจัย
ข. การดําเนินการ
ขอ ๔ นักวิจัย ไดทราบ เขาใจและจะดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ หลักเกณฑและ
ประกาศที่เกี่ยวของกับบันทึกขอตกลงนี้
ขอ ๕ นักวิจัย ตองใชเงินทุนอุดหนุน ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการวิจัยและแผนงานวิจัย
ขอ ๖ บรรดาการจัดซื้อจัดจางของโครงการวิจัย ใหเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอ ๗ การเปลี่ยนแปลงวงเงินของแผนงานและโครงการวิจัย สามารถดําเนินการไดไมเกินรอยละ ๒๐
ของวงเงินงบประมาณในแผนงานและโครงการวิจัยนั้น
ขอ ๘ นักวิจัย ตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการตรวจสอบการดําเนินการตามโครงการวิจัย

ขอ ๙ การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามบันทึกนี้ นักวิจัยตองแจงใหสถาบันวิจัยทราบลาวงหนา
อยางนอย ๖๐ วัน กอนวันสิ้นสุดบันทึกขอตกลงนี้
ค. ผลงาน
ขอ ๑๐ นักวิจัย ตองบันทึกผลการดําเนินการและรายงานการใชจายงบประมาณที่ไดรับทุน หลังจาก
เริ่มดําเนินการตามบันทึกขอตกลงนี้ ดังนี้
- บันทึกความกาวหนาการใชจายเงินที่ไดรับทุนอุดหนุน ทุก ๙๐ วัน (ก.พ..-พ.ค. ๖๕)
- บันทึกความกาวหนาการดําเนินการโครงการวิจัย ภายใน ๑๒๐ วัน (มี.ค.-มิ.ย. ๖๕)
- นําสงผลการดําเนินการโครงการวิจัย รายงานการใชจายงบประมาณ และรายงานผลสัมฤทธิ์
ของโครงการวิจัย หลังจากที่ครบกําหนดสิ้นสุดบันทึกขอตกลงนี้ (ส.ค.-ก.ย.๖๕)
- รายงานผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงานพัฒนาโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมตอเนื่อง (ก.ย.-ต.ค.๖๕)
ง. สิทธิและการยกเลิกบันทึกขอตกลง
ขอ ๑๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรมีสิทธิระงับการจายเงินอุดหนุนตามบันทึกขอตกลงหรือจายเงิน
อุดหนุนเพียงบางสวนแกนักวิจัยในกรณีไมรายงานผลตามขอ ๑๐
ขอ ๑๒ ในกรณีที่นักวิจัย ไมสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชเงินผิดวัตถุประสงค
ตามที่ตกลงไวตามแผนงานที่กําหนด นักวิจัยจะตองดําเนินการแจงใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว และสถาบันวิจัยพุทธศาสตรมีสิทธิในการระงับแผนงานชั่วคราว โดยใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
บันทึกขอตกลงนี้ ทําขึ้น ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาขอความโดยตลอด
แลว จึงไดลงรายชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ.................................................................
(พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................................)
นักวิจัย
ลงชื่อ.................................................................
(................................................................................)
พยาน

ลงชื่อ......................................................................
(..................................................................................)
พยาน

เอกสารแนบ 1
แผนปฏิบตั กิ ารวิจยั

นักวิจัย..............................................................................................................สวนงาน..................................................................
ชื่อโครงการ........................................................................................................................................................................................
ที่

แผนปฏิบัติการวิจยั

1 การจัดทํารายงาน 3 บท และออกแบบเครื่องมือการวิจัย
การกําหนดลงพื้นที่เพื่อพัฒนากิจกรรมการวิจัย
2 การพัฒนากิจกรรมในพื้นที่........................................
........................................................................ตามวัตถุประสงค
3 การรายงานความกาวหนา ผลการศึกษาบทที่ 4 และ
รายงานการใชจายงบประมาณ
4 การพัฒนากิจกรรมในพื้นที่การวิจัย.................................
........................................................................ตามวัตถุประสงค
5 การรายงานผลการศึกษาบทที่ 4-5 และรายงานการใชจาย
งบประมาณ
6 สรุปผลการศึกษา นําเสนอบทความ/หนังสือ
เอกสารและ VTR สื่อสารสังคม วีดิทัศน 3-5 นาที
7 รายงานการเงินงวดสุดทาย

ระยะเวลา (เดือน)
1 3 5 7 9 10 11

เอกสารแนบ 2
แผนการใชจา ยงบประมาณการวิจัย
ชือ่ โครงการวิจัย...............................................................................นักวิจยั .....................................................................
งบประมาณที่ไดรบั ................................................บาท บัญชีธนาคารเลขที่.................................................................
แผนงานที่ไดรบั อนุมัติ (หมวด)
1. หมวดคาจาง
1.1
1.2
1.3
รวมหมวดคาจาง
2. หมวดคาใชสอย
2.1
2.2
2.3
2.4
รวมหมวดคาใชสอย
3. หมวดคาวัสดุ
3.1
3.2
3.3
3.4
รวมหมวดคาวัสดุ
4. หมวดคาครุภัณฑสาํ หรับ
งานวิจยั
4.1
4.2
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ
งวด 1

แผนการใชจา ยเงิน
งวด 2

งวด 3

(10 %)

4%

4%

2%

(80 %)

32 %

32 %

16 %

(10 %)

4%

4%

2%

100 %

40 %

40 %

20 %

เอกสารแนบ 3
บัญชีธนาคารโครงการวิจยั
ชื่อบัญชีธนาคาร โครงการวิจัย..................................................................................................................................................
โดย 1....................................................................................................
2.................................................................................................
3..................................................................................................
เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา
ผูอํานาจสั่งจาย

.........................................................................................
กรุงไทย จํากัด มหาชน
................................................................................................................................................
1..................................................................................................
2.................................................................................................
3...................................................................................................
เงื่อนไขการสั่งจาย (ไมนอยกวาสองในสาม และหนึ่งในนั้นจะตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย)

ลงนาม...................................................................................................
(.....................................................................................)
หัวหนาโครงการวิจัย
ผูประสานดานบัญชี/เลขาโครงการ.....................................................................................................................
โทร....................................................................................อีเมล.................................................................................

เอกสารแนบ 4
รูปแบบการรายงานการวิจัยและรายงานตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินการวิจยั
ชื่อแผนงาน/โครงการ......................................................................................................................................................................
Platform………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Program………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Objective…………………………………………………………………………………………………………………………………
KRs……………………………………(ระบุไมเกิน 2 KRs).................................................................................................
งบประมาณที่ไดรับ..........................................................................เบิกจายไปแลว...................................................................
สรุปผลการดําเนินการเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
1. ทีม่ าและความสําคัญของการวิจยั ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
3. กรอบแนวคิดและความเชื่อมโยงของโครงการ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
4. ผลการใชจายงบประมาณ
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่ไดรับ แผนการใชจาย
รายจายจริง
รอยละของการใชจาย
งวด1 งวด2 งวด3 งวด1 งวด2 งวด3

สรุป
5.รายงานผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เทียบกับแผน
Platform ชื่อโครงการ เปาหมายของ ตัวชี้วัดของ
Program
โครงการ
โครงการ
ผลผลิต

ผลผลิต 2565
หนวยนับ

เทียบกับ
เปาหมาย
จํานวน

6. สรุปภาพรวมการดําเนินการที่มีผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ
หนวยงานรวมวิจัย
ผลงานที่นําไปใช
การเผยแพรผลงาน ผลผลิต ผลลัพธ
รัฐ เอกชน

ผลกระทบ

ชุมชน นโยบาย พาณิชย ชุมชน สิ่งพิมพ สื่อMedia

1. ดานนโยบายและสาธารณะ หมายถึง การนําความรูจากการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบาย อาจเปน
ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น การใชประโยชนดานสาธารณะจะรวมดานการนําองคความรูไป
สังเคราะหเปนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย แลวนํานโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชนในวงกวางเพื่อประโยชนของ
สังคม และประชาชน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพสังคม และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. ดานพาณิชย หมายถึง เปนผลงานวิจัยที่เนนการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลผลิตภัณฑใหม หรือ
พัฒนาจากสิ่งที่มีอยูเดิม โดยเปนการนําไปใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย หรือลดการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ หรือนําไปสูการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม โดยมีเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและบริการ
3. ดานสังคมและชุมชน การนํากระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเปน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ใหเกิดประโยชนตอการขยายผลตอชุมชนทองถิ่น
รวมถึงสังคมอื่นๆ
7. แผนงาน/โครงการทีส่ รางผลกระทบดานตางๆ
ชื่อโครงการ
ผลกระทบ
เศรษฐกิจ สังคม

Return of
Investment

Social Return
of Investment

หมายเหตุ

สิ่งแวดลอม

8. ปญหา อุปสรรค ในการผลักดันการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเพือ่ บรรลุ OKR
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

