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 ข้อ ๒ คณะเภสัชศาสตร์ตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้รับทุนเป็นรายงวด                      
แบ่งออกเป็น ๓ งวด  ดังน้ี 

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายหลงัจากการ
ทําสัญญาแล้ว 
  งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายหลงัจากที่
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ได้ดําเนินการไปแล้วของเน้ืองานงวดที่ ๑ ให้คณะเภสัชศาสตร์ได้
รับทราบและอนุมัติ 
  งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายหลังจากที่
ผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ใหค้ณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๒ เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกไฟล์นามสกุล 
.pdf จํานวน ๑ แผ่น ได้รับทราบและอนุมติั 
 ข้อ  ๓ ผู้รับทนุและผู้ร่วมรับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง ประกาศ และมติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยโดยเคร่งครัด 
 ข้อ  ๔ ผู้รับทนุจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยในการจดัหา 
และจัดซื้อให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของหน่วยงานต่อไป ภายหลัง
จากที่ผู้รับทุนได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะเภสัชศาสตร์แล้ว 
 ข้อ  ๕ เมื่อได้รับมอบครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามข้อ ๔ แล้ว ใหส้่วนงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ ์
 ข้อ  ๖ ในกรณผีู้รับทุนได้รับอนุมัติให้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน หรือลาออกจากคณะเภสัชศาสตร์            
ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการ ดังน้ี        
 (๑) ผู้รับทุนหรอืผู้รับงานวิจัยจะต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัยทีไ่ด้ดําเนินการ
เบิกจ่ายไปบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ ก่อนวันที่คณะเภสัชศาสตร์อนุมัติให้โอนย้ายหรือลาออก 
แล้วแต่กรณ ีหรือ   
 (๒) ผู้รับทุนหรอืผู้รับงานวิจัยจะต้องจัดหาหัวหน้าแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยแทน ทั้งน้ี ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด เพ่ือดําเนินการตามแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ และส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 ผู้รับทุนตามขอ้ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
ผิดสัญญารับทนุอุดหนุนการวิจัย หรือทํางานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับทุนยินยอมให้ผูใ้ห้ทุนบอกเลิกสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้รับทุนจะดําเนินการฟ้องร้องผู้ให้ทุนตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงิน
อุดหนุนการวิจัยทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ  ๗ ผู้รับทนุต้องนําผลงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ที่แล้วเสร็จใน
บางส่วนหรือที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ตามประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ ดังน้ี 
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(๑) ผู้รับทุนประเภทสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รุ่นใหม ่ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ Scopus หรอื Scimago Journal Rank (SJR) หรือ The Institute 
for Scientific Information (ISI) หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ หรือนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม และให้ผู้รับทุนประกาศกิตติคุณแก่คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทุกรณ ี

(๒) ผู้รับทุนประเภทสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รุ่นกลาง ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ ๑ (TCI กลุ่มที่ ๑) หรือ 
Scopus หรือ Scimago Journal Rank (SJR) หรือ The Institute for Scientific Information (ISI) หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ หรือการย่ืนจดสิทธิบัตร โดยมีเอกสารแสดงหมายเลขคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และให้ผู้รับทุนประกาศกิตติคุณแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทกุรณี  

(๓) ผู้รับทุนประเภทสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รุ่นมุ่งเป้า ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scimago Journal Rank (SJR) หรือ The Institute for Scientific 
Information (ISI) หรือการย่ืนจดสิทธิบัตร โดยมีเอกสารแสดงหมายเลขคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และให้
ผู้รับทุนประกาศกิตติคุณแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาในทุกรณี 
 ในกรณีทีม่ีความจําเป็นอย่างย่ิง ผู้รับทุนไมอ่าจดําเนินการตามวรรคหน่ึงภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ 
วัน นับแต่ผู้ได้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ใหผู้้รับทุนแจ้งกําหนดเวลาดําเนินการให้คณะเภสัชศาสตร์ทราบและ
อนุมัติ 
 ข้อ  ๘ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยตามสัญญาน้ีตกเป็นของคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเภสัชศาสตร์สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนนําไปใช้
ประโยชน์ได้  
 ผู้รับทุนมสีิทธิได้รับการจัดสรรคประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ภายหลังการเกิดผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วอย่างสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 ข้อ  ๙ ในกรณทีี่ผู้ได้รับทุนได้รับอนุมัติจากคณะเภสัชศาสตร์ ให้ขยายเวลาการทําวิจัย ให้ถือว่าหนังสือ
อนุมัติและแผนงานของโครงการวิจัยที่ปรับเปลี่ยน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาน้ี ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลกิสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้รับทุนจะดําเนินการฟ้องร้องผู้ให้ทุนตามกฎหมายใด ๆ มไิด้ และผู้รับทนุยินยอมชดใช้เงินอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
คืนให้แก่ผู้ใหท้นุภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับทุนหรือผู้รบังานวิจัยผู้ใดผิดสัญญารับทนุอุดหนุนการวิจัย หรือทํางานวิจัยไม่แล้วเสร็จ นอกจากต้อง
ชดใช้เงินคืนทั้งหมดตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ส่วนงานต้นสังกัดนําไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีด้วย 
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 ข้อ  ๑๑ เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปน้ี  ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ๑๑.๑ ……………..………………………...……………………เอกสารหมายเลข…….........จํานวน..…........หน้า 
 ๑๑.๒ ……………..………………………..…………………….เอกสารหมายเลข…………...จํานวน………....หน้า 
 ๑๑.๓ ……………..…………………….....………………….…เอกสารหมายเลข…………….จํานวน………...หน้า 
 ๑๑.๔ ……………..…………………….....………………….…เอกสารหมายเลข…………….จํานวน………...หน้า 
 ข้อความใดๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดัแย้งกับข้อความในสญัญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 
บังคับ 
 สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้คนละฉบับ 

 
 
 
(ลงช่ือ)  ………………………………………................... ผู้ให้ทุน 
      (เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า) 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
(ลงช่ือ)  …………………………………………………..ผู้รับทุน 

(…………………………………………………) 
 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
(ลงช่ือ)  …………………………………..…….พยานฝ่ายผู้ใหทุ้น 
   (เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักด์ิ) 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาวิชาชีพและการฝึกงาน 

      
 
 
(ลงช่ือ)  …………………………………..…… พยานฝ่ายผู้รับทุน 
 (…………………………………………) 

               ประธานสาขาวิชา / ผู้ร่วมโครงการฯ 


