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เป็นกรรม
เป็นผู้ช่ว

๒ ปี แต่อาจได
รบวาระ  ให้ดํา
น่งเท่ากับวาร
การให้มีผู้ดํารง
ด  และยังมิได้
นั้น 

จัยของมหาวิท
ของมหาวิทยา

กับการวิจัย 
ๆ อันอยู่ภายใ

วิชาการหรือสภ

ตามประกาศม
งส่วนงาน 
หนดและเงื่อนไ
รงานวิจัย 

อํานาจจากอธิ

 

ธานกรรมการ
ประธานกรรม

มการ 

มการ 

มการ 
มการและเลข
ยเลขานุการ
ด้รับแต่งต้ังให
าเนินการแต่ง
ระที่เหลืออยู่ข
งตําแหน่งแทน
ด้ดําเนินการให้

ทยาลัย 
าลัย 

ใต้

ภา

หาวิทยาลัย

ไขที่ได้

การบดี

ร 
มการ 

ขานุการ 

หม่ได้ 
ต้ัง
อง             
นก็ได้  
ห้



-๔- 
ข้อ ๑๐  ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนการ

วิจัยประจํามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่กลั่นกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๖ (๑) และข้อ ๖ (๒) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายตามข้อ ๘ (๑)  

ให้ส่วนงานแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยประจําส่วนงาน 
ทําหน้าที่กลั่นกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๖ (๓)  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามนโยบายตามข้อ ๘ (๑) 

 

ข้อ ๑๑  หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวิจัย หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณการวิจัย  
หลักเกณฑ์การกําหนดโทษ ให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้ให้กําหนดค่าสาธารณูปโภคไว้ในงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด
ของโครงการวิจัยตามข้อ ๖ (๑) โดยใหม้หาวิทยาลัยจัดใหส้่วนงานร้อยละ ๕ หรือเป็นไปตามที่ส่วน
ราชการกําหนด 

 

ข้อ ๑๒  ใหจ้ัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐ ของเงินอุดหนุนการ
วิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย ตามข้อ ๖ (๔) 

เงินอุดหนุนการวิจัยตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนงานร้อยละ ๕  
 

  ข้อ ๑๓  ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ
นักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ และจรรยาบรรณของคณาจารย์และผูท้ํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๑๔  ผู้วิจัยต้องทําการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
หรือในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเห็นสมควร 
อาจยกเว้นไม่ต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๕  การใดที่ได้ดําเนินการไปก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคบั ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ใช้บังคบัอยู่เดิมโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


