
 

 

 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การบริหารการวิจัยสถาบัน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------------- 

 

  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันที่เป็นประโยชน์ในการปรับกระบวนงานและวิธีการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน    
ของมหาวิทยาลัย อันจะน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าแผนหรือนโยบายในการบริหารงาน และ      
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒)         
และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้                

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  การบริหาร         
การวิจัยสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน 
  “การวิจัยสถาบัน” หมายความว่า การวิจัย การวิเคราะห์ การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
และการก าหนดแนวทางหรือการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการ
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
  “เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการวิจัยสถาบัน 
ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้วิจัยซึ่งจ่ายให้แก่ผู้วิจัย
ในลักษณะเหมาจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย 
  “ผู้วิจัย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน  



๒ 

 

 

  ข้อ ๕  ให้กองแผนงานก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการวิจัยสถาบัน  รวมทั้ง
อาจก าหนดประเด็นหรือหัวข้อการวิจัยสถาบันตามนโยบายหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม
ประสานนโยบายในแต่ละปี 
  เมื่อที่ประชุมประสานนโยบายได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กองแผนงานแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

  ข้อ ๖  ผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันให้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย         
ตามแบบท่ีกองแผนงานก าหนด 
  ในกรณีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผู้วิจัยคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท าโครงการวิจัยสถาบัน   
เฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งตรงกับประสบการณ์ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง                
เพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาจจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันแตกต่างจากวรรคแรกก็ได้ 
  ในกรณีที่จ าเป็นอธิการบดีอาจจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาท าการวิจัยสถาบัน           
เพ่ือน าผลงานการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นก็ได้   

   ข้อ ๗  ให้อธิการบดแีต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาวิจัย
สถาบัน”  ประกอบด้วย  

(๑) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลกองแผนงาน   เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
     (ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา จ านวนหนึ่งคน 
       และผู้อ านวยการส านัก จ านวนหนึ่งคน) 
(๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการกองแผนงาน    เป็นกรรมการ 
(๖) หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๗) เจ้าหน้าที่งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
การแต่งตั้งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้ที่ประชุมประสานนโยบายเป็นผู้ เสนอแต่งตั้ง            

ทั้งนี้ให้กรรมการตาม (๒) และ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 

  ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการวิจัยมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 
(๒) พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันแก่ผู้วิจัยตามความเหมาะสมของโครงการ 

  (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการวิจัย  
  (๔) พิจารณารับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
  (๕) พิจารณาเสนอยุติโครงการและการคืนเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันต่ออธิการบดี 



๓ 

 

 

  (๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือด าเนินการตามที่
คณะกรรมการวิจัยมอบหมาย 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับการวิจัยสถาบันตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย   
   

 ข้อ ๙ เมื่อโครงการวิจัยสถาบันได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแล้ว ให้กองแผนงาน      
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ และให้ผู้วิจัยเข้าท าสัญญาตามแบบและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๑๐  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันให้เบิกจ่าย ดังนี้ 
  (๑) เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยงวดแรก ขอเบิกได้เมื่อท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
   (๒) การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงวดถัดไป จะท าได้ก็ต่อเมื่อผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของการวิจัยตามเงื่อนไขของสัญญาต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลกองแผนงาน 
  (๓) ค่าตอบแทนผู้วิจัย จะได้รับเมื่อคณะกรรมการวิจัยรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว และผู้วิจัย 
ได้ส่งเล่มรายงานพร้อมทั้งส่งมอบสิ่งของตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ ๑๑ ในกรณีผู้วิจัยไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ด าเนินการ           
ตามระเบียบนี้ ให้กองแผนงานแจ้งผู้วิจัยเป็นหนังสือเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา หรือระเบียบ           
แล้วแต่กรณี โดยให้ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย หากผู้วิจัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา ให้ คณะกรรมการ
วิจัยน าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือยุติโครงการวิจัยสถาบัน และผู้วิจัยคืนเงินอุดหนุนการวิจัยที่เบิกจ่ายไปแล้ว                      
คืนให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์และอัตราเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันส าหรับผู้วิจัย  ค่าตอบแทน                  
ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะของคณะกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด           
เพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการวิจัยมอบหมาย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันให้เป็นไปตาม
ประกาศทีค่ณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด 

  ข้อ ๑๓  การจัดพิมพ์ผลงานการวิจัยสถาบันที่จัดท าขึ้นโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยตามระเบียบนี้ 
ต้องระบุข้อความว่า “ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ทุกครั้ง                 
และให้ผลงานการวิจัยสถาบันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
  การเผยแพร่ผลงานการวิจัยสถาบันให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการวิจัยที่จะพิจารณา           
ว่าเรื่องใดควรต้องเผยแพร่หรือไม่ อย่างไร 

  ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัยตีความ             
ตามระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  ข้อ ๑๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  



๔ 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๑๖  โครงการวิจัยสถาบันที่ได้มีการท าสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ด าเนินการไปตามระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับจนกว่าจะเสร็จ สิ้นโครงการ         
วิจัยสถาบัน 

                ข้อ ๑๗  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินอุดหนุนการวิจัย
สถาบันตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการวิจัยตามระเบียบนี้ หมายถึง คณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปพลางก่อน
จนกว่าจะออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามระเบียบนี้    
 
     ประกาศ  ณ วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
        วิจิตร  ศรีสอ้าน 
        (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
            นายกสภามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช                                                                  
                     
  
 
 
 


