
 
 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การบริหารการวิจัยสถาบัน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารการวิจัย
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าแผนหรือ
นโยบายในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ได้รับการพัฒนา
ทางด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา 
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การด าเนินงานของสถานวิจัยสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้                

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารการวิจัย
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารการวิจัยสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการวิจัยสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การด าเนินงานของสถานวิจัยสถาบัน 
“การวิจัยสถาบัน” หมายความว่า การวิจัย การวิเคราะห์ การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลและ 

การได้มาซึ่งสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย  
การวางแผน และการก าหนดแนวทางหรือการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ 
การด าเนินการอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 



-๒- 
 

“เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการวิจัยสถาบัน ได้แก่ 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงินสมนาคุณผู้วิจัยซึ่งจ่ายให้แก่ผู้วิจัย 
ในลักษณะเหมาจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย 

“ผู้วิจัย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  

ข้อ ๕  ให้สถานวิจัยสถาบันก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการวิจัยสถาบัน รวมทั้ง
อาจก าหนดประเด็นหรือหัวข้อการวิจัยสถาบันตามนโยบายหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ 
วิจัยสถาบันในแต่ละป ี

เมื่อคณะกรรมการวิจัยสถาบันได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สถานวิจัยสถาบันแจ้งหน่วยงานต่าง  ๆ 
ของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 

ข้อ ๖  ผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันให้จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ในกรณีมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ผู้วิจัยคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท าโครงการวิจัยสถาบันเฉพาะเรื่อง 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งตรงกับประสบการณ์ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 
อาจจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันแตกต่างจากวรรคหนึ่งก็ได้ 

ในกรณีที่จ าเป็นอธิการบดีอาจจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาท าการวิจัยสถาบันเพ่ือน าผลงาน
การวิจัยสถาบันมาใช้ในการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นก็ได้     

ข้อ ๗  เมื่อโครงการวิจัยสถาบันได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยสถาบันแล้ว ให้สถานวิจัย
สถาบันแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยทราบ และให้ผู้วิจัยเข้าท าสัญญาตามแบบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันให้เบิกจ่าย ดังนี้ 
(๑) เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยสถาบันงวดแรก ขอเบิกได้เมื่อท าสัญญากับมหาวิทยาลัย 

เรียบร้อยแล้ว 
(๒) การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันงวดถัดไป จะท าได้ต่อเมื่อผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า

ของการวิจัยสถาบันตามเงื่อนไขของสัญญาต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลสถานวิจัยสถาบัน 
(๓) ค่าตอบแทนผู้วิจัย จะได้รับเมื่อคณะกรรมการวิจัยสถาบันรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว และผู้วิจัย

ได้ส่งเล่มรายงานพร้อมทั้งส่งมอบชิ้นงานตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  

ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ด าเนินการตามระเบียบนี้  
ให้สถานวิจัยสถาบันแจ้งผู้วิจัยเป็นหนังสือเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือระเบียบ แล้วแต่กรณี โดยให้
ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วย หากผู้วิจัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา ให้คณะกรรมการวิจัยสถาบันน าเสนอ
อธิการบดีเพ่ือยุติโครงการวิจัยสถาบัน และให้ผู้วิจัยคืนเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันที่เบิกจ่ายไปแล้วคืนให้แก่
มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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ข้อ ๑๐  หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนและวิธีการด าเนินการวิจัยสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศที่
อธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และอัตราเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันส าหรับผู้วิจัย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 
และค่าพาหนะของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือด าเนินการตามท่ี 
คณะกรรมการวิจัยสถาบันมอบหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด 

ข้อ ๑๒ การจัดพิมพ์ผลงานการวิจัยสถาบันที่จัดท าขึ้นโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันตามระเบียบนี้ 
ต้องระบุข้อความว่า “ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ทุกครั้งและให้ผลงาน 
การวิจัยสถาบันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่ผลงานการวิจัยสถาบันจะต้องเสนอให้คณะกรรมการวิจัยสถาบันเป็นผู้อนุมัติ 

ข้อ ๑๓  โครงการวิจัยสถาบันที่ได้มีการท าสัญญากับมหาวิทยาลัยไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ด าเนินการไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มติหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ 
ใช้บังคับจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการวิจัยสถาบัน 

ข้อ ๑๔ บรรดาประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์หรือมติอ่ืนใดซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารการวิจัยสถาบัน พ.ศ.  ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีประกาศ ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
หรือมติข้ึนใหม่ตามระเบียบนี้ 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนและวิธีการด าเนินการวิจัยสถาบัน  
ตามข้อ ๑๐ ให้น าประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไดเ้ท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีประกาศข้ึนใหม่ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยนั้น
ให้ถือเป็นที่สุด 

           ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       วิจิตร  ศรีสอ้าน     
          (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงรุง่รัศมี สุกใส) 

หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 

29 ม.ค. 2564 


