
Down load/ฝายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

(สํ าเนา)

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวย  การเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน

พ.ศ. 2542

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นสมควรก ําหนดระเบียบควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดินหมวดเงินอุดหนุนการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งงบประมาณ อาศัยอํ านาจตามความใน
มาตรา 15(2) และ (8)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชจึงก ําหนดระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน พ.ศ.
2542  ไวดังน้ี

หมวด 1
ขอความทั่วไป

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2542”

ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3  ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการวิจัย” หมายถึง   คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช
“ผูวิจัย”                หมายถึง   ผูไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
“การวิจัย”              หมายถึง   การศึกษา คนควาเพ่ือบุกเบิกหรือหาความรูท่ีถูกตอง  
                                            รวมทั้งน ําขอคนพบที่ไดรับไปพัฒนา หรือประยุกตใช

                                             ในดานอ่ืน ๆ ตอไป
ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ ํานาจออกประกาศหรือคํ าสั่งใด ๆ

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
          ในกรณีท่ีมีปญหาตองตีความตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการวิจัยเปนผูมีอํ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด  2

การเสนอโครงการวิจัย
ขอ 5  ใหผูขอทํ าวิจัยจัดท ําขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบท่ีสํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

กํ าหนด และจัดสงใหสถาบันวิจัยและพัฒนากลั่นกรองเบื้องตนกอนน ําเสนอคณะกรรมการวิจัยพิจารณาตอไป
การจัดทํ าค ําของบประมาณคาใชจายตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจํ าแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณที่ส ํานักงบประมาณก ําหนด พรอมท้ังจัดทํ าแผนงานและแผนการใชจายเงินใหสอด
คลองกัน  ในกรณีที่โครงการวิจัยมีระยะเวลามากกวา 1 ป ใหแบงคาใชจายเปนรายปตามแผนงานที่ก ําหนดไว
ในขอเสนอโครงการวิจัย

ขอ 6  ใหคณะกรรมการวิจัยพิจารณาและเสนอแนะการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองในดานวิชาการและจัดลํ าดับความส ําคัญของโครงการวิจัยกอน
เสนออธิการบดีพิจารณาสงใหส ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตรวจสอบโครงการวิจัยตามมติคณะรัฐ
มนตรี

ขอ 7  ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย พนจากตํ าแหนงเม่ือคณะกรรมการ
วิจัยมีมติเห็นชอบใหนํ าโครงการวิจัยเสนออธิการบดีพิจารณา สงใหส ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ตรวจสอบ โดยใหจายเงินคาสมนาคุณแกกรรมการเฉพาะกิจฯ จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามอัตราที่
กํ าหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย

หมวด  3
การเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัย

ขอ 8  เงินอุดหนุนการวิจัยตามระเบียบน้ีเปนเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
          ในกรณีที่ตองใชเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อซื้อครุภัณฑใหปฏิบัติตามระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวย การพัสดุ เมื่อสิ้นสุดการวิจัยแลวผูวิจัยจะตองมอบครุภัณฑใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ขอ 9  การตรวจสอบและอนุมัติเบิกจายเงินใหเปนอ ํานาจของอธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบอํ านาจจาก

อธิการบดี
ขอ 10  การเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี

(1) ผูวิจัยโดยหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตองทํ าสัญญากับมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิจัยก ําหนด  โดยแบงเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติออกเปน
สามงวด ดังน้ี

งวดที่หน่ึง  เปนเงินจํ านวนรอยละ  30  ไมรวมครุภัณฑ
งวดที่สอง   เปนเงินจํ านวนรอยละ  40  ไมรวมครุภัณฑ
งวดที่สาม   เปนเงินจํ านวนรอยละ  30  ไมรวมครุภัณฑ
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(2) การเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยใหกระท ําเปนงวดตามท่ีระบุไวในสัญญา การเบิกจาย

เงินงวดแรกจะกระทํ าไดหลังจากที่ผูวิจัยท ําสัญญากับมหาวิทยาลัย สวนการเบิกจายเงินงวดตอ ๆ ไปจะกระท ํา
ไดหลังจากคณะกรรมการวิจัยไดรับรองรายงานความกาวหนาของการวิจัยในงวดที่ไดด ําเนินการแลว

ขอ 11  การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักใหเปนไปตามอัตราที่ก ําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2540 สวนคาใชจาย
อ่ืน ๆ ที่จํ าเปนและ/หรือ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของโครงการวิจัยใหเปนไปตามที่ใชจายจริงโดยมีหลักฐาน
การจายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนํ าเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไข
เพ่ิมเติม

ขอ 12  ระหวางการดํ าเนินการวิจัยใหผูวิจัยเก็บหลักฐานการใชจายเงิน และมหาวิทยาลัยอาจใหมี
การตรวจสอบคาใชจายและหลักฐานการด ําเนินการโดยผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ขอ 13  เมื่อผูวิจัยดํ าเนินโครงการวิจัยเสร็จแลว ใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํ าสรุปรายงานการใชจาย
เงินพรอมกับแนบหลักฐานประกอบการเบิกจาย อาท ิใบเสร็จรับเงิน ใบส ําคัญรับเงิน หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  รวม
ท้ังเงินเหลือจายจากการวิจัย (ถาม)ี สงไปยังกองคลังภายใน 1 เดือน

หมวด  4
การรายงานผลการวิจัย

ขอ 14  ใหผูวิจัยจัดทํ ารายงานความกาวหนาของการวิจัยเปนภาษาไทย ดังน้ี
(1) รายงานความกาวหนาของการวิจัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณประจ ําป ณ วันท่ี 31

พฤษภาคม ของปท่ีอยูระหวางดํ าเนินการวิจัย
(2) รายงานความกาวหนาของการวิจัยตามงวดที่ระบุไวในสัญญาภายใน 1 เดือน

นับจากวันสิ้นงวดที่ผานมา
ขอ 15  ใหผูวิจัยสงรางรายงานการวิจัยเปนภาษาไทย จํ านวน 5 เลม ภายในระยะเวลาไมเกิน 1

เดือน นับจากวันท่ีโครงการวิจัยส้ินสุดตามสัญญา หรือตามที่ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย ซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังตามการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวิจัย

ขอ 16  ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจพจิารณารายงานการวิจัย พนจากตํ าแหนงเม่ือคณะกรรมการวิจัย
มีมติรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยใหจายเงินคาสมนาคุณแกกรรมการเฉพาะกิจฯ จากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยตามอัตราที่ก ําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย เงินอุดหนุนการวิจัย

ขอ 17  ใหผูวิจัยสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเปนภาษาไทยตามจ ํานวนที่ไดรับงบประมาณส ําหรับ
การจัดพิมพ ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 เดือน นับจากวันท่ีคณะกรรมการวิจัยรับรองรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ




	ÃÐàºÕÂºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª
	ÇèÒ´éÇÂ  ¡ÒÃàºÔ¡¨èÒÂà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡§º»ÃÐÁÒ³á¼è¹´Ô¹
	´éÇÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒªàËç¹ÊÁ¤ÇÃ¡ÓË¹´ÃÐàºÕÂº¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³á¼è¹´Ô¹ËÁÇ´à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂãËéà»ç¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì·Õè¢ÍµÑé§§º»ÃÐÁÒ³ ÍÒÈÑÂÍÓ¹Ò¨µÒÁ¤ÇÒÁã¹ÁÒµÃÒ 15(2) áÅÐ (8)  áËè§¾ÃÐÃÒªºÑ��ÑµÔÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª ¾.È. 2521 ÊÀÒÁË



