
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
ทางด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.  ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหาร
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวิจัยสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“การวิจัย” หมายความว่า กระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การ

ด าเนินการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการจัดท ารายงานการวิจัย และการส่งรายงานการวิจัยด้วย  
“คณะกรรมการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการเฉพาะกิจ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ตั้งข้ึนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

และ/หรือภายนอกเพ่ือท าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการวิจัยมอบหมาย  
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ผู้ขอรับทุน” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัย  

/“หัวหน้าโครงการวิจัย”... 
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“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การด าเนินการวิจัย 

“ผู้ร่วมโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่ร่วม
รับผิดชอบการด าเนินการวิจัย 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า การวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัย โดยบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

“ชุดโครงการวิจัย” หมายความว่า การวิจัยที่ด าเนินการตามแผนงานวิจัยที่ด าเนินการไป
พร้อมกันหลายโครงการในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary) และ/หรือบูรณาการ 

  ข้อ ๕ ทุนอุดหนุนการวิจัย ได้แก่  
(๑) เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อด าเนินการวิจัยเป็นรายปี 
(๒) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช ๒๐๐ ปี  
(๓) กองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล และกองทุนอ่ืนๆ  
(๔) รายได้อ่ืน  

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการวิจัยคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ     
(๒) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการแต่งตั้งจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการแต่งตั้งจ านวนสี่คน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม (๔) และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด ทั้งนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตาม (๔) และผู้ทรงคุณวุฒิภายในตาม (๕) ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านละ ๑ คน ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม 
(๔) และผู้ทรงคุณวุฒิภายในตาม (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี   

ข้อ ๗ คณะกรรมการวิจัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ 

มหาวิทยาลัย  
 
 /(๓) ให้ข้อเสนอแนะ... 
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(๓) ให้ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย 
(๔) พิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย ค่าตอบแทนนักวิจัย และค่าตอบแทน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๕) พิจารณาการขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย การยุติโครงการวิจัย การคืน 

ทุนอุดหนุนการวิจัย และบทลงโทษ 
(๖) พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยต่อสภาวิชาการ 
(๗) รับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และ 

รายงานการวิจัยตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเสนอ 
  (๘) พิจารณาวินิจฉัย ตีความ ในกรณีทีมี่ปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
และมีอ านาจและหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการวิจัยมอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
และคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๐ ประเภทการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การด าเนินการวิจัย และบทลงโทษ 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๑๔ บทลงโทษ  การยุติโครงการภายหลังท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา การคืนทุนอุดหนุนการวิจัย  และการระงับสิทธิ์การขอทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งต่อไป ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 
 
 
 /บทเฉพาะกาล... 
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บทเฉพาะกาล 
_____________________________ 

 

การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ปฏิบัติตามระเบียมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๕  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การวิจัยสถาบัน พ.ศ.  ๒๕๕๒ จนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการวิจัย 
 

ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการออกระเบียบนี้ เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีสาระส าคัญอยู่ ๒ ส่วน คือ การสนับสนุนทุนวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
แต่เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยมีความเฉพาะจึงปรับปรุงโดยการตัดสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ออกไปแยกไว้เป็น
การเฉพาะ และปรับให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจในส่วนของสาขาวิชา ส านัก และสถาบันได้ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยให้เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น  

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๒.๑๐ (๐๒)/     วันที่            เมษายน  ๒๕๕๙ 
เรียน  นายกสภามหาวิทยาลัย 
 เพ่ือโปรดลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบ 
แล้วว่าถูกต้อง เห็นสมควรลงนามได้ 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์) 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 


