
Down load/ฝายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

(สํ าเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วาดวยการด ําเนินการวิจัย พ.ศ. 2545
_____________________________

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2545 โดยใหแยกการวิจัยสถาบันกับการวิจัยวิชาการออกจากันเพื่อความเหมาะสมและคลองตัวในการ
ดํ าเนินการวิจัย

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 15(2) และ (8) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงก ําหนดระเบียบวาดวยการดํ าเนินการ วิจัยไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช วาดวยการดํ าเนินการวิจัย พ.ศ. 
2545

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2539
บรรดามติ ประกาศ และระเบียบอื่นใดในสวนที่บัญญัติไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ บท

บัญญัติแหงระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
การใดที่ไดด ําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 

2539 กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงมีผลไดตอไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธริาช
“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธริาช
“การวิจัย” หมายความวา การวิจัยดานวิชาการและการวิจัย

ดานการศึกษาทางไกล
“การวิจัยดานวิชาการ” หมายความวา กระบวนการแสวงหาความรูความเขาใจที่

ถูกตองในสิ่งที่ตองการศึกษา มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การ
วิเคราะห และตีความหมายผลที่ไดจาก
การวิเคราะหเพื่อใหไดค ําตอบท่ีถูกตอง
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“การวิจัยดานการ หมายความวา การบุกเบิกและแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
  ศึกษาทางไกล” การเรียนการสอนระบบทางไกล และ

พัฒนาวิธีการและสื่อการเรียนการสอนใน
แขนงวิชาตาง ๆ ทั้งทางดานการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ สภาพแวดลอม/
ส่ิงอํ านวยความสะดวกทางการศึกษา การ
ประเมิน การบริการสื่อหลักและสื่อเสริม

“โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการวิจัยที่ด ําเนินการตามแผนงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยบุคคลหรือคณะ
บุคคลรวมกันดํ าเนินการศึกษาคนควา
วิเคราะหใหแลวเสร็จในชวงระยะ
เวลาหน่ึง

“ชุดโครงการวิจัย” หมายความวา โครงการวิจัยที่ด ําเนินการตามแผนงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดํ าเนินการไป
พรอมกันหลายโครงการในลักษณะ
สหวิทยาการ (Multidisciplinary) และ
ดํ าเนินการวิจัยโดยยึดหลักบูรณาการ

“ผูวิจัย” หมายความวา ผูที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยดานวิชาการ
หรือการวิจัยดานการศึกษาทางไกลจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“เงินอุดหนุนการวิจัย” หมายความวา เงินคาใชจายในการดํ าเนินการวิจัยซึ่ง
ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย และเงินสมนาคุณผูวิจัย

“คณะกรรมการวิจัย” หมายความวา คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธริาช

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการวิจัยคณะหน่ึงประกอบดวย อธกิารบดีเปนประธานกรรมการ รองอธิการ
บดีที่อธิการบดีมอบหมายจํ านวนสองคนเปนกรรมการ โดยใหรองอธิการบดีคนหน่ึงทํ าหนาที่เปนรอง
ประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการแตงตั้งจํ านวนสี่คน ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
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ที่สภาวิชาการแตงต้ังจํ านวนสี่คนเปนกรรมการ ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนกรรมการและเลขานุ
การ รองผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจํ านวนหน่ึงคนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ เจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาจ ํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงสองป แตอาจได
รับแตงต้ังใหมอีกได

ขอ 6 คณะกรรมการวิจัยมีอํ านาจหนาท่ี ดังน้ี
(1)! เสนอแนะนโยบายและแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยตอสภาวิชาการ
(2)!พิจารณาอนุมัติขอเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยแลวแตกรณีท่ีมีผูเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

(3)!พิจารณารับรองรายงานความกาวหนาและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
(4)!พิจารณาอนุมัติการเผยแพรผลงานวิจัย
(5)!กํ าหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย
(6)! พิจารณาใหความเห็นชอบรายนามผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการพิจารณาการวิจัย
(7)! พิจารณาอนุมัติหรืองดใหเงินสมนาคุณผูวิจัย
(8)!พิจารณายุติโครงการวิจัยที่ดํ าเนินการวิจัยไปแลวแตไมแลวเสร็จภายในกํ าหนด หรือ
พิจารณาขยายระยะเวลาด ําเนินการวิจัย เม่ือผูวิจัยรองขอตามท่ีคณะกรรมการวิจัยเห็นสม
ควร

(9)!หนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยตามที่อธิการบดี หรือสภาวิชาการมอบหมาย
ขอ 7 ใหอธิการบดีแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการวิจัยเห็นชอบแลวตามขอ 6(6) เปนคณะ

กรรมการเฉพาะกิจ โดยใหมีกรรมการเฉพาะกิจไมเกนิสามคนส ําหรับโครงการวิจัย และมกีรรมการเฉพาะกิจ
ไมเกินหาคนสํ าหรับชุดโครงการวิจัย

ใหอธิการบดีแตงต้ังกรรมการเฉพาะกิจคนหน่ึงเปนประธาน ผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ ใหคณะ
กรรมการเฉพาะกิจพนจากตํ าแหนงเม่ือคณะกรรมการวิจัยมีมติรับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแลว

ขอ 8 ใหคณะกรรมการตามขอ 7 มีหนาท่ีดังน้ี
(1)!พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัยแลวแตกรณี รายงานการวิจัย
และการเผยแพรผลงานวิจัย
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(2)! เสนอความเห็นตอคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบขอเสนอโครงการ
วิจัย หรือชุดโครงการวิจัยแลวแตกรณีท่ีมีผูเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การใหความ
เห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การเผยแพรผลงานวิจัย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับการวิจัย

ขอ 9 ขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหเงินอุดหนุนการวิจัยแลว ใหดํ าเนินการวิจัยตามมติ
ของคณะกรรมการวิจัย และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการดํ าเนินการวิจัย พ.ศ.2545

ขอ 10 การจายเงินคาสมนาคุณเกี่ยวกับการวิจัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 11 เงินอุดหนุนการวิจัยตามระเบียบน้ี ใหจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและใหถือเปนเงิน

อุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป
ในกรณีที่ตองใชเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อซื้อครุภัณฑจะกระทํ าไดตอเมื่อไดรับนุมัติจากคณะ

กรรมการวิจัยเปนกรณีพิเศษเทาน้ัน และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวผูวิจัยจะตองสงมอบครุภัณฑดังกลาวตาม
สภาพที่เปนอยูใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 ผูวิจัยโดยหัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจะตองทํ าสัญญากับมหาวิทยาลัย
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิจัยก ําหนด

ขอ 13 การเบิกจายเงินอุดหนุนการวิจัยใหกระทํ าเปนงวดตามที่ระบุไวในสญัญารับเงินอุดหนุนการ
วิจัย การเบิกจายเงินงวดแรกจะกระท ําไดหลังจากที่ผูวิจัยท ําสัญญากับมหาวิทยาลัยแลว สวนการเบิกจายเงิน
งวดตอ ๆ ไป จะกระทํ าไดหลังจากผูวิจัยไดสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยในงวดนั้น ๆ ตอสถาบันวิจัย
และพัฒนาแลว

ขอ 14 ผู วิจัยจะตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามระยะเวลาและวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กํ าหนดตอสถาบันวิจัยและพัฒนา หากผูวิจัยไมปฏิบัติตามโดยไมแจงเหตุผลและขอขัดของเปนลายลักษณ
อักษร คณะกรรมการวิจัยอาจพิจารณางดใหเงินอุดหนุนการวิจัยงวดตอไป หรือยุติโครงการวิจัยได

ขอ 15 กรณีที่ผูวิจัยไมสามารถดํ าเนินการวิจัยใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา หาก
ประสงคจะขอขยายระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกํ าหนดใหชี้แจงเหตุผลและความจํ าเปนตอคณะกรรมการ
วิจัย

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดํ าเนินการวิจัยแลว แตการดํ าเนินโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย
แลวแตกรณียังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการวิจัยอาจพิจารณายุติการวิจัยโดยใหผูวิจัยคืนเงินอุดหนุนการวิจัยที่
เบิกไปแลวบางสวนหรือทั้งหมดตามที่คณะกรรมการวิจัยเห็นสมควร

ขอ 16 ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยใหเปนของมหาวิทยาลัย
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ขอ 17 ใหอธิการบดีมีอํ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้

ใหสภาวิชาการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. 2545

 (ลงนาม) เกษม  สุวรรณกุล
           (นายเกษม  สุวรรณกุล)

         นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ส ําเนาถูกตอง

(นางสาวจีรามร  หัสเนตร)
        เจาหนาที่วิจัย 6


