
         

 

ระเบียบสภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 วา่ด้วยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั  พ.ศ.  2550 

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

โดยที"เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชวา่ด้วยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั  
พ.ศ. 2545 เพื"อความเหมาะสมและคลอ่งตวัในการดําเนินงานด้านการวิจยัสถาบนัให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่มหาวิทยาลยั 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) และ (8)  แหง่พระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  จงึกําหนดระเบียบว่าด้วยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัไว้ ดงัตอ่ไปนี 8     

ข้อ 1 ระเบียบนี 8เรียกว่า �ระเบียบสภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอดุหนนุการวิจยั- 

สถาบนั พ.ศ. 2550	 

ข้อ 2 ระเบียบนี 8ให้ใช้บงัคบัตั 8งแตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั พ.ศ. 2545  
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั"ง และหลกัเกณฑ์อื"นใดที"เกี"ยวกบัการวิจยัสถาบนัในสว่นที"กําหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี 8 หรือซึ"งขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี 8 ให้ใช้ระเบียบนี 8แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี 8  
“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
“สถาบนัวิจยัและพฒันา” หมายความวา่ สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 �อธิการบดี	 หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

�คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาวิจยัสถาบนั 

�การวิจยัสถาบนั” หมายความวา่ การวิจยัที"มีวตัถปุระสงค์เพื"อนําผลไปใช้ในการกําหนด 

นโยบาย วางแผน และกําหนดแนวทางหรือการปรับปรุงด้านการบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน และการ
ดําเนินการอื"นๆ ของมหาวิทยาลยั 

“เงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั” หมายความวา่ เงินคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานการวิจยัสถาบนั  
ได้แก่ คา่ตอบแทน คา่วสัด ุคา่ใช้สอย และคา่ใช้จ่ายอื"นๆ ที"เกี"ยวข้องรวมทั 8งเงินสมนาคณุนกัวิจยัด้วย ซึ"งจา่ยให้แก่
นกัวิจยัในลกัษณะเหมาจา่ยตามเงื"อนไขในสญัญา 

“นกัวิจยั” หมายความว่า บคุลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัซึ"งคณะกรรมการวิจยัสถาบนั 

มีมตใิห้เงินอดุหนนุการวิจยั 
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ข้อ 5 ให้สถาบนัวิจยัและพฒันา      จดัทําแผนแมบ่ทเพื"อกําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการสง่เสริม 

การวิจยัสถาบนั รวมทั 8งอาจกําหนดประเดน็หรือหวัข้อการวิจยัสถาบนัตามนโยบายหรือพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  
เสนอตอ่ที"ประชมุผู้บริหารของมหาวิทยาลยั 

เมื"อที"ประชมุผู้บริหารของมหาวิทยาลยัได้ให้ความเห็นชอบแผนแมบ่ทตามวรรคแรกแล้ว  ให้สถาบนัวิจยั-
และพฒันาแจ้งหนว่ยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั เพื"อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการเสนอขอรับเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั 

ข้อ 6 บคุลากรของมหาวิทยาลยัที"ประสงค์ขอรับเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดไว้ 

ในข้อ 5 ให้จดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัตามแบบที"สถาบนัวิจยัและพฒันากําหนด 

ในกรณีมหาวิทยาลยัมีนโยบายให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัคนใดคนหนึ"งหรือหลายคนทําโครงการวิจยั
สถาบนัเฉพาะเรื"องที"มหาวิทยาลยักําหนด ซึ"งตรงกบัประสบการณ์ในหน้าที"การงานที"รับผิดชอบหรือเกี"ยวข้อง เพื"อ
ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั อาจจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัแตกตา่งจากวรรคแรกก็ได้ 

การจา่ยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชกําหนด  
กรณีที"มหาวิทยาลยัยงัมิได้กําหนดหลกัเกณฑ์ตามระเบียบนี 8   ให้นําหลกัเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมา- 
ธิราช  ประกาศ ณ วนัที" 10 มิถนุายน  2545  เรื"อง เกณฑ์การจา่ยเงินเกี"ยวกบัการวิจยัสถาบนัมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตั 8งคณะกรรมการเรียกวา่ “คณะกรรมการพิจารณาวิจยัสถาบนั” ประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นที"ปรึกษา   รองอธิการบดีที"กํากบัดแูลสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นประธานกรรมการ     ผู้ อํานวยการ
สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นรองประธาน ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวนไมเ่กินสามคน    ซึ"งที"ประชมุผู้บริหารของมหาวิทยาลยั 

เป็นผู้ เลือกเป็นกรรมการ      เจ้าหน้าที"สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
ข้อ 8 คณะกรรมการ มีอํานาจและหน้าที" ดงันี 8 

(1) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจยัสถาบนั      และให้ข้อเสนอแนะแก่นกัวิจยั 

(2) กําหนดให้เงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัแก่นกัวิจยัตามความเหมาะสมของโครงการวิจยัสถาบนั
ภายใต้หลกัเกณฑ์และอตัราตามประกาศของมหาวิทยาลยัที"กําหนดไว้ในข้อ 13 

(3) พิจารณารายงานการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะแก่นกัวิจยัในการแก้ไขรายงาน 

(4) รับรองรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

(5) เสนออธิการบดีเพื"อให้ความเห็นชอบผลงานวิจยัและการนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

(6) ข้อเสนอแนะอื"นๆ ที"เป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัสถาบนัของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 9 คณะกรรมการ สิ 8นสดุสภาพเมื"อ 

(1) ได้รับรองรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์   และเสนอผลงานการวิจยัตอ่อธิการบดีเพื"อให้ความ
เห็นชอบ 

(2) มหาวิทยาลยัยตุโิครงการวิจยัสถาบนัที"อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 10 โครงการวิจยัสถาบนัที"ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว   ให้มหาวิทยาลยัออกเป็น

ประกาศมหาวิทยาลยั  และให้นกัวิจยัจดัทําสญัญาตามเงื"อนไขและแบบที"สถาบนัวิจยัและพฒันากําหนด 
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เมื"อนกัวิจยัได้ทําสญัญาตามวรรคแรกแล้ว  ห้ามนกัวิจยัเปลี"ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวิจยัสถาบนั
ดงักลา่ว  เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 11 การเบกิจา่ยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัประจํางวด     ให้เป็นไปตามสญัญารับเงินอดุหนนุการวิจยั-
สถาบนั หรือเงื"อนไขที"มหาวิทยาลยักําหนด  โดยผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นผู้ รับรองรายงานความก้าวหน้า
และเสนอขออนมุตัเิงินอดุหนนุประจํางวด นกัวิจยัจะได้รับเงินดงันี 8 

(1) เงินคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการวิจยังวดแรก  ขอเบิกได้เมื"อทําสญัญากบัมหาวิทยาลยั 
เรียบร้อยแล้ว 

(2) การจา่ยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนังวดถดัไป จะทําได้ก็ตอ่เมื"อนกัวิจยัได้แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของการวิจยัตามเงื"อนไขของสญัญาตอ่ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

(3) เงินสมนาคณุนกัวิจยั จะได้รับเมื"อคณะกรรมการรับรองรายงานฉบบัสมบรูณ์แล้ว และนกัวิจยั 
ได้สง่เลม่รายงานฉบบัสมบรูณ์พร้อมสื"ออิเล็กทรอนิกส์  เชน่ แผน่ดสิเกตต์หรือซีดีรอม เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 12 ในกรณีนกัวิจยัไมดํ่าเนินการตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในสญัญา หรือไมดํ่าเนินการตามระเบียบนี 8   
ให้สถาบนัวิจยัและพฒันาแจ้งนกัวิจยัเป็นหนงัสือเพื"อให้ดําเนินการให้ถกูต้องตามสญัญา หรือระเบียบ แล้วแตก่รณี  
โดยให้กําหนดระยะเวลาไว้ด้วย   หากนกัวิจยัไมดํ่าเนินการภายในกําหนดระยะเวลา ให้นําเสนอมหาวิทยาลยัเพื"อยตุิ
โครงการวิจยัสถาบนัดงักลา่ว   และให้หมดสิทธิได้รับเงินคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานการวิจยัสถาบนัในงวดถดัไปและ
เงินสมนาคณุนกัวิจยั พร้อมทั 8งสง่คืนผลงานการวิจยัที"ดําเนินการแล้ว  และคืนเงินคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานการวิจยั
สถาบนัที"เบกิจา่ยไปแล้วในส่วนที"ยงัไมไ่ด้ดําเนินการตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในสญัญา  หรือไม่ดําเนินการตาม 

ระเบียบนี 8 แล้วแตก่รณีด้วย 
ข้อ 13 หลกัเกณฑ์และอตัราเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัสําหรับนกัวิจยัและคา่ตอบแทน  และคา่สมนาคณุ

สําหรับคณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน-
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั  

ข้อ 14 การจดัพิมพ์ผลงานการวิจยัสถาบนัที"จดัทําขึ 8นโดยใช้เงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัตามระเบียบนี 8 
ต้องระบขุ้อความว่า “ได้รับเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัจากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช” ทกุครั 8ง และให้ผลงาน
การวิจยัสถาบนัดงักลา่วเป็นลิขสิทธิIของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี 8   และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั"งเพื"อปฏิบตัิตาม
ระเบียบนี 8      รวมทั 8งมีอํานาจวินิจฉยัชี 8ขาดในกรณีที"ต้องมีการตีความหรือมีปัญหาในการดําเนินการตามระเบียบนี 8  
และให้คําวินิจฉยัชี 8ขาดเป็นที"สดุ 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 16 โครงการวิจยัสถาบนัที"ได้รับเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนัจากมหาวิทยาลยัอยู่ก่อนระเบียบนี 8มีผล 

ใช้บงัคบั ให้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช วา่ด้วยเงินอดุหนนุการวิจยัสถาบนั  พ.ศ. 2545  
จนกวา่การดําเนินการวิจยัจะแล้วเสร็จ 

 

                                ประกาศ ณ วนัที"    18    พฤษภาคม  พ.ศ. 2550        

                        
          (ลงนาม)                   นายวิจิตร  ศรีสอ้าน 

                                                                                   ( ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน)                                                    
                                                                      นายกสภามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 
 


