
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ว่าด้วย การวิจัยสถาบัน 
พ.ศ.  2552 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการวิจัยสถาบัน  

เพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการด าเนินงานด้าน การวิจัยสถาบันให้ มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์ สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้ งท่ี 10/2552  เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม  พ.ศ.2552  
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้     

 
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการวิจัย

สถาบัน พ.ศ. 2552 
 
ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย  เงินอุดหนุนการ

วิจัยสถาบัน พ.ศ. 2550  
 
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้  
“การวิจัยสถาบัน” หมายความว่า การวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผลไปใช้ในการก าหนด

นโยบาย  วางแผน  และก าหนดแนวทางหรือการปรับปรุงด้าน การบริหารจัดการ  การจัดการเรียน
การสอน และการด าเนินการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

“เงินอุดหนุน การวิจัย สถาบัน ” หมายความว่า เงินอุดหนุนจาก เงินรายได้ขอ ง
มหาวิทยาลัย ตามงบประมาณท่ีได้รับในปีนั้น  ท่ีจ่ายเพื่อเป็นการอุดหนุน โครงการวิจัยสถาบัน ใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามเงื่อนไขในสัญญา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 
“นักวิจัย” หมายความว่า นักวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน 
“หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สาขาวิชา ส านัก/สถาบัน และกอง/ศูนย์ 
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ข้อ 5  เพื่อประโยชน์ในการปรับกระบวนงานและวธิีการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีการวิจัยสถาบันขึ้น   โดยจัดท าเป็นแผนหลักการวิจัยสถาบันในแผ น
หลักการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการส่งเสริม
การวิจัยสถาบันและการพิจารณาอุดหนุนโครงการการวิจัยสถาบัน  เสนอเพื่อขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เมื่อแผนหลักการวิจัยตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแลว้  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
แจ้งหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 

แผนหลักการวิจัยต ามวรรคหนึ่งอาจก าหนดประเด็นหรือหัวข้อ การวิจัย สถาบันตาม
นโยบายหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

 
ข้อ 6  ผูย้ื่นข้อเสนอรับการอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันตามข้อบังคับนี ้คือ 
(1)   บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งประสงค์ขอรับการอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันตาม

ข้อ 5 
(2)   บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งอธิการบดีก าหนด โดยค าแนะน าของหัวหน้า

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ท าโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  แบบของการยื่นข้อเสนอขอรับการอุดหนุนโ ครงการวิจัยสถาบันให้เป็นไป

ตามท่ีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 
ข้อ 7  เมื่อผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันตาม

ข้อ 6 แล้ว ให้ตรวจสอบการยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องตามกรอบแนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการวิจัย
สถาบันใน แผนหลัก การวิจัยสถาบัน ตามข้อ 5 แล้วเสนอต่ออธิการบดีเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 

 
ข้อ 8  คณะกรรมการตามข้อ 7 ให้ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ

ดูแลการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  ผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน   
เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจและหน้าที่เสนอ ความเห็น ต่ออธิการบดีใน การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุน  รับรองรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับวิธีการด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบันแก่นักวิจัย หรือเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ  
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสถาบัน รวมท้ังท าหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัยสถาบันตามที่อธิการ บดี
มอบหมาย 
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ข้อ 9  เมื่อโครงการวิจัยสถาบันได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว   ให้สถาบันวิจัย

และพัฒนาประกาศผลการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยสถาบัน  และให้นักวิจัยเข้าท า
สัญญา ตามแบบและหลักเกณฑท่ี์ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการวิจัยสถาบัน ท่ีได้ท าสัญญาแล้ว   ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดีโดย การแนะน าจากคณะกรรมการ  เว้นแต่เป็นการแก้ไขรายละเอียด
เล็กน้อย  อธิการบดีอาจให้ความเหน็ชอบแล้วแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบก็ได้ 

 
ข้อ 10  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ให้เป็นไปตามความก้าวหน้าของงานท่ี

ก าหนดในสัญญาตามข้อ 9  เมื่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารับรองรายงานความก้าวหน้าแล้ว  
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในงวดแรกให้เบิกเมื่อได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย 

      การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณนักวิจัยให้กระท าเมื่ออธิการบดีให้ความเห็นชอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ท่ีคณะกรรมการได้ให้การรับรอง แล้ว และนักวิจัย ได้ส่งเล่มรา ยงานฉบับสมบูรณ์พร้อม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น แผ่นดิสเก็ตหรือซีดีรอม ครบถ้วนเรียบร้อย 

 
ข้อ 11 ในกรณีนั กวิจัยกระท าผิดสัญญา  หรือไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตาม ข้อบังคับนี้  

ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งนักวิจัยเป็นหนังสือให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา    
หรือระเบียบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    หากนักวิจัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา         
ให้ผู้อ านวยการสถาบั นวิจัยและพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่ออธิการบดี     
หากอธิการบดีเห็นควรให้ยุติโครงการ วิจัยสถาบันนั้น  ให้งดการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
การวิจัยสถาบันในงวดถัดไปและเงินสมนาคุณนักวิจัย  พร้อมท้ัง ให้นักวิจัย ส่งสรุปรายงานและ
ผลงานการวิจัยท่ีด าเนินการแล้ว  และคืนเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการวิจัยสถาบันที่เบิกจ่ายไป
แล้วเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญ า  หรือไม่ด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้ 

 
ข้อ 12 การจ่าย เงินอุดหนุน การวิจัย สถาบัน ส าหรับนักวิจัยและค่าตอบแทน  และ

ค่าสมนาคุณส า หรับคณะกรรมการให้เป็นไปตาม อัตราท่ีก า หนดใน ประกาศของมหาวิทยาลัย   
ท้ังนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได ้

 
ข้อ 13 การจัดพิมพ์ผลงานการวิจัยสถาบันที่จัดท าขึ้นโดยใชเ้งินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน

ตาม ข้อบังคับ นี้ต้องระบุข้อความว่า  “ได้ รับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช  ” ทุกครั้ง และให้ผลงานการวิจัยสถาบันดังกล่าวเป็น ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ 14 โครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับ เงินอุดหนุน การวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัย ก่อน
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   ให้ด าเนินการตาม ระเบียบสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย
เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  พ.ศ. 2550 จนกว่าการด าเนินการวิจัยจะแล้วเสร็จ 
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ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้    

 
                                ประกาศ ณ วันท่ี  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
 
 
                                               (ลงนาม)               วิจิตร  ศรีสอ้าน 
                                                               (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน)                                                                            
                                                นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


