
หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
และการด าเนินการวิจัยสร้างองคค์วามรู ้พ.ศ. 2565

(15,000 บาท) ผ่านระบบ MS Team

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดจัดประชุมชี้แจง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.30 น.



ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/ อาจารย์ประจ า 1 คน 
ของสาขาวิชา/ส านัก ประจ าปี 2565

วัตถุประสงค์: เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการวิจัยได้ตามจ านวนอาจารย์
ที่มีในสาขาวิชา/ส านัก หรือด าเนินการบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ภายใต้กรอบวงเงินที่ก าหนด โดยให้
การด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และการด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้ พ.ศ. 2565



ทุนวิจัยมี 2 ประเภท:

1. บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เป็นงานวิจัยที่ที่จัดท าเป็นบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ.

2. รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นงานวิจัยที่จัดท าเป็นเล่มรายงานการวิจัย ประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ รวมถึงจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ.

ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/ อาจารย์ประจ า 1 คน 
ของสาขาวิชา/ส านัก ประจ าปี 2565



นักวิจัย

สาขาวิชา/ส านัก

คณะกรรมการ
กลั่นกรองงานวิจัย
ประจ าหน่วยงาน

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

คณะกรรมการวิจัย

แต่งตั้งจาก
• คณะกรรมการประจ าสาขา 

(หรือตั้งใหม่ก็ได)้ 5-9 คน
• สทศ./สทว. แต่งตั้งจากบุคคล

ภายใน 5-9 คน

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 คน
• หัวหน้าหน่วยงานเป็นเลขาฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง



1) เป็นคณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2) มีอายุราชการหรือระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า 15 เดือน นับแต่วันท าสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

3) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือไปท าวิจัยในต่างประเทศ
4) ไม่เป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง
5) กรณีด าเนินการวิจัยเป็นคณะ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการวิจัย โดยมีชื่อ

เป็นล าดับแรกของโครงการวิจัย และมีสัดส่วนการท าวิจัยมากท่ีสุด (กรณีด าเนินการวิจัยเป็นคณะ)
6) กรณีด าเนินการวิจัยเป็นคณะ ผู้ร่วมโครงการวิจัยต้องเป็นคณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยในอัตราที่ครองจริง ณ วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และไม่เป็น
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:



เง่ือนไขการขอรับทุน:

1. ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกินหนึ่งโครงการ 

และสามารถรวมกลุ่มผู้ขอรับทุนในการท าวิจัยได้ 

❖ ค่าใช้จ่ายการวิจัย ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดคูณด้วยจ านวนหัวหนา้โครงการวิจัยและผู้ร่วม

โครงการวิจัย

➢ กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยสังกัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วม

โครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของผู้ร่วมโครงการวิจัยให้หัวหนา้

โครงการวิจัย 

➢ กรณีผู้ร่วมโครงการวิจัยไม่ได้สงักัดหน่วยงานเดียวกันกับหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ผู้ร่วม

โครงการวิจัยแจ้งให้หน่วยงานโอนงบประมาณในส่วนของผูร้่วมโครงการวิจัยให้หน่วยงานท่ี

หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด โดยแจ้งการโอนข้ามหน่วยงานผ่านกองแผนงาน เพื่อเสนอ

อธิการบดีอนุมัติ



2. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

❖ เป็นการวิจัยเพื่อการสร้าง การทดสอบ หรือการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ไม่เป็น

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานหรือหลักสูตร เช่น การส ารวจความ

พึงพอใจของนักศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ปฏิบัติงาน และการประเมินหลักสูตร

❖ ไม่มีความซ้ าซ้อนกับข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีเสนอขอรับทุนกับแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการวิจัยของ

นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน และโครงการที่ใช้ส าเร็จการศึกษา

3. ผู้ขอรับทุนจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

4. ระยะเวลาเปิดรับทุน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ส าหรับก าหนดเวลาสิ้นสุดการรับ

ข้อเสนอฯ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน (สาขา/ส านัก) ก าหนด 

เง่ือนไขการขอรับทุน:



นักวิจัย

สาขาวิชา/ส านัก

คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจัยประจ า

หน่วยงาน

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

คณะกรรมการวิจัย

• ก าหนดเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ
• กลั่นกรองความซ้ าซ้อน คุณภาพ
• เสนอชื่อ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
• พิจารณาความก้าวหน้า และยุติโครงการ
• ตรวจสอบผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม

สัญญารับทุน

• ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
• ประเมินรายงานวิจัย

• แต่งตั้งคณะกรรรมการ
กลั่นกรองงานวิจัยประจ า
หน่วยงาน

• ส่งค าสั่งแต่งตั้ง คฉก. และ
หนังสือรับรองการพิจารณา
โครงการวิจัย/รายงานวิจัยไป
ยัง สวพ. เพื่อเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน

• จัดท าประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
ทุน และท าสัญญารับทุน (รอง
อธิการ ลงนาม)

• กันเงินเหลื่อมปี

• อนุมัติการขยายเวลา
ท าวิจัย ( 1 ครั้ง 3 เดือน) 

บทบาท/หน้าที่
จัดท า/ยื่นข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์มและระยะเวลา
ที่หน่วยงาน (สาขาวิชา/ส านัก) ก าหนด



ทุนวิจัยมี 2 ประเภท:

1. บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ มีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะเดียว ก ากับดูแล (ไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ)

2. รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ มีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ ก ากับดูแล (ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ)

ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/ อาจารย์ประจ า 1 คน 
ของสาขาวิชา/ส านัก ประจ าปี 2565



การพิจารณาทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

ผู้ขอรับทุน

- จัดท า/ยื่นข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์มและ
ระยะเวลาท่ีหน่วยงาน (สาขาวิชา/ส านัก) 
ก าหนด

หน่วยงาน (สาขา/ส านัก) คณะกรรมการกลั่นกรอง

- แต่งตั้ง ค.กก.กลั่นกรองงานวิจัยประจ า
หน่วยงาน
- ส่งข้อเสนอฯ ให้ ค.กก.กลั่นกรองพิจารณา
- จัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ

- พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอฯ ตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

- พิจารณาคุณภาพของข้อเสนอฯ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไขโครงการวิจัย
และอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

- เสนอรายชื่อ ค.กก.เฉพาะกิจ (นอก2, ใน 1)
- ค.กก.ฉก.ประเมินคุณภาพข้อเสนอฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข
โครงการวิจัยและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย



นักวิจัยส่งโครงการ สาขา/ส านัก
กรรมการ
กลั่นกรอง

1) ประเมินและ
อนุมัติโครงการ
2) อนุมัติราย
งานวิจัยก่อนตีพิมพ์

- ประเมินเบื้องต้น
- เสนอตั้ง คฉก.

- นักวิจัยท าสัญญา ด าเนินการ
วิจัย และตีพิมพ์
- จ่ายทุนวิจัยเมื่อมีหลักฐาน
ตอบรับการตีพิมพ์

คฉก.พิจารณาโครงการ    
(มีค่าตอบแทน)

นักวิจัยท าสัญญา 
(ภายใน 15วัน) และ

ด าเนินการวิจัย

คฉก.พิจารณารายงาน
วิจัย 

(มีค่าตอบแทน)

จ่ายทุนวิจัยเมื่อมีหลักฐานตอบ
รับตีพิมพ์

• วิจัยประเภทบทความ
• วิจัย 5 บท

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย



วดป. กิจกรรม

11 ส.ค. 64 –
15 ก.พ. 65

- สวพ. จัดท าระเบียบ ประกาศฯ และแนวปฏิบตัิ เพื่อใช้ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/
อาจารย์ประจ า 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน

28 ก.พ. 65 - สวพ. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนฯ ให้กับสาขาวิชา / หน่วยงาน
- สาขาวิชา/ส านัก เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ / รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ)

มี.ค. 65 - สาขาวิชา/ส านัก พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ / รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ)

เม.ย. 65 – มิ.ย. 65 - สาขาวิชา/ส านัก จัดท าประกาศ / สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย กรณีทุนวิจัยประเภท รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้จัดส่งสรุปผลการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และส่งให้ สวพ. 
- สวพ. จัดท าวาระการประชุมเพื่อเสนอคณะกรรมการวิจัยรับทราบการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย (กรณี รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
- สวพ. สรุปจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบและประมาณการงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
ข้อเสนอและรายงานการวิจัย
- สวพ. เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณี รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
- สวพ. ติดตาม การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย การด าเนินโครงการวิจัย และการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 

ก.ค. 65 – ก.ย. 65 - สาขาวิชา/ส านัก ติดตามการรายงานความก้าวหน้า เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย การขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย ยุติโครงการวิจัย  
กันเงินไว้เบิกเหลือมปี และการส่งข้อมูลการรับรองตีพิมพ์ให้ สวพ.
- สาขาวิชา/ส านัก พิจารณารายงานการวิจัย (กรณี รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ) และจัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ และหนังสือ
รับรองผลการพิจารณารายงานการวิจัยให้ สวพ. 
- สวพ. เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานการวิจัย (กรณี รายงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ) 

ปฎิทินการด าเนินการวิจัย ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ 15,000 บาท/ อาจารย์ประจ า 1 คน ของสาขาวิชา/หน่วยงาน ประจ าปี 2565



รายละเอียดการด าเนนิการ และแบบฟอร์ม 
สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยและพฒันา 
(https://ird.stou.ac.th/)




