
 

 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ว่าด้วยการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2565 
_____________________ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความคล่องตัวและสามารถด าเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่  
2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงาน  
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“การบริการวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมวิชาการอันเกี่ยวกับการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา  

เช่น การวิจัย การส ารวจข้อมูล การประดิษฐ์ การทดลอง การประมวลผล การวิเคราะห์ เป็นต้น รวมทั้ง
กิจกรรมให้บริการทางวิชาการอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การว่าจ้าง 
ทั้งนี ้ไม่รวมถึงการฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ 

“ศูนย์ความเป็นเลิศ” หมายความว่า ศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา 
หรือส านัก เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง  ความร่วมมือ
ทางวิชาการ แหล่งอ้างอิงความรู้ ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย อบรม และบริการ
วิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
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ข้อ ๔ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งเรียกว่า “คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา” ประกอบด้วย  

(๑) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา ที่สภาวิชาการคัดเลือก จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้แทนผู้อ านวยการส านักที่สภาวิชาการคัดเลือก จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๖) หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหน้างานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๘) หัวหน้างานอ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอสภาวิชาการคัดเลือก 

จากผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา จ านวนสองคน และผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
จ านวนสองคน  

ข้อ ๖ ให้กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่อาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ได ้

กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) นอกจากต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง
เมื่อพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือผู้อ านวยการส านัก แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เสนอสภาวิชาการ
คัดเลือกกรรมการตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) แทนต าแหน่งที่ว่างลง และเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งกรรมการ  
และให้กรรมการอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารงาน 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 (๒) พิจารณาแนวทางการก าหนดแผนงานและงบประมาณการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 (๓) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศ 
 (๔) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 (๕) พิจารณาเสนอแนะการจัดตั้ง การด าเนินงาน การยกเลิก และการก ากับดูแลการบริหารงาน

ของศูนย์ความเป็นเลิศ  
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย  
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดี มอบหมาย 

ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๙ การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนานอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  
ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการด าเนินงานของส านักและสถาบัน มาใช้บังคับกับ 
การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๐ ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก  
ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดในอัตราร้อยละ ๘ ของเงิน 
ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก   

 (๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ให้ก าหนดในอัตราร้อยละ ๙๒ ของ
เงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่แหล่งทุนภายนอก
ก าหนด  

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการบริการวิชาการที่ได้รับการว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก  
และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ให้เป็นไปตามประกาศท่ีอธิการบดีก าหนด โดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการที่ได้รับการว่าจ้างจากแหล่งทุนภายนอก 
วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการ และการจัดท าบัญชีควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการวิชาการ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด 
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ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศข้ึน โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม และสังเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะ
ด้านต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศนั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมนั้น มาใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ความเป็นเลิศในทุกสองปี และให้ศูนย์ความเป็นเลิศอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศตามวรรคหนึ่งมิได้มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่ศูนย์ความเป็นเลิศไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมดภารกิจการวิจัย
ในเรื่องนั้น ๆ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่ออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาให้ยกเลิกศูนย์ความเป็นเลิศ 

การจัดตั้งและยกเลิกศูนย์ความเป็นเลิศตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้จัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การด าเนินงาน และการยกเลิกศูนย์ความเป็นเลิศตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไป
ตามประกาศที่อธิการบดีก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒  กรณีที่ศูนย์ความเป็นเลิศได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย  
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

กรณีที่ศูนย์ความเป็นเลิศได้รับเงินค่าจ้างจากการให้บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด ๆ  
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
________________________ 

ข้อ ๑๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย   
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าศูนย์ในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้างานบริหารและ
หัวหน้างานอ านวยการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 



-๕- 
 

 

ข้อ ๑๕ ให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
กองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศตามข้อบังคับนี้  
จนกว่าจะได้ยกเลิกศูนย์ความเป็นเลิศนั้นตามข้อบังคับนี้ 

ให้น าประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
กองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ซึ่งแต่งตั้ง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ และผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ตามข้อบังคับนี้และ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๗ ให้เงินค่าธรรมเนียมและค่าบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 
ภายนอกของศูนย์วิจัยเฉพาะทางในแต่ละศูนย์ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยกองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเงินของศูนย์ความเป็นเลิศ 
ตามข้อบังคับนี้ และให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริหารโครงการวิจัยได้ตามข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

 
                                                ประกาศ ณ วันที ่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
      
        
                    วิจิตร  ศรีสอ้าน 
          (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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