
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
_____________________ 

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและครอบคลุมถึงงานนวัตกรรม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๓) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๖) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๗) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิจัย 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า กระบวนการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และให้หมายความรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม การให้รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ 
การด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยด้วย 

“การวิจัย” หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบด้วยวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบใหม่  หรือแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ ที่เป็นข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เกิดประโยชน์ทางวิชาการ  ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

“งานวิจัย” หมายความว่า  รายงานการวิจัย บทความวิจัย หรือนวัตกรรม  
“นวัตกรรม” หมายความว่า  ความคิด  กฎหมาย การปฏิบัติ  สิ่งประดิษฐ์  กระบวนการหรือ 

งานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน  หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้
ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ผลดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่าเดิม และก่อให้เกิดประโยชน์  
หรือคุณค่า ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การบริการ  การศึกษา และสังคม 

 “นักวิจัย”หมายความว่า  หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและนวัตกรรม   

“แหล่งทุนภายใน” หมายความว่า  เงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

“แหล่งทุนภายนอก” หมายความว่า เงินอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี ้ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับจากแหล่งทุนที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย
ในลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ท าวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้  

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_______________________ 

ข้อ ๖ นักวิจัยพึงด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยความถูกต้องตามหลักทฤษฎี วิชาการ 
ระเบียบวิธีวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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ข้อ ๗     เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม มี ๒ ประเภท ได้แก่  
(๑) เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายใน ประกอบด้วย  

(ก) เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เงินอุดหนุน 
งานวิจัยที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดสรรจากกองทุนมหาวิทยาลัยและเงินอุดหนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ได้รับบริจาคระหว่างปีงบประมาณ โดยผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยเฉพาะ 

(ข) เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากรัฐบาล ได้แก่ เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากรัฐบาล     

(๒) เงินอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ เงินอุดหนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

ข้อ ๘ งานวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูล 
ที่จัดท าข้ึนไว้ในการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าในลักษณะใด รวมทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย 
และนวัตกรรม ตามข้อบังคับนี้เป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

_______________________ 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งเรียกว่า “คณะกรรมการวิจัย” 
ประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี  เป็นประธานกรรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการคัดเลือก จ านวนสี่คน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการคัดเลือก จ านวนสี่คน  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อ านวยการสถานวิจัยสถาบัน เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๘) เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) และ (๔) ให้สภาวิชาการคัดเลือกจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมจากสาขาวิชา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล  สถาบันวิจัย
และพัฒนา และสถานวิจัยสถาบัน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ หนึ่งคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนึ่งคน และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สองคน  
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ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ด้านศึกษาศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านละหนึ่งคน 

                  ข้อ ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปในคุณวุฒิและคุณธรรม 
(๓) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  
(๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 
(๕) ไม่เปน็บุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

ข้อ ๑๑ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้เสนอ
สภาวิชาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) แทนต าแหน่งที่ว่างลงและเสนออธิการบดี
เพ่ือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ 
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ 
(๔) อธิการบดีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
(๒) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานวิจัยและนวัตกรรม 
(๓) พิจารณาเสนอแนะค่าใช้จ่ายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
(๔) พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม  

การยุติโครงการวิจัยและนวัตกรรม การคืนทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และบทลงโทษ  
(๕) พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
(๖) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ

นักวิจัย มาตรฐานการวิจัย และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือด าเนินการตามที่

คณะกรรมการมอบหมายตามข้อบังคับนี้  
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมตามข้อบังคับนี้ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุม ตามข้อบังคับ  
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด ๓ 
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายใน 

_______________________ 

ข้อ ๑๖ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายในของมหาวิทยาลัย ต้องเป็น
กระบวนการจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ด าเนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะโครงการวิจัย  
หรือชุดโครงการวิจัยที่มีลักษณะสหวิทยาการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การวิจัยวิชาการ หมายความว่า การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานด้วยกระบวนการวิจัย 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 (ก) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นการท าวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
ทางวิชาการ 

 (ข) เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ ระดับ
นานาชาติ 



-๖- 
 

        (๒) การวิจัยการศึกษาทางไกล หมายความว่า กระบวนการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนา
วิธีการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หรือนวัตกรรมในระบบการศึกษาทางไกล ให้เกิดประโยชน์
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     (ก) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกล 
     (ข) เพ่ือพัฒนาสื่อ รูปแบบและวิธีการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล หรือ
นวัตกรรมในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

(ค) เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกล  
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาทางไกลในระดับนานาชาติ 
       (๓) การพัฒนานวัตกรรม หมายความว่า การศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ และประยุกต์องค์ความรู้ 
ให้เป็นนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการ  
เพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม 

ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์การขอรับทุนงานวิจัยและนวัตกรรม วิธีการบริหารและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายในในแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีก าหนด
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๘  กรณีการพิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัยและนวัตกรรม การยุติโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม การขยายเวลาการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม การรับรองรายงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบัน 
วิจัยและพัฒนาเสนอเรื่องต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวได้ และให้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

หมวด ๔ 
การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

_______________________ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีมีงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุน 
ภายนอก ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่แหล่งทุนภายนอกไม่ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยหรือ
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกชื่อในลักษณะเดียวกันไว้โดยเฉพาะ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

 (ก) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๘  ของเงินที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
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 (ข) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ในอัตราร้อยละ ๙๒ ของเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมตาม (ข) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด 

(๒) กรณีที่แหล่งทุนภายนอกก าหนดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกชื่อในลักษณะเดียวกันไว้โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน (๑) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีแ่หล่งทุนภายนอกก าหนด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

(๓) กรณีที่แหล่งทุนภายนอกได้ก าหนดไม่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัย หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกชื่อในลักษณะเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนภายนอก
ก าหนด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการวิจัยและนวัตกรรม และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีก าหนด 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย  
การบริหารจัดการ และการจัดท าบัญชีควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด  

หมวด ๕ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

และการให้รางวัลผลงานวิจัย 
_______________________ 

ข้อ ๒๒ ให้มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่วิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบและได้เขียนในรูปแบบของบทความวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจด้านงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๓ ให้มีการสนับสนุนการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยคัดเลือก
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีกระบวนการท าวิจัยและนวัตกรรม และองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และได้เขียนในรูปแบบของบทความ วิทยานิพนธ์ หรือ 
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ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้นักวิจัยได้มีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ 

หลักเกณฑ์การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามประกาศที่
อธิการบดีก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๔  ให้มีการสนับสนุนการบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ทั้งวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance Innovative 
Learning : e-JODIL) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (ASEAN Journal of Open and 
Distance Learning : AJODL) เพ่ือเป็นช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบบทความ  
ซึ่งยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ด้วยวิธีการอ่ืนใดมาก่อน 

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดี 
ก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๕  ให้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
เพ่ือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 

หลักเกณฑ์การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามประกาศที่อธิการบดีก าหนด
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๖ ให้มีการสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติมาแล้ว เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรในอันที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพและให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรม คุณสมบัติของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีสิทธิเสนอขอรับรางวัล และผู้มีสิทธิเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามประกาศที่
อธิการบดีก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ค่าใช้จ่ายและเงินรางวัลส าหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้และทรัพย์สินก าหนด โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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ข้อ ๒๗ การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการฝึกอบรมด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดกิจกรรมการน า 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือการฝึกอบรมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๒๘ การพิจารณาแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ  
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพิจารณารางวัลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอเรื่อง 
ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวได้ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 

บทเฉพาะกาล 
_______________________ 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการวิจัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป จนกว่า 
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 
การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อ ๓๐ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
ให้น าประกาศ ค าสั่ ง หรือมติที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ว่ าด้ วย  
การบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร 
จัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและ
วิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมตทิี่ออกตามข้อบังคับนี้  

 ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 
ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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 ข้อ ๓๒   ให้กองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 
(Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ และ
กองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (ASEAN Journal of Open and Distance 
Learning : AJODL) ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การบริหารจัดการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล  พ.ศ. ๒๕๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง 
กองบรรณาธิการข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้  

ข้อ ๓๓ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือ 
ได้ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศ ค าสั่งหรือมติที่ออกโดยอาศัยอ านาจของระเบียบดังกล่าว 
รวมทั้งให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนและวิธีการด าเนินการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ต่อไปจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 

ข้อ ๓๔ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่หน่วยงานได้รับภายหลังจากการเสร็จสิ้น 
การวิจัยแล้วตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายเงินดังกล่าวได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและวัตถุประสงค์ 
ที่อธิการบดีประกาศก าหนด ภายในวงเงินครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ข้อ ๓๕ การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับ 
ทุนอุดหนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณายกเว้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
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