
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การบริการวิชาการแก่สังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 _______________________  

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการบริการ
วิชาการแก่สังคมขึ้น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา หรือช่วยเหลือสังคม ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑  
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริการวิชาการ
แก่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษ 
ในลักษณะพ่ึงพาตนเองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
“ส านักการศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“การบริการวิชาการแก่สังคม” หมายความว่า โครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นพันธกิจ

สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับหน่วยงานท้องถิ่น สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยอาศัย
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะ หรือประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการ อันก่อให้เกิด
การร่วมคิดร่วมท า เพ่ิมพูนความรู้ หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกันที่จะสามารถพัฒนาหรือช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่น 
สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่ายนั้นได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม แต่ไม่รวมถึงกระบวนการท าวิจัยกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการทีค่รบถ้วนตามกระบวนการวิจัย  



๒ 

 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามข้อบังคับ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_______________________ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประจ าส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการด าเนินการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแผนงานและหลักเกณฑ์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือเป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาก าหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การออกแบบวิธีการเรียนรู้ สัดส่วนของวิธีการเรียนรู้ และการ

ผลิตหน่วยการเรียนรู้ การเทียบโอนและการส าเร็จการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญา
ในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายตามข้อบังคับนี้ 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปีงบประมาณ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๗ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ยื่นข้อเสนอโครงการต่อส านักการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น และให้ส านักการศึกษาต่อเนื่องเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือลงนามในเอกสาร
ข้อเสนอการรับให้บริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป 

ให้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



๓ 

 

ข้อ ๘ การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ 

ทรัพยากร ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของผู้เรียน นักศึกษา บุคลากร และ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

(๒) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เน้นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมระหว่าง
บุคลากรและมหาวิทยาลัย กับผู้เรียน นักศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น สังคม ชุมชน หรือภาคีเครือข่ายทั้งในระดับ 
ประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(๓) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ผู้เรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ท้องถิ่น สังคม ชุมชน ภาคีเครือข่าย สาธารณะ หรือประเทศ 

(๔) เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๙ การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยแบ่งออก เป็นสามประเภท ดังนี้ 
(๑)  การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะให้เปล่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโครงการหรือ

กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานท้องถิ่น สังคม ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

(๒)  การบริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่มุ่งหวังผลก าไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานท้องถิ่น สังคม ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ทีม่หาวิทยาลัยมีการเรียกเก็บค่าบริการวิชาการแก่สังคม หรือเป็นการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ให้ท าบริการวิชาการ 

(๓)  การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเอง วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานท้องถิ่น สังคม ชุมชน และภาคี
เครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ให้ท าบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ประกาศที่อธิการบดี
ก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเองตามข้อ ๙ (๓) ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ให้ท าบริการวิชาการทั้งหมด ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ส าหรับการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

(๑) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ให้ท าบริการวิชาการ 

(๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานให้บริการทางวิชาการ ในอัตราร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณ 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ให้ท าบริการวิชาการ 



๔ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเอง 
จากงบประมาณของแหล่งทุนภายนอก วิธีการเบิกค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการ และการจัดท าบัญชีควบคุม 
การเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้เป็นไปตามที่ประกาศที่อธิการบดีก าหนด 
โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

อัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการวิชาการแก่สังคมตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่ประกาศที่อธิการบดีก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

หมวด ๒ 
การจัดการเรียนการสอนระดับต่่ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 

_______________________ 

ข้อ ๑๒ ในการบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสงค์ให้บริการหรือได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมศักยภาพในการท างาน และตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้รับบริการเพ่ือให้ได้รับการพัฒนา  
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในสภาพเสมือนจริง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนผ่านรูปแบบออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ตาม
แผนการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสะสมผลการเรียนรู้เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต และเทียบโอน
ผลการเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๑๓ การจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล ให้จัดรูปแบบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองในสภาพเสมือนจริงหรือกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู้จากสื่อการสอน กิจกรรม
สร้างเสริมประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือตามความต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การออกแบบวิธีการเรียนรู้  สัดส่วนของวิธีการเรียนรู้ และการผลิตหน่วย 
การเรียนรู้ การเทียบโอนและการส าเร็จการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูล
การสอนทางไกล ให้เป็นไปตามที่ประกาศที่อธิการบดีก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๕ อัตราค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการจัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบ
โมดูลการสอนทางไกลและสัดส่วนการจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยก าหนดโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 
 



๕ 

 

บทเฉพาะกาล 
_______________________ 

ข้อ ๑๖ การบริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะพ่ึงพาตนเองหรือการด าเนินการใดที่ได้  
รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งได้ยื่นขอรับบริการวิชาการแก่สังคมก่อนที่ระเบียบนี้จะมี 
ผลใช้บังคับ หรือได้ด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงพาตนเองของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของระเบียบดังกล่าวโดยอนุโลมจนกว่า  
จะด าเนินการเสร็จสิ้น 

     ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                     วิจิตร  ศรีสอ้าน 
              (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นางรุ่งรัศมี สุกใส) 
หัวหน้างานสารบรรณ 

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 
 


