
 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________________ 

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร  
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีหน้าที่ด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล โดยวิธีเข้ารับการประเมินและรับรองระดับ 
วิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม
สมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และแนวทางการปฏิรูปของ 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเทียบระดับ 
วิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ในระเบียบนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและ

การสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล  
“สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล” หมายความว่า สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา

ทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณาจารย์” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ส านัก หรือสถาบัน 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตกลงท าสัญญาจ้างในแต่ละปีงบประมาณ ในต าแหน่ง



๒ 

 

 

อาจารย์ตามสัญญาจ้าง เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มิใช่คณาจารย์ 

“การเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล” 
หมายความว่า การเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งผ่านการประเมินและได้รับการรับรองระดับวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุน 
การเรียนรู้ (UK Professional Standards Framework - UKPSF) จากสถาบัน Advance HE ในสหราชอาณาจักร 
หรือจากสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการกลั่นกรองการเทียบระดับวิทยฐานะการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล เข้าสู่ระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้
ในระบบการศึกษาทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 

ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เรียกว่า คณะกรรมการกลั่นกรอง
การเทียบระดับวิทยฐานะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เป็นประธาน 
     หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๕ คน   เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรในสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล จ านวนไม่เกิน ๒ คน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล คัดเลือกรายชื่อกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) จากผู้ที่ได้รับ 
วิทยฐานะตั้งแต่ระดับ Senior Fellowship ขึ้นไปจากสถาบัน Advance HE ในสหราชอาณาจักร หรือจาก
สถาบันอื่นที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง 

ข้อ ๖ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตาม 
ข้อ ๔ (๑) และ (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ในกรณีที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้สถานพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกลด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายในเก้าสิบวัน ก่อนที่กรรมการ   
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิจะหมดวาระลง 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
 



๓ 

 

 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็น

ประธานคณะกรรมการตามข้อ ๔ (๑) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ ให้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกล ด าเนินการแจ้งต่ออธิการบดีเพ่ือเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานคณะกรรมการภายในหกสิบวัน
นับแต่วันทีพ้่นจากต าแหน่ง และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีประธานกรรมการเดิมมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ทีเ่หลืออยู่ 

ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๔ (๒) คนใดคนหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนด
วาระ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคณาจารย์และบุคลากรที่สมควรได้รับการเทียบระดับ 

วิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลตามระดับวิทยฐานะของสถาบัน 
Advance HE หรือสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ เข้าสู่ระดับวิทยฐานะการสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

(๒) พิจารณาก าหนดแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและ        
การสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล และเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๓) ติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านการสอนหรือการสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์
และบุคลากรที่ได้รับการเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล  

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายตามระเบียบนี้ 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาทางไกลตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙ ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษาทางไกล ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคณาจารย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 



๔ 

 

 

(๒) เป็นคณาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับการรับรองระดับวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (UK Professional Standards Framework - UKPSF) จากสถาบัน 
Advance HE ในสหราชอาณาจักร หรือจากสถาบันอื่นที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษาทางไกล มีดังนี ้

(๑) ให้คณาจารย์หรือบุคลากรที่มีสิทธิตามข้อ ๙ ยื่นค าขอเทียบระดับวิทยฐานะตามกรอบ 
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (UK Professional Standards Framework - UKPSF) 
จากสถาบัน Advance HE หรือจากสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ เข้าสู่ระดับวิทยฐานะ
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน 
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีสิทธิยื่นค าขอเทียบระดับวิทยฐานะได้เพียงระดับเดียว และเป็น
ระดับท่ีสูงสุด 

(๒) ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 
การเทียบระดับวิทยฐานะของสถาบัน Advance HE หรือสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ 
ของคณาจารย์หรือบุคลากรตาม (๑) เข้าสู่ระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการ 
ศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ระดับ ระดับวิทยฐานะของสถาบัน Advance HE 

หรือจากสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรอง
ของคณะกรรมการ 

ระดับวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย 

๑ Associate Fellowship ภาคียเมธาจารย์ 
๒ Fellowship เมธาจารย์ 
๓ Senior Fellowship วุฒิเมธาจารย์ 
๔ Principal Fellowship มุขเมธาจารย์ 

 
ข้อ ๑๑ ให้คณาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เทียบเข้าสู่ระดับวิทยฐานะ

การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๒) แล้ว มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนต่อเดือนตลอดอายุราชการหรือตลอดระยะเวลาที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้คณาจารย์หรือบุคลากรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เทียบเข้าสู่ระดับวิทยฐานะ
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๒) รายงานผล
การด าเนินงานตามภารกิจด้านการสอนหรือการสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

 



๕ 

 

 

(๑) ภาระงานด้านการสอน หมายถึง หนึ่งในภาระงานหลักท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา หรือคณาจารย์ประจ าส านักในมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น คือ ภาระงานสอน ภาระงาน วิจัยและงาน
วิชาการอ่ืน ภาระงานพัฒนาองค์กร ภาระงานบริการวิชาการ และภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

 (ก) ภาระงานสอนของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา ได้แก่ การผลิตและปรับปรุงเอกสาร    
การสอนชุดวิชา การบริหารชุดวิชา การเขียนหน่วยการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การพัฒนา ปรับปรุง 
และบริหารหลักสูตร การสอนเสริม การเรียนการสอนออนไลน์ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม การฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะ การสอนโดยสื่อประสม การอบรมหรือสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการให้ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ การออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบ การประสานงานการสอบและ
ภาระงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

 (ข) ภาระงานสอนของคณาจารย์ประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ งานออกแบบ
จัดระบบสื่อการศึกษาทางไกล งานควบคุมการผลิตสื่อการศึกษาทางไกล กรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี การเป็นกรรมการด้านออกแบบระบบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเป็นกรรมการด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาในงานบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี (คบช.) การออกแบบระบบการสอนในงานผลิต 
และบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และภาระงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัย 

 (ค) ภาระงานสอนของคณาจารย์ประจ าส านักทะเบียนและวัดผล ได้แก่ การวิเคราะห์และ
ปรับปรุงคุณภาพข้อสอบ การจัดท าแบบทดสอบ การจัดท าคลังข้อสอบ การจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างเครื่องมือวัดผลอ่ืน การให้ความรู้ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อมูล  
การเป็นกรรมการด้านวัดผลการศึกษาในการผลิต ปรับปรุง หรือบริหารชุดวิชาระดับปริญญาตรี การเป็น
กรรมการด้านออกแบบระบบการสอนในการผลิต ปรับปรุง หรือบริหารชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา การเป็น
กรรมการประเมินคุณภาพข้อสอบ และภาระงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) ภาระงานด้านสนับสนุนการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาระงาน 
ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ สามารถสร้างคุณค่า ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
ของการเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่ส่งผลลัพธ์อันมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและนักศึกษา โดยที่งานด้าน
สนับสนุนการเรียนรู้ต้องเป็นการให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานของระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
ในบริบทที่กว้างขวางขึ้นในงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานสนับสนุนทางด้านวิจัย งานบริการวิชาการ งานพัฒนา 
บุคคล งานแนะแนวการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้องด้านบรรณสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองต่อผู้เรียนและนักศึกษา สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ า และสามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและนักศึกษาให้เข้าถึงการบริการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

การรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านการสอนหรือการสนับสนุนการเรียนรู้ตามวรรคหนึ่ง 
ให้รายงานผลทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ยื่นผ่านคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ส านัก  



๖ 

 

 

หรือสถาบัน หรือในกรณีที่สังกัดกองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ยื่นผ่าน 
ผู้อ านวยการกองหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ และรายงานผลมายังสถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาทางไกลภายในสามสิบวันหลังสิ้นสุดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้น ทั้งนี้ ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๓ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับแก่คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการเทียบเข้าสู่ระดับวิทยฐานะ
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๐ (๒) นับแต่วันที่
ได้เทียบระดับวิทยฐานะของสถาบัน Advance HE หรือสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรองของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือในกรณีที่ต้องวินิจฉัยชี้ขาด ให้สภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                           วิจิตร ศรสีอ้าน 
                                                           (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 

                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงรุ่งรัศมี สุกใส) 

หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 
22 ต.ค. 2563 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มีผลสัมฤทธิ์ 
จึงได้น าหลักการและแนวทางการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา ด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (UKPSF: The UK 
Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education) ของสถาบัน The Higher Education 
Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน จากประเทศสหราชอาณาจักร มาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มีผลสัมฤทธิ์ คือ การพัฒนาศักยภาพทางด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านสนับสนุน  
การเรียนรู้ อันเป็นการให้ความส าคัญทางด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นมาตรการเชิงรุกส าคัญที่สามารถสร้าง   
ความเชื่อมั่นต่อระบบการเรียนการสอนทางไกล จึงมีนโยบายก าหนดให้สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี มีภารกิจในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UKPSF เพื่อเป็นก าลังส าคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาการสอนและ
สนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อทดแทนวิทยากรจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการอบรม และวิทยากรฝึกอบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา ด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (SMART Principles : Sukhothai 
Thammathirat Open University Model for Academic Recognition of Teaching, the SMART Programme) อันเป็นการเน้นย้ าถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเฉพาะด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงแตกต่างจากการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงเป็นเรื่อง 
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การเพิ่มพูนทักษะในเรื่องการเขียนต ารา การค้นคว้าวิจัยในศาสตร์สาขาที่ช านาญการโดยเฉพาะ  ดังนั้น  
การก าหนดวิทยฐานะระดับวิชาชีพอุดมศึกษาของอาจารย์ผู้สอนตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จะสามารถช่วยจูงใจบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้โดยตรง และสอดคล้องตามระบบการศึกษาสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในระบบการศึกษาโดยเฉพาะบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้ 



๗ 

 

 

 

บัญชีแนบท้าย 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การเทียบระดับวิทยฐานะการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

_________________________ 

ระดับ ระดับวิทยฐานะของสถาบัน Advance HE 
หรือจากสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่าโดยการรับรอง

ของคณะกรรมการ 

ระดับวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

๑ Associate Fellowship ภาคียเมธาจารย์ ๒,๕๐๐ 
๒ Fellowship เมธาจารย์ ๔,๐๐๐ 
๓ Senior Fellowship วุฒิเมธาจารย์ ๕,๕๐๐ 
๔ Principal Fellowship มุขเมธาจารย์ ๗,๕๐๐ 

 


